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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ή  έναρξη τής διακυβέρνησης τής χώρας από τόν Ελευθέριο Βενιζέλο, 
είχε συνοδευτεί μέ μεγάλες προσδοκίες. «Θά τήν κάνω αγνώριστη», είχε 
ύποσχεθεΐ ό Βενιζέλος. 'Εγινε σ τ’ άλήθεια άγνώριστη ή Ελλάδα: 'Οχι βέ
βαια. Γιά πολλούς λόγους, ό κυριότερος άπό τούς οποίους ήταν δτι δέν 
ύπήρχε ό χρόνος γιά μιά τέτοια γιγαντιαία προσπάθεια. Τέσσερα χρόνια 
είναι λίγα γιά νά γίνει κατορθωτή ή έκ βάθρων άναμόρφωση μιάς χώρας, 
πεισματικά προσηλωμένης, σέ πολλούς τομείς, σ ’ ένα αναχρονιστικό παρελ
θόν καί βαθειά διαιρεμένης, έξαιτίας τοϋ Διχασμού. °Ενας, άκόμα. σοβαρό
τατος λόγος, ήταν ή παγκόσμια οικονομική κρίση πού έπληξε. τήν περίοδο 
αύτή, καί τήν Ελλάδα, μέ σοβαρές έπιπτώσεις στή ζωή τοϋ λαοϋ. Παρόλα 
αύτά, καί παρά τά λάθη πού έγιναν, ό απολογισμός τής τετραετίας τοϋ Βε
νιζέλου ήταν στό σύνολό του θετικός. Τά σύμφωνα μέ τήν Ιταλία, τίς βαλ
κανικές χώρες καί προπαντός τό σύμφωνο φιλίας μέ τήν Τουρκία, παρότι 
έπικρίθηκαν, κυρίως τό τελευταίο, σφοδρά άπό τήν άντιπολίτευση, έξυπη- 
ρετοϋσαν, στή δεδομένη στιγμή, τά συμφέροντα τής Ελλάδας. Ή  διασφάλι
ση τής τάξης στό εσωτερικό, μέ τήν εξόντωση τής ληστείας, έπέτρεψε, μαζί 
μέ άλλους παράγοντες, τήν εκτέλεση μεγάλων παραγωγικών έργων, τή διά
νοιξη συγχρονισμένου οδικού δικτύου, τήν ενίσχυση τής άγροτικής πίστης 
καί τήν αύξηση τής γεωργικής παραγωγής. Ή  έκπαιδευτική, εξάλλου, μεταρ
ρύθμιση καί ή έξασφάλιση τών άναγκαίων πόρων, δημιούργησαν τίς δυνα
τότητες γιά ίδρυση χιλιάδων διδακτηρίων, τόν περιορισμό τής κλασσικής 
έκπαίδευσης καί τόν προσανατολισμό της καί σέ πρακτικές κατευθύνσεις, 
μέ τήν ίδρυση σχολών γεωργικών, βιοτεχνικών, οικονομικών κ.ά. Ή  μέρι
μνα τέλος, γιά τούς πρόσφυγες, ή ίδρυση τοϋ Συμβουλίου έπικρατείας καί 
άλλες άποφάσεις συμπεριλαμβάνονται στό ένεργητικό τής τετραετίας.

Σοβαρά τά επιτεύγματα, άλλά σοβαρά καί μεγάλα τά λάθη πού έγιναν. 
Διασπάθιση τοϋ δημόσιου χρήματος, σπατάλες, μεγάλες καταχρήσεις, νο
θείες. ή κυριότερη άπό τίς όποιες ή νοθεία τής κινίνης, πού έγινε καί τό 
κυριότερο όπλο τής άντιπολίτευσης γιά νά άμαυρωθεί ή εικόνα τής κυβέρ
νησης. λανθασμένοι πολιτικοί χειρισμοί καί άστοχίες, μείωσαν τήν άξιο- 
πιστία της καί αύξησαν τή φθορά της. Οί συνέπειες φάνηκαν στίς έκλογές 
τοΰ 1932.

Στό πλαίσιο τής τετραετίας τοϋ Βενιζέλου, ποιά ήταν ή κατάσταση πού 
δημιουργήθηκε στήν Ή πειρο: Παρότι, δπως σ ’ δλες τίς εκλογικές άναμε- 
τρήσεις, ή άκριτική αύτή περιοχή ψήφιζε τούς συνδυασμούς τών Φιλε
λευθέρων, ή κοινοβουλευτική εκπροσώπηση τής Ηπείρου, δέν στάθηκε 
ικανή νά άξιώσει άπό τήν κυβέρνηση έπίδειξη μεγαλύτερου ενδιαφέροντος, 
όμοιου τουλάχιστο μέ έκεΐνο πού έδειχνε γιά άλλες άκριτικές περιοχές. 
"Εγιναν. βέβαια, καί στήν Ή πειρο κάποια έργα, δέν άρκοϋσαν δμως γιά 
νά βγάλουν τήν περιοχή άπό τήν ύποβάθμιση καί τήν άπομόνωση. Ή  μόνη
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δραστηριότητα πού ανακούφισε την Ήπειρο καί τής έπέτρεψε νά πάρει 
βαθειά ανάσα καί νά κάμει κάποια βήματα, ηταν ή εξάλειψη τής ληστείας. 
Ά πό κεί καί πέρα οί Ήπειρώτες, καί γιά νά κυριολεκτούμε οί Γιαννιώτες 
καί οί κάτοικοι τής επαρχίας, κατατρίβονταν μέ ένασχολήσεις γύρω άπό 
τίς κομματικές διενέξεις -ιδιαίτερα εκείνες πού σημειώνονταν στούς κόλ
πους τοϋ κόμματος τών Φιλελευθέρων, δπου ό Δ. Μπότσαρης προσπα
θούσε νά διασφαλίσει έσαεί τόν τίτλο τοϋ «Ήπειρωτάρχη», διαμφισβητού- 
μενο άπό όλους καί κυρίως άπό τό Σπ. Σίμο, έκδοτη τής «Πατρίδος» τών 
Αθηνών, μέ τή σκανδαλολογία, πού πήρε τεράστιες διαστάσεις, μέ υπαρ
κτά καί άνύπαρκτα σκάνδαλα, καί τίς κρίσεις γύρω άπό τίς δυό μεγάλες 
δίκες τών Ρετζαίων καί τών Κουμπαίων. Ή  ένασχόληση μέ τά σκάνδαλα 
οδήγησε τούς Γιαννιώτες, σ ’ άλλου είδους διχασμό, εξίσου έπικίνδυνο μέ 
τόν ιδεολογικό διχασμό, οί παρενέργειες τοϋ όποιου ήταν έμφανείς έπί δε
καετίες, άκόμα καί μετά τόν πόλεμο. ’Οργάνωση ογκωδών συλλαλητηρίων, 
σχηματισμός έπιτροπών, πού πολλές φορές δροϋσαν άνεξέλεγκτα. ώς κρά
τος έν κράτει, εμπλοκή στίς διαμάχες καί τοϋ μητροπολίτη Σπυρίδωνος, 
έντονη καί πολλές φορές υβριστική άρθρογραφία τών γιαννιώτικων έφη
μερίδων, άλλά καί τών Αθηνών, δημιούργησαν, σέ πανελλήνια κλίμακα, 
μιά άτμόσφαιρα, πού έδινε τήν εντύπωση δτι ό τόπος είχε μεταβληθεϊ σέ 
Σόδομα καί Γόμορα! Ό λα  αυτά, οί άγώνες γιά τήν έπιβίωση. οί γερουσια- 
στικές καί δημαρχιακές έκλογές, οί δίκες τών ληστάρχων, ή άναταραχή στό 
Πεντατάξιο Διδασκαλείο, τά υπαρκτά καί άνύπαρκτα σκάνδαλα τών κα
θηγητών τής Ζωσιμαίας σχολής, μέ τίς έπιπτώσεις πού είχαν (άπομά
κρυνση τοϋ Γενικοϋ διοικητή Άχ. Καλεύρα. αιφνίδιος θάνατος τοϋ γυμνα
σιάρχη Άλ. Κυρούση, κ.ά.). ό θάνατος τοϋ διευθυντή τής Ηπείρου Γεωρ
γίου Χατζή, έπίλεκτου έκπρόσωπου τών Ηπειρωτικών γραμμάτων, οί 
προσπάθειες γιά τήν πνευματική ανάπτυξη τής πόλης, οί γιορτές τής Εκα
τονταετηρίδας, ή άντίσταση τών Βορειοηπειρωτών ν ’ άνακόψουν τόν έπι- 
χειρούμενο άπό τήν άλβανική κυβέρνηση άφελληνισμό τής περιοχής τους, 
δλη ή κοινωνική ζωή τής πόλης κι όλα τά γεγονότα πού έναπόθεσαν τή 
σφραγίδα τους κατά τήν τετραετία αύτή, άναφέρονται, κρίνονται καί ανα
λύονται διεξοδικά στά κεφάλαια τοϋ τόμου, πού ολοκληρώνεται μέ τίς 
βουλευτικές έκλογές τού 1932 καί τίς συνέπειές τους.

Καί, δπως πάντα, γεγονότα, πολιτικές έξελίξεις, κρίσεις, σκάνδαλα, 
οικονομική καί κοινωνική ζωή κι άλλες έκφάνσεις της, περιστρέφονται γύ
ρω άπό τήν άνέλιξη τοϋ μύθου τών οικογενειών τοϋ Πετρίδη, τοϋ Κεϊβα- 
νίδη, τοϋ Θεριανοϋ, τοϋ Μάνου Βεζάνη, άντρα τώρα τής Θεώνης, καί δσων 
άλλων σχετίζονταν μ ’ αύτές.

Θερμές ευχαριστίες έκφράζω καί πάλι πρός τό Διοικητικό Συμβούλιο 
τής Ριζαρείου Εκκλησιαστικής σχολής, πού κάλυψε μέρος τών μεγάλων 
δαπανών αύτής τής έκδοσης, τής οποίας τά άντίτυπα, όπως καί τών προη
γούμενων έκδόσεων, παραχωρώ στό Πνευματικό κέντρο τοϋ Ζαγοριοϋ 
«Κώστας Λαζαρίδης», γιά ένίσχυση τών σκοπών του.

Ιωάννινα, Αύγουστος 1995 ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΑΓΩΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ

Τό 1929 «άνέτειλε ύπό αισίους οιωνούς», έτσι τουλάχιστο πίστευε ή με
γάλη πλειοψηφία τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ, πού έφερε στήν εξουσία τόν 
Ελευθέριο Βενιζέλο. Περισσότερο άπ’ όλους τό πίστευαν αύτό οί Ή πει
ρώτες, οί όποιοι είχαν άπαλλαγεϊ άπό τό άγχος, τό φόβο καί τίς συνέπειες 
τής ληστείας. Κατατυράννησε τόν Ηπειρωτικό λαό χρόνια ολόκληρα, κα
ταρράκωσε θεσμούς, εξευτέλισε τό κράτος, διέφθειρε συνειδήσεις, όρφάνε- 
-ψε δεκάδες οικογένειες καί προκάλεσε άντιδράσεις μέ οδυνηρές επιπτώ
σεις στόν άγροτικό κυρίως πληθυσμό. Βέβαια δέν είχε εξαφανιστεί όλο- 
σχερώς, ύπήρχαν άκόμα ύπολείμματά της, δμως ή λερναία ύδρα είχε 
χτυπηθεί καίρια, τά εμφανιζόμενα κρούσματα ήταν οί τελευταίοι σπασμοί 
τοΰ τέρατος. Οί Ρετζαιοι καί οί Κουμπαίοι βρίσκονταν στίς φυλακές καί 
περίμεναν νά δικαστοΰν. τά κεφάλια τών πιό επικίνδυνων ληστάρχων κρέ
μονταν σέ στύλους μπροστά άπό τά κτίρια τών νομαρχιών τής Ηπείρου, 
κυρίως τών Γιαννίνων, «πρός παραδειγματισμόν», δέν θ ’ άργοϋσαν νά 
έξαλειφθοϋν καί τά τελευταία Ιχνη τής ληστείας καί νά τιμωρηθοΰν οί «βα
σιλείς τών όρέων». 'Όλοι: Ό χ ι, δυστυχώς. Γιατί κοντά στούς επώνυμους 
«βασιλείς», είχαμε καί τούς άνώνυμους, -άν καί κάποιοι άπ’ αύτούς ήταν 
πολύ γνωστοί, τούς ήξερε ό κόσμος καί τούς δακτυλοδεικτοΰσε-, άποτε- 
λοϋσαν τήν πολιτική, άς ποΰμε, οργάνωση τών συμμοριτών, πού δροϋσε 
μέσα στίς πόλεις, μέ παρακλάδια στά περισσότερα χωριά τής Ηπείρου. Οί 
συνεργάτες τών ληστών στήν Ήπειρο, -άλλοι γιατί χρηματίζονταν καί 
άλλοι άπό φόβο- εξαρθρώθηκαν γρήγορα, οί συνωμότες δμως τών πόλεων, 
οί καθοδηγητές τών συμμοριών, εκτός άπό λίγες εξαιρέσεις, έμειναν στό 
σκοτάδι, παρίσταναν τούς εύϋπόληπτους πολίτες, ξεχάστηκαν. 'Όσοι είχαν 
εκτεθεί κι ήταν γνωστοί, άγωνίστηκαν ν ’ άποτρέψουν τίς αποκαλύψεις τών 
ληστάρχων, σέ μεγάλο βαθμό τό πέτυχαν. Οί κυρώσεις ήταν μικρές καί 
άντισταθμίστηκαν άπό τά ώφέλη πού είχαν άποκομίσει, προπαντός άπό 
τόν πλοΰτο καί τήν πολιτική δύναμη, πού κάποιοι εξασφάλισαν. Οί γιαν- 
νιώτικες έφημερίδες, οί περισσότερες, θ ’ άγωνιστοΰν γιά ν ’ άποκαλύψουν 
τή δράση τών συνωμοτών τών πόλεων, χωρίς καί νά πετύχουν ουσιαστικά 
άποτελέσματα. Οί διασυνδέσεις τους έξασφάλιζαν όχι μόνο άτιμωρησία, 
άλλά καί διακρίσεις καί θέσεις σημαντικές στόν κρατικό μηχανισμό, συχνά 
καί κοινωνική άναγνώριση. Μέ τήν πάροδο τοΰ χρόνου πολλοί άπ’ αύτούς 
θεωροΰσαν τίτλο τιμής τή συνεργασία τους με τούς ληστάρχους καί ύπε- 
ρηφανεύονταν γ ι’ αύτό...
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Βέβαια τό ύπ’ άριθμόν ενα πρόβλημα τής Ηπείρου, ή ληστεία, είχε 
λυθεί. Παρέμειναν δμως άλυτα τόσα άλλα, όλα πρωταρχικής σημασίας γιά 
τή ζωή τών Ήπειρωτών, ή άδυναμία τής κυβέρνησης νά τά επιλύσει θά 
τούς φέρει σέ σύγκρουση μαζί της, όπως έγινε καί σ’ άλλες περιοχές τής 
Ελλάδας. Εξάλλου, ή πολιτική κατάσταση πού δημιουργήθηκε μετά τήν 
έπιτυχία τοΰ Βενιζέλου, άντί νά κατευνάσει τά πνεύματα, μέ τή λήθη, ή 
όποία εξαγγέλθηκε προεκλογικά, τά όξυνε. Έ τσι ό Διχασμός έγινε βαθύ
τερος καί προκάλεσε όλες εκείνες τίς άντιδράσεις πού οδήγησαν στό θά
νατο τής Δημοκρατίας. Ό  Γρηγόριος Δαφνής θά παρατηρήσει (Ή  Ελλάς 
μεταξύ δύο πολέμω, τόμ. Β ' σελ. 8): Ό  εκλογικός θρίαμβος (τοΰ Βενιζέλου, 
τής 19-8-28) ητο συγχρόνως καί τό τέλος. Διότι είς αύτήν ταύτην τήν προ
σωπικότητα τοϋ θριαμβευτοϋ ύπήρχον τά στοιχεία τής πτώσεως. Εϊχεν 
ύποσχεθή τήν λήθην, διά τήν πραγματοποίησιν τής οποίας άπαραίτητος 
προϋπόθεσις ήτο ή έξαφάνισις τοϋ δώσαντος τήν ύπόσχεσιν. Αύτή ή άρνη- 
σις τοϋ έαυτοϋ του θά παρακολουθή τόν Έλ. Βενιζέλον μέχρι τοϋ θανάτου 
του. Τά γεγονότα δέ δημιουργοΰνται μόνα τους, έχουν γενεσιουργό αιτία. 
Τά όσα συνέβησαν στήν τετραετία τής διακυβέρνησης τής χώρας άπό τό 
Βενιζέλο, άναμφίβολα πολλά θετικά, άλλά κυρίως, όσα διαδραματίστηκαν 
μετά τήν έκλογική ήττα του στό τέλος τής τετραετίας, ερμηνεύουν σέ πολλά 
σημεία τίς κατοπινές έξελίξεις. Σέ πολλά σημεία, όχι δμως σ’ δλα, γιατί 
στή διαμόρφωση τής κατάστασης συνέβαλε άποφασιστικά καί ή παρεμβολή 
τοΰ ξένου παράγοντα, κυρίως τοΰ άγγλικοΰ, πού είχε τότε τόν πρώτο λόγο 
στήν περιοχή τής Μεσογείου.

Μ έ τήν έναρξη τοΰ 1929. ή άντιπολίτευση, πού είχε άρχίσει άπό τήν 
επόμενη τών έκλογών, όξύνθηκε περισσότερο. Τόν τόνο έδινε ή 

άρθρογραφία τών άθηναϊκών έφημερίδων, οί έπαρχιακές προσάρμοζαν 
τήν τακτική τους, σέ θέματα πολιτικής άντιπαράθεσης, στό πνεύμα τών 
συναδέλφων τους τής πρωτεύουσας. Στά Γιάννινα πανίσχυρος, ύστερα 
άπό τίς έκλογές άναδείχτηκε ό Κήρυξ, τό μόνο όργανο τοΰ κόμματος τών 
Φιλελευθέρων. Ή ταν φυσικό ό ιδιοκτήτης καί διευθυντής του Δημ. Πανί- 
δης ν ’ άποχτήσει τόση ισχύ, όσο κανένας άλλος δημοσιογράφος στήν πόλη, 
μετά τήν άπελευθέρωση. Αύτή τή δύναμη τοΰ τήν άναγνώριζαν καί οί άντί- 
παλοί του. Σημείωνε π.χ. ό Χρηστοβασίλης στήν Ελευθερία του (28-1-29): 
Μόλις άφιχθείς έξ Αργυροκάστρου ό διευθυντής τοϋ έγχωρίου «Κή
ρυκος», κ. Δ. Πανίδης, άνεχώρησεν είς Αθήνας. Ό  «Κήρυξ» λέγει δτι 
έκλήθη επειγόντως (παρά τής κυβερνήσεως βεβαίως), ϊσως δέ καθ’ ημάς ή 
μάλλον βέβαιον τό ταξίδιον τοϋ κ. Πανίδη, όστις ήχθη ήδη είς περιωπήν 
ισχυρού παράγοντος, νά έχη σχέσιν κ.λπ.».

Ό  Ηπειρωτικός Αγώ ν  ύποστήριζε τήν κυβέρνηση Βενιζέλου, κρατώ
ντας πάντοτε επιφυλάξεις στό θέμα τής χρησιμοποίησης τών στελεχών, μέ



—  7 —

επικρίσεις, σέ προσωπικό συχνά επίπεδο, τοϋ τρόπου εκλογής τών 
βουλευτών, άποδίδοντας ευθύνη στόν έπικεφαλής τοϋ συνδυασμοϋ στρα
τηγό Δημ. Μπότσαρη καί τούς στενούς συνεργάτες του. Ή  άντίθεση αύτή 
θά προβληθεί έντονώτερα κατά τή διαδικασία τής προεκλογικής περιόδου 
Μαρτίου-Άπριλίου (έκλογή τριών γερουσιαστών καί άναπληρωματική 
έκλογή ένός βουλευτή). Ή  !Αγροτική ήχώ, παρά τίς φιλελεύθερες καταβο
λές της, άσκοϋσε έντονώτερη κριτική στό κυβερνητικό έργο, μέ τήν καθη
μερινή προβολή τών μεγάλων προβλημάτων τής Ηπείρου, καί ε’ιδικότερα 
τοΰ νομοΰ Ίωαννίνων, σ’ όλους τούς τομείς καί ιδιαίτερα στόν Αγροτικό. 
Πολλά άπό τά προβλήματα, όπως ή φορολογία, ή τιμή τοΰ ψωμιού κ.ά. 
ήταν πανελλήνιου ένδιαφέροντος, ή έφημερίδα όμως προσπαθούσε νά δώ
σει τήν τοπική άπόχρωση καί τή δική της άποψη στήν επίλυσή τους. Ή ταν 
επίσης καί αύτή άντίθετη μέ τόν τρόπο έκλογής τών βουλευτών, μέ βάση 
τό «χρίσμα» καί θ ’ άγωνιζόταν, μάταια, μαζί μέ άλλες γιαννιώτικες έφη
μερίδες, γιά τήν κατάργησή του. Γιά τόν ίδιο λόγο θά ύποστηρίξει στίς 
έκλογές τοΰ ’Απριλίου τόν, χωρίς χρίσμα, δεύτερο συνδυασμό τών Φιλε
λευθέρων.

Ά πό τήν πλευρά τών άντιβενιζελικών ή Ήπειρος έξακολουθούσε τυ
πικά νά άνήκει στόν άντιπολιτευόμενο χώρο, ή κριτική της όμως δέν είχε 
τό πάθος τών προηγούμενων χρόνων, είχε αρχίσει νά εκδηλώνεται ή μετα
στροφή τοΰ Χατζή, ή όποία έγινε φανερή πιά μέ τίς έκλογές τοΰ Απριλίου, 
όταν ύποστήριζε τίς ύποψηφιότητες τοΰ έπίσημου βενιζελικοΰ συνδυα
σμού καί όλους τούς χειρισμούς τοΰ Μπότσαρη. Μόνος σθεναρός ύπερα- 
σπιστής τής άντιβενιζελικής ιδεολογίας άπόμεινε ό Χρηστοβασίλης, ό 
όποιος στό πρώτο κιόλας άρθρο του, με τήν έναρξη τοΰ 1929, έκανε σφο
δρή έπίθεση έναντίον τοΰ Βενιζέλου (Ελευθερία. 3-1-29). Ένώ -έγραφε- 
έβαδίζαμε κοινοβουλεντικώς οπωσδήποτε καλά καί ένώ ήρχισε νά γε- 
φυροϋται τό μεταξύ τών δύο έλληνικών πολιτικών κόσμων χάσμα, ένώ 
οπωσδήποτε ήρχίσαμεν οί δημοκρατικοί καί βασιλόφρονες νά έλπίζωμεν 
είς μίαν καλλιτέραν αϋριον. φθονήσας τήν κατάστασιν ταύτην ό Μέγας 
Αταξίας  (Βενιζέλος) ένέσκηψεν ώς λαίλαψ. έδωκε μιά κλωτσιά εις τήν 
όμαλώς έργαζομένην βουλήν, τήν διέλυσεν είς τά έξ ών ήτο συντεθεμένη 
καί ψηφισθείς 225 φοράς ύπό τοϋ έκμωραθέντος έλληνικοΰ λαοϋ, έσχημά- 
τισε μάνδραν άντί βουλής περικλείουσαν άγέλην άπό 225 κεφάλια, ή όποία 
ονομάζεται κ α τ’ ευφημισμόν βουλή τών Ελλήνων καί, ώς έλέφας έντός 
ύαλοπωλείου. ήρχισε ν ’ άναποδογυρίζη δ,τι ιστατο οπωσδήποτε όρθιο ν.

Ό  Χρηστοβασίλης βέβαια είναι άδικος στίς κρίσεις του, κυρίως σ’ όσες 
άναφέρονται στήν ύποτίμηση τής νοημοσύνης τοΰ ’Ηπειρωτικού λαού. 
Εύστοχεΐ μόνο στήν άποψη ότι ή συνεργασία μεταξύ τών δυό μεγάλων πα
ρατάξεων, βενιζελικών καί άντιβενιζελικών, ήταν δυνατή, χωρίς όμως τήν 
παρουσία τοΰ Βενιζέλου. Γιά τούς βενιζελικούς ό Βενιζέλος ήταν ό σωτή-



ρας τής Ελλάδος, γιά τούς άντιβενιζελικούς ό κακός δαίμονάς της, προ
παντός σ’ δ,τι είχε σχέση μέ τήν πρόσφατη ιστορία, τήν τόσο οδυνηρή γιά 
τήν άντιπολιτευόμενη παράταξη. Ή  εξέλιξη τών γεγονότων, άπό τίς άρχές 
άκόμα τοϋ νέου έτους, έδωσε άφορμές γιά τήν όξυνση τής διάστασης καί 
τό βάθεμα τοΰ Διχασμού. Στίς 30 Ίανουαρίου, μετά τή δημοσίευση τοΰ νό
μου (16-1-29) γιά τήν έκλογή τών γερουσιαστών (τοϋ δεύτερου νομοθετι
κού σώματος πού πρόβλεπε τό σύνταγμα τοΰ 1927) στή βενιζελική Εστία  
δημοσιευόταν ή είδηση ότι ό Βενιζέλος θά πρότεινε νά εκλεγεί ώς «άρι- 
στίνδην» γερουσιαστής ό άρχηγός τής ’Επανάστασης τοϋ 1922, Νικ. Πλα- 
στήρας, ήταν τό κόκκινο πανί γιά τούς άντιβενιζελικούς. Ό  άρχηγός τοϋ 
Ααϊκοϋ Κόμματος Π. Τσαλδάρης ζήτησε άμέσως εξηγήσεις καί ό Βενιζέ
λος άπάντησε ότι δέν είχε άποφασιστεϊ τίποτε άκόμα, ήταν όμως δυνατό 
νά προταθεΐ ή ύποψηφιότητά τοΰ Πλαστήρα καί άλλων στελεχών τής 
’Επανάστασης, γιατί οί άρχηγοί της δέν είχαν καθόλου μειωμένα πολιτικά 
δικαιώματα, ώστε νά μή μποροΰν νά έκθέτουν ύποψηφιότητά, όπως ήθε
λαν οί άντιβενιζελικοί. ’Επειδή στήν άπάντηση δέν άναφερόταν καθόλου 
τό ζήτημα τής έκτέλεσης τών εξ. ό Τσαλδάρης σέ έπιστολή του άφηνε νά 
έννοηθεϊ, ότι θά μπορούσαν οί άντιπολιτευόμενοι νά θυσιάσουν τούς έξ 
νεκρούς τους, μέ τήν προϋπόθεση ότι θά θυσίαζαν καί οί άντιβενιζελικοί 
τούς έκτελεστές τους, άλλοιώς ό Διχασμός θά συνεχιζόταν. 'Όπως καί έγι
νε. Νέα άπάντηση τοΰ Βενιζέλου έρριχνε περισσότερο λάδι στή φωτιά. 
’Αγνόησε τούς άντιπάλους του, καί πρότεινε ώς γερουσιαστές στελέχη τής 
Επανάστασης όπως π.χ. τό Γόνατά. ’Αξιόπιστοι ιστορικοί πιστεύουν ότι 
ή πολιτική πού άκολούθησε ήταν λάθος. Τα γεγονότα πού διαδραματίστη
καν, μετά τήν παρέλευση τής βενιζελικής τετραετίας τούς δικαίωσαν.

Ή ταν φυσικό ό άπόηχος τών διαδραματιζόμενων στήν ’Αθήνα, νά φτά
σει καί στά Γιάννινα. Ή  Έλευθερία προπαντός, ή αύθεντική έκπρόσωπος 
τοΰ Ααϊκοϋ Κόμματος, άντέδρασε, όπως καί οί άντιβενιζελικές έφημερί
δες τών ’Αθηνών. Μέ δυό άρθρα της (Βενιζέλος, Πλαστήρας καί Σία, 7-2- 
29 καί ό Βενιζέλος αύτοδιαψευδόμενος, 11-2-29) κάκιζε τό Βενιζέλο, γιά 
τίς άποφάσεις του νά έπαναφέρει σέ καίριες θέσεις καί νά προτείνει ώς γε
ρουσιαστές τά κύρια στελέχη τής ’Επανάστασης τοΰ 1922 (Πλαστήρα. Γό
νατά, Όθωναΐο, Ν. Πολίτη κ.ά.). ’Απευθυνόμενος στούς άντιβενιζελικούς 
τής ’Ηπείρου έγραφε: Ό  Βενιζέλος εξακολουθεί νά είναι ό γνωστός καί 
πραγματικός Βενιζέλος μας, έπαρθείς δέ, ή μάλλον μεθυσθείς έκ τοϋ απο
τελέσματος τών εκλογών, τής 19ης Αύγουστου 1927, ένόμισεν ό ελληνικός 
λαός τοϋ συνεχώρησεν άπαντα τά πολιτικά έγκλήματα. ώς παραγεγραμμέ- 
να πλέον, έξήλθεν έκ τής μέχρι τοϋδε κρύπτης του καί λέγει εις τόν ελλη
νικόν λαόν: Έγώ διέταξα τήν έκτέλεσιν τών έξ, ά λλ ' δμως δέν ησαν προ- 
δόται. Τό τελευταίο τό έπιβεβαίωνε ό Βενιζέλος στή δεύτερη άπό τίς έπι
στολές του πρός τόν Τσαλδάρη. όταν έγραφε: Δύναμαι νά βεβαιώσω υμάς,



μέ τόν πλέον κατηγορηματικόν τρόπον δτι ούδείς τών πολιτικών άρχηγών 
τής δημοκρατικής παρατάξεως θεωρεί δτι οί ήγέται τής πολιτικής, ήτις 
ήκολουθήθη μετά τό 1920, διέπραξεν προδοσίαν κατά τής πατρίδος, ή δτι 
έν γνώσει ώδήγησαν τόν τόπον είς τήν Μικρασιατικήν καταστροφήν. Δύ
ναμαι μάλιστα νά σάς διαβεβιώσω δτι τό επ ' έμοί πιστεύω άκραδάντως 
δτι θά ήσαν εύτυχεΐς, άν ή πολιτική των ώδήγει τήν Ελλάδα είς εθνικόν 
θρίαμβον. "Αλλα είχε πει ό ίδιος στή Λωζάννη, υποστήριζε ό Χρηστοβα
σίλης, τό 1922, σέ ανταποκριτή τοΰ Βήματος τής Νέας Ύόρκης, δηλώνο
ντας ότι αν αυτός ήταν αρχηγός τής ελληνικής κυβέρνησης τότε (μετά τήν 
κατάρρευση τοϋ Μικρασιατικοΰ μετώπου) 0ά έπέτρεπε τήν θανάτωση τών 
καταδικασθέντων. Αύτός είναι ό Βενιζέλος, ό «Μπόμπας» τών Ήπει- 
ρωτών -κατέληγε στό δεύτερο άρθρο του-, ό όποιος άλλα έλεγε τότε έν τή 
μέθη τής χαράς του διά τήν έξαφάνισιν τών πολιτικών τον άντιπάλων έν 
Λωζάννη, ενώπιον δλον τον κόσμον καί άλλα λέγει σήμερον, πάλιν ενώ
πιον δλον τοϋ κόσμον!

Καθώς τό χάσμα άνάμεσα στίς δυό μεγάλες παρατάξεις άρχισε πάλι νά 
διευρύνεται καί νά δημιουργεί όξύτατες άντιθέσεις, ή πίεση άπό τήν επί
λυση τών πολλών προβλημάτων πού άπασχολοΰσαν τή χώρα, γινόταν 
αιτία άλλων άντιπαραθέσεων. τή φορά αύτή άνάμεσα στό λαό, άνεξάρτητα 
άπό πολιτικές τοποθετήσεις, καί τήν κυβέρνηση. Είναι άληθεια πώς ό Βε
νιζέλος άπό τήν πρώτη στιγμή πού άνέλαβε τή διακυβέρνηση, κατέβαλλε 
σύντονες προσπάθειες γιά νά επουλώσει πληγές πού ήταν άνοιχτές, άπό 
τόν καιρό τής τουρκοκρατίας άκόμα, καί νά δώσει ώθηση στήν επίλυση 
πλήθους προβλημάτων. Πρώτο μεγάλο επίτευγμά του, ή εξόντωση τής λη- 
στείας, ιδιαίτερα εύεργετικό γιά τήν "Ηπειρο, πού τόσο είχε δεινοπαθήσει 
απ’ αύτή. Άλλά, γιά νά μείνουμε στήν Ήπειρο, άφοΰ καταλάγιασαν οί 
ενθουσιασμοί καί ικανοποιήθηκε τό κοινό αίσθημα, βγήκαν στό προσκήνιο 
όλα τά μεγάλα προβλήματα τής περιοχής' καλύπτονταν ώς τώρα, κατά ενα 
τρόπο, άπό τήν άγωνία τής άνασφάλειας, χωρίς αύτό νά σημαίνει ότι δέν 
προβάλλονταν συχνά άπό τίς στήλες τών τοπικών έφημερίδων. Τώρα φού
ντωσαν. Πρώτο καί κύριο αίτημα τών Ήπειρωτών ήταν ή επίλυση τοΰ θέ
ματος τής οδοποιίας. Ή  άνυπαρξία δρόμων άπομόνωνε τήν "Ηπειρο άπό 
τήν Ελλάδα καί έπιδροϋσε δυσμενέστατα στήν οικονομική της ανάπτυξη.

Α ί κατώτεραι κοινωνικαί τάξεις πένονται, πρέπει ν ’ άρχίσονν τά έργα 
οδοποιίας, τόνιζε άπό τό πρώτο φύλλο τοΰ νέου έτους ή Αγροτική Ήχώ 
(5-1-29) καί πρόσθετε: Προεκλογικώς διετνμπανίσθη καί έπισήμως, δτι 
μετά τάς έκλογάς θά ήχήση είς τήν δεινοπαθοϋσαν καί παραμελημένην 
Ή πειρον ή σκαπάνη. Δνστνχώς δμως μετά τάς έκλογάς έλησμόνησαν τήν 
ύπόσχεσιν πού έδωσαν είς τόν Ηπειρωτικόν λαόν καί έτσι σήμερον οϋτε 
δρόμους έχομεν, οϋτε έργασία υπάρχει διά τούς έργάτας (ένώ ή τιμή τοϋ 
άραβοσίτον έφτασε τάς 7 δρχ. κ α τ’ όκάν). Ή  Ή πειρος υστερεί είς τό ζή



τημα της συγκοινωνίας, πολύ άπό τάς άλλας επαρχίας τοϋ κράτους, δια
πίστωνε καί ό Ηπειρωτικός άγών (31-1-29), ένώ σέ προηγούμενο άρθρο 
του (15-1-29) καταφερόταν κατά τής πολιτικής πού εύνοοΰσε προκλητικά 
τήν Παλαιά Ελλάδα καί προπαντός τήν Πελοπόννησο. Το κράτος -έγρα- 
φε- συνήψε μέγα δάνειον διά τήν κατασκευήν εθνικών όδών. Ά λλ  ’ άντί νά 
προτιμηθώσιν αί βόρειαι έπαρχίαι καί δι ’ εθνικούς σκοπούς άλλά καί διό
τι στερούνται εντελώς σχεδόν όδών καί άλλων μέσων συγκοινωνίας, ιδι
αιτέρως δέ ή Ή πειρος καί ή Δυτική Μακεδονία, συνδέονται δλαι αί πό
λεις τής Πελοποννήσου διά μεγάλων εθνικών όδών, ώσεί νά μήν υπάρχουν 
οί υπεράριθμοι λιμένες αύτής καί τό πυκνόν σιδηροδρομικόν δίκτυον.

Ό  άγώνας γιά τήν οδοποιία δέν γινόταν μόνον γιά τήν κατασκευή τών 
μεγάλων (έθνικών) όδών Ίωαννίνων - Μετσόβου - Καλαμπάκας, Ίωαννί
νων - Γρεβενών, Ίωαννίνων - Κονίτσης, μέ περαιτέρω έπεκτάσεις, πού θά 
συνέδεαν τήν "Ηπειρο μέ τή Θεσσαλία, τή Μακεδονία καί τή Βόρειο "Ηπει
ρο, καί τήν άνακατασκευή άλλων, δπως τών Ίωαννίνων - Ήγουμενίτσης, 
Ίωαννίνων - Πρεβέζης, άλλά καί γιά τή διάνοιξη μεγάλων καί μικρών 
έπαρχιακών όδών, μέ τίς όποιες θά διευκολυνόταν ή έπικοινωνία τών κα
τοίκων τών επαρχιών καί οί οικονομικές συναλλαγές. Θά περνούσαν 
άρκετά χρόνια άκόμα γιά νά άποκτήσει ή "Ηπειρος κάποιο ύποτυπώδες 
οδικό δίκτυο, καί δεκάδες άλλα άκόμα γιά νά φτάσουμε στή σημερινή κα
τάσταση, τήν αισθητά βέβαια βελτιωμένη, άλλά πού χρειάζεται πολλά άκό- 
μη γιά νά είναι σέ θέση νά ύπηρετήσει σωστά τήν επικοινωνία καί τήν οικο
νομική άνάπτυξή τής Ηπείρου. Ή  σιδηροδρομική σύνδεσή της μέ τήν άλλη 
Ελλάδα, αίτημα πού είχε ύποβληθει άπό τήν εποχή τής άπελευθέρωσής της 
άπό τούς Τούρκους, καί έγινε άγώνας γ ι’ αύτό, φαίνεται δτι έγκαταλείπε- 
ται. παρά τήν έπαναπροβολή του τά τελευταία χρόνια.

Φλέγον ζήτημα γιά τήν απομονωμένη Ήπειρο, ήταν καί αύτό τής τιμής 
τοΰ ψωμιού. Πενήντα λεπτά στήν οκά, πάνω ή κάτω, ύπολογίζονταν πολύ 
κι έδινε τό έναυσμα στίς γιαννιώτικες έφημερίδες γιά άρθρογραφία καί 
σχολιασμό γιά μήνες καί χρόνια, περισσότερο στήν Αγροτική ήχώ. Τήν 
ϊδια σημασία είχε καί ή αύξομοίωση τής τιμής τοΰ είσαγόμενου καλαμπο
κιού. Ά πό τήν κυβέρνηση Βενιζέλου, τήν προεκλογική, είχε μειωθεί ή τιμή 
του κατά πενήντα λεπτά, μετά τίς έκλογές άνέβηκε καί πάλι στά προηγού
μενα έπίπεδα. Αύτό θεωρήθηκε ώς άθέτηση προεκλογικών ύποσχέσεων καί 
προκάλεσε άντιδράσεις.

Πολλές στήλες τών τετρασέλιδων κυρίως έφημερίδων, άπασχολοΰσαν 
καί τά εξωτερικά γεγονότα καί ’ιδιαίτερα τά διαδραματιζόμενα στή Βαλ
κανική. Τήν έποχή αύτή (τέλη τοΰ 1928, άρχές τοΰ 1929) βρισκόταν σέ εξέ
λιξη ή εξέγερση τών Κροατών έναντίον τών Σέρβων -τελικά κατεστάλη μέ 
βαρειές συνέπειες γιά τούς έξεγερθέντες-, καθώς καί οί άντεπαναστατικές 
ένέργειες έναντίον τοΰ Κεμάλ στην Τουρκία. Οί γιαννιώτικες έφημερίδες,
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στηριζόμενες στούς ανταποκριτές τους στήν ’Αθήνα, έδιναν μεγάλες δια
στάσεις στά γεγονότα, όπως φανερώνουν καί οί τίτλοι τών ειδήσεων: Ή  
Γιουγκοσλαβία εις τά πρόθυρα διαλύσεως, Ή  Τουρκία εις τά πρόθυρα 
έπαναστάσεως (Ηπειρωτικός άγών, 4-1-29).

’Αλλά καί τό Βορειοηπειρωτικό ήρθε καί πάλι στό προσκήνιο τής έπι- 
καιρότητας, μέ άφορμή δημοσιεύματα τοϋ Κήρυκος. Ό  Δημοσθ. Πανίδης, 
Βορειοηπειρώτης ό ίδιος, είχε μεταβεί μετά τίς έκλογές στό ’Αργυρόκα
στρο, συναντήθηκε μέ τό νομάρχη καί τοΰ πήρε συνέντευξη, τήν όποία δη
μοσίευσε στήν εφημερίδα του. Τόσο άπό τά λεγάμενα τοΰ νομάρχη, όσο καί 
κατά τή δική του κρίση, ή κατάσταση στή Βόρειο "Ηπειρο ήταν πλέον ή 
καλή καί άπόλυτος έλευθερία καί τά'ξις επικρατεί ά π ’ άκρου εις άκρον. Οί 
τοποθετήσεις προκάλεσαν τήν άμεση άντίδραση τών Βορειοηπειρωτών 
τών Ίωαννίνων, πολλοί άπό τούς όποιους πρόσφατα είχαν έρθει άπό τήν 
Άλβανία.Άρθρο εκπροσώπου τους, δημοσιευμένο στόν Ηπειρωτικό άγώ
να (27-1-29), άναιρεί όλες τίς θέσεις τοΰ Πανίδη. Έρωτώμεν τόν κ. Πανί- 
δην: Είναι άρκετόν ένα ταξίδι μόνον έως τό Άργυρόκαστρον. ινα μετα- 
βάλη τάς σκέψεις, τήν στάσιν καί τήν πολιτικήν τής έφημερίδος του; Δέν 
έπρεπεν ώς δημοσιογράφος νά βγή καί παραέξω άπό τό Άργυρόκαστρον. 
διά νά ίδη έκ τοϋ σύνεγγυς τήν πραγματικήν κατάστασιν; Ποϋ είναι ή έπι- 
κρατοϋσα τάξις καί ευνομία: Δέν παίρνατε ώς παράδειγμα τάς τελευταίας 
έκλογάς πού παν άλλο ή έκλογαί ήσαν, διότι οί έκλέκτορες έψήφισαν (ορι
σμένα πρόσωπα ύποδειχθέντα ύπό τοϋ Προέδρου καί νϋν Άλβανοϋ Μο
νάρχου: Αγνοείτε ότι οί εκλεγόμενοι ουδόλως άναγνωρίζονται εάν δέν 
είναι αρεστοί εις τήν κυβέρνησιν;... Αγνοείτε έπίσης δτι εις τήν περιοχήν 
Θεολόγου τά ελληνικά σχολεία είναι κλειστά καί δτι παντοίαι μέθοδοι τί
θενται πρός ένέργειαν πρός έξόντωσιν τής έλληνικότητος τής Βορείου 
Ηπείρου καί δτι ή άλβανική βουλή έψήφισε νόμον, δπως έκ τής Β. Η πεί
ρου απαγορεύεται άπολύτως ή άνάδειξις ύπουργοϋ ή πρωθυπουργού;...

Στήν Έλευθερία (3-1-29 καί 24-1-29) δημοσιεύτηκαν κρίσεις τοΰ μητροπο
λίτη Παραμυθίας ’Αθηναγόρα γιά τήν σειρά τών ιστορικών άρθρων τοΰ Γ. Χα
τζή, στήν Ή πειρο (δές τόν προηγούμενο τόμο), μέ τό γενικό τίτλο: Τό περί 
τήν Ήπειρον αστν... Στήν ’Αγροτική ηχώ, δημοσιεύονταν σέ συνέχειες (είχαν 
αρχίσει άπό τό Δεκέμβριο) αποσπάσματα άπό τίς «φυλλάδες» πού κυκλοφο
ρούσαν γύρω άπό τά «κατορθώματα» τών Ρετζαίων. Ή  δημοσίευση γινόταν 
γιά νά άποδειχθοΰν οί σχέσεις τοΰ ύποψήφιου βουλευτή Γ. Καγιά μέ τούς λη
στές. Παραθέτω ενα άπόσπασμα τής μυθιστορίας τών «φυλλάδων» (άφη- 
γοΰνται στή φυλακή εναλλάξ, φυλακισμένοι πιά. οί Θύμιος καί Γιάννης Ρέτζος 
καί μιλοΰν γιά τά παζάρια πού έκανε ό Γιάννης μέ τούς έκπροσώπους τοΰ 
αιχμαλώτου του Παπαγιαννοπούλου, οί όποιοι ζητούσαν άπό τόν «καπετάνιο» 
νά κατεβάσει πολύ τό ποσό τών λύτρων): ’Από δώ αρχίζει τό μεγάλο «νταβα- 
ντούρι», διηγείται συνεχίζοντας ό Θύμιος. "Οταν αύτός (ό Γιάννης Ρέτζος) 
Εφτασε (στό «γιατάκι» τών ληστών) καί μάς είπε τ ’ αποτελέσματα, δλοι άρχί-
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σαν ν ' άγαναχτοϋν. -Νά χάσουμε παραπάνω άπό τά μισά... έλεγε ό ένας. - 
Κρίμα στόν κόπο μας, ελεγε ό άλλος. Καί ό Σιντόρης θεριεμένος φώναξε: -Βρέ 
μάς πουλάει γιά ξυνότυρο. Σεις δέν τό καταλάβατε άκόμα;... -Ποιός μωρέ: ρώ
τησε ό Γιάννης. -Έσύ, ποιός άλλος; Γιά νά πάρης άμνηστεία, νά γνρίσης στό 
χωριό σου... Τότε άναψε καί τοϋτος καί φώναξε: -Σιντόρη πάρε τήν κουβέντα 
σου πίσω, άν θέλης τή ζωή σου. Μά ό Σιντόρης δέν ήταν άνθρωπος πού έπαιζε. 
'Έπεσε μπρούμυτα σ ’ ένα «τούμπι» μέ τό πιστόλι στό χέρι. Έτρεξε καί τοϋτος 
νά πιάση άλλο πόστο. Καί χωρίς άλλη κουβέντα άρχισαν τίς ντουφεκιές. 
Μπάμ, μπούμ. μπάμΙΤά βόλια έσκαγαν στή γης καί τά χαλίκια τιναζόντουσαν 
στά μοϋτρα τοϋ ένός καί τοϋ άλλου. Ευτύχημα ήταν πού τά κεφάλια τους ήταν 
κρυμμένα, άλλοιώς κάποιος άπό μάς θάλειπε σήμερα. Καί τό χειρότερο είναι 
τοϋτο: Δυό άπό τούς άλλους συντάχτηκαν μέ τό μέρος τοϋ Σιντόρη. Ό  αιχμά
λωτος πρασίνισε καί λιγοθύμησε άπό τό φόβο του. Βροχή οί σφαίρες πέφταν 
γύρω καί σέ λίγο, όπως πήγαινε ή ιστορία, κανείς δέν θάμενε ζωντανός. Τότε 
-συμπλήρωσε ό Θύμιος μέ υπερηφάνεια- άπεφάσισα, χωρίς νά χάνω στιγμή, νά 
σταματήσω αύτό τό μακελειό. "Ωρμησα καί άρπαξα τόν αιχμάλωτο ά π ’ τή μέση. 
-Καί πώς τελείωσε αύτή ή φαγωμάρα σας; ρωτώ τό Γιάννη Ρέτζο. Ό  λήσταρ
χος τινάζει τό κεφάλι του σά νά θέλη νά διώξη άπό τή μνήμη του ένα κακό 
όνειρο. Έ να τενεκεδάκι μέ νερό είναι δίπλα του. Βουρκόνερο σχεδόν. Ίσως 
καί νά μήν ήταν καί γιά πιοτό. Ά λλ ’ ό άλνσσοδεμένος πρίν ήγεμών τής Ηπεί
ρου έχει άνάγκη νά δροσίση τό καυτό λαρύγγι του. Κάποια προσβολή καίει τά 
σωθικά του. -Πώς τελείωσε; λέγει άφοϋ τράβηξε τρεις τέσσαρες γουλιές νερό. 
Πήγαμε νά «μαλλοκοφτοϋμε». Τά βόλια ριχνόντουσαν κι άπό μένα κι άπό 
κείνον, επάνω άπό ένα τέταρτο, άλλά μπήκε στή μέση ό Θύμιος. -Σταθήτε! Μή! 
φώναξε. Θά σκοτώστε εμένα. Κατεβάσαμε καί οί δυό τά ντουφέκια. -Τί θέλεις 
στή μέση: ρώτησε ό Σιντόρης. -Γιατί μαλώνετε: Έχετε τήν ιδέα πώς κάποιος κά
νει μπαμπεσιά στόν άλλο: Ό  άδελφός σου. είπε ό Σιντόρης. -Πώς τό ξέρεις; - 
Νά, πηγαίνει κάτω, δέν συννενογιέται γιά τά λεφτά, κι άφήνει ζωντανό τόν 
αιχμάλωτο, γιά ν ’ άναγκαστοϋμε νά τόν άφήσουμε. -Έ τσι λές έσύ: Πώς τό κά
νει αύτό ό Γιάννης; Λοιπόν γιά νά ξεμπερδεύουμε. Νά τοϋ κόψουμε τό κεφάλι 
τοϋ αιχμαλώτου, νά μουντζώσουμε τά λύτρα καί νά φύγουμε. Συμφωνείτε; -Ναί, 
φώναξαν όλοι τους -συνεχίζει ό Θύμιος- πα ρ’ δλον ότι έγώ τό είπα σ τ ’ άστεΐα, 
γιατί ποτέ δέν φανταζόμουν, ότι γιά ένα άθρώπινο κεφάλι θάφηναν τά λύτρα. 
Πρέπει νά ξέρης δτι ό «ντόμπρος» ληστής ποτέ δέν κόβει κεφάλια. Δουλειά του 
είναι νά βγάλη τό ψωμί του παίρνοντας λύτρα. -Λοιπόν! Λοιπόν, παρατηρώ μέ 
άδημονία, τί έγινε; -Τί νά γίνη; Ό  Σιντόρης ένθουσιάστηκε μέ τήν Ιδέα. 'Ηθελε 
νά πέση τό κεφάλι τοϋ αιχμαλώτου δπως-δπως γιά νά προσβάλη τό Γιάννη, πού 
είχε τήν ιδέα πώς τόν προστάτευε. -Φέρτε χαρτιά, είπε. Έ νας σύντροφος τοϋ 
έδωσε μιά κόλλα χαρτί καί τήν έκοψε στά πέντε. -Πάρτε ένα κομμάτι καί γράψτε 
τά όνόματά σας. Όποιανοϋ τό όνομα βγή στόν κλήρο θά κόψη τό κεφάλι τοϋ 
Χρηστάκη. -Ό  αιχμάλωτος άκουγε αύτά τά πράγματα; Ερωτώ μέ φρίκη. -Δέν 
ξέρω. Ή ταν λίγο πιό πέρα. Μπορεί ναί, μπορεί όχι. Άλλά αύτό δέν ενδιαφέρει. 
Νά δής τί έγινε είναι περίεργο. ’Ακολουθεί ή έξιστόρηση τοΰ «κόλπου» πού σο
φίστηκε ό Γιάννης Ρέτζος γιά νά σώσει τόν αιχμάλωτο. (Τό απόσπασμα είναι 
άπό τό κεφάλαιο: Ή  μονομαχία άπό τή «φυλλάδα» Οί λήσταρχοι Ρετζαιοι.
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Ά π ’ δ,τι θυμάμαι τό έργο πού κυκλοφορούσε σέ εβδομαδιαία φυλλάδια είχε με
γάλη κυκλοφορία).-Μέ τό γενικό τίτλο: Τά αίσχη τοϋ Λήμου, ή 'Αγροτική ήχώ 
(άρχισε άπό 8-1-29) τή δημοσίευση σειράς έπικριτικών άρθρων έναντίον τού Δή
μου, γιά κάθε τομέα τής δράσης του (ήλεκτροφωτισμός, ύδρευση, καθαριότητα, 
μηχανική υπηρεσία, τά μόνιμα οδοστρώματα, κ.ά.).- Πέθανε στήν ’Αθήνα ό Τι- 
μολέων Δ. Μπότσαρης, τελευταίος έγγονός τοΰ Σουλιώτη ήρωα Νότη Μπότσα
ρη καί πατέρας τού βουλευτή Ίωαννίνων Δημ. Μπότσαρη.- Ό  δικηγόρος ’Αθη
νών, δραστήριο στέλεχος τών έμποροβιομηχανικών επιμελητηρίων καί θερμός 
ύποστηρικτής τοΰ θεσμού τής άποκέντρωσης Δημ. Ζώτος. έδωσε, στίς 5-1-29 
διάλεξη στό θέατρο Εύστρατιάδου μέ θέμα: Ή  Ή πειρος θέλει τοπικήν αύτοδι- 
οίκησιν. Ή  διάλεξη δημοσιεύτηκε ολόκληρη στήν ’Ελευθερία). Οί ιδέες έξακο- 
λουθούν νά έχουν καί σήμερα τήν άξία τους.- Ό  καιρός: Άπό τής Δευτέρας μέ
χρι τής Παρασκευής τής παρελθούσης έβδομάδος (7-11 Γενάρη) ισχυρότατος 
καί σφοδρότατος άνεμος έτυράννησεν ολόκληρον τήν Ήπειρον. Ή  μεταξύ Ίω
αννίνων καί Νήσου συγκοινωνία διεκόπη διά πλοιαρίων, τά κεραμίδια καί τά 
τζάμια τών σπιτιών τής πόλεως έθραύσθησαν ή μετετοπίσθησαν, ή άναπνοή έπ ά
γουνε καί οί δρόμοι ώμοίαζαν δρόμους νεκροπόλεως. Ή  λίμνη τών Ίωαννίνων 
έπάγωσε. Ή  θερμοκρασία τοϋ μεσονυκτίου 10 ύπό τό μηδέν. Μέ άφορμή τό πά
γωμα τής λίμνης κάποιος ύπογραφόμενος X. (μάλλον ό Χρηστοβασίλης κρύβε
ται πίσω), ( ’.Ελευθερία 17-1-29) άναφέρθηκε στό πάγωμα τής λίμνης τού 1869, 
πρίν 60 χρόνια, πού κράτησε δυό-τρεΐς εβδομάδες. Ό  Ρώσος πρόξενος -τόν μι- 
μήθηκαν καί πολλοί Γιαννιώτες- έκανε παγοδρομίες πάνω στήν παγωμένη λί
μνη. Άναφορά έγινε καί σέ παλαιότερο πάγωμα, τότε πού πέρασε άπό πάνω 
τους. νομίζοντας πώς ήταν χιονισμένος κάμπος, ό Ντουραχάν πασάς μέ τ' 
άσκερι του. "Οταν τό έμαθε, γιά νά εύχαριστήσει τό θεό πού τόν προστάτευσε, 
έχτισε τό μοναστήρι τής Ντουραχάνης (γιά τούς παγετούς τής λίμνης τούς 
τελευταίους αιώνες, λεπτομέρειες άναφέρει ό Δημ. Σαλαμάγκας στά βιβλία 
του). Τό 1929 τό πρώτο πάγωμα τής λίμνης κράτησε τρεις μέρες: Σάββατο, 
Κυριακή καί Δευτέρα (12-14 Γενάρη). Σημείωνε ό είδησιογράφος τής εποχής: 
Πλούσιοι καί πτωχοί, ανδρες καί γυναίκες, παιδιά καί γερόντοι έτρεχαν νά τήν 
Ιδοϋν μέ τό κρυσταλλένιο της φόρεμα, πού στά 50 ή στά 60 χρόνια μιά φορά 
τό φοράει... Κατά τίς τρεις αύτές ημέρες τό ώραιο μας Νησί αποκλείστηκε άπό 
τήν πόλιν μας, καί κόντεψε νά πεθάνη τής πείνας καί μόλις καί μετά βίας κα
τόρθωσαν ν ’ άνοίξουν τό δρόμο δυό-τρεΐς βάρκες, σπάζοντας μέ σιδερένια 
έργαλεϊα τόν πάγο. Πολλοί έκαναν περίπατο άπάνω στά παγωμένα νερά τής 
λίμνης μας καί οί τολμηρώτεροι -παιδιά αύτοί- πήγαν μέ τά ποδήλατα άπό τά 
Γιάννινα στό Νησί. Σ’ αύτούς τούς «τολμηρούς» συγκαταλέγεται καί ό γράφων, 
μαθητής τότε τής α ' τάξης τοΰ Β ' Γυμνασίου άρρένων. Έκανα ένα μικρό πε
ρίπατο, δχι βέβαια μέ ποδήλατο, ποτέ δέν έμαθα νά ποδηλατώ, άλλά μέ τά πό
δια, σέ μικρή άπόσταση άπό τή στεριά, μέ συνείχε άκόμα ό φόβος τοΰ ύγροΰ 
στοιχείου καί γιά μένα ή λίμνη -μόλις πρίν λίγους μήνες είχα κατέβει στά Γιάν
νινα- προπαντός τώρα πού είχε παγώσει, ήταν ό μεγάλος άγνωστος. Ή  λίμνη 
ξεπάγωσε άλλά ό καιρός, δπως έγραφαν οί έφημερίδες, φαινόταν εύμεταβλη- 
τότερος καί άπό γυναίκα. Ά πό  τήν καλοκαιρίαν μεταπηδάει είς τρομερόν βο- 
ριάν, άπό τόν βοριάν είς τό πάγωμα τής λίμνης, καί άπό τήν παγωνιάν είς τρο-
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μεράν βροχήν, ε’ις τό χιόνι, καί άπό τό χιόνι είς τήν εύδείαν καί τάνάπαλιν. 
Συνέπεια: Στίς 10 Φεβρουάριου, Κυριακή, ξαναπάγωσε ή λίμνη, καί εκατοντά
δες Γιανιωτών έκαμαν πάλι τήν εκδρομή τους, μόνο πεζοί αύτή τή φορά πρός 
τό Νησί καί τό Στρούνι. Τήν άλλη μέρα ό πάγος διαλύθηκε καί ή λίμνη ανέκτησε

τήν προτέραν φυσικήν 
της μορφήν.- Οί διορι
σμοί γυμναστών στά 
γυμνάσια ήταν τότε δύ
σκολη. Τό Β ' γυμνάσιο, 
γιά να καλύψει τίς άνά- 
γκες του, απευθύνθηκε 
στό στρατηγό τής VIII 
μεραρχίας Χαρ. Πανα- 
γιωτόπουλο, πού πρό
θυμα παραχώρησε τόν 
άξιωματικό καί γυμνα
στή Θεόδ. Νταλιάνη, 

Η λίμνη παγωμένη Υ1(* διδασκαλία καί
εκγύμναση τών μαθη

τών τοΰ γυμνασίου.- Συγκινητικές στιγμές έζησαν τά Γιάννινα στίς 25 Γενάρη. 
Στό μητροπολιτικό ναό, μέ χοροστάσιά τοΰ Σπυρίδωνος έγινε επιμνημόσυνος 
λειτουργία έπί τή διακομιδή τών οστών τών κατά τά έτη 1912-13 πεσόντων έν 
Ήπείρω αξιωματικών καί οπλιτών. Τά ιερά οστά είχαν έναποτεθεΐ σέ μεγάλη 
δρύινη λάρνακα, πολλοί Γιαννιώτες δάκρυσαν δταν άρχισε ή επιμνημόσυνη δέ
ηση. Ό  ναός, καθώς καί τό προαύλιο είχε γεμίσει άπό κόσμο. Παρούσες δλες 
οί άρχές, οί έκπρόσωποι σωματείων καί οί πρόξενοι τών φίλων δυνάμεων 
(αύτών πού είχαν συγκατατεθεΐ στή διχοτόμηση τής Ηπείρου). Λόγο γιά τή 
θυσία τών ήρώων εκφώνησε ό στρατηγός Παναγιωτόπουλος καί κατατέθηκαν 
στεφάνια. Ύστερα, ή όστεοφόρος λάρναξ έναπετέθη έπί τεθρίππου κανονιοφό
ρου άμάξης καί προπορευομένου τοϋ μητροπολίτου μεθ' όλου τοϋ κλήρου, τών 
ψαλτών, τών φανών καί τών έξαπτερύγων καί άκολουθούντων δλων τών επι
σήμων καί τών προξένων έν στολή, συνωδεύθη μέχρι τών πρόθυρων τής πόλε
ως, όπου έναπετέθη είς αύτοκίνητον άμαξαν Ινα παραμείνη έν τή έκκλησία τοϋ 
άγιου Ίωάννου τής Μπουνίλας, όπόθεν ή αύτή άμαξα τήν 27ην Ίανουαρίου 
άνεχώρησε διά Φιλιππιάδα, δπου καί ένεταφιάσθη είς τό έκεϊ άνεγερθέν μνη- 
μείον- Στίς άρχές τοΰ έτους ιδρύθηκε στά Γιάννινα Σύλλογος πολυτέκνων.- 
Στίς 3 Γενάρη, συγκροτήθηκε μεγάλη σύσκεψη τών έμποροβιοτεχνών καί έπαγ- 
γελματιών τής πόλης, γιά θέματα πού άπασχολοΰσαν τούς ένδιαφερόμενους, 
άλλά καί γενικότερα. Στό ψήφισμά τους ζητούσαν, άνάμεσα σέ πολλά άλλα, 
άπό τήν κυβέρνηση: α) Νά συνεχιστεί ή προσπάθεια γιά άπλούστευση τοΰ φο
ρολογικού νόμου β) Νά στραφεί ή προσοχή τής κυβέρνησης στήν παραγωγή, 
χωρίς τήν άνάπτυξή της ήταν αδύνατη ή βελτίωση τοΰ βιοτικού έπιπέδου τοΰ 
λαοΰ. γ) Νά έπισπευστεΐ ή έφαρμογή τοΰ θεσμοΰ τής άποκέντρωσης καί αύτο- 
διοίκησης. δ) Νά έπισπευστεΐ ή εκτέλεση έργων γιά τήν άνάπτυξή τής συγκοι
νωνίας τής Ηπείρου, ν ’ άρχίσουν τά άποξηραντικά έργα κ.ά. Τό ψήφισμα ύπέ-
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γράφε ή οργανωτική έπιτροπή: Κων. Γκωλέτσης, Έπ. Βέλλης καί Άθ. 
Βακαλόπουλος.- Διαλέξεις: Στό Λύκειο Έλληνίδων έδωσαν διαλέξεις οί: Μ. 
Κατσουρός Γεν. Επιθεωρητής ΜΈ. μέ θέμα: Περί τών νεωτέρων παιδαγω
γικών κατευθύνσεων (19-1-29) καί Β. Γκορτζής μέ θέμα: Ή  Ιστορία τής Η πεί
ρου άπό τούς μυθολογικούς χρόνους μέχρι τοϋ πελοποννησιακοϋ πολέμου (29- 
1-29). Είσοδος δρχ. 3.- ’Αρραβώνες: Έδωσαν άμοιβαίαν ύπόσχεσιν γάμου οί: 
Λάμπρος Βενέτης-’Ανδρομάχη Γ. Σάρρα, Κωνσταντίνος Γεωργιάδης-’Αναστα- 
σία Στεφανίδου, Σωτήριος Ρώϊμπας-Όλγα Ζαμάνη.- Ό  γραμματέας τής Γ.Δ. 
’Ηπείρου Ευστράτιος ’Αθανασάκος διορίστηκε έπαρχος Παραμυθίας. Ό  Χρη
στοβασίλης έπλεκε τό έγκώμιό του στήν Ελευθερία (31-1-29). Μετά τόν πόλεμο 
ό ’Αθανασάκος διεδραμάτισε σημαντικό ρόλο στήν πολιτική Ιστορία τής ’Ηπεί
ρου, μέ τήν έκλογή του ώς βουλευτή.- Οί έπιθέσεις τοΰ Χρηστοβασίλη έναντίον 
τοΰ Γ.Δ. ’Ηπείρου ’Αχ. Καλεύρα καί ιδιαιτέρως έναντίον τοΰ Διοικητοΰ Χω
ροφυλακής Μπριλλάκη συνεχίζονταν μέ όξύτερους κάθε φορά τόνους. Θερμός 
υπερασπιστής τοΰ Μπριλλάκη ήταν ό Κήρυξ. 'Όλες τίς παρεκτροπές τών οργά
νων τής Χωροφυλακής ό Χρηστοβασίλης τίς φόρτωνε στό Μπριλλάκη. Μέ τήν 
πάροδο τοΰ χρόνου ό Χρηστοβασίλης θά γίνει ένθερμος ύποστηρικτής τοΰ Κα
λεύρα.- Οί τριτοβάθμιοι δάσκαλοι, μέ έπικεφαλής τόν δραστήριο πρόεδρό τους 
Γ. Ίκκο, συνέχιζαν τόν άγώνα τους γιά έξομοίωση μέ τούς άλλους συναδέλ
φους τους, ύστερα άπό μετεκπαίδευση.- Εκτός άπό τίς άλλες πληγές της ή 
Ή πειρος μαστιζόταν καί άπό τήν τοκογλυφία: Πιστεύομεν -έγραφε ή 'Αγροτ
ική ήχώ, 17-1-29, δτι είναι καιρός πλέον νά έπιβάλη ό κ. Καλεύρας καί έπί τοϋ 
προκειμένου τό κράτος τοϋ νόμου, διά νά άπαλλαγή ή Ήπειρος άπό τήν μεγά- 
λην πληγήν, ήτις λέγεται τοκογλυφία καί ή όποία χρησιμοποιείται ώς μέσον 
καταβολής τών λύτρων μιάς ληστείας τοϋ λαοϋ. (Στό άρθρο άποκαλύπτονταν 
πολλά ονόματα τοκογλύφων καθώς καί ονόματα δσων είχαν πέσει θύματά 
των). Ή  ίδια έφημερίδα σέ άρθρο της (21-2-29) άσχολούμενη καί πάλι μέ τήν 
τοκογλυφία, ζητοΰσε άπό τήν κυβέρνηση νά λάβει άμέσως μέτρα, έτσι μόνο θά 
γινόταν πιστευτή γιά τή φιλολαϊκή πολιτική της.- Ύστερα άπό έντονες δια
μαρτυρίες τοΰ σωματείου τσαρουχοποιών καί σανδαλοποιών, μέ τή συμπαρά
σταση καί τών έφημερίδων στόν άγώνα τους, άνατέθηκε καί σ’ αύτούς ή κατα
σκευή 3250 ζευγών τσαρουχιών.- Οί κάτοικοι τής επαρχίας Φιλιατών διαμαρ
τύρονταν έντονα γιά τήν κατάργηση τής μητρόπολής τους, μετά τό θάνατο τοΰ 
μητροπολίτη.- «’Ισχυρός παράγων άνηθικότητος τό αύτοκίνητον», ύποστήριζε 
σέ μελέτη του ’Αμερικανός συγγραφέας, δημοσιευόμενη στόν 'Ηπειρωτικό 
άγώνα (1-2-39). Τό αύτοκίνητο, μαζί μέ τά καλά του, άποδείχτηκε πρόξενος καί 
πολλών άλλων κακών (μόλυνσης τού περιβάλλοντος, πρόξενος θανατηφόρων 
άτυχημάτων κ.ά). Κάθε πρόοδος έχει τά ύπέρ καί τά κατά.

Από τά μέσα τοΰ Γενάρη τοΰ 1929, πού δημοσιεύτηκε ό νόμος γιά τή 
σύνθεση τής Γερουσίας, άρχισε καί στήν Ήπειρο, όπως καί σ’ όλη τήν 

Ελλάδα, ό προεκλογικός άγώνας. Ή  πρόσφατη νίκη τών Φιλελευθέρων 
στίς βουλευτικές έκλογές, προοιώνιζε καί δεύτερη μεγάλη νίκη καί στίς γε- 
ρουσιαστικές (στά Γιάννινα καί στήν άναπληρωματική έκλογή βουλευτή),



γι’ αύτό καί ό συνωστισμός ύποψηφιοτήτων στελεχών Φιλελευθέρων γιά νά 
περιληφθοΰν στό συνδυασμό, νά λάβουν δηλαδή τό περιβόητο χρίσμα, ήταν 
μεγάλος. Τό χρίσμα δινόταν φυσικά άπό τό Βενιζέλο, στήν Ήπειρο όμως 
λειτουργούσε ώς εκπρόσωπός του, μέ άποφασιστική γνώμη, ό στρατηγός 
Δημήτριος Μπότσαρης. Τά πυρά τών άντιπάλων του -στελεχών άπό τό ίδιο 
κόμμα- στράφηκαν έναντίον του, γιά χίλια δυό τόν κατηγορούσαν, μέ 
πρώτο στόχο τή «μονοκρατορία» του. Άλλά καί άλλα στελέχη τών Φιλε
λευθέρων, άπό τήν πρωτεύουσα, ήταν έναντίον του, μέ πρώτο τόν -Ήπει- 
ρώτη- διευθυντή της Πατρίδος Σπ. Σϊμο, οί δηλώσεις τού οποίου κρίνονταν 
άπό τίς γιαννιώτικες έφημερίδες ώς χαστούκι σφοδρόν καί βαρύ. Οϋτε πο
λύ, οϋτε ολίγον -έγραφε ή ’Αγροτική ήχώ (5-2-29)- άποδεικνύεται έκ τών 
δηλώσεων τοϋ κ. Σίμον. ενός επισήμου προσώπου, δτι ό κ. Μπότσαρης 
τώβαλε νά έρημώση τήν Ήπειρο, άπομακρύνων άπ' αύτήν πάν πολύτιμον 
πολιτικόν στοιχεϊον. Ή  άπομάκρυνση άπό τήν Ήπειρο -συνέχιζε ή εφημε
ρίδα-, τών Μυλωνά, Μελλά, Χασιώτη, Σίμου καί κάθε άλλης προσωπικό
τητας, είναι ένα άπό τά μεγαλύτερα έγκλήματα τού Μπότσαρη. Καί ή θεία 
δίκη θά τόν τιμωρήση όπως τοϋ χρειάζεται. Δέν τόν «τιμώρησε». Στό πρό
σωπο τού Μπότσαρη οί Ήπειρώτες έβλεπαν τόν «Μπάμπα», τό Βενιζέλο, 
αύτόν ψήφιζαν, χωρίς νά ένδιαφέρονται καί πολύ γιά τά πρόσωπα.

Ό  συνωστισμός τών Φιλελευθέρων πολιτευτών καί ή άδυναμία νά 
συμπεριληφθούν όλοι στό ψηφοδέλτιο, οδήγησε στή διάσπαση τού κόμμα
τος στό νομό Ίωαννίνων καί στή δημιουργία δεύτερου βενιζελικοϋ συν
δυασμού. Στόν πρώτο μπήκαν οί φίλοι τού Μπότσαρη, στό δεύτερο ικανά 
φιλελεύθερα στελέχη πού άποκλείστηκαν. Άλλοι, πού δέν συμμετείχαν, 
άλλά ύποστήριζαν τό δεύτερο ψηφοδέλτιο, άρθρογραφούσαν έναντίον τού 
συνδυασμού τοΰ Μπότσαρη' ένας μάλιστα ό δικηγόρος Γεώργ. Βλαχλεί
δης, σέ έμπεριστατωμένο άρθρο του (Ηπειρωτικός άγών 17.3.39), άμφι- 
σβητοΰσε τή χρησιμότητα τοΰ νέου θεσμού, τής Γερουσίας: Καθ' όν τρόπον 
-έγραφε- πρόκειται νά συγκροτηθεί είς τήν Ελλάδα ή Γερουσία, διά τής με
θόδου τοϋ χρίσματος, θά άποτελέση μίαν άλλην βουλήν, εντελώς περιττήν, 
χρήσιμον δέ μόνον ινα στεγάση όσους φίλους τοϋ κόμματος δέν έχώρησεν 
ή νέα βουλή. Είναι καιρός όμως περιττών δαπανών: Τό τελευταίο ένδιέφε- 
ρε ολόκληρη τή χώρα. περισσότερο όμως τήν Ήπειρο, περιοχή γιά τήν 
όποία, όπως πάντοτε, οί πιστώσεις γιά τήν έκτέλεση έργων δίνονταν μέ τό 
σταγονόμετρο, ένώ οί άνάγκες ήταν τεράστιες.

"Οπως άναφέρθηκε, καθώς ή Ή πειρος άπαλλασσόταν άπό τή μεγάλη 
πληγή τής ληστείας έρχονταν στήν έπιφάνεια τά σοβαρότα προβλήματα 
πού τήν άπασχολοΰσαν. Μέ τή συνεπικουρία καί κάποιων άστοχων κυβερ
νητικών άποφάσεων. πήραν όξύτατη μορφή. Τήν κατάσταση επιδείνωσε 
καί ή κακοκαιρία πού έπληξε τή χώρα γιά πολλές εβδομάδες μέ καταρα- 
κτώδεις βροχές, πλημμύρες, πάγους, άποκλεισμούς δεκάδων ορεινών χω
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ριών τής Ηπείρου, πολλοί κινδύνεψαν νά πεθάνουν άπό τήν πείνα. Τά 
προβλήματα γνωστά ήδη, τά εκθέτει στό ψήφισμά της άναλυτικά ή έπι
τροπή τοΰ μεγάλου συλλαλητηρίου πού συγκροτήθηκε στίς 20 Φεβρουάρι
ου στό κινηματοθέατρο Εύστρατιάδη καί έξω άπ’ αύτό, άπό τόν έμπορικό 
καί έπαγγελματικό κόσμο τών Γιαννίνων (οί έφημερίδες τό χαρακτήρισαν 
συλλαλητήριο τών φορολογούμενων Ήπειρωτών). Οί συγκεντρωθέντες 
διαμαρτύρονταν πρώτα έντόνως κατά τής άχαρακτηρίστου καί άψυχολο- 
γήτου άστοργίας τής κυβερνήσεως πρός τήν ’Ήπειρον, ή όποία ένώ άλλοτε 
υπήρξε ή έοτία έξ ής άνεπήδησαν αί έθνικαί όρμαί καί έσφυρηλατήθησαν 
τά ώραιότερα έθνικά όνειρα, σήμερον χάρις είς τήν κυβερνητικήν αύτήν 
άναλγησίαν, έπωφεληθείσαν τής ύπερβολικής νομιμοφροσύνης καί συντη- 
ρητικότητος τοϋ Ηπειρωτικού λαοϋ, φθίνει καί στενάζει ύπό τό βάρος 
μιάς πρωτοφανοϋς οικονομικής κρίσεως, ή όποία μαστίζει τόν τόπον έτι 
πλέον μετά τήν άποκοπήν μεγάλου αυτής τμήματος (τής Β. Ηπείρου) διά 
τήν έξουδετέρωσιν τής όποιας ούδέν ούδέποτε κρατικόν μέτρον έλήφθη. 
Ζητοΰσαν (άξιοΰσαν) λοιπόν: 1) Τήν άναστολή τής καταβολής όλων τών 
φόρων, ώς τή λήξη τοΰ διαχειριστικού έτους. 2) Νέα φορολογική κατάταξη 
γιά τό οίκον, έτος 1929-1930. άνάλογα μέ τίς τραγικές συνθήκες πού περ
νούσε ή Ή πειρος καί τήν πραγματική οικονομική άντοχή καθενός. 3) Τή 
διαγραφή τών συμπληρωματικών φόρων πού άπαιτοΰσε τό κράτος γιά τά 
έτη 1919-1925. 4) Νά μή συμπεριληφθεΐ ή Ή πειρος στά διαμερίσματα, στά 
όποια είχε άπαγορευτει ή καπνοφυτεία στό νομοσχέδιο πού έφερε στή 
βουλή γιά ψήφιση ή κυβέρνηση' ό εισηγητής ύποστήριζε ότι οί μικροκαλ- 
λιεργητές καπνοΰ στήν Ή πειρο ήταν οί κατασκευαστές καί διακινητές τοΰ 
λαθραίου καπνοΰ, άπό τόν όποιο έχανε πολλά εκατομμύρια τό κράτος, 
όπως γίνεται σήμερα μέ τά λαθραία τσιγάρα. Ή  άγόρευσή τοΰ βουλευτή 
Πρέβεζας Θ. Χαβίνη στή βουλή, γιά τόν όποιο έγραψαν επαίνους οί γιαν- 
νιώτικες έφημερίδες, οδήγησε στήν άπάλειψη τοϋ άρθρου). 5) Τήν άμεση 
έναρξη τών έργων οδοποιίας, μέ τήν πρόσληψη τοΰ άναγκαίου ύπαλληλι- 
κοΰ καί εργατικού προσωπικού, άποκλειστικά άπό τήν Ήπειρο. 6) Νά 
έπαναφερθεΐ ό νόμος 3251 γιά τή φορολογία τών άμβύκων. 7) Νά συμπε- 
ριληφθεΐ ή Ήπειρος στόν πρώτο κατάλογο γιά τά άποξηραντικά έργα. 8) 
Νά άνατεθεΐ ή πώληση τοΰ άδασμολόγητου καλαμποκιού στούς έμπορους 
καί έπαγγελματίες πωλητές κι όχι μονοπωλιακά στήν τράπεζα. 9) Νά κατα
σκευάζονται τά στρατιωτικά είδη τής μεραρχίας στήν Ήπειρο, ύστερα άπό 
επιτόπιο δημοπρασία, γιά νά βροΰν έργασία οί τάξεις τών τσαρουχοποιών, 
άρβυλοποιών, ραφτάδων κ.ά. Εις τήν ύποβολήν τών άνωτέρω αιτημάτων ό 
Ηπειρωτικός λαός προσδίδει τήν έννοιαν έντονου άξιώσεως, διατεθειμέ
νος μ ε τ’ άποφασιστικότητος νά έπιδιώξη τήν έκπλήρωσιν αύτών καί απο
φασισμένος συγχρόνως νά μή περιορισθή είς τήν ύποβολήν μόνον τοϋ πα
ρόντος ψηφίσματος, άλλά νά έπιφυλάξη συνάμα είς εαυτόν τό δικαίωμα νά
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έμμείνη είς τάς άξιώσεις του μετά σταθερότατος, μέχρις οϋ τό κράτος ήθελεν 
άντιληφθή τήν άνάγκην τής πραγματοποιήσεως τών δικαιοτάτων άξιώσεών 
τον, κατέληγε τό ψήφισμα. (Τό υπέγραφε ή οργανωτική έπιτροπή, άποτελού- 
μενη άπό τούς: Έ. Βέλλη, πρόεδρο Εμπορικού συλλόγου, Γ. Τζοβάρα, προ- 
εδρεύοντα τής 'Ομοσπονδίας έπαγγελματιών ’Ηπείρου, Α. Λεβή, έμπορο, Γ. 
Κοράκη, πρόεδρο Συνδέσμου καπνοπωλών, Δ. Δούμα έμπορο αποικιακών, 
I. Παπαζήση, γραμματέα τής Συντεχίας ξενοδόχων, Α. Αθανασιάδη, ύφα- 
σματέμπορο, Β. Τσσουκανέλη, έμπορο ειδών πολυτελείας, κ.ά).

Τό μαχαίρι είχε φτάσει στό κόκαλο. Καί δέν ήταν μόνο αύτές οί ανάγ
κες τής ’Ηπείρου, ήταν καί πολλές άλλες, έχουν ήδη άναφερθεϊ. Ό  Βενιζέ
λος ύποχρεώθηκε νά άπαντήσει μέ μακροσκελέστατο τηλεγράφημα, εκφρά
ζοντας συγχρόνως καί τήν πικρία του γιά τήν άντικυβερνητική χροιά πού 
είχε τό ψήφισμα (στήν οργανωτική έπιτροπή μετείχαν εκπρόσωποι όλων 
τών κομμάτων, μέ πρώτο τόν Έπ. Βέλλη, άπό τά βασικά στελέχη τών Φι
λελευθέρων στά Γιάννινα). Ή  σημερινή κνβέρνησις -τηλεγραφούσε ό Βενι
ζέλος- δικαιούται νά έκφράση εκπληξιν διότι άπευθύνεται καί κατ ’ αύτής 
κατηγορία δτι έγκατέλειψεν άστόργως είς τήν τύχην της τήν ’Ήπειρον... 
Καί άφού άνεφερε τίς άποφάσεις τής κυβέρνησης γιά τήν κατασκευή 
έθνικών καί περιφερειακών δρόμων, πρόσθετε: Όταν, λοιπόν, κατηγορείτε 
τήν σημερινήν κυβέρνησιν (γιά ό,τι άφορούσε τή διοίκηση καί τήν οδο
ποιία) δτι άφησε τήν Ή πειρον άνεν μερίμνης, εκθέτετε, δχι τήν κνβέρνησιν 
άλλά τήν σοβαρότητα καί τήν φιλαλήθειαν ύμών αύτών. Ό σον άφορά τήν 
οικονομικήν κρίσιν, ή όποία άμφισβητήτως μαστίζει τήν Ήπειρον, παρα
τηρώ δτι πλανάσθε. πιστεύοντες δτι ή λοιπή Ελλάς εύημερεί οίκονομικώς' 
ή κρίσις μαστίζει δλην τήν χώραν, άλλού περισσότερον καί άλλοϋ όλιγώ- 
τερον καί ή άνάρρωσις κ α τ’ άνάγκην θά είναι βραδεία. Ή  έξασφάλισις 
δμως τής δημοσίας τάξεως, διά τής έξοντώσεως τής ληστείας καί ή έπικει- 
μένη εναρξις τής κατασκενής όδών... είναι δύο άπό τά άσφαλέστερα μέσα 
δπως βοηθηθή καί ή Ή πειρος νά εξέλθη ολίγον κατ’ ολίγον άπό την μα- 
στίζονσαν αυτήν οικονομικήν δνσχέρειαν. Ώ ς πρός τά αιτήματα: 1) Δέν 
άνέστειλε τήν είσπραξη τών φόρων. 2) Δέν θά γινόταν άναπροσαρμογή του 
φορολογικού. 3) Δέν θά διαγράφονταν οί καθυστερούμενοι φόροι. 4) Δέν 
θά έπαναφερόταν ό νόμος περί άμβύκων. 5) Θά εξακολουθούσε ή παρεμ
βολή τής Εθνικής Τράπεζας στήν πώληση τοΰ άδασμολόγητου άραβόσιτου 
γιατί γινόταν πρός τό συμφέρον τών άγροτικών πληθυσμών. Ά πό τά υπό
λοιπα αιτήματα γίνονταν άποδεκτά: ή συνέχιση τής καπνοκαλλιέργειας 
καί ή άνάθεση εργασιών τοΰ στρατού στούς άρβυλοποιούς κ.λπ., τής 
’Ηπείρου. (Καί ένώ τά κυριότερα αιτήματα άπορρίπτονταν, μερικές γιαν- 
νιώτικες έφημερίδες, προπαντός ό Κήρνξ, έγραφαν πώς όλα σχεδόν τά 
αιτήματα έγιναν δεκτά). Κλείνοντας τήν άπάντησή του ό Βενιζέλος, έκανε 
στούς Ήπειρώτες έναν έκβιασμό, πού δέν ταίριαζε σέ μεγάλο πολιτικό
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άνδρα, δπως αυτός, πού κάποτε τούς είχε άποκαλέσει αιωνίους Έλληνας. 
Τηλεγραφούσε: Τά άνωτέρω άποτελοϋν άπάντησίν τής κυβερνήσεως είς τά 
αίτήματά σας. Είς τόν Ηπειρωτικόν λαόν άπόκειται. άφοϋ ώς φαίνεται 
άπό τό ψήφισμά σας, διεχρεύσθησαν αί έλπίδες, τάς όποιας οϋτος είχε στη
ρίξει είς τήν σημερινήνκυβέρνησιν νά καταψήφισή τούς ύποψήφιους της 
είς τάς προσεχείς γερουσιαστικάς έκλογάς ή νά ύποχρεώση τούς έν λόγω 
υποψηφίους νά έγκαταλείψουν άπό τοϋδε τάς κυβερνητικός τάξεις. Έάν 
τά αισθήματα ταϋτα πού φαίνονται έπικρατοϋντα είς τήν Ηπειρον εκδη
λωθούν καί άπό τήν πλειοψηφίαν τοϋ Ελληνικού λαοϋ κατά τάς γερουσια- 
στικάς έκλογάς, ή κυβέρνησις δέν θά θελήση νά στηριχθή είς τήν πλειοψη
φίαν τής βουλής καί θά σπεύση νά καταλίπη τήν άρχήν καί επομένως δέν 
θά εύρεθήτε είς τήν άνάγκην νά προβήτε καί είς άλλα έντονώτερα μέτρα 
προς έπιβολήν τών άξιώσεών σας. Ή ταν σκληρή ή άπάντηση τοΰ πρω- 
θυπουργοΰ στά αιτήματα ένός άκριτικού λαού πού ύπέφερε περισσότερο 
άπό κάθε άλλη επαρχία, κι άς έλεγε ό Βενιζέλος πώς όλες οί επαρχίες, λί
γο, πολύ, τήν ίδια κρίση περνούσαν. Δέν ήταν σωστή ή έκτίμησή του, τού 
ίδιου ή τών συμβούλων του. Έπαζε μέ τά αισθήματα τών Ήπειρωτών, 
όταν τούς έβαζε σέ δίλημμα ότι στίς έκλογές πού έρχονταν μποροΰσαν νά 
τόν καταψηφίσουν μιά καί άπέρριπτε τά αίτήματά τους. Ήξερε ότι δέν θά 
τό έκαναν, θά ύπέφεραν άλλά δέν θά τόν καταψήφιζαν. Ό πω ς δέν τόν 
καταψήφισε καί όλη ή Ελλάδα, δέν είχαν περάσει ούτε έφτά μήνες άπό τίς 
έκλογές πού τόν έφεραν στήν έξουσία, ήταν σά νά σκότωναν τίς έλπίδες 
τους. Βέβαια δέν έμεινε άναπάντητη ή πρόκληση τοΰ Βενιζέλου. Μέ τηλε
γράφημά της (26-2-29) ή οργανωτική έπιτροπή πού συμπληρώθηκε στό με
ταξύ μέ νέα μέλη, γιά νά είναι περισσότερο άντιπροσωπευτική, έπέμεινε 
καί πάλι στήν ικανοποίηση τών αιτημάτων, άντιπαραθέτοντας τίς άπόψεις 
της σ’ όλες τίς απορριπτικές θέσεις τού Βενιζέλου. Προλογικά σημείωνε: 
Κατανοοϋμεν ότι ή κυβέρνησις προφανώς άγνοεΐ δυστυχίαν Ηπείρου καί 
πρίν καταθέσωμεν εντολήν όφείλομεν νά τήν πληροφορήσωμεν περί τής 
έκτάσεως τής οικονομικής άθλιότητος τού τόπου. Ή  οικονομική κρίσις 
τής Ηπείρου χρονολογείται άπό τής άποκοπής τής βορείου αύτής τμήμα
τος, διαρκώς έπαυξανομένη. Συνεχείς θεομηνίαι, ώς ή παντελής κατα
στροφή τής γεωργικής παραγωγής τών δύο τελευταίων έτών, ή έπιζωοτία, 
πλήξασα μικρά καί μεγάλα ζώα κατερήμωσε ποιμνιοστάσια καί ό ένσκή- 
ψας βαρύτατος χειμών συνεπλήρωσε τήν καταστροφήν. 'Ολόκληραι περι- 
φέρειαι στερούμενοι άρτου τρέφονται μέ χόρτα νερόβραστα καί λιμώττουν 
άποκλεισθείσαι ύπό χιόνων. Πολυάριθμοι έργάται είναι άνεργοι. Μέγα μέ
ρος τοϋ πληθυσμού τής πόλεως έζήτησε βοηθήματα παρά τής Γενικής δι- 
οικήσεως πρός άντιμετώπισιν τοϋ κινδύνου έκ τοϋ λιμοϋ καί τοΰ ψύχους. 
Εντεύθεν είς τήν άγοράν τών Ίωαννίνων πλήρης άπραξία. Ή  οικονομική 
άθλιότης τής άγονου Ηπείρου ούδόλως δύναται νά συγκριθή μέ άλλας πε-
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ριφερείας τής Ελλάδος, αϊτινες, ώς πλουτοπαραγωγικαί, δύνανται πλητ- 
τόμεναι προσωρινώς ταχέως ν ’ άναλάβωσι. Καί τό τηλεγράφημα κατέληγε: 
Έν τέλει Θλφόμεθα διότι ή κυβέρνησις έθεσεν έν άμφφόλω τήν σοβαρότη
τα καί τήν φιλαλήθειαν ένός πονεμένου λαοϋ, έν άπογνώσει ευρισκομένου 
καί άλλοίαν έδωκεν έννοιαν είς μίαν δεδικαιολογημένην έντονον έκδήλω- 
σιν τοϋ πόνου του καί παρακαλοϋμεν δι ’ ύστάτην φοράν τήν κυβέρνησιν, 
λαμβάνουσα ήδη πληρεστέραν γνώσιν τής τραγικής καταστάσεως τής 
Ηπείρου, προβή είς τήν άποδοχήν τών δικαίων αιτημάτων τοϋ έμποροε- 
παγγελματικοϋ κόσμου τής Ηπείρου.

Ο Ι θεομηνίες, μέ τίς καταστροφές πού προξενούσαν, αποτελούσαν 
πρόσθετο στοιχείο γιά τό βάσιμο τών αιτημάτων καί ύπενθύμιζαν σ’ 

όλους, καί προπαντός στήν κυβέρνηση, τήν άνάγκη λήψης μέτρων. "Ομως 
ό ορυμαγδός τών πολιτικών άνταγωνισμών, πού άρχισε στό μεταξύ μέ τήν 
έναρξη τού προεκλογικού άγώνα, άλλαξαν τήν άτμόσφαιρα στά Γιάννινα 
καί άπό άγωνιστική, τή μετέτρεψαν σέ καθαρά προεκλογική, μέ νησίδες λη- 
στοφιλολογίας καί μ’ όλες τίς συνέπειες πού συνεπάγεται μιά τέτοια με
τατροπή γιά τήν επιβίωση τοΰ κόσμου τοΰ άγωνιζόμενου γιά τόν επιούσιο. 
Οί χαμηλές θερμοκρασίες τού πρώτου δίμηνου τού 1929, μπορεί νά πρό- 
σφεραν αισθητικές άπολαύσεις μέ τήν παγωμένη λίμνη καί τά κρύσταλλα 
πού κρέμονταν άπό τά κλαδιά τών δέντρων, άποστεροΰσαν όμως τήν 
άγορά άπό βασικά άγαθά. κρέας, γάλα καί κάρβουνα- ήταν τυχεροί όσοι 
μποροΰσαν νά έξασφαλίσουν λίγες οκάδες κι άς τούς κατάκλεβαν οί καρ- 
βουνιάρηδες ποτίζοντάς τα μέ νερό γιά νά πάρουν βάρος- στεγνά κάρ
βουνα καί άνέρωτο γάλα δέν έβρισκες εκείνη τήν έποχή, ούτε καί κατά τίς 
επόμενες δεκαετίες.

Τά ληστρικά, πού άπέσπασαν καί τήν προσοχή τοΰ κόσμου, περιστρέ
φονταν γύρω άπό τήν άπόδραση άπό τίς φυλακές τών Γιαννίνων τοϋ λη
στή Τακούλα Γόγολου, άπό τούς αύτουργούς τής ληστείας τών Μελά καί 
Μυλωνά, καί ή σύλληψή του. στίς άρχές Φεβρουάριου στή Φιλιππιάδα (οί 
έφημερίδες τών Γιαννίνων, έπιρρεπεις καθώς ήταν στό κουτσομπολιό καί 
τήν άντιδικία, μετέβαλαν σέ άνάγνωσμα τή σύλληψη τοΰ Γόγολου. κάθε 
μιά εμφάνιζε κι ένα δικό της προστατευόμενο ώς πρωταγωνιστή τής σύλ
ληψης), καθώς καί ή σύλληψη τοΰ αυτουργού τής ληστείας τής Πέτρας Λά
μπρου Στάθη στήν ’Αλβανία, άπ’ όπου άναμενόταν ή έκδοσή του. Σχετικά 
μέ τόν Λάμπρο Στάθη (τοΰ όποιου ή έκδοση θά περνούσε άπό πολλά άκό
μα στάδια), οί έφημερίδες έγραφαν πώς μαζί μέ τό Μερεμέτη καί κάποιους 
άλλους, άποτελοΰσαν τή συμμορία τών Ρετζαίων. Στή θηριωδία του, 
κυρίως, οφειλόταν ό μεγάλος άριθμός τών θυμάτων τής συμμορίας. Μέ 
τήν άμνήστευση τών Ρετζαίων άμνηστεύθηκε κι αύτός, γιατί είχε συμβάλει 
στήν έξόντωση πέντε άλλων ληστών. Μετά τή ληστεία τής Πέτρας καί τό

»
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πόρισμα τών ανακρίσεων, μέ τό όποιο άποδεικνυόταν η ένοχή τοϋ Μερε- 
μέτη και τοϋ Λάμπρου Στάθη, ό τελευταίος έξαφανίστηκε μαζί μέ τούς Ρε
τζαίους. Έφοδιαμένος μέ νέο διαβατήριο καί μέ τό όνομα Φώτος Ζήκος, 
κρυβόταν στήν 'Ηπειρο. Τελικά κατόρθωσε νά μπεί στήν ’Αλβανία, όπου 
πήγαν καί τόν συνάντησαν ή γυναίκα του καί ή κόρη του. Ό ταν οί ’Αλ
βανοί τόν ανακάλυψαν καί έπιχείρησαν νά τόν συλλάβουν, πρόβαλε όπως 
ισχυρίζονταν, άντίσταση. Γι’ αύτό θ ’ άργοϋσαν, έλεγαν, νά τόν έκδόσουν 
στήν Ελλάδα, θά τόν δίκαζαν πρώτα οί ίδιοι. Εύχάριστη είδηση ήρθε καί 
άπό τή Θεσσαλία. Ό  ληστής Ζώγας. πού είχε δράσει καί στήν "Ηπειρο, 
έξοντώθηκε καί τό κεφάλι του, κατά τά είωθότα, κρεμάστηκε σ’ ένα στύλο 
στήν πλατεία Έλλασσόνας.

Οί άντίπαλοι τοϋ Βενιζέλου δέν έχασαν τήν εύκαιρία, εκμεταλλεύτηκαν 
τό γεγονός καί άρχισαν σκληρή άντιπολίτευση, δικαιολογημένη αύτή τή φο
ρά. Ή  Ελευθερία, έκτός τών άλλων, χαρακτήρισε τήν άπάντηση ύβριστικήν 
καί μωροτάτην καί κατηγοροϋσε γιά μιά άκόμα φορά τόν εύρισκόμενο στή 
Θεσσαλονίκη Γ.Δ. ’Ηπείρου ’Αχ. Καλεύρα γιά δηλώσεις πού είχε κάνει, μέ 
περιεχόμενο παρόμοιο μέ εκείνο τής άπάντησης τοΰ Βενιζέλου. Μάλιστα 
γιά τίς δηλώσεις Καλεύρα -δημοσιεύτηκαν στόν Κήρυκα- ή έπιτροπή τοΰ 
συλλαλητηρίου, έξέφραζε τήν έκπληξή της, γιά τό λόγο ότι, λίγες μέρες πρίν 
γίνει τό συλλαλητήριο, ό Καλεύρας, άναγνωρίζοντας τήν τραγική οικονο
μική κατάσταση τοΰ έμποροεπαγγελματικοΰ κόσμου τών Γιαννίνων, τηλε- 
γραφοϋσε άπό τήν ’Αθήνα στό Διευθυντή τοΰ Ταμείου τών Γιαννίνων, ν ’ 
άναστείλει τήν έκτέλεση τών ένταλμάτων. Καί έπειδή ό Καλεύρας άμφισβη- 
τοϋσε τήν άντιπροσωπευτικότητα του συλλαλητηρίου -ό κύριος οργανωτής 
του ήταν ό ’Επ. Βέλλης, άπό τά φανατικότερα στελέχη τών Φιλελευθέρων, 
άλλ’ οί Βενιζελικοί τόν κατηγορούσαν ότι έπειδή είχε παραγκωνιστεί, 
συνεργάστηκε μέ τούς άντιβενιζελικούς γιά νά όργανώσουν τό συλλαλητή
ριο· οί οργανωτές τοϋ άπαντοΰσαν: Τό αυθόρμητον καί πρωτοφανές είς τά 
Ηπειρωτικά χρονικά συλλαλητήριον, ύπαγορεύθη. ούχί ύπό ορισμένων 
προσώπων, άλλ ' άπεφασίσθη είς έπανειλημμένας γενικάς συνελεύσεις τών 
έμπροεπαγγελματικών οργανώσεων, οί δέ όργανώσαντες αυτό δέν εκπρο
σωπούν τήν άτομικήν γνώμην, άλλά τήν γνώμην καί τήν έπιτακτικήν θέλη- 
σιν τών οργανωμένων τάξεων. Τήν οργάνωση τοΰ συλλαλητηρίου, όπως 
καί τά αίτήματά του, ύποστήριξαν και οί δημοκρατικές έφημερίδες ’Ηπει
ρωτικός άγών καί ’Αγροτική ήχώ ' συμπαραστάθηκαν έπίσης καί οί βενιζε- 
λικοί βουλευτές Γ. Καλούδης καί Κων. Κατσαδήμας. Σφοδρός πολέμιος 
τοΰ συλλαλητηρίου στάθηκε ό Δημ. Μπότσαρης, μάλλον αύτός έπηρέασε τό 
Βενιζέλο νά στείλει τήν άπαράδεκτη άπάντηση. Ό  έπικεφαλής όργάνωσης 
τοΰ συλλαλητηρίου, πρόεδρος τοΰ Έμπορικοΰ συλλόγου Έπ. Βέλλης, τόν 
κατήγγειλε άνοιχτά σέ άθηναϊκές ( ’Ελεύθερο βήμα, Άκρόπολις καί γιαν- 
νιώτικες έφημερίδες (Κήρυξ, Ηπειρωτικός άγών).



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΟΙ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Μέ τήν προπτική δτι oi γερουσιαστικές έκλογές θά διεξάγονταν σύντο
μα, ό προεκλογικός άγώνας άρχισε άπό τά μέσα τού Γενάρη. Στά Γιάννινα, 
ή έναρξη έγινε νωρίτερα, γιατί ό συνωστισμός τών υποψηφίων οδήγησε, 
δπως σημειώθηκε, στήν κατάρτιση καί δεύτερου βενιζελικού συνδυασμού, 
πήραν μέρος σ’ αύτόν δσοι δέν είχαν λάβει τό χρίσμα. Τό ίδιο έγινε καί 
μέ τίς ύποψηφιότητες τής άναπληρωματικής έκλογής βουλευτή. "Αρθρα 
έπί άρθρων γράφτηκαν γιά τό περιβόητο χρίσμα, άπό τίς πρώτες κι δλας 
έκλογές μετά τήν άπελευθέρωση. Οί Ήπειρώτες ζητούσαν τήν κατάργησή 
του, άλλά καί δλοι οί "Ελληνες, ποτέ δέν τό πέτυχαν, ούτε καί σήμερα άκό
μα. Άχρηστους χρισμένους, χαρακτήριζε ό Χρηστοβασίλης τούς ύποψηφί- 
ους τού α ' βενιζελικού συνδυασμού, μέ τό δικό του ιδιότυπο ύφος, προ
σθέτοντας πώς άπό τούς τρεις ύποψηφίους οί δυό: Αθανάσιος Τραχήλης 
καί Πέτρος Μπέμπης ήταν έπιλογή τοΰ «Μπάμπα» Βενιζέλου, ένώ ό τρί
τος τής «Μπάμπως» Βενιζέλαινας.

Θ’ άνοίξω μιά παρένθεση γιά ν ’ άναφερθώ στήν ύποψηφιότητα ένός 
στενού συγγενή μου (άδελφοΰ τής γιαγιάς μου Βασιλικής) Στεφάνου Κα- 
ραγιώργου ή Καραγιώργη, άπό τή Βίτσα τοΰ Ζαγοριοΰ, μεγαλοεπιχειρη- 
ματία καπνέμπορου, εγκατεστημένου στήν Καβάλα, όπου είχε εκλεγεί καί 
βουλευτής τά προηγούμενα χρόνια. Έπιλέχτηκε άπό τό Βενιζέλο (πήρε τό 
χρίσμα) γιά νά άγωνιστεΐ καί εκλεγεί βουλευτής τών Φιλελευθέρων στό 
νομό ’Ιωαννίνων, σ’ άντικατάσταση τοΰ Λ. Μίσιου, πού είχε πεθάνει. 
"Οταν πρωτοήρθε στά Γιάννινα (μέσα Γενάρη) ό Χρηστοβασίλης έγραφε: 
Ό  έκ Βίτσης καί έν Καβάλα έγκατεστημένος μεγαλέμπορος κ. Στέφ. Κα- 
ραγιώργης, τέως βουλευτής τής είρημένης μακεδονικής πόλεως, ούχί διά 
πρώτην φοράν σήμερον προέβη είς τάς μεγάλας δωρεάς (τίς όποιες καί 
άπαριθμεί). Τά θερμότατα συγχαρητήριά μας είς τόν φίλον κ. Στέφ. 
Καραγιώργην. ευχόμενοι νά τόν μιμηθοϋν καί άλλοι πλούσιοι συμπα
τριώτου μας. Στίς 16-2-29 ή Αγροτική ήχώ δημοσίευε τό παρακάτω σχό
λιο: Μεταφύτευσις καπνεμπόρου. Κ αθ’ ά πληροφορούμεθα. τήν θέσιν τοϋ 
βουλευτοϋ Ίωαννίνων εξηγόρασεν ό καπνέμπορος καί πολυτάλαντος κ. 
Καραγιώργος, άναλαβών τήν πληρωμήν όλων τών προηγουμένων χρεών 
τοϋ συνδυασμού Μπότσαρη, τοϋ όποιου υπόσχεται νά είναι ό τακτικός διά 
τό μέλλον χρηματοδότης. Ό  κ. Καραγεώργος φαντάζεται δτι τά πάντα δύ-



ναται νά έξαγοράση διά τοϋ χρήματος. Καί διενοήθη ν ’ άγοράση τήν πο
λιτικήν συνείδησιν τών εκλογέων τοϋ νομοϋ μας. Εϋρε προστάτην καί 
θαυμαστήν τόν κ. Μπότσαρην, τόν όποιον ώς άλλος χρυσοϋς μόσχος, κα
τέθελξε διά τής λάμψεως τοϋ χρυσίου του καί τόν κατεμάγευσεν. Καί ό κ. 
Μπότσαρης άνέλαβε νά τόν άναδείξη εκλεκτόν τοϋ Ηπειρωτικού λαοϋ, 
άσχέτως άν άγνοοϋνται πρός άλλήλους. Καί επιχειρεί τήν άνίερον πολι
τικήν καπηλείαν, είς βάρος τής συνειδήσεως τοϋ φιλελευθέρου κόσμου τής 
Ηπείρου, νά μεταφυτεύση τόν έν Καβάλα καπνέμπορον ώς πολιτευόμενον 
καί βουλευτήν Ίωαννίνων... Φίλος μέν ό θείος Στέφανος, άλλά φιλτάτη ή 
άλήθεια. Ή  ’Αγροτική ήχώ, είχε δίκιο στίς κρίσεις της. Δέν είχε σχέση μέ 
τήν πολιτική ό Στ. Καραγιώργος, οΰτε κατά τή θητεία του στή βουλή πρό- 
σφερε κάτι άξιο λόγου, ειτε ώς βουλευτής Καβάλας, είτε ώς βουλευτής Ίω 
αννίνων. Ό  Μπότσαρης καί κατ’ έπέκταση ό Βενιζέλος, τόν έπέλεξαν ώς 
υποψήφιο, τοΰ έδωκαν τό χρίσμα, μόνο καί μόνο γιατί είχε χρήματα καί 
συμφώνησε νά καταβάλει όλα τά έξοδα της προεκλογικής έκστρατείας τοΰ 
α ' συνδυασμού τών Φιλελευθέρων στό νομό Ίωαννίνων. Πιστεύώ ότι δέν 
ήταν μεμονωμένη περίπτωση ή επιλογή τοΰ Καραγεώργου. Καί σ’ άλλες 
περιοχές θάγιναν παρόμοια. Κάτι πού άποδεικνύει ότι μέ τό χρίσμα  ή 
άξιοκρατία είχε πάει περίπατο κι είχαν μεγάλο δίκιο όσοι ύποστήριζαν τήν 
κατάργησή του. Ποιός νά τούς άκούσει; Οί άρχηγοί ήθελαν πειθήνια όργα
να στή βουλή, κι όχι βουλευτές άξιους τής άποστολής τους... Κλείνω τήν 
παρένθεση, μέ τήν προσθήκη ότι ό Καραγιώργος, άποτελώντας τήν άχίλ- 
λειο πτέρνα τής Φιλελεύθερης παράταξης, δέχτηκε τά περισσότερα πυρά 
άπό όλους τούς άλλους ύποψήφιους, ιδίως άπό τήν Αγροτική ήχώ, πρίν 
καί μετά τήν έκλογή του. Ώ ς βουλευτής Ίωαννίνων σπάνια επισκεπτόταν 
τήν έκλογική του περιφέρεια καί ή εδώ παρουσία του έδινε πάντα άφορμές 
γιά πικρόχολα σχόλια.

Ο ταν άρχισε ό προεκλογικός άγώνας, τά πράγματα στό σπίτι τοΰ Πέ
τρου Κωστίδη ήταν ξεκαθαρισμένα. Ό  ίδιος, ή Λευκή, ό Νίκος καί ή 

Φιλίτσα θά ψήφιζαν τόν "Αλέξανδρο Μυλωνά, άν ήταν ύποψήφιος, σ’ 
αύτόν έδιναν πάντοτε τήν ψήφο τους μετά τό θάνατο τοΰ Δαγκλή. Δέν ξε
χνούσαν ποτέ τί είχε κάνει ό στρατηγός γιά τό Βασίλη, μέ τήν ψήφο τους 
έξέφραζαν τήν εύγνωμοσύνη τους στή μνήμη του. Ό  Δημήτρης, έξακο- 
λουθοΰσε νά μένει πιστός στή δική του ιδεολογία, μέ τή γυναίκα του θά 
ψήφιζαν τό Χρηστοβασίλη, έκτιμοΰσαν τό γέρο Σουλιώτη λογοτέχνη, τούς 
άρεσε ή άρθρογραφία του, μόνο σ’ εκείνη τήν έκστρατεία έναντίον τοΰ Χα
τζή,^διαφωνούσαν. Δέν έπρεπε νά συμμαχήσει μέ τόν Κήρυκα ό Χρηστο
βασίλης γιά νά στήσουν σέ βάρος τού Χατζή τήν ψεύτικη κατηγορία, πώς 
τάχα ζητοΰσε τήν άμνήστευση τών Ρετζαίων, τή στιγμή πού ήξερε πώς τούς 
πολεμούσε μέ πάθος, όπως άλλωστε κι ό ίδιος... Έ χουν κάτι τέτοιες
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άδυναμίες οί μεγάλοι, συμπέρανε ό Πέτρος, καί στήν :Αθήνα οί συγγρα
φείς άλληλοτρώγονται μεταξύ τους, ίσως δίνουν έτσι διέξοδο στούς πλη
θωρικούς ερεθισμούς πού δέχονται άπό παντού. Ά ς  είναι... Ά ν  πολιτευ
όταν ό Μυλωνάς, σίγουρα κι αύτός μέ τό δεύτερο συνδυασμό τών Φιλε
λευθέρων θά κατέβαινε. Ό μως ό Βενιζέλος, εκτιμώντας τά προσόντα του, 
τόν ήθελε, παρ’ δλο πού άκολουθούσε τόν Καφαντάρη καί εκλέχτηκε ώς 
άριστίνδην γερουσιαστής. Σέ λίγο θά τοΰ άνέθετε, έλεγαν, καί τή διοίκηση 
τής Γεωργικής τράπεζας. Επειδή οί έφημερίδες τών Γιαννίνων, μιλούσαν 
γιά τή συμμετοχή του στό β ' ψηφοδέλτιο, ό Μυλωνάς μέ τηλεγράφημά του, 
διευκρίνιζε, ότι δέ θά ήταν ύποψήφιος. —Ποιόν θά ψηφίσουμε τώρα; 
συλλογιζόταν ό Πέτρος. Θά τούς παρακολουθήσουμε κατά τήν προεκλο
γική εκστρατεία καί στόν καλλίτερο θά δώσουμε τήν ψήφο μας. Ό χι σ ’ 
έκεΐνον πού υπόσχεται πολλά καί εκφωνεί ώραίους λόγους, άλλά σ ’ όποι
ον δείξει δτι είναι άποφασισμένος νά εργαστεί γιά τό καλό τής Ηπείρου, 
κάνοντας πράξη τίς υποσχέσεις του. Θά δούμε...

Οί έφημερίδες, καθώς ό προεκλογικός άγώνας άρχισε νωρίς -οί έκλογές 
άναβλήθηκαν δυό φορές, έξ αιτίας τής κακοκαιρίας-, ήταν γεμάτες άπό 
άρθρα, σχόλια, ειδήσεις, άποκαλύψεις άδυναμιών τών ύποψηφίων καί 
κυρίως, τών σχέσεών τους μέ τή ληστεία, σκάνδαλα, κουτσομπολιά, πλη
ροφορίες γιά τήν κατάρτιση τών συνδυασμών' άλλους πρόβαλλαν ώς ύπο- 
ψήφιους τή μιά μέρα, άλλους τήν άλλη, όπως γίνεται, άκόμα καί σήμερα, 
κατά τήν περίοδο τών προεκλογικών ζυμώσεων. Μέ τήν πάροδο τοΰ χρό
νου καί τήν άνακήρυξη τών ύποψηφίων, σταμάτησαν οί εικασίες καί κάθε 
μιά έπιασε τό μετερίζι της γιά νά υποστηρίξει τούς έκλεκτούς της. κατακε
ραυνώνοντας τούς άντιπάλους. Τά πράγματα ήταν πιά σαφή: Ό  Κήρυξ 
ύποστήριζε τόν συνδυασμό τών Φιλελευθέρων, πού είχε πάρει τό χρίσμα, 
ό 'Ηπειρωτικός άγών καί ή Αγροτική ήχώ, τόν δεύτερο βενιζελικό 
συνδυασμό καί ή Ελευθερία εκείνον τοΰ Λαϊκού κόμματος. Καί ή νΗπει
ρος τού Γ. Χατζή; Ό  Πέτρος, ξεκινώντας άπό τήν άντιβενιζελική τοποθέ
τηση τοΰ φίλου του. πίστευε πώς θά ύποστήριζε τούς Λαϊκούς. "Ομως ή 
άρθρογραφία καί τά σχόλιά του, άπό τήν άρχή τής χρονιάς άκόμα, γιά 
έναν προσεκτικό παρατηρητή, δημιουργούσαν απορίες. Ναί, βέβαια, δέν 
άπεμπολοΰσε τίς άντιβενιζελικές πεποιθήσεις του, άλλά νά, ή άρθρογρα
φία του δέν είχε τόν παλμό καί τό πάθος τών προηγούμενων χρόνων, χεί
μαρρος ορμητικός ήταν τότε ό Χατζής, τίποτα δέ μπορούσε νά σταθεί στό 
διάβα του. Τώρα; Διάβαζε τήν Ή πειρο  ό Πέτρος καί δέ μπορούσε νά 
προσανατολιστεί. Μέρα μέ τή μέρα ό Χατζής, άποστασιοποιόταν άπό τούς 
άντιβενιζελικούς, προσπαθούσε νά καλύψει τή νέα του τοποθέτηση μέ τήν 
άνάγκη τής επιλογής τών άξιων άπό τούς υποψήφιους, κάτι πού άπό πολ
λά χρόνια ύποστήριζε μέ θέρμη. Ό μως ό τρόπος πού χειριζόταν τό θέμα 
αύτή τή φορά φανέρωνε καί τίς προτιμήσεις του: οί άξιοι συμπεριλάμβά-
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νονταν όλοι στό επίσημο ψηφοδέλτιο τοϋ βενιζελικοΰ κόμματος... Ή  πο
λιτική του μετάσταση, δέν σχολιάστηκε καθόλου άπό'τήν Ελευθερία καί 
τήν Αγροτική ήχώ. Ό  Ηπειρωτικός άγών όμως πού άρχισε τώρα νά δέχε
ται πυρά άπό τό Χατζή, τόσο γιά τήν υποστήριξη τοΰ β ' βενιζελικοΰ 
συνδυασμού, όσες καί γιά άλλες κρίσεις του σέ διάφορα θέματα (όδο- 
ποιΐας κ.ά.), άντέδρασε ήπια μέν, άλλά κατά τρόπο πού άμφισβητοϋσε τήν 
ορθή κρίση του, ώς πρός τίς σωστές επιλογές τών άξιων νά ύποστηριχθοΰν 
πολιτικών προσώπων. Ό  Χατζής, προσπαθώντας νά δώσει κουράγιο στόν 
έαυτό του γιά τήν άλλαγή πολιτικής, άγωνιζόταν, μέ τραχύ τρόπο κάποτε, 
νά έπιβάλει τήν άποψή του, στηριζόμενος στήν πολύχρονη πείρα του ώς 
δημοσιογράφου καί στό ταλέντο του. Οί άλλοι τό άμφισβητοΰσαν, άκόμα 
καί μέσω τών επιλογών του κι αύτό τόν πλήγωνε πολύ, δέν ήθελε νά τοΰ 
θυμίζουν τήν άλλαξοπιστία του. Ό  Ηπειρωτικός άγών έπέμενε καί τοΰ τή 
θύμιζε: ’Αλλοτε μέ τήν καλήν συνάδελφον «Ήπειρον» ήτο φυσικόν κατά 
τάς έκάστοτε έκλογάς, νά εϊχωμεν πολιτικός διενέξεις, διότι μάς έχώριζεν 
ολόκληρος κόσμος ιδεών καί άρχών. Τότε, δηλονότι, ή φίλη «Ήπειρος» 
ήτο άρχών βασιλοφρόνων. ημείς δέ φιλελευθέρων το ιού των. Οϋτφ έδικαι- 
ολογείτο πάσα άπό τών στηλών έκείνης καί εντεύθεν συζήτησις. Κατά τάς 
παρούσας όμως έκλογάς -ευτυχώς δι ’ ημάς- καί αϋτη καί ημείς άνήκομεν 
είς τήν αύτήν πολιτικήν παράταξιν, εϊμεθα τών αύτών πολιτικών φρονη
μάτων καί συνεπώς ούδέν μάς χωρίζει καί ούδείς λόγος δικαιολογεί ν ’ 
άνοιχθή ένας δημοσιογραφικός άγών. όστις στερείται βασικών άρχών καί 
πάσης ούσίας. (12-4-29). Ή  διαφορά άνάμεσα στίς δύο έφημερίδες ήταν 
πώς ό Χατζής ύποστήριζε τώρα, μετά τή μετάστασή του, τόν Μπότσαρη 
καί τό συνδυασμό του, ένώ ό Ηπειρωτικός άγών τόν καταπολεμούσε. Λί
γες μέρες νωρίτερα (7-4-29) ή ίδια έφημερίδα είχε άμφισβητήσει τήν ορθή 
κρίση τού Χατζή: Προσεπιδηλοϋμεν ότι πάντοτε θεωρώμεν τόν άγαπητόν 
κ. συνάδελφον (τόν Γ. Χατζή) ώς δυνάμενον. καθ' όσον άρχαιότερος, πολ
λά νά μάς συστήση. άλλ ’ όχι καί μέ τό τυφλόν τής πειθαρχίας αίσθημα, τό 
όποιον άριστα έκφράζεται μέ τήν ιστορικήν φράσιν «αύτός έφα». Καί τά- 
γραφε αύτά ό Ηπειρωτικός άγών. τήν ίδια μέρα πού ό Χατζής προσπα
θούσε νά δικαιολογήσει τήν ύποστήριξη τοΰ βενιζελικοΰ συνδυασμοΰ, μέ 
πολλή πίκρα, παρά τόν επιθετικό καί σαρκαστικό κάποτε χαρακτήρα τής 
άπολογίας του, άναφέροντας τούς λόγους πού τόν οδήγησαν στή νέα του 
τοποθέτηση. ’Απαντώντας σέ κάποιον ύπογραφόμενο μέ τό ψευδώνυμο 
«’Ιδεολόγος» -«ρομαντικό έπιστολογράφο» τόν χαρακτήριζε- έγραφε: Κα
νείς νόμος ηθικός, κανείς νόμος κοινωνικός, κανείς νόμος άνθρωπίνης φ ι
λοτιμίας καί προσπαθείας άναδείξεως καί προαγωγής είς τό έπάγγελμά 
του δέν επιτρέπει ώς θεμιτόν καί όσιον, νά θυσιάζη τά πάντα ό είς, διά νά 
εύχαριστήται ή άζημίωτος καί εύκολος καί πολύ ελαφρός κάποτε ποιότη
τας ιδεολογία δήθεν τών άλλων. Σάς φέρνομεν παραδείγματα άπλό καί
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νοητά: Ά ν  εισαστε φαρμακοποιός στά Γιάννινα καί στά δεκαέξη έτη κα
νείς δέν θά έπλησίαζεν τό μαγαζί σας παρά οί εξ φίλοι σας, όχι όλοι άλλά 
μερικοί, ένώ ή οικογένεια, σας θά έστερείτο, τό φαρμακειον θά άδειαζε καί 
θ ’ άπέμεινε σκελετά μονάχα, ένώ σείς μέν θά περιεφέρεσθε μέ κάμποσα 
μπουκάλια γιατρικά στά χέρια καί θά έφωνάζατε στίς πλατείες: -Είναι 
λοιπόν κανένας μουστερής νά μοϋ άγοράση τίποτε; -Οί δέ άσπλάχνως άνι- 
δεολόγητοι πιστωταί σας καί οί σώφρονες φύλακες τών συμφερόντων των 
θά σάς ήπείλουν μέ κατασχέσεις καί διαμαρτυρίας γραμματίων έκδιδομέ- 
νων διά νά κρατήτε φαρμακειον έπί έτη άνώφελον καί είς σάς καί είς τούς 
πολίτας- τί θά έκάματε παρακαλοϋμεν: Θά έστέργατε είς τήν έπαγγελμα- 
τικήν αυτήν κατάπτωσιν, τήν όχι έξ ύπαιτιότητος ίδικής σας, διότι σείς θά 
εισαστε άριστος έπιστήμων, άλλά τήν, λόγω πολιτικής συμπαθείας τών 
άντιπάλων σας, προτίμησιν σπευδόντων είς φαρμακεία όμοφρόνων σω
ρηδόν ώστε καί οί τζεράχηδες καί οί γουδοκοπανισταί τής μάννας καί 
συναμικής νά παρουσιάζωνται εύπρεπέστεροι έπαγγελματικώς άπέναντι 
σας, ένώ οί κακοί καί ειρωνικοί συνάδελφοι θά έδακτυλοδείκτουν τό άξιο- 
θρήνητον ισχνόν φαρμακειον σας, όπου μάταια ή έπιστήμη σας θ ' άνέμενε 
συνταγήν νά έκτελέση... Είπέτε μας τί θά έκάνατε. διότι άλλως άδυνα- 
τοϋμεν νά συζητώμεν εύκολους τοιαύτας ιδεολογίας άζημιώτους, τάς 
όποιας έκθέτετε. Καί άν εισαστε αίφνης άξιωματικός, λοχαγός προ δεκα- 
εξαετίας, καί έμένατε μέσα στό στράτευμα καί ύπηρετείτε έκτοτε καί ένώ 
οί λοχίαι υφιστάμενοι καί Ιπποκόμοι σας έγιναν συνταγματάρχαι. έσεΐς, 
παρά πάσαν άξίαν σας, σάν περιφρονημένος καραβανάς ευεργετικός πα
λαιού καιροϋ θά έμένατε ώς μία είκών μειωμένης έπαγγελματικής άξιοπρε- 
πείας -διότι όλοι δέν είμποροϋν νά ξέρουν δλα τά μυστικά καί κρυφά δρά
ματά σας καί τάς άγωνίας καί τάς άγρυπνίας τής ζωής σας, οϋτε σείς 
είμπορείτε νά τά διαγγέλλετε μ ’ άνακοινωθέντα καθημερινώς -τί θά έκά
ματε: Ή  έπρεπε, άν δέν είχατε χρήματα νά ζήσετε, λόγω έντιμου άσκήσεως 
έπαγγέλματος νά παραιτηθήτε καί νά τινάξητε τά μυαλά σας στόν βωμόν 
μιάς άτομικής άνδρικής άξιοπρεπείας. ή άν τά παιδιά σας, ή γυναίκα σας, 
οί γονείς σας, τό βαρύ κύμα ύπερτάτων ηθικών υποχρεώσεων σάς ένέπνεεν 
πραεϊαν υποταγήν είς τήν μοίραν καί τήν άνάγκην τών πραγμάτων νά προ- 
σπαθήσητε νά προαχθήτε καί νά σάς περιλάβη καί σάς ή έπετηρίς: Άπό λο
χαγός δέ νά γίνητε καί σεις συνταγματάρχης ή στρατηγός. Φίλτατε! Είς τήν 
δημοσιογραφικήν επετηρίδα τών Ίωαννίνων, εντός μιάς δεκαεξαετίας. οί 
δεκανείς καί οί ιπποκόμοι τής δημοσιογραφικής ύπηρεσίας μας έγιναν 
στρατηγοί, υποστράτηγοι καί συνταγματάρχαι. Ένας άτυχής μόνον, μα- 
ταιπονών καί σκιαμαχών. καί παλαιών έν πλήρει άδιαφορία. παρελείφθη 
πάντοτε είς κάθε στιγμήν, κάθε έποχήν, κάθε περίστασιν καί άπό ίδικούς 
του καί άπό άντιθέτους νά σημειωθή ώς προακτέος. Κι έμεινε λοχαγός. Ό  
άνθρωπος αύτός ζητεί τώρα νά καταλάβη είς τήν έπετηρίδα τής δημόσιό-



γραφίας τής πατρίδος του τήν σειράν καί τόν βαθμόν πού αισθάνεται 
αυτός δτι τοϋ άξίζει. Παρακαλοϋμεν, λοιπόν, έννοήσατέ μας καί παυσατε 
μίαν ρωμαντικήν άλληλογραφίαν όμοιάζουσαν ολίγον τά νεφελώδη καί 
πλήρη ποιήσεως ίδεαλιστικης λόγια μερικών σεμνοτυφών δεσποινίδων, 
πού επιτηδεύονται ότι λυποθυμοϋν είς τό άντίκρυσμα της άϋλου γλυκάδας 
τοϋ ώραίου φεγγαριού άλλά, ύπό τό θειον καί άϋλον φώς του, άνοίγουν 
τό μεσονύκτιον τήν όπισθίαν θύραν τής ύπηρεσίας δ ι’ υποθέσεις πολύ 
εύχαρίστους καί ύλιστικάς τής ματαίας αύτής ζωής··· Άλλωστε, σάς ειπω- 
μεν. έννοοϋμεν πλέον νά συμβοηθήσωμεν μίαν έντονον προσπάθειαν πρός 
άναδημιουργίαν τής Ηπείρου, ώς θέσις καί όχι ώς άρνησις.

Στό έξομολογητικό του κείμενο ό Χατζής συμπεριφέρεται σκληρά πρός 
τούς ομοϊδεάτες του, κυρίως πρός τήν ήγεσία τους, πού τόν άφησαν άβοή- 
θητο νά μάχεται μέ τούς κάθε λογής έχθρούς, ν ’ άγωνίζεται νά έπιπλεύσει, 
άλλοτε άμυνόμενος, κι άλλες φορές έπιτιθέμενος έναντίον πανίσχυρων 
άντιπάλων, οί όποιοι άντλοΰσαν τή δύναμή τους άπό τήν πάλλουσα βενι- 
ζελική ιδεολογία, είχε πλημμυρίσει δλη τήν "Ηπειρο, χωρίς ποτέ νά δείχνει 
σημεία κάμψης. Κανένας δέν τοΰ έτεινε χέρι βοήθειας νά τόν ενδυναμώσει, 
νά τονώσει τήν πίστη του, νά ένισχύσει τήν προσπάθειά του. "Εμεινε μό
νος, τριγυρισμένος άπό πολυάριθμους έχθρούς, άγνοημένος άπό τούς δι
κούς του, κάποιοι μάλιστα τόν χτυπούσαν χειρότερα κι άπό τούς άντίπα- 
λους, έρρεψε οικονομικά, έξουθενώθηκε. Τά λόγια του, είναι άπολοντιτικά. 
παρά τήν προσπάθεια πού καταβάλλει νά προσδώσει σ’ αύτά τόνο ειρω
νικό. Στήν πραγματικότητα στάζουν δάκρυ καί πόνο, άποκαλύπτουν τό 
δράμα τοΰ άπελπισμένου πού μή έχοντας διέξοδο διαφυγής, καταφεύγει 
στή μεγαλοψυχία τοΰ άντίπαλου... Πρίν τή δημοσίευση αύτής τής έξομο- 
λόγησης. μέ τήν όποία έπιβεβαίωνε τή μετάστασή του, ό Χατζής άρχισε νά 
προλειαίνει τό έδαφος, συνιστώντας στούς άντιβενιζελικούς νά ύπερψηφί- 
σουν τούς κυβερνητικούς ύποψήφιους, άν ψήφιζαν τούς ύποψήφιους τοΰ 
Λαϊκοϋ κόμματος οί ψήφοι τους θ’ άχρηστεύονταν, έλεγε. Υπαινιγμό μό
νο, κι αύτόν έμμεσο, γιά τούς νέους προσανατολισμούς τοΰ Χατζή, έκανε 
ό Χρηστοβασίλης γράφοντας (28-3-29) πώς ή ’Ελευθερία του άπόμεινε ή 
μόνη άντιβενιζελική έφημερίδα στά Γιάννινα.

Ό  Πέτρος συγκλονίστηκε άπό τήν εξομολόγηση. Ερμήνευε τώρα, σ’ 
όλες τίς πτυχές της, τήν άπελπισία τοΰ φίλου του, κατά τή συνομιλία τους, 
στά γραφεία τής Ηπείρου, τίς παραμονές τοΰ νέου έτους. Διάβαζε σάν 
άνοιχτό βιβλίο τό δράμα πού περνούσε ό Χατζής έκεϊνες τίς μέρες- είχε πά
ρει τήν άπόφασή του ν ’ άλλάξει στρατόπεδο, άλλά δέν τολμούσε.νά_τό_π€ϊ 
σέ κανένα. Τώρα μπορούσε νά δώσει εξηγήσεις σ’ έκεϊνα πού πρίν λίγους 
μήνες θεωρούσε άνεξήγητα. Τό πρώτο πού σκέφτηκε ήταν νά πάει νά τόν 
συναντήσει, νά τοΰ συμπαρασταθεί ήθικά καί ύλικά, ήταν διατεθειμένος νά 
δώσει όσα χρήματα τοΰ ζητούσε ό Χατζής γιά νά κρατήσει στή ζωή τήν
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έφημερίδα του' τί νά κρατήσει, σκέφτηκε υστέρα, τώρα κι ό ίδιος καί ή 
έφημερίδα είχαν γίνει ερείπια. "Επειτα, άναλογίστηκε, ό Χατζής ήταν πε
ρήφανος άνθρωπος, κάθε βοήθεια που θά τοΰ πρόσφερε, θά τήν έκλάμβανε 
ώς ελεημοσύνη, άπό οίκτο θά έλεγε μοΰ τή δίνουν, τέτοιο συναίσθημα δέν 
ήθελε ποτέ νά νοιώσουν οί άλλοι γ ι’ αύτόν, καλλίτερα νά έξαφανιζόταν, 
νά πέθαινε, παρά νά τόν λυπούνται. Θ ’ άφήσω νά περάσουν οί εκλογές 
καί ΰστερα θά προσπαθήσω νά τόν συναντήσω, άποφάσισε ό Πέτρος. 
Όρθά σκέφτηκε. Ό  Χατζής δέν ήθελε νά δει κανέναν. Είχε άπομονωθεϊ 
στόν εαυτό του κι άγωνιζόταν νά ξεπεράσει τίς τύψεις του. "Ετσι ένοιωθε. 
Μιά δεκαπενταετία μαχητικής δημοσιογραφίας καί φανατικής προσήλω
σης στά πολιτικά του «πιστεύω», δέν έγκαταλείπονται χωρίς τύψεις. Ό  
Χατζής τό ήξερε, ήταν περήφανος, γ ι’ αύτό καί αύτοτυραννιόταν...

Στίς άρχές Μαρτίου ένα νέο γεγονός, ήρθε νά χαροποιήσει τίς οικογέ
νειες, τού Πέτρου, τοΰ Γιάγκου, καί τοΰ Θερειανοΰ. Στήν πραγματικότητα, 
άπό χρόνια τώρα, οί τρεις οικογένειες άποτελούσαν μιά μεγάλη, χωρισμέ
νη σέ τρία σπίτια. Έ τσι ή χαρά, δταν έρχόταν, ήταν κοινή γιά δλους, τό 
ίδιο καί ή λύπη. Τό «εύτυχές γεγονός» πού άναγγέλθηκε στό σπίτι τοΰ Πέ
τρου, έγινε σέ λίγο κοινή χαρά γιά δλους, άκόμα γιά τήν οικογένεια τής 
Χριστίνας, τής κόρης του. Ποτέ ό Πέτρος δέν τήν λογάριαζε έξω άπό τούς 
άλλους, ήταν πάντοτε γ ι’ αύτόν τό άγαπημένο του κοριτσάκι μέ τή μεγάλη 
καρδιά, τήν ορθή κρίση, τήν ώριμη σκέψη, τά εύγενικά συναισθήματα, πού 
μπορούσες νά τά διαβάσεις σάν άνοιχτό βιβλίο στό όμορφο πρόσωπό της. 
Κάποτε ό πατέρας σκεφτόταν τή μοίρα της κι έπιανε τόν εαυτό του νά 
αισθάνεται τύψεις, δχι γιατί εΐχε κάνει κάτι πού στάθηκε έμπόδιο στό δρό
μο της ή στίς έπιλογές της, άλλά νά, ό άνδρας της, ή ϊδια τόν άγάπησε καί 
τόν παντρεύτηκε μέ τή θέλησή της, δέν δικαίωσε τίς προσδοκίες της. Ποτέ 
ή ίδια δέν παραδεχόταν κάτι τέτοιο, ήταν πολύ περήφανη, στά τόσα χρόνια 
τοΰ γάμου της ποτέ δέν είπε κάτι ύποτιμητικό γιά τόν άνδρα της, ένα πα
ράπονο, κάποιον καϋμό της, σήκωνε τό κεφάλι ψηλά γιά νά δείξει σ’ 
δλους τήν περηφάνεια της' έτσι έξάλλου τό ήθελαν καί οί παραδόσεις τής 
άρχοντικής οικογένειας, πού τήν έκανε νύφη της. Παρ’ δλα αύτά ό Πέτρος 
δέν γελιόταν. Κάτι ροκάνιζε τήν καρδιά της κόρης του, πολλές φορές τό 
πρόσωπό της έμοιαζε μέ μαραμένο τριαντάφυλλο. Δέν έφταιγε, βέβαια, σέ 
τίποτε ό άντρας της, ό Σπύρος, καλός, καλότατος ήταν, έκανε δ,τι μπο- 
ροΰσε γιά νά κρατήσει τήν άγάπη της, ένοιωθε πώς δέν τά κατάφερνε, έπε
φτε σέ άπελπισία καί χειροτέρευε τήν κατάσταση. Ή  γυναίκα του, άντι- 
λαμβανόταν πώς τόν οδηγούσε στόν κατήφορο, έβαζε τότε τά δυνατά της 
νά τόν συνεφέρει, νά σταθεί όρθιος, γιά λίγο διάστημα τά πράγματα πή
γαιναν καλά, έπειτα ή κατρακύλα ξανάρχιζε, κι άντε πάλι άπό τήν άρχή. 
Δέν κρατούσε κακία στόν άνδρα της ή Χριστίνα, αύτή τόν διάλεξε, δλα 
έδειχαν στήν άρχή δτι θά άνταποκρινόταν στίς προσδοκίες της, δέν έγινε.
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κανένας δέν είχε ευθύνη' μόνος υπαίτιος ήταν ό παρατηρούμενος συχνά 
στίς άριστοκρατικές οικογένειες έκφυλισμός τών άπογόνων. σ’ αύτή τήν 
κατηγορία άνήκε καί ό Σπϋρος. Τό καταλάβαινε, προσπαθούσε νά άντιδρά- 
σει στίς καταστάσεις πού δημιουργούσε ή μοίρα τής οικογένειας, δέν τό 
κατόρθωνε, οί πληγές γίνονταν βαθύτερες, άθεράπευτες. Κοντά του μαρά
ζωνε καί ή Χριστίνα, ένοιωθε πώς ματαιοπονούσε, ό φαύλος κύκλος συνε
χιζόταν, χωρίς διέξοδο.

Ή  Φιλίτσα, λοιπόν, μέ τά τολμηρά της όνειρα... Τώρα, μέ τό «εύτυχές 
γεγονός», όλα θά φυλλορροούσαν;... Τό πανεπιστήμιο, οί σπουδές, ή ζωή 
τής ’Αθήνας, τό όραμα τής μελλοντικής της σταδιοδρομίας, τής στηριγμέ
νης στίς δικές της καί μόνο δυνάμεις, θά γίνονταν άπροσπέλαστα ή ή ζωή 
θά επέβαλλε τούς δικούς της νόμους; Ή ταν έγκυος στό δεύτερο μήνα της. 
"Οταν τό άνακοίνωσε, πρώτα στόν άντρα της, καί ύστερα στήν οικογένεια 
τού Πέτρου καί τοΰ πατέρα της, τό άπόγευμα τό είχε μάθει καί ή Χριστίνα 
κι ό Θερειανός, όλοι μαζεύτηκαν στό σπίτι τοΰ Πέτρου γιά νά γιορτάσουν, 
καινούργιο φύτρο μεγάλωνε στήν οικογένεια, σέ λίγους μήνες θ" άντίκρυζε 
τή ζωή' ό παππούς πρώτα, κι όλοι κοντά του, δέν έκρυβαν τή χαρά τους. 
Ή  Θεώνη, άπό τή στιγμή πού ή Φιλίτσα τούς άνακοίνωσε ότι θά γινόταν 
μητέρα, δέν έλεγε ν ’ άφήσει τήν άδερφή της άπό τήν άγκαλιά της, τής κρα- 
τοΰσε σφιχτά τά χέρια, κανέναν δέν άφηνε νά τήν πλησιάσει, ούτε τόν 
άνδρα της, ήθελε τή Φιλίτσα μόνο δική της. Ξεχείλισε άπό τά σπλάχνα της, 
όλη ή στερημένη άγάπη τόσων χρόνων, ώς τήν άπελευθέρωσή της μόνο τό 
θάνατο άντίκρυζε, αύτός ήταν ή καθημερινή της συντροφιά, τώρα κοινω- 
νούσε μέ τό μυστήριο τής γένεσης, μιά νέα ζωή άνθιζε στά σπλάχνα τής 
άδελφής της, ή καρδιά της πλημμύριζε άπό ένα πρωτόγνωρο αίσθημα, νό
μιζε πώς είχε νεκρωθεί, συνειδητοποιούσε τώρα πώς κι ή ίδια ήταν μιά νέα 
γυναίκα, πού θάθελε νά γίνει μητέρα. -Άδερφούλα μου! Άδερφούλα μου! 
ψιθύριζε κάθε τόσο στή Φιλίτσα καί τήν άγκάλιαζε, σ ’ ευχαριστώ γιά τό 
άνεκτίμητο δώρο πού μοϋ χάρισες σήμερα... Ή  Φιλίτσα δέν καταλάβαινε 
γιατί τής μιλούσε, ούτε κι άλλοι πού ήταν κοντά καί τήν άκουσαν...

Τό «εύτυχές γεγονός» γιά τή Φιλίτσα είχε έπίδραση καταλυτική. Άπό 
τή στιγμή πού ό γιατρός τή βεβαίωσε πώς θά γινόταν μητέρα, ό έσωτερικός 
της κόσμος άλλαξε ριζικά. "Ονειρα κι έλπίδες, προγράμματα καί προεκτά
σεις στό μέλλον, ό φωτεινός δρόμος πού οραματιζόταν πώς άνοιγε μπρο
στά της, τά νέα πλαίσια ζωής στά όποια επιθυμούσε νά ένταχθεΐ μέ τό 
πλήθος τών κοινωνικών διασυνδέσεων, ή διεύρυνση τών πνευματικών καί 
πολιτιστικών της οριζόντων, κι άλλα πολλά -προγευόταν άκόμη καί τήν 
ήδονή καί τήν ικανοποίηση πού θά έννοιωθε άνεβαίνοντας στήν έδρα νά 
διδάξει- όλα έξαφανίστηκαν, γιά νά παραχωρήσουν τή θέση τους στό ένα 
και μοναδικό, στό πλάσμα πού μεγάλωνε στά σπλάχνα της, στή νέα ύπαρ
ξη πού θά έδινε ούσιαστικό νόημα στή ζωή της, εξασφαλίζοντας τή συνέ-
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χειά της. Δέν άργησε πολύ νά πάρει τήν άπόφαση. Σέ λίγες ώρες, άνοιξε 
ένα βαθύ λάκκο κι έθαψε τά δνειρά της, στήν πραγματικότητα ένοιωθε πώς 
έθαβε τίς καλλίτερες στιγμές τής ώς τότε ζωής της, έβαλε μιά βαρειά πλάκα 
πάνω-τους, νά μή βρυκολακιάσουν, έκλαψε τή θανή τους, έτσι νόμιζε, σή
κωσε σέ λίγο τό κεφάλι της ψηλά, ήταν τώρα έτοιμη ν ’ άντιμετωπίσει τούς 
δικούς της κι όλο τόν κόσμο με καινούργιο βλέμμα, μέ νέα αισθήματα, 
αύτά πού γεννήθηκαν άπό τή νέα κατάσταση στήν όποία βρέθηκε...

Από τή μέρα τής προκήρυξης τών γερουσιαστικών έκλογών καί τής 
κενής βουλευτικής έδρας στά Γιάννινα, οί έφημερίδες τής πόλης άρχι

σαν ν ’ άσχολούνται μέ τά πρόσωπα πού θά στελέχωναν τά ψηφοδέλτια 
τών κομμάτων. Οί ζυμώσεις στήν ’Αθήνα πρώτα, όπου έκεϊ γίνονταν, στά 
παρασκήνια, οί άγώνες γιά τήν κατάκτηση τοΰ περιβόητου χρίσματος, 
άλλά καί στά Γιάννινα, δέν άργησαν νά οδηγήσουν τούς συντάκτες τών 
έφημερίδων στήν έπισήμανση τών προσώπων τών ύποψηφίων. Δέν έπεσαν 
έξω στίς προβλέψεις τους. ’Από τά τέλη τοϋ Γενάρη τά πράγματα είχαν ξε
καθαρίσει: Στό ψηφοδέλτιο τών χρισμένων-άχρηστων, δπως τούς άποκα- 
λοϋσε ό Χρηστοβασίλης, ή, κατά τήν έπίσημη έκφραση, στόν Κυβερνητικό 
συνδυασμό τών Φιλελευθέρων Ίωαννίνων, θά συμμετείχαν οί «κεχρισμέ- 
νοι»: Γεώργιος Βηλαράς, Πέτρος Μπέμπης, ’Αθανάσιος Τραχήλης (υποψή
φιοι γερουσιαστές) καί Στέφανος Καραγιώργης (ύποψήφιος βουλευτής), 
όλοι πρώην βουλευτές. Στό Β ' Βενιζελικό συνδυασμό μετείχαν οί Βάσιος 
Φωτήλας, ’Αναπτήρας Χρηστίδτις (γιατρός). Νικόλαος Φωτεινός (υποψή
φιοι γερουσιαστές) καί Γεώργιος Καγιας (ύποψήφιος βουλευτής, πρώην 
βουλευτής). Στό ψηφοδέλτιο τέλος, τού Λαϊκοϋ κόμματος μετείχαν οί: 
’Αθανάσιος Δ. Μπότσαρης, Μιχ. Γούδας καί Χρ. Χρηστοβασίλης (ύποψή- 
φιοι γερουσιαστές, οι δύο τελευταίοι πρώην βουλευτές) καί Σπϋρος Α. 
Μπότσαρης (ύποψ. βουλευτής). Κι ένώ τό ψηφοδέλτιο τοΰ Λαϊκοϋ κόμμα
τος χρειάστηκε πολύς κόπος γιά νά συμπληρωθεί, ή πληθώρα ύποψηφίων 
στό βενιζελικό στρατόπεδο καί τό άρχηγικό πείσμα τοΰ Μπότσαρη, οδή
γησαν στή διάσπαση. Μέγας έκλογομάγειρας τήν περίοδο αύτή άναδείχτηκε 
ό διευθυντής τοϋ Κήρυκος Δημοσθένης Πανίδης -ό Χρηστοβασίλης ποτέ 
δέν παρέλειπε νά έκφράζει τόν θαυμασμόν του γ ι’ αύτόν- ό όποιος άγω- 
νίστηκε νά συμπεριληφθεΐ ό φίλος του καί παλαιός άρθρογράφος τής έφη
μερίδας του Γεώργιος Καγιάς στό έπίσημο ψηφοδέλτιο τών βενιζελικών, 
χωρίς νά τό κατορθώσει. Νίκησε στή διαπάλη ό θειος μου Στέφανος Κα
ραγιώργης όχι γιά τά προσόντα του, άλλά γιά τά χρήματά του. Γι’ άύτό 
καί δέν περνούσε μέρα, μέχρι τίς έκλογές, πού νά μήν δέχεται έπίθεση.

Τόν πρώτο συνδυασμό τών βενιζελικών, ύποστήριζε. κατά κύριο λόγο 
ό Κήρυξ. σέ λίγο ένθερμος ύποστηρικτής εμφανίστηκε καί ό Γεώργιος Χα- 
τζής-Πελλερέν, μέ τήν Ήπειρο. ’Αναφέρθηκαν οί συνθήκες κάτω άπό τίς



όποιες υποχρεώθηκε ό Χατζής ν ’ άλλάξει στρατόπεδο. Πολλοί τόν δικαι
ολόγησαν, άλλοι όχι. Πάντως οί παλιοί άναγνώστες του, όσοι τοϋ έμειναν, 
τόν λυπόνταν, γιά τήν προσπάθεια πού κατέβαλε νά φανεί άρεστός στούς 
νέους φίλους του καί νά ύποχρεώνεται αύτός, ό σκληρός άντίπαλος του 
βενιζελισμοϋ καί τών κυβερνήσεών του, νά γράφει, τήν παραμονή τών 
έκλογών, κείμενα όπως αύτό: Ή πειρώ ται!'Ολοκληρώσατε τήν έννοιαν καί 
τόν σκοπόν τής ψήφου σας τής 19ης Αύγούστου. Έψηφίσατε τότε όλοψή- 
φως μίαν κυβέρνησιν Ισχυρόν, καί έδώσατε είς τόν κ. Βενιζέλον μίαν πλει- 
όψηφον καί κατοχυρωμένων εις τήν πλέον άδιάσειστον κοινοβουλευτικήν 
πλειοψηφίαν κυβερνητικήν δύναμιν. Έπράξατε τούτο, ιδιαιτέρως καί σείς 
διά τήν Ήπειρον, θέλοντες πλέον νά διοικηθήτε. νά ϊδητε άσφάλειαν, έργα 
οδοποιίας, ημέρας άνακουφίσεως καί άναδημιουργίας διά τήν Ήπειρον. 
Ή  έννοια καί ό σκοπός τής ψήφου σας ητο έκείνη. Καί δέν διεψεύσθη είς 
τούς σκοπούς της, οϋτε ή κυβέρνησις έλησμόνησε τάς υποσχέσεις της. ’Ιδι
αιτέρως διά τήν Ήπειρον, άπό τής έπαύριον τής 19ης Αύγούστου. ή μέρι
μνά της υπήρξε στοργική, ειλικρινής καί τιμία. Κουμπήδες. Ρετζαίοι, Φορ- 
φόληδες, δλη ή αιμοσταγής αύτή στρατιά ποικιλωνύμων δαιμόνων διε- 
σκορπίσθη καί συνετρίβη. Έργα οδοποιίας συντελοϋνται. Νόμοι ευεργετι
κοί καί προστατευτικοί τής γεωργίας καί άγροτικής άσφαλείας. νόμοι κοι
νωνικής καί φορολογικής άνακουφίσεως νομοθετούνται. Είναι αλήθεια 
έκδηλος ή έν Ήπείρω συντελεσθεΐσα διά τής κυβερνητικής στοργής ευερ
γετική έργασία. 'Ολοκληρώσατε, λοιπόν, τήν έννοιαν καί τόν σκοπόν τής 
ψήφου σας τής 19ης Αύγούστου. Ψηφίσατε τούς κυβερνητικούς υποψηφί
ους καί ένισχύσατε τήν κυβερνητικήν ύπέρ τής Ηπείρου προσπάθειαν. 
Πράττετε πράξιν φιλοπάτριδος Ήπειρωτισμοϋ. συνεπή πρός τήν ύπέρ τής 
ιδιαιτέρας πατρίδος σας Ηπείρου άγάπην. Βέβαια περιείχε άρκετές άλή- 
θειες τό κείμενο αύτό, άλλά νά γράφονται τέτοιοι έπανοι γιά τήν βενιζε- 
λική παράταξη, διά χειρός Χατζή, κανένας δέν τό περίμενε...

Ό  άγώνας τών ύποψήφιων τοϋ Β ' Βενιζελικού συνδυασμού στράφηκε 
πρώτα πρός τήν προσπάθεια νά πεισθοΰν οί ψηφοφόροι ότι όλοι βενιζε- 
λικοί ήταν. ότι ό Βενιζέλος σέ κανένα δέν είχε δώσει τό χρίσμα καί ότι, 
έπιτέλους, ό Ηπειρωτικός λαός έπρεπε ν ’ άπαλλαγεΐ άπό τή σατραπεία 
τοΰ Δ. Μπότσαρη πού όριζε ή διέγραφε υποψήφιους, άνάλογα μέ τίς προ
σωπικές του συμπάθειες καί πρός βλάβη τού συμφέροντος τοΰ κόμματος. 
’Ιδιαίτερη προσπάθεια καταβλήθηκε νά μειωθοΰν τά προσόντα τών ύπο
ψηφίων τοΰ κυβερνητικοΰ συνδυασμού, μέ άντιπαραθέσεις πρός τά προ
σόντα τών ύποψηφίων τοΰ β ' συνδυασμοΰ. Έγραφαν π.χ. γιά τούς πρώ
τους οί δεύτεροι στά όργανά τους: Τ ρ α χ ή λ η ς : Άνθρωπος κτηνίατρος, 
χωρίς πνεύμα, χωρίς δράσιν. χωρίς φιλοτιμίαν πολιτικήν. Άνδρείκελον 
άχρηστον, άνευ φωνής.θέλει νά βγή γιά νά παίρνη μόνον μισθόν καί νά 
ύβρίζη έπειτα τούς Ήπειρώτας. Μ π έ μ π η ς :  ’Ιατρός μέ ύπογένειον καί
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ηλιθιότητα πολλήν, χίλιες φορές βγήκε βουλευτής. Πότε μέν ήτο Παγκαλι- 
κός, πότε δέ Παπαναστασιακός. Δέν έχει νά επίδειξη τίποτε έκτος μόνον 
ότι διώρισε τόν εαυτόν του είς κάποιο νοσοκομεϊον καί τά παιδιά του είς 
τήν ’Εθνικήν τράπεζα. Β η λ α ρ ά ς :  Άνθρωπος άνίκανος κλασσικώς.
Ανίσχυρος διά τό τίποτε. Καλός μόνον διά καλόγηρος είς τό Ά γ ιο ν  όρος. 
Έχρεωκόπησε όχι μόνον στήν πολιτική, άλλά καί είς όλην τήν ιδιωτικήν 
του δράσιν. Θέλει ό καϋμένος νά βγή μαζί μέ τούς παραπάνω, ινα χρησι
μεύσουν όλοι μαζί ώς κοπέλια τοϋ Μπότσαρη καί όχι ώς άντιπρόσωποι 
τοϋ Ήπειρωτικοϋ λαοϋ. Κ α ρ α γ ι ώ ρ γ η ς : (γιά δλους τούς προηγούμε
νους οί σχολιασμοί δέν ήταν καί τόσο δίκαιοι, γιά τό θείο μου όμως ήταν 
καί ύβριστικοί, άλλά καί πολλοί εύσταθοϋσαν): Αγνώστου πατρός, μη- 
τρός. πατρίδος. Αγνώστου δράσεως καί μορφώσεως. Έχει πολύν παράν 
καί λέγει: Ά μ α  έχω παράδες βγαίνω καί παραβγαίνω βουλευτής. Ύβρισεν  
έπανειλημμένως τήν Ή πειρον είς τήν Καβάλλαν, όπου βγήκε κατά λάθος 
βουλευτής μιά φορά κι εναν καιρόν καί έπειδή δέν ξαναβγήκε τήν δευτέ- 
ραν φοράν οϋτε βλαχοδήμαρχος, τράβηξε τό πουγκί του καί ένεφανίσθη 
είς τήν Πρέβεζαν ενα πρωί. ζητών τραίνο διά τά ’Ιωάννινα, ινα έλθη νά 
πολιτευθή. Είναι τύπος κωμικός καί ένθυμίζει τόν Μολώχ τοϋ χρυσοϋ. Ξο
δεύει νομίζοντας ότι θά βγή βουλευτής. Γ ι' αύτόν καί τούς τρεις παραπά
νω γελά σαρκαστικώς ...ώς καί ό Γαμβέττας!! (ό γνωστός άνισόρροπος τύ
πος τής πόλης).

Τά πιό αιχμηρά βέλη τής κριτικής τών έφημερίδων Ηπειρωτικός άγών 
καί Αγροτική ήχώ συγκέντρωσαν ό Δ. Μπότσαρης καί οί περί αύτόν: Δού
λης, Σταυρόπουλος (οί δυό κατηγοροΰνταν συνεχώς γιά συνεργασία μέ 
τούς ληστές) καί Φλώρος. Οί δυό έφημερίδες δέν άφησαν έπιθετικό προσ
διορισμό πού νά μήν χρησιμοποιήσουν σέ βάρος τους. Άπό τήν πλευρά 
τους, τόσον οί υποψήφιοι γερουσιαστές τοϋ κυβερνητικού συνδυασμού, 
όσο καί οί έκλεγέντες στίς 19 Αύγούστου βουλευτές, καί βέβαια οί άρθρο- 
γράφοι τού Κήρυκος καί τής Ηπείρου καυτηρίαζαν μέ σκληρή γλώσσα, τά 
έργα καί τίς ήμέρες τών ύποψηφίων τοΰ β ' βενιζελικοΰ συνδυασμού, τοΰ 
διασπαστικού, όπως τόν χαρακτήριζαν, ύπηρετοϋσαν, έλεγαν, άλλους σκο
πούς. άπό εκείνους πού εμφάνιζαν. Πάντως ή επιμονή τών ύποψηφίων τοΰ 
β ' συνδυασμού νά ύποστηρίζουν ότι δέν ύπήρχε χρίσμα καί ότι αύτοί ήταν 
οί γνήσιοι έκπρόσωποι τών Φιλελευθέρων, ύποχρέωσε τόν Βενιζέλο. ό ό
ποιος διέβλεπε κινδύνους νά καταψηφισθούν οί ύποψήφιοί του, νά τηλε
γραφήσει στίς γιαννιώτικες έφημερίδες τά εξής: Μ ετ’ έκπλήξεως πληροφο
ρούμαι έμφάνισιν καί δευτέρου δήθεν Φιλελευθέρου συνδυασμοϋ. Υ π εν 
θυμίζω Ήπειρώτας ότι συνδυασμός Φιλελευθέρων Ίωαννίνων άποτε- 
λεΐται έξ υποψηφίων γερουσιαστών Βηλαρά, Μπέμπη καί Τραχήλη καί 
υποψηφίου βουλευτοϋ Καραγιώργη. Τούτους παρακαλώ τούς Ήπειρώτας 
νά ψηφίσουν, έφ ’ όσον κρίνουν ότι ή κυβέρνησις μου έμεινε πιστή είς τό



πρόγραμμά της καί έφ ’ όσον εγκρίνουν τήν παραμονήν της εις τήν αρχήν.
Ά πό τήν πλευρά του τό Λαϊκό κόμμα, μέσω τής ’Ελευθερίας τοϋ Χρη

στοβασίλη, έξακολουθοΰσε νά θεωρεί τό Βενιζέλο τόν κακό δαίμονα τής 
Ελλάδας.Άνέξεε συνεχώς τίς πληγές τοϋ παρελθόντος, τονίζοντας πάντο
τε ότι ό Βενιζέλος διέταξε τήν εκτέλεση τών έξ. Ή  άποκατάσταση τής πο
λιτικής τιμής τών έκτελεσθέντων, τήν όποία έκανε ό Βενιζέλος, κατά τήν 
άνταλλαγή έπιστολών μέ τόν Τσαλδάρη, ενώ ό Ηπειρωτικός άγών, τή χα
ρακτήριζε ώς ηρωική πράξη, ή Έλευθερία άμφισβητοϋσε τήν ειλικρίνεια 
των δηλώσεων του, απόδειξη ότι έπανέφερε στήν ενεργό πολιτική ζωή, 
τούς οργανωτές τής έκτέλεσης τών έξ (Πλαστήρα, Γόνατά, Όθωναΐο, Ν. 
Πολίτη κ.ά.). Τίποτα τό καλό δέν άνεγνώριζε στό Βενιζέλο ώς κυβερνήτη, 
τίποτα δέν είχε κάνει γιά τήν "Ηπειρο, άκόμα καί ή έξόντωση τής ληστείας, 
πού άπό κάθε πλευρά άναγνωριζόταν ότι ήταν έργο τής κυβέρνησης, ή 
Έλευθερία τό άμφισβητοϋσε: ...Ή  έξόντωσίς τής έν Ήπείρω ληστείας 
οφείλεται -έγραφε- μόνον εις τάς ξένας κυβερνήσεις τής Αλβανίας, ήτις 
παρέδωσε τούς Κουμπαίους, καί τής Βουλγαρίας, ήτις παρέδωσε τούς Ρε- 
τζαίους, έν μέρει δέ, ώς πρός τούς τελευταίους, καί εις τήν ρωμουνικήν 
κυβέρνησιν. Ταύτα χάριν τής άληθείας καί μόνον, διά νά μήν νομίζη ό 
έκτός τής Ηπείρου κόσμος δτι άληθώς ό Βενιζέλος έξόντωσε τήν έν 
Ήπείρω ληστείαν διά τής εύλογίας του!. (Έλευθερία 4-3-29). Ανάλογου 
περιεχομένου, καί μέ καταγγελίες έναντίον τών βουλευτών τοϋ νομού Ίω
αννίνων καί τών υποψήφιων Φιλελεύθερων γερουσιαστών -φυσικά καί 
τοϋ Καραγιώργη- ήταν καί τά επόμενα σχόλια καί άρθρα του ώς τίς έκλο
γές, (τίτλοι: Ό  μέγας πολιτικός ψεύτης, Ή  κατάπτωσις τής βενιζελοκρα- 
τίας έν Ήπείρω. Ό  έντιμος πολιτικός μας άγών, Πολιτικόν πανόραμα 
κ.ά.). Σέ αντίκρουση του Δεκαλόγου πού είχαν κυκλοφορήσει οί βενιζελι- 
κοί στίς έκλογές τοϋ Αύγούστου καί χρησιμοποιούσαν καί στίς γερουσια- 
στικές, (δημοσιεύτηκε στόν προηγούμενο τόμο) τοιχοκολλώντας τον στούς 
δρόμους, ό Χρηστοβασίλης δημοσίευσε (18-4-29) τό δικό του Δεκάλογο 
τοϋ βενιζελικοϋ ψηφοφόρου, τόν έξης: 1) Πιστεύω εις τόν Βενιζέλον ώς 
μόνον άπόλυτον κύριον τής Ελλάδος, όλους δέ τούς άλλους Ελληνας 
δούλους του. 2) Ό  Βενιζέλος είναι δι ’ έμέ θεός καί πας άλλος θεός έξα- 
φανισθήτω ένώπιόν μου. 3) Διά τόν βενιζελικόν δέν υπάρχει σνγκεκριμέ- 
νον έγκλημα, πάσα δέ έγκληματική πράξις φθάνει νά έχη τό βενιζελισμόν 
έλατήριον καί δύναται νά καταλήξη μέχρι τών ισοβίων δεσμών καί μέχρις 
άγχόνης, χωρίς νά θεωρήται έγκλημα. 4) Διά τόν βενιζελισμόν δέν υπάρχει 
χριστιανική θρησκεία. 5) Έμβλημα παντός βενιζελικού ή νεκροκεφαλή τοϋ 
Βενιζέλου. 6) Διά τόν βενιζελισμόν δέν υπάρχει ή ιδέα τής πατρίδος. Πα
τρίδα καί θρησκεία θεωρούνται προλήψεις βενιζελικαί. 7) Ό  δουλεύων 
ύπέρ τοΰ Βενιζέλου. δουλεύει ύπέρ εαυτού. 8) Τό άστικόν καθεστώς είναι 
καταδικασμένον ύπό παντός βενιζελικοϋ, τοϋ όποιου ή ϋπαρξις σήμερον
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εϊναι ανεκτή, λόγω συρροής αντιθέτων ρευμάτων. 9) Πάς Έ λλην μή βενι- 
ζελικός θεωρείται άσπονδος εχθρός παντός βενιζελικοΰ καί επιτρέπεται 
οίαδήποτε πράξις έναντίον του. 10) Ό  μή ψηφίζων τόν Βενιζέλον, άρ- 
νεϊται αύτόν ώς απόστολον τοϋ κομμουνισμού. Βενιζελισμός καί κομμου- 
νισμός είναι ταυτόσημα.

Παρά τίς αισιόδοξες προβλέψεις τών υποψήφιων τοΰ Β ' Βενιζελικοΰ 
συνδυασμού καί τών δημοσιογραφικών τους οργάνων, οί έκλογές τής 21ης 
’Απριλίου άνέδειξαν νικητές τούς ύποψήφιους τοΰ επίσημου κυβερνητικού 
συνδυασμού. Έ τσι έκλέχτηκαν γερουσιαστές οί: ’Αθ. Τραχήλης, Πέτρος 
Μπέμπης καί Γεώργ. Βηλαράς καί βουλευτής ό Στέφ. Καραγιώργος. Σέ ψή
φους: ό έπίσημος βενιζελικός συνδυασμός -στήν εκλογή τών γερουσια
στών- πήρε 7.407, ό β ' βενιζελικός συνδυασμός (ό έπωνομαζόμενος καί 
’Ανεξάρτητος Δημοκρατικός) 3.926 καί οί Λαϊκοί 2.837. Στήν άναπληρω- 
ματική εκλογή βουλευτή πήραν: ό Στέφ. Καραγιώργος 5.850 ψήφους, ό Γε
ώργ. Καγιάς 4.653 καί ό υποψήφιος τών Λαϊκών Σπ. Βότσαρης 1.784. 
(Συμπλήρωση σέ παράλειψη του Ζ ' τόμου: Κατά τίς βουλευτικές τοΰ 
Αύγούστου 1928, οί ύποψήφιοι τοΰ συνδυασμοΰ τοΰ Προοδευτικού κόμ
ματος - συμπράξει Αγροτικού, πήραν τίς παρακάτω ψήφους: Άλ. Μελάς 
4.987, Άλ. Μυλωνάς 4.585. Σπ. Χασιώτης 1.851, Ν. Γούσιας 1.607, Β. Δη- 
μάρατος 1.510, Δ. Κονταξής 1.325. Θ. Μέρτζιος 1.102).

Τό άποτέλεσμα σχολιάστηκε άνάλογα μέ τίς προεκλογικές τοποθετήσεις 
κάθε εφημερίδας. Ό  Κήρυξ θριαμβολόγησε γιά τήν επιτυχία τοΰ κυβερ
νητικού ψηφοδελτίου, καί μέ τό δίκιο του. Ό  Ηπειρωτικός άγών, ύποστη- 
ρικτής τού β ' βενιζελικοΰ συνδυασμοΰ, σημείωνε άμέσως μετά τή δημοσί
ευση τών άποτελεσμάτων: Α πλή παράστασις τών άνωτέρω άποτελεσμά- 
των βουλευτών καί γερουσιαστών πρός τά άποτελέσματα τών έκλογών τής 
19ης Αύγούστου, καταδεικνύει πλήρως τήν έξασθένησιν καί τήν σημαντι- 
κωτάτην μείωσιν τών δυνάμεων τοϋ κόμματος τών Φιλελευθέρων, μείωσιν 
τήν όποιαν καθιστά έτι εμφανή ή τεραστία άλλά καί σκόπιμος άποχή τοϋ 
Ηπειρωτικού λαού έκ τών έκλογών. Ούδέν κακόν όμως άμιγές καλού, διό
τι τά άνωτέρω θά έχουν καί τό καλόν άποτέλεσμα τής άποπομπής τής 
Μποτσαρικής κλίκας έκ τής διευθύνσεως τών πολιτικών τής έπαρχίας μας 
καί θά έπιτρέψη είς τούς αγνούς Φιλελευθέρους νά έπανεύρουν τόν σύνδε
σμό τους μέ τόν άρχηγόν τους, άνευ τής έπεμβάσεως ένδιαμέσων εκμεταλ
λευτών. (Ή έφημερίδα δέν ήταν καλός προφήτης. Ό  Δ. Μπότσαρης σέ λίγο 
θά γινόταν ύπουργός, θά άποκτούσε μεγαλύτερη δύναμη καί φυσικά θά 
έξακολουθούσε νά έπηρεάζει τήν πολιτική κατάσταση στό νομό Ίωαννί- 
νων, άλλά καί σ’ όλη τήν Ήπειρο. Εξάλλου, ή έκτίμηση ότι έξασθένισε ση
μαντικά τό κόμμα τών Φιλελευθέρων στό νομό, δέν ήταν σωστή. Στούς ψή
φους τοΰ κυβερνητικοΰ συνδυασμοΰ πρέπει νά προστεθούν καί οί ψήφοι
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του β ' συνδυασμού, γιατί κι αύτοί βενιζελικοί ύποστήριζαν πώς ήταν καί 
μέ έμβλημα τή φωτογραφία τού Βενιζέλου κατέβηκαν στίς έκλογές. Ά ς  ση
μειωθεί άκόμα, ότι τά γενικά άποτελέσματα τών έκλογών άπέδειξαν ότι τό 
κόμμα τών Φιλελευθέρων αύξησε τή δύναμή του πανελλήνια, μέσα στό 
οκτάμηνο πού πέρασε άπό τίς έκλογές τοϋ Αύγούστου. Ά πό τούς 92 γε
ρουσιαστές πού έκλέχτηκαν άπό τό λαό, οί Φιλελεύθεροι πήραν τούς 72, 
οί Λαϊκοί 10, οί Προοδευτικοί 3, οί Έλευθερόφρονες 2, οί Συντηρητικοί 
Δημοκρατικοί 2, οί Λγροτικοί 2 καί οί Εργατικοί 1).

Ή  !Αγροτική ήχώ (23-4-29) έδωσε τή δική της ερμηνεία: Τά άποτελέσμα
τα τής παρελθούσης Κυριακής άπέδειξαν, δτι ό Ηπειρωτικός λαός έξη- 
ντλημένος οίκονομικώς καί άηδιασμένος άπό τά πολιτικά γεγονότα τοϋ 
τόπου του, διά τής καθόδου είς τήν πολιτικήν προσώπων, περί τών οποίων 
ούδεμία έγγύησις πολιτικής όντότητος ύπάρχει, κατά μεγίστην πλειοψη- 
φίαν άπέσχεν τών έκλογών. διαμαρτυρόμενος καί άποκηρύσσων οϋτω 
τούς υπευθύνους διαχειριζομένους τά πολιτικά πράγματα τής Ηπείρου... 
Μή προσελθών είς τάς κάλπας έτιμώρησε παραδειγματικούς τούς 
βουλευτάς του. διότι κατ' αύτών έστρέφετο αύτή ή ενέργεια... πνέων μένεα 
διά τήν κακήν διαχείρισιν τών Ηπειρωτικών ζητημάτων ώς καί τών πολι
τικών τοιούτων. Προσελθών δέ, κόλαφον δεινόν κ α τ’ αύτών έξέρριψε, διό
τι οί ύποψήφιοι γερουσιασταί έξελέγησαν μέ έλαχίστην πλειοψηφίαν. διω
κόμενοι κατά πόδας ύπό τών λοιπών ύποψηφίων καί είς έτερον συνδυα
σμόν άνηκόντων. Είχε σημειωθεί, πράγματι, άποχή -στίς έκλογές τής 19ης 
Αύγούστου -ψήφισαν 21.000, στίς έκλογές τής 21ης Απριλίου 15.000, κά
που 6.000 λιγότεροι-, ένα ποσοστό τής οποίας οφειλόταν στούς λόγους 
πού έξέθετε στό άρθρο της ή !Αγροτική ήχώ. Πάντως οί βενιζελικοί 
βουλευτές καί έκλεγμένοι γερουσιαστές σέ κοινή άνακοίνωση άπέδιδαν τήν 
άποχή στό ότι ύπερδισχίλιοι κτηνοτρόφοι. λόγω τής έποχής, ήταν στά χει
μαδιά, μακρυά άπό τόν τόπο δπου ήταν εγγεγραμμένοι, καί δισχίλιοι 
τουλάχιστον έργάται οδοποιίας, λόγω τής εργασίας των εύρέθησαν 
άκουσίως μακράν τών εκλογικών των περιοχών. Θά συνομολογηθή επίσης 
δτι ή εποχή τού έτους καί ή οικονομική κατάστασις παρεκώλυσαν πλεί- 
στους Ήπειρώτας τής εύχερείας νά άσκήσουν τά εκλογικά των καθήκοντα.

Τό άρθρο τής Αγροτικής ήχούς άποκάλυπτε καί μιά άλλη -θλιβερή- 
πτυχή τών πολιτικών γεγονότων. Οί ύποψήφιοι του β ' Βενιζελικού συν
δυασμού, οί όποιοι, μέσω τών έφημερίδων πού τούς ύποστήριζαν, είχαν 
δημιουργήσει μιά άτμόσφαιρα ύπερβολικής αισιοδοξίας -μάλλον βεβαιό
τητα, γιά τήν έπιτυχία- έπρεπε νά βροϋν κάποια δικαιολογία γιά τήν άπο- 
τυχία, έναν άποδιοπομπαΐο τράγο γιά νά έναποθέσουν σ’ αύτόν τά λάθη 
τους καί τήν άδυναμία τους νά πείσουν τό έκλογικό σώμα. Έτσι, στό 
άρθρο τής έφημερίδας, μαζί μέ τή γενικότερη κριτική γιά τ ’ άποτελέσματα, 
δημοσιευόταν καί ό ύπαινιγμός: Καί εάν μή έλάμβανε χώραν μία άχαρα-
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κτήριστος καί προδοτική ενέργεια ένός εκ τών υποψηφίων τοϋ δευτέρου 
βενιζελικοϋ συνδυασμού, ή πανωλεθρία των (τοϋ κυβερνητικοΰ συνδυα
σμού) ήτο βεβαία. Τόν υπαινιγμό συγκεκριμενοποιούσε τήν άλλη μέρα, μέ 
έπιστολή του στόν Κήρυκα καί τόν Ηπειρωτικό άγώνα ό άποτυχών υπο
ψήφιος βουλευτής Γ. Καγιάς. Κατηγορούσε τόν υποψήφιο γερουσιαστή 
(τοϋ δικού του ψηφοδελτίου) Γ. Φωτεινό, γιά άπάτη, παρασπονδία, άπι- 
στία, χρηματικό εκβιασμό κ.ά. Σύμφωνα μέ τίς καταγγελίες τοϋ Καγιά, ό 
Φωτεινός ζήτησε άπό τόν έπικεφαλής τοϋ συνδυασμού Β. Φωτήλα 30.000 
δρχ. γιά νά συνεχίσει νά παραμένει στό ψηφοδέλτιο, λέγοντάς του, δήθεν, 
ότι οί άντίπαλοι (Μπότσαρης) τοϋ έδιναν 100.000 δρχ, γιά νά έγκαταλεί- 
ψει τό συνδυασμό. Οί κατηγορίες ήταν σοβαρές, άλλά άναπόδεικτες. Φαί
νεται ότι πράγματι ό Φωτεινός έγκατέλειψε τήν ύποψηφιότητά του, γιά 
άλλους λόγους (κατάλαβε ότι ή έπιτυχία ήταν άνέφικτη), όχι όμως γιά 
έκβιασμό χρηματικό. Τό άνυπόστατο τής κατηγορίας άντελήφθηκαν καί οί 
προσκείμενες στό β ' συνδυασμό έφημερίδες, γ ι’ αύτό καί έσπευσαν νά τό 
διαψεύσουν. Δέν ήμπορεΐ βέβαια νά υποστήριξή τίς -έγραφε ή ’Αγροτική 
ήχώ- δτι ό κ. Φωτεινός παρητήθη κατόπιν οίασδήποτε παροχής, έφ ’ δσον 
δέν υπάρχουν αί πρός τούτο άποδείξεις. Τό άληθές δμως είναι, ή παραί- 
τησις τοϋ κ. Φωτεινοϋ. γενομένη περί τό μεσονύκτιον τοϋ Σαββάτου, απο
τελεί πολιτικήν παρασπονδίαν, πρωτάκουστον εις τά πολιτικά χρονικά 
τής Ελλάδος. Φυσικά στίς καταγγελίες άντέδρασαν καί οί τοΰ κυβερνητι
κού συνδυασμού μέ τή δήλωση: ’Επειδή προφανώς ή ειδησις αϋτη -ότι δη
λαδή προσφέρθηκαν στό Φωτεινό άπό τό Μπότσαρη 100.000 δρχ. γιά νά 
παραιτηθεί άπό τήν ύποψηφιότητά του- άφορά ημάς, καθ’ ών κυριώτατα 
έστράφησαν οι «’Ανεξάρτητοι Δημοκρατικοί», είμεθα ύποχρεωμένοι νά 
δηλώσωμεν δτι ούδένα ποτέ διενοήθημεν νά έξαγοράσωμεν, πολλώ μάλλον 
τόν κ. Φωτεινόν. Έπικριτικό σχόλιο γιά τίς καταγγελίες τού Καγιά μέ τόν 
τίτλο: Αχρειότητες έκλογικαί, έγραφε καί ή βενιζελική πιά Ήπειρος (25- 
4-29). "Οπως καί νάταν, ή παραίτηση τού Φωτεινού μιά μέρα πριν άπό τίς 
έκλογές δέν άποτελοΰσε ήθική πράξη.

'Ολοκληρώνοντας τούς σχολιασμούς γιά τά αποτελέσματα, σημειώ
νουμε πώς ή Έλευθερία (25-4-29) εκφράζοντας τίς άπόψεις τοϋ Ααϊκοϋ 
κόμματος σημείωνε: Ό πω ς καί κατά τήν 19ην Αύγουστου, οΰτω καί τήν 
21ην ’Απριλίου, έπεκράτησεν έν Ήπείρω ό Βενιζελισμός. Τό σπουδαιότερο 
λόγο στήν έπιτυχία αύτή -κατά τό Χρηστοβασίλη- έπαιξαν τά εξής γεγονό
τα: α) Οί 6 βουλευτές τοϋ κόμματος τών Φιλελευθέρων καί οί τέσσαρες 
ύποψήφιοι (τρεις γερουσιαστές καί ένας βουλευτής), διέσχιζαν νυχθημερόν 
τήν Ήπειρον, κηρύττοντες τόν βενιζελισμόν, ένφ οί άντιβενιζελικοί δέν 
εΐχον οϋτε ένα νά πράξη τό τοιοϋτον ύπέρ τοϋ κόμματός των. β) Τό χρίσμα 
πού δόθηκε άπό τό Βενιζέλο, πάνω στό όποιο βασίστηκε ή βενιζελική προ
παγάνδα. γ) Ό  πακτωλός τοϋ καπνεμπόρου Στεφ. Καραγιώργου ό όποιος
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έπλημμύρισεν ολόκληρον τήν *Ηπειρον καί τά γραφεία έφημερίδων τινών 
τών Ίωαννίνων. Καί, ό Χρηστοβασίλης κατέληγε: Ηπειρωτικέ λαέ! 
Ετοιμάσου μ ε τ’ όλίγας ημέρας νά φας μ ’ άσημένια κουτάλια, τά όποια θά 
σοϋ στείλη ό Μπόμπας σου ό Βενιζέλος. Ά ς  σημειωθεί, γιά νά κλείσει τό 
κεφάλαιο περί έκλογών, δτι άπό τούς ύποδειχθέντες άπό τό Βενιζέλο, γιά 
νά έκλεγοΰν ώς άριστίνδην γερουσιαστές, ήταν κι ό Άλ. Μυλωνάς (Καφα- 
νταρικός). Επιθυμία τοϋ Βενιζέλου ήταν νά διοριστεί ό γερουσιαστής 
Μυλωνάς καί διοικητής τής Γεωργικής τράπεζας -οί γιαννιώτικες έφημε
ρίδες καί προπαντός ή ’Αγροτική ήχώ έγραψε πολλά έπαινετικά σχόλια γιά 
τήν έπιλογή τοϋ Βενιζέλου- ή τοποθέτησή του όμως καθυστεροϋσε, άπό 
έσωκομματικές άντιδράσεις. Γερουσιαστής έκλέχτηκε κι ό Σπ. Χασιώτης, 
άπό τά Γεωργικά Επιμελητήρια καί ό Γενικός διοικητής Ηπείρου Άχ. Κα
λεύρας, ύποψήφιος στό νομό Ξάνθης. Ό  Βενιζέλος δμως τόν κράτησε στά 
Γιάννινα, όρκίζοντάς τον πρίν άπό τίς έκλογές ώς ύφυπουργό.

Ά πό νωρίς άρχισαν στά Γιάννινα οί χοροί, επίσημοι κι ανεπίσημοι, γιά νά 
κορυφωθοΰν μέ τίς γιορτές τής Αποκριάς. Στό πλαίσιο τής διοργάνωσης τών 
χορών αυτών έγινε καί ή εκλογή τής Μις Ηπείρου, ή όποία χώρισε τούς Γιαν
νιώτες σέ δυό: τούς ύποστηρικτές καί τούς επικριτές. Ασθένεια τής έποχής, 
επιδημία, χαρακτήριζαν οί χρονογράφοι τήν καθιέρωση τοΰ θεσμοΰ αύτοΰ, είχε 
ξαπλωθεί σ’ όλη τήν Ελλάδα καί δημιούργησε άλλου είδους διχασμό στούς 
"Ελληνες. Οί Γιαννιώτες άν δέν ένθουσιάστηκαν γιά τήν εκλογή τής δικής τους 
Μις Ήπειρος, ένοιωσαν δμως περήφανοι δταν διάβασαν πώς Μις Αράμα έκλέ
χτηκε ή Ά ννα Κουτσάφτη, άπό τό Τσεπέλοβο. Μις Ή πειρος έκλέχτηκε, στίς 2 
Μαρτίου, στό χορό τής β ' ομάδας προσκόπων, ή Περσεφόνη Χασιώτη, τής δί
δος Δάφνης X. Χρηστοβασίλη, άποσχούσης τής εκλογής, δπως έγραφε ή 
'Ελευθερία. Ό  χορός γιά τήν έκλογή τής Μις Ή πειρος (Μις Γιάννινα κανονικά 
έπρεπε νά λέγεται) οργανώθηκε, δπως σημειώθηκε, άπό τούς προσκόπους. Είχε 
άποφασιστεΐ. δμως, (άγνωστο γιατί δέν πραγματοποιήθηκε), ή έκλογή νά γίνει 
άπό τήν Ένωσιν εφέδρων ύπαξιωματικών, μέ έλλανόδικη έπιτροπή άποτελού- 
μενη άπό τούς: στρατηγό Χασαπίδη, δήμαρχο Πυρσινέλλα, καλλιτέχνες, 
διευθυντές τών γιαννιώτικων έφημερίδων καί κυρίους καί κυρίας τής άριστο- 
κρατίας (Αγροτική ήχώ, 23-2-29). Τό άποτέλεσμα τής έκλογής δέν άνακοινώ- 
θηκε στούς μετέχοντες στή χοροεσπερίδα, άλλά τήν άλλη μέρα μέσω τών έφη
μερίδων. Τό μυστικό δμως είχε διαρρεύσει καί γ ι’ αύτό δημοσιεύτηκαν έπικρι- 
τικά σχόλια σέ βάρος τής επιτροπής. Οί δημοσιογράφοι, άπό τήν πλευρά τους, 
διαμαρτύρονταν γιατί άποκλείστηκαν άπό τήν ελλανόδικον επιτροπήν, στήν 
όποία μετείχαν, κατ’ αύτούς, άλλοι άσχετοι. Βασική αιτία, δμως. τοΰ διχασμοΰ 
ήταν τό δτι ή Χασιώτη καταγόταν άπό τά Τρίκαλα, γ ι’ αύτό καί οί δυσαρεστη- 
μένοι έλεγαν πώς τά Γιάννινα έξέλεξαν τή Μις Τρίκαλα κι δχι τή Μις Ήπειρο. 
Ά ξιο  μνείας είναι τό γεγονός δτι στίς προετοιμασίες γιά τήν οργάνωση τής 
χοροεσπερίδας τών προσκόπων πήραν μέρος καί οί φοιτητές, μέσω τής Έφη
μερίδος τών φοιτητών πού έξέδιδαν. Νά σώζεται τάχα κάποιο φύλλο της; Ό  
Ηπειρωτικός άγών, εξακολούθησε νά μιλάει γιά έκλογή τής Χασιώτη ώς Μις



Τρίκαλα. Κατά τό δημοσίευμα, δημιούργησε καί επεισόδιο, τό όποιον έπεσκία- 
σεν τόν χορόν τών Δημοσίων υπαλλήλων, δταν ή Χασιώτη, θέλησε νά μπει στό 
χορό ώς Μ ις χωρίς εισιτήριο, άλλά εμποδίστηκε άπό τήν οργανωτική έπιτροπή. 
’Αξιοσημείωτο είναι δτι δλοι οί Έβραΐοι, στούς όποιους δόθηκαν εισιτήρια γιά 
τό χορό τής εκλογής τής Μις Ηπείρου -δλοι ανεξαιρέτως, μηδέ τοϋ κοσμοπο
λίτου Σαμπεθάϊ Καμπιλή έξαιρουμένου- τά έπέστρεψαν. Ό  Ηπειρωτικός άγών 
(3-3-29) προειδοποιούσε δτι τό ίδιο θά γινόταν καί άπό τό ελληνικό στοιχείο 
κατά τό χορό τής Ίσραηλιτικής κοινότητας, θά έπέστρεφε δηλαδή τά εισιτήρια. 
’Αλλά καί κατά τήν έκλογή τής Μις Άρτας, στό χορό πού οργάνωσε ό Ιστο
ρικός σύλλογος Σκουφάς, τόσο ή ελλανόδικος έπιτροπή, δσο κι δ κόσμος δι

χάστηκαν. Τελικά, 
ύστερα άπό ψηφο
φορία τής έπιτρο
πής καί μέ διαφορά 
μιας ψήφου (6-5), 
Μις Ά ρτα  έκλέχτη- 
κε ή δασκάλα ’Αντι
γόνη Μασαλά. Με
γάλη μερίδα τοΰ 
κοινού πού έλαβε 
μέρος στό χορό δια- 
μαρτυρήθηκε, είχε 
κάνει τή δίκιά του 
επιλογή. Είχε τήν 
άπαίτηση νά έκλε- 
γεΐ ή Άνθούλα Δια- 
μάντη.- Γιά έκδοση

εβδομαδιαίας έφημερίδας (προεκλογικά), τής Λαϊκής φωνής έκαναν λόγο οί 
γιαννιώτικες έφημερίδες. 'Ως ιδρυτής καί ιδιοκτήτης άναφερόταν ό Τηλέμαχος 
Ζαφειρίδης. Φαίνεται δμως πώς τελικά δέν κυκλοφόρησε. Ό  Δαίμων καί ό Σα
τανάς τοϋ Γρ. Σακκά συνέχιζαν τήν κυκλοφορία τους, μέ πλουσίαν πολιτικήν 
σάτυραν καί διάφορα κοινωνικά σκάνδαλα, δπως ό εκδότης τους ύποσχόταν.- 
Άρραβώνες: Ό  άνθυπολοχαγός Γεώργιος Τσΐτος καί ή δίς Αντιγόνη Δεληκού- 
ρα. Ό  Χρηστός Κωνσταντόπουλος, δικηγόρος καί ή Αφροδίτη Στρουγγάρη. Ό  
λεβεντότερος καί ώμορφότερος καί ό ήθικώτερος νέος τών Ίωαννίνων. ώς 
είναι δλα τά παιδιά τοϋ αίδεσιμωτάτου παπά Σταύρον, ό Νίκος Ίωαννίδης, 
ήρραβωνίσθη μετά τής σεμνοτάτης καί καλλιμόρφου καί χαριτωμένης δίδος 
Μαρίας Γρ. Δούμα. Ή  «Έλευθερία» ραίνει μέ τά εύοσμότερα καί ώραιότερα 
τής άνοίξεως άνθη τό χαριτωμένον ζευγάρι, εύχομένη ταχείαν τήν στέφιν καί 
τόν βίον χαρμόσννον (28-3-29).- Θάνατοι: Πέθανε στίς 4-4-29 ό Γαλαζή μπέης, 
άνήρ εύθύς, άνδρεϊος, τίμιος, γόνος τών σημαντικοτέρων καί ίστορικοτέρων 
τζακιών τών Ίωαννίνων καί άνάγων τήν καταγωγήν εις τούς ιστορικούς 
οικους τοϋ πασιά Καλοϋ, τοϋ Ταχήρ μπέη καί τοϋ μεγάλου Άσλάν πασά Ραχ- 
μέτ-ι ούλά ϊ άλέϊ (Έλευθερία, 8-4-29). -Σέ σύσκεψη στή Γενική διοίκηση (πήραν 
μέρος οί: Δ. Βλαχόπουλος, άναπληρωτής Γ.Δ. ’Ηπείρου, μητροπολίτης Σπυρί
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Τά παιδιά του παπά Σταύρου Ίωαννίδη. Από δεξιά 
πρός αριστερά: Άλέξης (ό μικρότερος), Τάκης (ό 
μεσαίος), Νίκος (ό μεγαλύτερος(.
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δων, Β. Πυρσινέλλας, δήμαρχος, Π. Πουτέτσης, νομίατρος, Δημοσθ. Δάνος, 
χειρουργός καί Ίωάν. Τζόγιας, διευθυντής νοσοκομείου αφροδισίων) άποφα- 
σίστηκε -γιά μιά άκόμα φορά- ή 'ίδρυση στά Γιάννινα^ Φθισιατρείου καί ή ένκα- 
τάστασή του στό νοσοκομείο Χατζηκώστα. Οί ασθενείς τοϋ νοσοκομείου θά μ,ε- 
ταφέρονταν στό Δημοτικό νοσοκομείο Κουραμπά. Ό  Σπυρίδων φαίνεται δτι 

 ̂ είχε άντιρρήσεις. Ταυτόχρονα άρχισε καί έρανος μεταξύ τών Ήπειρωτών τής 
Ελλάδας καί τοΰ έξωτερικοΰ.- Τό διευθυνόμενο άπό τόν Εύρ. Σούρλα 5/τάξιο 
Διδασκαλείο οργάνωσε, κατά τίς ήμερες τής άποκριάς, μιά ωραιότατη -έκπλη- 
κτική τή χαρακτήριζαν- γιορτή. Σέ μιά αίθουσα στολισμένη άπό έργα σπουδα
στών καί άποκριάτικες γελοιογραφίες κάθε είδους, οί μαθητές τών Προτύπων 
δημοτικών σχολείων παρουσίασαν μιά μικρή κωμωδία πού καταχειροκροτήθη
κε. Οί σπουδαστές έπαιξαν τή δική τους κωμωδία, τόν Καζανά, μέ πρωταγω
νιστές τούς Μ. Στράτη, Σ. Τσουλφανίδη, Ε. Καλλιαρέκο, Δ. Παπανικολάου καί 
Α. Τσούκλα. Στά διαλείμματα ή ορχήστρα τοΰ Διδασκαλείου έπαιζε εύθυμα 
μουσικά κομμάτια. Σέ λίγους μήνες στό Διδασκαλείο θά ξεσποΰσε μεγάλη άνα- 
ταραχή, θά διέκοπτε τίς δημιουργικές δραστηριότητες καί θά όδηγοΰσε στήν 
προσωρινή άπομάκρυνση τοΰ διευθυντή του. Τό Διδασκαλείο όργάνωσε σέ λί
γες μέρες κι άλλη μεγάλη έκδήλωση, γιά νά τιμήσει τήν έθνική επέτειο. 
Πρωταγωνιστές τή φορά αύτή, οί: Μ. Πανούση, Δώρα Τσαϊμίδου, Ν. Γκάνιος, 
Κ. Γκραίκας.- Ό  χειμώνας εξακολουθούσε καί τό Μάρτιο βαρύς, δημιουργώ
ντας πολλά προβλήματα στίς ορεινές περιοχές. Στίς Νεγάδες τό χιόνι έφτασε 
τό Vk μ., στό Καπέσοβο τό ίδιο, στό Σκαμνέλι καί τό Τσεπέλοβο τά δυό. Ό σο 
γιά το Βραδέτο, εκεί ό θεός εχασε τό μέτρο του. "Αλλες περιοχές τής Ελλάδας 
καταστρέφονταν άπό πρωτοφανείς πλημμύρες, χειρότερες άπ’ αύτές πού ση
μειώθηκαν τό 1994 στήν ’Αττική καί τή Θεσσαλία. Τότε δικαιολογούνταν, γιά 
τή Θεσσαλία τουλάχιστον, γιατί δέν ύπήρχαν άντιπλημμυρικά έργα. Εξήντα 
πέντε χρόνια πέρασαν άπό τότε κι άκόμα δέν μπορούν ν ’ άντιμετωπισθοΰν.- 
Ό  μηχανικός Γ. Μελιγγάνος, παρέδωσε στόν Δήμο τόν τοπογραφικό χάρτη τής 
πόλης. Επόμενες ένέργειες τοΰ Δήμου ήταν οί ρυμοτομήσεις καί ή κατάρτιση 
τοΰ οριστικού σχεδίου τής πόλης. -Διάλεξη δόθηκε στό Λύκειο Έλληνίδων από 
τόν Εύθ. Σταλήμερο, περιφερειακό διευθυντή τών Τ.Τ.Τ. (σημερινό Ο.Τ.Ε.) μέ 
θέμα τή Δωδώνη.- Ό  Ηπειρωτικός άγώ ν(29-3-29 κ.έ.) δημοσίευσε σέ συνέχειες, 
μέ όρισμένες επιφυλάξεις, μακροσκελές ύπόμνημα τών γονέων τών μαθητών 
τής πόλης, άπευθυνόμενο πρός τήν κυβέρνηση. Στό ύπόμνημα υποστηριζόταν 
δτι μέ τίς έφαρμοζόμενες στά σχολεία διδακτικές μεθόδους, πού έπέβαλλε τό 
κράτος, μέ τά βιβλία πού κυκλοφόρησαν καί μέ τήν εισαγωγή στή διδασκαλία 
τής δημοτικής, δήθεν, γλώσσας, στήν πραγματικότητα δμως -κατά τό ύπόμνη- 
μα- χυδαίας καί μαλλιαρής, τά παιδιά άποφοιτοϋσαν έντελώς άγράμματα καί 
γλωσσικώς κατεστραμμένα. Ό λα  τά κυκλοφορούντο βιβλία (δημοτικού ελλη
νικού σχολείου καί γυμνασίου) ήταν άκατάλληλα, δημιουργήματα πατριδοκά- 
πηλων καί σπείρας ξενομανών. Ζητούσαν άπό τήν κυβέρνηση, άνάμεσα σέ πολ
λά αιτήματα (δέκα), νά καθιερωθεί οριστικά στά σχολεία ώς διδακτική γλώσσα 
ή καθαρεύουσα. Έξ όνόματος τών γονέων τό ύπόμνημα ύπόγραφε έπιτροπή, 
άποτελούμενη άπό τούς Ίω. Βαδαλούκα, γιατρό, ’Αδ. Τσατσάνη, γιατρό, ’Αν. 
Μπαμπασίκα, φαρμακοποιό, Ν. ’Αργυρό, φαρμακοποιό, Σ. Δάκαρη, έμπορο
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καί Όρ. Καλογήρου, έπίσης έμπορο.- Στίς 25 Μαρτίου ιδρύθηκε στά Γιάννινα 
θρησκευτικός σύλλογος, μέ τήν έπωνυμία Ή  Ύπεραγία Θεοτόκος. Σκοποί του: 
α) Ή  παρακολούθηση άπό τούς πιστούς τοϋ τακτικού εσπερινού κηρύγματος 
τίς Κυριακές, β) Ή  'ίδρυση έθνικοθρησκευτικής βιβλιοθήκης. Τό πρώτο διοικη
τικό συμβούλιο (έκλογές 28-4-29), άποτελέστηκε άπό τούς: Γ. Ράδο, Γεώργ. 
Βλαχλείδη, Άθ. Μπούντα, Γεώργ. Οικονόμου, Άναστ. Βλαχόπουλο, Δημ. Τσο- 
νίδη, Ίω. Γκαραμάνη, Άθ. Άθανασιάδη, Βασ. Βακάλη, Όρ. Καλογήρου καί Θε- 
όδ. Κόντο.- Τό φάσμα τής πείνης πλανάται ύπεράνω τών χωρίων τοϋ Σουλίου. 
Αύτό υποστήριζε σέ ύπόμνημά του ό σύλλογος Κιάφα. Στάλθηκε σέ βουλευτές 
καί κυβέρνηση καί στά Ηπειρωτικά σωματεία τών Αθηνών, μέ τήν παράκληση 
νά ένισχύσουν τά χωριά.- Εγκαταστάθηκε στά Γιάννινα καί άρχισε τίς έργα- 
σίες του ό Άρτι άφιχθείς έκ Βουκουρεστίου γιατρός Κ. Άτζεμόπουλος.- Κάτω 
άπό τήν έπήρεια τών άποτελεσμάτων τών έκλογών τής 21ης Απριλίου, κύκλοι 
διανοουμένων τής πόλης άρχισαν συζητήσεις γιά τή συγκρότηση Πολιτικού 
συλλόγου, σκοπός τοΰ όποιου θά ήταν ή έξυπηρέτηση τών συμφερόντων τής 
παραγκωνισμένης Ηπείρου. Αί συνεννοήσεις ήδη προάγονται καί μετ’ άνα- 
κουφίσεως έγνώσθη ή τοιαύτη πολιτική κίνησις, ήτις άνταποκρίνεται είς τήν 
ενδόμυχον έπιθυμίαν σύμπαντος τοϋ ’Ηπειρωτικού λαοϋ (Αγροτική ήχώ, 27-
4-29). Ή  κίνηση σταμάτησε φαίνεται στό στάδιο τών συζητήσεων, άφού δέν ση
μειώθηκε άλλη έκδήλωση.- Μεγάλη κατάχρηση σημειώθηκε στό ταμείο τοΰ Δή
μου, πού άπασχόλησε γιά μεγάλο διάστημα τόν Τύπο καί τήν κοινή γνώμη. Ό  
ύπεύθυνος τής κατάχρησης ταμίας προφυλακίστηκε. Τό θέμα συζητήθηκε σέ 
πολλές συνεδριάσεις τοϋ Δημοτικοΰ συμβουλίου πού κατέληξε στό συμπέρα
σμα δτι ή ευθύνη βάραινε τό Δήμαρχο, γιατί δέν είχε μεριμνήσει γιά τή διασφά
λιση τής δημοτικής περιουσίας. Αντίθετα ό δήμαρχος, μέ έκθεσή του πού υπέ
βαλε στή Γενική διοίκηση, έπέρριπτε τήν εύθύνη, γιά τόν έλεγχο πού δέν έγινε, 
στό Δημοτικό συμβούλιο.

Ε κτός άπό τίς έκλογές, πού, δπως ήταν φυσικό, κράτησαν τήν πρώτη 
θέση στά ενδιαφέροντα τοΰ κοινοΰ -τήν άτμόσφαιρα, εξάλλου τή δη

μιουργούσαν καθημερινά οί έφημερίδες, μέ τήν πλούσια είδησεογραφία, 
άρθρογραφία καί σχολιασμό- έμφανίστηκαν κι άλλα θέματα, πού ένδιέφε- 
ραν τό πανελλήνιο άλλά ιδιαίτερα τούς Ήπειρώτες, καί βρίσκονταν σέ 
έξέλιξη. Τό δεύτερο δεκαήμερο τοΰ Φεβρουάριου, ό βασιλιάς τής Αλβα
νίας Άχμέτ Ζώγου προχώρησε σέ εκκλησιαστικό πραξικόπημα, όπως χα
ρακτηρίστηκε, μέ τή δημιουργία Αυτοκέφαλης Άλβανικής ’Εκκλησίας, 
χωρίς τήν έγκριση τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου, τό όποιο άπό χρόνια 
είχε συγκατατεθει στήν παραχώρηση τοΰ Αύτοκεφάλου, μέ ορισμένες προ
ϋποθέσεις. Ή  βασική ήταν ή έξασφάλιση τών δικαιωμάτων (θρησκευτικών, 
γλωσσικών, έκπαιδευτικών, κοινοτικών κ.ά.), τών ορθοδόξων Ελλήνων 
(αύτά ζητάει καί σήμερα ή ελληνική μειονότητα άπό τόν Μπερίσα). Ή  βρα
δύτητα στή λήψη αποφάσεων έκ μέρους τοΰ Πατριαρχείου, έδωσε τήν εύχέ- 
ρεια στήν άλβανική κυβέρνηση νά έπιτρέψει τήν άντικανονική χειροτονία 
άλβανιστών άρχιερέων, χωρίς τήν έγκριση τοΰ Πατριαρχείου. Έτσι, στίς
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άρχές τοΰ 1929, ό άλβανός επίσκοπος Βησσαρίων Τζοβάνη, χειροτονημέ
νος στή Σερβία, δργανο τής κυβέρνησης, μαζί μέ τό Σέρβο έπίσκοπο Βί- 
κτωρα Μιχαήλοβιτς (έμεινε στή Σκόδρα) χειροτόνησαν ίερεΐς σέ άρχιερεΐς 
τούς: ’Αγαθάγγελο Τσάμτση, ώς μητροπολίτη Βελεγράδων (άργότερα άνα- 
γνωρίστηκε άπό τό Πατριαρχείο ώς έπίσκοπος Βερατίου, Αύλώνος καί 
Κανίνης), τόν ’Αμβρόσιο (άπό τό Έλβασάν) ώς μητροπολίτη Δρυϊνουπό- 
λεως καί τόν Εύθύμιο (άπό τή Χοστέβα) ώς βοηθό έπίσκοπο τοΰ Βησσα
ρίωνα Τζοβάνη, πού άνακηρύχτηκε καί σέ άρχιεπίσκοπο ’Αλβανίας. Ή  σύ
νοδος πού συγκροτήθηκε, μέ τήν άντικανονική χειροτονία τών άναφερθέ- 
ντων άναγνωρίσηκε άπό τήν άλβανική κυβέρνηση στίς 26-2-1929. Τό 
εκκλησιαστικό πραξικόπημα είχε συντελεστεΐ. Τό Πατριαρχείο καθαίρεσε 
δλους τούς χειροτονηθέντες, διαμαρτυρήθηκε στήν άλβανική κυβέρνηση 
καί ένημέρωσε δλες τίς ορθόδοξες έκκλησίες. (Ή κατάσταση αύτή, πού είχε 
σοβαρές επιπτώσεις στούς ορθόδοξους τής ’Αλβανίας, κράτησε ώς τό 1937, 
δταν τό Πατριαρχείο, ύστερα άπό συνεννοήσεις, άναγνώρισε μέ συνοδικό 
τόμο, τό Αυτοκέφαλο στήν ’Ορθόδοξη Έκκλησία τής ’Αλβανίας. Λεπτο
μερή έξιστόρηση τών γεγονότων, καθώς καί τής τύχης τής ’Αλβανικής 
Εκκλησίας, μετά τόν πόλεμο τοΰ 1940, ύπάρχουν στίς μελέτες τοΰ καθη
γητή τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Άπ. Γκλαβίνα, πολλές άπό τίς 
όποιες έχουν δημοσιευθεΐ στό Ηπειρωτικό Ημερολόγιο τής Εταιρείας 
Ηπειρωτικών Μελετών τόμοι 2, 3. 4, 5, 6, σέ αύτοτελεις έκδόσεις άπό τήν 
ΕΗΜ  καί τό ΙΜ ΙΑΧ  καί στό τελευταίο βιβλίο του: Ή  ’Ορθόδοξη Αυτοκέ
φαλη Έκκλησία τής Αλβανίας, β ' έκδοση, Θεσσαλονίκη 1989.

Στίς πραξικοπηματικές ένέργειες σέ βάρος τών ορθόδοξων τής Αλβα
νίας, άντέδρασαν, έκτός τοΰ Πατριαρχείου καί ή Ελλάδα, καθώς καί οί 
Βορειοηπειρωτικοί σύλλογοι καί πολλές οργανώσεις κυρίως άπό τόν 
’Ηπειρωτικό χώρο. Έντονη ήταν καί ή άντίδραση τών γιαννιώτικων έφη
μερίδων μέ άρθρα καί σχολιασμούς. Ενδεικτικά σημειώνονται οί τίτλοι 
τών άρθρων: α) τής Ελευθερίας: Ό  Έλληνοαλβανικός σύνδεσμος διά τό 
έκκλησιαστικόν πραξικόπημα (18-3-29), Ή  Έλληνική μειονότης έν ’.Αλβα
νία καί τό εκκλησιαστικόν πραξικόπημα (18-3-29) Ή  Έλληνική μειονότης 
έν Αλβανία καί τό έκκλησιαστικόν ζήτημα (21-3-29), Ή  Αλβανία καταπα
τούσα τήν μετά τού Οικουμενικού Πατριαρχείου συνθήκην της (9-5-29), Τό 
κατά τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου πραξικόπημα τοϋ βασιλέως τών 
Αλβανών Ζώγ Α ' (13-5-29), Ή Τουρκοαλβανική κυβέρνησις καί ή έν τή 
Βορεία Ήπείρω Ελληνορθόδοξος Έκκλησία (20-3-29), Τό καθήκον τών 
Βορειοηπειρωτών (23-5-29). Τοΰ Ηπειρωτικού άγώνος: Τό Αλβανικό 
πραξικόπημα (5-3-29), Τό Αλβανικόν πραξικόπημα (12-3-29), Εξακο
λουθεί ή έξέγερσις τοϋ ορθοδόξου στοιχείου τής Αλβανίας διά τό πραξι
κόπημα (17-3-29). Πρέπει νά σημειωθεί δτι στή νέα κατάσταση πού δημι- 
ουργήθηκε, δέν άντέδρασαν μόνο οί έλεύθεροι Έλληνες, άλλά καί οί ίδιοι
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οί Βορειοηπειρώτες, παρά τούς διωγμούς. Άπέφευγαν νά εκκλησιάζονται, 
δταν Ιερουργούσαν οί νεοχειροτονηθέντες άλβανοί επίσκοποι' σ’ άλλες πε
ριπτώσεις έδιωχναν άπό τίς εκκλησίες τούς Ιερείς πού ύποπτεύονταν δτι 
ήταν όργανα τών επισκόπων.

Οί έκλεΥέντες γερουσιαστές: Γεώργ. Βηλαράς, Π. Μπέμπης, Άθαν. Τραχήλης 
καί ό βουλευτής Στ. Καραγιώργης



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Η ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΑΙΩΝ

Μεγάλο μέρος τής είδησεογραφίας τών έφημερίδων, τούς πρώτους 
μήνες τοΰ 1929, κάλυψαν τά γεγονότα τά συνδεόμενα μέ τή ληστεία. Βέ
βαια, οί βασιλείς τών όρέων είχαν συλληφθεΐ καί είχαν έγκλειστεΐ στίς 
φυλακές τής Κέρκυρας. Οί έφημερίδες -εννοώ πάντα τών Γιαννίνων- έγρα
φαν πώς είχαν άποκαλύψει πολλούς συνεργάτες τους στήν ύπαιθρο, στά 
Γιάννινα, σ’ άλλες ηπειρωτικές πόλεις, άκόμα καί όνόματα τραπεζικών 
καί χρηματιστών τής ’Αθήνας, μέ τούς όποιους συναλλάσσονταν. Οί πλη
ροφορίες δέν είχαν πάντα επίσημη προέλευση καί γ ι’ αύτό πολλές διαψεύ- 
δονταν. Φήμες κυκλοφορούσαν ότι έγιναν άπόπειρες άπόδρασης τών Ρε
τζαίων άπό τίς φυλακές Κέρκυρας, άλλες μιλοΰσαν ότι ό Θύμιος Ρέτζος 
δέν ήταν μόνο ήθικός αύτουργός στό έγκλημα τής Πέτρας, άλλά κι ότι βρι
σκόταν κι αύτός έκεΐ, έπικεφαλής τής όμάδας τών δολοφόνων, καί πώς γιά 
νά παραπλανήσει τίς άρχές, νοίκιασε ένα αύτοκίνητο, τό είχε στή διάθεσή 
του όλη μέρα, κι άπό τήν Πέτρα βρέθηκε στή Δοβρά κι άπ’ έκεΐ στή Μπό
για, όπου διασκέδασε μέ φίλους του, τό βεβαίωνε κι ό έκεΐ σταθμάρχης. 
Κάθε μέρα άναγγέλλονταν καί νέες συλλήψεις, τούς άνέκριναν καί τούς 
έκλειναν στίς φυλακές' γιά κάποιους τά νέα στοιχεία πού συγκεντρώνο
νταν, δέν έδειχναν ένοχή, τούς άφηναν καί πάλι έλεύθερους. ’Αρκετοί άπό 
τήν πόλη τών Γιαννίνων κρίθηκαν ένοχοι, άλλοι φυλακίστηκαν κι άλλοι 
έξορίστηκαν. Στενοί συνεργάτες τών Ρετζαίων, πού είχαν διαφύγει στό 
έξωτερικό, όπως ό Ματσάγκας, συνελήφθησαν, ένώ ό Λάμπρος Στάθης 
πού είχε άποδράσει, έξακολουθοΰσε νά παραμένει άσύλληπτος. Πάντως ή 
άνάκριση πού διεξαγόταν μέ γρήγορους ρυθμούς, άποκάλυψε τίς σημαντι
κότερες πτυχές -ήταν κι άλλες που έξακολουθοΰν νά μένουν ώς σήμερα 
στό σκοτάδι- τών έγκληματικών δραστηριοτήτων τών δύο συμμοριών, Ρε
τζαίων καί Κουμπαίων, καί τό δίκτυο τών συνεργατών τους, κάθε είδους. 
Στίς εικασίες, τίς φήμες καί τίς όποιες επίσημες ή άνεπίσημες πληροφορίες, 
σ’ ό,τι άφοροΰσε τή συμμορία τών Κουμπαίων καί ιδιαίτερα τήν αιχμαλω
σία τών Μελά καί Μυλωνά, ήρθε νά δώσει τέρμα τό βούλευμα τοΰ 
Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Κέρκυρας (δημοσιεύτηκε ολόκληρο σχεδόν 
καί σέ πολλές συνέχειες στόν Ηπειρωτικό άγώνα, άπό 21-4-29 μέχρι 1-5- 
29). Ό πω ς σημείωνε καί ή έφημερίδα, ή επιμελής καί προσεκτική άνάκριση 
ξεδίπλωνε όλες τίς πτυχές τής αιχμαλωσίας τών δυό ύποψήφιων βου
λευτών, καθώς καί τής άπαγωγής τοΰ δικηγόρου τής Ζίτσας Γύρα. Έκα-
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τοντάδες μάρτυρες εξετάστηκαν καί σύμφωνα μέ τίς μαρτυρίες τους, ό 
εισαγγελέας Μαυροπούλης, στόν όποιο ό ανακριτής Πίκουλας είχε διαβι
βάσει τή δικογραφία, στήριξε τήν εισήγησή του πρός τό Συμβούλιο Πλημ- 
μελειοδικών. Στήν εισήγησή του ό εισαγγελέας, άνέφερε καί τούς λόγους, 
στούς όποιους στηρίχτηκαν οί αίχμαλωτισθέντες Μελάς καί Μυλωνάς, γιά 
νά έκφράσουν ύποψίες, ότι πίσω άπό τήν αιχμαλωσία τους κρύβονταν πο
λιτικά ελατήρια. Κατά τόν εισαγγελέα, ή πλευρά αύτή έρευνήθηκε λεπτο
μερέστατα καί δέν άποκαλύφθηκε τίποτα πού θά μπορούσε νά οδηγήσει 
τήν άνάκριση στή λήψη καταδιωκτικών μέτρων. Τό συμπέρασμα τού εισαγ
γελέα, άμφισβητήθηκε, κατά κάποιο τρόπο, κατά τή δίκη τών Κουμπαίων 
στήν Κέρκυρα καί τήν άπροσδόκητη άπόφαση τοΰ Κακουργοδικείου, άπό 
τόν Άλ. Μελά, κυρίως. Σύμφωνα, λοιπόν, μέ τό βούλευμα παραπέμπονταν 
γιά νά δικαστοΰν: Ώ ς φυσικοί αυτουργοί οί: 1) Χρηστός ή Τάκης Δημ. 
Κουμπής, ετών 23, 2) Κων. Θ. Κουμπής, ετών 26, 3) Σωτ. Χρ. Πάσχος, 
ετών 19, 4) Βασ. Θ. Γόγολος, ετών 36 (κάτοικος Τσοντήλας), 5) Δημ. ή Τα
κούλης, Θ. Γόγολος, έτών 45 (κάτοικος Μακρινού), όλοι σκηνίτες, ποιμέ
νες, οί περισσότεροι γεννημένοι στό ύπαιθρο. 6) Μιχ. Βλάχος, έτών 26, γε
ωργός, άπό τή Δίσπερη, 7) Νικ. Α. Τσουκάλης. έτών 58, κτηνοτρόφος (κά
τοικος Ζίτσας). Ώ ς ηθικοί αυτουργοί: 1) Σταύρος Δόσης, έτών 37, άπό τό 
Πέραμα. Ώ ς συνεργοί: 1) Κων. Τζουμερκιώτης. 2) Χρ. Τζουμερκιώτης,
3) Εύ. Αρβανίτης (κάτοικοι Σκαμνελιοΰ) καί 4) Λάκης ή Θεόδ. Χρ. Ζήκος 
γεννηθείς καί κατοίκων εις ύπαιθρον. Απολύονταν δύο κατηγορούμενοι 
ώς συνεργοί κι άπαλλάσσονταν οριστικά άπό κάθε κατηγορία 22 (43 κατά 
τήν Έλευθερία) οί όποιοι είχαν άποφυλακιστεί πριν λίγες μέρες. Τό νερό 
είχε μπει στ’ αύλάκι. "Ομως ή δίκη τών Κουμπαίων στήν Κέρκυρα έπεφύ- 
λασσε πολλές έκπλήξεις...

Στίς 20 Μαΐου άρχισε ή δίκη τών Κουμπαίων καί τών άλλων παραπε- 
μπόμενων γιά τήν αιχμαλωσία τών Μελά καί Μυλωνά. Μιά άλλη δίκη γιά 
έγκληματικές ένέργειες τών δύο ληστών, άναβλήθηκε γιά τίς 10 ’Ιουνίου, 
έξαιτίας τής έλλειψης μαρτύρων. Τό νησί είχε κατακλυστεϊ άπό εκατοντά
δες άνθρώπους, κατήγορους, δημοσιογράφους άπό τήν Αθήνα καί τήν 
’Ήπειρο, προπαντός όμως άπό συγγενείς καί φίλους τών κατηγορούμενων. 
Τί γύρευαν όλοι αύτοί, οί φίλοι, στήν Κέρκυρα; Ό  άπεσταλμένος τής 
’Αγροτικής ήχοϋς (28-5-29) τό άποκαλύπτει: Έν τφ  μεταξύ οί συγγενείς 
καί οί φίλοι τών ληστών, πού έχουν πυκνώσει αρκετά καλά τόν πληθυσμόν 
τής Νήσου μέ τήν παρουσίαν τους, αναπτύσσουν διαβολεμένην δραστηριό
τητα... Οί «φίλοι» κινούνται. Σκορπίζουν χρήματα καί άπειλάς. δημι
ουργούν άτμόσφαιραν φόβου μεταξύ τών μαρτύρων, επιστρατεύουν τήν 
άφρόκρεμα τοϋ δικηγορικού κόσμου διά νά ύπερασπισθούν «τά παιδιά». 
Ή  παρουσία καί ή δράση τών άνθρώπων αύτών στήν Κέρκυρα δημιούρ
γησε έντονη δυσφορία στούς κατοίκους. Σ ’ αύτή προστέθηκε καί ή άγανά-
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κτηση τών Κερκυραίων άπό τή στάση τών άθηναίων δημοσιογράφων, οί 
όποιοι γιά νά γεμίσουν τίς στήλες τών έφημερίδων τους, παραποιούσαν τά 
γεγονότα, στηρίζονταν σέ φήμες καί εικασίες, τηλεγραφούσαν ψευδείς 
ειδήσεις καί μιλούσαν μέ τρόπο μειωτικό τής ιστορίας καί τοΰ πολιτισμοΰ 
τών Κερκυραίων. Τήν άπαράδεκτη στάση τους καυτηρίασε ή κοινωνία τοΰ 
νησιοΰ, εκφραστής τής οποίας ήταν ό δημοσιογράφος καί διευθυντής τής 
έφημερίδας Ελευθερία τής Κέρκυρας (άλλοτε στενός συνεργάτης τού Χα
τζή στήν ’Ήπειρο). Αιαμαρτυρόμεθα έντόνως, τιτλοφορεί τό άρθρο του, 
στό όποιο καί παρέθετε δλα τά στοιχεία τής άπρεποΰς συμπεριφοράς τών 
"Αθηναίων δημοσιογράφων, γιά νά καταλήξει: Εκείνο δμως είς τό όποιον 
οφείλετε νά εϊσθε προσεκτικότεροι, είναι πάσα πλαστή καί μυθώδης πλη
ροφορία, ήτις θίγει τήν υπερηφάνειαν τοϋ τόπου, διότι ή συνέχισις τής 
τοιαύτης τακτικής θά ύποχρεώση ημάς, τόν εγχώριον τύπον καί τήν κοι
νωνίαν ολόκληρον, νά ζητήσωμεν τήν άμεσον εντεύθεν άνάκλησίν σας καί 
τήν ίκανοποίησιν τής θιγείσης Κέρκυρα ϊκής φιλοτιμίας καί ύπερηφανείας.

Ή  σύνθεση τού δικαστηρίου ήταν ή εξής: Πρόεδρος ό έφέτης Φωκάς, 
είσαγγελεύς ό Γρανίτσας, σύνεδροι οί Πετρόπουλος καί Μπουνιάς καί δώ
δεκα ένορκοι άπό τήν πόλη τής Κέρκυρας. Πρίν άκόμα άρχίσει ή δίκη τό 
κυρίαρχο στοιχείο στίς συζητήσεις τών διαδρόμων ήταν άν ή αιχμαλωσία 
είχε πολιτικά έλατήρια. Τήν άποψη ύποστήριζε καί ή πολιτική άγωγή, άλλά 
πολύ περισσότερο ή υπεράσπιση τών κατηγορούμενων, κύριος έκπρόσω- 
πος τής όποιας ήταν ό Γιωτόπουλος, πρώην βουλευτής Φιλελευθέρων Ίω- 
αννίνων. Ή  πολιτική άγωγή, στηριζόμενη στή γνώμη τών δύο θυμάτων τής 
αιχμαλωσίας, ήθελε νά έπισημοποιήσει τίς άπόψεις, δτι οί Κουμπαΐοι δέ 
θά τολμούσαν νά οργανώσουν τήν άπαγωγή τους, άν δέν στηρίζονταν σέ 
πολιτικούς κύκλους, πού τούς πρόσφεραν κάλυψη. Ή  στάση τής πολιτι
κής άγωγής, χρησιμοποιήθηκε ώς σοβαρό επιχείρημα τής ύπεράσπισης, 
πού τό έκμεταλλεύτηκε επιδεξιότατα γιά νά πείσει τούς ενόρκους, δτι ή 
εύθύνη τής αιχμαλωσίας δέ βάραινε μόνο τούς κατηγορούμενους, άλλά καί 
τά πολιτικά πρόσωπα πού κρύβονταν πίσω άπ’ αύτούς. Καί τό πέτυχαν. 
Ή  άπόφαση τοΰ δικαστηρίου δέν έπρεπε νά έκπλήξει τούς Ήπειρώτες, 
ήταν άναμενόμενη, μετά τά έπιχειρήματα πού άναπτύχθηκαν.

Στή δίκη ήταν παρόντες καί οί τρεις αίχμαλωτισθέντες Μυλωνάς, 
Μελάς καί Χασιώτης καί κατέθεσαν ώς μάρτυρες κατηγορίας. Ό  Μυλω
νάς ήταν έπιφυλακτικός ώς πρός τήν άποψη τής ύπαρξης πολιτικών έλα- 
τηρίων, ό Μελάς δμως, άφοΰ άφηγήθηκε μ’ όλες τίς λεπτομέρειες τά τής 
αιχμαλωσίας του, σέ έρώτηση τοΰ προέδρου άν διέβλεπε πολιτικά έλατήρια 
στήν δλη ύπόθεση, άπάντησε καταφατικά, στηρίζοντας τή γνώμη του σέ 
διάφορα γεγονότα, τά όποια άποδείκνυαν τρανότατα τήν ύπαρξη φιλικών 
σχέσεων, άνάμεσα στούς ληστές καί σέ πολιτευόμενους καί βουλευτές τής 
Ηπείρου. Καί βρέθηκε, πρίν άπό τήν έκδοση τής άπόφασης, άθηναϊκή έφη-



μερίδα, ή βενιζελικότατη τότε Εστία, νά δικαιολογήσει αύτή τή συνεργα
σία πολιτευόμενων καί ληστών: Είς τήν Ή πειρον -έγραφε (τό σχόλιο άνα- 
δημοσίευε ό Ηπειρωτικός άγών σ τίς28-5-29)- διατελέσασαν έπί μακρά έτη 
ύπό τήν άπόλυτον σχεδόν κυριαρχίαν τών ληστών, έκράτησαν έθιμα καί 
αντιλήψεις, αί όποΐαι έπέτρεπον είς πολιτευομένους καί βουλευτάς σχέ
σεις καί γνωριμίας, αί όποΐαι εδώ είς τάς Αθήνας η είς οίονδήποτε πραγ
ματικούς πολιτισμένον κόσμον θά έφαίνοντο σκανδαλώδεις καί έξωφρενι- 
καί. Κατά τήν έφημερίδα, λοιπόν, τέτοιες συναλλαγές μπορούσαν νά γίνο
νται στήν "Ηπειρο, τό έπέτρεπε ή παράδοση, δχι δμως καί στήν πολιτισμέ
νη ’Αθήνα, κι άς είχαν έκεΐ οί Ρετζαιοι τούς κύριους οικονομικούς συνερ
γάτες τους...

Γήν άποψη τών πολιτικών ελατηρίων έρχόταν νά επιβεβαιώσουν πολ
λές καταθέσεις μαρτύρων καί κατηγορουμένων. Είχαν βάση τά καταγγελ
λόμενα ή οί μάρτυρες καί κατηγορούμενοι άκολούθησαν τίς ύποδείξεις τής 
πολιτικής άγωγής. γιά τήν ύπαρξη πολιτικών έλατηρίων γύρω άπό τήν 
αιχμαλωσία, μέ στόχο ή τήν άναβολή τής δίκης, ή, τό σπουδαιότερο, νά μή 
επιβληθεί ή ποινή τοϋ θανάτου στούς Κουμπαίους; Άπάντηση άπόλυτα πει
στική δέν ύπάρχει. Πάντως ό συνήγορος τής ύπεράσπισης Π. Γιωτόπουλος, 
Καθηγητής τοΰ Ποινικοΰ Δικαίου, υποστήριξε στήν άγόρευσή του δτι 
ύπήρχαν δέκα ένδείξεις πολιτικών έλατηρίων στήν αιχμαλωσία, τίς όποιες 
κι άνέπτυξε. Εκείνο πού δέν άμφισβητεΐται άπό κανένα είναι δτι κατά τήν 
περίοδο τής ληστοκρατίας στήν "Ηπειρο, ύπήρξε συνεργασία μεταξύ πολι
τευόμενων καί ληστών πρός άμοιβαΐον όφελος.

Άλλη περίπτωση πού δημιούργησε ύπόνοιες -κατ’ άλλους βεβαιότητα- 
ήταν ή μετάβαση κατά τή διάρκεια τής δίκης, στήν Κέρκυρα, τοΰ Γ.Δ. 
Ηπείρου Άχ. Καλεύρα. Ά πό τήν άντιπολίτευση ή παρουσία τοΰ Καλεύρα 
έκεΐ, θεωρήθηκε ώς άμεση πολιτική παρέμβαση πρός έπηρεασμό τοΰ δικα
στηρίου ύπέρ τών κατηγορουμένων καί ώς προσπάθεια, μέ άνακοινώσεις 
μάλιστα, νά μήν άκουστοΰν κατά τή διαδικασία άλλοι ύπαινιγμοί έναντίον 
βουλευτών καί νά σταματήσει ό διασυρμός τοϋ ονόματος τους. Αθηναϊκές 
καί γιαννιώτικες άντιβενιζελικές έφημερίδες έφρύαξαν! Ή  Ελευθερία 
άφοϋ σέ προηγούμενο άρθρο της (27-5-29) κατήγγειλε τόν διασυρμόν καί 
τήν καταρρύπανσιν τού βουλευτικού αξιώματος, έπιτεθέμενη δριμύτατα 
κατά τοΰ βουλευτή, στίς 30.5.29 έγραφε: Τά υψηλά άξιώματα άπαιτούν καί 
ύψηλούς νόας, ώστε νά μή καταρρίπτωνται ταϋτα είς τά όμματα τοϋ κό
σμου. Ό  κ. Καλεύρας, μή δυνάμενος νά έννοήση τήν λεπτότητα τής 
υψηλής του θέσεως, ήδίκησε τά άξιώματά του, μεταβάς κατά κυβερνητικήν 
ή άλλην παραγγελίαν είς τήν Κέρκυραν ινα παριστάμενος είς τήν δίκην 
τών Κουμπαίων, έκδίδη, σκανδαλωδώς δ ι’ ενα άνώτατον τοϋ κράτους 
ύπάλληλον καί άνώτατον λειτουργόν αύτοϋ, ύποπτα πιστοποιητικά καλής 
διαγωγής ύπέρ βουλευτοϋ τού νομοϋ Ίωαννίνων, κατά τοϋ όποιου βοά

—  46 —



—  47 —

ολόκληρος ή Ή πειρος έπί ληστοφιλία καί άναμίξει εις τήν αιχμαλωσίαν 
τών κ.κ. Μελά καί Μυλωνά. Διατί δέν άφίετο έλευθέρα ή κοινή γνώμη νά 
σχηματίση μόνη της τήν ιδέαν κατά πόσον ενέχεται ή δέν ένέχεται ό δια
συρόμενος βουλευτής Ίωαννίνων ώς ληστόφιλος, ληστοπεριθάλπτης καί 
ληστοπροστατευόμενος, χάριν πολιτικής έπικρατήσεως; Διατί έπεχείρησε 
νά επηρεάσει τήν κοινήν γνώμην ό κ. Καλεύρας διά πολλών άνακοινωθέ- 
ντων του: Οί αθηναϊκές έφημερίδες ήταν καυστικότερες. Ή  Πολιτεία (25-
5-29), σημείωνε: Προκαλεϊ άληθώς τήν κατάπληξιν ή έν Κερκύρα παρου
σία τοϋ κ. Καλεύρα, Γ.Δ. Ηπείρου καί γερουσιαστοϋ, δρώντος καί έπι- 
δρώντος άπό τών παρασκηνίων έν τή κατευθύνσει καί τή έκτυλίξει τής δί
κης τών δικαζομένων ληστών. Τί είναι ό αρμοστής οϋτος τής Δικαιοσύνης 
ινα έκφράζη ή νά μή έκφράζη γνώμην έπί τής διαδικασίας, έφ' ής δικαι
ούνται νά έκφράζωσι γνώμην μόνον οί δικαστικοί λειτουργοί καί οί ένορ
κοι: Ό  πεφυσιωμένος οϋτος κύριος, ό έπιτηδειώτατα συγκεντρώσας αξιώ
ματα καί βαθμούς, τίς είναι έπί τέλους, ινα έκτελή χρέη άρμοστοϋ καί τι- 
μητοϋ: Τί έπιδιώκει καί τί έπιζητεΐ παραμένων έν Κέρκυρα: Ό  κ. Καλεύ
ρας οφείλει ή νά μεταβή εις τήν έν Ίωαννίνοις θέσιν αύτοϋ ή νά έπανέλθη 
άμέσως εις :Αθήνας, ινα παράσχει πρό τού κοινοβουλίου εξηγήσεις έπί 
πράξεων ασυμβιβάστων καί πρός τό τοϋ διοικητικού υπαλλήλου άξίωμα 
καί πρός τό τοϋ γερουσιαστοϋ. Ή  Ελληνική (27-5-29) δημοσίευε ανταπό
κριση άπό τήν Κέρκυρα: Ή  ένταϋθα έλευσις καί παραμονή τοϋ Γ.Δ. Η πεί
ρου κ. Καλεύρα εξακολουθεί ν ’ άποτελή τό θέμα κρίσεων καί σχολίων. Ή  
κρατούσα γνώμη είναι δτι ό κ. Καλεύρας άφίκετο ένταϋθα μέ ώρισμένας 
οδηγίας έξ 'Αθηνών, δπως έπηρεάση τούς ενόρκους καί τό δικαστήριον. Ό  
κ. Καλεύρας πληροφορηθείς τά εις βάρος του καταγγελλόμενα έδωσε σή
μερον πρός δημοσίευσιν τήν έξής έγγραφον δήλωσιν: «Ή  ένταϋθα άφιξίς 
μου αποβλέπει εις τήν λήψιν μέτρων τοιούτων. ώστε νά μή έπιτραπή ούτε 
ή έλαχίστη ένθάρρυνσις τών κακοποιών στοιχείων τής Ηπείρου ή τών φί
λων αύτών. Ή  σημειωθεΐσα κίνησις τών συγγενών τών ληστών ή τών λη
στοφίλων περί τήν δίκην τών Κουμπαίων, δέν ήμποροϋσε παρά νά έχη 
άντίκτυπον έπί τής άσφαλείας τής Ηπείρου. Αύτό μέ ένδιέφερε πρωτί- 
στως καί περί τούτου ήσχολήθην. Πας άντίθετος ισχυρισμός είναι άπολύ- 
τως άνακριβής». Ή  Καθημερινή (27-5-29) όμως άπαντοϋσε: Διά νά λάβη 
τά κατάλληλα μέτρα, ώς έδήλωσεν ό ίδιος, διά τήν άσφάλειαν τής Η πεί
ρου έκρινε καλόν νά μεταβή εις Κέρκυραν ό κ. Καλεύρας: Δέν ήδύνατο ό 
άνθρωπος νά μεριμνήση διά τήν ασφάλειαν τής περιοχής του μένων εις τήν 
έδραν του; Καί έπρεπε νά μεταβή εις τήν Κέρκυραν, δπως έξασφαλίση τήν 
τάξιν εις Ιωάννινα; Α πό τί δέ ήπειλήθη τάχα έπ ’ εσχάτων ή άσφάλεια τής 
Ηπείρου; Από τήν άναχώρησιν ώρισμένων χωρικών κληθέντων ώς μαρ
τύρων εις τήν δίκην τών Κουμπαίων; Ώρισμένως ό κ. Καλεύρας δέν έχει 
έφευρετικότητα εις τάς δικαιολογίας του.



Τήν υπεράσπιση τοΰ κ. Καλεύρα άλλά και τού βουλευτοΰ Άλ. Λούλη 
άνέλαβε μέ σθένος, δπως πάντα, ό Κήρυξ. Έπεστράτευσε τούς καλλίτε
ρους άρθρογράφους καί βέβαια τή δυνατή γραφίδα τού Ήπειρωτάρχη (χα
ρακτηρισμός πού χρησιμοποιήθηκε πολύ γιά τούς Ισχυρούς βουλευτές τών 
Γιαννίνων, μετά τό 1945) βουλευτή -καί σέ λίγο ύπουργοΰ- Δ. Μπότσαρη, 
γιά νά άνατραποΰν δλα τά έπιχειρήματα τών άντιπάλων. Οί δυό άλλες φι
λελεύθερες έφημερίδες τής πόλης, ό Ηπειρωτικός άγών καί ή Αγροτική 
ήχώ, ένώ εξαπέλυαν Ιερεμιάδες έναντίον τών Μπότσαρη καί Δούλη, δέν 
θέλησαν νά σχολιάσουν τό ταξίδι τοΰ Καλεύρα στήν Κέρκυρα. Ούτε, φυσι
κά, καί ή ’Ήπειρος, έκανε ύπαινιγμούς, είχε ήδη προσδεθεϊ, άπό τίς έκλο
γές, στό άρμα τοΰ Μπότσαρη.

Ή ταν πράγματι άληθινές οί κατηγορίες πού άπέδιδαν στόν Καλεύρα οί 
άντίπαλοί του; Ό λα, δσα δημοσίευαν οί έφημερίδες μπορεί νά μήν άπέδι
δαν τήν πραγματικότητα, δπου δμως ύπάρχει καπνός ύπάρχει καί φωτιά. 
Ή ταν φυσικό νά παρεξηγηθεΐ ή παρουσία του στήν Κέρκυρα, κατά τή 
διάρκεια τής δίκης, δπως καί οί δηλώσεις του. Καί ήταν έπίσης φυσικό νά 
σχολιαστεί δυσμενέστατα ή μετάβαση, τήν Ιδια εποχή, καί τοΰ Μπότσαρη 
έκεϊ, πολύ περισσότερο γιατί μέ τίς προτροπές του διορίστηκε συνήγορος 
τών Κουμπαίων ό φίλος του βουλευτής Πρέβεζας, Κοκκινάτος.

Ή  άπόφαση τού δικαστηρίου έκδόθηκε στή 1 ’Ιουνίου 1929. Μ’ αύτήν: 
Οί δυό έξάδελφοι Κουμπαΐοι καί ό Πάσχος καταδικάστηκαν σέ ισόβια δε- 
σμά, ό Β. Γόγολος σέ ειρκτή 18 έτών, ό Βλάχος σέ ειρκτή 13 έτών, ό 
Τσουκάλης σέ 12, ό Τ. Γόγολος σέ 10. Κρίθηκαν άθώοι ό Λ. Ζήγος, οί δυό 
Τζουμερκιώτηδες κι ό Αρβανίτης. "Οταν μαθεύτηκε στά Γιάννινα ή άπό
φαση. στήν άρχή ό κόσμος έμεινε κατάπληκτος, ύστερα άφησε δλη τήν οργή 
καί τήν άγανάκτησή του νά ξεσπάσει μέ κάθε είδους διαμαρτυρίες. Ποτέ 
δέν φανταζόταν πώς ληστές βαρυνόμενοι, έκτός άπό τήν άπαγωγή τών 
Μελά καί Μυλωνά, μέ κάθε είδους έγκλήματα θά τιμωρούνταν μέ τόση 
έπιείκεια. Ό λες οί γιαννιώτικες έφημερίδες, άλλά καί οί άθηναϊκές, τήν 
ίδια οργίλη άντίδραση έξέφραζαν. Ή  άρθρογραφία γιά τό περιεχόμενο τής 
άπόφασης, μέ έπιθέσεις έναντίον τών Κερκυραίων ένορκων -μέ τήν ψήφο 
τους κυρίως συνέβαλαν στήν έκδοση μιάς τέτοιας άπόφασης- καί έναντίον 
τών βουλευτών Μπότσαρη καί Λούλη, κράτησε μέρες. Ό  Χρηστοβασίλης 
ήταν όξύτατος γιά τούς ένορκους: ’Επειδή πολύς λόγος έγινε -σημείωνε- 
γιά τούς ενόρκους τής Κερκύρας πού άθώωσαν τούς Κουμπαίους (γιά τίς 
έφημερίδες καί τήν κοινή γνώμη ή ποινή τών ισοβίων δεσμών θεωρούνταν 
άθώωση) κι εδωκαν στόν καθένα τό δικαίωμα νά ληστεύη καί νά αιχμαλω
τίζω, χωρίς νά φοβάται τόν κίνδυνον τής καταδίκης είς θάνατον, καταχω- 
ρίζομεν ένταϋθα τά ονόματα τών ένορκων τούτων γιά νά τά μάθη ό Η πει
ρωτικός κόσμος (δημοσιεύονται τά ονόματα τών 12 ένορκων, έπικεφαλής 
τών όποιων ήταν ό συνταξιούχος άρχίατρος Παπακώστας). Ό λοι τους
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είναι άνωτέρας κοινωνικής τάξεως, επιστήμονες καί ανώτεροι πόσης ύπο- 
νοίας, δωροληψίας, διά τήν όποιαν εγινεν δυστυχώς τόσος λόγος. Ούτως 
έκριναν οί άνθρωποι αύτοί... 'Εκριναν ώς ψύχραιμοι Κερκυραΐοι καί όχι 
ώς παθόντες καί δικαίως νευριάζοντες Ήπειρώτες. Άλλά τί νά ειπωμεν 
διά τάς κυρίας καί τάς δεσποινίδας εκείνας Κερκυραίας, αί όποΐαι παρη- 
κολούθησαν μετά συγκινητικού ένδιαφέροντος τήν δίκην τών Κουμπαίων 
καί εσπευσαν νά τούς συγχαρούν άθωωθέντας καί μέ τά μυρωμένα χέρια 
των νά πιάσουν τά αιματοβαμμένα χέρια τών φοβερών ληστάρχων άπό 
Ηπειρωτικά αϊματα; Αύτά είναι τ ’ άποτελέσματα τής γυναικείας χειραφε- 
τήσεως καί τοϋ άγώνα τής γυναίκας! ( ’Ελευθερία, 10-6-29). Ό  Ηπειρωτι
κός άγών ζητούσε άπό τή Βουλή νά άρει τήν άσυλία τοϋ Λούλη γιά νά δι
καστεί. ’Ανάλογα ήταν καί τά σχόλια τής Αγροτικής ήχοϋς, άκόμα καί τής 
’Ηπείρου. μόνο ό Κήρυξ, προσπαθοΰσε νά κρατήσει μακρά άπό τήν υπό
θεση τούς δύο βουλευτές, συμμετείχε διιακ στην εκφοασ;η_τής άγανάκτησης 
του Γιαννιώτικου λαοϋ.

Τί έγινε, άλήθεια, στά Γιάννινα, μετά τή γνωστοποίηση τής άπόφασης; 
Πραγματικός σεισμός! Ή  άπόφασις τών ένορκων Κερκύρας -έγραφε ή 
Αγροτική ήχώ, (4-6-29) έξαγγελθεΐσα τό Σάββατον (1 ’Ιουνίου) άναστάτω- 
σε τήν πόλιν μας καί ολόκληρον τήν Ήπειρον. Οί πολϊται καθ’ ομίλους 
διαμαρτυρόμενοι έντονώτατα. έξεδήλουν τήν άγανάκτησίν των καί τόν πό
νον διά τήν έκδοθεΐσαν άπόφασιν. Πολλοί πολϊται μεταβάντες παρά τώ κ. 
Καλεύρα διεμαρτυρήθησαν έντονώτατα καί τόν παρεκάλεσαν νά διαβι- 
βάση πρός τήν κυβέρνησιν τήν άνησυχίαν καί τόν πόνον τοϋ Ηπειρωτικού 
λαοϋ. Στίς 11.30 τό πρωΐ παρουσιάστηκε στό Γ.Δ. ’Ηπείρου τό διοικητικό 
συμβούλιο τοϋ Εμπορικού Επιμελητηρίου καί τόν παρακέλεσε έκ μέρους 
τοϋ έμπορικοϋ καί έπαγγελματικοϋ κόσμου νά διαβιβάσει στήν κυβέρνηση 
τά αισθήματα άγανάκτησης τών Ήπειρωτών. Τό μεσημέρι τό διοικητικό 
συμβούλιο τοΰ Επιμελητηρίου, σέ σύσκεψή του άποφάσισε τήν οργάνωση 
συλλαλητηρίου καί κατάρτισε έπιτροπή άποτελούμενη άπό τούς: Κων. Τό- 
δουλο καί Σπ. Μέρτζο (τοΰ Επιμελητηρίου), Άθ. Βακαλόπουλο (τών 
έπαγγελματιών), Σπ. Σούρλα (τοΰ Δικηγορικού συλλόγου), Δημ. Δάνου 
(τοϋ ’Ιατρικού), Β. Μιχαηλ,ίδη (τοΰ Συλλόγου Ζαγορισίων), Γ. Νιαβή (τοΰ 
Συλλόγου Κατσανοχωριτών), Γ. Τζαβέλλα (τοϋ Φαρμακευτικού συλλόγου) 
καί τούς διευθυντές τών έφημερίδων. Ά πό τήν πλευρά του ό δήμαρχος κά- 
λεσε τό συμβούλιο καί τούς άντιπροσώπους τών οργανώσεων καί τούς 
διευθυντές τών έφημερίδων γιά νά συσκεφθοΰν καί άποφασίσουν. Χωρίς 
καμμιά άντίρρηση επικροτήθηκε ή άπόφαση τοϋ Επιμελητηρίου γιά τή 
συγκρότητηση συλλαλητηρίου καί στάλθηκε τό παρακάτω τηλεγράφημα 
πρός τόν πρωθυπουργό, τούς βουλευτές, τούς γερουσιαστές, τή Βουλή καί 
τόν ύπουργό Δικαιοσύνης: Κατάπληκτος Ή πειρος έκ τής έκδοθείσης 
άπροσδοκήτου έπιεικούς άποφάσεως ενόρκων Κερκύρας, αισθάνεται έπι-
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τακτικήν άνάγκην έρμηνεύση βαθύτατον ψυχικόν πόνον καί ζωηράν άγα- 
νάκτησιν διά τήν οϋτω έκδηλωθεΐσαν έλλειψιν άλληλεγγύης, είς κοινόν 
άγώνα πρός παγίωσιν τάξεως, άπό μέρους όρκωτοϋ δικαστηρίου μεγαλο- 
νήσου. Στόπ. Μετά σθεναράν ύπό κράτους δίωξιν ληστείας, έπρεπε νά 
έπήρχετο σκληρά καί δικαιοσύνης κύρωσις Στόπ. Δυστυχώς είς έσκεμμέ- 
νον έγκλημα καταταράξαν Ή πειρον καί δλην χώραν άνεζητήθησαν κακώς 
έλαφρυντικαί περιπτώσεις. Στόπ. Μέ τήν έκφρασιν τής βαθείας οδύνης 
καί άγανακτήσεώς μας, παρακαλούμεν νά διατυπώσωμεν καί τήν σφοδράν 
διαμαρτυρίαν μας. Τό τηλεγράφημα υπογράφει ό δήμαρχος Β. Πυρσινέλ- 
λας, ό πρόεδρος τοΰ Δημ. συμβουλίου Στούπης, ό Κ. Γκωλέτσης τοΰ 
Έμπορικοΰ Επιμελητηρίου, ό Κ. Τόδουλος τοΰ Επαγγελματικού, ό Δημ. 
Δάνος τοΰ ’Ιατρικού συλλόγου, ό Ίωάν. Τζαβέλλας τοΰ Φαρμακευτικού, ό 
Άθαν. Βακαλόπουλος τής 'Ομοσπονδίας έπαγγελματιών καί οί διευθυντές 
τών τοπικών έφημερίδων: Γεώργ. Χατζής, Εύθ. Τζάλλας, Δημ. Πανίδης, Π. 
Τσιμογιάννης καί Χρ. Χρηστοβασίλης.

Τό συλλαλητήοια-συγκοοτήθπκε τήν άλλη μέρα (2 Ιουνίου), τό άπό- 
γευμα στήν κεντρική πλατεία. Μίλησαν πολλοί μέ πρώτο τό δήμαρχο. Τό 
ψήφισμα πού στάλθηκε σ’ όλες τίς άρχές καί τίς Ηπειρωτικές οργανώσεις 
τής ’Αθήνας καί τού Πειραιά, περιλάμβανε τά εξής: Ό  λαός τής πόλεως 
τών Ίωαννίνων καί τών περιχώρων, συνελθών σήμερον είς τήν πλατείαν 
Εθνικής Άμύνης. έξ άφορμής τής άποφάσεως τού Κακουργοδικείου Κέρ
κυρας, διά τήν ληστείαν Μελά - Μυλωνά, ήτις τόσον συνετάραξε τό πα
νελλήνιον καί έστιγμάτισε τήν Ελλάδα ενώπιον πεπολιτισμένου κόσμον, 
καί λαβών ύ π ’ δψιν δτι ή άπόφασις αϋτη δχι μόνον θέτει έν κινδύνω αυτήν 
ταύτην τήν ύπόστασιν τής Ηπείρου καί καθιστά προβληματικήν τήν ζωήν 
αύτής, τήν οποίαν τόσον δεινώς κατετυρράνησεν καί κατερήμωσεν ή λη
στοκρατία, άλλά καί τό γόητρον τοϋ κράτους καταρρίπτει καί έκθέτει, 
ένώπιον τών έλλήνων πολιτών καί ξένων καί τήν σθεναράν καί άποτελε- 
σματικήν τής κυβερνήσεως καταδίωξιν τής ληστείας έξουδετερώνει, άπο- 
θρασύνουσα τούς κακοποιούς καί ένισχύουσα τήν έγκληματικότητα, άφοϋ 
είς έγκλημα ληστείας βεβουλευμένως καί έσκεμμένως προσχεδιασμένον 
εϋρον έλαφρνντικά ψηφίζει: 1) Διαδηλοϊ τήν ίεράν αύτοϋ άγανάκτησιν διά 
τήν τοιαύτην άπόφασιν τοϋ Κακουργιοδικείον Κερκύρας, ύπέρ τής όποιας 
ονδεμία εύλογον καί σοβαράν δικαιολογίαν ευρίσκει καί διαμαρτύρεται 
έντονώτατα διά τό κατά τής Δημοσίας άσφαλείας τής Ήπειρον έπενεχθέν 
δεινόν πλήγμα. 2) ΠαρακαλεΙ τήν κνβέρνησιν δπως λάβη άποτελεσματικά 
μέτρα διά τήν έξασφάλισιν τής παραδειγματικής τιμωρίας τών ληστών καί 
τών καθ’ οίονδήποτε τρόπον σννενόχων αύτών, πρός περιφρούρησιν τής 
Δημοσίας άσφαλείας καί έμπέδωσιν τοϋ αισθήματος τής έμπιστοσύνης 
πρός τήν Δικαιοσύνην τής χώρας, τό όποιον τόσον βαθέως έπλήγη, καί 
άναστήλωσιν τού καταρρακωθέντος γοήτρον τοϋ κράτονς, κνρονμένων
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καί δίκαστικώς τών κατά τών ληστών προσπαθειών τής κνβερνήσεως. 3) 
Παρακαλει τάς άπανταχοϋ Ηπειρωτικός οργανώσεις, δπως διά συντονι
σμένων ενεργειών ένισχύσωσι τήν φωνήν τής Ηπειρωτικής διαμαρτυρίας.
4)'Αναθέτει εις τήν οργανωτικήν επιτροπήν τοϋ συλλαλητηρίου δπως ύπο- 
βάλη τό παρόν ψήφισμα κ.λ. Τό ψήφισμα υπέγραφαν, πέραν εκείνων πού 
έστειλαν τό τηλεγράφημα τού Δημαρχείου καί οί: Μωϋσής Κοφίνας (τής 
Ίσραηλιτικής κοινότητας), Έπ. Βέλλης (Εμπορικού συλλόγου), Χαρ. 
Μαστορίδης (τοϋ Συλλόγου Ζαγορισίων), Ίωάν. Τζόγιας (Πανηπειρω- 
τικοϋ συλλόγου Κόνιτσας) Άθ. Βακαλόπουλος (τοϋ Συλλόγου Σουλιωτών 
τό «Κούγκι») καί βέβαια οί διευθυντές τών έφημερίδων. Ή  έκκληση τών 
οργανωτών τοϋ συλλαλητηρίου γιά κοινή άντίδραση τών Ηπειρωτικών 
οργανώσεων, είχε εύρύτατη άπήχηση. Μέ πρωτοπόρο τόν Ηπειρωτικό 
σύνδεσμο Πειραιώς, οί Ηπειρωτικές οργανώσεις τής πρωτεύουσας καί 
τής Θεσσαλονίκης (Πανηπειρωτική ενωσις Θεσσαλονίκης), ή Πανηπειρω- 
τική ενωσις έφέδρων Αθηνών - Πειραιώς καί άλλα σωματεία καί οργανώ
σεις, έξέφρασαν τήν αγανάκτησή τους πρός τήν κυβέρνηση γιά τήν άπόφα
ση καί ζητοϋσαν άπό τό ύπουργείο Δικαιοσύνης τήν άναθεώρηση τής δίκης 
καί νέα έκδίκαση τής ύπόθεσης, έξω άπό τήν Κέρκυρα. Ό  Δημ. Μπότσα
ρης, έκτιμώντας τή σοβαρότητα τής κατάστασης, άλλά καί τίς δυσμενείς 
έπιπτώσεις πού είχε ή άπόφαση γιά τό κόμμα τών Φιλελευθέρων, μέ τηλε
γράφημά του πρός τόν δυσφοροϋντα πρωθυπουργό Βενιζέλο, ύπογράμμιζε 
ότι ή άπόφαση δικαστηρίου τής Κέρκυρας, προκάλεσε τήν πανηπειρωτική 
έξέγερση καί τήν οργάνωση τοϋ συλλαλητηρίου, καί δημιούργησε άντιδρά- 
σεις καί στούς Ήπειρώτες βουλευτές καί γερουσιαστές, πού πάντοτε μερι- 
μνοϋσαν καί συμπαραστέκονταν στήν τήρηση τής άσφάλειας, έργου τής 
κυβέρνησης. Γιά τό λόγο αύτό, μόλις άρχισε ή δίκη φρόντισαν όλοι (δικαι
ολογία γιά τήν παρουσία τών Μπότσαρη, καί Καλεύρα, χαρακτηρίστηκε 
άπό τήν άντιπολίτευση) γιά τή συγκέντρωση τών άναγκαίων έπίσημων 
στοιχείων, γιά νά συζητηθεί τό θέμα άπό τήν έθνική άντιπροσωπεία. Στή 
συνέχεια ό Μπότσαρης κάκιζε τούς ύποστηρίζοντες ότι ύπήρχαν πολιτικά 
έλατήρια στήν άπαγωγή τών ύποψηφίων βουλευτών καί κατηγορούσε τόν 
Άλ. Μελά διότι έκ τών ύστέρων συγκινεΐται διά τό αποτέλεσμα τής δίκης, 
άφοϋ -έλεγε- πέντε μέρες πριν άπό τήν έκδοση τής άπόφασης είχε ύποβάλ- 
λει ύπόμνημα στό Βενιζέλο, ζητώντας νά μή καταδικαστούν οί Κουμπαΐοι 
σέ θάνατο.

Ή άντίδραση τοϋ Μελά ήταν έντονη καί σέ κάποια σημεία άποκαλυπτι- 
κή. Φεύγοντας άπό τήν Κέρκυρα, μετά τήν έκδοση τής άπόφασης, δήλωνε 
ότι δέ θά έλεγε τίποτα πριν φτάσει στήν Αθήνα, Αναμένω δμως -πρόσθετε- 
τήν έξωτερίκευσιν τής άγανακτήσεως παντός Ήπειρώτου, διά τήν χθεσινήν 
άπόφασιν κατά τών ληστών, ήτις οφείλεται κατά 99/100 εις πνεϋμα άντι- 
δράσεως τής κερκιιραϊκής κοινωνίας, έναντίον τής άναμίξεως τής κυβερνή-
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σεως, ήτις έξεδηλώθη διά τής έλεύσεως ένταϋθα, τών κ.κ. Μπότσαρη καί Κα- 
λεύρα, φθάσαντος μέχρι τοϋ σημείου νά παραστή καί αύτοπροσώπως άκόμη 
άπό έδρας προέδρου, προβαίνων είς δηλώσεις, τάς όποιας μόνον ή Κοινή 
γνώμη δύναται νά κρίνη. Τό τηλεγράφημα τοΰ Μπότσαρη τοΰ έδωσε νέα 
ευκαιρία νά τόν κατηγορήσει δτι διέστρεψε τήν άλήθεια κι δτι τό υπόμνημά 
του πρός τόν Βενιζέλο, δέ μιλοΰσε καθόλου γιά μή επιβολή θανατικής 
ποινής στούς Κουμπαίους, άλλες ύποδείξεις έκανε, εξάλλου είχε δημοσι
ευτεί στίς άντιπολιτευόμενες έφημερίδες. Κατήγγειλε τόν Μπότσαρη γιά 
διαστρέβλωση τών γεγονότων, κατάπτωση καί στρεψοδικία, προσθέτοντας: 
Είναι τόσον περίεργον ν ’ άκούηται άπό τοϋ στόματος του κ. Μπότσαρη δτι 
ανέκαθεν οί Ήπειρώται αντιπρόσωποι μετεΐχον είς τήν ζηλότυπον μέριμναν 
ύπέρ τής τηρήσεως τής άποκατασταθείσης άσφαλείας έν Ήπείρφ... διότι ό 
έχων τόσον τρανάς άποδείξεις ληστοφιλίας καί ληστοτροφίας κ. Άλκιβ. 
Δούλης, άς άνέφερον καί κατά τήν έν Κερκύρα δίκην, τυγχάνει στενώτατα 
συνδεδεμένος μετά τοϋ κ. Μπότσαρη, είς ούδεμίαν δυνάμενος νά προβή 
ένέργειαν ή νποστήριξιν προσώπου τινός, άνευ τής άπολύτου έκ τών προ- 
τέρων έγκρίσεως τοϋ φερομένου ώς άρχηγοϋ τής όμάδος κ. Μπότσαρη. Στή 
συνέχεια τόνιζε δτι συμφωνούσε άπόλυτα νά έρθει τό θέμα γιά συζήτηση 
στήν εθνική άντιπροσωπεία, φοβόταν δμως πώς καί πάλι θά τηρηθή άκρα 
σιωπή, διότι γνωρίζουν οί ενδιαφερόμενοι δτι πρό τών πραγματικών γεγο
νότων, ούδεμίαν δύνανται νά προβάλλουν δικαιολογίαν. Στό διορισμό τοΰ 
βουλευτή Πρεβέζης Κοκκινάτου άπέδιδε προθέσεις τοΰ Μπότσαρη γιά νά 
σωθοΰν οί Κουμπαίοι, άποκαλύφθηκε έτσι ή πλήρης συμφωνία μεταξύ τών 
κ.κ. Μποτσαρολούληδων ά φ ’ ένός καί τών Κουμπαιοδόσηδων άφ' έτέρου. 
Ή  στάσις μου -κατέληγε- δέν εΐναι παράδοξος (έτσι τή χαρακτήρισε ό Μπό
τσαρης, άναφερόμενος στό ύπόμνημα τοΰ Μελά, γιά μή καταδίκη σέ θάνατο 
τών Κουμπαίων). Έγώ μεταβάς είς Κέρκυραν, τόσον αύτοπροσώπως, δσον 
καί διά τών συνηγόρων τής πολιτικής άγωγής, έζήτησα τήν έσχάτην τών 
ποινών διά τούς κατηγορουμένους, ό κ. Μπότσαρης δμως, άφού διώρισεν 
κοινόν μετά τών Κουμπαίων συνήγορον, έπεσκέφθη δίς τήν Κέρκυραν πρό 
τής δίκης, δήθεν χάριν αναψυχής!. (Πολιτεία, 5-6-29).

Ή  δίκη τής Κέρκυρας είχε καί άλλες παρενέργειες. Ό  εισαγγελέας τοΰ 
Κακουργιοδικείου Γρανίτσας έξέφρασε, κατά τή δευτερολογία του, τή λύ
πη, έπειδή ό Δικηγορικός σύλλογος Ίωαννίνων, δέν παρέστη στή δίκη ώς 
πολιτικός ένάγων, γιά νά έκφράσει τόν πόνο τής Ηπείρου άπό τήν τυραν
νία τών ληστών. Άνέμενον —είπε ο Γρανίτσας— τούς έπιστήμονες τής 
Ηπείρου έν Κερκύρα, ινα ένισχύσωσι τήν άσθενή φωνήν τής κατηγορού- 
σης άρχής, ύπέρ τής ταλαίνης ταύτης ελληνικής έπαρχίας. Μερίδα τοΰ 
γιαννιώτικου τύπου πήρε άφορμή νά καυτηριάσει τή στάση τών δικηγό
ρων. Καί ϋβριν δεινήν προσάπτει -ό εισαγγελέας Γρανίτσας- ούχί άνευ λό
γου, διά τήν πνευματικήν τοϋ τόπου ύπόστασιν καί διά τήν άξιοπρέπειαν
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τούτου, ή ελλειψις εν Κέρκυρά καί ίχνους ηπειρωτικής φωνής. Τί πρέπει, 
λοιπόν, νά δεχθή κανείς; Ό τι στερούμεθα επιστημόνων; Άλλά καί τά κα
φενεία καί τά λοιπά κέντρα τών Ίωαννίνων, βρίθουν τοιούτων, διαρκώς 
άσχολουμένων περί πολλά... Τί τέλος πάντων συμβαίνει καί διατί τόση 
σιωπή καί τοιαύτη παχυλή αδιαφορία διά τά κοινά τοΰ τόπου; (Αγροτική  
ηχώ, τίτλος άρθρου: Ποϋ ήσαν;, (6-6-29). Οί δικηγόροι τής πόλης άντέδρα
σαν, τόσο στά λεχθέντα άπό τόν Γρανίτσα, όσο καί στίς αιτιάσεις τοϋ γιαν- 
νιώτικου τύπου. Ό  Δικηγορικός σύλλογος, πρώτα, μέ άνακοίνωσή του, 
ύπογράμμιζε τή συμβολή του, σέ συνεργασία μέ τίς άρχές, γιά τήν πάταξη 
τής ληστείας καί ύποστήριζε πώς ό νόμος δέν έπέτρεπε τήν παράστασή του 
στή δίκη. Ό  Σύλλογος ημών —έγραφαν στήν άπάντηση— μή άποτελών 
κατά νόμον παράρτημα τής είσαγγελικής άρχής, οϋτε ύποκατάστατον ταύ- 
της όργάνωσιν, δέν δύναται συλλογικώς οϋτε νά κατηγορήση, οϋτε νά ϋπε- 
ρασπισθή, άλλά μόνον κα τ’ έντολήν καί δή ώρισμένην καί άτομικήν τοι- 
αύτην εις τά μέλη αυτού άσκοϋντα λειτούργημα εξίσου χρήσιμον, κατά τήν 
άντίληψιν τοϋ νομοθέτου, δσον καί τό τής δημοσίας κατηγορίας. Άπό τό 
Ιδιο πνεϋμα διαπνέονταν καί αί άπαντήσεις άρθρογράφων δικηγόρων.

Ένισχυτικό τής άγανάκτησης πού αίσθάνθηκαν οί Ήπειρώτες γιά τό 
άποτέλεσμα τής δίκης καί τών έπιπτώσεών της στήν άσφάλεια τής Η πεί
ρου, ήταν ή έμφάνιση καί δράση στόν Ηπειρωτικό χώρο καί σέ γειτονικά 
διαμερίσματα τών συμμοριών Μπάμπανου καί Τζατζιά, χρειάστηκε κατα
δίωξη μηνών γιά νά εξοντωθούν. Ή  «άθωωτική» άπόφαση (άθώωση θεω
ρούσαν τά ισόβια δεσμά) τοΰ δικαστηρίου -έγραφαν οί έφημερίδες- θά 
ένθάρρυνε κι άλλους νά ξηλώσουν δόξαν «βασιλέων τών όρέων», άφοΰ, μέ 
τέτοιες άποφάσεις δέν διέτρεχαν τόν κίνδυνον νά έκτελεστοΰν.

Μεγάλη δίκη κομμουνιστών άρχισε, άπό τά μέσα ’Απριλίου, στό Στρα
τοδικείο Ίωαννίνων. Κατηγορούμενοι ήταν οί: Δημ. Σταμούλης, ’Αγησ. Βλά
χος (γυιός τοϋ έ.ά. στρατηγού Βλάχου), Σωτ. Μακρυγιάννης, Σπ. Διακάκης, 
Χαρ. Πέτσκος, Γ. Σταματέλος, συμβολαιογράφος, Ίω. Τέσσας, Παΰλος 
Κουτσός, Έπ. Στάμος, I. Βαβαρέτος, Παΰλος Σουλής. Κατηγοροΰνταν δλοι 
τους γιά προπαγάνδα κομμουνιστική, δταν υπηρετούσαν στό γνωστό Λόχο 
Καλπακίου καί ειδικότερα γιά παρότρυνση πρός ανυποταξίαν. Συνήγοροί 
τους ήταν οί καλλίτεροι δικηγόροι τής πόλης: Γ. Κωνσταντινίδης, Γ. Μου- 
λαϊμίδης, Βασ. Τσαντής, Άλ. Μπάρδας, Στέφαν. Κατσαδήμας κι ό κομμουνι
στής δικηγόρος άπό τήν ’Αθήνα Πορφυρογέννης. "Υστερα άπό άρκετές μέρες 
διαδικασίας έκδόθηκε ή άπόφαση, σύμφωνα μέ τήν όποία, κρίθηκαν άθώοι 4 
κι άποφυλακίστηκαν, άλλων ή δίκη άναβλήθηκε, λόγιο ελλείψεως ουσιωδών 
μαρτύρων καί έπαναλήφτηκε τό πρώτο δεκαήμερο τοΰ Ιουνίου. ΓΙολλά έγραφε 
γ ι’ αύτή ό Ηπειρωτικός άγών, δημοσιεύοντας περιλήψεις τών καταθέσεων τών 
μαρτύρων κατηγορίας καί υπεράσπισης. Σύμφωνα μέ λεπτομέρειες τοΰ κατη
γορητηρίου, οί κατηγορούμενοι είχαν μοιράσει στούς στρατιώτες τοΰ Λόχου 
Καλπακίου, δπου υπηρετούσαν, προκηρύξεις, μέ τίς όποιες διαμαρτύρονταν 
γιά τήν κακή διαβίωση καί ζητούσαν βελτιώσεις στό συσσίτιο, στήν ενδυμασία
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καί στό στρατωνισμό, αύξηση τής αποζημίωσης τοΰ κάθε στρατιώτη σέ 5 δρχ., 
ελάττωση τής στρατιωτικής θητείας σέ δώδεκα μήνες καί κατάργηση τοΰ Πει
θαρχικού οϋλαμοϋ τοΰ Καλπακίου. "Ολα αύτά ζητούνταν διατυπωμένα μέ μιά 
φρασεολογία κομμουνιστική, μέ εκτενείς άναφορές στήν επανάσταση καί στόν 
καπιταλισμό. Οί άνακριτικές άρχές έκριναν πώς τό περιεχόμενο τών προκη
ρύξεων άποτελοΰσε παρότρυνση γιά άπείθεια, ταυτόχρονα καί εξύβριση. Πά
ντως αίσθηση προκάλεσαν στό άκροατήριο οί καταθέσεις τών μαρτύρων ύπε- 
ράσπισης, μέ τίς όποιες ήρθαν σέ φώς κακοποιήσεις στρατιωτών πού ύπηρε
τοϋσαν στόν Πειθαρχικό ονλαμό καί μάλιστα τών κατηγορούμενων, πρίν καί 
μετά τή διανομή τών προκηρύξεων. Κατά τήν κρίση τοΰ Ήπειρωτικοϋ άγώνος, 
διεπιστώθη δ η  ό Πειθαρχικός ουλαμός Καλπακίου mo μία άληθινή κόλασις, 
στίγμα τοϋ 20οϋ αίώνος, αίσχος διά τό Δημοκρατικόν μας πολίτευμα. Στρα- 
τιώται έδέροντο ύπό άλβανών συναδέλφων των μέχρις αίματώσεως, άλλοι 
προσεδένοντο γυμνοί είς τόν ήλιον είς κορμούς δένδρων, άλλοι ύπεχρεώνοντο 
νά ποτίζουν ύπό τόν ήλιον τούς τηλεγραφικούς στύλους, ϊνα λάβουν έμπρα
κτον δίδαγμα περί τοϋ άκατορθώτου τής επιτυχίας τών κομμουνιστικών ιδεών, 
δπως άκατόρθωτος τυγχάνει ή βλάστησις τοϋ ξηροϋ στύλου, καίπερ ποτιζομέ- 
νου.... Τό Στρατοδικείο έκρινε παμψηφεί ένοχους τούς οκτώ κατηγορούμενους 
γιά τό άδίκημα τής παρότρυνσης γιά άπείθεια καί τούς αθώωσε γιά τήν κατη
γορία τής εξύβρισης. Καταδικάστηκαν: α) Οί Άγ. Βλάχος, Σ. Μακρυγιάννης σέ 
φυλάκιση ένάμιση χρόνου, 500 δρχ. πρόστιμο ό καθένας καί ένάμιση χρόνο 
στέρηση τών πολιτικών δικαιωμάτων τους. β) Χαράλ. Πέτσκος σέ δυό χρόνια 
φυλάκιση, 1000 δρχ, πρόστιμο καί δυό χρόνια στέρηση τών πολιτικών δικαι
ωμάτων του. γ) Οί Σπ. Διακάκης καί I. Βαβαρέτος σέ ένός χρόνου φυλάκιση, 
σέ 1000 δρχ. πρόστιμο ό πρώτος καί 500 ό δεύτερος καί στέρηση πολιτικών δι
καιωμάτων γιά ένα χρόνο, δ) Οί Δ. Σταμούλης, I. Τέσσας καί Έπ. Στάμος σέ 
εξ μηνών φυλάκιση, 500 δρχ. πρόστιμο καί ένός χρόνου στέρηση τών πολι
τικών δικαιωμάτων. Ό  Ηπειρωτικός άγών θεωρούσε έπιεική τήν απόφαση τοΰ 
Στρατοδικείου καί διατύπωνε εύμενή σχόλια γιά τή διοίκηση τής Μεραρχίας 
πού έπανέφερε στόν πραγματικό του προορισμό τόν Πειθαρχικό ουλαμό Καλ
πακίου, έξαλείψασα τό στίγμα αύτό τής έποχής μας. -Στό Διδασκαλικό συνέ- 
δριαπού συγκροτήθηκε στά Γιάννινα τέλη Μαρτίου, ό καθηγητής Άλκ. Κοντο
πάνος παρακλήθηκε νά έκφέρει τίς άπόψεις του γιά τήν Ηθική άγωγή τών μα
θητών. Ή  έμπεριστατωμένη επιστημονική του εισήγηση δημοσιεύτηκε, σέ πολ
λές συνέχειες, στήν Ήπειρο τοΰ πρώτου δεκαημέρου τοΰ ’Απριλίου 1929. Σέ 
λίγους μήνες θά ξεσποΰσε μεγάλο «σκάνδαλο», ήθικής τάξης, στά Γιάννινα, 
δπου φερόταν ώς πρωταγωνιστής κι ό Κοντοπάνος... -Στίς 5 Μαΐου γιορτά
στηκε τό Πάσχα, πολλές δμως μέρες πρίν -κι αύτό συνέβαινε κάθε χρόνο- τά 
βασικά είδη διατροφής άπό τήν άγορά είχαν έξαφανιστεϊ. Ά λλά τί κατάραν, 
λοιπόν, έχει ό τόπος αύτός -έγραφε ή Ήπειρος, 21-4-29), ώστε ή μέν άγορά του, 
καί κατά τάς άλλας ημέρας, άλλά ιδίως εις πάσαν έορτάσιμον εποχήν, νά είναι 
τελείως άδειανή, οί δέ δυστυχείς πολίται νά μή εύρίσκωσι ν' άγοράσωσι τίποτε, 
ή, καί άν εύρίσκωσι, μετά χίλια βάσανα καί τρεξίματα καί παρακλήσεις, νά τό 
άκριβοπληρώνωσι είς τό τριπλάσιον τής άξίας:... Κόττες, αύγά, κρέατα, βού
τυρα, τυριά, δλα τά πάντα φεύγουν -οί δέ κάτοικοι έπειτα άναγκάζονται κά
ποτε, νά παραγγείλλουν φίλους των είς ’Αθήνας, νά τούς στείλουν ά π ’ έκεϊ
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φθηνότερα τ ’ αυγά ή άλλα είδη τά όποια έφυγαδεύθησαν ά π ’ εδώ... Είναι 
ντροπή αστυνομική καί ντροπή διοικητική, άλλά καί άδικία πρός τούς πολίτας 
τό γενόμενον στερεοτύπως κάθε Πάσχα καί κάθε Χριστούγεννα, εδώ στά Γιάν
νινα. -Ό  μητροπολίτης Σπυρίδων, δντας ασθενής άπό γρίππη γιά δεύτερη φο
ρά, άποφάσισε νά γυρίσει στά Γιάννινα, άπό τήν ’Αθήνα, δπου βρισκόταν, ινα 
πρυτανεύση τών μεγάλων θρησκευτικών τελετών τής Μεγάλης Παρασκευής καί 
τής Άναστάσεως, τάς όποιας όντως έλάμπρυνε διά τής παρουσίας του, πρός 
χαράν τοϋ συνωστιζομένου εύσεβοϋς πλήθους. ( ’Ελευθερία, 9-5-39). Στήν ’Αθή
να πήγε πρός έξυπηρέτησιν τών πολλαπλών συμφερόντων τής Μητροπόλεως. 
Ό λο καί περισσότερο συχνότερα άρρωστοΰσε ό Σπυρίδων, ή άρρώστεια τής 
εποχής ήταν ή αιτία, τόν όδήγησε στό χείλος τοΰ τάφου, τελικά τή δάμασε. Δέν 
κατέφερε τό ίδιο καί ό φίλος του ό Χατζής, τό 1929 ήταν τό τελευταίο έτος τής 
ζωής του.- Στόχος τής ’Αγροτικής ήχοϋς, τό δεύτερο δεκαπενθήμερο τοΰ 
Μάΐου, έγινε ό διευθυντής τού υποκαταστήματος τής ’Εθνικής Τράπεζας στά 
Γιάννινα, Άλ. Λειβαδεύς. Ή  έφημερίδα σέ μιά δημοσιογραφική της έρευνα γιά 
τήν πάταξη τής τοκογλυφίας, πού είχε καταντήσει, γιά τόν άγροτικό κυρίως 
κόσμο τής ’Ηπείρου μεγάλη πληγή, έμπλεκε καί τόν Λειβαδέα, τόν όποιο ύπο- 
στήριξε σθεναρά ή Ήπειρος.- Έγραφε ή 'Ελευθερία (27-5-29): Αιήλθεν εντεύ
θεν ώς διάττων άστήρ καί άνεχώρησεν είς ’Αθήνας καί Βουκουρέστιον, ό άει- 
κίνητος, ό άκαταπόνητος, ό μεγαλεπήβουλος. δ μεγαλοεπιχειρηματίας, ό μεγα- 
λοϊδεολόγος πρόξενος τής Ρουμανίας έν Άγίο ις Σαράντα τής άλβανικής έπι
κρατείας κ. Αλκιβ. Αιαμάντης, Σαμαρινιώτης, ό όποιος θά ήδύνατο άριστα νά 
άντιπροσωπεύση τήν Ρουμανίαν ή τήν Ελλάδα είς τά μεγαλύτερα ευρωπαϊκά 
κράτη. Ά ν  βέβαια ήξερε ό Χρηστοβασίλης σέ τί θά έξελισσόταν ό Διαμάντης, 
άπό τούς μεγαλύτερους πράκτορες τής ρουμανικής προπαγάνδας, ιδρυτής 
κατά τήν κατοχή τής Ρωμαϊκής λεγεώνος καί τοΰ Κουτσοβλαχικοΰ πριγκηπά- 
του τής Πίνδου, δέν θά έγραφε αύτά τά έγκώμια. Ναι, είχε πολλά προσόντα ό 
Διαμάντης, τά χρησιμοποίησε δμως σέ βάρος τής Ελλάδας.- Τήν ίδια εποχή 
έκτενεΐς πληροφορίες γιά τή λειτουργία τοΰ ρουμανικού γυμνασίου καί οικο
τροφείου στά Γιάννινα -μεγάλου κι αύτού κέντρου τής ρουμανικής προπαγάν
δας- έδινε σέ ερευνά της ή ’Αγροτική ήχώ (25 καί 28-5-29), μέ εγκωμιαστικά 
σχόλια, χωρίς νά υποψιάζεται τούς βαθύτερους σκοπούς τής λειτουργίας τέ
τοιων σχολείων στήν Ελλάδα. Πόσο άνυποψίαστος ήταν ό Γιαννιώτης δημο
σιογράφος γιά τήν προπαγανιστική δραστηριότητα τών σχολείων αύτών, φαί
νεται άπό τό δλο δημοσίευμά του: Μανθάνομεν -έγραφε, μετά τήν επίσκεψή 
του στό οικοτροφείο- ότι πλέον τών 70 παιδιών, σπουδάζουν καί διαιτώνται 
έκεΐ μέσα, ύπό τούς πλέον υγιεινούς όρους καί ύπό τήν αύστηράν καί πατρικήν 
έπίβλεψιν προοδευτικών καθηγητών. Τά παιδιά αύτά προέρχονται άπό τό έν 
Ήπείρφ ρουμανικόν στοιχεϊον καί Ιδίως τοϋ έγκατεστημένου είς τά βλαχόφω- 
να τοϋ Ανατολικού Ζαγορίου (ρουμανικό στοιχείο εννοεί τούς ρουμανίζοντες 
Κουτσόβλαχους, πού άποτελοΰσαν ελάχιστη μειοψηφία άνάμεσα στούς "Ελλη
νες Κουτσόβλαχους) καί έκ τών όποιων τά περισσότερα άπορα, (έξαγόραζαν 
τούς γονείς τους οί πράκτορες τής ρουμανικής προπαγάνδας καί έπαιρναν τά 
παιδιά τους) καί τυγχάνουσιν έκεΐ μέσα άληθοϋς μορφωτικής άναπτύξεως καί 
βρίσκουν τάς καλλιτέρας περιποιήσεις τής οικογενειακής των έστίας. Τό μόνο 
πού δέ λέει ό δημοσιογράφος -ούτε βέβαια θά μποροΰσε νά τό· άνακαλύψει σέ
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μιά άπλή επίσκεψη- είναι πώς μαζί τά διδασκόμενα μαθήματα οί οίκότροφοι 
μάθαιναν πώς νά μισούν κάθε τί τό έλληνινό...- Οί ύπάλληλοι τών Τ.Τ.Τ. 
συγκρότησαν στά Γιάννινα ’Αθλητικό δμιλο. -Στίς 12 Μαΐου, χοροστατοΰντος 
τοΰ Σπυρίδωνος, έγιναν τά εγκαίνια τοΰ ύποκαταστήματος τής Τραπέζης ’Αθη
νών, εις τό μεγαλοπρεπές κτίριον τής όδοϋ Κρυστάλλη. Τό θυμάμαι αύτό τό 
κτίριο, γιά τήν εποχή του ήταν έντυπωσιακό. -Ή  έκδοση τής «άθωωτικής» άπό
φασης γιά τούς Κουμπαίους, δπως προέβλεψαν οί γιαννιώτικες έφημερίδες, 
άποθράσυνε τούς ληστόφιλους καί ληστοτρόφους, κυρίως τής ύπαίθρου. Στά 
Ζαγοροχώρια άρχισαν κιόλας οί άπειλές έναντίον τών κατοίκων.- Στά μέσα 
Μάΐου ό μαθητής τοΰ Πενταταξίου Διδασκαλείου καί οίκότροφος Μ. Γκιώκας 
έδειρε τόν καθηγητή τών γεωπονικών μαθημάτων Π. Λαγίδη. Οί έφημερίδες, 
πού δέ γώριζαν τά αίτια, σχολίασαν τό γεγονός κατακρίνοντας τό σπουδαστή 
(τοΰ οποίου ή συμπεριφορά, μέ δλα τά έλαφρυντικά πού είχε -καί είχε- ήταν 
άπαράδεκτη). Ό  Ηπειρωτικός άγών (20-5-29) έγραψε: Τό θλιβερόν καί άπαρά- 
δεκτον έπεισόδιον τοϋ Διδασκαλείου δέν πρέπει νά παρέλθη άπαρατήρητον... 
Ή  ανταρσία, ή άσέβεια, ή άπειθαρχία πρέπει νά καταπνίγωνται άμα τή γενέσει 
των. Ό  παρεκτραπείς μαθητής, πρέπει νά τιμωρηθή παραδειγματικώς. 
’Ακριβώς γύρω άπό τό θέμα τής τιμωρίας του δημιουργήθηκε σοβαρή κρίση στή 
ζωή τοΰ Διδασκαλείου, γιά τήν όποία θά γίνει λόγος στή συνέχεια. Σχετικά μέ 
τά αίτια τοΰ επεισοδίου έγιναν γνωστά τά εξής: Ό  καθηγητής Λαγίδης έπέμεινε 
νά καθήσει ό σπουδαστής Γκιώκας, Σάββατο άπόγευμα, στό Διδασκαλείο νά 
έργαστεϊ μέ τήν ομάδα του στό σχολικό κήπο. Ό  Γκιώκας δμως, ήταν κι ομα
δάρχης παιδιών στό Οικοτροφείο καί έπρεπε νά τά οδηγήσει στά Δημοτικά 
λουτρά γιά μπάνιο. Ό  Λαγίδης έπέμεινε νά μείνει στό Διδασκαλείο, ό Γκιώκας 
άντέτασσε τίς υποχρεώσεις του στό Οικοτροφείο, λογομάχησαν κι ό σπουδα
στής χειροδίκησε σέ βάρος τοΰ καθηγητή. Τό έπεισόδιο ήταν έκμεταλλεύσιμο 
άπό άντίπαλους τοΰ διευθυντή τοΰ Διδασκαλείου Εύρ. Σούρλα, πού κινήθηκαν 
γιά τήν άπομάκρυνσή του.- Στήν ’Αλβανία άπαγορεύτηκε γιά αρκετό καιρό ή 
εισαγωγή καί κυκλοφορία ελληνικών έφημερίδων. Ή  άπαγόρευση έληξε τήν 
25η Μαΐου.- Τό Δημοτικό συμβούλιο Ίωαννίνων έγραψε στόν προϋπολογισμό 
τοΰ οίκονομικοΰ έτους 1929-30-κονδύλιο 10.000 δρχ. δι ’ άπαρχήν συστάσεως 
Δημοτικής βιβλιοθήκης, λαβών άφορμήν έξ αίτήσεως φιλοπροόδων καί φιλα
ναγνωστών νέων. Οί έφημερίδες σχολίασαν μέ καλά λόγια τήν απόφαση.- Στίς 
25 Μαΐου γιόρτασε στήν Κατσικά, μέ εκκλησιασμό πρώτα στόν "Αγιο ’Αθανά
σιο τοΰ χωριού, τήν γιορτή της ή Συντεχνία σιδηρουργών καί μουσικών. Τί τό 
κοινό τάχα συνέδεε τούς σιδηρουργούς μέ τούς μουσικούς ώστε νά ένταχθοΰν 
στήν ίδια συντεχνία; Μήπως ή ύλη άπό τήν όποία κατασκευάζονται ορισμένα 
μουσικά όργανα; -Ό  Κήρυξ δημοσίευσε τήν είδηση, πού σχολιάστηκε καί άπό 
τίς άλλες έφημερίδες, δτι σύσσωμος ό Κερκυραϊκός τύπος, ζήτησε, πριν τήν 
έκδοση τής άπόφασης τό μετριασμό τής ποινής τών Κουμπαίων, τήν μή έπι- 
βολή δηλαδή τής θανατικής ποινής. Ή ταν δυνατό νά μή έπηρεαστοΰν οί ένορ
κοι, δλοι Κερκυραΐοι, άπ’ αύτήν τήν τοποθέτηση τών έφημερίδων τοΰ νησιού 
τους;- ’Εκλεκτοί άρραβώνες: Ύ πό  τούς αίσιωτέρους οιωνούς ό αριστος όδο- 
ντοϊατρός τής πόλεώς μας κ. Άνδρέας Πάμπανος καί ή εϋ ήγμένη καλλίμορ
φος δεσποινίς Μαρία Κάτσαρου, έδωσαν άμοιβαίαν ύπόσχεσιν γάμου ( ’Ηπει
ρωτικός άγών, (31-5-29). -Γεγονός γιά τά Γιάννινα άποτέλεσαν οί γάμοι τής τό
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σο γνωστής στήν πόλη -καί σήμερα άκόμα- Ραφέτ Μουσταφά πασά μέ τό Μ. 
Βρυώνη, Γενικό πρόξενο τής ’Αλβανίας στήν Κέρκυρα. ’Αντιγράφουμε άπό τήν 
’Ελευθερία (10-6-29): Έτελέσθησαν μεγαλοπρεπώς, τήν εσπέραν τής 6ης τρέχο
ντος, οί ευτυχείς γάμοι τής ύπερχαριτωμένης πασιοπούλας τών Ίωαννίνων Δί- 
δος Ραφέτ Μουσταφά πασά, προσφιλούς άδελφής τοϋ συμπαθεστάτον παρή. τή 
κοινωνία τών Ίωαννίνων καί εύγενοϋς Ρεμζή βέη, Γενικοΰ προξένου τής 
’Αλβανίας ένταϋθα, μετά τοϋ έν Κέρκυρα Γενικοΰ προξένου τής 'Αλβανίας κ.

βέην Μουσταφά πασά.- Στό μεταξύ άνταποκρίσεις άπό τή Βόρειο Ήπειρο 
μιλούσαν γιά συνεχιζόμενη τρομοκράτηση τοΰ Έλληνισμοΰ, έξαιτίας τοΰ 
εκκλησιαστικού ζητήματος. Οί ’Αλβανοί -έλεγαν- πλαστογραφούσαν τό φρόνη
μα τοΰ ορθοδόξου κλήρου. Στό Δέλβινο φυλακίστηκαν 4 Ιερείς. Τό ψευτοσυνέ- 
δριο τοΰ Άργυροκάστρου (ύποχρεωτική συγκέντρωση τών έπιτρόπων τών 
έκκλησιών καί τών Ιερέων τής επαρχίας Άργυροκάστρου) άπέβλεπε στήν έκλο
γή, μέ τή βία έπιτροπής, άρεστής στούς Αλβανούς, πού θά έκπροσωποΰσε τήν 
επαρχία στήν «παρασυναγωγή» τής Κορυτσάς (Ηπειρωτικός άγών, 8-6-29). - 
Άπό μεγάλη πυρκαϊά πού ξέσπασε στήν όδό Ανεξαρτησίας κινδύνεψε νά καεί 
ή οικογένεια τοΰ γυμνασιάρχη τοΰ Β ' γυμνασίου Δημ. Σακελλαρίδη.

ατεβαίνοντας μιά Κυριακή απόγευμα τήν όδό Άβέρωφ ό Γιάγκος
Κεϊβανίδης, στάθηκε σέ μιά μεγάλη ταμπέλα, άριστερά τοΰ δρό

μου, στό ισόγειο τοΰ πολύ γνωστοΰ τότε ξενοδοχείου Ό  Βενιζέλος (μετά 
τόν πόλεμο στό ξενοδοχείο αύτό, εγκαταστάθηκαν τά γραφεία καί τά τυπο
γραφεία τής έφημερίδας Ή  Πρόοδος τών Ίωαννίνων. τής οποίας διετέλε- 
σα άρχισυντάκτης- άργότερα τό ξενοδοχείο κατεδαφίστηκε, γιά ν ’ άναγερ- 
θεΐ στή θέση του πολυκατοικία). Μέγα βαφεΐον καί καθαριστήριον 
(δι ’ άτμοϋ) «Ή  ώραία Σμύρνη», διάβασε, καί ή καρδιά του σκίρτησε στήν 
άνάμνηση τής άγαπημένης του πόλης. Τή ρεκλάμα τήν είχε δει τόν τε
λευταίο καιρό καί στόν 'Ηπειρωτικό άγώνα, δέν τής έδωσε όμως σημασία.

Τό άρχοντικό Μουσταφα, άργότερα 
τής Ραφέτ Μεσαρέ,

Μ. Βρυώνη, τής έκ 
Μπερατίου μεγάλης 
καί ιστορικής οίκογε
νείας τών Βρυώνηδων 
(απόγονο τοϋ γνωστού 
άπό τήν Έλληνική επα
νάσταση Όμέρ Βρυώ
νη). Τά εγκάρδια 
συγχαρητήριά μας τό
σον είς τό ευτυχές ζεύ
γος, δσον καί είς τήν 
μητέρα τής νύφης κυ
ρίαν Μουσταφά πασά, 
τήν άδελφήν της κ. Γα- 
νιμέτ X. Βρυώνη καί 
τόν άδελφόν της Ρεμζή
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δέν είχε προσέξει καλά τό δνομα τοΰ έπαγγελματία. Βέβαια πολλοί πρό
σφυγες, πού άνοιξαν δουλειές στά Γιάννινα, τιμοΰσαν τή γενέτειρά τους, 
καί πάνω άπ’ δλα τή Σμύρνη, γ ι’ αύτό οι περισσότεροι τό έγραφαν στις 
ταμπέλες τών μαγαζιών τους. Ή ταν ό ελάχιστος φόρος τιμής πού μπο
ρούσαν ν ’ άποδώσουν στή χαμένη πατρίδα. Συνήθισε σ’ αύτούς τούς οπτι
κούς ερεθισμούς ό Γιάγκος καί στίς συναισθηματικές επιπτώσεις πού 
είχαν, έτσι τούς προσπερνοΰσε πάντοτε, κάνοντας τούς συνειρμούς του, 
χωρίς δμως νά σφίγγεται ή καρδιά του δπως τά πρώτα χρόνια. Αύτή τή 
φορά κάτι τόν σταμάτησε. Ό  γνωστός σέ όλους ώς ειδικός βαφεύς Σπυρό- 
πουλος έκ Σμύρνης... άναφερόταν στή ρεκλάμα τής εφημερίδας, διάβαζε 
τώρα τό δνομα μέ μεγάλα γράμματα καί στήν ταμπέλα... Σπυρόπουλος... 
Σπυρόπουλος..., προσπαθοΰσε νά θυμηθεί, κάτι τούλεγε τό δνομα, δυσκο
λευόταν δμως νά τό συνταιριάσει μέ συγκεκριμένο πρόσωπο. Πρέπει νά 
δώ αύτόν τόν άνθρωπο, σκέφτηκε, άνοιξε τήν πόρτα τοΰ μαγαζιού καί 
μπήκε. Στήν άρχή ό άτμός πού είχε πλημμυρίσει τό χώρο, δέν τόν άφηνε 
νά ξεχωρίσει τίποτε. Ύστερα καθώς ό άλλος σταμάτησε, δταν κατάλαβε 
πώς μπήκε πελάτης, τό πρόσωπο πού άντίκρυσε τού θύμιζε πολλά. Είχε 
τήν αίσθηση πώς τήν ίδια προσπάθεια άναγνώρισης κατέβαλε κι ό έπισκέ- 
πτης, δέν άργησε νά γίνει ή ταύτιση. Σταύρο! Γιάγκο!, άκούστηκαν φωνές 
ταυτόχρονα καί οί δυό άντρες έπεσαν ό ένας στήν άγκαλιά τού άλλου... Τί 
παράξενο πράγμα! Συναντιώνται στή ζωή άνθρωποι πού τούς χωρίζουν 
τεράστιες άποστάσεις, ωκεανοί καί θάλασσες, καί δέ μπορούν ν ’ άνταμώ- 
σουν άλλοι πού ζοΰν στήν ίδια πόλη, περπατούν στούς ίδιους δρόμους, 
έκκλησιάζονται ίσως μαζί, έχουν τόσες εύκαιρίες νά βρούν ό ένας τόν 
άλλο, κι δμως προσπερνάν άδιάφοροι, χωρίς νά επικοινωνούν... Πόσες 
φορές δέν πέρασε ό Γιάγκος έξω άπό τό μαγαζί τοΰ Σταύρου, πόσες φορές 
δέν συγκινήθηκε άπό τήν Ωραία Σμύρνη τής ταμπέλας, κι δμως ποτέ δέν 
είχε προσέξει τό δνομα τοΰ μαγαζάτορα. Κάτι άνάλογο είχε συμβεΐ καί μέ 
τόν Σταύρο. ’Αρκετές φορές ψώνισε στό κατάστημα τοΰ Γιάγκου, σίγουρα 
θά τόν είδε, άνεξήγητο γιατί δέν τόν πρόσεξε. Ή  μοίρα διαλέγει τίς δικές 
της στιγμές γιά νά χωρίσει ή ν ’ άνταμώσει άνθρώπους...

Στή Σμύρνη ό Σταΰρος είχε τό μαγαζί του, βαφείο κι έκεΐ, στόν ίδιο δρό
μο μέ τό μεγάλο κατάστημα τοΰ Γιάγκου. Χωρίς νά έχουν άναπτύξει στενές 
οικογενειακές σχέσεις, οί δυό άντρες συναντιόντουσαν συχνά, κουβέντια
ζαν, κάποτε έπιναν μαζί καί τό ούζο τους στά άριστοκρατικά ούζερί τής 
παραλίας τής πόλης, ή στίς λαϊκές συνοικίες, δπου άφθονοΰσαν τά ούζο- 
πωλεΐα, μέ ούζο, ρακί καί τσικουδιά, σέ ώρες σχόλης περιδιάβαζαν, χωρίς 
τίς οίκογένειές τους, είτε στό λιμάνι, είτε στούς δρόμους τής πόλης, άνα- 
ζητώντας άτομικές στιγμές άπόλαυσης ή καί περισυλλογής. Άρχισαν τώρα 
σ’ αύτή τους τή συνάντηση νά τά θυμούνται δλα, ή ώρα περνούσε, σέ κά
ποια στιγμή σκέφτηκε πώς ό άνθρωπος είχε δουλειά, άκου Σταύρο, τού είπε
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σέ κάποια στιγμή, φεύγω τώρα, οί άναμνήσεις μας δέν έχουν τέλος, νά μήν 
σέ απασχολώ άλλο, μόνο ενα θά σέ ρωτήσω, έχεις οικογένεια;. Ό  άλλος 
έσκυψε τό κεφάλι, ό Γιάγκος κατάλαβε ότι τοϋ άνέξυε πληγές, έπρεπε δμως 
νά μάθει: Μόνος; τόν ρώτησε. —Μόνος κι έρημος, άποκρίθηκε ό Σταύρος 
μέ σπασμένη φωνή, κι ήταν ό τόνος της τέτοιος, πού άποκάλυπτε τό δράμα 
πού κρυβόταν... Σεβάστηκαν κι οί δυό τήν Ιερότητα τής στιγμής, σώπασαν. 
—Καλά, μίλησε ό Γιάγκος έτσι γιά νά σπάσει ή σιωπή, θά μιλήσουμε γιά 
όλα αύτά, γιά τά δικά σου καί τά δικά μου, στή νέα μας συνάντηση, όχι 
έδώ, στό σπίτι μου. Πλησιάζουν οί μέρες τοϋ Πάσχα, τή δεύτερη μέρα τής 
μεγάλης γιορτής είσαι καλεσμένος σπίτι μου, τό μεσημέρι. Μή μοϋ τό άρνη- 
θεϊς. ...—Δέν θά είμαι βάρος;... ρώτησε δειλά ό Σταϋρος... —Μήν τό ξανα- 
πεϊς αύτό, άπό σήμερα είσαι δικός μου άνθρωπος. Καί μήν τά βλέπεις όλα 
μαϋρα, κάποτε ξαστερώνει ό ούρανός, τά πέρασα καί τά ξέρω, θά τά πούμε. 
Σέ περιμένω. 'Όταν έκλεισε ή πόρτα, ό άλλος έβαλε σέ κίνηση τίς μηχανές, 
τό μικρό ισόγειο γέμισε πάλι άτμούς, ή μυρωδιά άπό τίς βαφές έρέθιζε τά 
ρουθούνια, όλα θόλωσαν τήν ατμόσφαιρα, παραποιούσαν τήν πραγματικό
τητα. μέσα σ’ αύτά προσπαθούσε νά βρει τή λησμοσύνη ό Σταύρος...

Λίγες μέρες ύστερα άπό τό Πάσχα, ό Πέτρος πήγε νά δει τό Χατζή. Είχε 
νά τόν συναντήσει μήνες, άπό τίς παραμονές τών Χριστουγέννων, άρχισε 
σέ λίγο ή προεκλογική κίνηση καί ή άνεπάντεχη γιά όλους μεταστροφή τοϋ 
Χατζή, ό Πέτρος δέν ήθελε νά προσθέσει προβλήματα στήν ψυχολογική κα
τάσταση πού βρισκόταν, άπό τήν τελευταία συνομιλία τους είχε ύποψια- 
στεΐ πώς κάτι τοϋ συνέβαινε. Λόγοι ύγείας, σκεπτόταν, μόνο στήν πολιτική 
μετάσταση δέν πήγαινε ό νοϋς του, άφησε νά περάσει ό σάλος καί ή 
έκνευριστική περίοδος τών εκλογών, πίστευε πώς θά είχαν καταλαγιάσει 
καί στήν ψυχή τοϋ Χατζή οί εσωτερικές άντιδράσεις, ήταν καιρός νά τόν 
δει. Δέ θά τοΰ έκανε λόγο γιά τά πολιτικά, διαισθανόταν ότι θά τοΰ προ
ξενούσε πολύ πόνο. μόνο γιά τήν ύγεία του ένδιαφερόταν, φήμες κυκλο- 
φοροΰσαν τελευταία, ότι δέν πήγαινε καλά, ήταν σοβαρά άρρωστος. 'Όταν 
μπήκε στό γραφείο καί τόν άντίκρυσε, δέν χρειάστηκε νά τόν ρωτήσει, ή 
όλη του έμφάνιση έδειχνε τήν κατάσταση τής ύγείας του. Τά χαρακτηρι
στικά τοΰ προσώπου του είχαν αλλοιωθεί άπό τήν άπίσχνανση, τό χρώμα 
κίτρινο μέ κάποιες βούλες σπασμένου κόκκινου στά έντονα τώρα προεξέ- 
χοντα μήλα, ερχόταν ύστερα κι ό βήχας νά επιβεβαιώσει τήν ύπαρξη τής 
φοβερής άρρώστειας πού τόν βασάνιζε. —Χρόνια πολλά, κυρ-Γιώργη, τοΰ 
εύχήθηκε ό Πέτρος. Ό  Χατζής τοΰ έτεινε ένα χέρι πού έκαιγε άπό τόν 
πυρετό, Χρόνια πολλά Πέτρο, απάντησε μέ άδύναμη φωνή, όχι γιά μένα, 
πρόσθεσε μέ φωνή πού ράγισε τήν καρδιά τοϋ άλλου, γιά μένα είναι ό τε
λευταίος χρόνος. — Τί είν’ αύτά πού λές; φώναξε ό Πέτρος, προσπαθώ
ντας νά τοϋ δώσει κουράγιο μέ τίς φωνές, ό Χατζής κατάλαβε τήν πρόθεσή 
του καί χαμογέλασε πικρά. —Ησύχασε Πέτρο, δέν έχω άνάγκη άπό ψεύ
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τικο κουράγιο, ξέρω τί μοϋ συμβαίνει κι έχω πάρει τήν άπόφασή μου.... 
— Μά πώς;... πήγε νά ρωτήσει, ό Χατζής τόν διέκοψε. — Τά συμπτώματα 
είχαν φανεί άπό καιρό, έγώ δέν ήθελα νά τό παραδεχτώ. Πίστευα πώς θά 
καταπολεμούσα τόν έχθρό μέ τήν ισχυρή μου θέληση, έκανα λάθος, τόν 
υποτίμησα, μέ οδήγησε σ ’ αύτή τήν κατάσταση τό πείσμα μου, ή άποκοτιά 
πές καί ή επιμονή μου νά συνεχίζω τήν ίδια ζωή καί μετά τίς πρώτες εκδη
λώσεις τής άρρώστειας... Μπορεί νά πολεμηθεί ή φυματίωση μέ τή ζωή 
πού κάνω; Τσιγάρο, άντιμόνιο, άγχος, άφόρητο άγχος; έξαιτίας τής οικο
νομικής κατάστασης τής έφημερίδας, καί τής καθημερινής προσπάθειας ν ’ 
άνταποκριθώ στίς άπαιτήσεις τής παράδοσης πού δημιούργησε ή έφημερί
δα αυτή, προστέθηκαν τόν τελευταίο καιρό καί οί στενοχώριες άπό τήν πο
λιτική μετακίνηση πού έκανα, έχω τήν αίσθηση πώς έγκατέλειψα άβοήθη- 
τους παλιούς άγαπημένους φίλους, τά ξέρεις όλα αύτά, μοϋ κάνουν κακό 
νά τά ξαναλέω... Σταμάτησε. Τόν υποχρέωσε ένας δυνατός βήχας, ό Πέ
τρος είχε τήν αίσθηση πώς έβγαινε μέσα άπό βαθύ σπήλαιο, ανατρίχιασε... 
—Σά νά μήν έφταναν δλα αύτά δέχτηκα καί μιά πρόσκληση φίλων μου, νά 
λάβω μέρος σέ κυνήγι πού όργάνωσαν στή δυτική Μακεδονία. Βαρύ κλίμα, 
υγρασία, ταλαιπωρία, κόπος, γύρισα εξουθενωμένος, περισσότερο άρρω
στος άπό κάθε φορά... Σκέφτομαι σέ λίγες μέρες νά φύγω γιά τήν ’Αθήνα, 
νά κάνω εξετάσεις μέ καθηγητές, τί νά μοϋ ποϋν κι αύτοί, ξέρω μόνος μου 
τί έχω, αύτό πού μέ βασανίζει δέν έχει γιατρειά. Νοιώθω τήν άρρώστεια 
νά προχωράει μέ μεγάλα βήματα, φεύγω Πέτρο, κανένας δέ μπορεί νά μέ 
σώσει πιά... Ό  Πέτρος κατάλαβε πώς ό φίλος του είχε φτάσει στό έσχατο 
όριο τής άπελπισίας, άν τοϋ μιλούσε, τά λόγια του θά τόν συντρίβανε. Ση
κώθηκε, πήρε τά φλεγόμενα άπό τό πυρετό χέρια του καί τά έσφιξε στά δι
κά του, τόν φίλησε στό μέτωπο κι έφυγε. Ή ταν ή τελευταία τους συνάντη
ση... Σέ λίγες μέρες διάβαζε στήν έφημερίδα του ότι άνεχώρησε δ ι’ Αθήνας 
ό ήμέτερος διευθυντής, άνεχώρησε δ ι’ Αθήνας ό φίλος συνάδελφος κ. Γε
ώργιος Χατζής, έγραφε καί ό ’Ηπειρωτικός άγών, νά βοηθήσει ό θεός νά 
γυρίσεις μέ τό καλό κύρ-Γιώργη, μουρμούρισε ό Πέτρος, όταν διάβασε τήν 
είδηση... Γύρισε στά Γιάννινα ό Χατζής, ύστερα άπό τριάντα πέντε μέρες, 
τί έκανε, ποιούς είδε, ποιοι γιατροί τόν εξέτασαν, δέν έμαθε ό Πέτρος. Τό 
μόνο πού άκούστηκε ήταν πώς ή κατάστασή του χειροτέρεψε. Τό τέλος 
πλησίαζε. Θά έμενε αρκετούς μήνες στά Γιάνννινα -τό Νοέμβριο θά δια
σταύρωνε τό ξίφος του μέ τίς άλλες έφημερίδες, σέ σχολιασμό καί άρθρο
γραφία -ύστερα θά ’φεύγε πάλι γιά τήν ’Αθήνα, δέ θά ξαναγύριζε, έκεϊ θ ’ 
άφηνε τήν τελευταία πνοή του... Τί ήταν εκείνο πού τόν υποχρέωσε νά φύ
γει άπό τό σπίτι του, νά κλειστεί σ’ ένα ξενοδοχείο καί νά παλαίψει μέ τό 
χάρο, μακρυά άπό τά άγαπημένα του Γιάννινα, πού τόσο όμορφα είχε τρα
γουδήσει στούς στίχους του; Ό  νεώτερός του, δικηγόρος Γεώργιος Βαβα- 
ρέτος, άλλά καί συνάδελφος του Χατζή, στά πρώτα χρόνια στή δημόσιό-



γραφία, δίνει μιά εξήγηση, ποΰ πρέπει ν ’ άνταποκρίνεται στήν πραγματι
κότητα: Δέν νομίζω δτι τυχαία ό θάνατος συνήντησε τόν Πελλερέν στάς 
’Αθήνας. Πιστεύω, άντιθέτως, πώς τοϋ είχε δώσει ό ίδιος εδώ (στήν ’Αθή
να) τό ραντεβού τους. Ό  Πελλερέν, πού διέσχιζε καμαρωτός τά Γιάννινα, 
καλοντυμένος, άρχοντικά πάντοτε, μέ τό σκληρό καπέλλο τίς γιορτές, τή 
ρεμπούπλικα λοξά φορεμένη τίς καθημερινές, μέ τό μπαστουνάκι του τ ’ 
άχώριστο, μέ τίς καλοδιαλεγμένες γραββάτες, γόης γιά τίς γυναίκες, μέ τά 
σπινθηροβόλα μάτια του καί τό όλόξανθο μουστάκι, ποτέ δέν θά έπέτρεπε 
στόν έαυτό του νά τόν περάσουν στούς δρόμους τής γενέτειράς του σκέλε
θρο άψυχο, χωρίς πνοή, μέ σβησμένα μάτια. Ό  Πελλερέν, πού τραγούδησε: 
«"Ο.τι δέν είναι όμορφο! μή μοϋ τό θυμίζεις», δέν μπορούσε νά τό δεχθή 
αύτό. Έτσι, όταν ή φυματίωσις, άδυσώπητη τότε άρρώστεια, τοϋ έφαγε 
καί τό τελευταίο Ιχνος σάρκας καί τόν έκανε έλαφρό, σκιά, καπνό, άντί- 
κρυσε γιά τελευταία φορά τή λίμνη τών ονείρων, τό Κάστρο τών μυστικών 
γιά ν ’ άφεθή στά χέρια τοϋ θανάτου... (Γεωργ. Βαβαρέτου: Γεώργιος Χα- 
τζής-Πελλερέν. -Ό  Ήπειρώτης άγωνιστής, ό δημοσιογράφος, ό ποιητής- 
Έν ’Αθήναις 1963). Ό  Πέτρος θά τόν θυμόταν πάντα δπως τόν είχε δε! 
τήν τελευταία φορά. Δέν είχε φτάσει άκόμα στό στάδιο της ολοκληρωτικής 
φθοράς τοϋ σώματός του, δπως τά περιγράφει ό Βαβαρέτος...

Τή δεύτερη μέρα τοΰ Πάσχα, ό Σταΰρος Σπυρόπουλος, άνηφορίζοντας 
άπό τήν Καλούτσανη, δπου καθόταν, -ενα δωμάτιο κρατοΰσε, τοΰ εφτανε- 
άνέβηκε στήν πλατεία κι άπό έκεΧ πήρε τό δρόμο γιά τό σπίτι τοΰ Γιάγκου 
Κεϊβανίδη, τοΰ είχε πεΧ τήν όδό καί τόν άριθμό στήν πρώτη τους συνάντη
ση. Ό  καιρός ήταν καλός. Μάιος μήνας, ή άνοιξη είχε θεριέψει, τά μΰρα 
της διάχυτα παντοΰ, τά σκορποϋσαν άφθονα οί μεγάλοι κήποι τών Γιαν- 
νιώτικων σπιτιών -χάθηκαν έκεΧνα τά πανέμορφα στολίδια τής πόλης, 
έπνιξε τό σΰμπαν, σάν κατάρα θεοϋ, τό τσιμέντο-, ή πόρτα τής μικρής πο
λυκατοικίας ήταν άνοιχτή, άνέβηκε τίς σκάλες καί σέ λίγο έμπαινε στό δια
μέρισμα τοΰ Γιάγκου. Τόν υποδέχτηκαν σάν δικό τους άνθρωπο, μ’ άνοι- 
χτές άγκάλες ό Γιάγκος, ή Φωτεινή, καί ή Θεώνη καί βέβαια δικός τους 
άνθρωπος ήταν, δλοι οί πρόσφυγες ήταν δικοί τους, πιό πολύ οί 
Σμυρνιώτες, κοινή μήτρα ή πόλη τους, τά σπίτια, οί δρόμοι, οί συνοικίες 
τους, κοινές οί έλπίδες καί τά όνειρα' χωρίς νά μιλήσουν τά ίδια σκέφτο
νταν ή έφεραν άστραπιαία στή μνήμη τους, χαρές καί λύπες, κάθε εύτυχι- 
σμένη στιγμή, προπαντός εκείνη τοϋ μεγάλου θαύματος, τότε πού ελλη
νικός στρατός άποβιβαζόταν στή Σμύρνη καί χάριζε τή λευτεριά στούς 
ύπόδουλους, αιώνες τήν πρόσμεναν... Τέτοιες μέρες ήταν καί τότε, στίς 2 
Μάίου τοΰ 1919, χαρά θεοϋ, ή Σμύρνη ντυμένη στά πιό λαμπρά άνοιξιάτικα 
στολίδια της γιά νά ύποδεχτεΧ τούς ελευθερωτές, δέκα χρόνια είχαν περάσει 
άπό τότε, μιά δεκαετία θριάμβων, καταστροφών καί οδύνης. Γιά δλους 
τούς πρόσφυγες τό διάστημα αύτό, τό τόσο μικρό, ίσοδυναμοϋσε μέ αιώνες,
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είχε χωρέσει μέσα του τήν Ιστορία χιλιάδων χρόνων, άπό τότε πού άνθιζε 
στήν ’Ιωνία ό Ελληνισμός, ώς τήν καταστροφή καί τήν προσφυγιά. "Ολα 
πέρασαν άπό τό νοΰ τους, καθώς στέκονταν άγκαλιασμένοι, μέ τά μάτια 
πνιγμένα στά δάκρυα, δυό βήματα πίσω άπό τήν πόρτα, ύστερα, σιωπηλά 
ξέμπλεξαν τά χέρια τους, άπό δώ, είπε ό Γιάγκος κι οδήγησε τό Σταύρο στό 
σαλόνι τοΰ σπιτιού, έκεΐ είχε στρώσει τό πασχαλινό τραπέζι ή Φωτεινή. Κά- 
θησαν έκαναν τό σταυρό τους, ό Γιάγκος έψαλλε πάλι ένα άναστάσιμο τρο
πάριο, τό αισθανόταν σάν άνάγκη αύτό κάθε μεγάλη γιορτή, μεταφερόταν 
στή μεγάλη έκκλησία τής άγίας Φωτεινής, έκεΐ στό δεξιό χορό, όπου ένωνε 
τή φωνή του μέ τούς άλλους καλλίφωνους ψαλτάδες. Εύχήθηκαν, καί: 
— ’'Ακούσε Σταϋρο. είπε ό Γιάγκος, ά π ’ αύτή τή στιγμή ξεχνάμε τή Σμύρνη 
καί τήν Ιωνία, είμαστε στά Γιάννινα, θά μιλήσουμε γιά τήν πόλη πού μάς 
δέχτηκε, γιά τίς δουλιές μας, γιά τή ζωή μας. τίς χαμένες πατρίδες μας θά 
τίς ξαναβρονμε άργότερα. Κ ι’ όμως! Χωρίς νά τό επιδιώκουν, ή Σμύρνη 
μπλέκονταν σ’ όλες τίς κουβέντες τους, σ’όλη τή διάρκεια τοΰ γεύματος, 
πώς μπορούσαν νά τήν άποφύγουν όταν άρχισαν νά μιλάν γιά τή ζωή τους; 
Ή  μοίρα τοΰ Σταύρου ήταν τραγικότερη άπό έκείνη τοΰ Γιάγκου καί τής 
Φωτεινής. Έμοιαζε μ’ έκείνη τοΰ Θεολόγου. Ό λη ή οίκογένειά του, ή 
γυναίκα καί τά δυό παιδιά, ένα άγόρι κι ένα κορίτσι στήν άκμή τής έφηβεί- 
ας τους, είχε ξεκληριστεί. Τούς έσφαξαν οί Τσέτηδες, μέ τήν είσοδό τους 
στή Σμύρνη, θαύμα ήταν τό πού γλύτωσε ό ίδιος. Τά ύπόλοιπα άποτε- 
λοΰσαν κοινή ιστορία όλων τών προσφύγων. 'Ένα καράβι τόν έφερε στήν 
Ελλάδα, καί σέ λίγο καιρό βρέθηκε στά Γιάννινα. Στήν άρχή δέν τόν ένδιέ- 
φερε τίποτα, ούτε ή ίδια ή ζωή. Ζοϋσε στούς καταυλισμούς τών προσφύ
γων, στά μεγάλα τούρκικα σπίτια πού είχαν έπιτάξει οί άρχές, τού έφτανε 
ένα πιάτο φάΐ πού τοΰ έδιναν, δέν ήθελε τίποτε άλλο. Οί άλλοι θορυβού
σαν γύρω του. μόνο μερικοί πού είχαν τήν τύχη τή δική του, δέν ήθελαν νά 
προσαρμοστούν μέ τήν πραγματικότητα, ζοΰσαν μέ τίς όδυνηρές άναμνή- 
σεις τοΰ παρελθόντος, έμοιαζαν νά νοιώθουν ήδονή, στριφογυρίζοντας τό 
μαχαίρι στίς άνοιχτές πληγές τους... Κάποιος πού έμενε στό Ιδιο δωμάτιο, 
άπό τή Σμύρνη κι αύτός, ήξερε τί δουλειά έκανε, τόν σήκωσε μέ τό ζόρι, θά 
σέ πάω νά δουλέψεις, τοΰ είπε, πρέπει νά κάνεις τά πρώτα βήματα στήν 
καινούρια ζωή, άν ήθελες νά πεθάνεις άς έμενες στή Σμύρνη, είσαι νέος 
άκόμα. ή ζωή έχει τίς άπαιτήσεις της, δέν μπορείς νά μένεις έξω ά π ’ αύτή. 
Τόν πήγε στό βαφείο πού δούλευε κι ό ίδιος, άρχισε δουλειά μέ τό ζόρι, 
χωρίς κανένα ενδιαφέρον- καθώς οί μέρες περνούσαν καταλάβαινε πώς ή 
άπασχόλησή του ξυπνούσε τά ένδιαφέροντά του, ένοιωθε πώς έμπαινε στή 
διαδικασία τής νέας ζωής, ξανάβρισκε τόν εαυτό του, άρχισε νά προσαρ
μόζεται στό περιβάλλον, νά γνωρίζει τήν πόλη, όπου μιά μέρα τόν ξέβρασε 
τό τεράστιο κύμα τής καταστροφής, παρατηρούσε τώρα στίς καθημερινές 
διαδρομές του, -μετάβαση καί επιστροφή στό έργαστήριο- τούς άνθρώπους



πού κυκλοφορούσαν γύρω του, τά σπίτια, τούς δρόμους, τά μαγαζιά, κάθε 
μέρα άνακάλυπτε κάτι καινούριο' ήρθε στιγμή πού κατάλαβε πώς είχε ξε- 
φύγει άπό τήν άτμόσφαιρα τής νοσηρής νοσταλγίας, όπου ώς τότε ζοϋσε, 
χωρίς νά βεβηλώσει τήν αγιότητα τής άνάμνησης τής πατρογονικής εστίας 
καί τών δικών του. "Οταν έγινε τό πρώτο βήμα, τά άλλα ήταν εύκολα. Σέ 
λίγο συνειδητοποίησε πώς είχε τίς ικανότητες νά κάνει περισσότερα άπό 
όσους δούλευαν στό βαφείο καί νά έχει καλλίτερα άποτελέσματα. Έτσι 
άποφάσισε ν ’ άνοίξει δικό του μαγαζί. Ένας Γιαννιώτης τόν βοήθησε, πήρε 
δάνειο άπό τήν τράπεζα, έγγυήθηκε ό ίδιος γιά τήν εξόφλησή του, ήξερε 
πώς δέ θά έχανε τά χρήματά του, ό Σταύρος περίμενε νά πάρει τίς ομολο
γίες, άπό τίς αποζημιώσεις άνταλλαγής τών περιουσιών, βρήκε κατάλληλο 
τό ισόγειο τοΰ ξενοδοχείου «Βενιζέλος», τό νοίκιασε, έγκατέστησε έκεϊ τά 
μηχανήματά του κι άρχισε νά δουλεύει. Ή  ποιότητα τής έργασίας του έκτι- 
μήθηκε, οί πελάτες μέρα τή μέρα γίνονταν περισσότεροι, δέν είχε παράπο
νο, θά ’παίρνε αύτές τίς μέρες δυό προσφυγόπαιδα γιά βοηθούς, θά μάθαι
ναν τήν τέχνη, καί θά μπορούσαν νά ζήσουν.

Σ’ δλη τή διάρκεια τής άφήγησής του, ό Γιάγκος, ή Φωτεινή καί ή Θε
ώνη, δέν τόν διέκοψαν. Τόν άφησαν νά κάνει τήν έκ βαθέων έξομολόγησή 
του, δπως αύτός ήθελε, σίγουροι πώς τόν βοηθούσε νά άπαλλαγεΐ άπό ένα 
κομμάτι πίκρας πού ήταν συσσωρευμένη στήν καρδιά του. Οί άλλοι άρχι
σαν ύστερα τήν έξιστόρηση τών δικών τους παθών, άπό τήν ήμέρα τής 
εισόδου τών Τούρκων στή Σμύρνη, ώς τή στιγμή τής άπολύτρωσης άπό τή 
δυστυχία καί τήν άπόγνωση μέ τήν έπίσκεψη τοΰ Πέτρου στό τούρκικο 
σπίτι, δπου ήταν έγκατεστημένοι. Ή  Θεώνη δέν άντεξε σ’ αύτή τήν ανα
δρομή. ή καρδιά της έγινε κομμάτια, σέ λίγο θάρχιζαν οί γονείς της νά 
μιλάνε καί γιά τό δικό της μαρτύριο, θά ύποχρεωνόταν ν ’ άναπλάσει όλες 
τίς στιγμές τής ζωής τών τελευταίων χρόνων, κάθε μιά τους έσταζε πόνο, 
δάκρυ, άπελπισία, άπόγνωση. Ό χι, δέ θά ξαναβάδιζε τό δρόμο τοΰ μαρ
τυρίου, θά πάω νά ξαπλώσω, πατέρα, μέ σνγχωρεϊτε κύριε Σταύρο, μητέρα, 
δέν αισθάνομαι καλά. —Νάρθω μαζί σου, κόρη μου, πετάχτηκε ή Φωτεινή 
άνήσυχη. —Όχι, δχι, καθηστε εσείς, συνεχίστε τήν κουβέντα σας, θά μοϋ 
περάσει. Ό  Γιάγκος συνειδητοποίησε άμέσως τί σήμαινε ή άδιαθεσία καί 
ή άποχώρηση. Μετάνοιωσε, γιατί είχε παρασυρθει σέ άναμνήσεις πού δέν 
ήθελε νά άκούσει ή κόρη του. Οί πληγές της ήταν άκόμη ανοιχτές, ό 
νευρικός κλονισμός είχε βέβαια έξαφανιστεΐ, έτοιμος δμως πάντα νά ύπο- 
τροπιάσει, δταν δεχόταν προκλητικά έρεθίσματα, ή άκρα εύαισθησία της 
μαρτυρούσε τί έσωτερικές συγκρούσεις γίνονταν κάτω άπό τήν έπιφάνεια, 
χρειαζόταν άκόμα μεγάλη προσοχή, αύτό ό Γιάγκος τό είχε ξεχάσει. Είπε 
λίγα λόγια γιά τή δραματική περιπέτεια τής Θεώνης, άλλη φορά θά σοϋ 
μιλήσω μέ λεπτομέρειες, πρέπει νάμαστε μόνο οί δυό μας, οί γυναίκες δέν 
άντέχουν νά τ ’ άκούν. — Έ χει δίκιο τό κορίτσι, μέ τά τόσα πού τράβηξε,
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συμφώνησε κι ό Σταύρος, θά φύγω τώρα, μοϋ δώσατε μεγάλη χαρά μέ τό 
κάλεσμά σας, γιόρτασα πάλι Πάσχα οικογενειακά, εϊχα ξεχάσει τί σημαίνει 
οικογένεια τέτοιες μέρες... Έσφιξαν τά χέρια καί καθώς ό Σταύρος έβγαι
νε: ή ζωή μου μοιάζει μέ τή δική σου Γιάγκο, σέ πολλά σημεία. Αές ν ’ αλλά
ξει κι ή δική μου μοίρα; Εσένα σ ’ έσωσε ό Πέτρος, έσύ έρχεσαι καί βρί
σκεις έμένα καί μοϋ χαρίζεις τή φιλία σου, καλοσήμαδη ηταν ή συνάντησή 
μας... —Ό λα γίνονται, μόνο χρειάζεται πίστη, δλα γίνονται, έπανέλαβε ό 
Γιάγκος κι έσφιξε γιά μιά άκόμα φορά τό χέρι τοΰ Σταύρου...

Βενιζέλος, ένισχυμένος πιό πολύ μέ τά άποτελέσματα τών γερουσια-
στικών έκλογών, καταπιάστηκε μέ τήν άποτελεσματικότερη εφαρμογή 

τοΰ προγράμματος του. Βέβαια ό μεγάλος άριθμός τών βουλευτών καί γε
ρουσιαστών πού άνήκαν στό κόμμα του, τοΰ δημιουργούσε καί προβλήμα
τα μέ τίς παρουσιαζόμενες φιλοδοξίες γιά ύπουργοποίηση. Ή ταν ένας 
«πονοκέφαλος» πού τόν άντιμετώπιζε συχνά ’ιδιαίτερα σέ περιόδους ανα
σχηματισμών. Τόν ξεπερνοΰσε, γιατί είχε τήν εύχέρεια της επιλογής, χωρίς 
κραδασμούς τής κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Πάντως μέσα στό κόμμα 
του είχαν δημιουργηθεΐ τάσεις καί ομάδες, πού κάθε μιά άγωνιζόταν, μέ 
τά δικά της όπλα, γιά τήν έπιβολή της. Μετά τήν έκλογή τοΰ ναυάρχου Π. 
Κουντουριώτη, ύστερα άπό έπιμονή τοΰ Βενιζέλου, ώς όριστικοΰ Προέ
δρου τής Δημοκρατίας (ό Κουντουριώτης ήταν τότε 74 χρόνων, έλεγε πώς 
είναι γέρος, πρόβαλε άρνηση, πίστευε πώς δέ θά μποροΰσε ν ’ άσκήσει τά 
καθήκοντά του δπως έπρεπε...) ό Βενιζέλος άνασχημάτισε τήν κυβέρνησή 
του (7 ’Ιουνίου). Συμμετείχε τώρα σ’ αύτή καί ό εκπρόσωπος τής Ηπείρου, 
ό Δημ. Μπότσαρης, ώς ύπουργός τών Ναυτικών. ’Επειδή έγιναν ύπουργοί 
ό Στυλ. Γονατάς καί ό Βύρων Καραπαναγιώτης (υφυπουργός), προπαντός 
ό τελευταίος -ήταν μέλος τοΰ Στρατοδικείου πού κατεδίκασε τούς έξ- οί 
άντιβενιζελικοί άντέδρασαν. Ό  Διχασμός μετά τήν έκλογική έπιτυχία τοΰ 
Βενιζέλου είχε καί πάλι άναζωπυρωθεΐ, κι όσο περνοΰσαν τά χρόνια θά 
προσλάμβανε μεγαλύτερες διαστάσεις. Τό Λαϊκό κόμμα άπέσχε γιά μεγάλο 
διάστημα άπό τίς έργασίες τής Βουλής.

"Ολα τά γεγονότα, τήν άποχή τοΰ Λαϊκοϋ κόμματος καί κυρίως τήν 
ύπουργοποίηση τοΰ Μπότσαρη, τα σχολίασε έκτενώς ό γιαννιώτικος τύ
πος, κάθε μιά έφημερίδα άνάλογα μέ τήν τοποθέτησή της. Μετά τήν προ
σχώρηση τοΰ Χατζή στούς Φιλελευθέρους ή μόνη άντιβενιζελική έφημερί
δα στά Γιάννινα είχε μείνει ή Ελευθερία τοΰ Χρηστοβασίλη. Έ τσι τήν 
άποχώρηση τού Λαϊκοϋ κόμματος τή δικαιολόγησε μόνο αύτή. Μέ τήν 
ύπουργοποίηση τοΰ Μπότσαρη δέν έγινε τό ιδιο. Ή  πολιτεία τοΰ Μπότσα
ρη είχε δημιουργήσει άντιδράσεις στόν εύρύτερο δημοκρατικό χώρο, ό μό
νος ένθερμος ύποστηρικτής του άπέμεινε ό Κήρυξ. Οί δυό άλλες δημοκρα
τικές έφημερίδες, ό Ηπειρωτικός άγών καί ή Αγροτική ήχώ άντέδρασαν
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αρνητικά. Είχαν πολεμήσει σκληρά ώς τώρα τόν Μπότσαρη καί τήν πολι
τική του, δέ θά άλλαζαν στάση, ούτε τώρα πού εγινε υπουργός, οΰτε στό 
μέλλον. Ό  Ηπειρωτικός άγών φανέρωσε τήν άντίδρασή του άμεσα καί 
έμμεσα, μέ τά συνεχιζόμενα δημοσιεύματα κι άποκαλύψεις γιά τό σκάνδα
λο Μπότσαρη - Φωτεινού (όπως σημειώθηκε ή κατηγορία κατά τού Μπό
τσαρη ήταν πώς δωροδόκησε τόν ύποψήφιο τού δεύτερου συνδυασμού τών 
Βενιζελικών στίς τελευταίες γερουσιαστικές έκλογές, γιά ν ’ άποσύρει τήν 
υποψηφιότητά του, κάτι πού έγινε τήν παραμονή τών εκλογών καί κατά 
τούς υποψήφιους τού β ' συνδυσμοϋ συνέβαλε στήν ήττα τους), τή δήθεν 
διάσταση Μπότσαρη - Λούλη καί τήν έντονη έπικριτική άρθρογραφία τοΰ 
Άλ. Μελά γιά τήν πολιτεία τοΰ Μπότσαρη καί τών φίλων του μέ προκλη
τικούς τίτλους: Καταγγέλλω (13-6-29) καί Κάτω οί ληστοτρόφοι... (16-6- 
29). Ή  ’Αγροτική ηχώ. άκολούθησε τό παράδειγμα τής βενιζελικής Πατρί- 
δος τών Αθηνών, τοΰ Ήπειρώτη Σ. Σίμου, ό όποιος μέ τήν ύπουργοποίηση 
τοΰ Μπότσαρη είχε γράψει καυστικό άρθρο έναντίον του. ("Ενα άπόσπα- 
σμα: ’Ερωτώ ακόμη πρός τί έκρίθη άρμόδιος διά τό νπονργείον τής θαλάσ
σης άνήρ χερσαίος, φιλοτίμως καταγινόμενος άπό έτών μέ τήν μελέτην τών 
«κρεμερί» καί τών σιδηροδρόμων τής Βαγδάτης; Μή τυχόν άπουσίαζον τής 
βουλής είδικαί προσωπικότητες διά νά διευθύνουν έγκύρως τό ύπουργεΐον 
τών Ναυτικών εις στιγμάς μάλιστα άνασυγκροτήσεως τών κατά θάλασσαν 
δυνάμεων τής χώρας;). Ή  άρθρογραφία τής Πατρίδος είναι άποδεικτική 
τών τάσεων πού έπικρατοΰσαν στό κόμμα τών Φιλελευθέρων -σχολίασε τό 
γεγονός ή Αγροτική ήχώ: Παρά προσώπων τά όποια έχουν στενάς σχέσεις 
μέ τούς έπισήμους κύκλους, έκοινολογήθη δτι ό κ. υπουργός τών Ναυτικών 
έζήτησε άπό τάς ύπηρεσίας τούς σχετικούς φακέλλους τοϋ ύπουργείου διά 
νά πληροφορηθή εις ποίαν κατάστασιν εύρίσκεται ό στόλος μας... Διώρι- 
σεν υποναύαρχον τόν κ. Τραχήλην (γερουσιαστή Ίωαννίνων) καί τόν διέ- 
ταξεν έσπευσμένως νά μεταβή άμέσως εις ’Ιωάννινα καί νά έπιθεωρήση τά 
καΐκια τής λίμνης. Τόν κ. υποναύαρχον θά συνοδεύση ό ναυπηγός κ. Βη- 
λαράς (γερουσιαστής), δστις διετάχθη νά περιμαζεύση δλα τά τσέφλια τών 
καραβίδων, τά όποια θά χρησιμεύσουν ώς θώρακες διά τά ύπό επισκευήν 
καΐκια τοϋ στόλου... Καί συνέχιζε, στόν ιδιο πάντοτε ειρωνικό τόνο, μιλώ
ντας γιά τά καθήκοντα πού άνέθεσε ό Μπότσαρης στόν τρίτο γερουσιαστή, 
τόν Μπέμπη (ένωση τής λίμνης τών Ίωαννίνων μέ τόν λιμένα τής Σαγιά- 
δας) στό βουλευτή Λούλη (τή ναυτολόγηση πληρωμάτων γιά τό στόλο τής 
λίμνης), καί στό βουλευτή Καραγιώργη (τού έδινε τό παράσημο τής άξίας 
γιά τή... μεγάλη του μόρφωση... (11-6-29).

Γιά τό Χρηστοβασίλη ήταν δύσκολο νά σχολιάσει τήν ύπουργοποίηση 
τού Μπότσαρη. Παρότι αποτελούσε τόν κυριότερο πολιτικό άντίπαλο τοΰ 
άντιβενιζελικοΰ χώρου, ή κοινή καταγωγή τους, τό Σούλι, έκανε σχεδόν 
φιλική τή συμπεριφορά άπέναντι του. Δέ συνέβαινε στό παρελθόν τό ιδιο
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καί μέ τόν άλλο, Σουλιώτικης καταγωγής, αρχηγό τών Φιλελευθέρων στήν 
"Ηπειρο, τόν αντιστράτηγο Π. Δαγκλή. Δέν ήθελε οΰτε νά τόν δει, ούτε νά 
τόν άκούσει γ ι’ αύτό καί τά άρθρα, τά πολλά πού έχει γράψει, κι ό σχο
λιασμός, ήταν έντονα έπικριτικός, εχθρικός έναντίον του. Άγνωστη ή 
αιτία τής διαφορετικής εκτίμησης τών δυό στρατιωτικών καί πολιτικών 
συμπατριωτών του. "Ισως γιατί δέν ήθελε ν ’ άναγνωρίσει τή Σουλιώτικη 
καταγωγή τοΰ Δαγκλή...

Τί νά γράψει, λοιπόν, γιά τόν Μπότσαρη; Σημείωσε τούτα μόνο: ’Ανε
ξαρτήτως τοϋ δτι ό βουλευτής Ίωαννίνων κ. Δημ. Νότη Μπότσαρης τυγχά
νει έκ τών ίκανοτέρων τοϋ σημερινού ϋπουργικοϋ συγκροτήματος τοϋ Βε
νιζέλου, ό διορισμός του ώς ύπουργοΰ, έστω καί τών Ναυτικών, ένώ ή θέ- 
σις του ήτο είς τό ύπουργεΐον τών Στρατιωτικών ή τό τής Συγκοινωνίας, 
οφείλεται ώς άπάντησις είς τάς άληθείς ή ψευδείς άποκαλύψεις κατά τήν 
έν Κερκύρα δίκην τών Κουμπαίων, περί ύπάρξεως πολιτικών ελατηρίων 
είς τήν αιχμαλωσίαν Μελά-Μυλωνά. Διά τοϋ διορισμού αύτοϋ ό Βενιζέ
λος έξέφερε τήν ετυμηγορίαν του είπών: — "Οχι δέν ύπάρχουν πολιτικά 
έλατήρια! Καί συνεπώς: Ζήτω τοϋ Λούλη μας! Γιατί δχι κύριοι Ήπειρώ- 
τες. άφοϋ τό λέγει ό Μπάμπας σας; (’Ελευθερία, 13-6-29). ’Αργότερα, (9-9- 
29) μετά τήν άνάμιξη τού Μπότσαρη στήν έκλογή δημάρχου, όταν υποστή
ριξε τόν κύριο άντίπαλο τοΰ έκλεγέντος δημάρχου Δημ. Βλαχλείδη, θά 
σχολιάσει δυσμενώς τή στάση του καί τή γενικότερη πολιτική του στήν 
"Ηπειρο: Τόν κ. Δημ. Νότη Μπότσαρην -έγραψε τότε- άρχιβουλευτήν τοϋ 
νομού Ίωαννίνων καί γερουσιαστοποιόν, μέ δλον τόν άντιβενιζελικώτα- 
τον αύτοϋ χαρακτήρα, τιμώμεν καί σεβόμεθα καί ώς φέροντα έν τών ένδο- 
ξοτέρων ονομάτων τής Ηπειρωτικής ιστορίας καί ώς Ήπειρώτην άπλώς, 
καί χάριν τούτου ουδέποτε έδημοσιογραφήσαμεν κα τ’ αύτοϋ προσω- 
πικώς... Αλλά καί μέ δλην τήν τιμήν καί τό σέβας δπερ άπονέμομεν είς 
τό έκλεκτόν τέκνον τής Ηπείρου, δέν δυνάμεθα νά μή ψέξωμεν τάς πολι
τικός ένεργείας αύτοϋ έν τώ νομφ Ίωαννίνων, (διότι) μετετράπη είς θερά
ποντα τοϋ Βενιζέλου, άπολακτήσας πάν ύγιές πολιτικόν στοιχείον τοϋ τό
που καί (ένεκολπώθη) στοιχεία, τά όποια δέν ώφειλε νά άξιώση ούδ’ 
αύτής τής καλημέρας του! Τήν ιδια πολιτική -συνέχιζε- τήρησε, εκτός άπό 
τίς γερουσιαστικές καί βουλευτικές έκλογές καί στίς έκλογές δημάρχου καί 
είχαν άπόλυτο δίκιο οί άδελφοί Βλαχλείδη νά διαμαρτύρονται γιά τή στά
ση του (περισσότερες λεπτομέρειες θ ’ άναφερθοΰν στό κεφάλαιο γιά τίς δη
μοτικές έκλογές). Στόν έπίλογο τοΰ άρθρου ό Χρηστοβασίλης σημείωνε: Ό  
κ. Δ. Μπότσαρης έν τή παντοδυναμία τοϋ Βενιζέλου, τή ύπεροψία του καί 
τή έγωπαθεία του, προέβη είς τοιαϋτα παρακινδυνευμένα μέτρα, ώστε νά 
έκπέση είς τήν συνείδησιν τοϋ Ηπειρωτικού λαοϋ, καί είναι γεγονός δτι 
έξέπεσεν ήδη θριαμβευτικώς.

Ή  ταλαιπωρία άπό τήν μετάβαση τών μαρτύρων, κατά τή δίκη τών
Κουμπαίων στήν Κέρκυρα, έπανέφερε στό προσκήνιο τήν άνάγκη ίδρυσης Έφε-
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τείου στά Γιάννινα, αίτημα πού είχε προβληθεί άπό τίς πρώτες μέρες τής άπε- 
λευθέρωσης τής Ηπείρου. -Γεγονός άξιο νά άναγραφεΐ ώς είδηση: Οί μαθητές 
τής ’Εμπορικής Σχολής Ίωαννίνων, μέ τούς καθηγητές τους καί τόν άκούραστο 
διευθυντή τής σχολής Κ. Μολυβάδα, έξέδραμον από πρωίας (4-6-29) στά Μάρ
μαρα (Σαντοβίτσα). Έκεΐ έμειναν όλην τήν ημέραν, διασκέδασαν καί τό βράδυ 
γύρισαν είς τήν πόλιν κατευχαριστημένοι... Τί νάγραφαν τάχα οί έφημερίδες τής 
εποχής, άν άκουαν γιά πολυήμερες εκδρομές μαθητών; Σίγουρα θ’ άνακά- 
λυπταν σκάνδαλα... Τόσος θόρυβος, γιά εβδομάδες, ολόκληρες, έγινε γιά μιά 
εκδρομή τών σπουδαστών τοΰ Μονοταξίου Διδασκαλείου στό Τσεπέλοβο, ση
μεία καί τέρατα άποκαλύφθηκαν... Μιά έκδρομή πολυήμερη, στήν Κρήτη π.χ., 
θά έδινε τροφή γιά μεγάλα σκάνδαλα, στή ρέπουσα πρός τήν σκανδαλολογία 
γιαννιώτικη δημοσιογραφία... Δέν είναι, λοιπόν, παράξενο τό ότι σέ λίγο καιρό 
νέα «σκάνδαλα» ήρθαν στό φώς... -Χάρις εις τάς προοδευτικός τάσεις μερικών 
νέων ίδρύθη καί είς τά ’Ιωάννινα «Σύνδεσμος νέων», μέ πρόγραμμα τήν ηθικήν 
διάπλασιν τών νέων. Ύ πέρ τής ώφελίμου ταύτης κοινωνικής όργανώσεως ό Γε
νικός διοικητής κ. Καλεύρας εκδηλώνει εξαιρετικόν ενδιαφέρον» (Ηπειρω
τικός άγών, 6-6-29).- Τό υποκατάστημα τής Εθνικής τραπέζης Ίωαννίνων, άνα
κοίνωσε δτι ή "Ενωση ελληνικών τραπεζών άνήγγειλε τήν πτώχευση τής Τραπέ
ζης Θεσσαλίας (ύποκατάστημά της λειτουργούσε καί στά Γιάννινα) καί τήν άνά- 
ληψη τών ύποχρεώσεών της άπό τήν "Ενωση... Πάλι καλά. Ό  ’Ηπειρωτικός 
άγών συνιστοΰσε στούς βιοπαλαιστές νά καταθέτουν τά χρήματά τους στά κρα
τικά ταμεία, γιατί έκεΐ δέν διέτρεχαν κίνδυνο...- Ή  ’Ελευθερία (20-6-29), διαπί
στωνε δτι ή ιατρική έπιστήμη κάθε μέρα έκανε προόδους στά Γιάννινα. Έχομεν 
-έγραφε- άκτινοθεραπείαν μέ ιατρούς τούς κ.κ. Δημ. Βλαχλείδην, Γεώργ. Δευ- 
τεραϊον, Βασ. Λάππαν καί Β. Μιχαηλίδην. Έχομεν μικροβιολογικόν εργαστη
ρώ ν τοϋ κ. Γ. Δευτεραίου. Έχομεν δερματολόγον τόν κ. Π. Άποστολίδην, έχο
μεν οφθαλμιάτρους τούς κ.κ. Γ. Γκαρτζούνην καί Κων. Άγνάντην. έχομεν άρί- 
στους παθολόγους, εκτός τών άλλων μνημονευθέντων καί πολλούς άλλους, ώς 
τούς κ.κ. Ευάγγελον Παππάν, Ίω. Τζόγιαν, Άν. Χρηστίδην, Ά. Τσατσάνην, 
Έπαμ. Λέκκαν κ λπ. κ.λπ... Έχομεν οδοντιάτρους τούς κ.κ. Γεώργ. Καππάν, 
Μιχ. Καππάν, Νικόλ. Σακκελίωνα, Κων. Σακκελίωνα, Ά. Ξιούραν, Άρ. Λεύκο- 
βιτς, (Μιά άναγκαία διόρθωση στόν προηγούμενο τόμο: Οί γάμοι τοϋ Λεύκο- 
βιτς έγιναν στίς 22-12-1928 -καί δχι 1929- καί τό δνομα τής συζύγου του ήταν 
’Ανδρομάχη καί δχι ’Αλεξάνδρα). ...Έχομεν, τέλος, χειροϋργον μοναδικόν είς 
άπασαν τήν Ή πειρον καί τήν Αλβανίαν, τόν Δημοσθ. Δάνον, μετά χει
ρουργικής κλινικής καί ήδη άπεκτήσαμεν καί ιατρόν χειροϋργον-γυναικολόγον. 
άρτίως άφιχθέντα έκ Παρισίων, όπου είδικώς έσπούδασε τά γυναικολογικά, τόν 
κ. Γεώργιον Σούλην, όστις ίδρύσας καί γυναικολογικήν κλινικήν, έθεράπευσε 
μίαν μεγάλην έλλειψιν καί έπλήρωσε ένα μέγα κενόν διά τήν πόλιν μας καί όλην 
τήν Ήπειρον... Έάν δέ άποκτήσωμεν καί οπολαρυγγολόγον ιατρόν, τότε ή πό
λις μας θά καταστεί αληθές κέντρον τής ιατρικής έπιστήμης όχι μόνον διά τήν 
Ήπειρον, άλλά καί δι ’ αύτήν άκόμη τήν όμορον Αλβανίαν. Πόσο ολιγαρκείς, 
άλλά καί πόσο περήφανοι γιά τούς έπιστήμονές τους ήταν οί Γιαννιώτες! Σήμε
ρα έχουμε εκατοντάδες γιατρούς δλων τών ειδικοτήτων, καθηγητές Πανεπιστη
μίου, έλεύθερους έπαγγελματίες έξοχους, δυό τεράστια νοσοκομεία, τό Πανεπι
στημιακό καί τοϋ Χατζηκώστα, καί πάλι δέν είμαστε ευχαριστημένοι. Τόσο



πολύ πλεόνασε ή άρρώστεια στήν εποχή μας καί δέ μπορούμε νά άνταποκρι- 
θούμε στίς άνάγκες τών Ήπειρωτών καί αύτές τών όμορων νομών; Έ τσι φαί
νεται...- Ή  αντιδικία μεταξύ Κήρυκος καί τών άλλων γιαννιώτικων έφημερί
δων, όλων σχεδόν, σχετικά μέ τό πρόσωπο καί τήν πολιτεία τοΰ ταγματάρχη

Μπριλλάκη συνεχιζό
ταν γιά μήνες, ώς τήν 
ημέρα τής μετάθεσής 
του. Ό  Μπριλλάκης, 
διοικητής Χωρο
φυλακής Ίωαννίνων, 
ηταν στενός φίλος τοΰ 
Κήρυκος, -καί βέβαια 
καί τοΰ Μπότσαρη καί 
τών Φιλελευθέρων γε
νικότερα- καί ή έφημε
ρίδα μέ τούς έπαίνους 
πού τοϋ έκανε κάθε τό
σο, δ ι’ δσα ύπέρ τής 
ασφαλείας τής Ηπεί
ρου επραξε, προκα- 

λοΰσε τούς άλλους, πού άμφισβητοΰσαν τίς ίκανότητές του καί τοϋ καταλόγιζαν 
σοβαρότατα λάθη, δέ δίσταζαν νά τόν χαρακτηρίζουν ώς κακό δαίμονα τής 
Ηπείρου. Ιδιαίτερα ό Χρηστοβασίλης έγραψε πολλά άρθρα έναντίον του, κα
ταγγέλλοντας τίς μεθόδους πού χρησιμοποιούσε. (Ενδεικτικά σημειώνονται τά 
άρθρα, πριν τή μετάθεση τοΰ Μπριλλάκη στήν Έλευθερία: Τεχνουργίαι τοϋ 
Μπριλλάκη. (24-6-29), Έπί τή αναχωρήσει τοϋ κ. Μπριλλάκη. (18-6-29), «Τόπι- 
στοποιητικόν τοϋ κ. Μπριλλάκη» (22-7-29). Ό  έπίλογος τοΰ άρθρου: Ή  Χωρο
φυλακή τής Ηπείρου κακώς διοικηθείσα ύπό τοϋ κ. Μπριλλάκη, δέν άπέφερε 
κανέν ληστοδιωκτικόν καρπόν, ή δέ σύλληψις τών Κουμπαίων καί ή έπακο- 
λουθήσασα ενεκα τούτου παγίωσις τής Δημοσίας ασφαλείας έν Ή  πείρο), οφεί
λεται εις τήν παράδοσιν τών Κουμπαίων ύπό τής ’Αλβανίας, ό δέ Μπριλλάκης 
άναχωρών έξ Ίωαννίνων αφήνει τάς χειροτέρας τών αναμνήσεων καί τάς κα
τάρας εκατοντάδων οικογενειών ποιμνιοτρόφων, οϋς κατεδυνάστευσεν περισ
σότερον ακόμη καί αύτοϋ τοϋ Ίσούφ Άράπη! Αυτή είναι ή άλήθεια. ’Αντίθετα, 
ό Γενικός διοικητής, άλλες άρχές, σωματεία καί οργανώσεις, καί φυσικά ό 
Κήρυξ, άπένειμαν εύσημα στό Μπριλλάκη, κι άς διαμαρτυρόταν ό Χρη
στοβασίλης). -Άπό τίς άρχές ’Ιουλίου άρχισε τίς παραστάσεις του στό κέντρο 
Παράδεισος ό θίασος Δ. Ζαφειριού, μέ τήν όπερέττα τοΰ Ν. Χατζηαποστόλου: 
Μποέμικη άγάπη. Στό θίασο μετείχε καί ό νεαρός τότε ηθοποιός Βασ. Αύλωνί- 
της κι ένας Ήπειρώτης, ό Χρ. Μαρέττας.- Στήν Ήπειρο (11-7-29) δημοσιεύτηκε 
μιά ανταπόκριση άπό τήν Ηγουμενίτσα, σύμφωνα μέ τήν όποία, ό εκεί επιθεω
ρητής Δημοτικών σχολείων Παραμυθιάς Π. Βεργόπουλος, σέ τοπικό συνέδριο 
ανέπτυξε τά εξής καταπληκτικά, Ιδιαίτερα γιά τήν έποχή έκείνη: α) Δέν είναι 
άνάγκη -είπε- νά πάνε τά παιδιά στήν έκκλησία. Τί νά κάνουν έκει; Ν’ άκοΰνε 
τούς παπάδες; Άντί νά πάνε στήν έκκλησία, καλλίτερα θά έκαναν νά πάρουν 
λαγοΰτα, μαντολίνα, κιθάρες, πίπιζες καί άηδονοκλαρίνα καί νά τό ρίξουν στό

Ή Εμπορική Σχολή
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γλέντι. β) Ά ντί τής φυσικής πειραματικής, τής Ιστορίας καί τών άλλων σαχλών 
μαθημάτων, πρέπει νά μάθουν έν βάθει καί πλάτει τά δσα γίνονται μέ τή σύλ
ληψη, τήν κυοφορία καί τήν ανάπτυξη τών βρεφών, γ) Δέν καταδίκαζε τήν έτε- 
ροφυλία, άντίθετα συνηγορούσε γ ι’ αύτή. δ) Δήλωσε πώς θά έργασθεΐ δραστη- 
ρίως ύπέρ τής άποκαταστάσεως τών διόασκαλισσών καί ύπέρ τής τεκνοποιίας 
καί τής εύημερίας καί υπερπαραγωγής τέκνων πρός ένίσχυσιν τοϋ εθνικού 
στρατοϋ καί στόλον... ’Αναδημοσιεύοντας τήν είδηση ό Ηπειρωτικός άγών (13- 
7-29), σχολίαζε: Πάει πιά, έχασαν αί λέξεις τήν σημασίαν των καί ήμεϊς οί άκού- 
οντες καί άναγιγνώσκοντες αύτά τά αίσχη, κοντεύομεν νά χάσωμεν τό μυαλό 
μας διερωτώμενοι: Ποϋ ζώμεν έπί τέλους; ’Αντίθετα μέ τίς άλλες έφημερίδες ό 
Χρηστοβασίλης έπλεκε τό εγκώμιο τοΰ Βεργόπουλου, χρησιμοποιώντας τά πιό 
κολακευτικά επίθετα γιά νά τόν χαρακτηρίσει: Έχομεν στήν Ήπειρο έπιθεω- 
ρητάς τής Δημοτικής έκπαιδεύσεως πού μισθοδοτούνται γιά νά κοιμούνται, έπι- 
θεωρητάς πού κοντσοεργάζονται, έπιθεωρητάς πού εργάζονται. Μεταξύ τών 
εργαζομένων είναι καί ένας έπιθεωρητής πού έθαυματούργησε καί θαυμα
τουργεί... ό Π. Βεργόπουλος. Αύτός δέν είναι μόνο ένας άπό τούς άρίστους έπι
θεωρητάς, άλλά είναι καί δημιουργικός έπιθεωρητής. Στή συνέχεια άναφερόταν 
στίς δραστηριότητές του καί χαρακτήριζε τόν έπιθεωρητή ώς άπαράμιλλο, δαι
μόνιο, πρωτότυπο, άοκνο, άκαταπόνητο, δραστήριο, ειλικρινή, δίκαιο άλλά καί 
αυστηρό στήν έκτέλεση τών καθηκόντων του. Καλά δλα αύτά, άλλά γιατί τόν 
κατηγορούσαν οί άντίπαλοί του; Αύτό οφειλόταν, κατά τόν Χρηστοβασίλη, σέ 
μερικάς σκανδαλοποιούς διδασκαλίσσας τής περίφερείας του καί στήν άπόφα- 
ση τοΰ έπιθεωρητή νά ζητήσει τή μετάθεση 60-65 δασκάλων καί διδασκαλισσών, 
τών μισών δηλαδή έκπαιδευτικών τής περιφερείας του. Όμως τό ’Ανώτερο 
έκπαιδευτικό συμβούλιο Ηπείρου (τό άποτελοΰσαν τότε οί I. Κουσουρός, Γε
νικός έπιθεωρητής Μ.Ε., I. Βασιλείου πρόεδρος πρωτοδικών, I. Κυπριώτης, δι
κηγόρος καί Γ. Ράδος, μεγαλοβιομήχανος) άντί νά μεταθέσει τούς δασκάλους, 
μετέθεσε τόν Βεργόπουλο. Ό  Χρηστοβασίλης διαμαρτυρήθηκε καί ζητούσε άνα- 
θεώρηση τής άπόφασης (16-9-29) άφήνοντας ύπαινιγμούς δτι ό Βεργόπουλος 
καταδιωκόταν γιατί ήταν άντιβενιζελικός.- Ό  καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης Δημ. Εύαγγελίδης, άπό τήν Πλεσίβιτσα Φιλιατών, έγκαταστάθηκε 
στή Δωδώνη γιά νά συνεχίσει τίς άνασκαφές, τίς όποιες, μετά τόν Καραπάνο, 
είχε άρχίσει ό Σωτηριάδης, χωρίς αποτελέσματα...- Ό  πρωθυπουργός τής 
’Αλβανίας Κώτσιο Κόττα -κατά τόν Χρηστοβασίλη 15-8-29)- είναι ό πρώην 
Έλλην καί πρώην ορθόδοξος χριστιανός, άπόφοιτος τοϋ πανεπιστημίου 
'Αθηνών, έκ Κορντσάς. Κωνσταντίνος Κόττας. Ή  μάνα του -συνέχιζε- φανα
τική χριστιανή ορθόδοξη, άφότου άπαγορεύτηκε ή έλληνική γλώσσα άπό τίς 
έκκλησίες τής Κορυτσάς κι άντικαταστάθηκε μέ τήν άλβανική, δέν πάτησε στήν 
έκκλησία, γιά νά μήν άκούει τήν άλβανική' πήγαινε σέ μακρυνά χωριά, δπου 
εκκλησιαζόταν καί μεταλάβαινε. Όποιον υψηλόν μάθημα διά τόν άρνησίθρη- 
σκον, άρνησιεθνή καί άθεον υιόν της, όστις άπό Έλλην μετεβλήθη εις διώκτην 
τοϋ Ελληνισμού, τής Έλληνικής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας καί τής έλληνικής 
γλώσσης!, κατέληγε ό Χρηστοβασίλης. -Άπό τίς τρεις 'Ιερατικές σχολές τής 
’Ηπείρου (άποφοιτοΰσαν παπάδες καί δάσκαλοι, οί τελευταίοι ήταν περισσότε
ροι) τό ύπουργεΐο Παιδείας έκλεισε τίς δυό: τής Ά ρτας καί τοΰ Νησιοΰ Ίωαν- 
νίνων.Άφησε νά λειτουργεί μόνον ή τής Βελλάς. Φυσικά ό μητροπολίτης



Σπυρίδων φρόντισε ν’ αποφοιτούν άπ’ αύτή όχι μόνο παπάδες, άλλά καί δά
σκαλοι, κυρίως Βορειοηπειρώτες. Οί γιαννιώτικες έφημερίδες κατέκριναν τήν 
άπόφαση, χωρίς αποτέλεσμα.- Γάμοι: Έτελέσθησαν χθές (18 Αύγούστου) εν 
στενώ οίκογενειακφ κύκλω οί γάμοι τοϋ λαμπρού νέου κ. Νικ. Π.Σ. Ίωαννίδου,

συνιδιοκτήτου τοϋ ύπό τήν επωνυμίαν: 
«Τυπογραφεΐον καί Χαρτοπωλεϊον αδελ
φών Ίωαννίδου», μετά τής ύπερχαριτωμέ- 
νης καί εύ ήγμένης Δίδος Μαρίκας Λούμα 
(Ελευθερία, 19-8-29). -Ό  προϋπολογισμός 
τοΰ Δήμου Ίωαννιτών τοϋ οικονομικού 
έτους 1929-1930 περιλάμβανε: Έσοδα δρχ. 
4.903.136 καί έξοδα 4.782.135 δρχ., μέ άπο- 
θεματικό 121.000 δρχ. Οί μεγαλύτερες δα
πάνες προορίζονταν: α) Έξοδα κινήσεως 
δημάρχου κλπ., έν τή πόλει 476.000 δρχ. β) 
' Υγεία 340.145 δρχ.. γ) Κατάβρεγμα οδών 
587.000 δρχ., δ) Φωτισμός 1.338.285 δρχ., 
ε) Χορηγήματα είς ιδρύματα, σωματεία 
κ.λπ. 431.000 δρχ. Τό μικρότερο ποσό δινό
ταν γιά τήν ύδρευση, μόνο 5.000 δρχ!- Συνε

χιζόταν άκόμα σφοδρή ή διένεξη άνάμεσα στούς όπαδούς τοΰ νέου ημερολογίου 
καί τοΰ παλαιοΰ (τούς παλαιοημερολογίτες). Στόν Ηπειρωτικό άγώνα (22, 23 
καί 24-7-29) δημοσιεύτηκε μελέτη τοΰ πτυχιούχου φυσικής καί άργότερα λυκει
άρχη, άπό τό Τσερβάρι, Πελοπίδα ΟΙκονομίδη, μέ τίτλο: Γό Ημερολογιακόν. 
Στό μεταξύ ό θεολόγος καθηγητής Γεώργ. Οικονόμου, συνέχισε άπό τόν άμβωνα 
νά υποστηρίζει τήν ορθότητα τοΰ νέου ημερολογίου. Οί ελάχιστοι παλαιοημε
ρολογίτες τών Γιαννίνων, οί άποκαλούμενοι καί Γνήσιοι ορθόδοξοι χριστιανοί, 
έκπροσωπούμενοι άπό τούς: Γ. Τρικαλινό, Δ. Τρικαλινό καί Δ. Τσάγκαλο, έδω
σαν άπάντηση στόν Γ. Οικονόμου, εκθέτοντας τά δικά τους έπιχειρήματα 
(Ηπειρωτικός άγών, 20-7-29).- Στίς έφημερίδες δημοσιευόταν ό απολογισμός 
τών πεπραγμένων τοΰ Λυκείου τών Έλληνίδων τής περιόδου 1926-1929. Σύμ
φωνα μ’ αύτόν: α) Άπό τό Φιλολογικό τμήμα δόθηκαν 37 διαλέξεις, β) Στό 
τμήμα ελληνικών χορών, διδάχτηκαν 15 χοροί, φωτογραφήθηκαν οί κυριότερες 
Ηπειρωτικές στολές καί έγινε μεγένθυση τών φωτογραφιών άπό τόν καλλιτέ
χνη Κενάν Μπεάς (μάλλον θά.πρόκειται γιά τόν Κενάν Μεσαρέ). γ) Τό τμήμα 
ζωγραφικής δέν λειτούργησε, έξαιτίας τής άναχώρησης τοΰ καλλιτέχνη πού δί
δασκε. δ) Τμήμα εκπαιδευτικό: Τόν ’Ιούλιο τοΰ 1926 Ιδρύθηκε στά Γιάννινα Σω- 
ματειον 'Ηπειρωτικής τέχνης. Μετά τή διάλυσή του άνατέθηκε στό Λύκειο 
Έλληνίδων ή ίδρυση τμήματος Ηπειρωτικής τέχνης. Τά χρήματα πού είχαν 
συγκεντρωθεί άπό τό διαλυθέν σωματείο, χρησιμοποιήθηκαν άπό τό Λύκειο γιά 
τήν άγορά ’Ηπειρωτικών στολών. Τήν έκθεση υπέγραφε τό νεοεκλεγμένο διοι
κητικό συμβούλιο": Μαρία Πυρσινέλλα, πρόεδρος, Μερόπη Σαλαμάγκα (μητέρα 
τοΰ ιστοριογράφου καί λαογράφου Δημήτρη Σαλαμάγκα), άντιπρόεδρος, 
’Ελευθερία Χατζηαλεξίου. ταμίας, Ό γλα Χαρούσια καί ’Ελπινίκη Χαρισιάδου, 
γραμματείς. Σύμβουλοι: Καλλιόπη Κούρεντα, Άθηνά Χατζή, Φρόσω Ίωαννί
δου, Αντιγόνη Τζαβέλλα καί ’Ελπίς Βαζακίδου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΈΤΑΡΤΟ

ΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑΚΑ 
ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

’Ακόμα δέν είχε κοπάσει ό άπόηχος άπό τά «σκάνδαλα» τοΰ Μονοτα
ξίου, νέα κρίση ξέσπασε στό χώρο τής εκπαίδευσης, αύτή τή φορά στό 77ε- 
ντατάξω Διδασκαλείο Ίωαννίνων. Δέν είχε σχέση μέ «σκάνδαλα» ή νέα 
κρίση, τά αίτια ήταν σοβαρότερα καί βαθύτερα. Ά πό τά δημοσιεύματα τών 
γιαννιώτικων έφημερίδων. τά σχετιζόμενα μέ τήν έκπαίδευση, γινόταν φα
νερό, ότι είχε άρχίσει ένας σκληρός άγώνας μεταξύ «συντηρητικών» καί 
«προοδευτικών» (βάζω σε εισαγωγικά τίς έννοιες, γιατί σέ πολλές περι
πτώσεις οί θεωρούμενοι συντηρητικοί ήταν περισσότερο προοδευτικοί, 
άπό όσους ήθελαν νά τιτλοφορούνται έτσι καί τ ’ άντίθετο), ώς πρός τό θέ
μα τής γενικότερης οργάνωσης τής έκπαίδευσης. 01 συντηρητικοί δέν ήθε
λαν ν ’ άκούσουν τίποτε γιά έφαρμογή στήν έργασία τοΰ σχολείου νέων με
θόδων, γιά τόν τρόπο οργάνωσής του πάνω σέ νέες βάσεις, γιά τόν καταρ
τισμό προγραμμάτων πού θά ύπηρετοΰσαν θετικά τούς σκοπούς τής Παι
δείας. "Ολα αύτά τά θεωρούσαν βλαπτικά γιά τό σχολείο, τό όποιο έπρεπε 
νά συνεχίσει νά στηρίζεται στήν παράδοση, όπως είχε διαμορφωθεί στά 
Γιάννινα, άπό τήν έποχή άκόμα τής τουρκοκρατίας' τά είσαγόμενα άπό τήν 
Εύρώπη παιδαγωγικά συστήματα τά έξόρκιζαν, προσωποποιοΰσαν μάλι
στα καταστάσεις καί θεωρούσαν τούς νέους παιδαγωγούς πού σπούδαζαν 
στήν Εύρώπη καί γύριζαν στήν Ελλάδα, γιά νά έφαρμόσουν όσα διδάχτη
καν -προσαρμοσμένα, τίς περισσότερες φορές, καί στά δεδομένα τοΰ τό- 
που- ώς τούς κακούς δαίμονες τής έκπαίδευσης, οί όποιοι έπρεπε νά έξο- 
βελιστοΰν άπό τά σχολεία.

Γιά τούς διδάσκοντες στό Πεντατάξιο Διδασκαλείο Ίωαννίνων, ό 
κακός δαίμονας ήταν ό συντηρητικός, στά πολιτικά φρονήματα, διευθυν
τής του Εύριπίδης Σούρλας. Προερχόταν άπό οικογένεια πού πίστευε στό 
βασιλικό θεσμό -ό ίδιος, νέος άκόμα, είχε ένεργό συμμετοχή στήν οργάνω
ση τών ’Επιστράτων Κονίτσης. τήν έποχή τής διένεξης μεταξύ Κωνσταντί
νου καί Βενιζέλου-, ήταν στενός φίλος τού μητροπολίτη Σπυρίδωνα, καί 
συνεργάτης τών Ηπειρωτικών Χρονικών, όπου δημοσίευσε άξιόλογες 
ιστορικές μελέτες, στηριζόμενες στήν άναδίφηση τών άρχείων τής Βιέννης. 
■Ήταν όμως ταυτόχρονα κι ένα φωτεινό μυαλό έτοιμο νά δεχτεί καί νά 
άφομοιώσει κριτικά τίς νέες παιδαγωγικές ιδέες, πού τίς γνώρισε καί τίς



σπούδασε κατά τή μετεκπαίδευσή του στις γερμανόφωνες χώρες, Ιδέες, 
διατυπωμένες άπό κορυφαίους παιδαγωγούς τής εποχής. “Ο,τι διδάχτηκε 
έκεΐ, θέλησε νά τό εφαρμόσει καί στό Διδασκαλείο Ίωαννίνων, τοΰ οποίου 
άνέλαβε τή διεύθυνση. Σέ λίγο διάστημα όλα άλλαξαν στό έκπαιδευτικό 
αύτό ίδρυμα, τό προορισμένο νά μορφώνει δασκάλους. Καί άλλαξαν πρός 
τό καλλίτερο. Αέρας άναδημιουργίας έπνεε παντοΰ, νέα συστήματα, νέοι 
μέθοδοι, νέα οργάνωση, νέοι τρόποι άντιμετώπισης τών προβλημάτων, νέα 
μορφή πειθαρχίας, συνειδητής καί όχι άναγκαστικής, όλα αύτά άποτε- 
λοΰσαν τό κόκκινο πανί γιά τό διδακτικό προσωπικό τοΰ σχολείου, τό 
προσκολλημένο στίς παλιές μεθόδους καί άποφασισμένο ν ’ άντιδράσει μέ 
κάθε μέσο στήν επέλαση τών νέων ιδεών. ’Αφορμή ζητοΰσαν γιά ν ’ άρχί- 
σουν τόν πόλεμο έναντίον τοΰ Ε. Σούρλα, τό έπεισόδιο μέ τόν καθηγητή 
Γ. Λαγίδη καί ό τρόπος τής άντιμετώπισής του, τούς τήν έδωσε. Ό πω ς 
έχει άναφερθεΐ, κατά τό έπεισόδιο άνάμεσα στόν καθηγητή κι ένα σπουδα
στή, ό τελευταίος χειροδίκησε έναντίον τοΰ πρώτου, έπρεπε, λοιπόν, σύμ
φωνα μέ τή γνώμη τοΰ συλλόγου τών διδασκόντων, πλήν τοΰ διευθυντή, 
νά τιμωρηθεί αύστηρότατα. Δέν είχε όμως τήν ίδια γνώμη καί ό Εύρ. Σούρ
λας. Μιά άποβολή τοΰ σπουδαστή θά τόν καταβαράθρωνε' έβλεπε άκόμα 
πώς είχε κάποιο δίκιο κι ό σπουδαστής' ό καθηγητής έπέμεινε νά τόν κρα
τήσει στό σχολείο, παρά τίς άνειλημμένες ύποχρεώσεις του ώς ομαδάρχη 
παιδιών τοΰ Εθνικού οικοτροφείου. Είχε ενεργήσει έν βρασμφ ψυχής, 
όπως λένε στή δικαστική ορολογία, είχε συνεπώς έλαφρυντικά, ό δι
ευθυντής δέν τόν τιμώρησε. Αύτό ήταν! Ό  σύλλογος τών καθηγητών δια
φώνησε μέ τόν διευθυντή καί μέ έπικεφαλής τόν καθηγητή φιλόλογο Ν. 
Τζούφη, κατήγγειλαν τή στάση τοΰ Σούρλα καί ζήτησαν νά έπιβληθοΰν 
κυρώσεις.

Στό μεταξύ, όλα τα διαδραματιζόμενα στό Διδασκαλείο, ήταν τότε τό 
άνώτερο Ιδρυμα στήν Ηπειρωτική πρωτεύουσα, δέν έμειναν άσχολίαστα 
άπό τή γιαννιώτικη κοινωνία καί φυσικά άπό τίς έφημερίδες, που σέ χα
μηλούς τόνους στήν άρχή καί έντονότατα κατόπιν άρχισαν, μέ σχόλια καί 
άρθρα, νά τοποθετούνται άπέναντι στό ζήτημα. Παρόλες τίς άντιθέσεις 
τους, τό σύνολο σχεδόν τών γιαννιώτικων έφημερίδων τάχθηκε στό 
πλευρό τοΰ Σούρλα. Εις τά δμματα τής κοινωνίας (έγραφε ό Ηπειρωτικός 
άγών στίς 15-6-29) έκθέτουν φοβερά τό Διδασκαλεΐον μας τά δσα έκεΐ 
συμβαίνουν, όφειλόμενα δυστυχώς εις τόν κακώς έννοούμενον έγωϊσμόν 
καί τόν φθόνον. Ή  κοινή συνείδησις βεβαίως δέν είναι δυνατόν νά έκτι- 
μήσχι διαφωνίας έπί παιδαγωγικών ζητημάτων. Εκείνο δμως τό όποιον 
δύναται νά κρίνη είναι δτι δλοι οί καθηγηταί τοϋ Διδασκαλείου τά έβαλαν 
μέ τόν διευθυντήν του. Ποιος θά ήττηθή; Καθ ’ ημάς μόνον οί διδασκόμε
νοι, οί όποιοι θά κληθοϋν νά πληρώσουν τά σπασμένα καί τήν διάστασιν. 
Ύστερα άπό 10 μέρες (24-6-29) ή ίδια έφημερίδα έψεγε δριμύτατα τούς κα
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θηγητές γιατί, άντί νά δώσουν λύση στό πρόβλημα, δπως άπαιτοΰσε ή 
γιαννιώτικη κοινωνία, αύτοί άπεργοΰσαν.

Ό  Χρηστοβασίλης, γνώστης τών δσων συνέβαιναν στό Διδασκαλείο, 
προσπαθούσε νά συμβιβάσει τά διεστώτα, χωρίς νά καταλογίζει εύθύνες 
σέ καμμιά παράταξη. Έδινε ό ίδιος τήν ερμηνεία γ ι’ αύτό: Σννδεόμεθα 
προσωπικώς -έγραφε- μετά τών διϊσταμένων καθηγητών, άφ ’ ένός, καί τοϋ 
διευθνντοϋ άφ ’ έτέρου, άναμένοντες τάς ένεργείας τοϋ κ. Γενικοΰ έπιθεω- 
ρητοϋ, είς άς δέν άπήντησεν άκόμη τό ύπουργείον Παιδείας. Πρός τό 
ύπουργεΐο είχαν άπευθυνθεΐ καί οί κηδεμόνες τών μαθητών, γιά νά λάβει 
μέτρα τερματισμού τής διένεξης, ζητώντας τήν άποστολή έκπαιδευτικού 
συμβούλου γιά τήν διενέργεια άνακρίσεων καί άπόδοση τού δικαίου. Ό  
Χρηστοβασίλης πρότεινε ώς τόν πιό κατάλληλο σύμβουλο τό φίλο του 
Δημ. Σάρρο.

Στό επίπεδο συμβιβαστικών κάπως τόνων, κατά βάθος άρνητικών γιά 
τόν Σούρλα, κινήθηκε ό Κήρυξ, (πίσω άπό τήν άρθρογραφία του κρύβο
νταν κι οί καθηγητές, ό έπικεφαλής μάλιστα τών «στασιαστών» Μ. Τζού- 
φης άρθρογραφούσε έπώνυμα), ένώ ή Ήπειρος υπεράσπιζε σθεναρά τή δι
εύθυνση, καταλογίζοντας εύθύνες στούς καθηγητές. Ή  έφημερίδα δμως, 
πού κατακεραύνωνε τή στάση τών καθηγητών καί άνέλυε σέ βάθος τά αίτια 
τής διένεξης ήταν ή ’Αγροτική ήχώ. Στίς 15 ’Ιουνίου σχολίαζε: Από τής 
πρώτης στιγμής παρακολονθήσαμεν μ ετ’ ενδιαφέροντος τά πράγματα, 
άλλά δέν ήθελήσαμεν νά έπέμβωμεν, περιμένοντες νά δοθή πρώτα τό απο
τελεσματικόν μάτς. Καί πραγματικώς περί τοιοϋτον πρόκειται, έφ ’ όσον 
μία δουζίνα καθηγητών είχεν έπιτεθή έναντίον ένός κορυφαίου παιδαγω
γού, δστις άπό τής στιγμής τής άναλήψεως τών καθηκόντων του είργάσθη 
μέ μεγάλην ζέσιν καί ένέτεινε δλας του τάς δυνάμεις διά νά βγάλη άπό τάς 
ψυχάς τόσων νεαρών υπάρξεων τό δηλητήριον, μέ τό όποιον έπί τόσον 
καιρόν τά έτρεφεν ή άσκοπος καί άσυγχρόνιστος διδασκαλία τών κυρίων 
αύτών. Α πό τοϋ προσεχούς φύλλου θ ’ άρχίσωμεν σειράν κυρίων άρθρων 
μέ τά όποια θ' άποκολύψωμεν τά αίτια τής τοιαύτης εξωφρενικής στάσεως 
τοϋ προσωπικού τοϋ Διδασκαλείου καί έπαφίεμεν τάς κρίσεις έπί τούτων 
είς τήν εύμένειαν τοϋ κοινοϋ, τό όποιον παρακολουθεί τήν έξέλιξιν τής κα- 
ταστάσεως μ ετ’ άρκετοϋ ενδιαφέροντος.

Πράγματι δημοσιεύτηκαν, τήν επόμενη εβδομάδα τρία κύρια άρθρα, 
πολύ άποκαλυπτικά γιά τήν κατάσταση πού έπικρατούσε στό Διδασκαλείο, 
μέ άναγωγή στά κύρια αίτια τής κρίσης. Τό πρώτο (18-6-29) έφερε τόν τίτ
λο: Οί έχθροί τής παιδαγωγικής: Μία δωδεκάς καθηγητών, μή άνεχομένη, 
άγνωστον διά ποιον λόγον, τάς πράξεις καί τά έργα τοϋ άρίστου τών παι
δαγωγών μας κ. Σούρλα, άπεφάσισε τήν διά παντός θεμιτού καί άθεμίτου 
μέσου έκδίωξιν αύτοϋ έκ τοϋ σχολείου. Δέν πρόκειται νά πλέξωμεν τό 
έγκώμιον τοϋ κ. Σούρλα..., διότι ή κοινή γνώμη καί ιδιαιτέρως ό διανοού-
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μένος κόσμος έγνώρισε την προσωπικήν αύτοϋ άξίαν πρό καίροϋ καί 
εννόησε δτι έχει άπέναντι του πραγματικόν έρεισμα τής παιδαγωγικής. 
Ά λλ  ’ έκεΐ πού υπάρχει τό μέσον πρός τήν πρόοδον υπάρχει καί άντίδρα- 
σις. Ό  κ. Σούρλας άπό τής πρώτης στιγμής τής άναλήψεως τών καθηκό
ντων του. ήθέλησε νά μεταβάλη τό σχολεΐον είς πραγματικόν τοιοϋτον, 
πού ν ’ άντιπροσωπεύη κάποιαν ιδέαν καί άξίαν, άνωτέραν τής ϋλης καί 
τοϋ στομάχου. Καί οί καθηγηταί (δχι βεβαίως δλοι) άναγνωρίζοντες άξίαν 
είς τόν διευθυντήν καί συγχρόνως προβλέποντες δτι σύν τφ  χρόνω ήθελον 
σαρωθή μέ τό σάρωθρον τής έκκαθαρίσεως, άν δέν άπεφάσιζαν νά βγά
λουν καί νά ρίιρουν μακράν τάς πεπαλαιωμένος καί άσυγχρονίστους ιδέας 
των, ήρχισαν έναντίον τής διευθύνσεώς των ένα πόλεμον ϋπουλον καί ήκι
στα τιμητικόν. Ή  έφημερίδα, άφοΰ έπεσήμανε τά αίτια της άναταραχής, 
άναφέρθηκε στίς εξελίξεις τοΰ θέματος, άπό τις όποιες πρωταρχικής ση
μασίας ήταν ή υποβολή παραίτησης τοΰ διευθυντή. Σέ άποχαιρετιστήρια 
έπιστολή πού άπηύθυνε ό Σούρλας, μετά τήν παραίτησή του, πρός τούς 
σπουδαστές τοΰ Διδασκαλείου καί τούς μαθητές τών Προτύπων δημο
τικών σχολείων \Αγροτική ήχώ, 4-7-29) έξηγοΰσε τούς λόγους πού τόν 
οδήγησαν σ’ αύτή τήν άπόφαση, λόγους σχετιζόμενους μέ τις άντιδράσεις 
άπό τήν εφαρμογή νέων παιδαγωγικών ιδεών καί μεθόδων: Είς τό βάθος 
καί γύρω άπό τό διαστραφέν έπεισόδιον -έλεγε-, δπερ έξεβίασε τήν άπομά- 
κρυνσίν μου, υπήρχε καί υπάρχει άγών έπικρατήσεως ιδεών, γιά νά στη- 
ριχθή καί τό σχολεΐον σιγά-σιγά ώς Ιδέα, ώς οργανισμός, ώς δλον άρμο- 
νικόν, ώς μικροσκοπική κοινωνία. Τό νά παλαίη τις γύρω άπό μίαν ’Ιδέαν 
ή κόσμον ιδεών, δσον καί άν αϋται δέν φαίνονται στήν άρχή χτυπηταί, 
είναι κάτι τι τιμητικόν καί έπιβεβλημένον, ιδία είς τήν σημερινήν υλιστικήν 
καί άψυχον έποχήν τής κατακρημνίσεως καί ποδοπατήσεως τών πάντων. 
Α ί ίδέαι, δμως. διά νά επικρατήσουν, άπαιτοϋν μακροχρόνιον πάλην καί 
μερικάς θυσίας. °Όσοι είναι ύπηρέται αύτών, πρέπει νά ύφίστανται καί 
τάς συνεπείας. Δέν πρέπει, δμως, νά λησμονήται δτι αί ίδέαι ούδέποτε 
νικώνται. ύποχωροϋν ίσως πρός στιγμήν καί παραμένουν είς λανθά- 
νουσαν κατάστασιν, άλλά μέ τόν χρόνον προβάλλουν καί πάλιν μέ τήν 
συναρπαστικήν καί γοητευτικήν των αΐγλην, γιά νά υποτάξουν καί τούς 
πλέον πείσμονας καί δπισθοβούλους. Τό δτι γύρω άπό τό σχολείο μας έγι
νε μιά πάλη γιά ιδέες, είναι μεγαλυτέρα τιμή γιά ένα κα τ’ έξοχήν παιδα
γωγικόν σχολεΐον καί γιά τήν μέχρι τοϋδε ιστορίαν του ' ϊσως ή πάλη αΰτη 
άπολήξασα φαινομενικούς είς τήν ύποχώρησιν τής ιδέας, άποτελέση σταθ
μόν τελικόν διά τήν άπαρχήν καλλιτέρου μέλλοντος. Καταλήγοντας -καί 
γιά ν ’ άποδείξει δτι ήταν πραγματικός παιδαγωγός- συνιστοΰσε στούς 
σπουδαστές νά πειθαρχήσουν στήν ιδέα τοΰ σχολείου, στούς τελειόφοι
τους δέ νά οπλίσουν τήν ψυχή τους μέ Πετσταλότσειον άγάπην, γιά τούς 
μαθητές στά σχολεία πού θά ύπηρετοΰσαν.
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Πριν άπό τήν παραίτηση τοϋ διευθυντή τά πράγματα φαινόταν πώς πή
γαιναν νά ήρεμήσουν μετά τήν άπόφαση τοϋ υπουργείου Παιδείας νά 
άκυρώσει τήν ποινή πού είχε επιβάλλει ό σύλλογος τών καθηγητών στό 
σπουδαστή (συμφωνώντας μέ τό διευθυντή), οί καθηγητές όμως άντέδρα
σαν, μέ άρνηση προσφοράς ύπηρεσιών πρός τό ίδρυμα καί συνεργασίας μέ 
τό διευθυντή, άπήργησαν δηλαδή. Ή  ’'Αγροτική ηχώ, έγραψε τότε τό δεύ
τερο άρθρο της: Απεργοί παιδαγωγοί... (20-6-29): Πιστέψαμε -έλεγε- πώς 
μετά τήν έπέμβαση τοΰ ύπουργείου Παιδείας τά ύπερδιεγερμένα νεύρα τών 
κ.κ. καθηγητών θά είχαν κατευνασθή καί ότι τό σχολείο θά συνέχιζε τή βα
σική πορεία πού είχε χαράξει ό διευθυντής. Γελαστήκαμε. Καί βέβαια 
εκπλήσσονται όλοι, όταν βλέπουν τά συμβαίνοντα καί θέλουν νά μάθουν 
τήν άλήθεια, πού δέν μπορεί πιά νά άποσιωπηθεΐ. Καί ή άλήθεια γιά τή 
συνέχιση τής κατάστασης είναι ή εξής: Ύστερα άπό τήν έντολή τοΰ 
ύπουργείου Παιδείας ν ’ άνακληθεΐ ή άπόφαση τοΰ καθηγητικοΰ συλλόγου 
για τήν τιμωρία τοϋ σπουδαστή, οί καθηγητές έξεμάνησαν, έπειδή ή άπό
φαση ήταν σύμφωνη μέ τίς άπόψεις τοΰ διευθυντή καί άπήργησαν. Ή  άπό
φαση ξεσκέπασε τή γύμνια καί τήν πνευματική τους άπομόνωση, πράγμα 
πού τούς οδήγησε νά κηρύξουν άμείλικτο πόλεμο έναντίον τοΰ διευθυντή. 
Ή  διεύθυνσις τούς καλεΐ εις συνεργασίαν καί αυτοί απουσιάζουν, συνε- 
δριάζοντες, τών θυρών κεκλεισμένων, εις τό μέγαρον κάποιου ερημοσπίτη 
καθηγητοϋ καί συντάσσοντες μακροσκελέστατα τηλεγραφήματα πρός τόν 
υπουργόν, τούς βουλευτάς καί γερουσιαστάς καί εις πάν πρόσωπον δυνά- 
μενον νά τούς παράσχη τήν έντιμον έκδούλευσίν του. Ή  άποχή τών καθη
γητών -συνέχιζε- δέν πρέπει νά εξακολουθήσει άλλο, γιατί άπέβαινε σέ βά
ρος τών σπουδαστών. Τό ύπουργείο ήταν ύποχρεωμένο νά έπέμβει καί ν ’ 
άποφασίσει. Κατά τόν Γενικό έπιθεωρητή Κατσουρό, μιά έπρεπε νά είναι 
ή έτυμηγορία τοΰ ύπουργείου: Διά νά λειτουργήσω τό Διδασκαλεΐον κανο- 
νικώς πρέπει ή οί καθηγηταί νά φύγουν ή ό κ. διευθυντής μέ όλους τούς 
μαθητάς. Προτίμησε νά παραιτηθεί ό διευθυντής καλώντας όμως τούς 
σπουδαστές νά παραμείνουν γιά νά ολοκληρώσουν τόν κύκλο τών μαθη
μάτων τους καί νά πάρουν τούς τίτλους σπουδών. Τή διεύθυνση τού Δι
δασκαλείου άνέλαβε ό έπικεφαλής τοΰ καθηγητικοΰ συλλόγου Ν. Τζούφης, 
αύτός έκανε καί τίς έξετάσεις καί ύπέγραψε καί τά άπολυτήρια τών τελει
όφοιτων.

Γιά τά συμβαίνοντα στό σχολείο τους ό σπουδαστικός κόσμος δέν έμει
νε άπαθής' άντέδρασε έντονα. Έ νας σπουδαστής ύπογραφόμενος ώς Αι- 
δασκάλιστής, άνέλαβε νά μεταφέρει τήν οδύνη καί τά αισθήματα όλων γιά 
τά πρόσωπα πού πρωταγωνίστησαν στά γεγονότα. Μέ έρωτήματα καυτά 
πρός τούς καθηγητές ζητοΰσε έξηγήσεις γιά τή στάση τους, αποκαλύπτο
ντας ταυτόχρονα καί τά βαθύτερα αίτια τής διαφωνίας τους μέ τό δι
ευθυντή, γιά τόν όποιο μόνο καλά λόγια είχε νά πει. Κατέληγε: Ό λοι οί
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μαθηταί τοϋ Διδασκαλείου ζητάμε άπό τόν ευσυνείδητο εκπαιδευτικό κό
σμο τής πόλεώς μας, άπό τόν τύπο, άπό τήν κοινωνία, νά μάς προστα
τεύσω από τούς εχθρούς μας. Όλοι... ζητάμε τόν Πατέρα μας, τοϋ όποιου 
τά μάτια πολλές φορές είδαμε νά γεμίζουν δάκρυα άκούοντας τά παράπο
νά μας. Ό λοι οί μαθηταί τοϋ Διδασκαλείου ζητάμε προστασία, γιατί γιά 
μάς τώρα αρχίζει τό τραγικό επεισόδιο, ή τραγική ζωή. (25-6-29).

Πρίν τή δημοσίευση τής επιστολής, ή ’Αγροτική ήχώ είχε γράψει καί τρί
το άρθρο (22-6-29), μέ τίτλο: Διδάσκαλοι τορπιλληταί, στό όποιο άποκά- 
λυπτε καί νέα στοιχεία γύρω άπό τά αίτια τής άντιδικίας Σούρλα καί κα
θηγητών, πού οδήγησαν στήν παραίτηση τού πρώτου: Ή  διεύθυνσις βλέ- 
πουσα δτι οί καθηγηταί, παρά πάντα νόμον, ήρνοϋντο νά συνεργασθώσιν, 
άν όέν ήθελον γίνει δεκταί ώρισμέναι άπόψεις των, αί όποΐαι άπέβλεπον 
μόνον είς τήν παρέλκυσιν τού ζητήματος, έφ ’ δσον ό άντικειμενικός σκο
πός των ητο νά άπομακρύνουν τόν διευθυντήν καί ν ’ άναλάβουν αύτοί τήν 
διεύθυνσιν, ήναγκάσθη ν ’ άναφερθή είς τό ύπουργείον καί κανονίση τά 
πράγματα. Τό τελευταίο, έπειδή πλησίαζαν οί εξετάσεις, άνέθεσε στό Γε
νικό έπιθεωρητή νά έπιβλέψει τίς έξετάσεις καί άφησε γ ι’ άργότερα τήν 
αποστολή έκπαιδευτικού συμβούλου γιά διενέργεια άνακρίσεων. Ή  από
φαση δέν Ικανοποίησε τό Σούρλα καί ύπέβαλε τήν παραίτησή του.

Σέ λίγες μέρες (27-6-29) ή ίδια έφημερίδα καταλόγιζε εύθύνες στό 
ύπουργειο γιά άργοπορία στή λήψη άποφάσεων καί αποκατάσταση τών 
πραγμάτων: Μιά βδομάδα πέρασε -σημείωνε- άφότου ό Εύρ. Σούρλας τό 
καύχημα τοϋ εκπαιδευτικού κόσμου, ό ιδεώδης χαρακτήρ, ό τέλειος άν
θρωπος, ό δάσκαλος πού άλλον δρόμον δέν έγνώρισε παρά τοϋ Διδασκα
λείου πρός τό σπίτι του καί τανάπαλιν, έξηναγκάσθη είς παραίτησιν καί 
ούδεμία άπάντησις θετική ή άρνητική έδόθη άπό τό ύπουργείον... Αλλοί- 
μονον άν άνθρωποι τής περιωπής τοϋ κ. Σούρλα ρίπτονται βορρά κακε
ντρεχών ένστικτων. Αλλοίμονον άν έπιστημονικαί κορυφαί καταδικάζο
νται είς άφάνειαν, διότι μέ τήν αϊγλην των σκιάζονται μηδαμηνότητες. Τό
τε θά έπρεπε νά άπαισιοδοξοϋμεν διά τό μέλλον μας ώς έθνους. Όμως 
πιστεύομεν δτι ή άλήθεια θά θριαμβεύση, καί τό δίκαιον θά διαλάμψη...

Τό υπουργείο άργησε πράγματι ν ’ άντιδράσει, δέν άποδέχτηκε όμως τήν 
παραίτηση τού Σούρλα, τήν όποία μετέτρεψε σέ προσωρινή παύση, μέχρι 
νά ολοκληρωθούν οί άνακρίσεις, τίς όποιες άνέθεσε στόν έκπαιδευτικό 
σύμβουλο Δ. Σουχλέρη, έφτασε στά Γιάννινα στά μέσα ’Ιουλίου. (Είχε δια- 
τελέσει τά προηγούμενα χρόνια διευθυντής τού Διδασκαλείου καί γνώριζε 
καλά πρόσωπα καί πράγματα). Οί γιαννιώτικες έφημερίδες τόν ύποδέχτη- 
καν μέ εύμενεις σχολιασμούς καί πίστη πώς θά καταλόγιζε τίς εύθύνες έκεϊ 
πού άνήκαν καί θά άπέδιδε τό δίκαιο, άποκαθιστώντας τό καλό όνομα τοΰ 
Ιδρύματος πού τόσο είχε δυσφημισθεΐ έξαιτίας τών γεγονότων.

Φαίνεται ότι τελικά τό δίκαιο αποδόθηκε, κι αύτό οφειλόταν, κατά με
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γάλο μέρος στό πόρισμα τών άνακρίσεων τοΰ Σουχλέρη. Τό εκπαιδευτικό 
συμβούλιο, μετά μεγάλης σννέσεως καί λογικότητος -συνέβαλε καί ή επέμ
βαση τοΰ Γ. Διοικητή ’Αχ. Καλεύρα πρός τήν κυβέρνηση, είχε ταχθεί μέ τίς 
άπόψεις τοΰ Σούρλα- άποφάσισε τόν επαναδιορισμό τοΰ Εύρ. Σούρλα ώς 
διευθυντή τοΰ Διδασκαλείου καί τήν μετάθεση άπό τό ίδρυμα τών καθη
γητών Ν. Τζούφη, Κ. Λούτση καί Μ. Παλάσχα, κύριων άντίπαλων τών με
θόδων τοΰ Σούρλα, καί τήν άντικατάστασή τους άπό τούς Άλκ. Κοντοπά
νο, Χρ. Σούλη καί Μ. Νικολάου. Τελικά ό Εύρ. Σούρλας άνέλαβε τά κα- 
θήκοντά του τό πρώτο δεκαήμερο τοΰ Νοεμβρίου. Ή  επάνοδός του χαιρε
τίστηκε μέ επαινετικά σχόλια απ’ όλες τίς έφημερίδες. Συνέχισε έτσι άπε- 
ρίσπαστος τό δημιουργικό έργο του.

"Ισως συνεχιζόταν γιά πολύ άκόμα ό θόρυβος γύρω άπό τά Διδασκα- 
λειακά -οί γιαννιώτικες έφημερίδες, όταν έπιαναν ένα θέμα, δύσκολα 
τάφηναν- άν στό μεταξύ δέν άρχιζε ή προεκλογική κίνηση γιά τήν άνάδειξη 
νέων δημάρχων. Οί έκλογές είχαν οριστεί γιά τίς 4 Αύγούστου. Πριν άπ’ 
αύτές όμως, τόν ίδιο χρόνο πού άρχισαν τά Αιδασκαλειαχά. έκδόθηκε τό 
άπό πολύ καιρό άναμενόμενο βούλευμα τοΰ Συμβουλίου Πλημμελειοδικών 
Ίωαννίνων (τό βούλευμα, εκτενές καί έξονυχιστικό γιά όλες τίς πτυχές 
τοΰ εγκλήματος καί μέ λεπτομερή άνάλυση τοΰ ρόλου πού είχαν διαδρα
ματίσει οί πρωταγωνιστές καί οί κομπάρσοι τους, δημοσίευσε ολόκληρο, 
σέ καθημερινές συνέχειες, ό ’Ηπειρωτικός άγών, άπό τίς 19-6-29 μέχρι τίς 
21-7-29) γιά τούς ένοχους τοΰ έγκλήματος τής Πέτρας. Σύμφωνα μ’ αύτό, 
παραπέμιτονταν γιά νά δικαστοΰν στό Έφετεΐο τής Κέρκυρας οί: 1) Ιω 
άννης Ρέτζος, 2) Ευθύμιος Ρέτζος, 3) Ιωάννης Ματσάγγας, 4) Λεων. Τσιά- 
ρας (άκόμα δέν είχε έκδοθεΐ άπό τή Ρουμανία, όπου είχε συλληφθεΐ), 5) 
Βασίλ. Βασιλειάδης. 6) Λάμπρος Στάθης, 7) Νικόλ. Σταμάτης, 8) Άν. Κώ- 
τσης, 9) X. Κιτσιοβαγγέλης, (γιά άπόπειρα ληστείας τής χρηματαποστολής 
τής Εθνικής τράπεζας, τόν Αύγουστο τοΰ 1925). Οί ίδιοι, (έκτός τοΰ Κι- 
τσιοβαγγέλη) καί οί: 1) Κ. Καψάλης, 2) Φ. Διαμάντης καί 3) Κων. Καψά
λη ς, παραπέμπονταν γιά άπόπειρα ληστείας τής χρηματαποστολής τής 
’Εθνικής τράπεζας τό Δεκέμβριο τοΰ 1925. "Ολοι τους, μαζί μέ τό Λάμπρο 
Στάθη, παραπέμπονταν γιά φόνους καί ληστεία τής χρηματαποστολής τής 
ίδιας τράπεζας τόν Ιούνιο τοΰ 1926 καί μαζί μέ τούς: 1) X. Παπαθανασί
ου, 2) Β. Τσιάρα, 3) Κων. Ρέτζο, 4) Βασ. Κολοβό, 5) Αίκ. Κώτση, 6) X. 
Κολιό, άλλοι ώς αύτουργοί, άλλοι ώς ήθικοί αύτουργοί καί άλλοι ώς 
συνεργοί, γιά τό έγκλημα τής Πέτρας καί τή ληστεία τής χρηματαποστολής. 
Τό βούλευμα είχε συνταχτεΐ στίς 29 Μαΐου άπό τούς δικαστές: Ίωάν. Βα
σιλείου, πρόεδρο, Άρίσταρχο Μουστάκη καί Δημ. Άργυράκη, ειδικό άνα- 
κριτή. Συμμετείχε καί ό εισαγγελέας Πέτρος Μαρκόπουλος.
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Ο Κήρυξ, στίς άρχές ’Ιουλίου, πρίν άκόμα γίνουν γνωστά τά ονόματα 
τών υποψήφιων δημάρχων, καταφέρθηκε έναντίον τών βουλευτών 

καί τών γερουσιαστών τοΰ νομοΰ, καταλογίζοντάς τους άνάμιξη στήν επι
λογή τών υποψηφίων καί τόν καταρτισμό τών συνδυασμών. Νά σιωπά ό 
Κήρυξ καί νά μή βγάζχι τσιμουδιά, άπαντοΰσε ό ’Ηπειρωτικός άγών (2-7- 
29), γιατί ό Ιδιος βοήθησε αύτούς πού κατηγορεί νά έκλεγοΰν. "Οταν ή κα
τάσταση άρχιζε νά ξεκαθαρίζει καί οί φήμες νά κατασταλάζουν, εκείνος 
πού θά κατηγορηθεΐ γιά άμεση άνάμιξη στίς δημοτικές έκλογές ήταν ό 
στενός φίλος τοΰ Κήρυκος ύπουργός τών Ναυτικών Δημ. Μπότσαρης. Τήν 
Ιδια εποχή, ό άντιπολιτευόμενος τόν Μπότσαρη τύπος (Ηπειρωτικός 
άγών, Ελευθερία. Αγροτική ήχώ), μιλούσε σέ συνεχή δημοσιεύματα, γιά 
διάσταση άνάμεσα στό Δημ. Μπόταρη καί τό βουλευτή Άλκ. Δούλη, όφει- 
λόμενη, όπως κάποιοι διέδιδαν, στόν τρόπο μέ τόν όποιο έγινε ή άναθεση 
τής κατασκευής 5.000 ζευγών άρβυλών. Ά λλοι μιλούσαν γιά προσπάθεια 
τοΰ Μπότσαρη νά άποστασιοποιηθεΐ άπό τόν Δούλη, ύστερα άπό όσα 
είχαν άποκαλυφθει κατά τή δίκη τών Κουμπαίων στήν Κέρκυρα. Έφτασε 
ένα τραπέζι πού οργάνωσε ό Μπότσαρης γιά τούς φίλους του, -πρώτος 
άνάμεσά τους ήταν ό Δούλης- γιά νά διαλυθούν όλες οί φήμες καί νά άπο- 
συντεθοΰν τά θεωρούμενα ώς γεγονότα.

Στίς δημοτικές έκλογές τοΰ Αύγούστου, οί Φιλελεύθεροι, όπως έγινε 
καί παλαιότερα, διασπάστηκαν. Αιτία τής διάσπασης, κατά τούς άντιπά- 
λους τους, ήταν ό Δημ. Μπότσαρης. Ό  Βενιζέλος, έγραφαν οί έφημερίδες 
τους, είχε διακηρύξει ότι οί δημοτικές έκλογές θά ήταν άχρωμάτιστες. Καί 
κράτησε τό λόγο του (άπόδειξη ότι δέν θέλησε νά έπέμβει στήν έκλογική 
διαμάχη τών Αθηνών, όπου καί έκεϊ οί Φιλελεύθεροι διασπάστηκαν, μέ 
άποτέλεσμα νά έκλεγει δήμαρχος ό άντιβενιζελικός υποψήφιος Σπΰρος 
Μερκούρης, έπιτυχία πού άναπτέρωσε τό ήθικό τών άντιβενιζελικών). Μο
ναδική έξαίρεση γιά όλη τήν Ελλάδα -έλεγαν οί άντίπαλοι τοΰ Μπότσαρη- 
άπετέλεσαν τά Γιάννινα, όπου δέν ισχυσε ή διακήρυξη τοΰ Βενιζέλου, 
έξαιτίας τοϋ υπερφιάλου έγωϊσμοϋ καί τής ενδομύχου πρός πολιτικήν μο
νοκρατορίαν διαθέσεως τοϋ κ. Μπότσαρη. Ή  έπέμβασή του στά δημοτικά 
πράγματα ήταν άμεση καί έμφανής ή πρόθεσή του νά διαμορφώσει τήν κα
τάσταση όπως αύτός ήθελε. Α πό τήν Αθήνα άκόμα. πρόσθεταν, ένεργοΰσε 
γιά νά δοθεί τό χρίσμα στόν δήμαρχο Βασ. Πυρσινέλλα, κι όταν αύτό δέν 
έγινε δυνατό, διάλεξε γιά νά υποστηρίξει τό γιατρό Βασίλειο Κούρεντα 
καλώντας τούς οπαδούς του νά τόν ψηφίσουν. Παρόλη τήν σημαντική πο
λιτική δύναμη πού διέθετε ό Μπότσαρης καί οί συνεργαζόμενοι μ’ αύτόν 
βουλευτές καί γερουσιαστές, μεγάλη μερίδα τών Φιλελευθέρων -όπως άπο- 
δείχτηκε άπό τίς έκλογές ήταν ή σημαντικότερη- δέν τόν άκολούθησε καί 
έπέλεξε ώς ύποψήφιο τό γιατρό Δημήτριο Βλαχλείδη. Ό  Μπότσαρης άρχι
σε έναντίον του σκληρό άγώνα. μέ κύριο όργανο τόν Κήρυκα. γιά νά άπο-
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τρέψει τήν εκλογή του. Καί πρίν τις έκλογές ό Δημ. Βλαχλείδης κατήγγειλε 
τή στάση τοϋ Μπότσαρη, άλλά καί μετά άπ’ αύτές, παίρνοντας άφορμή 
άπό δηλώσεις τοϋ ύπουργοΰ, οί άδελφοί Δημ. Βλαχλείδης καί Γεώργιος 
Βλαχλείδης, άποκάλυψαν όλες τίς έναντίον τους δραστηριότητες.

"Υστερα άπό συμβούλια, διαβουλεύσεις καί παρασκηνιακές ένέργειες, ή 
κατάσταση διαμορφώθηκε ώς εξής: Γιά τό άξίωμα τοϋ δημάρχου ύπέβαλ- 
λαν ύποψηφιότητα οί: 1) Δημ. Βλαχλείδης, γιατρός, 2) Β. Κούρεντας, για
τρός, 3) Ίω. Βαδαλούκας, γιατρός, 4) Σπ. Δάκαρης, έπιχειρηματίας, ό αύ- 
τοανακηρυχθείς καί δήμαρχος τής φτωχολογιάς, 5) Α. Μοσχέτας, δι
ευθυντής καφενείου καί Στ. Καπόγλου, έκπρόσωπος κυρίως τοϋ προ- 
σφυγικοϋ στοιχείου (ό Καπόγλου, γεωπόνος τό έπάγγελμα, θά εκτεθεί καί 
μετά τόν πόλεμο, ώς ύποψήφιος βουλευτής, χωρίς νά έκλεγεΐ ποτέ). Άπό 
τούς έξ ύποψήφιους ψηφοδέλτιο πλήρες κατάρτισε μόνο ό Δημ. Βλαχλεί
δης. Οί άλλοι κατέβηκαν χωρίς ψηφοδέλτιο, άφήνοντας στούς ψηφοφό
ρους τήν έπιλογή. Οί Γιαννιώτες δμως καταλάβαιναν πώς στήν πραγματι
κότητα αύτό σήμαινε άδυναμία. Δικαιολογημένα, συνεπώς, ό Ηπειρω
τικός άγών (4-8-29), τή μέρα τών εκλογών, παρατηροϋσε: Είναι πρωτο
φανές τό φαινόμενον νά εκδίδουν προγράμματα υποψήφιοι δήμαρχοι, 
χωρίς νά έχουν καταρτίσει ψηφοδέλτια, άφοϋ είναι γνωστόν, ότι ή εφαρ
μογή ένός προγράμματος έξαρτάται άπολύτως άπό ένα έπ ’ αύτοϋ ομόφω
νον δημοτικόν συμβούλιον.

Ύποψηφιότητα γιά τό άξίωμα τοΰ δημοτικοΰ συμβούλου ύπέβαλαν 
πενήντα τρεις. Οί δέκα οχτώ (μέ έπιπλέον τρεις ύποψήφιους παρέδρους) 
άνήκαν στό ψηφοδέλτιο τοΰ Δημ. Βλαχλείδη καί ήταν οί εξής: Πάρεδροι: 
Νικόλαος Γ. Στάμος ή Τσιγκρής, Θεόδωρος Α. Τσακελίδης, Σταύρος Τσο- 
νίδης. Δημοτικοί σύμβουλοι: Μιχαήλ Άράπης, Ίωάν. Βογάς, Τιμολέων 
Γιαννής, Γεώργ. Γκωλέτσης, Άναστ. Γρηγοριάδης, Γεώργ. Καππας, Θεόδ. 
Κόντος, Πέτρος Λάππας, Αβραάμ Λεβή Δαβιτσιόν, Εμμανουήλ Λεβή Ίε- 
ουδα, Σωτ. Μαρτίνης, Άθαν. Μπούντας, Κωνστ. Ρώϊμπας, Γεώργιος Ρά- 
δος, Πέτρος Σεπετάς, Παϋλος Τζώρτζης. Σπυρίδων Τζώρτζης, Αναστά
σιος Τσουκανέλης. Οί άλλοι ύποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι ή είχαν ύπο- 
δειχθεϊ άπό οργανώσεις ή κατέρχονταν ώς άνεξάρτητοι. Έτσι: α) Υποψή
φιοι ύποδειχθέντες άπό τούς έργατικούς (κατά βάση άριστερούς)ήσαν οί: 
Κυρ. Κούσης, Βασ. Καρασκόγιας, Γεώργ. Μπαγιάτης καί Άπ. Καραπάνος. 
β) Υποψήφιοι ύποδειχθέντες άπό οργανώσεις έφέδρων: Κων. Σ. Σπέγγγος, 
Βασ. I. Λάππας, Ζώης Κ. Γκλίναβος, Κων. Μ. Κιούρης, Βασ. Τσουκανέ
λης, Στέφ. Θ. Σιομπότης, Κων. Α. Βενέτης, Γεώργ. Ν. Κουντουρατζής. γ) 
Υποψήφιοι τών πολυτέκνων: Βασ. Μπακάλης, Άθαν. Μπούντας, Δαβι- 
τσιόν Λεβή, Θωμάς Νούσιας, Ίωάν. Πορφύρης. δ) Οί άνεξάρτητοι, πού 
άποτελοΰσαν τήν πολυπληθέστερη όμάδα, ήταν οί: Ίωάν. Θεοδωρίκας, Πέ
τρος Άποστολίδης. Σ. Σπαθάρης, Άναστ. Ξιούρας, Μ. Καραμάνος, Κων.
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Φρίγγας, Εύθ. Τζάλλας (εκδότης τον Ηπειρωτικού άγώνος), Κ. Γεωργιά- 
δης, I. Καραμάνης, Ιωσήφ Μαρκάδης, Μ. Μπατής, Άδ. Τσατσάνης, ’Αρ. 
Παναγιωτόπουλος, Κ. Εύστρατιάδης, Δημοσθ. Πανίδης (διευθυντής τοϋ 
Κήρυκος), Χαρ. Θώμος, Στ. Κάτσαρος. Κ. Στατήρας, Δαυίδ Λεβής, Κων. 
Πετσαλίτης, Β. Δήμος, Κ. Βλέτσας, Γ. Μαρνέλης, Ιωάν. Τσίπας, Θεμ. Με
λής, Στέφ. Βερτόδουλος.

'Όλοι σχεδόν οί υποψήφιοι δήμαρχοι άνήκαν στό κόμμα τών Φιλε
λευθέρων. Εκείνοι πού συγκέντρωναν τίς περισσότερες πιθανότητες επι
τυχίας ήταν οί δυό πρώτοι: Ό  Δ. Βλαχλείδης καί ό Β. Κούρεντας. Ό  δεύ
τερος ήταν επιλογή τοΰ υπουργού τών Ναυτικών Δ. Μπότσαρη καί υπο
στηρίχτηκε, μέ όλα τά δυνατά μέσα, άπ’ αύτόν καί τήν ομάδα τών 
βουλευτών καί γερουσιαστών πού τόν άκολουθοΰσαν. Δημοσιογραφικά 
όργανα στήριξης ήταν ό Κήρυξ καί, σέ δεύτερη μοίρα, ή ’Ήπειρος. Τόν Δ. 
Βλαχλείδη. πού πρώτος κατάρτισε καί δημοσίευσε στίς έφημερίδες πρό
γραμμα, ύποστήριξαν τά στελέχη τών Φιλελευθέρων πού δέν συμπαθούσαν 
τόν Μπότσαρη, άλλά καί ή μεγάλη πλειοψηφία τών άντιβενιζελικών καί 
τών δημοκρατικών κομμάτων. Οί έφημερίδες πού τόν στήριξαν ήταν οί: 
Ηπειρωτικός άγών, ’Ελευθερία και :Αγροτική ήχώ.

Ό  άγώνας μεταξύ τών άντίπαλων. κυρίως άνάμεσα στό Βλαχλείδη καί 
τόν Κούρεντα, ήταν σκληρός. Οί άντίπαλοι χρησιμοποίησαν τόσο τήν 
άρθρογραφία -έγραφαν καί οί ίδιοι καί οί ύποστηρικτές τους- όσο καί τόν 
προφορικό λόγο γιά τήν έπικράτηση. Οί φίλοι τοϋ Κούρεντα κατέβαλαν 
μεγάλες προσπάθειες γιά νά πάρουν μέ τό μέρος τους τούς Γιαννιώτες 
έβραίους, άλλά δέν τό κατόρθωσαν. Ό  Κούρεντας κατηγόρησε τό Βλαχλεί
δη γιά άνάμειξή του στίς ταμειακές άνωμαλίες τοΰ Δήμου, χωρίς άποδει- 
κτικά στοιχεία, (μάλιστα ή Γενική διοίκηση ’Ηπείρου άνακοίνωσε ότι: 
Ούδεμία ευθύνη βαρύνει διά τάς καταχρήσεις τοϋ Δημοτικού ταμείου τόν 
έπί τρίμηνον δημαρχεύσαντα κ. Δημ. Βλαχλείδην) καί κυκλοφόρησε φέϊγ 
βολάν μέ φήμες, κουτσομπολιά καί κατηγορίες έναντίον του, μιά άπό τίς 
όποιες ήταν ότι άνήκε στήν άριστοκρατία τοΰ πλούτου, προφανώς γιά εξα
σφάλιση ψήφων άπό τίς φτωχές τάξεις. Οί Βλαχλειδικοί όμως γρήγορα 
άπέδειξαν ότι ό Κούρεντας ήταν πολύ πλουσιότερος άπό τό Βλαχλείδη, 
καθότι μεγάλος κτηματίας. Γενικά τό επίπεδο τής άντιπαράθεσης μεταξύ 
τών δυό ύποψήφιων ήταν χαμηλό, τό μόνο πού δέσποζε στόν άγώνα τους 
ήταν ή έμφανής άνάμιξη τοΰ Μπότσαρη.

’Από τούς υπόλοιπους υποψηφίους κάποια δύναμη διέθετε ό Στ. Κα- 
πόγλου στό προσφυγικό στοιχείο -πρόσφυγας καί ό ίδιος' ό Ίω. Βαδαλού- 
κας, πού καί στό παρελθόν είχε διεκδικήσει μέ μεγάλες πιθανότητες τό 
άξίωμα τοΰ δημάρχου, αύτή τή φορά δέν είχε τήν υποστήριξη καμιάς πα
ράταξης, μόνο οί συγγενείς καί οί φίλοι τοΰ συμπαραστέκονταν. Σ’ 6,τι 
άφοροϋσε τούς άλλους δυό υποψήφιους, αύτοί είχαν περιέλθει στή δικαι
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οδοσία τής σάτιρας. ’Ανάλογα ειρωνικά σχόλια άντιμετώπισε και ό Σπ. 
Δάκαρης, πού πήρε μόνο 105 ψήφους, ένώ στίς προηγούμενες δημοτικές 
έκλογές είχε συγκεντρώσει περισσότερους άπό δυό χιλιάδες.

Συγκροτημένο έκλογικό πρόγραμμα, όπως άναφέρθηκε, διακήρυξε καί 
δημοσίευσε μόνο ό Δημ. Βλαχλείδης. Αντίθετα μέ ορισμένες έφημερίδες, 
όπως Ηπειρωτικός άγών καί Ελευθερία, ό Βλαχλείδης στίς διακηρύξεις 
του άναγνώριζε τήν άνορθωτική προσπάθεια πού είχε καταβληθεί ύπό τήν

προοδευτικήν δημαρχίαν τοϋ κ. Βασ. 
Πυρσινέλλα. Τά έργα, μέ τών όποιων 
τήν έπίλυση θά ασχολούνταν ή νέα 
δημοτική άρχή, κατά τό πρόγραμμα, 
ήταν κατά σειρά προτεραιότητας: α) 
Ύδρευσις. Προτασσόταν γιατί τό 
άφθονο καί καθαρό νερό άποτελούσε 
κατά τό Βλαχλείδη, ούσιώδη όρο γιά 
τήν άνάπτυξη μιάς πόλης, β) Λαχα
ναγορά. Συνδεόταν μέ τήν καθαριό
τητα τών τροφίμων καί άποτελούσε 
ζήτημα στοιχειώδους πολιτισμού, γ) 
’Υπόνομοι. Απαραίτητο στοιχείο 
μιας πόλης καθαρής καί ύγιεινής. δ) 
Σχέδιο πόλεως. ε) ’Αποπεράτωση 
τών έργων οδοποιίας, στ) Πυροσβε
στική όργάνωσις. ζ) Ίδρυσις νοσο
κομείου φθισιώντων. η) Άνακαίνι- 

σις καί άναδιοργάνωσις τοΰ Δημοτικού νοσοκομείου ή «Άγάπη». θ) Ένί- 
σχυσις καί τελειοποίησις τής Φιλαρμονικής τοΰ Δήμου καί, έπιτρεπόντων 
τών πόρων, άνέγερσις Δημοτικού θεάτρου, ι) Έξωραϊστικά έργα. ια) Άπο- 
περάτωσις τού περιτειχίσματος τοϋ Δημοτικοϋ νεκροταφείου (άγιου Νικο
λάου). ιβ) Όργάνωσις τών υπηρεσιών τοϋ Δήμου. ’Απευθυνόμενος πρός 
τούς Γιαννιώτες ό Βλαχλείδης πρόσθετε: Ό λα τ ’ άνωτέρω έκτεθέντα, τι
θέμενα είς εφαρμογήν καί τελειοποιούμενα σύν τώ χρόνφ θά ήδύναντο 
ριζικώς νά μεταβάλλουν τήν όψιν τής πόλεως. Απαιτείται μόνον καλή θέ- 
λησις καί εργασία δημάρχου καί δημοτικών συμβούλων συνεργαζομένων 
έν πραγματική άρμονία. Γι’ αύτό τούς παρακαλούσε νά ψηφίσουν όχι μόνο 
αύτόν, άλλά καί τούς ύποψήφιους δημοτικούς συμβούλους τού ψηφοδελ
τίου του.

Τών άλλων υποψήφιων τά προγράμματα, προφορικά κυρίως διακη
ρυσσόμενα, περιείχαν ύποσχέσεις γιά ριζική άντιμετώπιση όρισμένων βα
σικών προβλημάτων τής πόλης, χωρίς όμως έπίσημη καταγραφή τους. Πά
ντως γιά τήν έπιτυχία τοΰ Κούρεντα, μέ προτροπή πάντοτε τοΰ Δημ. Μπό-

■HL J|

Δημήτριος Βλαχλείδης, 
Δήμαρχος Ίωαννιτών
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τσαρη, εργάστηκαν τόσο ό μηχανισμός τοΰ κόμματος τών Φιλελευθέρων, 
όσο καί όλοι οί βουλευτές καί γερουσιαστές. Παρ’ όλα αύτά ό Κούρεντας 
δέν κατόρθωσε νά εκλεγεί. Τόσο γιατί ό Δημ. Βλαχλείδης καί περισσότερο 
ό άδελφός του Γεώργιος Βλαχλείδης ήταν άξιόλογα στελέχη τοΰ κόμματος 
καί διέθεταν σημαντική πολιτική δύναμη, όσο καί γιατί ό Βλαχλείδης έξα- 
σφάλισε τήν ύποστήριξη τής μεγάλης πλειοψηφίας τών άντιβενιζελικών 
καί τών οργάνων τους -ή Ελευθερία χαρακτήριζε τό Βλαχλείδη ώς τόν ιδε
ώδη δήμαρχο- καθώς καί τών οπαδών τών δημοκρατικών κομμάτων 
(Άκόμα καί άναφορά στήν καταγωγή τοΰ Βλαχλείδη έγινε -καταγόταν άπό 
τά Κάτω Σουδενά- γιά νά εξασφαλιστεί ή ψήφος τών Ζαγορίσιων). Στις 
έκλογές τής 4ης Αύγούστου, οί Γιαννιώτες ψήφισαν στά τμήματα: 1) 
Καπλάνειος σχολή, (ένορία Μητροπόλεως), 2) ’Ορφανοτροφείο «Γεωργί
ου Σταύρου» (ένορία άγίου Νικολάου), 3) Ζωσιμαία σχολή (ένορία Άρχι- 
μανδρείου), 4) Μαρούτσειος σχολή, (ένορία άγίας Μαρίνης), 5) Παυλίδει- 
ος σχολή (ένορία Περιβλέπτου), 6) ’Αγροτικόν Β ' Έλισαβετείου παρθενα
γωγείου (ψήφιζαν οί έκλογεΐς τών προσφυγικών συνοικισμών Ανατολής, 
Νεοκαισάρειας, Μπάφρας καί Άσφάκας).

Δήμαρχος έκλέχτηκε ό Δ. Βλαχλείδης. Συγκέντρωσε σέ σύνολο 2.218 
ψήφων τίς 1.106 (ποσοστό 49,86%), ό κύριος άντίπαλός του ό Βασ. Κού
ρεντας πήρε 738 ψήφους. Οί ύπόλοιποι, κατά σειρά, πήραν: Σταΰρος Κα
πόγλου 176 ψήφους, Σπ. Δάκαρης 105, Ίω. Βαδαλούκας 78 καί Άν. Μο- 
σχέτας 10. "Ακυρα 7.

Δημοτικοί σύμβουλοι έκλέχτηκαν, κατά σειρά έπιτυχίας: α) Ά πό τό ψη
φοδέλτιο τοΰ Δ. Βλαχλείδη (τής πλειοψηφίας) οί έξής: 1) Μιχ. Άράπης μέ 
1.244 ψήφους, 2) Γεώργ. Ράδος 1.149, 3) Π. Τζώρτζης 1.122, 4) Π. Σεπετας 
1.099, 5) Π. Λάππας 1.089, 6) Α. Τσουκανέλης 1.029, 7) Τιμ. Γιαννής 1.029, 
8) Γ. Καππας 1.028, 9) Ίω. Βογας 998, 10) Σωτ. Μαρτίνης 982, 
11) Αβραάμ Λεβής 964 καί 12) Θ. Κόντος 953. Ά πό τή μειοψηφία εκλέ
χτηκαν: 1) Βασ. Λάππας 697. 2) Στ. Κάτσαρος 657, 3) Στ. Βερτόδουλος 
654, 4) Β. Βακάλης 646, 5) Κων. Πετσαλίτης 602 καί 6) Θεμ. Μέλης 594.

■Ήταν φυσικό τό βάρος τής ήττας νά επωμιστεί όχι μόνο ό άποτυχών 
δήμαρχος, άλλά καί οί ύποστηρικτές του, μέ έπικεφαλής τόν Δημ. Μπό
τσαρη. Ή  άπόφαση τοΰ γιαννιώτικου λαοϋ νά ψηφίσει τό Βλαχλείδη - 
έγραφε ή ’Αγροτική ήχώ- υπήρξε ανδρική καί επιβεβλημένη διά νά μάθη ό 
κ. Μπότσαρης ότι έπαυσε πλέον νά άσκή έπιρροήν ή ϋπαρξίς του καί ότι 
ή πόλις τών Ίωαννίνων έχειραφετήθη πλέον καί δέν έχει άνάγκην χειρα- 
γωγήσεως. Πιστεύομεν ότι τό πάθημα θά τοϋ χρησιμεύση ώς μάθημα. Οί 
βολές τής εφημερίδας στράφηκαν καί έναντίον τών βουλευτών καί γε
ρουσιαστών πού ύποστήριξαν τόν Κούρεντα: Ό  λαός τής ’Ηπειρωτικής 
πρωτευούσης έτίναξε τόν ζυγόν τών δερβεναγάδων καί έδειξε ζηλευτήν 
ανεξαρτησίαν άναδείξας κοινοτικούς άρχοντας έκείνους τούς οποίους
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αύτός ήθέλησε. Καί τώρα δέν θά τραγουδούν πλέον: Πάλ ’ ημείς, π ά λ ’ 
ημεΐς/πάλ ’ ό Μπότσαρης βαλης/πάλ ’ ημείς δερβεναγάδες, (6-8-29). 
Ηχηρόν ράπισμα κατά τοϋ κ. Μπότσαρη χαρακτήριζε τά άποτελέσματα 
τών εκλογών καί ό Ηπειρωτικός άγών (6-8-29): Ό  κ. Μπότσαρης, μή ών 
καί δημότης Ίωαννίνων, άνεμιχθείς σκανδαλωδέστατα εις τόν εκλογικόν 
άγώνα διά τών πρακτόρων καί οργάνων του, έκήρυξεν άμείλικτον πόλε
μον κατά τοϋ κ. Βλαχλείδη. Παρά τήν λυσσώδη δμως πολεμικήν, ένίκησεν 
ή Δημοκρατική συνείδησις τού λαού (άς σημειωθεί δτι ό Κούρεντας χαρα
κτηριζόταν άπό τούς δημοκρατικούς ώς βασιλόφρων ή Έλευθερία ση
μείωνε ότι ποτέ δέν υπήρξε Τσαλδαρικός, άλλά Μεταξικός) καί άπέδειξεν 
δτι ό λαός αύτός έχειραφετήθη άπό τήν κηδεμονίαν τοϋ κ. Μπότσαρη. 
Άλλά ή Έλευθερία τοΰ Χρηστοβασίλη δέν φάνηκε αύτή τή φορά εύγενική 
άπέναντι στό Σουλιώτη Δ. Μπότσαρη: Συνώμωσαν -έγραφε- δλα τά άτα
κτα στοιχεία κατά τοϋ κ. Βλαχλείδη, συνώμωσαν καί δλοι οί συνυποψή
φιοι του έναντίον του, συνώμωσεν ή ίσχύουσα πολιτική καί έκίνησεν πά
ντα λίθον ό υπουργός τών Ναυτικών κ. Δημ. Μπότσαρης πρός άποτυχίαν 
του ' διελθών έκ Πρεβέζης διά τοϋ άντιτορπιλικοϋ, έπανερχόμενος άπό τό 
Μπρίντιζι, δπου σκοπίμως συνώδευσε τόν πρωθυπουργόν, καλέσας τούς 
ένταϋθα βουλευτάς καί έ'ξορκίσας αύτούς νά συντελέσουν διά παντός θε
μιτού καί άθεμίτου τρόπου εις τήν έπιτυχίαν τοϋ άλλου υποψηφίου, εάν 
δέν συναινοϋσε ό κ. Βλαχλείδης νά κηρυχθή τουλάχιστον ουδέτερος... Τί
ποτε δέν ϊσχυσε νά μεταστροφή ή γνώμη καί τό αίσθημα τοϋ λαοϋ τών Ίω
αννίνων καί οϋτω έπέτυχε δήμαρχος ό λαοπρόβλητος κ. Δημ. Βλαχλείδης 
(8-8-29).

Τίς μεγαλύτερες όμως κατηγορίες κατά τοΰ Μπότσαρη έκτόξευσαν οί 
δυό άδελφοί Δημήτριος καί Γεώργιος Βλαχλείδης, ιδιαίτερα ό δεύτερος, 
μετά τήν έκδοση τών άποτελεσμάτων. Άντιμετωπίσαμεν άγώνα σκληρόν - 
είπε, μιλώντας πρός τό λαό τής πόλης ό νεοεκλεγείς δήμαρχος- διότι 
δυστυχώς οί βουλευταί Ηπείρου, διευθύνοντος καί άρχηγεύοντος τοϋ 
ύπουργοϋ τών Ναυτικών, παρά τόν νόμον τόν άπαγορεύοντα τήν άνάμιξιν 
τών ύπουργών εις τάς έκλογάς. ήγειραν πόλεμον έναντίον μας, διότι δέν 
ήθελον νά υποταχθώ νά μέ διορίσωσιν αύτοί δήμαρχον. Δηλαδή, διότι δέν 
ήθέλησα νά καθυποτάξω τόν Δήμον εις αύτούς, ώστε ό δήμαρχος νά είναι 
δργανόν των... Πιό δριμύς έναντίον τοΰ Μπότσαρη ήταν ό Γεώργιος Βλα
χλείδης. Εξιστόρησε τίς άπό χρόνια καταβαλλόμενες προσπάθειες τοΰ Δ. 
Μπότσαρη νά άναδειχθεϊ σέ Ήπειρωτάρχη, καί τίς δικές του προσπάθειες 
νά έξουδετερώσει τέτοιες φιλοδοξίες. Είπε: Άφότου ένεφανίσθη έπί τής 
πολιτικής σκηνής ό κ. Μπότσαρης, είχον διαγνώσει δτι έτρεφε τήν διάθε- 
σιν τής έγκαθιδρύσεως μιας πολιτικής τοπαρχίας του έν Ήπείρω, πράγμα 
δπερ έκρινα άνέκαθε ασυμβίβαστον πρός τό πνεϋμα τής Δημοκρατίας, το- 
πικώς δέ ολέθρων, διότι έσήμαινεν τήν δημιουργίαν προσωπικού κόμμα



τος τοϋ κ. Μπότσαρη, δηλαδή ένός Μποτσαρισμοϋ, παραπλεύρους πρός 
τήν γενικήν πολιτικήν Ιδέαν, τούτο δέ ού μόνον άντέκειτο είς τήν πολι
τικήν αξιοπρέπειαν τής Ηπείρου, άλλ ’ ούσιαστικώς κατέληγεν είς τήν μή 
εκλογήν τών βουλευτών διά τής έλευθέρας ψήφου τοϋ λαοϋ, πλήν είς τόν 
διορισμόν αύτών... Κατά τόν Γ. Βλαχλείδη αύτό οδηγούσε στήν άπομά- 
κρυνση άπό τήν πολιτική κάθε ίκανοϋ στελέχους, άν δέν ήταν πειθήνιο 
όργανο τοΰ Μπότσαρη, γ ι’ αύτό καί άντιτάχθηκε στήν πολιτική τοπαρχία 
καί άγωνίστηκε νά καθιερωθεί ή ισοτιμία μεταξύ τών βουλευτών. Τό είχε 
πετύχει μέ τόν Γ. Καφαντάρη στις έκλογές τοΰ 1926, αύτό όμως δέν έφαρ- 
μόστηκε στίς τελευταίες έκλογές, γιατί είχε ύποβολιμιαίως πεισθει ό Βενι
ζέλος πώς στήν Ήπειρο, έκτός τοΰ Βενιζελισμοΰ ύπήρχε καί Μποτσαρι- 
σμός. Αύτό οδήγησε τόν πρωθυπουργό στήν άπόφαση νά άναθέσει στό 
Μπότσαρη τή συγκρότηση τοΰ συνδυασμοΰ τών Φιλελευθέρων κατά τίς 
έκλογές, καθώς καί τήν έπιλογή τοΰ νέου δημάρχου. Ή  άντίθεσή του πρός 
τήν εγκαθίδρυση Μποτσαρικης τοπαρχίας ήταν ή αιτία τοϋ άγριου, τοϋ 
λυσσώδους άγώνος έναντίον τοΰ άδελφοΰ του, κατά τίς δημοτικές έκλογές. 
Άντιμετωπίσαμεν -πρόσθεσε- άγώνα σκληρόν, πεισματώδη, πολιτικώς 
άνήθικον... Έφθασαν οί βουλευταί είς σημεΐον νά άποπειραθοϋν τρομο- 
κράτησιν τής Ίσραηλιτικής κοινότητος, ά λλ ’ άπέτυχον... Επίσης κατέβα- 
λον (οί βουλευτές) άπεγνωσμένας προσπαθείας ινα παρασύρουν τόν πολι
τικόν κόσμον τής πόλεως, κινητοποιήσαντες όλας τάς δυνάμεις των... Δι ’ 
αύτό ή νίκη μας -κατέληξε- είναι νίκη τοϋ λαοϋ, άγωνισθέντος υπέρ τής 
έλευθερίας τού Δήμου καί κατά τής πολιτικής τοπαρχίας.

Πολλά «κατηγορώ» κατά τοΰ Μπότσαρη, άκούστηκαν καί άπό πολλούς 
φιλελεύθερους πολιτευτές, μέ άρθρογραφία τους στίς έφημερίδες. Σκληρή 
δμως ήταν καί ή άπάντηση του Μπότσαρη στούς κατηγόρους του: Είς 
άρθρα άμφιβόλων έλατηρίων -δήλωνε- άποστέργομεν ν ’ άπαντήσωμεν. 
Διότι τήν διάνοιαν τών γραφόντων στρεβλοί ό φθόνος. Διότι είς πρόχει
ρον έκκαθάρισιν τών γραφείων ημών άντελήφθημεν πόσον περιττόν 
χώρον κατέχουν είς τά άρχεια ημών αί ίκετήριοι ή έξευτελισμέναι έπιστο- 
λαί τών συγγραφέων τών έν λόγω δημοσιευμάτων πρός ημάς. διεκδικού- 
ντων άδικαιολογήτως θέσιν είς τούς συνδυασμούς τών Φιλελευθέρων. 
Όξύτατη ήταν ή άντίδραση στίς δηλώσεις του, άπό ένα πολιτευτή τών Φι
λελευθέρων, τό δικηγόρο Θρασύβουλο Στέα, άπό τό Μονοδένδρι, πού είχε 
άρθρογραφήσει έναντίον τοΰ Μπότσαρη: Ή  γλώσσα του -έγραφε- (Η πει
ρωτικός άγών, 5-9-29)- θυμίζει τούς «έλέω θεοϋ» αύτοκράτορας τοϋ μεσαί- 
ωνα καί προκαλοΰσε τό Μπότσαρη νά δηλώσει δημόσια άν τοΰ έστειλε 
έστω καί μίαν ίκετήριον ή έξευτελισμένην έπιστολήν γιά νά συμπεριληφθεΐ 
σέ εκλογικό συνδυασμό.

Γιά νά ολοκληρωθεί τό κεφάλαιο γιά τίς δημοτικές έκλογές, σημειώνω 
πώς, άκούστηκαν πολλά άκόμα ύπέρ καί κατά τοΰ Μπότσαρη άπό τό

—  84 —



—  85 —

συμπολιτευόμενο καί αντιπολιτευόμενο γιαννιώτικο τύπο. Πικραμένος 
άπό τήν άποτυχία του ό Β. Κούρεντας ύπέβαλε ένσταση στό Πρωτοδικείο 
Ίωαννίνων ζητώντας τήν άκύρωση τής έκλογής Βλαχλείδη. Ή  ένσταση 
άπορρίφθηκε. ’Ακυρώθηκε όμως ή έκλογή δυό συμβούλων, τών Ίω. Βογά 
καί Κ. Πετσαλίτη γιατί κρίθηκε ότι είχαν συμφέροντα μέ τό Δήμο. Τούς 
άντικατέστησαν οί έπιλαχόντες. Τό πρώτο δεκαήμερο τοΰ Σεπτεμβρίου, 
πρόεδρος τοΰ Δημοτικού συμβουλίου έκλέχτηκε ό πρώτος πλειοψηφήσας 
τοΰ ψηφοδελτίου Βλαχλείδη, Μιχαήλ Άράπης, διευθυντής τοϋ Εμπορικού 
Επιμελητηρίου Ηπείρου. Ό  Μ. Άράπης ήταν γυιός τοϋ παιδαγωγοϋ Ανα
στασίου Άράπη (είχε σπουδάσει στή Γερμανία καί είχε ιδρύσει στά Γιάννι
να τό Λύκειο Άράπη, γνωστό σ’ όλη τήν Ή πειρο κι έξω άπ’ αύτή). Υ πη
ρέτησε καί ώς Γενικός επιθεωρητής Γεωργίας στήν Κύπρο. Αδελφός τοΰ Μ. 
Άράπη ήταν ό Κων. Άράπης, γυμνασιάρχης στό A ' γυμνάσιο τής πόλης.

Μέ τήν ανάληψη τών καθηκόντων άπό τή νέα δημοτική άρχή, σφοδρότατη
επίθεση δέχτηκε ό πρώην δήμαρχος Βασ. Πυρσινέλλας, άπό τόν Ηπειρωτικό 
άγώνα. τήν Έλευθερία καί τήν ’Αγροτική ηχώ, γιά αυθαίρετες πράξεις, γιά 
κλοπές στό ταμείο τοΰ Δήμου, καί γιά πολλά άλλα. Σθεναρά υποστήριξε τόν

Πυρσινέλλα ό Κήρυξ, γ ι’ αύτό καί άντιμετώπισε 
τήν έντονη κριτική τών άλλων συναδέλφων του. 
Οί κατηγορίες δέν πρέπει νά εϋσταθοΰσαν, καί 
μέ τήν πάροδο τοΰ χρόνου αποδυναμώθηκαν, σ’ 
δ,τι άφοροΰσε τόν ίδιο τόν Πυρσινέλλα.- Οί 
γηγενείς (κατ’ άναλογία μέ τούς Γιαννιώτες 
«γέννημα καί θρέμμα») διαμαρτύρονταν γιά τήν 
αλλοίωση τών έκλογικών άποτελεσμάτων, έξ
αιτίας τής ψήφου τών κτηνοτροφών, πού δέν 
ήταν μόνιμοι κάτοικοι τής περιοχής. -Σάλο δη
μιούργησε, γιά μήνες, άνάμεσα στόν εκπαι
δευτικό κόσμο ή δημοσίευση ενός βιβλίου, άνα- 
φερόμενο στήν Άναγνωστοπούλειο Γεωργική 
σχολή, άπό τή δασκάλα Ό λγα Οικονόμου. Ό  
Διδασκαλικός σύλλογος Κονίτσης τήν κατηγο- 
ροΰσε δτι παραποίησε τήν πραγματικότητα καί 
μείωσε τό κΰρος τών δασκάλων. Οί δάσκαλοι, 
άλλά καί οί δημόσιοι υπάλληλοι τής Κόνιτσας 
τήν άποκαλοΰσαν φαντασιόπληκτη, καί τά κεί

μενά της τά χαρακτήριζαν ώς άριστερής άπόκλισης. Μέσω τών στηλών τοΰ 
Ηπειρωτικού άγώνος -ό οποίος δημοσίευσε καί άποσπάσματα τοΰ βιβλίου τής 
Οικονόμου γιά νά προκαλέσει συζήτηση- παρήλασαν οι άπόψεις πολλών 
άρθρογράφων, κατήγορων καί ύποστηρικτών τής δασκάλας. (Ηπειρωτικός 
άγών, 13-8-29, 21-8-29 καί συνέχεια, 4, 8, 17-9-29). Στήν ίδια εφημερίδα άρχισε 
άπό τίς 6 Σεπτεμβρίου, σέ συνέχειες, ή δημοσίευση τών Πωγωνιακών τοΰ I. Λα- 
μπρίδη. Ά πό τίς 5 τοΰ ίδιου μήνα, μιά σειρά δημοσιευμάτων άναφέρονταν στά

Μιχαήλ Αναγνωστόπουλος
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Οικοτροφεία-και ’Ορφανοτροφεία τών Γιαννίνων (5 έως 14-9-29) άπό τόν Δημ. 
Σκ,.,.α (ψευδώνυμο Δάμων Θεσπρώτιος). Στήν ίδια πάλι έφημερίδα δημοσιεύ- 
θηκαν οί εντυπώσεις τοϋ Γ. Παπασταματάκη άπό τό προσκύνημά του στούς
άγιους τόπους, μέ τόν τίτλο Οί θεοβάδιστοι τόποι (15, 17, 22-6-29)....Μέ τόν
ϊδιο τίτλο δημοσίευσε άργότερα τίς εντυπώσεις του, στήν ίδια έφημερίδα, ό 
Δημ. Σαλαμάγκας, μέ βάση τίς αναμνήσεις τής μητέρας του.- Ή  ’Ελευθερία 
συνέχιζε νά δημοσιεύει σχεδόν σέ κάθε της έκδοση, γράμματα τοϋ ιστοριοδίφη 
καί λόγιου Ν. Νίτσου, άπό τόν Τσαμαντά, πάντοτε ενδιαφέροντα, τόσο γιά τό 
σχολιασμό τής έπικαιρότητας, δσο καί γιά τό πλήθος τών ιστορικών καί λαο- 
γραφικών στοιχείων πού περιέχουν. Στήν ’Αγροτική ηχώ δημοσίευσε τά πρώτα 
χρονογραφήματά του, μέ τόν έπίτιτλο Ιστορίες τοϋ χωριοϋ ό Βαγγέλης Ψη- 
νιώτης (ψευδώνυμο τοϋ δασκάλου Βαγγέλη Παπανικολάου, άπό τήν Ψήνα).- 
Μέ τήν εύκαιρία τής μετάθεσης τοϋ Διοικητή Χωροφυλακής Ίωαννίνων 
Μπριλλάκη, ό Κήρυξ έπλεξε τό έγκώμιό του, δι ’ όσα ύπέρ τής άσφαλείας τής 
Ηπείρου έπραξε. Δέχτηκε τά έπικριτικά σχόλια τών άλλων έφημερίδων, ιδιαί
τερα τοΰ Χρηστοβασίλη, ό όποιος θεωρούσε δτι ό Μπριλλάκης -άγωνιζόταν 
έπί μήνες έναντίον του- δέν είχε προσφέρει τίποτε στήν άσφάλεια τής Ηπείρου. 
-Ή Λαϊκή τράπεζα άνοιξε υποκατάστημα στά Γιάννινα, άρχισε νά λειτουργεί 
άπό 26 Αύγουστου. Διευθυντής διορίσθηκε ό Γεώργ. Κραψίτης. -Συνεχίστηκε ό 
θόρυβος γύρω άπό τήν πολιτεία τοΰ έπιθεωρητή τών δημοτικών σχολείων Πα
ραμυθίας, Π. Βεργοπούλου. Τηλεγραφήματα συλλόγων καί όργανώσεων άπό 
τήν Παραμυθιά, άκόμα καί μουσουλμάνων ζητοΰσαν νά μή μετατεθεί, γιατί 
ήταν Ικανός επιθεωρητής. Ή  ’Αγροτική ηχώ τόν υποστήριζε σθεναρά, άποκα- 
λώντας τήν παρέα τών δασκάλων, πού είχε στείλει στήν Ήπειρο  τήν επιστολή 
μέ τίς κατηγορίες έναντίον του, ώς διδασκαλική μαφία ( 31-8-29) . -  Μέ κλήρωση 
που έγινε στή Γερουσία, τό πρώτο δεκαήμερο τοϋ ’Ιουλίου, ή θητεία τών γε
ρουσιαστών 16 περιοχών, άνάμεσά τους καί τοϋ νομοΰ Ίωαννίνων, θά ήταν 
έξαετής. Γιά τούς γερουσιαστές 12 περιοχών τριετής.- Νεκρολογία: ΙΊερσεφόνη 
Μ. Κιούρη. Πανέμορφη καί χιλιοχαριτωμένη παρθένα, άγνή ώς νιφάδα χιο
νιού, στεφανωμένη μέ δεκαοχτώ Μαΐους, ένα άπό τά πλειό εϋοσμα λουλούδια 
τοϋ γιαννιώτικου άνθώνα, νύφη πολυζήλευτη καί καμαρωμένη, ή Περσεφόνη 
Μ  Κιούρη, γλύστρησε καί έπεσε στό πηγάδι τής αυλής της, κι ά π ’ έκεΐ, φορώ
ντας τό στεφάνι τοϋ θανάτου, πέταξε στούς ουρανούς, γιά νά συγκατοικήση μέ 
τ ’ άδέρφια της, τούς ’Αγγέλους, άφήνοντας άπαρηγόρητη λύπη στή μάνα της, 
στά έξη της άδέρφια καί στή μακροταξειδευμένη της άδελφή ( ’Ελευθερία, 27-6- 

29) . -  Νέος έπιστήμων: Ό  κ. Στέφανος Γ. Ρώϊμπας, άδελφός τοϋ πα ρ ’ ήμΐν 
έγκριτωτάτου δικηγόρου κ. Κων. Γ. Ρώϊμπα, δούς τάς έπί διδακτορικφ διπλώ- 
ματι εξετάσεις αύτοϋ είς τήν Νομικήν σχολήν, ήξιώθη τοϋ επιζήλου βαθμοϋ 
λίαν καλώς (’.Ελευθερία, 4- 7-29) . -  Σέ άρθρο του γιά τόν Γ. Κονδύλη, ό Χρηστο
βασίλης ( 9-7-29) έγραφε γ ι’ αύτόν τά εξής... προφητικά: ’Α π ’ όλο τό έγκλημα- 
τικόν βενιζελικόν σκυλολόγι, τό συνεγκληματήσαν μετά τοϋ Βενιζέλου, μόνος 
ό Κονδύλης έγείρεται σήμερον τιμωρός τοϋ μεγάλου τούτου έγκληματίου καί 
μόνος αύτός, ό Κονδύλης, θά τόν ρίψη , δπως ερριψε καί τόν Πάγκαλον. Ό  
νικητής τοϋ Παγκάλου. θά είναι καί ό νικητής τοϋ Βενιζέλου!... Ά ς  έτοιμα- 
σθώμεν νά ίδωμεν τό μεταξύ Κονδύλη καί Βενιζέλου παιχθησόμενον δράμα, τό
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όποϊον πιθανόν νά έχη αίματηροτάτας συνεπείας καί ίσως καί εμφύλιον με
ταξύ τοϋ έλληνικοϋ στρατού πόλεμον! Σέ λίγα χρόνια οί προφητείες τοΰ Χρη
στοβασίλη πραγματοποιήθηκαν...- Κάποιοι χατζήδες στά Γιάννινα έκαναν 
στούς πελάτες τους τόν μεσίτη νεαρών δικηγόρων. Καλά θά κάνουν οί χα
τζήδες αύτοί -έγραφε ό Χρηστοβασίλης- νά μήν άνακατεύονται στά δικηγορικά 
ζητήματα, κι αν αγαπούν τούς πελάτες των νά μήν τούς επηρεάζουν στό ζήτημα 
τοϋ ποιόν δικηγόρον θά πιάσονν, διότι φέρουν ηθικήν εύθύνην...- Θάνατοι: 
Στίς 2 Αύγουστου πέθανε καί κηδεύτηκε τήν άλλη μέρα σεμνοπρεπώς, ό Αημή- 
τριος Κούτσικος, έκ τών μάλλον σημαινόντων πολιτών τής πόλεως τών Ίωαν
νίνων έπί τουρκοκρατίας καί έκ τών φλογεροτέρων πατριωτών, δι ’ δ καί 
συλληφθείς υπό τών τουρκικών άρχών κατά τήν πολιορκίαν τών Ίωαννίνων, 
τό 1912, κατεδικάσθη εις θάνατον, μή έκτελεσθείσης τής ποινής του, ένεκα τής 
πτώσεως τής πόλεως, τής αιχμαλωσίας τής φρουράς της καί τής εισόδου εις 
αύτήν τών ελληνικών στρατευμάτων. Ό  Δ. Κούτσικος ήταν ό εκδότης τής 
Ηπείρου, τής όποιας διευθυντής καί ψυχή της ήταν ό Γεώργιος Χατζής, κατα
δικασμένος καί ό ίδιος σέ θάνατο.- Κάποιος στό χωριό Πλαίσια, πού θά είχε 
φαίνεται προηγούμενα μέ τό γαμπρό, κατά τό χορό τοΰ Ήσαΐα, τόν σημάδεψε 
μέ ενα κουφέτο, τόν χτύπησε στό μάτι καί παρολίγο νά τόν τυφλώσει. Νά κα- 
ταργηθεΐ αύτό τό έθιμο, ζητοΰσε ό Ηπειρωτικός άγών.- Οί άνασκαφές στή Δω
δώνη τοΰ άρχαιολόγου Δημ. Εύαγγελίδη, έφεραν σέ φώς σημαντικά ευρήματα. 
Δέν εγινε δυνατό νά συνεχιστοΰν έξαιτίας τής έλλειψης χρημάτων. -Γεγονός 
γιά τήν έπαρχία Πωγωνίου άποτέλεσε ή ποδοσφαιρική συνάντηση στή Βήσσα- 
νη, τής ομάδας τοΰ χωριοΰ μέ έκείνης τοΰ Βασιλικού. Πλήρη περιγραφή τοΰ 
άγώνα δημοσίευσε στόν 'Ηπειρωτικό άγώνα (14-9-29) ό κατόπιν έκδοτης τής 
Φωνής τοϋ Πωγωνίου Χριστόφορος Κ. Σακελλάριος. -'Ύστερα άπό έφεση, τό 
’Αναθεωρητικό δικαστήριον μείωσε στό ήμισυ τίς ποινές τών καταδικασθέντων 
άπό τό Στρατοδικείο Ίωαννίνων κομμουνιστών στρατιωτών τοϋ Καλπακίου. 
Έτσι, άπό τίς 10-9-29 άποφυλακίστηκαν δλοι.- Ό  Ηπειρωτικός άγών δημοσι
εύει άποσπάσματα -δπως λέγει- άγνωστης έμμετρης ιστορίας γιά τόν Άλή 
πασά, «γραφείσης διά χειρός Αναστασίου Αποστόλη τοϋ έκ Γραμπόβου έν έτει 
αωκστ' έν μηνί Ίουλίιρ 14». Παραθέτω τίς τελευταίες στροφές, τίς άναφερό- 
μενες στό θάνατο τοΰ Άλή:

Ό  ήλιος ά π ’ τόν ούρανό Χουρσίτ πασάς έδάκρυσεν
τραβιέται, βασιλεύει τά μάτια του σφουγγίζει'
κι ’Αλή πασάς ξεψύχησε φέρνει στό νοϋ του τόν ντουνιά
χάρος τόν κυριεύει. πού σάν τροχός γυρίζει.

Έσβήστηκε ό ραχμετλής 
καί πειά λαλιά δέν δίνει 
ύπνος βαθύς τόν έλαβε 
ποτέ δέν τόν άφήνει...

Δέν ξέρω άν έχει άξιοποιηθεΐ άπό

Πού τούς άνθρώπους κάποτε 
στά σύννεφ ’ άνεβάζει 
καί πάλιν τούς ταλαίπωρους 
στόν Ά δη ν  κατεβάζει...

3ύς ερευνητές αύτή ή έμμετρη ιστορία.



Π έρασαν γιορτές, μεγάλες καί μικρές, πέρασαν έκλογές βουλευτών καί 
γερουσιαστών, πέρασαν δημαρχιακές έκλογές, χωρίς ιδιαίτερη 

επίδραση στή ροή τής ζωής τών οίκογειών τοΰ Πέτρου, τοΰ Γιάγκου καί 
τών φίλων τους. Στίς γερουσιαστικές ό Πέτρος ψήφισε τόν α ' Βενιζελικό 
συνδυασμό, δέν ήθελε νά ξεμακρύνει άπό τήν παράδοση, πίστευε πώς 
αύτός ό συνδυασμός ήταν ό εκλεκτός τοΰ Βενιζέλου, κι άφοΰ ό Βενιζέλος 
τόν υποστήριζε δέν έπρεπε νά διαφοροποιηθεί επιλέγοντας άποχρώσεις 
τής ιδεολογίας του. Τό ίδιο έκαναν κι ό Γιάγκος καί ό Θεολόγος. Τό νέο 
τους φίλο -τόν είχε γνωρίσει στό μεταξύ καί ό Πέτρος- τό Σταΰρο Σπυρό- 
πουλο, δέν θέλησαν νά τόν έπηρεάσουν, άς ψήφιζε όποιον ήθελε. Ό  Δημή
τρης, πιστός στήν ιδεολογία του, ψήφισε τό Χρηστοβασίλη, άπό τό ψηφο
δέλτιο τών Λαϊκών. Ήξερε πώς ή ψήφος πού έδινε ήταν χαμένη, μέσα 
στήν πλημμύρα τών οπαδών τοΰ Βενιζέλου, δέν ήθελε δμως νά προδώσει 
τίς ιδέες του. Κατά βάθος δικαιολογούσε τήν άποστασία τοΰ Χατζή, είχε 
φτάσει σέ οικονομικό άδιέξοδο, κι άν έκλεινε τήν έφημερίδα θά τέλειωνε 
καί ή ζωή του, τόσο είχε ταυτιστεί μέ τό δημιούργημά του. Παρόλα αύτά 
ένοιωσε πίκρα όταν διάβασε τά άρθρα τοΰ Χατζή, δέν τό χωροΰσε ό νοΰς 
του. Ό  Χατζής ύποστηρικτής τοΰ Μπότσαρη καί τών Φιλελεύθερων!... 
Ποιός θά τολμούσε νά τού προτείνει κάτι τέτοιο πρίν λίγους μήνες, χωρίς 
νά άντιμετωπίσει τούς κεραυνούς τής οργής του. Ή  περιπέτεια τοΰ Χατζή 
τόν πίκρανε, άλλά καί τόν δίδαξε ότι τίποτα δέν μένει σταθερό, ούτε στή 
ζωή, ούτε στήν πολιτική. Ή  ιδεολογική άκαμψία πολλές φορές γίνεται 
αιτία οπισθοδρόμησης κι όχι προόδου...

Στίς δημαρχιακές έκλογές όλοι τάχθηκαν μέ τό μέρος τοΰ Βλαχλείδη, 
άκόμα κι ό Δημήτρης, πού στήν άρχή εκδήλωσε τήν πρόθεση νά ψηφίσει 
τόν Κούρεντα, έξαιτίας τής παλιότερης φιλοβασιλικής τοποθέτησής του. 
Ύστερα άλλαξε γνώμη. — Ά ς  πάμε αύτή τή φορά στήν κάλπη μονιασμένοι 
είπε στόν πατέρα του, βαρέθηκα νά παριστάνω τό κακό πρόβατο τής οικο
γένειας...

Ό λα αύτά όμως, έκλογές κάθε είδους, δίκες ληστών, οικονομική κρίση, 
πού πάντα γιά τήν άπομονωμένη Ήπειρο ήταν όξύτερη, κι ότι άκόμα σο
βαρό συνέβαινε στήν πόλη καί στήν περιοχή της, τά έπισκίαζε τό άναμενό- 
μενο «ευτυχές γεγονός» τής Φιλίτσας. Ό  μήνας τού τοκετού πλησίαζε, 
κατά τά τέλη Σεπτεμβρίου ύπολόγιζε ό Δημήτρης καί ό γυναικολόγος 
Έπαμ. Δέκκας, πού τήν παρακολουθούσε έπί μήνες. Ό  άντρας της, ό 
Νίκος, δέν έφευγε άπό τό πλευρό της, δλες τίς ώρες τής σχόλης του, κατά 
τή διάρκεια τών μαθημάτων, κι δλες τίς μέρες τών καλοκαιρινών δια
κοπών, βρισκόταν δίπλα της, έτοιμος νά ικανοποιήσει κάθε έπιθυμία της, 
έρχονταν στιγμές πού ή Φιλίτσα δυσανασχετούσε γιά τό άσφυκτικό ένδια- 
φέρον του- τοΰ τόλεγε, κι ό Νίκος, χωρίς ίχνος δυσαρέσκειας, άποσυρόταν 
διακριτικά, καταλάβαινε πώς ήθελε νά μείνει μόνη της, νά πλέξει τά όνειρα

—  8 8  —
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τής μελλοντικής ζωής της ώς μητέρας, δέν τήν ένδιέφερε αν τό παιδί της 
ήταν άγόρι ή κορίτσι, γερό κι όμορφο τό ήθελε, δπως αύτή κι ό αντρας 
της. Κάποιες στιγμές σκεφτόταν καί τήν αδελφή της, τή Θεώνη, ευχόταν 
όλα νά πανε καλά καί νά διαλέξει ένα σύντροφο τής ζωής της, άντάξιό της, 
νάταν τό Ιδιο καλός, όπως κι ό δικός της...

Ή  Θεώνη, τό πρώτο δεκαήμερο τοϋ Σεπτεμβρίου αναστατώθηκε άπό 
μιά είδηση πού διάβασε στήν !Αγροτική ηχώ. Ή  είδηση έλεγε πώς δυό 
αιχμάλωτοι πού έφθασαν άπό τή Μικρά Άσία ύποστήριζαν ότι οί Τοΰρκοι 
κρατούσαν άκόμα επτά χιλιάδες "Ελληνες αιχμαλώτους, πού τούς ανάγκα
ζαν νά έξισλαμιστοϋν καί τούς υποχρέωναν νά έργάζονται σκληρά, κάτω 
άπό τίς χειρότερες συνθήκες. Ή  εφημερίδα διατύπωνε κάποιες επιφυλά
ξεις γιά τήν άλήθεια τών ανακοινώσεων τών δυό αιχμαλώτων, συνιστοΰσε 
δμως στήν κυβέρνηση νά άπευθυνθεϊ στήν Κοινωνία τών Εθνών γιά νά 
ερευνήσει τό θέμα. Τό μεσημέρι ή Θεώνη έδειξε τήν έφημερίδα στό Γιάγκο 
καί τόν ρώτησε νά τοϋ πει τή γνώμη της. Ό  πατέρας της διάβασε τήν είδη
ση μέ προσοχή, είχε δμως καί ό ίδιος τίς αμφιβολίες του. —Μήν αμφιβάλ
λεις πατέρα, φώναξε μ’ ένα τόνο οργής στή φωνή της. Ξέχαοες τό δικό μου 
μαρτύριο; Ά ν  δέν βρισκόταν ό Έσσάτ πασάς νά φροντίσει γιά τήν τύχη 
μου, στήν ίδια μοίρα θά βρισκόμουν κι έγώ. Δοξάζω τό θεό πού έπεσα σέ 
χέρια άνθρώπων μέ καλά αισθήματα καί δέν μ ’ άνάγκασαν ν ’ αλλάξω τήν 
πίστη μου. Πόσο δμως θά κρατούσε αύτό; Κάποτε θά μ ’ ανακάλυπταν καί 
θά μ ’ άνάγκαζαν ν ’ άσπαστώ τό κοράνι. Κ ι’ ή κόρη σου θά ήταν σήμερα 
μουσουλμάνα. παντρεμένη μέ κάποιο τοϋρκο άγά, καί θ ’ άράδιαζε τουρκό
πουλα, πού θά τούς δίδασκαν δταν μεγάλωναν, πώς νά μισούν τήν Ε λλά
δα. Ό λα  είναι άλήθεια πατέρα... Κρατούν πολλούς άκόμα στά βάθη τής 
Τουρκίας. Ά ν  δέν κάνουν έντονα διαβήματα οί δικοί μας στούς Μεγάλους 
θά χαθούν γιά τήν Ελλάδα δλες αύτές οί χιλιάδες... Τό πρόσωπο τής Θε
ώνης είχε αγριέψει άπό τήν αναπόληση γεγονότων πού ποτέ δέν ήθελε νά 
ξαναφέρει στή μνήμη της. Τήν ύποχρέωσε νά τά θυμηθεί ή είδηση τής έφη
μερίδας. Αναστατώθηκε κι εξοργίστηκε άπό τίς αμφιβολίες πού διατυπώ
νονταν... Ό ποιος δέν έζησε τή φρίκη, άμφιβάλλει γ ι ’ αύτή... συλλογίστηκε. 
Σέ λίγο ξέσπασε σ’ ένα γοερό κλάμα, ήρθε έτσι, χωρίς νά τό καταλάβει, 
σάν άσφαλιστική δικλείδα γιά νά καταλαγιάσει τήν τρικυμία τοΰ έσωτερι- 
κοϋ της κόσμου. Ό  Γιάγκος καί ή Φωτεινή αναστατώθηκαν... — Μήν 
ανησυχείτε... τούς διαβεβαίωσε ή Θεώνη, σφουγγίζοντας τά δάκρυα της, 
καλό μού έκανε τό κλάμμα, μέ άνακούφισε... "Όταν τ ’ άπόγευμα κατέβηκε 
στό μαγαζί ό Γιάγκος, διηγήθηκε στόν Πέτρο τό περιστατικό. Είχε κάποιο 
τόνο ανησυχίας ή φωνή του, ό Πέτρος τό κατάλαβε. Τί σέ άναστατώνει: 
τόν ρώτησε. —Νά. αύτή ή εύσυγκινησία... επαναλαμβάνεται συχνά... μή
πως... Φοβόταν νά ολοκληρώσει τούς συλλογισμούς του. — Σκέφτεσαι 
τούς γιατρούς, πήρε τήν κουβέντα του ό Πέτρος. Άφησε τό κορίτσι ήσυχο,
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νά ηρεμήσει, μήν τήν ταλαιπωρείς μέ νέες δοκιμασίες, ό χρόνος είναι ό 
καλλίτερος γιατρός. Ά ν  θέλεις νά κάνεις κάτι γιά τή Θεώνη, φρόντισε νά 
βρεθεί ενας καλός γαμπρός. Νά φροντίσουμε όλοι μας δηλαδή... Ή  Θεώνη 
είναι καί δικό μας κορίτσι...

Κατά τά τέλη Σεπτεμβρίου ή Φιλίτσα γέννησε, στήν κλινική τοΰ Δάνου, 
μέ τή βοήθεια τοΰ γυναικολόγου Έπ. Λέκκα. Έφερε στόν κόσμο ενα χα
ριτωμένο άγοράκι, στό μικρό προσωπάκι του ξεχώριζες σέ μιά άρμονική 
σύνθεση, τά άδρά χαρακτηριστικά τοΰ Ήπειρώτη καί τίς άπαλές γραμμές 
τής ’Ιωνίας. Ό  Νίκος, ό πατέρας του, δέν έλεγε νά φύγει άπό κοντά του, 
τό μικρό πλασματάκι ήταν ό,τι καλλίτερο τοΰ είχε χαρίσει ώς τώρα ή ζωή. 
Ό  Πέτρος, γιά τρίτη φορά παππούς, δέν άφηνε τρόπο νά εκδηλώσει τή χα
ρά του. Είχε στήσει στό μαγαζί ειδικό μπάγκο μέ κρασιά καί άλλα ποτά 
γιά νά κερνάει τούς πελάτες, ήθελε νά τούς κάνει κοινωνούς τών αισθημά
των του. Στιγμές εύτυχίας ζοΰσαν καί στό σπίτι τοΰ Γιάγκου. ’Ασυγκρά
τητη στίς έκδηλώσεις της ήταν ή Θεώνη. Ζοΰσε τό γεγονός μέ τίς προεκτά
σεις τών δικών της συναισθημάτων, καλοτύχιζε τήν άδερφή της, έπαιρνε τή 
θέση της κι άφηνε τή φαντασία της, νά πλέκει τό όνειρο της ζωής της, όπως 
ή ιδια τό είχε σχεδιάσει. Έ να ταιριαστό σύντροφο, καί παιδιά, πολλά παι
διά, νά γεμίζουν τό σπίτι μέ τίς φωνές καί νά μεγαλώνουν μακρυά άπό τήν 
βαρειά σκιά οποιοσδήποτε άπειλής... Ξεχνιόταν σέ κάποιες τέτοιες στιγμές 
άναπόλησης, ήταν σά νά ταξίδευε σέ ξένους τόπους, τήν έβλεπε ή Φωτεινή 
κι άνησυχοΰσε, τό έλεγε στό Γιάγκο καί τόν έβαζε κι αύτόν σέ σκέψεις...

Τό κτίριο τοϋ Διδασκαλείου Ίωαννίνων, 
σήμερα Λαογραφικό Μουσείο «Κώστας Φρόντζος».



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Η ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΤΖΑΙΩΝ - ΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΙΚΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ

Τό αίσθημα τής ασφάλειας πού είχε εμπεδωθεί στήν Ήπειρο, ύστερα 
άπό τίς συλλήψεις τών Ρετζαίων καί τών Κουμπαίων καί τήν εξόντωση 
πολλών λήσταρχων καί τών συμμοριών τους, άρχιζε πάλι νά κλονίζεται. 
Δυό ληστοσυμμορίες εξακολουθούσαν άκόμα τή δράση τους, σέ όμορους 
μέ τήν Ή πειρο νομούς, συχνά έμπαιναν καί στό Ηπειρωτικό έδαφος. Τά 
ονόματα τών αρχηγών τους είχαν γίνει παντού γνωστά καί δημιουργούσαν 
άνησυχίες. "Ήταν ό Τζατζάς κι ό Μπάμπανος, σκληροί κι άδίστακτοι λη
στές. Τό όνομα τού Τζατζά, διαιωνίστηκε κι έγινε συνώνυμο τοΰ τρόμου, 
φόβητρο γιά τίς άταξίες τών μικρών παιδιών. Τό πρώτο δεκαήμερο τού 
Σεπτεμβρίου ή συμμορία του, μέ τήν πιθανή σύμπραξη καί τής συμμορίας 
τού Μπάμπανου, αιχμαλώτισε έξω άπό τά Τρίκαλα, τό γερουσιαστή Σω
τήρη Χατζηγάκη, μαζί μέ άλλους καί πήρε λύτρα γιά τήν απελευθέρωσή 
τους. ’Αναστατώθηκε πάλι ή Ελλάδα καί πρώτη άπ’ όλες τίς περιοχές ή 
Ήπειρος. Ό  Γενικός διοικητής Άχ. Καλεύρας, κατανοώντας τίς άνη
συχίες τών Ήπειρωτών, έδωσε καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις γιά τή γρή
γορη έξόντωση καί τών τελευταίων συμμοριών. Παρά τή συνεχή καταδίω
ξη τών άποσπασμάτων καί οί δύο συμμορίες έξακολουθοΰσαν τή δράση 
τους καθ’ όλη τή διάρκεια τοΰ 1929. αύξάνοντας τίς άνησυχίες όλων.

Οί γιαννιώτικες έφημερίδες έφεραν στό προσκήνιο τό θέμα τών συνερ
γατών τών ληστών καί τών ληστοτρόφων, ιδιαίτερα τών πολιτευόμενων. 
'ΥπενΟυμίζομεν -έγραφε ό Ηπειρωτικός άγών (19-9-29)- εις τόν πρω
θυπουργόν, δτι τά μεγαλώνυμα πρόσωπα δέν θά δυνηθοϋν πλέον νά σιγή- 
σουν τήν φωνήν τής καταβοώσης άληθείας. Υπάρχουν εις τόν τόπον 
αύτόν μερικαί εκκρεμότητες καί μερικοί εκκρεμείς λογαριασμοί. Πρέπει νά 
λήξουν οί μέν καί νά κλείσουν οί δέ. Έφτασεν ή ώρα τής τιμωρίας καί τής 
έξαγνίσεως... Τά γεγονότα τών Τρικκάλων πιστεύομεν νά πείσουν τόν κ. 
Βενιζέλον, δτι πρέπει νά προσέξη μερικούς ψιθύρους. Δέν θά χάση τίποτε 
αν θέληση νά έξακριβώση τήν άλήθειαν...

Στήν Κέρκυρα, στό μεταξύ, άνοιγε ή αύλαία γιά τήν τελευταία πράξη 
τοΰ δράματος, τοΰ όποιου πρωταγωνιστές ήταν οί Ρετζαΐοι. Στίς 23 Σεπτεμ
βρίου άρχιζε ή δεύτερη δίκη γιά τό έγκλημα τής Πέτρας, μέ κατηγορούμε
νους όλους τούς ήθικούς καί φυσικούς αύτουργούς καί τούς συνεργάτες 
τους. Ή  Κέρκυρα γέμισε πάλι άπό Ήπειρώτες, μάρτυρες κατηγορίας καί 
υπεράσπισης, συγγενείς καί φίλους τών κατηγορουμένων, άπεσταλμένους 
έφημερίδων, κόσμος πολύς. Λίγοι ήταν οί άπεσταλμένοι τών γιαννιώτικων
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εφημερίδων καί πολύ Ισχνές οί ανταποκρίσεις τους, σέ σύγκριση μέ δσα καί 
μέ πολλές λεπτομέρειες, δημοσιεύονταν, κατά τήν πρώτη δίκη γιά τό Ιδιο 
έγκλημα. Υπερασπιστές τών Ρετζαίων ήταν oi Β. Καραπάνος καί Ρωμανός, 
τών συνεργατών τους αρκετοί άπό τά Γιάννινα, δπως ό Γ. Καγιάς, Γ. 
Μουλαϊμίδης κ.ά. Φρεσκοσιδερωμένοι ένεφανίσθησαν είς τό δικαστήριον οί 
Ρετζαιοι -έγραφαν οί έφημερίδες- καί κατέλαβον τό έδώλιον τοϋ κατηγο
ρουμένου, προσπαθοϋντες νά δείξουν ψυχραιμίαν. Ό  Ίωάν. Ρέτζος εκδηλώ
νει ποιάν τινά άνησυχίαν. Μέ τήν πρόοδο τής δίκης καί τίς έπιβαρυντικές 
καταθέσεις τών μαρτύρων, ή ανησυχία τους μεγάλωνε. Συνειδητοποιούσαν 
τώρα ότι είχε φτάσει ή ώρα νά δώσουν λόγο γιά τά έγκλήματά τους. Τρεις 
κατηγορίες τούς βάραιναν: οί δυό αφορούσαν άπόπειρες ληστείας τής χρη
ματαποστολής τής Εθνικής τράπεζας πού δέν έγιναν καί ή τρίτη, ή σπουδαι
ότερη, τήν πολύνεκρη ληστεία τής Πέτρας.

Άπό τίς 30 Σεπτεμβρίου, μετά τήν ολοκλήρωση τών καταθέσεων τών 
μαρτύρων, άρχισαν οί άπολογίες τών κατηγορούμενων, μέσα σ’ ένα κλίμα 
καθόλου εύνοϊκό γ ι’ αύτούς. Άκόμα καί ή συμπεριφορά τής Κερκυραϊκής 
κοινωνίας ήταν διαφορετική άπό έκείνη πού είχε παρατηρηθεί κατά τή δί
κη τών Κουμπαίων καί είχε οδηγήσει στή γνωστή άπόφαση. Εκφραστές 
τών άπόψεων τοΰ λαού τής Κέρκυρας ήταν οί έφημερίδες τής πόλης, οί 
όποιες άπερίφραστα ζητούσαν τήν καταδίκη όλων τών ενόχων σέ θάνατο 
καί τήν εκτέλεσή τους στόν τόπο τού έγκλήματος. (Ελευθερία Κερκύρας, 
2-10-29). ’Ιδιαίτερη έπιβαρυντική γιά τούς Ρετζαίους ήταν ή κατάθεση τού 
Β. Κολοβού (πεθερού τού Ίω. Ρέτζου), ό όποιος προσπάθησε βέβαια μέ 
ύπεκφυγές καί περιστροφές ν ’ άποφύγει νά πει τήν άλήθεια, ύποχρεώθηκε 
δμως στό τέλος νά ομολογήσει ότι τό έγκλημα τής Πέτρας δέν ήταν δυνατό 
νά έκτελεστεϊ άπό κανένα άλλο, εκτός άπό τούς Ρετζαίους. Οί ίδιοι στήν 
άπολογία τους ισχυρίστηκαν ότι γνώριζαν ότι θά γινόταν ή ληστεία τής 
Πέτρας, άλλά είχαν τήν «άφέλεια» νά μήν τήν καταγγείλουν στίς άρχές 
πρίν τή διάπραξή της. Δέν τήν κατήγγειλαν ούτε καί μετά τή λήστευση τής 
χρηματαποστολής καί τή δολοφονία τόσων άνθρώπων, γιατί φοβούνταν 
ότι δέ θά γίνονταν πιστευτοί έξ αιτίας τοΰ παρελθόντος τους. Ό  ίδιος φό
βος -είπαν- τούς έκαμε νά μή παρουσιαστούν στίς άρχές καί νά έξαφανι- 
στοΰν, ύστερα άπό συμβουλή τών δικηγόρων τους.

Ό  είσαγγελεύς Γρανίτσας, στήν τετράωρη άγόρευσή του, άνέλυσε δλες 
τίς πτυχές τού έγκλήματος, έπιμέρισε εύθύνες καί ζήτησε τήν καταδίκη σέ 
θάνατο τών ήθικών αύτουργών αδελφών Ρέτζου. καθώς καί τών 
αύτουργών Κόκκαλη, Διαμάντη, Κώτση κ.ά. Δέν παρέλειψε νά κακίσει, στήν 
άγόρευσή του, καί τή γιαννιώτικη κοινωνία διά τάς Επιδαψιλεύσεις καί τήν 
έκτίμησιν πρός τούς ληστάς, άντί νά άποτρέψη τό πρόσωπόν της άπό τά κα
θάρματα αύτά. Οί κατηγορίες τού Γρανίτσα κατά τής γιαννιώτικης κοινω
νίας ύποχρέωσαν τό δικηγόρο Γ. Μουλαϊμίδη, συνήγορο συγκατηγορουμέ



νων τών Ρετζαίων, νά τόν άντικρούσει καί νά τόν υποχρεώσει ν’ άνακαλέσει 
τή μομψή του. (Μπορεί νά μήν είχε δίκιο, ό Γρανίτσας γενικεύοντας τίς κα
τηγορίες του γιά δλη τή γιαννιώτικη κοινωνία, σημαντικό δμως τμήμα της 
έδειξε άξιόμεμπτη ληστοφιλία καί έπιδαψίλευσε τιμές στούς ληστάρχους. 
Δέν ήταν λίγοι κι δσοι συνεργάστηκαν μαζί τους γιά οικονομικούς καί πο
λιτικούς λόγους).

Στίς 7 Σεπτεμβρίου έκδόθηκε ή άπόφαση. Ά πό τούς 18 κατηγορούμε
νους, καταδικάστηκαν σέ θάνατο οί: Ίωάν. Ρέτζος, Εύθ. Ρέτζος, Κόκκα- 
λης, Φ. Διαμάντης καί Καψάλης. Σέ ισόβια δεσμά οί: Ίω. Ματσάγκας καί 
Β. Βασιλειάδης, τρεις καταδικάστηκαν σέ ειρκτή άπό 20 ώς 5'/2 χρόνια, 
ένας σέ φυλάκιση 5 ετών καί πέντε οί: Βασ. Κολοβός, Νικ. Σταμάτης. Πα- 
παϊωάνου, Νικ. Κώτσης καί Άθ. Ρέτζος άπαλλάχτηκαν, «λόγω άμφιβο- 
λιών». Έμειναν δυό άκόμα κατηγορούμενοι φυσικοί αύτουργοί. Ό  Μερε- 
μέτης, πού είχε καταδικαστεί σέ θάνατο κατά τήν πρώτη δίκη τής Πέτρας 
καί είχε έκτελεστεΐ κι ό Λάμπρος Στάθης, ό άρχηγός τών αύτουργών, πού 
φυγοδικούσε.

Ή  άπόφαση τοΰ Έφετείου Κερκύρας έγινε, αύτή τή φορά, δεκτή μέ ικα
νοποίηση άπ’ όλο σχεδόν τόν γιαννιώτικο τύπο. ’Ενδεικτικά ήταν τά σχό
λια τής ’Αγροτικής ήχοϋς (12-10-29): Ή  άπόφασις τοϋ πενταμελούς Έφε- 
τείον Κερκύρας υπήρξε καθ’ δλα δίκαιοτάτη. Διά τής άποφάσεως ταύτης 
άποκαθίσταται τό γόητρον τής Δικαιοσύνης, τό όποιον εϊχεν άρχίσει νά 
έκπίπτη εις τήν συνείδησιν τής κοινής γνώμης καί ιδίως τής Ηπειρωτικής 
τοιαύτης (εννοεί τήν άγανάκτηση πού είχε προκαλέσει ή άπόφαση γιά τούς 
Κουμπαίους). Σήμερον δμως σύμπας ό Ηπειρωτικός λαός είναι κατευχα- 
ριστημένος καί μέ άκραν συγκίνησιν περιφέρεται νοερώς ύπεράνω τών 
έφετών, τούς όποιους καί θά εύγνωμονή αιωνίως, διότι, διά τής καταδίκης 
τών Ρετζαίων, άπαλλάσσεται ό δύσμοιρος αύτός τόπος άπό δύο μάστιγας 
πού έπί πολύν καιρόν τοϋ έρρούφηξαν τό αίμα του. Είθε καί αί άλλαι άπο- 
φάσεις έπί τών άλλων ληστών νά είναι τοιαϋται. "Ομως γιά τήν κοινή γνώ
μη δέν άρκοΰσε ή άπόφαση τοΰ δικαστηρίου. 'Επρεπε -συνέχιζε- ή άπόφα
ση νά επικυρωθεί άμέσως καί ή εκτέλεση νά γίνει τό γρηγορότερο. 
Ύπήρχαν -υπενθύμιζε- ληστές πού είχαν καταδικαστεί σέ θάνατο πριν πέ
ντε χρόνια κι άκόμα βρίσκονταν στίς φυλακές. Οί Ρετζαΐοι έπρεπε νά έκτε- 
λεσθοΰν τό ταχύτερο, γιατί έως δτου αύτοί υπάρχουν ή Ηπειρωτική κοι
νωνία ποτέ δέν θά ήσυχάση.

Ό  Χρηστοβασίλης δέν ήταν σύμφωνος μέ κάποιες άθωωτικές άποφά- 
σεις. Διαφωνούσε ριζικά προπαντός μέ τήν άθώωση τοΰ Β. Κολοβού, πε
θερού τού Ίω. Ρέτζου.

Γιατί άθωώθηκε, ρωτούσε, τή στιγμή πού αύτός ήταν ό έμπνευστής, ό 
περιθάλπτης, ό στύλος, ό τροφοδότης καί ό συναντιλήπτωρ πάσης ληστεί
ας καί δολοφονίας ύπό τών Ρετζαίων: Ύπέθαλπτε τούς Ρετζαίους καί έν
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αύτή άκόμη τή κατοικία τον μέσα στά Γιάννινα καί είχε τήν πρωτοβουλίαν 
έπί παντός κακουργήματος τών Ρετζαίων, έξ οΰ καί έσχηματίσθη γενική έν 
Ήπείρφ πεποίθησις ότι άν δέν υπήρχε Βασίλειος Κολοβός, δέν θά 
υπήρχαν καί Ρετζαιοι... ( Ελευθερία, 10-10-29). Εύσημα πάντως άπένειμε ό 
Χρηστοβασίλης στούς δικηγόρους τών Ίωαννίνων Γ. Μουλαϊμίδη καί Γ. 
Καγιά, γιά τήν επιτυχή εκτέλεση τοΰ καθήκοντος των, γ ι’ αύτό είχαν δεχτεί 
και τά συγχαρητήρια τοΰ προέδρου τοΰ δικαστηρίου. Οί δυό δικηγόροι, μέ 
τίς ερωτήσεις, τις άναφορές καί τίς άγορεύσεις τους, συνέβαλαν στήν πλή
ρη διελεύκανση τοΰ έγκλήματος τής Πέτρας, στήν πιστοποίηση τής ένοχής 
τών Ρετζαίων καί στή θανατική τους καταδίκη.

ετά τήν άποχώρηση τοΰ ύπουργοΰ Εσωτερικών Κ. Ζαβιτσιάνου
άπό τήν κυβέρνηση, έξαιτίας τής διαφωνίας του μέ τό Βενιζέλο, 

άποφασισμένο ν ’ άναθέσει στόν άρχηγό τών Συντηρητικών Δημοκρατικών 
Άνδρ. Μιχαλακόπουλο τό ύπουργεΐο Εξωτερικών καί τήν άντιπροεδρία 
τής κυβέρνησης, έγινε μερικός άνασχηματισμός καί τό ύπουργεΐο Εσωτε
ρικών άνέλαβε ό Π. Άργυρόπουλος. Ό  νέος ύπουργός θέλησε νά σχημα
τίσει προσωπική αντίληψη γιά τά προβλήματα τής ελληνικής επαρχίας γ ι’ 
αύτό καί άρχισε νά έπισκέπτεται τά άστικά κέντρα, κυρίως τά μεγαλύτερα. 
Στίς 25 Σεπτεμβρίου βρισκόταν στά Γιάννινα. Τί προσδοκούσαν οί Γιαν- 
νιώτες άπό αύτή τήν έπίσκεψη; Ό  τύπος τής πόλης άντικατόπτριζε τίς επι
θυμίες τής κοινής γνώμης, δέν ταυτίζονταν όμως σέ πολλά σημεία.

Τό κύριο αίτημα πού ύποβλήθηκε στόν ύπουργό τών ’Εσωτερικών ήταν 
ή άμεση εφαρμογή τοΰ θεσμοΰ τής Αύτοδιοικήσεως στήν Ήπειρο. ’Εξάλ
λου καί ή περιοδεία τοΰ ύπουργοΰ άνά τήν Ελλάδα άπέβλεπε κυρίως στό 
νά διακριβώσει τίς έπιθυμίες τοΰ λαοΰ σχετικά μέ τό θέμα. Ό  Ηπειρω
τικός άγών. διερμήνευε, σέ άρθρο του (26-9-29) κατά τόν καλλίτερο τρόπο 
τή βούληση τών Ήπειρωτών: Ό  Ήπειρώτης -έγραφε- είθισμένος είς ένα 
διοικητικόν σύστημα άπολύτως άποκεντρωτικόν (άναφέρεται στήν εποχή 
τής τουρκοκρατίας), άντελήφθη είς τά πρώτα έτη τής άπελευθερώσεώς του, 
ότι τό υπό τής Ελλάδος έφαρμοζόμενον διοικητικόν σύστημα δέν είναι 
έκεϊνο τό όποιον θά καταστήση τάς έλληνικάς επαρχίας ευτυχείς, οίκονο- 
μικώς ίσχυράς, εύρισκούσας τέλος λόγους νά ευλογούν τήν Ελληνικήν Δι- 
οίκησιν. Δ ι ’ ό καί άντέδρασεν έκτοτε. Δυστυχώς όμως ό άθηναϊκός υδρο
κέφαλος, ό πανσυγκεντρωτισμός, δέν έδωσαν προσοχήν. Καί έδέησε νά 
παρέλθη δεκαπενταετής έλεύθερος βίος διά τάς Νέας χώρας, νά φθάση ή 
Διοίκησις είς αύτάς είς τό άκρον τής άθλιότητος. νά άκουσθοϋν άκόμη 
φωναί άντεθνικής έννοιας, νά κηρύξουν, τέλος, άναφανδόν τόν πόλεμον 
κατά τοϋ Κέντρου (γιά νά μελετήσει τό θέμα ή κυβέρνηση). Αύτήν τήν ια
χήν, αύτήν τήν διαμαρτυρίαν, αύτήν τήν άξίωσιν, αύτόν τόν πόθον σήμε
ρον (κύριε ύπουργέ) φέρομεν ένώπιόν σας: ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΙΝ... Ή
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έδώ άφιξίς σας δέν πρέπει ούδεμίαν νά έχη σχέσιν μέ τήν έρευναν άν καί 
κατά πόσον ό Ηπειρωτικός λαός θέλει τήν Αύτοδιοίκησιν. Ό  Ηπειρω
τικός λαός δέν συζητεϊ πλέον περί τοϋ τοιοϋτον. Συζητεϊ μόνον περί τοϋ 
καλλιτέρου τρόπου τής έφαρμογής τής Αύτοδιοικήσεως ινα άποδώση τό 
σύστημα τοϋτο τά άγαθά του άποτελέσματα.

Υπήρχε δμως μερίδα τών Γιαννιωτών πού συζητούσε τά αίτια πού οδή
γησαν τήν κυβέρνηση νά ύπόσχεται τήν εφαρμογή τοΰ θεσμού. Οί άντιβε- 
νιζελικοί, τούς οποίους εκπροσωπούσε ό Χρηστοβασίλης, πίστευαν δτι ή 
βενιζελική Αύτοδιοίκησις θά έφαρμοστεΐ δχι γιά τήν εύτυχία τοΰ λαού, 
άλλά μόνο καί μόνο γιά νά δημιουργηθοΰν νέες θέσεις, γιά νά βολευτοΰν 
στελέχη τοΰ κόμματος, άδιάφορο άν μ’ αύτό τόν τρόπο αύξάνονταν καί 
τά έξοδα τοΰ προϋπολογισμού. Καί επειδή μέ τήν εύκαιρία τής άφιξης τοΰ 
ύπουργοΰ. γέμισαν, σέ μιά νύχτα, οί τοίχοι τής πόλης καί τά καταστήματα 
τής άγορας μέ κίτρινες τοιχοκολλήσεις πού έγραφαν, μέ κεφαλαία γράμ
ματα τή λέξη: Αύτοδιοίκησις, ό Χρηστοβασίλης έκανε μιά έρευνα, γκάλοπ 
-τί κακόηχη λέξη!- θά τό λέγαμε σήμερα, ρωτώντας, τραπεζίτες, έμπορους, 
δικηγόρους, γιατρούς, φαρμακοποιούς, άλλά καί διάφορους έργαστηρια- 
ραίους (τσαρουχοποιούς, χαλκουργούς, σιδηρουργούς, ξενοδόχους, χα
τζήδες. έστιάτορες, κ.ά.) πού είχαν κολλήσει αύτά τά κίτρινα χαρτιά στά 
μαγαζιά τους τί ήταν αύτή ή Αύτοδιοίκησις πού τούς ύποσχόταν ή κυβέρ
νηση καί δλοι μ ’ ένα στόμα -συνέχιζε- μοϋ είπαν δτι δέν γνωρίζουν τό τί 
σύστημα αύτοδιοικήσεως χαλκεύει ή κυβέρνησις, πολλοί δέ μάλιστα άπ' 
αύτούς δέν έννοοϋσαν οϋτε αύτήν άκόμα τήν λέξιν «Αύτοδιοίκησις». -Καί 
τότε ποιος τά κόλλησε αύτά τά χαρτιά: (ρώτησε)- Ποιός άλλος παρά όργα
να τής κυβερνήσεως... (3-10-29). Δημοσίευσε κι άλλο άρθρο ό Χρη
στοβασίλης γιά τό ίδιο θέμα (10-10-29) γιά νά υποστηρίξει καί πάλι δτι: 
«Ή  Αύτοδιοίκησις» καί ή «’Αποκέντρωσις» (ήταν) δίδυμα έμβρυα τής 
μωράς κεφαλής τοϋ Βενιζέλου. διά τά όποια ένας ύπουργός, ό τών 'Εσω
τερικών, έταξίδευσεν άνά τήν Ελλάδα καί έξώδευσεν άρκετάς χιλιάδας 
δραχμών... -'Όλα αύτά έμειναν άπλή φιλολογία. Ό  Βενιζέλος, μέ δηλώσεις 
του άπό τό εξωτερικό, άφηνε νά εννοηθεί δτι άναστελλόταν πρός τό παρόν 
ή εφαρμογή τοΰ θεσμοΰ.

Κ ι έκεϊ πού ή προσοχή τοΰ κόσμου ήταν στραμμένη στήν άπόφαση τοΰ 
Έφετείου Κερκύρας, γιά τούς Ρετζαίους καί στήν άναμενόμενη νέα 

δίκη τών Κουμπαίων, βόμβα «σκανδάλου» έξερράγη άπρόσμενα κι άνα- 
στάτωσε τήν κοινωνία τής πόλης. Ή  άναστάτωση, τόν πρώτο τουλάχιστο 
καιρό, ήταν πολύ έντονη, γιατί, όπως άκουγόταν, καθηγητές είχαν διαφθεί- 
ρει μαθήτριες τής 'Αστικής Σχολής Ίωαννίνων, μιά άπ’ αύτές μάλιστα είχε 
μείνει έγκυος! Φαίνεται πώς τά Γιάννινα δέ μπορούσαν νά ζήσουν χωρίς 
σκάνδαλα, άποτελοΰσαν τό οξυγόνο τους. Άκόμα κι άν δέν ύπήρχαν, έπρε
πε νά εφευρεθούν. Δέν ισχύει καθ’ ολοκληρία ή δεύτερη άποψη, οί μεγε



θύνσεις δμως πού προσέλαβε τό «σκάνδαλο» αναστάτωσαν γιά ολόκλη
ρους μήνες τή ζωή τής πόλης καί χώρισαν τόν κόσμο σέ δυό στρατόπεδα, 
σέ άλλου είδους διχασμό.

Τήν άποκάλυψη τού σκανδάλου έκανε ό Ήπειρωηκός άγών, στηριζό- 
μενος σέ μαρτυρίες -όπως ό Ιδιος διαβεβαίωνε- γιατρών. Τό πρώτο δημο
σίευμα (8-10-29), μέ τίτλο Καθηγηταί προαγωγοί, μιλούσε γιά πολλά καί 
καυτηρίαζε καταστάσεις, χωρίς καμιά άναφορά όνομάτων, κάτι πού έδωσε 
λαβή νά κατακλυσθεΐ ή πόλη άπό φήμες καί άνησυχίες ταυτόχρονα. Ό  
πρόλογος τοΰ άρθρου έμοιαζε μέ έναρξη κεφαλαίου μυθιστορήματος: Ή  θύ- 
ρα τοϋ ιατρείου τοϋ Δήμου άνοιγει ελαφρώς. Ό  θεράπων ιατρός ένόμισεν 
δτι τήν ώθεϊ ή ευγένεια καί ή λεπτή συμπεριφορά. Ήπατάτο δμως... Τό ία- 
τρείον του έπεσκέπτετο ή νεανική αιδώ, συνοδευομένη μέ τήν μητρικήν σε
μνότητα, τήν οποίαν έκληροδότησεν ή παράδοσις καί τό έθιμον. Τοϋ ίατροϋ 
ή περιέργεια ηϋξανε καί εις τήν συνείδησίν του μύρια έρωτήματα ήγείροντο, 
τά όποια άνέμενον καί τήν άπάντησι ν! Καί ή άπάντησις έδόθη. Σύντομος 
ιστορική άφήγησις άπεκάλυψεν δτι ή νεάνις ώδευεν εις τήν όδόν τής μητρό
τητας, ενώ ή δυστυχής μήτηρ έκόπτετο καί ώδείρετο διά τήν απώλειαν τοϋ 
τιμαλφεστέρου, τό όποιον κληρονομεί καί κληροδοτεί έκάστη έλληνική οικο
γένεια. βαδίζουσα έπί τά ίχνη τών προγόνων της καί φιλοτιμουμένη πάντοτε 
ν ' άποβαίνη τό έρεισμα τής έλληνικής κοινωνίας... Άπεκαλύφθη δμως καί 
μία άλλη τρομακτικωτέρα άλήθεια: 'Ό τ ι  ή θ υσ ια σθείσ α  ε ις  τόν  
βω μόν τής Α κ ο λ α σ ία ς  κα ί τής Η δ ο ν ή ς  ή το μ α θ ή τρ ια  καί δ τ ι  
οί πρώ το ι της π ρ ο α γω γο ί υπ ή ρ ξα ν  οί κ α θηγητα ί της.

Ή  ιστορία είχε κι άλλη συνέχεια, θλιβερωτάτην καί άτιμον. Ύπήρχαν - 
δηλαδή- καί άλλαι Έλληνίδες έστιάδες, αί όποίαι παρεπλανήθησαν ύπό 
τών καθηγητών των προαγωγών καί άλλων υποκειμένων, άνατρεφομένων 
εις τήν άκολασίαν, ύπάρχουν καί άλλαι νϋν φοιτώσαι μαθήτριαι. αί όποίαι 
ώδηγήθησαν θύματα εις τόν Καιάδα τής διαφθοράς καί παρεδόθησαν πρός 
χορτασμόν τής άκορέστου καί άκολάστου λαγνείας, μεταβληθείσαι πλέον 
εις προκλητικός καί άναιδείς ίερείας τοϋ ναοϋ τής Αφροδίτης...

Ό  συντάκτης τού άρθρου προβλέποντας τήν άναστάτωση πού θά προ
ξενούσε μέ τίς καταγγελίες του, έθετε τό έρώτημα: Μπορεί νά πιστεύσει 
κανείς τέτοιες καταγγελίες; Άμέσως όμως έδινε ό ίδιος τήν άπάντηση. 
Δυστυχώς πρέπει νά τίς πιστεύσει, γιατί ή μαθήτρια πού πρόκειται νά γί
νει μητέρα έξομολογήθηκε τό πάθημά της καί σέ δεύτερο γιατρό τής πόλης. 
Δυό μάρτυρες, έπιστήμονες, πιστοποιούσαν τό σκάνδαλο (άργότερα οί 
μάρτυρες αύτοί, άπό τούς όποιους πήρε τίς πληροφορίες ό συντάκτης τοΰ 
άρθρου, κι ήταν ό ίδιος ό διευθυντής τής έφημερίδας, άρχισαν νά διαφο
ροποιούνται, άφήνοντας τό δημοσιογράφο άκάλυπτο, ώς ένα σημείο, 
συνεπώς τό «κατηγορώ» είχε τή θέση του. Ό  έπίλογος τοΰ άρθρου: "Ελθετε 
τώρα οί κήνσορες τοϋ σημερινού καταντήματος... οί κοπτόμενοι διά τάς
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έλληνοχριστιανικάς παραδόσεις καί τήν έλληνικήν παιδείαν... οί εντεταλ
μένοι τήν περιφρούρησιν τής ήθικής... οί διά τοϋ αίματος τοϋ ελληνικού 
λαοϋ πληρωνόμενοι διά νά άσελγήτε έπί τής τιμής του... Έλθετε διά νά 
σάς πτύσωμεν κατά πρόσωπον καί νά σάς παραδώσωμεν είς τήν τιμωρόν 
Δικαιοσύνην, καί είς τήν κοινήν περιφρόνησιν καί τό λαϊκόν άνάθεμα καί 
τήν κατάραν...

Ή  καταγγελία αναστάτωσε τήν πόλη. Ένεποίησεν άληθή κατάπληξιν 
παρά τή Κοινή Γνώμη, διαπίστωνε ή ίδια έφημερίδα. ’Ακριβώς γιά τό λόγο 
αύτό, πολλοί άδυνατοϋσαν νά πιστέψουν ότι συνέβαιναν τόσο φοβερά πράγ
ματα. Καθηγητές νά διαφθείρουν μαθήτριές τους καί νά γίνονται μάλιστα 
καί προαγωγοί! "Αρχισαν λοιπόν οί άμφιβολίες, αν οί καταγγελίες ήταν 
άληθινές. Τίς άμφιβολίες -ισχυριζόταν ό Ηπειρωτικός άγών (9-10-29)- τίς 
έκμεταλλεύονταν οί κατηγορούμενοι (ονόματα άκόμα δέν είχαν άναφερθεΐ) 
γιά νά άποσιωπηθεΐ τό σκάνδαλο. Ματαιοπονούν, πρόσθετε, λακτίζουν είς 
κέντρα. Στό μεταξύ, άπό τήν επόμενη τής δημοσίευσης τού άρθρου, άρχισαν 
οί άντιρρήσεις τών άλλων έφημερίδων. Ό  Κήρυξ (9-10-29) καταφερόταν 
κατά τού Ηπειρωτικού άγώνος γιά τήν άοριστία τών καταγγελιών καί τόν 
προκαλούσε νά κατονομάσει τά πρόσωπα πού ένέχονταν. Ό  Ηπειρωτικός 
άγών άπαντούσε, ότι δέν τό κάνει, γιατί τό απαγορεύει ό νόμος. Τά ονόματα 
θά γίνονταν γνωστά μέ τήν ολοκλήρωση τών άνακρίσεων, οί όποιες άρχι
σαν. όταν ό εισαγγελέας κάλεσε τό διευθυντή τής εφημερίδας ν ’ άποκαλύψει 
τίς πηγές τών πληροφοριών του. Ό  Εύθ. Τζάλλας κατέθεσε ότι τρεις έπι- 
στήμονες τόν έπισκέφτηκαν στό γραφείο του καί τού κατήγγειλαν τίς άνη- 
θικότητες. Τά όνόματά τους θά γίνονταν γνωστά σύντομα.

Ή  άντίδραση τής κοινωνίας τών Γιαννίνων εκδηλώθηκε μέ τήν αίτηση 
πού ύπέβαλαν οί πρόεδροι σωματείων καί οργανώσεων στό νέο δήμαρχο 
Δ. Βλαχλείδη, γιά σύγκληση σύσκεψης στό Δημαρχείο καί λήψη άποφάσε- 
ων, πρός εξαγνισμόν τής πόλεως έκ τοϋ στίγματος τούτου. Ή  Ένωσις λει
τουργών Μέσης έκπαιδεύσεως Ίωαννίνων, άπό τήν πλευρά της, διαμαρ- 
τυρήθηκε γιά τό δημοσίευμα τού Ηπειρωτικού άγώνος, γιατί κατά τήν 
άποψή της, καταφερόταν έναντίον όλου τοΰ κλάδου καί δήλωνε ότι έπα- 
φίεται είς τάς άρχάς νά ένεργήσουν τήν έπιβαλλομένην έρευναν έπί τοϋ 
δημοσιεύματος. Μετά τό πέρας τής έρευνας ή Ένωσις θά μιλούσε καί θά 
έξέθετε τήν άποψή της.

Στίς 10 ’Οκτωβρίου ό Ηπειρωτικός άγών κατήγειλε καί πάλι ότι κατα
βαλλόταν προσπάθεια νά έμφανισθεϊ ή δήθεν κοπτομένη διά τήν τιμήν της 
ώς πόρνη, ότι δέν ύπήρχαν καθηγητές πού τήν άποπλάνησαν κι ότι άνέμι- 
ξεν είς τάς εξομολογήσεις της πρός τούς ιατρούς ονόματα καθηγητών, διά 
νά έμφανισθή ώς θϋμα. 'Υπήρχε κίνδυνος -πρόσθετε- μέ μιά τέτοια τακτική 
τό μίασμα τής διαφθοράς νά προσβάλη καί άλλους, ηθικώς ύγιεΐς, οργα
νισμούς.



Ή  συγκέντρωση που έγινε στό Δημαρχείο (9-10-29) ήταν ογκώδης. Πα
ραβρέθηκαν τά διοικητικά συμβούλια 40 καί πλέον οργανώσεων. Ό  Εύθ. 
Τζάλλας, κύριος ομιλητής, ενημέρωσε τούς συγκεντρωθέντες γιά δλες τίς 
λεπτομέρειες τής υπόθεσης. Μετά τή δήλωση τοϋ δημάρχου, δτι δέν άμφέ- 
βαλλε γιά τήν άξιοπιστία τοΰ καταγγέλλοντος, άποφασίστηκε ή συγκρότη
ση έπιτροπής, άπ’ δλους τούς προέδρους τών σωματείων, μέ εντολή νά 
έπισκεφτοΰν τόν εισαγγελέα καί τό Γενικό διοικητή καί νά ζητήσουν τόν 
ταχύτερο τερματισμό τών άνακρίσεων. Ή  έπιτροπή τήν άλλη μέρα έπισκέ- 
φτηκε τόν ’Αχ. Καλεύρα, άνέφερε σ’ αύτόν ότι άπό τίς άποκαλύψεις ή 
κοινή γνώμη ήταν άνάστατη καί ζήτησε, δπως κι άπό τόν εισαγγελέα, τήν 
επίσπευση τών άνακρίσεων. Ό  Καλεύρας τό ύποσχέθηκε, πρόσθεσε μάλι
στα, δτι συμμεριζόταν τήν άγανάκτηση τής κοινής γνώμης, συνέστησε 
δμως, νά μή γίνουν άλλες ενέργειες, μέχρι νά τελειώσει ή άνάκριση.

Ή  Ένωσις λειτουργών στό μεταξύ, δέν περιορίστηκε μόνο στήν έκφρα
ση διαμαρτυρίας γιά τά καταγγελλόμενα, άλλά προχώρησε καί στήν ύπο- 
βολή μήνυσης, έκδίδοντας άνακοινωθέν στό όποιο τόνιζε δτι πήρε αύτή 
τήν άπόφαση, γιατί ό Ηπειρωτικός ά/ώνείχε εξυβρίσει ολόκληρο τόν κλά
δο. Καλοϋσε επίσης, γιά μιά άκόμα φορά, τήν έφημερίδα δπως κατονο
μάσει ποιους καθηγητάς εννοεί καί ποιας μαθήτριας καί δηλώση τάς σχο- 
λικάς μεταξύ τούτων σχέσεις.

Στόν κύκλο τής άντιπαράθεσης έναντίον τών δημοσιευμάτων τοΰ 
Ηπειρωτικού άγώνος, μπήκε σέ λίγο καί ή ’Ήπειρος, μέ δριμύ άρθρο της, 
τελευταίες άναλαμπές τοΰ δημοσιογραφικού καλάμου τοΰ Χατζή. Κατηγο
ροΰσε τό γιατρό τοΰ Δήμου Λεων. Χαρίση, ότι γιά ίδιοτελεΐς λόγους δη
μιούργησε τό πρόβλημα σέ βάρος τών καθηγητών -ήθελε νά τούς έκδικηθεΐ, 
επειδή ό γυιός του είχε άπορριφθει στίς έξετάσεις-, γνώριζε δτι ή καταγ- 
γέλουσα ήταν έγκυος άπό μήνες, άφοΰ τήν έπισκέπτονταν στό σπίτι της, 
καί επίτηδες κάλεσε τό χειροΰργο Γ. Σούλη στό ιατρείο τοΰ Δήμου, γιά νά 
τόν συμβουλευτεί γιά μελετώμενη έκτρωση, κι άλλα παρόμοια (14-10-29). 
Ό  Χαρίσης, μέ έπιστολή του στόν Ηπειρωτικό άγώνα (15-10-29) χαρακτή
ριζε τά δημοσιεύματα τής Ήπειρον ώς άνακριβή, έκφράζοντας τή βεβαιό
τητα δτι οί καταγγελθέντες ήταν ένοχοι καί θά καταδικάζονταν. 'Όσα άπο- 
καλύφτηκαν -συνέχιζε- τά εξομολογήθηκε πρώτα στό διευθυντή τής Η πεί
ρου, ό όποιος ύποσχέθηκε νά τά έρευνήσει καί νά τά καταγγείλει, άλλά δέν 
τό έκαμε. Ή  έμφανισθεΐσα στό ιατρείο ομολόγησε -ήταν παρών έλεγε καί 
ό Γ. Σούλης- ότι τόν προηγούμενο χρόνο ήταν μαθήτρια τής Αστικής 
σχολής καί έβιάσθη ύπό καθηγητοϋ της έν τφ  γραφείψ του, δτι καί άλλοι 
καθηγηταί συνονσιάσθησαν μ ε τ ' αύτής καί δτι ύπήρχαν καί άλλαι όμοιο- 
παθοϋσαι μαθήτριαι. Έπέμεινε δτι δέν είχε καλέσει τό Γ. Σούλη νά τόν 
συμβουλευτεί γιά τήν έκτρωση, άλλά γιά νά έξετάσει καί ό ίδιος τή μαθή
τρια καί ϊνα χρησιμεύση ώς δεύτερος μάρτυς. Χαρακτήριζε ώς συκοφαντι
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κούς κι άτιμους τούς υπαινιγμούς δτι γνώριζε τήν εγκυμοσύνη τής πρώην 
μαθήτριας, τήν όποία επισκεπτόταν στό σπίτι της τρεις μήνες. Οί επισκέ
ψεις του ήταν μετρημένες καί οί περισσότερες γίνονταν ύστερα άπό έγγρα
φη εντολή τοΰ δημάρχου πρός αύτόν, ώς δημοτικού ίατροΰ. Δέν είχε -κα- 
τέληγε- πάθος έναντίον τών καθηγητών, γιατί ό γυιός του είχε άπορριφθεϊ 
άπό τόν καθηγητή Φ. Σαγκούνη, άνθρωπον ήθικώτατον καί έντιμώτατον.

Έπειδή ό Ηπειρωτικός άγών άμφισβητοΰσε άν ή μήνυση έναντίον του 
εκπροσωπούσε τή θέληση όλων τών καθηγητών, άφοϋ τήν είχαν ύπογράψει 
μόνο 13, ή ΕΛΜΕ Ίωαννίνων μέ άνακοίνωσή της διευκρίνιζε ότι ή μήνυση 
ύποβλήθηκε άπ’ όλους τούς καθηγητές, ύστερα άπό έκτακτη γενική συνέ
λευση, καί έξουσιοδότηση τοΰ διοικητικού της συμβουλίου, νά τήν ύπογρά- 
ψει. Καί ενώ ό θόρυβος πήγαινε νά καταλαγιάσει, ήρθε ή άρθρογραφία τοΰ 
Χρηστοβασίλη νά ρίξει καινούριο λάδι στή φωτιά, μέ τή δημοσιοποίηση 
τών δικών του κρίσεων κι άποκαλύψεων. Ή  ’Αγροτική ήχώ, ή μόνη έφη- 
μερίδα πού δέν άναμίχτηκε ένεργώς στήν ύπόθεση, κράτησε κάποια άπό- 
σταση άπό τίς καταγγελίες, άν καί θεωρούσε τό σκάνδαλο ώς γεγονός. 
Έγραφε σέ κύριο άρθρο της (12-10-29): Διασταυρούμενα πυρά εγχωρίων 
συναδέλφων δέχεται συνεχώς ό καθηγητικός σύλλογος, έξ άφορμής τοΰ 
προκληθέντος κοινωνικού σκανδάλου. Μέχρι τοϋδε έτηρήσαμεν σιγήν, 
άναμένοντες τήν κατάλληλον εύκαιρίαν, δπως έπιτεθώμεν κατά τών ένο
χων. Ή  πορεία τής ύποθέσεως λαμβάνει τήν έμπρέπουσαν κατεύθυνσιν, 
ώστε περιττεύει οίαδήποτε έκ τών προτέρων γνώμη, έφ ’ δσον ή δικαιοσύ
νη. ήτις άνέλαβε τό έργον, εύρίσκεται εις τό στάδιον τής έξονυχίσεως τοϋ 
σκανδάλου. ’Ολίγη υπομονή λοιπόν. Υπομονή συνιστοΰσε καί σέ μεταγε
νέστερα σχόλιά της.

Ή  άντίδραση τοΰ Χρηστοβασίλη ήταν σφοδροτάτη. Μέ τρία κύρια 
άρθρα (14, 17 καί 24-10-29 καί τίτλους: Περί τό δημιουργηθέν σκάνδαλον. 
Γιά τίς βρακοζώνες καί Έπί τοϋ ψευτοσκανδάλου), έλεγε καί τί δέν έλε
γε!... Τήν παρελθοϋσαν Τετάρτην -έγραφε στό α ' άρθρο- έγχώριος καθη
μερινή έφημερίς άνεστάτωσε τήν πόλιν μας μέ κύριον άρθρον, γραμμένον 
εις τραγικώτατον ύφος. πεσοϋσα θϋμα ένός άνοήτου ιατρού, δ ι’ οϋ 
άρθρου, έκουσίως ή άκουσίως, έδημιούργησε σκάνδαλον εις βάρος ολοκλή
ρου τοϋ ένταϋθα ήθικωτάτου καθηγητικού καί διδασκαλικού κόσμου καί 
ολοκλήρου τής θήλυος μαθητιώσης νεολαίας, ή όποία άνήκει εις δλα τά 
κοινωνικά στρώματα. Καί δικαίως γονείς, σωματεία, καθηγηταί καί διδά
σκαλοι έξηγέρθησαν, διότι τό σκάνδαλον, δπως μάλιστα παρεστάθη, δέν 
ητο δυνατόν, παρά νά διεγείρη τήν κοινωνίαν μας καί πρό πάντων τόν δι
δασκαλικόν κλάδον. Ό  Χρηστοβασίλης, ύστερα άπό συζήτηση πού είχε μέ 
τό δημοτικό ιατρό Λ. Χαρίση, κατέληξε στή διαπίστωση ότι δέν έπρόκειτο 
γιά κανένα σκάνδαλο, άλλά γιά προσπάθεια κάποιας δεκατετράχρονης 
(άναφέρει καί όνομα καί έπίθετο) νά συγκαλύψει τήν άνήθικη διαγωγή της,
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κατηγορώντας σωρεία ανθρώπων, καθηγητών καί άλλων, άλλά καί πολλές 
πρώην συμμαθήτριές της στήν ’Αστική σχολή Ίωαννίνων, άπό τήν όποία 
είχε άποχωρήσει πρίν δυό χρόνια. Στό γιατρό πού τήν εξέτασε, εμφανιζό
μενη ώς μαθήτρια, νομίζουσα δτι μειώνει τήν άνήθικον έπί διετίαν διαγω
γήν της, ενοχοποίησε καθηγητήν τινα, μετατεθέντα ένταϋθα προ διετίας, 
ένώ αϋτη είναι έγκυος τεσσάρων μηνών, πλείστους τών ένταϋθα έμπορων, 
ένα έξάδελφόν της καί δύο ή τρεις καθηγητάς, έξ ών ό εις έγγαμος, οί 
όποιοι, έκτος τοϋ δτι είναι αύστηροτάτης ηθικής άνθρωποι έν τφ  κύκλω 
τής ύπηρεσίας των, έχουν καί δλην τήν συναίσθησιν τής υψηλής των θέσε- 
ως. Άλλά τό χειρότερον άκόμη: τό διεφθαρμένον τοϋτο γύναιον. τό 
όποιον ήμπορεύετο τό σώμα του έπί έτη καί έπί χρηματισμώ, διά νά πα- 
ραστή δήθεν ώς θύμα καί νά μειώση έτι περισσότερον τό έγκλημά της, προ- 
έβη είς μεγαλύτερον έγκλημα, συκοφαντήσασα καί πλέον τών δέκα συμμα- 
θητριών της, άνεπιλήπτου ήθικής, κοράσια μεταξύ τών οποίων τινά άνή- 
κουν είς τήν άνωτέραν τάξιν.Όύτως ένόμισεν τό φαϋλον τοϋτο γύναιον 
δτι ήδύνατο νά έξαγνισθή ένώπιον τοϋ ίατροϋ καί τής κοινωνίας! Δέν 
υπάρχει σκάνδαλο, κατέληγε ό Χρηστοβασίλης καί έπέρριπτε ευθύνες στόν 
Ηπειρωτικό άγώνα, γιατί, πρίν μάθει τί άκριβώς συνέβαινε, έγραψε τό 
σκανδαλοθηρικό άρθρο του, στηριζόμενος όχι στήν άλήθεια, άλλά στά όσα 
τοΰ σφύριξεν ένας άνόητος ιατρός.

Στό δεύτερο άρθρο του, Γιά τίς βρακοζώνες, άνέτρεχε προλογικά σέ πα
ρόμοιο γεγονός, πού είχε άναστατώσει πρό διετίας τά Γιάννινα, καί έδωσε 
καί τότε τροφή στίς έφημερίδες, εκτός άπό τήν ’Ελευθερία, νά σκανδαλο
λογήσουν. Τό ίδιο συνέβαινε καί τώρα, ύποστήριζε. Κατάντησε νά κρέμε
ται ή τιμή τών οικογενειών τών Γιαννίνων, άπό τή βρακοζώνα μιάς νεαρής, 
γυναίου 14 έτών, τό όποιον εύρέθη έγκυον, πού κατέφυγε στή σωρεία τών 
ψευδών (άναφέρθηκαν στό προηγούμενο άρθρο) γιά νά σκεπάσει τήν ένοχή 
της. Καί ιδού τά διάφορα σωματεία τής πόλεως, ώς έκπρόσωποι τής οικο
γενειακής αύτής τιμής, σηκώνονται στό πόδι, άναστατώνουν τήν κοινω
νίαν μας, συνέρχονται είς τό Δημαρχεΐον νύκτα, διά τό μάλλον έπείγον, 
χαλοϋν τόν κόσμον, έξεγείρουν δήμαρχον. Γενικόν διοικητήν, εισαγγελέα, 
δπως καί πρωθυπουργόν καί ύπουργεϊα καί ζητούν καταδίκας καί παύσεις 
καθηγητών καί ιατρικήν έξέτασιν τών συκοφαντηθέντων έντιμων κορα- 
σίων. διότι άλλως πάει, χάθηκε ή οικογενειακή τιμή τών Ίωαννίνων! - Ποϋ 
πάτε, ώ άνόητοι; Πώς σκέπτεσθε έτσι, ώ θεοπάλαβοι; Νομίζετε δτι ή οίκο- 
γενιακή τιμή τής έναρετωτάτης καί σεμνοτάτης κοινωνίας τών Ίωαννίνων, 
έξαρτάται άπό τήν βρακοζώναν μιάς διεφθαρμένης παιδίσκης; Γιατί, ώ 
μωρότατοι θορυβοποιοί, ταρταρινίζετε καί δονκιχωτίζετε γιά ένα τέτοιο 
άσήμαντο γεγονός, τό όποιον έπρεπε ν ’ άντιπαρέλθητε μετά περιφρονήσε- 
ως. καί έπισιχύσατε τί είπε μία ιερόδουλη γιά νά δικαιολογήση τήν άτιμην 
διαγωγήν της καί νά κρύψη τήν πομπήν της. διά τής συκοφαντίας έντιμων
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καθηγητών, έμπορων, τραπεζιτών, δημοσίων καί ιδιωτικών υπαλλήλων, 
φαρμακοποιών, φαρμακέμπορων κ.λπ. κ.λπ. καί τέλος έναρετωτάτων κο
ρασιού; Τί σάς χρεωστοϋν αυτοί οί άνθρωποι καί πρό πάντων τά αθώα 
κοράσια, νά κατασπιλώνονται διά τοϋ θορύβου σας, περί τής κινδυνευού- 
σης δήθεν οικογενειακής τιμής τής κοινωνίας τών Ίωαννίνων, αύτοχειρο- 
τονούμενοι κήνσορες;... Καί άφού εϊσθε τόσον εύφλεκτοι καί εύθικτοι 
αίσθηματίαι. διατί δέν έφλέχθητε καί άνεστατώθητε καί δέν διεμαρτυρήθη- 
τε, όταν οί πολιτικοί δεσπόται σας έχάλκευον έν "Αθήναις τήν άμνηστείαν 
τών αιμοσταγών Ρετζαίων, οί όποιοι εϊχον αιματοκυλίσει τήν 'Ηπειρον μέ 
46, γνωστούς είς τήν άνάκρισιν. φόνους καί άλλους τόσους άγνώστους; 
Διατί δέν έσηκωθήκατε στό πόδι όταν, άμνηστευθέντες, είσήλθον οί Ρε- 
τζαϊοι ώς νικηταί, θριαμβευταί καί κατακτηταί έδώ μέσα στά Γιάννινα, τά 
όποια κατησχύνατε διά τής δειλίας σας καί τής πρός τούς Ρετζαίους 
δουλοφροσύνης καί δουλοπρεπείας σας; Διατί, όταν ό Γιάννης Ρέτζος 
ένυμφεύετο τήν θυγατέρα τοϋ προστάτου των, τοϋ συναντιλήπτορός των 
καί τοϋ συνεργάτου καί συνενόχου των Βασίλη Κολοβού, έβλέπατε άπα- 
θεΐς νά προσφέρουν είς αυτόν τόν σφαγέα τών Ήπειρωτών, κατά δεκάδες 
τές τούρτες καί τά άρνιά καί τά κριάρια «διά τό ευτυχές γεγονός» καί έτη- 
ρεΐτε σιγήν ιχθύος ή είσήρχεσθο, έν ειδει κοχλιών, είς τό όστρακόν σας; 
Τότε σάς ήθελα νά δείξετε τόν άνδρισμόν σας καί τήν παλληκαριά σας, 
άλλά βρωμούσε μπαρούτι.... Καί τώρα άσχολεϊσθε μέ τό βρωμοσώβρακο 
καί τήν βρακοζώνα τής (αναφέρει τό όνομα), είς βάρος τής άξιοπρεπείας 
καί τής κοινωνίας τών Ίωαννίνων! Δέν έντρέπεσθε;

Στίς κρίσεις του, γιά τή δουλοπρεπή στάση τών Γιαννιωτών άπέναντι 
στους Ρετζαίους, είχε δίκιο ό Χρηστοβασίλης. Γιά τίς «βρακοζώνες» δμως 
καί τά άλλα συναφή κάπου έπεφτε έξω. Υπήρχε κάποιο σκάνδαλο, όχι βέ
βαια στήν έκταση πού τοΰ έδωσαν, όσοι τό άποκάλυψαν, καί οί όργιά- 
ζουσες φήμες πού τό μεγέθυναν σέ βαθμό πού νά εμφανίζονται ένοχοι οί 
μισοί Γιαννιώτες' οί άνακρίσεις θά έδιναν τίς διαστάσεις του. Ό πω ς καί 
νάταν ό θόρυβος καί ή φημολογία ήταν άδύνατο νά περιορίσουν τά σχόλια 
καί τίς κρίσεις στό στενό κύκλο τής κοινωνίας τών Γιαννίνων. Έ τσι δό
θηκε εύκαιρία στίς άθηναϊκές έφημερίδες καί σ’ άλλες επαρχιακές εκτός 
τών Γιαννίνων, νά τό κάνουν, όπως συνήθιζαν, μυθιστόρημα γιά εβδομά
δες καί νά δημιουργήσουν προβλήματα μέ πολλούς Γιαννιώτες. Έπιμένο- 
ντας στίς άπόψεις του ό Χρηστοβασίλης καί θέλοντας νά ύπογραμμίσει 
πόσο κακό έκανε στό καλό όνομα τών Γιαννίνων ή πανελλήνια διαπό
μπευση τής κοινωνίας της, έγραψε (24-10-29) τό τρίτο άρθρο, μέ τίτλο: 
Έπί τοϋ ψευδοσκανδάλου. Έλεγε προλογικά: Ή  βδελυρά άπόπειρα πρός 
κατασπίλωσιν τής οικογενειακής τιμής τής πόλεως τών Ίωαννίνων, καί 
τής τιμής τών καθηγητών καί τών κορασίων της, έξήλθε τών στενών όρίων 
αύτής καί εύροϋσα ηχώ έν τφ  άθηναϊκω τύπω, διετυμπανίσθη ήδη καθ'
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άπασαν τήν Ελλάδα καί τόν άπανταχοϋ διεοπαρμένον Ελληνισμόν, δτι ή 
θρυλική πρωτεύουσα τής Ηπείρου, τά χιλιοτραγουδισμένα μας Γιάννινα, 
τά διαφυλά'ξαντα τήν οικογενειακήν τιμήν των διά μέσου τών τεσσάρων 
χαλεπών αιώνων τής τουρκοκρατίας, δταν οί πατέρες, διά νά φυλάξουν 
άμόλυντον τήν οικογενειακήν τιμήν έφόνευον τάς ώραίας των θυγατέρας, 
άς τυχόν έπωφθλαμία ν ’ άρπάση ό Τούρκος, τά Γιάννινά μας μετεβλήθη- 
σαν, ύπό τό ιερόν φώς τής Ελευθερίας, εις Σόδομα καί Γόμορα! Στή συνέ
χεια ανέπτυσσε, γιά μιά άκόμη φορά, τά γνωστά επιχειρήματα γιά τό ποιόν 
τής πριν άπό δυό χρόνια μαθήτριας τής Αστικής σχολής, πού είχε άπο- 
βληθεΐ μάλιστα διά μή σώφρονα διαγωγήν, ότι δέν υπήρχε σκάνδαλο καί 
κάκιζε τήν στάση τών σωματείων πού ξεσηκώθηκαν, χωρίς νά ύπολογί- 
σουν τό κακό πού έκαναν στήν πόλη. Καταλόγιζε εύθύνες στούς γιατρούς 
γιά τόν τρόπο πού εμφάνισαν τά πράγματα καί στόν Ηπειρωτικό άγώνα 
πού έκανε τήν αποκάλυψη καί κατέληγε: Καί ήδη, οί ήρωες οΰτοι, οί κήν
σορες τής τιμής τής πόλεώς μας, βλέποντες άφενός μέν τό σβήσιμο τού 
άχρείου πυροτεχνήματος των, ά φ ’ έτέρου δέ τήν ύποχρέωσιν των νά λο
γοδοτήσουν πρός τήν Δικαιοσύνην (ύστερα άπό τή μήνυση τής ΕΛΜΕ Ίω- 
αννίνων)... ήρχισαν νά τά στρίβουν καί οί ιατροί διαμαρτύρονται δτι δέν 
είπαν τίποτε εις τόν δημοσιογράφον, οϋτος δέ δτι ούδέν έγνώριζεν έξ 
ιδίας γνώσεως καί δτι έγραψε βασιζόμενος εις τάς πληροφορίας, πού τοϋ 
έδωσαν έκείνοι.

Οί έντονες έπικρίσεις τού Κήρυκος, τής Ηπείρου καί τής ’Ελευθερίας, 
κυρίως τών δύο τελευταίων έφημερίδων, έναντίον τού Ηπειρωτικού 
άγώνος, καί τών γιατρών, ύποχρέωσαν τόν Εύθ. Τζάλλα, νά βρίσκεται σέ 
διαρκή έγρήγορση γιά ν ’ άμύνεται καί νά επιτίθεται ταυτόχρονα. Οι φήμες 
στό μεταξύ οργίαζαν.

Καί έπειδή οί έπικριτές τοΰ Ηπειρωτικού άγώνος άμφισβητοΰσαν τίς 
μαρτυρίες τών γιατρών, ή έφημερίδα ύποχρεώθηκε νά δημοσιεύσει όλες τίς 
λεπτομέρειες τής συνάντησής του μ’ αύτούς καί τών καταγγελιών τους. 
(17-10-29): Περί λύχνων άφάς τήν 6ην ’Οκτωβρίου, μέ έπισκέφθησαν εις 
τό γραφεΐον μου οί ιατροί Λ. Χαρίσης, Κων. Άγνάντης καί Άρ. Χρηστί- 
δης. Μέ ένα στόμα μού είπαν καί οί τρεις δτι συμβαίνουν τρομακτικά 
πράγματα εις τήν πόλιν μας καί δτι πρέπει νά άσχοληθει μ ’ αύτά ή έφη
μερίς. Στή συνέχεια ό Χαρίσης άρχισε νά διηγείται μέ λεπτομέρειες τά πε
ριστατικά τών αποκαλύψεων πού τοΰ είχε κάνει ή πρώτη μαθήτρια, ένώ οί 
δύο άλλοι συμπλήρωναν τυχόν κενά. Άφοΰ έτελείωσε ή έξιστόρηση τών 
άποκαλύψεων, ό Χαρίσης πρόσθεσε ότι όλα αύτά τά είχε καταγγείλει καί 
στό Γ. Χατζή, τοΰ ύποσχέθηκε νά κάνει σχετική έρευνα, άλλά είχαν περά
σει 8 μέρες, χωρίς νά άσχοληθει μέ τό θέμα. ’Αναγκάστηκε -συνέχιζε- νά 
καταφύγει στόν εισαγγελέα, άναφέροντάς του όσα τοΰ είπε ή παθοΰσα μα
θήτρια, κι αύτός τοΰ έδωσε τήν απάντηση ότι έπειδή τό άδίκημα διώκεται



κ α τ’ εγκλισιν, δέν μπορούσε νά έπέμβει. "Οταν, πρόσθεσε, είπε στόν εισαγ
γελέα ότι κατ’ άνάγκη θά πηγαίναμε στίς έφημερίδες νά καταγγείλουμε τό 
γεγονός, όπότε θά υποχρεωνόταν ν ’ άσχοληθεϊ, αύτός άπάντησε: Δικαίωμά 
σας, άλλά προσέξατε, διότι θά φέρετε άκεραίαν τήν ευθύνην. Ό  Τζάλλας 
δήλωσε στούς γιατρούς ότι είναι πρόθυμος ν ’ άναλάβει τόν άγώνα, άφοϋ 
τρεις έπιστήμονες έκαμαν τίς καταγγελίες, τούς ύπέμνησε όμως ότι αύτά 
τά πράγματα έχουν συνεπείας, θά εχετε τό θάρρος νά τά καταθέσητε καί 
είς τά δικαστήρια; Τόν διαβεβαίωσαν μέ τόν κατηγορηματικότερο τρόπο 
ότι θά τό έκαναν, κι έτσι προχώρησε στή συγγραφή τοΰ κυρίου άρθρου: 
Καθηγηταί προαγωγοί.

Στίς 18-10-29 ή ’Ήπειρος σέ σχόλιό της τόνιζε ότι άφοΰ συνεχίζονταν 
οί άνακρίσεις διά τά δήθεν σχολικά σκάνδαλα, περίττευαν οί έκνευρισμοί 
καί κάθε άλλη δημόσια έκμετάλλευση τοΰ θορύβου, πού άδικε! καί τήν πό
λη καί τήν πραγματική ήθική τών σχολείων. Ό  Ηπειρωτικός άγών συμφώ
νησε καί ύποσχέθηκε νά μιλήσει μόνο μετά τό τέλος τών άνακρίσεων. Φά
νηκε πώς ό θόρυβος θά κόπαζε, άλλά δέν έγινε κάτι τέτοιο' πρώτα γιατί 
δέν ύπήρχε διάθεση καί έκ μέρους τών έφημερίδων κι ύστερα γιατί τό θέμα 
πήρε εύρύτερες διατάσεις καί άρχισε νά γίνεται «μυθιστόρημα» άπό τίς 
στήλες τών άθηναϊκών έφημερίδων. Ή  σκανδαλοθηρία έκείνη τήν έποχή 
οργίαζε σέ πανελλαδική κλίμακα καί ό τύπος τής πρωτεύουσας δέν θά 
άφηνε άνεκμετάλλευτο ένα τέτοιο σκάνδαλο, ύπαρκτό ή άνύπαρκτο. Στίς 
22 ’Οκτωβρίου, ό πρόεδρος τής ΕΛΜΕ Ίωαννίνων, Χαρ. Ίωαννίδης, 
έστειλε τηλεγράφημα στήν Άκρόπολιν, παρακαλώντας την νά διαψεύσει 
τίς πληροφορίες πού δημοσίευσε, γιά δήθεν σχολικά σκάνδαλα στά Γιάν
νινα, γιατί ήταν τελείως άβάσιμες' πρόσθετε ότι ή ΕΛΜΕ Ίωαννίνων μή
νυσε τήν έφημερίδα πού δημοσίευσε τά σκάνδαλα, χωρίς νά κατονομάζει 
πρόσωπα. Ό  θόρυβος άπεδείχθη άβάσιμος καί σκόπιμος, προκαλών τήν 
άγανάκτησιν τής κοινωνίας κατά τών σκηνοθετών. Μετά τή δημοσίευση 
τοΰ τηλεγραφήματος ό Εύθ. Τζάλλας άναγκάστηκε νά στείλει δικό του τη
λεγράφημα πρός τήν Άκρόπολιν  στό όποιο τόνιζε ότι: Ή  διάψευσις τοϋ 
προέδρου τής ΕΛΜΕ προτρέχει τών πραγμάτων. Ή  διεξαγομένη άνάκρι- 
σις θά άποδείξη κατά πόσον ή καταγγελία επιστημόνων ιατρών σημαίνει 
δτι ό θόρυβος ήγέρθη δήθεν σκοπίμως καί έσκηνοθετήθη. Ύστερα άπό λί
γες μέρες ό Χαρ. Ίωαννίδης ήταν ένας άπό τούς κατηγορούμενους καθη
γητές.

Νέο λάδι στή φωτιά έρριξε ό Κήρυξ όταν έγραψε ότι οί καθηγητές τής 
ΕΛΜΕ ζήτησαν άπό τόν παρεπιδημούντο στά Γιάννινα εισαγγελέα 
’Εφετών Κερκύρας Γρανίτσα νά έπέμβει γιά τήν έπίσπευση τών άνακρίσε
ων, τόν παρεκάλεσαν μάλιστα νά τίς άναλάβει ό ίδιος. Ό  Ηπειρωτικός 
άγών χαρακτήριζε τήν ένέργεια αύτή ώς πρόκληση καί ώς παρέμβαση τών 
καθηγητών μέ σκοπούς άλλους άπό έκείνους πού άνέφεραν.- Ή  κοινή γνώ
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μη -έλεγε- τρέφει τυφλή εμπιστοσύνη στόν ανακριτή Τρύφο, ό όποιος προ
χωρούσε καλά στό έργο του καί δέν ύπήρχε άνάγκη άντικατάστασής του. 
Γιά ν ’ άποφευχθεΐ κάτι τέτοιο κάποιοι ζητούσαν άπό τό δήμαρχο, νά 
συγκαλέσει τήν μεγάλη έπιτροπή, πού είχε συγκροτηθεί γιά τά σκάνδαλα, 
γιά νά προβεϊ σέ παραστάσεις στις άρχές.

Επειδή οί άντίπαλοι, μέ πρώτη τήν *Ηπειρο, πού καθημερινά δημοσίευε 
σχόλια κι άρθρα, ύποστηρίζοντας πώς οί γιατροί κι ό Ηπειρωτικός άγών 
είχαν κάμει μεγάλο σφάλμα, νά καταγγείλουν σκάνδαλα, στηριζόμενοι 
στίς καταθέσεις μιάς «πόρνης», ή έφημερίδα άνακοίνωσε πώς θά έλυε τή 
σιωπή της καί θά κατέρριπτε τά έπιχειρήματά τους (άρθρο: Ενώπιον τής 
κοινής γνώμης 3-11-29).

Καί οί δύο παρατάξεις -άντίπαλοι καί ύπέρμαχοι τών καθηγητών- έπι- 
καλοΰνταν συνεχώς τήν Κοινή γνώμη γιά νά στηρίξουν τίς άπόψεις τους. 
Τί νά πιστεύσει όμως αύτή ή ταλαίπωρη Κοινή γνώμη; Τούς καθηγητές ή 
τίς καταγγελίες μιάς όχι ήθικά άνεπίληπτης πρώην μαθήτριας της 'Αστικής 
σχολής; Οί Γιαννιώτες άκουγαν καθημερινά νέες λεπτομέρειες τών σκαν
δάλων, ή φαντασία οργίαζε, ονόματα καί ύπολήψεις, δικαίων καί άδικων, 
ρίχνονταν στή λάσπη, ό κόσμος διχάστηκε. Κι όλοι περίμεναν τό πόρισμα 
τών άνακρίσεων, πού δέν έλεγαν νά τελειώσουν. Στό μεταξύ καινούρια δη
μοσιεύματα τροφοδοτούσαν τή μυθοπλασία, τά σκάνδαλα θά ήταν τό θέμα 
της ήμέρας γιά μεγάλο χρονικό διάστημα.

Μέ τήν πάροδο τοΰ χρόνου ή άντιδικία περιορίστηκε άνάμεσα σέ δύο 
κυρίως έφημερίδες: Τήν Ήπειρο, σθεναρό ύποστηρικτή τών καθηγητών, 
καί τόν Ηπειρωτικό άγώνα, σφοδρό πολέμιό τους. Ή  στάση της Ήπειρον. 
ήταν επιθετική -πού έβρισκε τή δύναμη ό Χατζής, βαρειά άρρωστος τώρα, 
νά γράφει άρθρα έπί άρθρων, όλα γεμάτα ζωντάνια καί παλμό, όπως τίς 
παλιές καλές μέρες, άνεξάρτητα άπό τήν ορθότητα ή όχι. τών επιχειρημά
των του- ένώ τού Ήπειρωτικοϋ άγώνος πού δημιούργησε τό θέμα, ήταν 
μάλλον άμυντική.

Σ ’ ένα άπό τά καθημερινά άρθρα του, ό Χατζής, έπικρίνοντας τόν 
Ηπειρωτικό άγώνα καί έμμεσα τήν κοινωνία τής πόλης, γιά τή στάση άπέ- 
ναντι στούς καθηγητές, ύπενθύμιζε πώς καί στό παρελθόν, ή καταλαλιά 
τής κοινωνίας έδιωξε άπό τά Γιάννινα, κυνηγημένους, πνευματικούς άν- 
θρώπους - άναστήματα, δπως τό Μεθόδιο ’Ανθρακίτη, τόν ’Αναστάσιο Σα- 
κελλαρίου, κ.ά. ’Απαντούσε ό Ηπειρωτικός άγών, (άρθρο: Οί Ανθρακίται, 
6-11-29): Καί άφοϋ έπεισαν έαυτούς. δτι ούδεμίαν προσοχήν καί πίστιν  
πρέπει τό κοινόν νά δώση είς μίαν «πόρνην» καί νά μήν παραδεχθή ότι 
ϊσως κάτι νά κρύπτη ή έξομολόγησίς της πρός δύο συμπαρισταμένους ια
τρούς -έκ τών όποιων περιέργως ό εις όλως σιωπά (άρχισαν, όπως ομο
λογεί ή έφημερίδα, οί διαρροές τών κατηγόρων)- ήλλαξαν πνροβολείον! 
Ανέσνρον έκ τής οπλοθήκης των τό βέλος τής χρονογραφίας. Καί ήνοιξαν
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παλαιάν βίβλον καί άνέγνωσαν καί έκήρυξαν δτι ό διδασκαλισμός, τό 
μίσος, ή κακοπιστία καί τό παφλάζον κϋμα τής καταλαλιάς, έδιωξαν 
Άνθρακίτας καί άλλας έξεχούσας καθηγητικός φυσιογνωμίας! Ά λλά πρός 
ποιους άπευθύνονται: Δέν ένθυμοϋνται μόνον έκεϊνοι. Ενθυμείται δλη ή 
πόλις. Καί ενθυμείται δτι έκ τών έκπαιδευτηρίων της διήλθον καί Εύγένι- 
οι Βούλγαροι καί Ψαλλίδαι καί Μανάρηδες καί Πανταζήδες καί Ζαμαρίαι.

Άλλά καί σύγχρονοι, δπως ό Κων. Ά ρά
πης, Άπ. Άράπης, Άθαν. Στούπης, Άλκ. 
Κυρούσης, Φίλ. Σαγκούνας, Δημ. Σακελλα- 
ρίδης. Ό λοι αυτοί άποτελοϋν μίαν φω
τεινήν πλειάδα, ή όποία έφώτισε τά θρυ
λικά Γιάννινα καί δλην τήν Ή πειρον μέ τό 
φώς των. Ούδέν νέφος καταλαλιάς ή συκο
φαντίας ήγέρθη έναντίον των. Συνεπώς 
έματαιοπόνησαν καί μέ τήν έπίδειξιν τών 
χρονογραφιών των. Ό  Χατζής, βέβαια, 
έπέμενε νά υποστηρίζει μέ πείσμα τήν άπο
ψή του: οί καθηγητές ήταν άθώοι κι δλα 
δημιουργήθηκαν άπό τή βιασύνη τών νέων 
δημοσιογράφων, στά γραφόμενα τών οποί
ων ό κόσμος δέν έπρεπε νά δίδει πίστη. Ό  
κ. Χατζής -άπαντοΰσε ό Ηπειρωτικός 
άγών (10-10-29), άξιος καί τής έκτιμήσεως 
καί τού σεβασμού μας, ώς παλιός δημοσιο

γράφος κατατρύχεται άπό τό άλάθητον, καί κατηγορεί τούς νέους δημο
σιογράφους δτι βιάζονται.... Τό άλάθητον δέν έχει πλέον πέρασιν. Δύναται 
συνεπώς νά άναμείνη καί δταν ή άνάκρισις τών σκανδάλων γίνη κοινόν 
κτήμα, τότε άς λάβη έκ δευτέρου τόν λόγον, ί'να πείση τ°ύς άναγνώστας 
του δτι καί ή άνάκρισις έσφαλλεν. Καί άς μή ξεχνάει, πρόσθετε, ότι καί 
αύτός ήταν κάποτε νέος δημοσιογράφος.

Ή  κατάσταση έγινε περισσότερο θολή, άπό τά δημοσιεύματα τών άθη- 
ναϊκών έφημερίδων, πολλές φορές έγραφαν ό,τι ήθελαν. Μιά μάλιστα άπ’ 
αύτές, ή Ελληνική, έστειλε στά Γιάννινα τόν καταγόμενο άπό τήν πόλη δη
μοσιογράφο Μαρκόπουλο, πού έκανε τίς δικές του άνακρίσεις καί κατέ
ληξε σέ δικό του πόρισμα. 'Ορισμένα άπό τά έπιχειρήματά του, ύποχρεώ- 
θηκε νά τά διαψεύσει ό Ηπειρωτικός άγών, όπως π.χ. ότι τά σκάνδαλα κα
τήγγειλε ό γιατρός Γ. Σούλης, καθώς κι άνακρίβειες γύρω άπό τήν 
κατάθεση τοϋ Εύθ. Τζάλλα στόν άνακριτή. Έγραφε όμως. κι άλλες άνα- 
κρίβειες ό Μαρκόπουλος: Ά λλο ς  μάρτυς, ό ιατρός κ. Π. Άποστολίδης, 
κατέθεσεν πολλά έπιβαρυντικά στοιχεία, έξ ών υποδεικνύεται δτι παν 
άλλο ή έτηρήθη ή εύπρέπεια εις τάς σχέσεις διδασκόντων καί διδασκομέ-

Σπυρίδων Μανάρης, γυμνα
σιάρχης Ζωσιμαίας σχολής. 
(Περιοδικό Έσπερος, άρ. φύλ. 160, 
15/27-2-1887)
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νων είς τά σχολεία τών Ίωαννίνων. Επίσης κατέθεσεν δτι δ Ιδιος, λόγω 
τής Ιδιότητάς του, καί είδε καί έθεράπευσε πολλάς μαθήτριας, έκ δέ τής θε
ραπείας αύτών έπείσθη ότι ή ηθική έφυγαδεύθη τελείως έκ τών σχολείων... 
Τό δημοσίευμα προκάλεσε τήν οργίλη άπάντηση τοϋ Π. Άποστολίδη: Μ ετ’ 
έκπλήξεως άνέγνωσα δτι έγώ. λόγω τής ιδιότητάς μου, κατέθεσα πολλά 
στοιχεία κατά τών καθηγητών Ίωαννίνων, είς τήν ύπόθεσιν τοϋ σχολικού 
σκανδάλου... Ούδέποτε εΐπον, ότι είς τάς σχέσεις τών καθηγητών καί τών 
διδασκομένων δέν έτηρειτο ή ευπρέπεια, τοσούτφ μάλλον, καθ’ δσον οϋτε 
μαθητής είμαι, οϋτε καθηγητής, ώστε ν ’ άντιληφθώ τοιοϋτον τι. Ά φ ’ έτε
ροι» είναι τελείως άντίθετον τής άληθείας, δτι έγώ έθεράπενσα μαθήτριας 
καί μάλιστα πολλάς έν τφ  ίατρείφ μου. Δηλώ δέ δημοσία καί έπί τφ λόγφ  
τής τιμής μου δτι ούδέποτε ένοσήλευσα μαθήτριαν, πάσχουσαν εξ άφροδι- 
σίου νοσήματος κατά τά τελευταία έτη. Άλλά καί έάν τοιοϋτον τι συνέβαι- 
νεν, πάλιν θά ήμην άνόητος είς τόν κύβον, άλλά καί άπείρως κακοήθης, άν 
τό έπαγγελματικόν μου μυστικόν τό διέσυρα άνά τάς ρύμας καί τάς άγυιάς 
καί τά καφενεία. Παρακαλώ νά τονιστή τοϋτο διότι μέ θίγει καί ηθικώς 
καί έπαγγελματικώς. Ή  Ελληνική  δημοσίευσε τήν επιστολή τοϋ Π. Άπο- 
στολίδη, χωρίς αύτό νά σημαίνει ότι ό Μαρκόπουλος έπαψε νά άσχολεΐται 
μέ τό θέμα καί τόν έπιστολογράφο, παρ’ ότι ό τελευταίος εξακολούθησε 
καί μέ δεύτερη έπιστολή του έπέμενε ότι οϋτε κ α τ’ όψιν έγνώριζε τόν Μαρ- 
κόπουλον καί ήτο περίεργος νά μάθη πώς έπληροφορήθη δσα έγραφε. Μέ 
αύτοϋ τοΰ είδους τίς πληροφορίες, «έγκυρες» πάντα κατά τίς έφημερίδες, 
τροφοδοτούνταν τό γιαννώτικο κοινό καί σχημάτιζε γνώμη γιά τήν ήθική 
τών καθηγητών της πόλης καί τών μαθητών τους. Καί έπειδή τά «σκάνδα
λα» κάθε μορφής, γίνονται πάντοτε πιστευτά άπό τούς πολλούς, πού δί
νουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στίς φήμες κι όχι στά πραγματικά γεγονότα 
καί τίς άποδείξεις, αύτό ύποχρέωσε τό Χατζή νά γράψει (7-12-29), ένα 
άκόμη σκληρό άρθρο έναντίον τοϋ ’Ηπειρωτικού άγώνος άλλά καί τής κοι
νωνίας τής πόλης γιά νά έπαναλάβει ότι αί μικροπρέπειαι καί αί χυδαιό
τητες (τοΰ Ηπειρωτικού άγώνος), έάν εΰρον άπήχησιν καί τήν έξύψωσαν 
είς μίαν κοινωνίαν άμόρφωτον καί άπαιδαγώγητον καί βρωμερόν, τσα
ρουχάδων καί μπακάληδων, είς τήν συνείδησιν δμως τών ολίγων -τών ελά
χιστων- μορφωμένων καί εύγενών άνθρώπων πού υπάρχουν έδώ, τόν κα- 
τεβίβασαν χαμηλά... Ό  Ηπειρωτικός άγών (16-12-29) ύπερασπιζόταν σθε
ναρά αύτήν τήν βρωμερόν κοινωνίαν τών μπακάληδων καί τών τσαρουχά
δων -λαϊκίζοντας σέ πολλά σημεία- τήν θεωροΰσε πρωτοπόρο στούς άγώ- 
νες γιά τήν πρόοδο καί συνεχιστή τών ήθικών παραδόσεων τής πόλης, καί 
κατέληγε: Ά λ λ ' ησυχάσατε. Ή  ημέρα καθ’ ήν σείς οί ολίγοι, οί ελάχιστοι 
θά διαπομπευθήτε είς τήν συνείδησιν τής βρωμεράς κοινωνίας τών τσα
ρουχάδων καί τών μπακάληδων έγγίζει. Καί τότε θά διδαχήτε δτι δέν υβρί
ζει τις τόν λαόν άτιμωρητεί. Παρά τήν ύπόσχεση πού είχε δοθεί, νά στα
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ματήσουν οι σχολιασμοί γιά τά σκάνδαλα ώς τό πέρας τών άνακρίσεων, 
οί δυό έφημερίδες, Ηπειρωτικός άγών καί *Ηπειρος δέν κράτησαν τό λόγο 
τους. "Εβρισκαν άφορμές γιά νά συντηρούν τήν άντιδικία. Οί εύχαριστίες 
π.χ. πού έξέφρασαν τά σωματεία τών τσαρουχάδων καί τών μπακάληδων 
στόν Ηπειρωτικό άγώνα, διότι ύπεραμύνθη τών καθυβρισθεισών τούτων

οργανώσεων, ήταν μιά καλή άρχή γιά 
νά έπαναφερθεΐ στή συζήτηση τό περιε
χόμενο τοϋ άρθρου καί ν’ άποκαλυφθεΐ 
-άπό τήν Ήπειρο- ότι τό άρθρο τό είχε 
γράψει γ ι’ αύτήν ό καθηγητής Άλκ. Κο
ντοπάνος, ομολογία πού έκμεταλλεύτη- 
κε ό Ηπειρωτικός άγών, γιατί τό όνομα 
τοΰ Κοντοπάνου κυκλοφορούσε περισ
σότερο άπό κάθε άλλο στίς φήμες καί 
τά κουτσομπολιά τής πόλης, γιά ένοχή 
στά σκάνδαλα.

Νέο έναυσμα γιά άντιδικία έδωσε 
δημοσίευμα τοΰ Ημερησίου τύπου τής 
πρωτεύουσας, βασισμένο σέ άπάντηση 
πρός τήν έφημερίδα τοΰ ύπουργείου 
Παιδείας, τό όποιο, στηριζόμενο σέ έκ
θεση τοΰ Γενικού έπιθεωρητή Κατσου- 
ροΰ, μιλούσε γιά μή ένοχή τών καθη

γητών. Ό  Εύθ. Τζάλλας, ευρισκόμενος έν άμύνχι, όπως έγραφε, τηλεγρά
φησε στίς κυριότερες άθηναϊκές έφημερίδες, ότι ή έκθεση τοΰ Γενικού έπι
θεωρητή δέν ύπήρ'ξεν έργον ούτε επιστημονικής έρεύνης καί εξετάσεως, 
άλλ ’ οϋτε καί παρακολουθήσεως τών πραγμάτων. Ό  Κατσουρός, συνέχιζε, 
μετά τήν καταγγελία μας γιά τά σκάνδαλα, εξαφανίστηκε, ύστερα άπό λί
γες μέρες, άπό τά Γιάννινα γιά επιθεώρηση σχολείων στήν Τσαμουριά καί 
τό Πωγώνι. ’Εξάλλου ή τακτική άνάκριση -κατέληγε- δέ μπορεί νά στηρι
χτεί, γιά τή διακρίβωση τών καταγγελιών, σέ μιά πρόχειρη άνάκριση τοϋ 
Γενικού έπιθεωρητή, ό όποιος έχει τή γνώμη ότι μιά μαθήτρια πού προ
σκαλείται άπό καθηγητή της στό Χημείο μόνη της καί σέ άκατάληλη ώρα, 
πρέπει νά ύπακούει. Ή  έπίθεση κατά Κατσουρού δέ θά κρατούσε πολύ. Σέ 
λίγο ό Γενικός έπιθεωρητής θά γινόταν ό πιό πιστός σύμμαχος τής έφημε
ρίδας κι ό κύριος κατήγορος έναντίον τών καθηγητών.

Ή  ύπόθεση τών άντιδηλώσεων γιά τά σκάνδαλα θά συνεχιζόταν, άν άλλα 
σοβαρά γεγονότα, δπως ή πυρκαϊά καί ή ολοκληρωτική αποτέφρωση τοΰ Δι
οικητηρίου, δέν έστρεφαν τήν προσοχή τοΰ κοινού σ’ αύτά. Ό  διεθυντής, πά
ντως τοΰ Ήπειρωτικοϋ άγώνος μέ μακροσκελές ύπόμνημα στόν άνακριτή -είχε 
παραπεμφθεϊ ώς κατηγορούμενος υστέρα άπό τή μήνυση τών καθηγητών- άγω-

Άλκιβιάδης Κοντοπάνος
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νιζόταν ν ’ ανατρέψει τό κατηγορητήριο γιά εξύβριση, μέ λεπτομερή άναφορά 
στό 'ιστορικό τής υπόθεσης και τήν προσθήκη νέων μαρτυριών.- Κατά στατι
στική τοΰ Δήμου Ίωαννιτών, ή θνησιμότητα τών έκθετων στήν πόλη κατά τή 
δεκαετία 1920-29 έφτασε τό 50% περίπου. ’Από τά 92 νόθα, είχαν πεθάνει τά 
48.- Στίς 10 Δεκεμβρίου 1929, στήν πλατεία τών Στρατώνων ή ποδοσφαιρική

όμάδα τοΰ Πύρρου, άντιμετώπισε τήν όμάδα 
τής VIII μεραρχίας, τήν όποία καί νίκησε μέ 3- 
1. Τή συνάντηση παρακολούθησαν δλες οί άρ
χές, τό γεγονός θεωρήθηκε σημαντικό γιά τήν 
πόλη καί οί έφημερίδες διέθεσαν πολλές στήλες 
γιά τήν περιγραφή τοϋ άγώνα.- Ό  Μπαμπάνης, 
καθώς κι ό Τζατζάς, έξακολουθοΰσαν νά τρο
μοκρατούν τήν ύπαιθρο μέ τά έγκλήματά τους. 
Ό  πρώτος συλλάμβανε αιχμαλώτους γιά νά 
εισπράττει λύτρα. "Εναν άπό τούς αιχμαλώ
τους, τό μεγαλοκτηνοτρόφο Σάρρο, τόν αποκε
φάλισαν έξω άπό τήν Ελασσόνα.- ’Αρραβώνες: 
Πέτρος Ζωνίδης καί Ελευθερία Άναστασιάδου, 
ήρραβωνίσθησαν. Δέχτηκαν εύχές άπό πολ
λούς.- Θάνατοι: Στά Γιάννινα πέθανε ό φαρμα
κοποιός ’Αλεξ. Νιτσίδης καί στή Ζίτσα ό διακε
κριμένος ιατρός τοΰ χωριοΰ Δημ. Παπαπέτρου 
(μέσα Νοεμβρίου).- Ό  Ίω. Χαντέλης, άπό τά 

Κάτω Σουδενά, διορίστηκε έκπαιδευτικός σύμβουλος τοΰ υπουργείου Παιδεί
ας.- Διορισμοί επιθεωρητών: Διορίσθησαν έπιθεωρητές στήν περιφέρεια Φι- 
λιατών ό Ίω. Φωτόπουλος (μετά τόν πόλεμο ύπηρέτησε γιά πολλά χρόνια ώς 
Γενικός έπιθεωρητής, κι ήταν, γιά ορισμένους δασκάλους σημεϊον άντιλεγόμε- 
νον, έξαιτίας τής έξωστρεφείας του καί τών συχνών εκρήξεων του σέ βάρος 
εκπαιδευτικών. Κατά τά άλλα ήταν άρτια μορφωμένος καί ικανός έπιθεωρη
τής), στήν περιοχή Φιλιατών, ό Δ. Παυλοΰρος. Μορφωμένος καί ικανός έπιθε
ωρητής, κάπου δμως καί τό δικό του δνομα άναμίχτηκε σέ σκάνδαλα.- Ή  οδός 
Ίωαννίνων-Ζαγορίου-Γρεβενών πού συχνά έξαγγελόταν, άλλά ποτέ δέν άρχισε 
ή κατασκευή της, έγινε αντικείμενο άρθογραφίας μεταξύ έξεχόντων Ζαγορί- 
σιων, πού καθένας είχε τά έπιχειρήματά του άπό ποΰ έπρεπε νά περάσει.Ό δι
κηγόρος Θρ. Στέας π.χ., άπό τό Μονοδέντρι, είχε τή γνώμη δτι ή σωστή χάραξη 
τοϋ δρόμου ήταν έκείνη πού θά έξυπηρετοϋσε τά χωριά τοΰ κεντρικοΰ Ζαγο- 
ριοΰ. ’Αντίθετα ό Δ. Παπαβρανούσης έπέμεινε, μέ τά δικά του επιχειρήματα, 
δτι έπρεπε νά περάσει άπό τό ανατολικό Ζαγόρι. Μεταπολεμικά, δταν έγινε ή 
σύνδεση, δέν πέρασε άπό κανένα μέρος τοϋ Ζαγοριοϋ.- Στίς 24-11-29 έγινε μέ
σα σέ μιά συγκινητική άτμόσφαιρα, άρχιερατικό μνημόσυνο γιά τόν εθνομάρ
τυρα δεσπότη τής Σμύρνης Χρυσόστομο, στό μητροπολιτικό ναό. "Ολες οί 
άρχές ήταν έκεϊ καί πλήθη κόσμου. Ό  Χρηστοβασίλης, τόν όποιο ή Μητρόπο
λη είχε ορίσει ώς ομιλητή, άπήγγειλε μακροσκελές ποίημα άπό 144 στίχους (δε
καπεντασύλλαβους), άπό τούς οποίους παραθέτω τούς παρακάτω:

Ιωάννης Χαντέλης, 
Εκπαιδευτικός σύμβουλος
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Τήν ώρα αύτή τήν πένθιμη, πού δλο τό γένος γέρνει 
γονατιστό στήν ιερή καί δοξασμένη Μνήμη 
τοϋ πλειό ύστερνοϋ μας μάρτυρα καί τοϋ πλειό δοξασμένου, 
τοϋ Χρυστοστόμου τοϋ ύστερνοϋ Μητροπολίτη Σμύρνης, 
σάν σύννεφο κατάμαυρο προβάλλουνε μπροστά μου 
δλοι οί λευΐτες τοϋ Χριστοϋ καί τής 'Ορθοδοξίας...
Είναι πολλοί, πάρα πολλοί, καί μετρημό δέν έχουν.
Ά λλο ι είναι γέροι κι άλλοι νειοί, μ ’ άσπρα ή μαϋρα γένεια, 
στρατός άκέριος, ποιός μπορεί νά τούς μετρήσει δλους:
Τήν ώρα αύτή τήν ιερή, τήν ώρα αύτή τήν αγία, 
πού δλο τό γένος σύσσωμο μέ σέβας γονατίζει 
στή Μνήμη σου τήν πάνσεπτη, άκέρια τήν Ελλάδα  
σκεπάζεις μέ τήν αχραντη σκιά σου ά π ’ άκρη σ ’ άκρη 
ώ άγιε Χρυσόστομε, τής Σμύρνης τελευταίε.
Μητροπολίτη θαυμαστέ καί χιλιοτιμημένε!
Σ ’ ήξερε ή Θεία Πρόνοια ποιός ιεράρχης είσαι 
κι άπό τή Δράμα σ ’ έστειλε στή Σμύρνη γιά ν ’ άγιάσης, 
νά πλύνης μέ τό αίμα σου μιάν εθνική κηλίδα...

ΟΙ κάτοικοι τής περιοχής Μετσόβου άντέδρασαν έντονα στή μελετώμενη 
απόσπαση τής μικρής Μητρόπολης Μετσόβου -καταργήθηκε μετά τό θάνατο 
τοϋ μητροπολίτη της- στή Μητρόπολη Γρεβενών. Ζητοΰσαν νά ύπαχθοΰν στή 
Μητρόπολη Ίωαννίνων, δπως τελικά εγινε.- Στό μεταξύ ό Χρηστοβασίλης κα
τηγορούσε τούς βουλευτές Ίωαννίνων γιά τήν αδιαφορία τους άλλά καί τούς 
Ήπειρώτες πού ψήφιζαν αύτούς καί τόν «Μπόμπα». ’Εντροπή σου προβατώδη 
'Ηπειρωτικέ λαέΙ’Εντροπή σου!, κατέληγε σ’ ενα σχετικό σχόλιο.- Στίς 5 Νοεμ
βρίου, μετά τήν τέλεση στό μητροπολιτικό ναό τοΰ μνημοσύνου γιά τούς Ζω
σιμάδες, ό μητροπολίτης Σπυρίδων, άκολουθούμενος άπό τίς άρχές κι δλο τό 
εκκλησίασμα, μετέβη έν πομπή μετά τών ιερέων, προπορευομένων τών έξαπτε- 
ρύγων καί δλων τών σχολείων καί τών προσκόπων εις τήν όδόν Δωδώνης, 
ένθα έγένετο ή κατάθεσις τοϋ θεμελίου λίθου τής Νέας Ζωσιμαίας σχολής, τής 
μετέπειτα Παιδαγωγικής ’Ακαδημίας. Γιά τήν άνέγερσή της βοήθησε βέβαια καί 
τό κράτος, δμως ή βάση στήν όποία στηρίχτηκε ό Σπυρίδων γιά ν ’ άρχίσει ήταν 
τά περισσεύματα τών τόκων τοϋ μεγάλου Ζωσιμαίου κληροδοτήματος. Ή  
σχολή αύτή πρόσφερε πολλά στήν εκπαίδευση τών Ίωαννίνων. τής Ηπείρου 
καί τών δμορων περιοχών.- Μέ επέμβαση τοΰ Γενικοϋ διοικητή Ηπείρου Άχ. 
Καλεύρα έληξε ή διαμάχη άνάμεσα στόν διευθυντή τοΰ Διδασκαλείου Εύρ. 
Σούρλα καί τούς καθηγητές τής σχολής (έχουν έκτεθεΐ στά προηγούμενα οί λε
πτομέρειες). Ό  Σούρλας, πού είχε άπομακρυνθεϊ προσωρινά, έπαναδιορίστηκε 
διευθυντής καί άνέλαβε καθήκοντα τό πρώτο δεκαπενθήμερο τοΰ Νοεμβρίου. 
Ταυτόχρονα άπομακρύνθηκαν άπό τή σχολή δύο καθηγητές, μέ τούς όποιους 
ήταν άδύνατο νά συνεργαστεί. Στή θέση τους τοποθετήθηκαν οί διακεκριμένοι 
καθηγηταί, Άλκ. Κοντοπάνος καί Χρ. Σούλης. (Τόν πρώτο τόν είχα καθηγητή 
φιλολογίας στίς άνώτερες τάξεις τοΰ Διδασκαλείου. Μάς έμαθε πολλά, τοΰ 
χρωστάμε τίς βάσεις τής πνευματικής μας συγκρότησης. Περισσότερα γράφω 
γι’ αύτόν στόν α ' τόμο τών Άναμνήσεών μου Τά χρόνια πού πέρασαν. 1992).
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Ό λες οί εφημερίδες σχολίασαν μέ κολακευτικά λόγια τήν επάνοδο τοΰ Σούρλα. 
Ή  ’Αγροτική ηχώ μάλιστα (12-11-29) έγραψε κύριο άρθρο γ ι’ αύτό. Ή  τόσον 
απρόοπτος καί δραματική άποχώρησίς του -έλεγε- εσχε τοιοϋτον άντίκτυπον 
τότε είς τάς καρδίας τής μαθητιώσης νεολαίας, ώστε νά καθίσταται πρωτο
φανής όχι μόνον διά τά σχολεία τής Ήπειρον, άλλά καί δ ι ’ όλα ταϋτα τής 
Ελλάδος. Καί άλλοι διευθννταί, παιδαγωγοί καί αυτοί διηύθυναν τό Διδασκα- 
λεΐον, καί μάλιστα έπί έτη αρκετά, άλλ ’ ή άναχώρησίς των δέν είχε ποτέ καμ- 
μίαν ίδιάζουσαν σημασίαν διά τους μαθητάς καί ποτέ δέν ένδιέφερε αύτούς. 
Καί όμως, όταν ό κ. Σούρλας άνεχώρησεν, ή μάλλον ήναγκάσθη έκ τών πραγ
μάτων ν ’ αποχώρηση, τότε έξεχύθη όλη ή αγάπη, όλη ή άφοσίωσις, όλη ή λα
χτάρα που κρύβεται μέσα είς τήν ψυχήν τοϋ παιδιοϋ καί πού φαίνεται καί 
υπάρχει μόνον δι ’ έκείνους πού πραγματικώς τήν θέλουν καί τήν ποθοϋν καί 
οί όποιοι ποτέ τους δέν ή θέλησαν νά την άγνοήσουν καί τήν παραγνωρίσουν. 
«Γιατί φεύγει; Γιατί μάς τόν παίρνουν: Τί πρέπει νά κάνωμεν;» ήταν τά ενα
γώνια ερωτήματα πού ετίθεντο ύπ’ αύτών, χωρίς όμως νά βρεθή κανείς νά τούς 
άπαντήση. Ό  Εύρ. Σούρλας έφυγε άπό τή ζωή πρίν λίγα χρόνια, πλήρης 
ημερών, πλησίαζε νά συμπληρώσει αιώνα ζωής. Μ’ δλους τούς μαθητές του 
στό Διδασκαλείο κρατούσε σύνδεσμο καί περηφανευόταν γιά τίς έπιτυχίες 
τους (Στό άρχεΐο μου κρατώ πολλά γράμματά του τής μεταπολεμικής εποχής, 
μέ άξιοπρόσεκτες κρίσεις. Τό μεγάλο πάθος του, ώς πού πέθανε, ήταν ή άγάπη 
του γιά τή στενώτερη πατρίδα  καί τό λαϊκό της πολιτισμό. Σ ’ αύτή τήν Ιδέα θε
μελίωσε καί τίς παιδαγωγικές του αντιλήψεις. -Χάρη στούς σθεναρούς άγώνες 
τών τριτοβαθμίων δασκάλων (πρόεδρος τής Ένώσεώς των ό Ήπειρώτης Γεώρ
γιος Ίκκος) έγινε δυνατή ή ομότιμη ένταξή τους στό σώμα τών πτυχιούχων δα
σκάλων, ύστερα άπό μετεκπαίδευση στά κατά τόπους Διδασκαλεία, δσων πε
τύχαιναν σέ αύστηρότατες εισαγωγικές έξετάσεις. Πολλοί άπ’ αύτούς ήταν 
συμμαθητές μου. Μερικοί διακρίθηκαν δπως ό Γ. 'Ίκκος, συγγραφέας παιδικών 
άναγνωσμάτων κ.α., ό Σπ. Μουσελίμης (ποιητής, ιστοριοδίφης, λαογράφος 
κ.ά).- Στίς 30 ’Οκτωβρίου συγκροτήθηκε στή Γενική διοίκηση σύσκεψη, μέ τήν 
παρουσία τοΰ δημάρχου κι αρμοδίων παραγόντων, στήν όποία διερευνήθηκε τό 
θέμα διά τήν σύστασιν καί έξάπλωσιν καί έν Ήπείρφ τοϋ Τουρισμού. Ό  δή
μαρχος Δ. Βλαχλείδης άνέλαβε τήν περαιτέρφ μελέτην τοϋ θέματος.- Στίς 10 
Νοεμβρίου, μετά τή λειτουργία στό Άρχιμανδρειό, ό Σπυρίδων έγκαινίασε τό 
νέον περικαλλές μέγαρον τοϋ Γηροκομείου, κι αύτό κτισμένο μέ χρήματα τών 
Ζωσιμαδών. Ό  Σπυρίδων τή μιά μέρα θεμέλιωνε σχολεία στά Γιάννινα καί τήν 
ύπαιθρο καί τήν άλλη έγκαινίαζε κοινωφελή ιδρύματα, καί μεριμνοΰσε γιά τήν 
άνέγερσή τους. Ό  Χρηστοβασίλης έγραψε καί σχετικό ποίημα ( Ελευθερία Μ
Ι 1-29).- Στίς 29 Νοεμβρίου τά Γιάννινα γιόρτασαν τήν έορτήν τοϋ πρασίνου, 
δχι μόνο μέ λόγια καί εύχές, άλλά μέ έργα. Οί μαθητές καί οί μαθήτριες δλων 
τών εκπαιδευτηρίων τής πόλης, (Διδασκαλείου, γυμνασίων, δημοτικών σχολεί
ων, οικοτροφείων κ.λπ.) συγκεντρώθηκαν στό Γεωργικό σταθμό Ίωαννίνων, 
δπου παραδόθηκε στόν καθένα τό δέντρο πού θά φύτευε. ’Από έκεΐ έν παρελά- 
σει οί μαθηταί διήλθον, παιανιζουσών τών μουσικών τήν όδόν Μητροπόλεως, 
Αβέρωφ καί διά τής πλατείας τής ’Εθνικής αμύνης κατευθύνθησαν πρός τόν 
δυτικόν τής πόλεως λόφον, όπου έλαβε χώραν ή εορτή. 'Αγιασμός έγινε άπό
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τόν επίσκοπο Δημήτριο, ενθουσιώδης λόγος εκφωνήθηκε άπό τό δήμαρχο Δ. 
Βλαχλείδη καί ή δενδροφύτευση άρχισε. (Είμαι περήφανος γιατί συγκαταλέγο
μαι άνάμεσα στούς μαθητές πού φύτεψαν τότε τό δέντρο τους -δπως κι δλοι, 
δσοι έπιζοϋν. Χάρη στούς δενδροφυτευμένους αύτούς λόφους άναπνέει σήμε
ρα ή πόλη μας).- Γάμοι: Έτελέσθησαν έν Άρτχι, τήν 17ην Νοεμβρίου οί γάμοι 
τοϋ φερέλπιδος συμπολίτου μας δικηγόρου κ. Μιχ. Λερδεμέζη, έκ Αερβιζιάνων, 
μετά τής σεμνής καί καλλιμόρφου Αίδος Ντίας Λαλάκου.

Τ ά γεγονότα πού έθεσαν προσωρινά σέ δεύτερη μοίρα τό θέμα τής 
σκανδαλολογίας ήταν πολλά. Πρώτα άπ’ όλα ήταν ή μεγάλη πυρκαϊά 

πού άποτέφρωσε τό Διοικητήριο. Πρίν δυό χρόνια μικρότερης έκτασης 
πυρκαϊά, είχε καταστρέψει μεγάλο μέρος τοϋ κτιρίου, ή νέα τό μετέτρεψε 
ολόκληρο σέ στάχτη. Ή  πυρκαϊά άρχισε στίς τέσσερες καί μισή τής νύχτας 
τής 6ης Νοεμβρίου καί πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Ό  κόσμος βρέ
θηκε στό πόδι άπό τούς πυροβολισμούς καί τίς κωδωνοκρουσίες πού 
ήχούσαν άπ’ όλα τά καμπαναριά τών εκκλησιών. Έτρεξαν γρήγορα έκεϊ 
όλες οί άντλίες τοϋ Δήμου καί τοϋ στρατού καί πολύς κόσμος, έτοιμος νά 
βοηθήσει γιά τήν κατάσβεση τής πυρκαϊάς (Άνάμεσα στό πλήθος βρέθηκα 
κι έγώ. Ή ταν ή πρώτη άσχημη έμπειρία άπό τή ζωή μου στά Γιάννινα- εκεί
νη τή χρονιά είχα κατεβεΐ άπό τό χωριό μου, γιά νά φοιτήσω στήν πρώτη 
τάξη τοΰ β ' γυμνασίου. Έμεινα άπλός θεατής, σέ τί μπορούσα άλλωστε 
νά βοηθήσω; Παρέα μέ άλλους μαθητές, παρακολουθούσαμε τό τρομερό 
θέαμα τής καταστροφής, οί φλόγες νά πετιοϋνται δεκάδες μέτρα ψηλά, ή 
κάτω πλατεία πάμφωτη, λές καί ήταν Ανάσταση, ό κόσμος νά φτάνει 
συνεχώς άπ’ όλα τά σημεία τής πόλης, τόσους πολλούς άνθρώπους είδα 
μόνο στή συγκέντρωση πού έγινε όταν κηρύχτηκε ό πόλεμος μέ τήν ’Ιταλία, 
(τότε ύπηρετούσα στό Στρατηγείο της VIII μεραρχίας).

Παρά τίς μεγάλες προσπάθειες, τό άποτέλεσμα ήταν μηδαμινό. Παλιό 
τό κτίριο, παλιά ή ξυλεία, γεμάτο χαρτιά, χιλιάδες οί φάκελλοι τών γρα
φείων, οί περισσότερες υπηρεσίες ήταν συγκεντρωμένες έκεϊ, ή φωτιά 
βρήκε πρόσφορο ύλικό τύλιξε σιγά-σιγά όλο τό κτίριο καί τό κατέφαγε. 
Πάσα προσπάθεια πρός καταστολήν άπέβη ματαία, έγραφαν οί έφημερίδες 
τήν άλλη μέρα. Κάποιες υπηρεσίες πρίν ξαπλωθεί ή πυρκαϊά πρός τήν 
πλευρά όπου ήταν έγκατεστημένες, κατόρθωσαν νά διασώσουν λίγα άρχεια 
μέ φακέλλους θεμάτων πού ένδιέφεραν πολλούς, τό μεγαλύτερο όμως μέ
ρος τών άρχείων καταστράφηκε.

Τό ερώτημα πού έκαιγε τά χείλη όλων άπό τήν πρώτη στιγμή ήταν: Άπό 
ποιά αιτία προκλήθηκε ή πυρκαϊά; Ό  πολύς κόσμος δέν άργησε νά δώσει 
τήν άπάντηση, κι αύτή πρέπει νά ήταν ή σωστή: Εμπρησμός! Μά ήταν τό
σο εύκολη μιά τέτοια άπόπειρα; Εύκολότατη. Τό Διοικητήριο, καθώς δια
πιστώθηκε άπό τίς άνακρίσεις ήταν έρμαιο στίς διαθέσεις κάθε έπίδοξου 
εμπρηστή... Ή  έξώθυρά του τή νύχτα άνοιχτή, ούτε φύλακας ύπήρχε, ούτε



φρουρά στρατού ή χωροφυλακής. "Οποιος ήθελε έμπαινε κι έβγαινε ελεύ
θερα. Ό  Γενικός διοικητής Άχ. Καλεύρας τηλεγραφούσε πρός τήν κυ

βέρνηση: Μετά πρώτην
πρό διετίας πυρκαϊάν Δ ι
οικητηρίου, Γενική διοίκη- 
σις έπανειλημμένως έζή- 
τησε τήν φύλαξιν τοϋ 
υπολοίπου Διοικητηρίου, 
τοποθετονμένης στρατιω
τικής φρουράς ανεξαρτή
τως τών έκάοτοτε έν τή 
πλατεία τοποθετουμένων
σκοπών τής Χωροφυλα- 

Το Διοικητήριο πριν από την πυρκαϊά. χ . ς Τ α ντ0 /ρ όνω ς ύ π ε Μ _

χθη εις ύπουργείον Εσω
τερικών άνάγκη διορι
σμού φυλάκων τών δημο
σίων κτιρίων, θεσπιζομέ- 
νης ειδικής οργανικής θέ- 
σεως. Ή  μέν στρατιωτική 
υπηρεσία ήρνήθη διαρρή
δην συνεπεία ρητών δια
ταγών υπουργείου, ή δέ ύ- 
πόδειξις περί ειδικών φυ
λάκων δέν έπέφερεν α
ποτελέσματα. "Ηταν, λοι- 

Το Διοικητήριο φλέγόμενο πόν, κάτω άπ’ αύτές τίς
συνθήκες, ευκολότατος ό 
έμπρησμός. Γιά εμπρησμό 
μιλούσε κι ό Γενικός διοι
κητής, πριν άκόμα άρχί- 
σουν οί άνακρίσεις. Ποι
οι, όμως, ήταν εκείνοι πού 
έπιζητοΰσαν τήν κατα
στροφή τών φακέλλων, 
ιδιαίτερα τών δικαστικών 
υπηρεσιών; Πάμπολλοι. 
Ά π ’ όλους αύτούς τό λαϊ
κό κριτήριο έπισήμανε 
τούς πιθανότερους δρά-

άνανέρθηκε τό ^ αΡ° στες: ήταν όλοι, όσοι βασήμερα Δημαρχείο. ’
Στη θέση του Διοικητηρίου 

τής Εθνικής Τραπέζης,
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ρύνονταν μέ κάποια άνάμιξη στίς ληστείες καί τά εγκλήματα τών συμμο
ριών, ειτε ώς ήθικοί αυτουργοί, ειτε ώς συμπαραστάτες κάθε μορφής, 
κυρίως τών δύο μεγάλων συμμοριακών συγκροτημάτων, τών Ρετζαίων καί 
τών Κουμπαίων. Πολλά άπό τά όνόματα τέτοιων ύποπτων κυκλοφο
ρούσαν ήδη στήν άγορά, ήταν δμως κι όνόματα άλλων πού έμειναν έπι- 
μελώς κρυμμένα στούς φακέλους, ή γνωστοποίησή τους θ’ άποτελοΰσε μέ
γιστο κίνδυνο γιά τούς ένδιαφερόμενους.

Οί άνακρίσεις γιά τήν πυρκαϊά άρχισαν, τό ποιό έπείγον όμως, τήν 
επόμενη μέρα, ήταν ή εξεύρεση κτιρίων γιά τίς δημόσιες ύπηρεσίες πού 
έμειναν άστεγες. Παρά τίς διαμαρτυρίες τοϋ Σπυρίδωνα, επιτάχθηκε πάλι 
ή Παπαζόγλειος σχολή -ποτέ τό ίδρυμα αύτό δέν λειτούργησε γιά τό σκοπό 
πού ιδρύθηκε- επιτάχθηκαν ή ενοικιάστηκαν καί άλλα κτήρια. Ή  λύση 
ήταν προσωρινή κι αύτό τό κατανοοϋσαν όλοι. Έπρεπε, λοιπόν, ή ν’ άνοι- 
κοδομηθεΐ τό καμμένο διοικητήριο ή ν’ άνεγερθεΐ καινούριο σ’ άλλη θέση. 
Οί γνώμες ήταν διχασμένες. Ό  Μπότσαρης, κι όσοι τόν άκολουθοϋσαν, 
ύποστήριζαν ότι οί ύπηρεσίες έπρεπε νά έγκατασταθοΰν μόνιμα στούς 
Στρατώνες, θά γινόταν έτσι καί έξοικονόμηση χρημάτων. Ό χ ι, απα
ντούσαν οί περισσότεροι, μέσω τών έφημερίδων, όχι έλεγαν καί οί έκπρό- 
σωποι τών σωματείων τής πόλης, συνεδρίαζαν συνεχώς στό Δημαρχείο, 
συγκροτοϋσαν έπιτροπές καί διαμαρτύρονταν μέ ύπομνήματα καί τηλε
γραφήματα πρός τήν κυβέρνηση, ή όποία δπως φαίνεται, επηρεασμένη άπό 
τίς εισηγήσεις τοΰ Μπότσαρη, άπέκλινε στήν άποψη τής μόνιμης έγκατά- 
στασης τών ύπηρεσιών στούς Στρατώνες. Ό χ ι, άπαντοΰσε κι ό πολιτευτής 
Γεώργιος Βλαχλείδης, άδερφός τοΰ δημάρχου, ό τουρκικός στρατών είναι 
ενα κτίριον άνοικοδομηθέν υπό τών Τούρκων, διά νά στεγάζω Τούρκους 
νιζάμηδες άγεληδόν. καί είναι αδύνατον ν ’ άποτελέση Αιοικητήριον. διότι 
τό απαγορεύει τεχνικώς η διαίρεσίς του ώς έκ τής κατασκευής (άρθρο του 
στόν Ηπειρωτικόν άγώνα, 14-12-29, μέ τίτλο: Ή  στέγασις τών δημοσίων 
ύπηρεσιών καί ή τουρκική καζάρμα τοϋ κ. Μπότσαρη). Διαμαρτυρία γιά 
τή λύση τών Στρατώνων έστειλε ή άντιπροσωπεία τής πόλης πρός τήν 
κυβέρνηση, γιά ν ’ άντικρούσει τή θέση τοΰ Μπότσαρη, καί νά έκφράσει τά 
παράπονά της πρός τό Βενιζέλο, πού φαινόταν έτοιμος νά τήν άποδεχτει. 
Ό  Γενικός διοικητής Καλεύρας, άπό τή Θεσσαλονίκη όπου βρισκόταν, τη
λεγράφησε στήν έπιτροπή ότι αίσθάνθηκε λύπη καί κατάπληξη άπό τό πε
ριεχόμενο τής διαμαρτυρίας. Ό  Βενιζέλος -συνέχιζε- ποτέ δέν άρνήθηκε 
νά χορηγηθεί άπό τό κράτος τό άπαιτούμενο ποσό γιά τήν άνέγερση διοι
κητηρίου. ’Ακόμα κι όταν γινόταν άπλή σκέψη γιά έγκατάσταση τών ύπη
ρεσιών στούς Στρατώνες, ό Βενιζέλος έδωσε τήν ύπόσχεση νά δώσει στά 
Γιάννινα τό ποσό πού θά χρειαζόταν γιά τήν άνέγερση διοικητηρίου, γιά 
νά χρησιμοποιηθεί γιά τήν κατασκευή έργου κοινωνικής πρόνοιας, έξυπη- 
ρετικοΰ τών άναγκών τής πόλης. Είναι έμφανεις -κατέληγε- οί άγαθές προ
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θέσεις τοϋ προέδρου τής κυβέρνησης καί δέ θά έπρεπε νά παραμείνει μέ 
τήν εντύπωση τής δυσφορίας πού τοΰ δημιούργησε ή άποστολή τής δια

μαρτυρίας, μέ τήν όποία παρεξη- 
γοΰνταν οί προθέσεις του.

Οί συσκέψεις τών άρμοδίων φο
ρέων γιά τή στέγαση τών ύπηρεσιών, 
ύπό τήν προεδρία συνήθως τοΰ Κα
λεύρα, θά συνεχιζόταν έπί μήνες. 
Στό μεταξύ διχάστηκαν οί γνώμες 
γιά τό άν έπρεπε ν’ άνοικοδομηθεϊ τό 
Διοικητήριο πού κάηκε ή νά άναγερ- 
θει νέο σέ άλλη τοποθεσία. Οί έκτι- 
μήσεις τοΰ μηχανικοΰ τοΰ ύπουρ- 
γείου Συγκοινωνιών Σαδούκα, μέ τίς 
όποιες συμφωνούσε κι ό άρχιτέκτων 
’Αρ. Ζάχος, βρισκόταν στά Γιάννινα 
γιά τήν κατάθεση τοΰ θεμέλιου λίθου 
τής Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής ’Ακα
δημίας, δικά του ήταν τά σχέδια -κα- 

τέληγαν στό ότι ή δαπάνη γιά τήν άνέγερση τοΰ Διοικητηρίου στήν παλιά 
θέση θά έφτανε στό ποσό τών 8.000.000 δρχ. Κάποιοι έρριξαν τήν ιδέα νά 
άνεγερθεΐ τό Διοικητήριο στή θέση τού καφενείου Αίγλη  τής άνω πλατείας, 
μερικοί μίλησαν γιά άνέγερση στή θέση τοΰ μεγάλου τζαμιού τοΰ Ναμάζ 
Γκιάχ, άλλοι διέψευδαν ότι έγινε τέτοια παραχώρηση. Τελικά τό νέο διοι
κητήριο ιδρύθηκε στή θέση τοΰ Ναμάζ Γκιάχ, όπου βρίσκεται σήμερα. 
Άρχισε ή άνοικοδόμησή του πρίν άπό τόν πόλεμο καί συμπληρώθηκε 
ύστερα άπό πολλές δεκαετίες.

Τό αίσθημα τής άσφάλειας πού άρχισε νά έμπεδώνεται στήν "Ηπειρο μέ 
τήν εξόντωση πολλών συμμοριών και τή σύλληψη τών Ρετζαίων και 
Κουμπαίων, άρχισε πάλι, όπως άναφέρθηκε, νά κλονίζεται. Οί συμμορίες 
τών Μπαμπάνη καί Τζατζά, κυρίως τοΰ πρώτου, άλώνιζαν τούς όμορους 
πρός τήν Ή πειρο νομούς, αιχμαλώτιζαν άνθρώπους γιά λύτρα κι έκτε- 
λοΰσαν άλλους. Ό  Μπαμπάνης οικονομικός έφορος!, τιτλοφορούσε είδη
σή του ό Ηπειρωτικός άγών (9-12-29). Καί τοΰτο γιατί είχε έπιβάλλει φο
ρολογία στούς«ύπηκόους» του κτηνοτρόφους. ’Ανάλογες ήταν οί δραστη
ριότητες καί τής άλλης συμμορίας τοΰ Τζατζά, στά τέλη Δεκεμβρίου είχε 
εισβάλει στήν περιοχή Άρτας. Παρά τίς καταδιώξεις τών άποσπασμάτων, 
οί δυό συμμορίες δέ σταμάτησαν νά κακουργούν σέ βάρος τών άγροτικών 
πληθυσμών, καθόλη τή διάρκεια τοϋ 1929.

Μέσα σ’ αύτή τήν άτμόσφαιρα άνησυχίας, καί παρά τό ότι ή προσοχή
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τής κοινής γνώμης ήταν στραμμένη στά σκάνδαλα, ήταν φυσικό νά εκδη
λωθεί ενδιαφέρον γιά τή νέα δίκη τών Κουμπαίων (άρχισε στήν ’Αθήνα στό 
τέλος τοϋ δεύτερου δεκαήμερου τοΰ ’Οκτωβρίου), κατηγορούμενων γιά τήν 
αιχμαλωσία τοΰ Γ. Καραγκούνη στήν ’'Αρτα. Παρά τίς προβλέψεις γιά θα
νατική καταδίκη, οί Κουμπαίοι καί πάλι τή γλύτωσαν μέ ποινή ισοβίων δε
σμών. Σημειώθηκε μία άντίδραση τής κοινής γνώμης, όχι δμως τής έκτα
σης καί τής έντασης τής πρώτης δίκης. Πάντως, κανείς δέ μποροΰσε νά δώ
σει ερμηνεία γιά τήν τόση επιείκεια τών δικαστηρίων, άπέναντι σέ άνθρώ- 
πους πού είχαν επανειλημμένα έγκληματίσει. Μέ αίσθημα άπογοήτευσης ό 
Χρηστοβασίλης παρατηροΰσε: ’Ιδού δτι τό ΚακουργιοδικεΙον ’Αθηνών, διά 
τήν αιχμαλωσίαν τοϋ έμπορου Καραγκούνη, έδίκασεν τούς Κουμπαίους 
είς τήν αύτήν ποινήν, πού τούς είχε καταδικάσει καί τό Κακουργιοδικεϊον 
Κερκύρας, διά τήν αιχμαλωσίαν τών Μελά καί Μυλωνά. Πρός τί λοιπόν 
ή δημιουργηθείσα πανηπειρωτική κατακραυγή έναντίον τού Κακουργιοδι- 
κείου Κερκύρας: (31-10-29). Τελικά οί Κουμπαίοι δέ γλύτωσαν. Λίγες μέ
ρες μετά τήν έκδοση τής προηγούμενης άπόφασης, έγινε ή τέταρτη δίκη 
τους στό Κακουργιοδικείο τής ’Αθήνας μέ τίς κατηγορίες φόνων αύτή τή 
φορά, τών Παπαδιώτη καί Κιτσάκη. Δυό μέρες κράτησε ή δίκη, στίς 5 Νο
εμβρίου έκδόθηκε ή άπόφαση: Τό δικαστήριον κατεδίκασεν τούς ληστάρ- 
χους Κουμπαίους είς τήν ποινήν τού θανάτου, έκτελεσθησομένην διά τυφε
κισμού. Ή  δικαιοσύνη είχε άποδοθεΐ.

Στή Βόρειο "Ηπειρο ή κατάσταση, έξαιτίας τής συμπεριφοράς τών άλ- 
βανικών άρχών, ήταν πάλι τεταμμένη. Σέ κύριο άρθρο της ή Ή πειρος (12- 
11-29), μέ τίτλο Ελλάς καί Αλβανία -τό άναδημοσίευσε καί ό Ηπειρω
τικός αχών (14-11-29) συμφωνώντας άπόλυτα μέ τό περιεχόμενό του- τό
νιζε ότι έπιθυμία τοϋ έλληνικοΰ λαοϋ ήταν ή στενότερη προσέγγιση άνά
μεσα στίς δύο χώρες, άλλ’ αύτή έπρεπε νά στηριχτεί σέ στέρεες βάσεις καί 
προπαντός στήν ειλικρίνεια. Πώς όμως νά γίνει δυνατή ή προσέγγιση, 
όταν εξακολουθούσαν οί διώξεις τών ’Αλβανών έναντίον τών Ελλήνων; 
Στό ’Αργυρόκαστρο π.χ. άπαγορεύτηκε νά άναγράφεται τό όνομα τοϋ νε- 
κροΰ πάνω στό φέρετρο στά ελληνικά, όπως ήταν ή συνήθεια. Σ ’ άλλα χω
ριά (Γκουλιαράτι, Σελιό, Χρυσοβίτσα) άπαγόρευσαν στούς δασκάλους νά 
διδάσκουν. Στό Δέλβινο οί άρχές διέταξαν τούς κατοίκους νά σβήσουν 
άπό τούς τάφους τά όνόματα τών νεκρών, γραμμένα στά ελληνικά, καί νά 
τά αντικαταστήσουν μέ τά άλβανικά, παρά τίς άντίθετες άποφάσεις τής 
Κοινωνίας τών ’Εθνών, τίς άναφερόμενες στή χρήση τής έλληνικής γλώσ
σας άπό τή μειονότητα. Ό λες οί γιαννιώτικες έφημερίδες έγραφαν έπι- 
κριτικά σχόλια γιά τήν κατάσταση στή Βόρειο "Ηπειρο, μέ έξαίρεση τόν 
Κήρυκα. Ό  διευθυντής του είχε έπισκεφτεΐ τόν Δεκέμβριο τήν ’Αλβανία 
καί έγραφε έπαινετικά σχόλια γιά τό καθεστώς, κάτι πού άλλες έφημερί
δες έπέκριναν.



Η ταν τόσα τά προβλήματα, πού άπασχολούσαν τούς τελευταίους μή
νες τού 1929 τούς Γιαννιώτες, ώστε πέρασε άσχολίαστη σχεδόν ή 

εκλογή νέου προέδρου τής Δημοκρατίας. Ό  ναύαρχος Π. Κουντουριώτης, 
ώς τότε πρόεδρος, έξέφρασε τή θέλησή του νά παραιτηθεί, πίστευε πώς ή 
ήλικία του δέν έπέτρεπε περαιτέρω παραμονή στό άξίωμα. Προσπάθειες 
νά μεταπειστεΐ δέν άπέδωσαν. Ή  εκλογή θά γινόταν στίς 14 Δεκεμβρίου, 
άπό τά δύο νομοθετικά σώματα. Τρεις κυρίως ήταν οί υποψήφιοι: ό πρό
εδρος τής Γερουσίας, Άλ. Ζαΐμης, ό άρχηγός τών Προοδευτικών Γ. Καφα- 
ντάρης καί ό Θεμ. Σοφούλης. Τήν υποψηφιότητα τού Ζαΐμη ύποστήριζε ό 
Βενιζέλος καί ή αύλή του, τόν Καφαντάρη όλοι οί άλλοι άρχηγοί καί με
γάλος άριθμός στελεχών καί οπαδών τού κόμματος πού εξέφραζαν τίς 
προοδευτικές ιδέες τών Φιλελευθέρων. Τό Σοφούλη ήθελαν οί παλιοί οπα
δοί τού κόμματος, τής συντηρητικής πλευράς. Ό  Βενιζέλος ήθελε τό 
Ζαΐμη, έβλεπε όμως ότι τή μεγαλύτερη ύποστήριξη, άπό Φιλελευθέρους καί 
μή, είχε ό Καφαντάρης, βρέθηκε, λοιπόν, σέ δύσκολη θέση κατά τή λήψη 
τής οριστικής άπόφασης. Ά πό δώ καί ύστερα τά πράγματα έξελίχτηκαν 
κατά τρόπο πού ομοιάζει πολύ μέ τά όσα έγιναν κατά τήν έκλογή προέ
δρου Δημοκρατίας τό 1985. Τήν παραμονή τής έκλογής ό Βενιζέλος ζήτησε 
καί συναντήθηκε μέ τόν άρχηγό τής Δημοκρατικής παράταξης Παπανα
στασίου, γιά νά τοΰ ζητήσει τή γνώμη γιά τό ποιός άπ’ όλους ήταν ό κα
ταλληλότερος γιά πρόεδρος. Ή  πρόσκληση τοΰ Παπαναστασίου δέν ήταν 
τυχαία. Έγινε ύστερα άπό ύπόδειξη τού στενού περιβάλλοντος τοΰ πρω
θυπουργού, τό όποιο πίστευε, ότι ό Παπαναστασίου θά ήταν άντίθετος μέ 
τήν έκλογή τοΰ Καφαντάρη, λόγω άντιζηλίας. Τά σχέδια τής αύλής όμως 
άνατράπηκαν, όταν ό Παπαναστασίου, δήλωσε στό Βενιζέλο ότι ό Καφα
ντάρης ήταν ή καλλίτερη έπιλογή. Μάλιστα ό Παπαναστασίου, μετά τή 
συνομιλία μέ τό Βενιζέλο, τηλεφώνησε στόν Καφαντάρη γιά νά τοΰ πει τά 
εύχάριστα νέα καί τήν εικαζόμενη πρόθεση τοΰ Βενιζέλου νά τόν 
προτείνει. Πανέξυπνος πολιτικός ό Καφαντάρης δέν πίστεψε: Σέ γελάει 
Άλέκο, άπάντησε στόν Παπαναστασίου. Ό  Βενιζέλος, άν καί προτιμούσε 
τόν Ζαΐμη, έστειλε έπιστολή στόν Καφαντάρη, άνακοινώνοντάς του τήν 
άπόφαση νά τόν προτείνει ώς πρόεδρο, παρά τίς άντιρρήσεις πολλών φί
λων του, πού έπέμειναν πώς ή διένεξη άνάμεσα στούς δυό άντρες κατά τό 
παρελθόν, μέ τήν προεδροποίηση τοΰ Καφαντάρη θά άπέβαινε σέ βάρος 
τοΰ κόμματος τών Φιλελευθέρων. Ό  Καφαντάρης στήν άπάντησή του, 
ειλικρινής καί υπερήφανος, βεβαίωνε τό Βενιζέλο, ότι άν εκλεγόταν προ- 
όεδρος τής Δημοκρατίας, θά έκανε τό καθήκον του, δπως πάντοτε. Άνα- 
φερόταν καί στήν παλιά διάστασή τους, άλλά έδινε σ’ αύτή τή σωστή ερμη
νεία, σέ συνάρτηση μέ τίς εύθύνες πού θά άναλάμβανε. Γιά τό Βενιζέλο ή 
άπάντηση τοΰ Καφαντάρη ήταν ικανοποιητική. 'Όμως ή γυναίκα του Έλε- 
να κι ό Β. Σκουλας, «έκ τών άπορρήτων» του, δταν τούς έδωσε ό Βενιζέ-
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λος νά διαβάσουν τήν επιστολή, ερμήνευσαν κάποια σημεία της, ώς ομο
λογία τοΰ Καφαντάρη δτι δέν είχε ξεχάσει τήν παλιά διένεξη. Ό ταν τήν 
ξαναδιάβασε ό Βενιζέλος βρήκε πώς οί δικοί του είχαν δίκιο. Ή ταν άσύμ- 
φορη γιά τό κόμμα τών Φιλελευθέρων ή έκλογή τοΰ Καφαντάρη. Έ τσι ένώ 
ό πολιτικός κόσμος τής χώρας κοιμήθηκε μέ τήν έντύπωση -είχαν γίνει 
γνωστά τά παρασκήνια- ότι ό Καφαντάρης θά εκλεγόταν πρόεδρος τής 
Δημοκρατίας, στις 14 Δεκεμβρίου ό Βενιζέλος πρότεινε τόν Ζαΐμη, άναφέ- 
ροντας στήν εισήγησή του πολλές δικαιολογίες γιά τήν προτίμησή του. 
("Ολα τά παρασκήνια τά εκθέτει γλαφυρά καί μέ πολλές άκόμα λεπτομέ
ρειες ό Γ. Δαφνής στό βιβλίο του: Ή  Ελλάς μεταξύ δύο πολέμων, τ. Β ' , 
β ' έκδοση, ’Αθήνα, 1974, σελ. 20-25). Ή  ψηφοφορία -κατά τήν όποία πολ
λοί Φιλελεύθεροι καταψήφισαν τό Ζαΐμη- άπέδειξε ότι ή έκλογή του άπε- 
τέλει μέγα λάθος.

Άπό τούς ίδιους τούς κύκλους τών Φιλελευθέρων διαπιστωνόταν ότι 
ό Ζαΐμης ήταν μιά προσωπικότητα ούδέτερη, άχρωμη καί άγευστη, όπως 
θά λέγαμε σήμερα. Γινόταν πρωθυπουργός μόνο σέ περιπτώσεις πού οί πο
λιτικοί έδειχναν άπροθυμία ν’ άναλάβουν τίς εύθύνες τής διακυβέρνησης 
τής χώρας. Άλλά καί οί άντιβενιζελικοί τήν ίδια σχεδόν γνώμη είχαν γιά 
τόν Ζαΐμη. Τό πορτραϊτο του ζωγράφιζε, άντικειμενικά μπορεί νά πει κα
νείς, ό Χρηστοβασίλης σέ σχόλιό του στήν Έλευθερία (19-12-29): Μή δια- 
κρινόμενος εις τίποτε, οϋτε εις σωματικήν επιβολήν... οϋτε εις κάλλος προ
σώπου, οϋτε εις συγγραφάς, οϋτε κομματικήν δύναμιν, οϋτε ρητορικήν 
Ικανότητα, άνήλθεν όλας τάς πολιτικός βαθμίδας, χωρίς νά τάς επιζητεί 
(υπουργός, πρωθυπουργός, "Υπατος αρμοστής τής Κρήτης, διοικητής τής 
Εθνικής τραπέζης. γερουσιαστής, πρόεδρος τής Δημοκρατίας τοϋ Βενιζέ
λου)... Ύ πήρξεν ό μοιραίος άνθρωπος τών κακών περιστάσεων, υπήρξε 
κάτι τό άμφίβιον, κάτι τό έρμαφρόδιτον. Δέν εΐχεν εχθρούς, ώς δέν είχε 
καί φίλους. Ούδέποτε έθύμωσε, ώς καί ούδέποτε ένθουσιάσθη. Ουδέποτε 
ηράσθη. καίτοι ύπήρξεν εύγενέστατος πρός τό ώραίον φύλον. Άνθρωπος 
μυστήριον... Διά τής εκλογής του εις τό άνώτατον άξίωμα, ούδένα έλύπη- 
σεν ώς καί ούδένα έχαροποίησεν. Έγεννήθη διά μεγάλος, χωρίς νά είναι 
μεγάλος. Αύτός είναι ό νέος πρόεδρος τής Βενιζελικής Δημοκρατίας!.

Λύκοι! Λύκοι! ανέκραζε, τιτλοφορώντας σχετική είδηση ό ’Ηπειρωτικός 
άγών (11-12-29). Στήν Κορτίνιστα τής Κόνιτσας, πέντε θεονήστικοι λύκοι 
μπήκαν στό χωριό καί κατέφαγον ένα βοϋν καί δέκα τράγους. -Ό  Ν. Δόσιος, 
δ.φ. δημοσίευσε, σέ συνέχειες, αξιόλογη μονογραφία γιά τόν παλιό γυμνασιάρ
χη τής Ζωσιμαίας σχολής Σπυρ. Μανάρη.- Τί διαφήμιζαν ώς σωτήρια φάρμακα 
οί γιαννιώτικες έφημερίδες, δπως βέβαια καί οί άθηναϊκές, γιά τρεις μεγάλες 
άρρώστειες: Γιά τά άρθριτικά, τό Μεξικανικόν διαλυτικόν, διέλυε, ελεγαν δλα 
τά άσβεστούχα καθιζήματα. Γιά τή φυματίωση, τό Ρεασάρ, τή θεράπευε στό α ' , 
καί β ' στάδιο. Γιά τό πρόωρο γήρας: Τό Βονργουδιακόν σανόφλουΐδ (τονω-
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τικό, στομαχικό, χωνευτικό, καθαρτικό, καταπολεμούσε καί τήν ανεπάρκεια 
καί «κακοχυμία» τοϋ αίματος). ’Αμφιβάλλω αν χρησιμοποιείται κανένα άπό τά 
παλιά αύτά φάρμακα σήμερα. -’Αρραβώνες: Ό  εξαίρετος όδοντοϊατρός τής 
πόλεώς μας Άπ. Τσιόδουλος καί ή διά πολλών χαρισμάτων κεκοσμημένη Δίς 
Εύλαμπία Γ. Σακελλαρίου, άντήλλαξαν δακτύλιον άρραβώνος. -Γάμοι: Μετά 
μεγίστης χαράς καί εύχαριστήσεως άναγγέλλομεν τούς έν Άθήναις τελεσθέντας 
ευτυχείς γόμους τοϋ φιλτάτου μας καί έγκριτωτάτου δικηγόρου Άλέκου I. 
Μπάρδα, τής μεγάλης άρχιτσελιγκικής οίκογενείας τής Θεσσαλίας, μετά τής Δ ί- 
δος Θάλειας Β. Μιχαηλίδου, ίατροϋ, έκ τών πλέον χαριτωμένων καί μυρωμέ
νων άνθέων τοϋ Ίωαννιτικοϋ μας παραδείσου. ΕΙς τό νεαρόν ζεϋγος, έν τφ  
προσώπω τοϋ όποιου συνεδέθη τόσον αρμονικά ή τσελεγκική κάπα τοϋ Πίνδου 
μετά τής άρχοντικής γούνας τοϋ Ζαγορίου, άποτείνομεν τά έγκαρδιώτερα 
συγχαρητήριά μας καί τάς θερμοτέρας εύχάς μας ( ’Ελευθερία, 2-12-1929).- Νέ
ος έπιστήμων: Μ ετ’ εύχαριστήσεως άναγγέλλομεν δτι ό έπιμελέστατος καί 
έκλεκτός νέος κ. Μιχ. Σπ. Τσάντης, έκ Μονοδενδρίου τοϋ Ζαγορίου, υιός τοϋ 
φαρμακοποιού τής πόλεώς μας κ. Σπ. Τσάντη. δούς τάς έπί διδακτορία έξετά- 
σεις του είς τήν Νομικήν σχολήν, ήρίστευσεν (’Ελευθερία, 9-12-29). ’Αργότερα 
ό Μιχ. Τσάντης, άπό τούς πιό μορφωμένους δικηγόρους τής πόλης, εγινε κο
ρυφαίο στέλεχος τοΰ Κ.Κ.Ε., μέ δλες τίς συνέπειες πού είχε μιά τέτοια ένταξη, 
γιά ν’ αποχωρήσει κατά τά τελευταία χρόνια τής ζωής του, ή μάλλον νά δια- 
γραφεΐ, μέ μιά κατηγορία παρέκλισης άπό τίς άρχές τοΰ κόμματος. -Οί έφημε
ρίδες Κήρυξ καί ’Αγροτική ήχώ έγραψαν πώς κατά τόν εορτασμό τής έπετείου 
τής άλβανικής ανεξαρτησίας, άπό τό Γενικό άλβανικό προξενείο Ίωαννίνων, 
εκτός άπό τούς έπισήμους, έπεσκέφθη τό προξενεϊον καί άπειρον πλήθος λαοϋ. 
Τοϋτο είναι ψευδέστατον, διαμαρτυρόταν ό Χρηστοβασίλης. Ό  κόσμος ούτε 
γνώριζε δτι γιόρταζε τό προξενείο, οϋτε είχε κανένα λόγο νά τό έπισκεφτεΐ. 
Τιμάμε βέβαια, πρόσθετε, τόν άλβανό πρόξενο, τόν εύγενέστατο Ρεμζή βέη καί 
άγαποϋμε τό συγγενές καί όμορον άλβανικόν έθνος, άνεξαρτήτως τής πολεμι
κής, ήν διεξάγομεν κατά τής άνθελληνικωτάτης κυβερνήσεως, άλλ ’ άπό τοϋ ση
μείου αύτοϋ, μέχρι τοϋ σημείου δτι πλήθος λαοϋ έπεσκέφθη τό άλβανικόν προ- 
ξενεΐον ή άπόστασις είναι μεγίστη. ( ’Ελευθερία, 9-12-29).- Θάνατοι: Μετά πο- 
λυώδυνον άσθένειαν, άπεβίωσεν ή τόσον χρηστή καί ένάρετος δέσποινα, δσον 
καί δυστυχής καί άτυχης, Άθηνά I. Χαρισιάδου, άμίμητος τύπος άφοσιωμένης 
συζύγου, άφήσασα δλην της τήν περιουσίαν είς τό Όρφανοτροφείον «Γεωργί
ου Σταύρον». ’Επίσης πέθανε στίς 21 Δεκεμβρίου ό Γεώργιος Λ. Μελάς, γόνος 
τής άρχοντικής καί παλαιάς οίκογενείας τών Ίωαννίνων, δστις, άπερχόμενος 
τοϋ έφημέρου τούτου κόσμου, ούδένα έχθρόν άφήνει δπισθέν του.- Κατά τίς 
άρχαιρεσίες τοΰ Δικηγορικού συλλόγου Ίωαννίνων (πρώτο δεκαήμερο Δεκεμ
βρίου) εκλέχτηκαν στό διοικητικό συμβούλιο οί: Σπ. Σούρλας πρόεδρος, Κων. 
Ρώϊμπας, Γεώργ. Καγιάς, Σωτ. Συρμακέσης, Δ. Άναγνωστόπουλος, Βασ. Σό- 
μπολας, Γεώργ. Μουλαϊμίδης. -Ό  λόγιος, ιστοριοδίφης καί συγγραφέας, ερη
μίτης τοΰ Τσαμαντά Ν. Νίτσος -ό Χρηστοβασίλης τόν είχε ονομάσει «συνδι- 
ευθυντή» τής έφημερίδος του- συνέχιζε τή δημοσίευση στήν ’Ελευθερία επι
στολών μέ πλήθος στοιχείων άπό τήν τοπική έπικαιρότητα, άλλά καί συχνές 
άναφορές στήν ιστορία τής περιοχής καί τής ’Ηπείρου γενικότερα, κι άλλες,
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χρήσιμες πάντοτε, πληροφορίες. -Τά Γιάννινά μας, -έγραφε ό Χρηστοβασίλης- 
άνάλογα μέ τόν πληθυσμό τους, έχουν πολλούς τύπους, γιά τούς όποιους πρέ
πει νά ΰπερηφανεύονται. Καί πρώτα-πρώτα ό προσφιλέστατος μας κυνικός 
φιλόσοφος Μιχάλης Δανέζης, ό Γαμβέττας, όστις, άπαρνηθείς τήν γενέτειρά 
του Σάμον, άπεφάσισε νά ρίψη τά κώλά του ένταϋθα. Λεύτερος έρχεται ό Γιάν
νης ό Ρετσινόλαδος Δέ Γκούστης, ό επικαλούμενος άγιος ’Ιωάννης, ό ζωντα
νός, όστις ποιείται τάς διατριβάς του έν τινι κελλίφ τοϋ τζαμιού Άσλάν πασιά. 
Τρίτος έρχεται ό Γιώργος ό ψάλτης, όστις περιφέρεται τάς όδούς τής πόλεώς 
μας ψάλλων «τό αξιον έστίν ώς άληθώς». Υπάρχουν καί άλλοι, μεταξύ τών 
όποιων καί ή Κούλα, πού περπατούσε άπό πρωίας μέχρι εσπέρας μέ τό σκυλά
κι της καί παρεπονεΐτο ότι δέν τής δίδουν τά ενοίκια τών άπειραρίθμων οικιών 
καί ότι τής έκλεπτον τά χρηματοφόρα γράμματα έξ ’Αμερικής. Τήν Κούλαν τήν 
έχασαν πλέον τά Γιάννινα. 'Εγινε Κερκυραία μαζί μέ τό σκυλάκι της... Όλους 
τούς γνώρισα καί γιά όλους έχω γράψει στούς τόμους πού έκδόθηκαν.

Π λησίαζαν τά Χριστούγεννα καί στό σπίτι τοΰ Πέτρου άρχισαν οί 
προετοιμασίες γιά τό κοινό τραπέζι τής μεγάλης μέρας. Ή  οικογέ

νεια τοΰ Κωστίδη θά τούς φιλοξενούσε όλους κι αύτή τή χρονιά, έπρεπε 
νά γιορταστεί τό μεγάλο γεγονός τής γέννησης τοΰ παιδιού τής Φιλίτσας 
καί τοΰ Νίκου, νιό βλαστάρι τής οικογένειας, πού όλο αύξαινε, δέντρο πο
λύκλωνο τό ονειρευόταν ό Πέτρος. 'Όλοι θάπαιρναν μέρος στό Χρι
στουγεννιάτικο τραπέζι. Οί οικογένειες τοΰ Γιάγκου, τοΰ Θεολόγου, τής 
Χριστίνας, άκόμα κι ό νέος φίλος τους, ό Σταΰρος Σπυρόπουλος, είχε 
προσκληθεί.

Ό λες οί οικογένειες, μέ εξαίρεση τής Χριστίνας, είχαν άποκτήσει οικο
νομική εύχέρεια καί ή ζωή τούς έπέστρεφε ό,τι τούς είχε στερήσει στό πρό
σφατο παρελθόν. Ό χ ι όλα, γιατί, μέ τίποτα δέν άναπληρώνονται οί ζωές 
πού χάνονται, μέ τίποτα δέν άποξεχνιοΰνται τά μαρτύρια καί οί θάνατοι 
τής Μικρασιατικής τραγωδίας' άλλά νά, τό χάσμα πού είχε ανοίξει ό σει
σμός, γέμισε μέ άνθη, τί όμορφος στίχος σκεφτόταν κάποιες στιγμές ή Θε
ώνη, όταν άναπολοΰσε τά περασμένα. Τήν άνοιξη κυρίως, κάτω άπό τή 
σκιά τών δέντρων, μέ τήν αίσθηση τοΰ μύρου τών λουλουδιών, ξανοίγο
νταν σέ μιά γωνιά τής καρδιάς όλων, οί άγαπημένες μορφές όσων χάθη
καν δέν ενοχλούσαν, ήταν διακριτικές, μόνο σέ εξαιρετικά δύσκολες στιγ
μές δραπέτευαν άπ’ έκεΐ, κατακυρίευαν τό λογικό καί μετέτρεπαν τήν άνα- 
πόληση σέ τυραννία μνήμης. Στήν άρχή αύτό γινόταν πολύ συχνά, μέ τήν 
πάροδο τοΰ χρόνου όλο καί άραίωνε, σπάνια τελευταία έκανε τήν έμφάνι- 
σή του. Ή  ζωή είχε άποκαταστήσει τίς ισορροπίες της.

Τούς τρεις τελευταίους μήνες ό Πέτρος βρισκόταν σέ μιά ιδιότυπη κα
τάσταση. Ό  έρχομός τοΰ έγγονοΰ τόν έκανε νά αισθανθεί μιά πρωτόγνωρη 
πληρότητα, τόνωσε τό ήθικό του καί τόν γέμισε μέ αισιοδοξία. ’Ήρθαν 
πολλά γεγονότα γιά νά εξουδετερώσουν αύτά τά συναισθήματα, καί τά όσα
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πλουσιοπάροχα τοΰ χάριζαν ή ζωή και τά αγαπημένα πρόσωπα τής οικο
γένειας και τών φίλων του. Δέν ήταν ενα ή δυό, ήταν πολλά. Πρώτα ή 
οικονομική κρίση- μάστιζε κυρίως τόν αγροτικό πληθυσμό, παρουσίαζε 
όξυνση καί παρά τις προσπάθειες τοΰ Βενιζέλου νά βελτιώσει τήν κατά
σταση, τά πράγματα χειροτέρευαν. Στή Μακεδονία καί τή Θεσσαλία οί 
αγρότες ξεσηκώνονταν, διαμαρτύρονταν μέ ογκώδη συλλαλητήρια, 
αρκετές φορές όχι άναίμακτα. Άλλά καί στήν ίδια τήν πόλη ήταν έκδηλα 
τά σημάδια της οικονομικής κρίσης. Οί πωλήσεις στά μαγαζιά μειώθηκαν, 
ό κόσμος δέν είχε χρήματα, πολλές οικογένειες πεινοΰσαν, τό ήξερε ό Πέ
τρος, έφερνε γύρα τίς συνοικίες καί συγκέντρωνε τίς πληροφορίες του. Μέ 
τό Γιάγκο συμφώνησαν νά βοηθήσουν κι άρχισαν τήν ετοιμασία μεγάλων 
δεμάτων μέ τρόφιμα καί ρούχα γιά τά Χριστούγεννα, τό ίδιο θά έκανε κι 
ό Θεολογος' σταγόνα στόν ώκεανό ήταν ή βοήθειά τους, τόξεραν, προσπά
θησαν νά πείσουν κι άλλους καταστηματάρχες νά κάνουν τό ϊδιο καί τό 
πέτυχαν. Παρόλα αύτά ό Πέτρος δέν ήταν Ικανοποιημένος. Ό  άρρωστος 
μπορεί νά κρατιέται στή ζωή μέ ένέσεις, άλλ’ αύτό δέν οδηγεί πάντοτε στήν 
επιβίωση. Ή  κρίση ήταν γενική, θά γινόταν χειρότερη στό μέλλον, ή οικο
νομία τοΰ κόσμου θά συνταραζόταν συθέμελα άπό τήν κρίση πού είχε 
έμφανιστεϊ στήν Αμερική καί έρριξε στήν έσχατη άπελπισία εκατομμύρια 
άνθρώπων. Θά χτυποΰσε καί τίς εύρωπαϊκές χώρες, περισσότερο άπ’ όλες 
τή Γερμανία, έτσι βρήκε πρόσφορο έδαφος ν ’ άναπτυχθεΐ ό ναζισμός. Ό  
Πέτρος άπό τή μιά μεριά χαιρόταν πού βοηθοΰσε φτωχούς κι άπό τήν άλλη 
λυπόταν πώς αύτή ή βοήθεια δέν πρόσφερε λύση. Θά τά κατάφερνε ό Βε
νιζέλος, άναλογιζόταν, νά βγάλει τή χώρα άπό τίς δύσκολες στιγμές της; 
Αίσιοδοξοΰσε, διατηροΰσε όμως καί τίς άμφιβολίες του.

Τοΰ προξενοΰσε ύστερα μεγάλη λύπη, όσα λέγονταν καί γράφονταν γιά 
τά σκάνδαλα τών καθηγητών. Γιά τό σχολείο καί τούς λειτουργούς του ό 
Πέτρος ένοιωθε ιδιαίτερο σεβασμό καί έκτίμηση, γ ι’ αύτό καί συμπαραστά
θηκε στό Σπυρίδωνα, άπό τά πρώτα βήματά του ώς μητροπολίτη Ίωαννί
νων, στό μεγαλόπνοο σχέδιό του νά χτίσει όσο τό δυνατόν περισσότερα σχο
λεία, στήν πόλη καί στήν ύπαιθρο. Ένοιωσε μεγάλη ικανοποίηση όταν θε
μελιώθηκε τό κτιριακό συγκρότημα όπου εγκαταστάθηκε ή Παιδαγωγική 
Ακαδημία καί δημοτικά σχολεία τής πόλης. Θά πλουτιζόταν περισσότερο ό 
συναισθηματικός του κόσμος, όταν άργότερα ό ύπουργός τής Παιδείας Γε
ώργιος Παπανδρέου θά γέμιζε όλη τήν Ελλάδα μέ σχολεία. Δυσφοροΰσε, 
λοιπόν, όταν άκουε καί διάβαζε τόσες κατηγορίες σέ βάρος καθηγητών δέν 
ήταν μόνο οί έφημερίδες πού τά έγραφαν, όλα τά Γιάννινα μιλοΰσαν γιά 
σκάνδαλα, τέτοιας έκτασης, επικρίσεις καί σχόλια, ποτέ δέν είχαν άκουστεΐ 
στά καφενεία, στίς κοσμικές συγκεντρώσεις καί τίς οικογενειακές συνανα
στροφές. Ό  Πέτρος άμφέβαλλε γ ι’ αύτά, δέν ήθελε νά τά πιστέψει. Ή ταν 
δυνατό νά φτάσουν καθηγητές στό έσχατο όριο διαστροφής γιά νά ίκανο-
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ποιήσουν τις σεξουαλικές ανάγκες τους σέ βάρος μαθητριών τους; Ή  άμφι- 
βολία τόν τυραννοΰσε καί προσπαθοΰε νά έκμαιεύσει γνώμες κι άλλων, μέ 
τήν πεποίθηση πώς θά έπαιρνε άπαντήσεις σύμφωνες μέ τίς ενδόμυχες επι
θυμίες του. Περίμενε νά επιβεβαιώσουν οί άλλοι τή δική του άποψη, πώς 
όλα τά διαδιδόμενα ήταν ψέμματα. Τό άντίθετο συνέβαινε. Οί περισσότεροι 
άπό τούς συνομιλητές του είχαν τίς ίδιες ή καί μεγαλύτερες άκόμα άμφιβο- 
λίες, έτσι ή σύγχυση καί ή άπογοήτευση μεγάλωνε- γκρεμίζονταν είδωλα, ιδέ
ες, πίστεις, ρυπαίνονταν εικόνες, πού τίς είχε στήσει στό εικονοστάσι τής 
καρδιάς του, έρχονταν τά πάνω κάτω, δέ μπορούσαν νά ήταν άληθινές όλες 
αύτές οί αισχρότητες...

Έ να  πρωΐ πέρασε άπό τό μαγαζί ό φίλος του Άχιλλέας Βάντζιος, δί
δασκε άκόμα ώς ελληνοδιδάσκαλος' ά π ’ αυτόν θά μάθω τήν άλήθεια. σκέ- 
φτηκε ό Πέτρος, μόλις τόν είδε. Θερμός, όπως πάντα, ό Βάντζιος στίς 
εκδηλώσεις του, χαιρέτησε όλους μέ έναν καλό λόγο, άγαποϋσε τούς 
άνθρώπους κι αύτοί τοΰ ανταπέδιδαν τήν άγάπη του. -Τί κάνει ή χωριανή 
μου; ρώτησε τόν Πέτρο, είστε ικανοποιημένοι άπό τή δουλειά καί τό φέρ
σιμό της; -Θησαυρό μάς χάρισες κύρ - Άχιλλέα. άληθινό θησαυρό, ξεπέ- 
ρασε όλες τίς προσδοκίες μας, νάσαι ευλογημένος πού τήν έφερες. Φωτί
στηκε άπό ικανοποίηση τό πρόσωπο τοΰ Βάντζιου, έστριψε τό μουστάκι 
του, πρέπει νά τό γιορτάσουμε είπε. Ό  Πέτρος κατάλαβε. -Φέρε ενα Με- 
τα'ξά καί τρία ποτήρια, είπε στό Γιάγκο, κι έλα κι έσύ μαζί μας. ό κύρ - 
’Άχιλλέας έχει νά μάς πει ανέκδοτα. ’'Ηταν γνωστό στούς κοινωνικούς κύ
κλους τών Γιαννίνων πώς ό Βάντζιος μέ τή συμμετοχή του σ’ όποιαδήποτε 
παρέα τή ζωντάνευε, μέ τίς παλιές ιστορίες πού τόσο παραστατικά διηγό- 
ταν, καί τ ’ άνέκδοτα, σπάνια επαναλάμβανε τά ίδια, πηγή άκένωτη ήταν, 
άστείρευτη ή μνήμη του καί σπαθί ή κρίση του. Δέν ήταν μόνο παραμυθάς, 
άλλά καί κριτής καί δικαστής άκέραιος, γιά όλα έβγαζε άπόφαση, κανένα 
δέν άδικοΰσε. "Οταν άρχισαν ν ’ άδειάζουν τά ποτήρια τοΰ κονιάκ, ή γλώσ
σα τοΰ Βάντζιου δέν κρατιόταν πιά. Ρώτησε πρώτα τό Γιάγκο γιά τή γυναί
κα καί τήν κόρη του, ύστερα ό λόγος του έσχισε στεριές καί θάλασσες γιά 
νά φτάσει στή Σμύρνη καί τήν εύλογημένη γή τής Ιωνίας, είχε ύπηρετήσει 
πολλά χρόνια έκεΐ κι είχε άγαπήσει τόν τόπο καί τούς άνθρώπους, τό ίδιο 
όπως τή μικρή πατρίδα του, τό Ζαγόρΐ' πρόσφυγας πές γύρισε κι αύτός 
στά Γιάννινα, γ ι’ αύτό κι άγαποϋσε όλους τούς ξερριζωμένους, προπαντός 
τήν οικογένεια τοΰ Γιάγκου, είχε μάθει γιά τά μαρτύρια καί τίς περιπέτειές 
της.

Ή  συζήτηση ξεκίνησε άπό τήν ’Ιωνία, γρήγορα όμως προσγειώθηκε στά 
Γιάννινα. -Τάχω χαμένα, δάσκαλε, μ ’ αύτά πού άκούγονται γιά τούς κα
θηγητές. Παλιότερα σ ' είχα ρωτήσει γιά τά δήθεν σκάνδαλα πού είχαν κά
νει οί σπουδαστές τοϋ Διδασκαλείου στό χωριό σου, τά «Μονοταξιακά». 
έκρινες σωστά, τίποτε τό κακό δέν είχε γίνει, τώρα τί λές; Συμβαίνει κάτι



ή κατηγορούνται άδικα οί καθηγητές; Τό πρόσωπο τοϋ Βάντζιου σοβάρε- 
ψε, κατέβασε τά μάτια, άπέφευγε νά τούς κοιτάξει στό πρόσωπο. —Μέ τα 
παιδιά καί τήν εκδρομή τους ήταν εύκολα τά πράγματα, είπε ύστερα άπό 
λίγο. Τώρα είναι σοβαρά. —Δηλαδή; ρώτησε ό Πέτρος μέ έκδηλη άνησυχία 
στή φωνή του, είναι άλήθεια δσα γράφουν οί έφημερίδες καί σχολιάζει ό 
κόσμος; —Δέν είπα αύτό, παρατήρησε ό Βάντζιος. Μίλησα γιά τή σοβαρό
τητα τής κατάστασης. Υπάρχει ένοχή, άλλά είναι κατανεμημένη σέ πολλές 
πλευρές. Σώπασε πάλι. Στούς άλλους τά λόγια του φαίνονταν κάπως δα
σκαλίστικα, περιδιαγραμμάτου, μιλούσε γιά πολλές ένοχές, ήταν κι άλλοι 
άνακατεμένοι στά σκάνδαλα, έκτός άπό τους καθηγητές; -Δηλαδή, κύρ- 
Άχιλλέα, τόσο πολύ έχει χαλάσει ή κοινωνία μας; Είναι κι άλλοι Γιαν- 
νιώτες βιαστές καί προαγωγοί κοριτσιών; —Πάει ό νοϋς σας μόνο σ ’ ένα 
είδος ήθικής. Δέν μιλούσα γι ’ αύτό, άλλά γιά τό γενικότερο ήθικό έπίπεδο 
τής κοινωνίας μας. Μέ τά σκάνδαλα τών κοριτσιών άδικα κατηγορούνταν 
πολλοί καθηγητές. Μπορεί νά είναι ένοχοι ένας-δυό, δχι παραπάνω. Κι 
οϋτε ξέρουμε άκόμα τίς περιστάσεις κάτω άπό τίς όποιες έγιναν. Άλλά  
αύτή ή κοινωνία μας, πού σηκώθηκε στό πόδι γιά νά λιθοβολήσει κάποιον 
πού έσφαλε -ασφαλώς πρέπει νά τιμωρηθεί, γιατί ήταν καθηγητής-, αύτή ή 
κοινωνία πώς έξακολουθεΐ άκόμα νά κρατάει στούς κόλπους της, νά 
συμπεριφέρεται μέ τό γάντι άπέναντι τους, νά τούς τιμάει κι δλας. άνθρώ
πους πού πλούτισαν ή έγιναν κάποιοι έξαιτίας τής συνεργασίας τους μέ 
τούς ληστές; Δέν θίγεται μ ’ αύτή τήν προσβολή πού τής έγινε; Πώς άνοί- 
γουν τά σαλόνια τους οί Γιαννιώτες σέ άνθρώπους πού στάθηκαν πλά ϊ σέ 
εγκληματίες, πήραν μερίδιο άπό τά λύτρα, βαρύνονται για τά δσα έγκλή- 
ματα διέπραξαν οί προστατευόμενοί τους; *Εγινε ποτέ κανένα συλλαλητή
ριο γι ’ αύτό: Δέ διέπραξαν ώμή παραβίαση ηθικών κανόνων ή δέν έχουν 
δλα αύτά σχέση μέ τήν ήθική: Οί έφημερίδες έγραψαν καί γράφουν κατ ’ 
επανάληψη έναντίον τους. ποιός τίς άκούει: Νά γιατί μίλησα γιά πολλα
πλές ένοχές. Μπροστά στίς τελευταίες πού άνέφερα ή παρεκτροπή καί ή 
ένοχή κάποιου φτωχού καθηγητή ξεθωριάζει, μοιάζει άσήμαντη. Σταθήκα
με στη «βρακοζώνα», πού λέει ό Χρηστοβασίλης. δέν μπήκαμε στήν ουσία 
τοϋ θέματος, σ ’ δτι δέν έχει σχέση μέ τίς «βρακοζώνες», άλλά μέ τήν τίμια 
στάση τών άνθρώπων άπέναντι στή ζωή, κάτω άπό όποιεσδήποτε περιστά
σεις. Ή  ήθική είναι μία καί άδιαίρετη. Αύτό πρέπει νά τό καταλάβει ή κο- 
νωνία μας, καί νά μή «διϋλίζη τόν κώνωπα καί καταπίνη τήν κάμηλον». 
Πολλά είπα, βάλε ένα κονιάκ άκόμα. Ό  Πέτρος κι ό Γιάγκος συνειδητο
ποίησαν τώρα πώς ό Βάντζιος είχε δίκιο. Ρίχτηκαν οί Γιαννιώτες νά κα
τασπαράξουν τούς καθηγητές, ενώ έκαναν τεμενάδες στούς άνθρώπους 
πού είχαν βλάψει άνεπανόρθωτα τό καλό όνομα τής πόλης, καί δέν αισθά
νονταν τύψεις γιά όσα είχαν διαπράξει σέ βάρος τών Ήπειρωτών. —Κά
ποιος Ηρακλής χρειαζόταν γιά νά καθαρίσει τήν κόπρο τοϋ Αύγεία... σκε
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φτόταν ό Πέτρος. Υπήρχε ελπίδα νά εμφανιστεί κάποτε; Ό  Χατζής θά 
μπορούσε, άλλά ό Χατζής... Διέκοψε τις σκέψεις του ό Βάντζιος. —Φεύγω 
τώρα, είπε, δέν ξέρω άν σάς έκανα σοφότερους, άλλά ήθελα νά βάλω κά
ποια τάξη στά πράγματα. Νά προσέχεις τήν Ειρήνη, είπε στόν Πέτρο, είναι 
νοικοκυρά καί περήφανη γυναίκα... —Είναι θησαυρός, έπανέλαβε ό Πέ
τρος, ό στύλος τοϋ σπιτιού μας. Νά σ ’ έχει ό θεός καλά πού τήν έφερες...

"Οταν έφυγε ό Βάντζιος, ή σκέψη τοΰ Πέτρου ξαναγύρισε στό Χατζή. 
Ναί, ήταν ό μόνος άξιος νά καθαρίσει τήν κοπριά, άλλά τώρα πιά δέ μπο
ρούσε. "Οπως έμαθε βρισκόταν στά τελευταία του. Δέν έβγαινε άπό τό σπί
τι κι ετοιμαζόταν νά φύγει γιά τήν ’Αθήνα. Ή  άρρώστεια είχε καταφάγει 
τά σωθικά του, δέ λάβαινε μέτρα γιά τήν προστασία της, δέ λογάριαζε τίς 
συμβουλές τών γιατρών, έκανε τοΰ κεφαλιού του... Τοΰ Πέτρου τοΰ σφιγ
γόταν ή καρδιά πώς θά έχανε έναν άπό τούς καλλίτερους φίλους του. Είχε 
χάσει κι άλλους, είχε χάσει τόν Αβραάμ, τώρα έφευγε κι ό Χατζής. Δέ 
μπορούσε νά φανταστεί τά Γιάννινα χωρίς τό Χατζή, χωρίς τά άρθρα καί 
τά σχόλιά του, τό χρονογράφημα, τίς Ιστορικές μελέτες του, τά θεατρικά 
του έργα, χωρίς άκόμα τούς καυγάδες του... Θά έκλεινε ένα κύκλο ιστο
ρίας τής πόλης αύτός ό άνθρωπος, πού, άν καί πανάξιος σέ όλα του, π ί
κρες καί μεγάλες άπογοητεύσεις είχε δοκιμάσει στή ζωή... Σύρθηκε σέ μιά 
γωνιά τοΰ μαγαζιού ό Πέτρος κι άναπολούσε. ’Ερχόταν στό νοΰ του οί 
στιγμές πού διάβαζε τό άρθρο τοΰ Χατζή γιά τά έλευθερωμένα Γιάννινα - 
γραμμένο λίγες μέρες μετά τήν άποφυλάκισή του άπό τούρκικες φυλακές, 
όπου είχε ριχτεί καταδικασμένος σέ θάνατο, άπό τά άνήλια μπουντρούμια 
άρχισε ό κλονισμός τής ύγείας του -πόσο παλμό είχε μέσα του, πόση συγκί
νηση σκορπούσε... Τό θυμόταν σχεδόν ολόκληρο, πρό παντός τήν άρχή 
του: Άπό τήν αυγήν τής 21ης Φεβρουάριου, πόλις σεμνή, πού έκλαιεν 
όλος ό Ελληνισμός καί έθρήνουν οί Ήπειρώται - Γιάννινα ώραία μέ τό 
αίματωμένον μέτωπον καί τούς μωλωπισμένους κροτάφους, εϊσθε έλεύθε- 
ρα καί γελούμενα! Ό  άέρας σας χαμογελάει, ό ούρανός σας άπλούται είς 
γαλανόν αίνον, τά σπίτια κοιμούναι πλέον ήσυχα μέ θύρας άνοικτάς καί 
ή καρδιά σας γελάει καί ύπερηφανεύεται! Έχαμογέλασαν. τέλος πάντων, 
καί τά ίδικάς σας χείλη! Τί μαγεία σκορπούσαν οί λέξεις, χαράχτηκαν μέ 
καφτό σίδερο στή μνήμη του, δέν τίς λησμονούσε ποτέ. Τά Γιάννινα τότε 
χαμογέλασαν. Τώρα ό Χατζής πού άγωνίστηκε γιά τήν έλευθερία τους καί 
τόσο τά ύμνησε, ετοιμαζόταν γιά τό μεγάλο ταξίδι. — Ή σουν καλός κύρ- 
Γιώργη, μουρμούρισε ό Χατζής, μά ήσουν άψύς καί στενάχωρος... Αύτά σέ 
κατέστρεψαν... "Ηθελε νά τόν δει, νά κουβεντιάσουν μιά φορά άκόμα. στό 
γραφείο δέν πήγαινε, έπίσκεψη στό σπίτι του δίσταζε νά κάνει, δέν ήξερε 
άν τόν δεχόταν. Τό άφησε. Ή ταν μοιραίο νά μή ξανασυναντηθοΰν...
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r p  ό 1930 βρήκε τούς Ήπειρώτες, άλλά καί δλους τούς "Ελληνες μέ άνά- 
X μικτά συναισθήματα: Υπήρχαν άκόμη άποθέματα ελπίδων, άλλά καί 

μεγάλη άπογοήτευση καί σκεπτικισμός. Οί Ήπειρώτες βέβαια, ήταν Ικανο
ποιημένοι άπό τήν εμπέδωση τής τάξης καί τής άσφάλειας, ό Βενιζέλος 
είχε ορκιστεί νά εξοντώσει τή ληστεία καί τό πέτυχε σέ μικρό χρονικό διά
στημα. Ά ν  μερικοί λήσταρχοι, ό Μπαμπάνης, ό Τζατζάς καί κάποιοι 
άλλοι εξακολουθούσαν νά επιβιώνουν καί νά τρομοκρατούν περιοχές τής 
ύπαίθρου, τό τέλος τους πλησίαζε, μέ μαθηματική άκρίβεια. Ή  ύπαιθρος 
ξαναβρήκε τή φυσιογνωμία της. Απαλλάχτηκε άπό τό φόβο καί τή μοιρο- 
λατρεία, άντιδρούσε τώρα ενεργητικά στήν εμφάνιση τών ληστών, όχι πα
θητικά όπως πρίν, οί ληστές δέ μπορούσαν πιά νά στηρίζονται σ’ αύτούς, 
ένοιωθαν σάν τά ψάρια έξω άπό τό νερό, γ ι’ αύτό καί προσπαθούσαν νά 
σβήσουν τά ϊχνη τής παρουσίας τους' έτρεχαν άπό τό ένα μέρος στ’ άλλο, 
κυνηγημένοι άπό τά καταδιωκτικά άποσπάσματα, δέν τούς άφηναν 
πουθενά σέ ήσυχία, είχαν εντολές νά μή χάνουν τήν επαφή μαζί τους, τό 
τέλος πλησίαζε. Αίσιοδοξούσαν, λοιπόν, άπό τήν πλευρά αύτή οί 
Ήπειρώτες, όμως ή παρατεινόμενη οικονομική κρίση τούς έκανε σκεφτι
κούς. ’Ογκώδη άγροτικά συλλαλητήρια, οί άγρότες διαμαρτύρονταν γιατί, 
όπως ύποστήριζαν, ούδεμίαν συμπάθειαν δέν είχε δείξει τό κράτος πρός 
αύτούς. Είχαν δίκιο σέ πολλά αιτήματα. Οί Γιαννιώτες τό καταλάβαιναν, 
έρχονταν σέ καθημερινή έπαφή μαζί τους, έβλεπαν τή φτώχεια πού τούς 
μάστιζε. ’Εξάλλου ό εμπορικός κόσμος άντιμετώπιζε κρίση, κυρίως έξαι
τίας της άδυναμίας τών άγροτών νά άγοράσουν εμπορεύματα. "Αλλη άπό- 
δειξη αύτης της κρίσης άποτελούσε ό μεγάλος άριθμός τών φτωχών οικο
γενειών της πόλης, ή ένίσχυση τού κράτους ήταν άνύπαρκτη, μόνο τά 
Ελέη καί οί φιλανθρωπικές οργανώσεις, άνακούφιζαν τή δυστυχία τους.

Βέβαια, οί δυσχέρειες πού άντιμετώπιζαν οί διάφορες κοινωνικές τά
ξεις, προπαντός ό άγροτικός κόσμος, δέ σήμαινε πώς ή Ελλάδα βρισκόταν 
καί σέ οικονομική κατάρρευση. Ή  κυβέρνηση προχωρούσε στό άνορθω- 
τικό έργο της καί σ’ ορισμένους τομείς τ ’ άποτελέσματα ήταν έντυπωσια- 
κά, όπως π.χ. στόν τομέα τής Παιδείας. Άρχές Ίανουαρίου ό Βενιζέλος 
διόρισε ύπουργό Παιδείας τό Γεώργιο Παπανδρέου, όποιος άφησε έποχή 
μέ τίς δραστηριότητές του, τόσο στήν άνέγερση χιλιάδων σχολικών διδακτη
ρίων, όσο καί στόν προσανατολισμό τής Παιδείας πρός ορθές κατευθύνσεις. 
Περισσότερα μπορούσαν νά γίνουν άκόμα σ’ όλους τούς τομείς, άν δέν 
άρχιζαν οί έσωκομματικές έριδες στήν κυβερνώσα παράταξη καί δέν έπλητ
ταν καί τήν Ελλάδα οί έπιπτώσεις τής παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.Μέ 
τήν έναρξη τοϋ νέου έτους, οί συνεργαζόμενοι μέ τό Βενιζέλο δημοκρατικοί 
άρχηγοί, Καφαντάρης, Παπαναστασίου καί Κονδύλης, άποστασιοποιήθη- 
καν κι άρχισαν έντονότατη κριτική έναντίον του -τόν κατηγορούσαν ώς κοι
νοβουλευτικόν δικτάτορα-, άλλά καί έναντίον τής οικονομικής πολιτικής
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πού ακολουθούσε. Μέ τήν πάροδο τοΰ χρόνου, τόση θά ήταν ή σφοδρότητα 
τών κρίσεων μερικών βενιζελικών έφημερίδων, ώστε νά φαίνεται ήπιότερη 
ή άντιπολίτευση πού έκανε τό Λαϊκό κόμμα έναντίον τής κυβέρνησης. Αύτά 
καί άλλα, προπαντός τά σκάνδαλα, άρχισαν νά άποδυναμώνουν τή λαϊκή 
βάση πάνω στήν όποία στηριζόταν ό Βενιζέλος καί νά έξασθενίζουν τήν 
άποτελεσματικότητα τής κυβερνητικής πολιτικής.

Στά Γιάννινα, μέ τόν έρχομό τοΰ νέου έτους, ή σκανδαλολογία, άντί νά 
σημειώσει ύφεση, δυνάμωνε. Όνόματα καθηγητών κατηγορούμενων, πού 
πρώτα δέν άναφέρονταν στόν τύπο, κυκλοφορούσαν όμως στούς δρόμους, 
άρχισαν τώρα νά δημοσιεύονται καί στίς έφημερίδες, κυρίως στόν Η πει
ρωτικό άγώνα, αύτός άνέλαβε όλο τό βάρος τής ήθικής κάθαρσης καί ζη
τούσε καθημερινά τά κεφάλια τών καθηγητών, πού έγκλημάτισαν.

Γινόταν φανερός λόγος τώρα, γιά τούς καθηγητές τής Ζωσιμαίας 
σχολής Χαρ. Ίωαννίδη, Αλκ. Κοντοπάνο καί I. Μελισσάρη (μόνο αύτός 
συνελήφθη στά τέλη Ίανουαρίου γιά ν ’ άνακριθεΐ). Τοποθέτηση άπό τίς 
άλλες έφημερίδες γιά τό θέμα. σχεδόν δέν ύπήρχε. Ό  Κήρυξ μάλλον ύπε- 
ρασπίζονταν τούς καθηγητές, άντιμετώπιζε όμως άλλα προβλήματα. Ή  
Ήπειρος, μέ τήν παρουσία άκόμα τού Χατζή, άν καί βρισκόταν σέ έλεεινή 
κατάσταση, συνέχιζε νά έκδίδεται στηρίζοντας πάντα τούς καθηγητές. Ή  
Ηπειρωτική ήχώ, δέν ήθελε νά έχει άνάμιξη στά σκάνδαλα, μόνο ό Χρη
στοβασίλης, μέ τήν Ελευθερία, άνέλαβε τήν ύπεράσπισή τους καί τής Ιστο
ρίας τής πόλης, όπως διατεινόταν. Σέ κύριο άρθρο του (2-2-30, μέ τίτλο 
Οί σκανδαλοποιοί, διαπίστωνε ότι: Ή  πόλις μας κατατρύχεται άπό ετών 
ήδη ύπό φοβέρας σκανδαλοθηρίας... οσάκις δέ τύχη νά συμβη καί κανένα 
πραγματικώς κοινωνικόν έκτροπον, πλέει είς ώκεανόν φανταστικόν, ώς 
έπί τό πλεϊστον, σκανδάλων. Ή  σκανδαλοποιΐα... μαίνεται κυριολεκτικώς 
είς βάρος οικογενειακών υπολήψεων καί έντιμων προσώπων πρό πάντων, 
παρά είς βάρος τών άμαρτωλών... οι όποιοι δημιουργούν πραγματικώς τά 
σκάνδαλα, (άνέφερε σχετικό παράδειγμα, άνώνυμα όμως). Α ί άνήθικοι 
σπερμολογίαι έκ τών άνευθύνων διαδόσεων πληθώρας σκανδάλων, ώς 
δήθεν συμβαινόντων ένταϋθα, παριστοϋν τήν πόλιν μας, ή όποία άποτελεϊ 
τήν κορωνίδα τής τιμής καί τής σεμνότητος μεταξύ τών ελληνικών πόλεων 
ώς πόλιν «Σοδόμων καί Γομόρων», ένώ έν αύτή συμβαίνουν τά έλάχιστα, 
άτινα συμβαίνουν πολλάκις καί είς μικρά χωριά άκόμη. Ύστερα άπό σύ
ντομη άναφορά στά σκάνδαλα τής τριετίας, κατέληγε: Πρέπει έπί τέλους 
νά τεθή άπαξ διά παντός τελεία καί παϋλα είς τήν σκανδαλοποιΐαν ταύτην, 
ν ’ άνακαλυφθοϋν οί άποτελοϋντες τήν σκανδαλοποιόν καί δολοφόνον τής 
οικογενειακής τιμής έντιμων οικογενειαρχών άχρείαν εταιρείαν, καί νά τι- 
μωρηθή έπαξίως τών κακοήθων πράξεών της, άλλέως δέν θά δυνηθώμεν 
νά ήσυχάσωμεν οί οίκογενειάρχαι, οί έχοντες γυναίκα, άδελφάς καί θυγα



τέρας. Ήδη τόν λόγον έχει ό κ. είσαγγελεύς διά τά περαιτέρφ καί οφείλει 
νά λάβη τόν λόγον.

Τήν αντίδραση τής Ελευθερίας προκάλεσαν τά δηκτικά σχόλια τοΰ 
Ηπειρωτικού άγώνος, ό όποιος δέν περιορίστηκε άπλώς νά δημοσιεύσει 
τήν είδηση τής σύλληψης τοΰ Μελισσάρη καί τής άνάκρισής του, άλλά τή 
σχολίασε, μέ ύπονοούμενα, θέλοντας ν’ άποδείξει, ότι ή έφημερίδα δέν 
ήταν σκανδαλοθηρική, γεγονότα πραγματικά μόνο έφερε στήν έπιφάνεια, 
τά όποια άτίμαζαν τή ζωή τής πόλης. Συνεπώς είχε κάνει τό καθήκον της 
καί δικαιωνόταν, σέ άντίθεση μέ τούς έπικριτές της, πού άγωνίζονταν νά 
σκεπάσουν τά σκάνδαλα. Ό  καθηγητής Ίωάν. Μελισσάρης δέν ήταν Γιαν- 
νιώτης, ούτε ύπηρετοΰσε αύτή τήν έποχή στά Γιάννινα. Καταγόταν άπό τήν 
Άράχωβα, καί πριν ενα χρόνο είχε μετατεθεί άπό τά Γιάννινα στό γυμνά
σιο τής Άμφισσας. Γιά ν’ άνακριθεϊ, προσήχθη βιαίως. κατά τή δικαστική 
ορολογία. Ό  Ηπειρωτικός άγών, δημοσίευσε ώς εξής τήν είδηση: Χθές 
(25-1-30) προσήλθε καί άπελογήθη ένώπιον τοϋ άνακριτοϋ, ό καθηγητής 
Ιωάννης Μελισσάρης, καθ' οϋ άπηγγέλθη κατηγορία έπί άποπλανήσει εις 
άσέλγειαν δύο μαθητριών του, ηλικίας κάτω τών 15 έτών, τιμωρουμένη εις 
βαθμόν κακουργήματος. Μέ συμφωνία εισαγγελέα καί άνακριτή προφυλα
κίστηκε.

Δέκα μέρες πριν άπό τή σύλληψη τοΰ Μελισσάρη, ό Ηπειρωτικός άγών 
δημοσίευε (16-1-30) καί τήν παρακάτω είδηση: Έτεκεν αισίως ή... (παρα
λείπω τό όνομα, ήταν μιά άπό τίς δυό άδελφές πού κατήγγειλαν τά σκάν
δαλα) άρρεν τέκνον, εύτραφέστατον καί άρχοντικώτατον εις έμφάνισιν 
(πολλοί ύπαινιγμοί κρύβονταν κάτω άπό τόν έπιθετικό προσδιορισμό. Τά 
παιδιά γεννιούνται βέβαια εύτραφέστατα, άλλά άρχοντικώτατα;). Δυό μέ
ρες άργότερα τό εύτραφέστατον άρρεν πέθανε, κι αύτό δημιούργησε ύπο- 
ψίες. Έτσι διατάχθηκε ή άστυϊατρική ύπηρεσία νά κάμει έρευνα γιά νά 
διαλευκάνει τά αϊτια. Τό έρώτημα πού πλανιόταν ήταν: Τοΰ Μελισσάρη 
ήταν τό παιδί πού γεννήθηκε ή άλλου;

Ό  Ηπειρωτικός άγών, μετά τήν προφυλάκιση τοΰ Μελισσάρη συνέχισε 
περισσότερο έντονα τόν άγώνα του, ζητώντας κάθαρσιν τών γυμνασίων 
άπό όλους τούς άνηθίκους καθηγητάς, προπαντός άπό έκείνους, τών οποί
ων τά ονόματα ήταν πιά γνωστά. Γενικήν άποκάθαρσιν ζητούσε (28-1-30) 
κι αύτό ήταν στό όποιο άντέδρασε ό Χρηστοβασίλης καί οί άλλες έφημε
ρίδες. Ή  άντιπαράθεση θά συνεχιστεί, μέ έξάρσεις καί ύφέσεις, καθόλη τή 
διάρκεια τοΰ 1930, γιά ν’ άποκορυφωθεΐ πρός τό τέλος τοΰ χρόνου, μέ τήν 
έρήμην καταδίκη τοΰ Μελισσάρη, τήν κινητοποίηση τών οργανώσεων τής 
πόλης καί τή συγκρότηση συλλαλητηρίων, μέ αίτημα τήν κάθαρση, τήν 
έναρξη άνακρίσεων -μεροληπτικών κατά τούς θεωρούμενους ένοχους- άπό 
κάθε είδους άρχές καί έξουσίες καί τήν άντίδραση τών γονέων τής Ζωσι- 
μαίας πού ζητοΰσαν τήν παραμονή τών κατηγορούμενων καθηγητών. Ή
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κοινωνία τών Γιαννίνων, έξαιτίας τών σκανδάλων, είχε διχαστεί γιά τά 
καλά, μιά φορά άκόμα.

Ή  καθημερινή ενασχόληση μέ τά σκάδαλα έπισκίαζε σέ μεγάλο βαθμό 
τήν οξύτητα τών μεγάλων προβλημάτων πού άπασχολοΰσαν τήν περιοχή. 
Ή  οικονομική κρίση ήταν έμφανής καί τά μέτρα πού έπαιρναν οί άρχές 
γιά τήν άντιμετώπισή της άνεπαρκή. Στά Γιάννινα, μάλιστα, κατεξοχήν 
κτηνοτροφική περιοχή, παρατηρούνταν τό φαινόμενο τά γαλακτοκομικά 
προϊόντα νά είναι άκριβότερα άπό έκεινα της ’Αθήνας. Προκλητική χαρα
κτήριζαν οί έφημερίδες τή στάση τών γαλακτεμπόρων τής πόλης, πού σχη
μάτισαν «τράστ» γιά ν ’ άγοράζουν τό γάλα σ’ εξευτελιστικές τιμές. Έ γρα
φε ή ’Αγροτική ήχώ (11- 1-30): Οί έμποροι τής άγοράς μας, οί όποιοι μέχρι 
τοϋδε έκέρδιζαν πάρα πολλά είς βάρος καί τών παραγωγών, διότι ήγόρα- 
ζον τό γάλα είς εντελείς τιμάς, καί τών καταναλωτών, υπέρ τών οποίων 
δήθεν έκόπτοντο, διότι τό τυρί αύτοί πωλώσι άνενοχλήτως 45-50 δρχ. καί 
τοϋτο άποβουτυρωμένον, οί έμποροι οϋτοι έσχημάτισαν σιωπηρώς 
«τράστ» μέ τόν πονηρόν σκοπόν νά μή προσφέρη κανείς τιμήν είς τό γάλα 
τοϋ Μπισδουνίου, βάσει τής όποιας θά έκανονίζετο καί τών λοιπών κοι
νοτήτων, ινα οϋτω έξαναγκασθοϋν οί παραγωγοί τής είρημένης κοινότη
τας νά πωλήσωσι τό γάλα των είς τιμήν άφαντάστως χαμηλήν, όπότε καί 
είς τούς άλλους παραγωγούς άνάλογοι τιμαί θά δοθώσι. Ή  έφημερίδα 
προέτρεπε τίς γεωργικές οργανώσεις τών άγροτών, τήν Ένωση συνεταιρι
σμών. τή Γενική διοίκηση καί τό Γεωργικό επιμελητήριο νά έπέμβουν, γιά 
νά άποτραπεΐ ή έκμετάλλευσις τών γεωργών. ’Ανάλογο πρόβλημα μέ τό γά
λα (τή δημιουργία δηλαδή μονοπωλείου) άντιμετώπιζαν καί οί καπνοπα
ραγωγοί της περιοχής, άλλά καί όλης της Ελλάδας. Κρεμόταν, δηλαδή, 
πάνω άπό τά κεφάλια τους, ή άπειλή δημιουργίας «τράστ» γιά μονοπώλη
ση τοϋ καπνοΰ, ιδέα πού έκπορευόταν άπό τό ύπουργεΐο Οικονομικών. Ή  
άντίδραση τών καπνοπαραγωγών ματαίωσε προσωρινά τήν εφαρμογή τής 
ιδέας αύτής, ή όποία όμως δέν είχε έγκαταλειφθεΐ. ’Αντίδραση όλων τών 
καπνοπαραγωγών συνιστοϋσε ή Αγροτική ήχώ, μόνο έτσι θά μειωνόταν ή 
ίδρυση τοΰ «τράστ».

Τό έρειπωμένο άπό τήν πυρκαϊά Διοικητήριο, άποτελοϋσε πρόκληση 
γιά τίς έφημερίδες, τίς άρχές καί τούς δημότες. Οί άνακρίσεις συνεχίζο
νταν, χωρίς νά όδηγοΰνται σέ άποτέλεσμα. Εξάλλου γιά τίς άρχές, άποτε- 
λοΰσε πρόβλημα καί καθημερινή φροντίδα ή έξεύρεση χώρου γιά τήν έγκα- 
τάσταση τών ύπηρεσιών. Ή  κυβέρνηση είχε ύποσχεθεΐ τήν άνέγερση νέου 
μεγάρου, άλλά οί διαδικασίες καθυστεροΰσαν. Ό  Γενικός διοικητής ’Αχ. 
Καλεύρας, κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια γιά νά επισπεύσει τή λήψη 
άπόφασης άπό τό ύπουργικό συμβούλιο καί ν ’ άρχίσει σύντομα ή άπο-
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στολή τών πρώτων κονδυλίων δυσανασχετούσε γιά τή βραδυπορία, άλλά 
δέν ήταν στό χέρι του νά κάμει τίποτα περισσότερο. Πήγαινε-έρχόταν στήν 
’Αθήνα καί σέ κάθε ταξίδι του είχε ν ’ άντιμετωπίσει τόν αυστηρό έλεγχο 
τοϋ άντιπολιτευόμενου γιαννιώτικου τύπου. Τί έπρεπε νά πράξη ό κ. Κα- 
λεύρας καί δέν τό έπραξε; έγραφε ό Χρηστοβασίλης (16-1-29) ύστερα άπό 
τό τελευταίο ταξίδι του στήν ’Αθήνα. Τοΰ είχαμε συστήσει φεύγοντας -έλε
γε- νά μή γυρίσει στά Γιάννινα, άν δέν φέρει μαζί του τήν άνοικοδόμηση 
τοΰ Διοικητηρίου. Παραδεχόταν ότι ό Καλεύρας φρόντισε γιά τήν έπίλυση 
τοΰ θέματος, άλλά δέν εισακούστηκε καί γύρισε μέ τά χέρια άδεια, ενώ 
έπρεπε νά δηλώση άπεριφράστως εις τόν Βενιζέλον ότι δέν θά έπέστρεφε 
στά Γιάννινα, άνευ τής πιστώσεως τής δαπάνης τής άμέσου άνοικοδομή- 
σεως τοϋ Διοικητηρίου καί νά μή άνεχώρει δι ’ ένταϋθα. Διά τής άρνήσεως 
τής έπιστροφής του θά έφερεν εις δύσκολον θέσιν τόν πανυπουργόν (Βε- 
νιζέλο) καί θά τόν έξηνάγκαζε ν ’ άποφασίση τήν άμεσον άνοικοδόμησιν 
τοϋ Διοικητηρίου. Κάκιζε στή συνέχεια τόν Καλεύρα γιατί προτίμησε τή 
θέση ύποτελοΰς άπέναντι τοϋ Βενιζέλου κι όχι έλεύθερου γερουσιαστή καί 
ύφυπουργοϋ (είχε καί τά δύο άξιώματα ό Καλεύρας). Έ τσι πέρασαν τρεις 
μήνες άπό τήν ήμέρα τής πυρκαϊας, χωρίς ελπίδες άνοικοδόμησης τοΰ Δι
οικητηρίου, μέ ύπηρεσίες άργοϋσες, γιατί δέν έβρισκαν χώρους έγκατάστα- 
σης, καί μέ τή Δικαιοσύνη νά μή λειτουργεί, έπειδή τό ύπουργείο Στρατιω
τικών δέν έδινε τό θάλαμο τοϋ Ό ρχου αυτοκινήτων γιά νά έγκατασταθοΰν 
οί δικαστικές άρχές (τελικά τόν παραχώρησε). Τί τούς θέλει -κατέληγε ό 
Χρηστοβασίλης- ό Γενικός διοικητής αύτούς πού καλεΐ καθημερινά γιά νά 
συνεδριάζουν γιά νά λύσουν τό θέμα; Δέν χρειάζονται λόγια καί συνεδριά
σεις γ ι’ αύτό, μόνο έργα καί τίποτε άλλο.

Τ ά νέα άπό τό μέτωπο τής ληστείας ήταν εύχάριστα. Παρά τή συνεχι
ζόμενη δράση τών Μπαμπάνη καί Τζατζά, έκτός τής ’Ηπείρου, τά 

ύπόλοιπα τών συμμοριών στήν Ήπειρο εξοντώνονταν συστηματικά. Στίς 
13 Ίανουαρίου σκοτώθηκε σέ συμπλοκή, έξω άπό τό Μαργαρίτι, ό ύπαρ- 
χηγός τής συμμορίας τοΰ Τζατζά, Πανταζής, έπικηρυγμένος μέ 750.000 
δρχ. Τό κεφάλι του κρεμάστηκε στήν Πρέβεζα, πρός παραδειγματισμό. Ό  
Καλεύρας σέ άνακοινώσεις του πρός τόν τύπο, τόνιζε: Ό  Πανταζής είσελ- 
θών εις τό έδαφος τής Ηπείρου ήτο έκ τών πρώτων καταδικασμένος. Δέν 
ήτο δυνατόν νά διαφυγή. Ή  έξόντωσίς του άποτελεί εύοίωνον σταθμόν 
τών μέτρων τής κυβερνήσεως. τά όποια έλήφθησαν διά τήν οριστικήν έμπέ- 
δωσιν τής άσφαλείας έν Ήπείρω. Ό  Πανταζής εϊχεν έξαπολύσει εκβια
στικός έπιστολάς καί εις Φιλιππιάδα καί εις Πρέβεζαν. Ή  άπάντησις τοϋ 
κράτους εις τήν πρόκλησιν ήτο ή έξόντωσίς του. Μέ ικανοποίηση χαιρέ
τησε κι ό γιαννιώτικος τύπος, τήν έξόντωσιν τοϋ Πανταζή, διότι έλειψε 
ένας άπό τούς έπιδεξιοτέρους καί έπικινδυνωδεστέρους τών ληστών οί
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όποιοι τρομοκρατούν καί λυμαίνονται τήν ύπαιθρον χώραν. Ή  προσοχή 
τοΰ κράτους -συνιστοΰσε ή ’Αγροτική ήχώ (25-1-30)- νά στραφεί πρός τήν 
κατεύθυνση άσφαλοΰς φύλαξης τών ληστών στίς φυλακές, γιατί αύτοί πού 
συνέχιζαν τή δράση τους, ό Τζατζάς καί ό Μπαμπάνης είχαν δραπετεύσει, 
δύο φορές ό πρώτος, καί κατά τή μεταφορά του ώς τραυματία, ό δεύτερος. 
Σέ λίγο καιρό θά τερματίζονταν κι αύτών ή δράση καί μερικών άλλων 
άκόμη, λιγότερο γνωστών, πού έξακολουθοΰσαν νά διαταράσσουν τήν 
άσφάλεια τής Ηπείρου. Προηγήθηκε ή εξόντωση τοΰ Μπαμπάνη, τέλη Ία- 
ναουαρίου, καί τό κεφάλι του κρεμάστηκε στήν Ελασσόνα.

Στό μεταξύ άπορρίφθηκαν άπό τόν "Αρειο Πάγο, οί άναιρέσεις τών Ρε
τζαίων καί τών Κουμπαίων καί τίποτε πιά δέν ήταν δυνατό ν ’ άναστείλει 
τήν έκτέλεσή τους. Ό λες οί προσπάθειες πού καταβλήθηκαν άπό πολλές 
πλευρές, δέν κατόρθωσαν νά λυγίσουν τήν άπόφαση τοΰ κράτους νά τελει
ώνει μέ τή ληστεία. Τυχόν μείωση τής ποινής θά δημιουργοΰσε κλίμα 
εύνοϊκό γιά νά ξαναφουντώσει. Οί βασιλείς τών όρέων έπρεπε νά έκτελε- 
στοΰν. Προηγήθηκε ό τυφεκισμός τών Κουμπαίων στό Γουδί, στίς 28 Φε
βρουάριου, τό άπόγευμα. Στίς 5 Μαρτίου έγινε στήν Κέρκυρα, στίς 8 τό 
πρώΐ, έξω άπό τίς φυλακές ή έκτέλεση τών Ρετζαίων καί τών συνεργατών 
τους στή ληστεία τής Πέτρας, Καψάλη, Διαμάντη καί Κόκκαλη. Έγραψαν 
πολλοί γιά άποκαλύψεις καί τών Κουμπαίων καί τών Ρετζαίων πρίν τήν 
έκτέλεσή τους. 'Όλα ήταν διαδόσεις. Έφυγαν γιά τόν άλλο κόσμο μέ κλει
στό τό στόμα, παίρνοντας μαζί τους πολλά μυστικά, άν γίνονταν γνωστά 
θά έρχονταν στήν "Ηπειρο, καί προπαντός στά Γιάννινα, τά πάνω-κάτω. 
Μέ τό θάνατο τών πρωταγωνιστών έκλεισε τό μεγάλο κεφάλαιο τής λη- 
στοκρατείας, πού τόσα δεινά προκάλεσε στήν Ήπειρο.

Ό λος ό έλληνικός τύπος, καί περισσότερο φυσικά ό γιαννιώτικος, 
άσχολήθηκε μέ τίς έκτελέσεις τών ληστάρχων, μυθιστορηματοποιώντας 
τες, κυρίως οί άθηναϊκές έφημερίδες, σέ πολλά σημεία. Ποικίλες ήταν οί 
άντιδράσεις τών έφημερίδων τών Γιαννίνων, τόσο γιά τήν έκτέλεση τής θα
νατικής ποινής, πού όλες τή θεωροΰσαν έπιβαλλόμενη, όσο καί γιά τίς πε
ριγραφές τών άθηναϊκών συναδέλφων τους. Ό  Χρηστοβασίλης δέν παρέ- 
λειψε τήν εύκαιρία νά βάλει έναντίον τής κυβέρνησης, μέ τήν αιτιολογία 
ότι μόνο χάρη στή συνδρομή τής Βουλγαρίας καί τής ’Αλβανίας έγινε 
δυνατή ή σύλληψη τών Ρετζαίων καί Κουμπαίων, θέλοντας νά μειώσει 
έτσι τή συμβολή της. Διαμαρτυρόταν, ταυτόχρονα, γιατί άλλοι συνεργοί 
τών ληστάρχων έμειναν άτιμώρητοι καί άνενόχλητοι. Είναι δίκαιον -έγρα
φε (10-3-30)- χάριν τής ιστορίας νά εΐπωμεν δτι, άν δέν υπήρχαν Ρετζαιοι, 
δέν θά υπήρχαν καί Κουμπαίοι καί δτι άν <5έν υπήρχε Βασίλης Κολοβός, 
δέν θά υπήρχαν καί Ρετζαιοι! Καί όμως, ό μεγαλοκακοϋργος αυτός, διά 
τών έκ τών ληστειών τών Ρετζαίων λεοντίων μερίδων του, εφησυχάζει άνε- 
νόχλητος εν τινι παρά τφ  Κιλκίς χωρίφ μέ τάς εκτεταμένος γαίας του, είς
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άγρούς καί λιβάδια καί τά πάμπολλα ποίμνιά του, χάρις είς μίαν άτιμον 
άμνηστείαν, χορηγηθεΐσαν άτιμότερα ύπό τών πλαστηρικών κυβερνήσε
ων... Καί άφοΰ υπενθύμιζε άκόμα μιά φορά τήν εύνοια τών πλαστηρικών 
κυβερνήσεων, κατέληγε: Ό  μέγας άθλος τών Ρετζαίων (ληστεία τής Πέ
τρας) έξήχρε τήν πλουτομανή φαντασίαν τών μετέπειτα διαβόητων Κου- 
μπαίων οί όποιοι θά ύπερέβαινον τούς διδασκάλους των Ρετζαίους, εάν 
δέν έπεχείρουν τήν αιχμαλωσίαν τών πολιτευτών Μελά καί Μυλωνά, ήτις 
τούς άπέφερε εκατομμύρια, καί ένεκα τούτου άπεσύρθησαν είς τήν ’Αλβα
νίαν διά νά ησυχάσουν, γενόμενοι μεγαλοποιμνιοϋχοι!

Μεγάλο θέμα έθνικής σημασίας δημιουργήθηκε τούς πρώτους μήνες 
τοΰ 1930 καί προκάλεσε τή σφοδρή άντιδικία άνάμεσα στίς γιαννιώτικες 
έφημερίδες, έξαιτίας τής στάσης τού Κήρυκος άπέναντι στό Βορειο- 
ηπειρωτικό. Βορειοηπειρώτης ό ίδιος, ό διευθυντής τοΰ Κήρυκος, ύποστή
ριζε τά δίκαια τοΰ Βορειοηπειρωτικοΰ κόσμου, άλλά κάποιες φορές έδινε 
άφορμή γιά έντονότατες επικρίσεις. Έτσι, τόν ’Ιανουάριο, σειρά άρθρων 
τοΰ Κήρυκος, δημιούργησε μεγάλη άναστάτωση. Τά άρθρα γράφτηκαν 
ύστερα άπό πολυήμερο ταξίδι τού Δ. Πανίδη στή Βόρειο "Ηπειρο καί τά 
Τίρανα, όπου μάλιστα -ύποστηριζόταν άπό τούς επικριτές του- είχε συνα
ντηθεί μέ τό βασιλιά ’Αχμέτ Ζώγου καί προχώρησε σέ κάποιες συνεννοή
σεις, καρπός τών όποιων ήταν καί ή άρθρογραφία του. Σ ’ αύτά έδινε μιά 
έξαιρετικά εύνοϊκή εικόνα γιά τήν κατάσταση πού έπικρατοΰσε στήν πε
ριοχή, καί ύποστήριζε πώς ή ζωή τών Βορειοηπειρωτών ήταν ...ζηλευτή 
άπό κάθε πλευρά!Άποκάλνψε τόν παράδεισον στήν Β. Ήπειρον, έγραφαν 
ειρωνικά οί άλλες έφημερίδες κι άφηναν πολλά ύπονοούμενα γ ι’ αύτή τήν 
άλλαγή πλεύσης τής έφημερίδας. Καθώς προχωρούσε ή δημοσίευση τών 
άρθρων, μεγάλωνε καί ή άντίδραση τών άλλων έφημερίδων, οί όποιες μι
λούσαν άνοιχτά γιά προδοσία καί γιά συναλλαγές τής άλβανικής προπα
γάνδας μέ τήν έφημερίδα. Περισσότερο άπ’ όλους έπικριτικός ήταν ό 
Ηπειρωτικός άγών, δέν περνοΰσε μέρα χωρίς νά σχολιάσει κάποια 
πλευρά τών δημοσιευμάτων τού Κήρυκος καί νά διαψεύδει τά έπιχειρήμα- 
τά του, μέ τήν καταχώρηση άνταποκρίσεων άπό τή Βόρειο "Ηπειρο γιά τίς 
συνεχιζόμενες διώξεις τών Ελλήνων, τό κλείσιμο σχολείων, τήν καταπιε
στική συμπεριφορά τών άρχών, τά βασανιστήρια τών συλλαμβανόμενων 
στά κρατητήρια καί τίς φυλακές. ’Αναφερόταν μάλιστα ότι μέ τίς άρχές 
τοΰ νέου χρόνου είχε ιδρυθεί στά Τίρανα μυστική οργάνωση άξιωματού- 
χων τοΰ καθεστώτος, μέ τήν έπωνυμία Μαύρη χειρ καί σκοπό τίς διώξεις 
έναντίον τών χριστιανών Ελλήνων. Μεσαιωνικά μαρτύρια τών Ελλήνων 
έν ’Αλβανία, έφερε τίτλο μιά άνταπόκριση άπό τό ’Αργυρόκαστρο στήν 
έβδομαδιαία έφημερίδα τών Ίωαννίνων ’Εθνικός Κήρυξ (δέν έγινε δυνατό 
νά βρώ άντίτυπο τής έφημερίδας αύτής γιά νά προσδιορίσω χρονολογία
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έκδοσης -πρίν άπό τό 1930 πάντως- καί διάρκεια ζωής), πού άναδημοσι- 
ευόταν μέ προσθήκες στόν Ηπειρωτικό άγώνα (7-1-30) ό όποιος, καθημε
ρινά σχεδόν, μιλοΰσε καί γιά επαναστατικά κινήματα ’Αλβανών φυλάρ
χων, κυρίως τής Β. ’Αλβανίας έναντίον τοΰ Ζώγου, μέ χτυπητούς τίτλους:
’Αναρχία είς τήν Αλβανίαν - Οί φύλαρχοι κατά τοϋ Άχμέτ Ζώγου ζη- 
τοϋντες κατάργησιν τών μεταρρυθμίσεων - Ή  Αλβανία τρομοκρατείται 
ά π ’ άκρου είς άκρον - Οί έπαναστάται συντασσόμενοι ετοιμάζονται - 
Συμπλοκαί μεταξύ κυβερνητικών καί έπαναστατικών στρατευμάτων έν 
Αλβανία κ.ά. Ή  ίδια έφημερίδα πρόβαλε έπίσης έπί εβδομάδες τήν είδηση 
γιά σοβαρή άσθένεια τοΰ Άχμέτ Ζώγου (καρκίνο ή φυματίωση τοΰ λά
ρυγγα) πού τόν όδήγησε στά πρόθυρα τοΰ θανάτου, είδηση, φανταστική 
μάλλον. Τό μένος τοΰ Ηπειρωτικού άγώνος έναντίον τοΰ Κήρυκος πολ- 
λαπλασιάστηκε, όταν ό τελευταίος πήρε τό μέρος τών διασυρόμενων γιά 
σκάνδαλα καθηγητών, μέ άρθρο στό όποιο τούς χαρακτήριζε συκοφαντού- 
μενους. Στήν οξεία άντιπαράθεση μεταξύ τών δυό έφημερίδων παρενέβη 
καί ή *Ηπειρος -ό Χατζής, ετοιμοθάνατος, άγωνιζόταν άκόμα όρθιος- γιά 
νά χαμηλώσουν οί τόνοι, χωρίς νά τό πετύχει. Άλλά κι ό φίλος τοΰ Πα- 
νίδη, ό Χρηστοβασίλης, άναγκάστηκε νά έπέμβει έπικριτικά, σχολιάζοντας 
μία πλευρά τών έλληνοαλβανικών σχέσεων. Κατάχρησιν φιλοαλβανισμοϋ 
ποριστούν τά φιλοαλβανικά άρθρα τοϋ διευθυντοϋ τοϋ έν τή πόλει μας 
ορθοδόξου βενιζελικοϋ οργάνου, τοϋ «Κήρυκος» κ. Δ. Πανίδη, όστις ύψω
σε τήν σημαίαν τής άνευ σχεδόν όρων φιλοαλβανικής συνεννοήσεως έκ μέ
ρους τής Αλβανίας, καί μέ όρους βαρείς έκ μέρους τής Ελλάδος, πρός 
άποζημίωσιν τών άλβανών ύπηκόων. είς ήν τιμήν άξιοϋν οϋτοι. Καί κατέ
ληγε. ύστερα άπό συνοπτική έκθεση τών έλληνοαλβανικών διαφορών: Καί 
έρχεται ό κ. Πανίδης καί κηρύττει ότι οφείλει ή Ελλάς νά κλείση τά μάτια 
καί νά δώση είς τούς έν Έλλάδι Αλβανούς κτηματίας ό,τι παραλόγως ζη
τούν, μόνον καί μόνον διά νά συναφθή ή «προσφιλής» του έλληνοαλβα- 
νική σύμβασις. Δηλαδή νά δώσωμεν ό,τι απαιτούν οί Αλβανοί καί είς 
άντάλλαγμα νά μή άνακτήση τίποτα ά π ’ όσα εϊχεν έπί τουρκοκρατίας τό 
έν τή αλβανική έπικρατεία έλληνορθόδοξον στοιχεΐον, τά όποία τοϋ άφή- 
ρεσε καί τοϋ άφαιρεϊ ή άλβανική κυβέρνησις. Αύτοί είναι οί Αλβανοί κ. 
Πανίδη καί ό βασιλεύς των. οί όποιοι, κατά σέ, πεθαίνουν γιά τήν έλληνο- 
αλαβανικήν συνεννόησιν!!! (27-1-30).

Ό  τέως υποδιευθυντής τοϋ Β/ταξίου Διδασκαλείου Ίωαννίνων, πού είχε 
υποκινήσει τήν άναταραχή έναντίον τοΰ Εύρ. Σούρλα, Νικ. Τζούφης, διορίστη
κε γυμνασιάρχης Παραμυθίας. Διορίστηκαν έπίσης, ώς καθηγητές, ό Εύστ. Λα- 
μπρίδης, στό Ανώτερο Παρθεναγωγείο Ίωαννίνων καί ό Μ. Κόρόας στό 
γυμνάσιο Βοστίνας (Πωγωνιανής).- Έμμετρη διαφήμιση, μέ τίτλο: Σύστασις 
κουρέως: Δέν είναι μές τά Γιάννινα μπαρμπέρης κανείς άλλος /  Κανείς σάν τόν 
Απόστολο τόν Κρίτσα πλειό μεγάλος /  Κι όπόταν τό ξυράφι του στό πρόσωπό
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σου σέρνει /  Χαϊδευτικά κι άνάλαφρα, ύπνος γλυκός σέ παίρνει /  Κι όπόταν 
τό ψαλλίδι του μέ τό δεξί του πιάνη /  Κάθε κεφάλι άκούρευτο αγγελικό τό κά
νει. /  Ά λλο ς μπαρμπέρης σάν κι αύτόν πού νά θαυμάζουν όλοι /  Δέν είναι μές 
τά Γιάννινα, δέν είναι ούδέ στήν Πόλη.- Στό Λύκειο Έλληνίδων, ό φοιτητής 
τής Νομικής Παν. Φάντης, έδωσε (11-1-30) διάλεξη μέ θέμα: Τό χρονογράφημα 
μέ βάση τά έργα τοϋ Λουκιανού, καί άπέσπασε επαινετικά σχόλια. Μάς έξέ- 
πληξεν ή διάλεξις τοΰ νεαρωτάτου φοιτητοϋ τής Νομικής κ. Πάνου Φάντη, διά 
τόν πλούτον τών γνώσεών του, δχι μόνον τών ελληνικών, άλλά καί τών διε
θνών. Ό  νεαρός φοιτητής μάς άπεκάλνψεν έναν άκαταπόνητον μελετητήν, ένα 
εύέλπιδα διανοούμενον νέον, δστις μάς επιφυλάσσει εκπλήξεις έν λίαν πρόσε
χεϊ μέλλοντι, έγραφε ό Χρηστοβασίλης στήν Ελευθερία (20-1-30). Οί προβλέ
ψεις του βγήκαν άληθινές. "Υστερα άπό λίγους μήνες ό Π. Φάντης, μαζί μέ τό 
λογοτέχνη Τάκη Σιωμόπουλο, ό όποιος τό Φεβρουάριο τοϋ ’30 πήρε τό πτυχίο 
τοΰ φιλολόγου, έξέδωσαν τό πρώτο σοβαρό περιοδικό λογοτεχνίας καί κρι
τικής στά Γιάνινα, τήν Έλλοπία. -Στίς 12 Ίανουαρίου πέθανε μιά σημαντική 
προσωπικότητα τής νομικής, τής ιστοριογραφίας καί τής δημοσιογραφίας στά 
Γιάννινα, ό Νέστωρ Γεωργίτσης (Σίμων ’Ιωνάς). Νεκρολογία έγραψε γ ι’ αύτόν 
ό Χρ. Σούλης στά Ηπειρωτικά Χρονικά τ. (1930). Κύριο άρθρο του άφιέρωσε 
καί δ Χρ. Χρηστοβασίλης (20-1-30). Σπάνιος πατριώτης, φιλοστοργώτατος πα
τήρ, άνήρ λόγιος καί Ζαγορίσιος μέχρι μυελού όστέων, ύπό τήν καλήν σημα
σίαν τής λέξεως, καί έξέχονσα φυσιογνωμία έν Ίωαννίνοις, δπου διήλθεν ολό
κληρον τόν βίον του. Ξεκίνησε ώς δάσκαλος, σπούδασε νομικά, δέν εύδοκίμη- 
σεν ώς δικηγόρος, διότι έφέρετο άκατασχέτως πρός τήν Φιλολογίαν καί πρό 
πάντων πρός τήν Ποίησιν καί τήν ιστορίαν... Κυριολεκτικός υπήρξε βιβλιοφά- 
γος καί προσφυέστατα ό λόγιος διευθυντής τοϋ υποκαταστήματος Αθηνών 
Άλ. Παρανίκας είπε: «Πρέπει νά τοϋ βάλωμεν στό φέρετρό του καί μία βιβλιο
θήκη γεμάτη βιβλία...». -Συγχαρητήρια: Τόν άριστεύσαντα είς τάς διδακτορικάς 
έξετάσεις έν τή Νομική Σχολή κ. Δημήτριον Οικονόμου, έκ Λάβδανης, συγχαί- 
ρωμεν έγκαρδίως...- Σοβαρής μορφής γρίππη έπληξε τό Μέτσοβο. Τά κρούσμα
τα ξεπέρασαν τά 300 καί οί θάνατοι τούς 10. -Τιμολόγιο δημοσιεύσεων Ελευ
θερίας: Δρχ. 5 κατά χειρόγραφον στίχον, εάν δμως τά έν λόγω δημοσιεύματα 
πραγματεύονται περί γλεντιών καί φαγοποτιών, πρέπει νά συνοδεύωνται ύπό 
δρχ. 10 κατά στίχον, υβριστικά δέ κατά προσώπων οίωνδήποτε δέν θά λαμβά- 
νωνται ύ π ’ δψιν άντί οίασδήποτε πληρωμής. -Άπό τήν 1η Φεβρουάριου άρχι
σαν νά πωλοΰνται στήν ιχθυαγορά τής πόλης τά νέα ψάρια τής λίμνης, οί 
κυπρίνοι, ών τήν γονήν έπρομηθεύθη ό συνεταιρισμός τών ιχθυοπωλών τοϋ 
Νησιού έξ ’Ιταλίας. Οί κυπρίνοι, ήλικίας τριών έτών πλέον, ζύγιζαν 15 οκάδες 
ό καθένας καί πωλοΰνταν ζωντανοί πρός 36 δρχ. τήν οκά. Ή  γεύση τών νέων 
ψαριών ήταν άρίστη. Κατά τή διάρκεια τής κατοχής οί κυπρίνοι έσωσαν τόν 
κόσμο άπό τήν πείνα. Σήμερα έλάχιστοι ψαρεύονται στή λίμνη. Τούς άντικατέ- 
στησαν άλλου είδους ψάρια.- Άκόμα καί τά Γιάννινα πανηγύρισαν γιά τήν 
έκλογή στό Παρίσι τής Άλικης Διπλαράκου, Μις Ελλάς, ώς Μις Ευρώπης. Τά 
Γιάννινα, δμως, δέν στάθηκαν ίκανά νά εκλέξουν τήν Μις ’Ηπειρος. Στό χορό 
τών Προσκόπων, πού έγινε στίς 20 Ίανουαρίου στό Κέντρο Εϋστρατιάδου. ή 
ελλανόδικος έπιτροπή, μέ πρόεδρο τό δήμαρχο Δ. Βλαχλείδη (μέλη σύνταγμα-
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τάρχης Ραζής, Κ. Άγνάντης, Γ. Μουλαϊμίδης, Μελίρρυτος καί Σούρλας) μή 
εύροΰσα κατάλληλον καθ’ δτι δυστυχώς αί Ηπειρωτικοί καλλοναί δέν άντε- 
προσωπεύθησαν δεόντως, ανέβαλε τήν εκλογήν. Άπένειμε μόνον έπαινον εις 
τήν δίδαν Ελένην Γεωργάκη.- Α.Δ.Χ. Ηπείρου τοποθετήθηκε ό άντισυνταγμα-

τάρχης Δ. Σκουλούδης.- Εντύπωση προκάλεσε 
στά Γιάννινα τό δτι ό υπουργός Ναυτικών Δ. 
Μπότσαρης -σέ αντίθεση μέ τό Βενιζέλο καί τούς 
ύπουργούς του- δέν έστειλε τηλεγράφημα στό δή
μαρχο Δ. Βλαχλείδη γιά τόν εορτασμό τής επετεί
ου τής 21ης Φεβρουάριου. Πώς νά στείλει τηλε
γράφημα, άφοΰ βρισκόταν στά μαχαίρια μέ τό δή
μαρχο; -Παρά τήν εξόντωση τής ληστείας εξακο
λουθούσαν στήν ύπαιθρο «οί βασιβουζουκισμοί» 
κάποιων οργάνων τής Χωροφυλακής. Ό  Χρηστο
βασίλης, άλλά καί οί άλλες έφημερίδες, έγραφαν 
συχνά άρθρα καί σχόλια, καταγγέλλοντας τέτοια 
περιστατικά. -Δηλώσεις, σημαντικού περιεχομέ
νου, σχετικές μέ τό Διοικητήριο, έκαμε στόν τύπο, 
ό Γ.Δ. Ηπείρου ’Αχ. Καλεύρας, μετά τήν έπιστρο- 
φή του άπό τήν ’Αθήνα: Ή  έκπόνησις τοϋ σχεδί
ου τής άναγέρσεως τοϋ Διοικητηρίου -δήλωσε- 
είς τόν ύπό τοϋ Δήμου παραχωρηθέντα τόπον (θά 

άναγειρόταν, συνεπώς νέο Διοικητήριο, σέ αλλη τοποθεσία) προχωρεί λίαν 
ίκανοποιητικώς... Υπόσχομαι εντός τοϋ έαρος νά καταθέσωμεν θεμέλιον λίθον 
ενός «μνημειακού», κατά τήν φράσιν τοϋ προϊσταμένου τής άρχιτεκτονικής 
υπηρεσίας τοϋ υπουργείου, οικοδομήματος, τό όποιον θά άποτελέση χάρμα 
τών οφθαλμών καί θά σημειώση περίλμπρον σταθμόν εις τήν στοργήν τοϋ κρά
τους καί τής κυβερνήσεως πρός τήν πρωτεύουσαν τής Ηπείρου. Τό νέον Διοι- 
κητήριον, τοϋ όποιου ή πίστωσις ένεκρίθη, θά περιλαμβάνη 92 δωμάτια, εις τά 
όποϊα θά στεγάζωνται 18 έν δλφ  ύπηρεσίαι. μεταξύ τών όποιων καί αί τής Γε
νικής διοικήσεως, τρεις μεγάλας αίθούσας δικαστηρίων καί δύο μεγάλας 
αίθούσας ύποδοχών, διά τάς κρατικός τελετάς. Έ ν γένει τό κτίριον θά είναι 
άντάξιον τών Ίωαννίνων. Τί έγινε άπ’ δλα αυτά; Άρχισε ή άνέγερση τοϋ Δι
οικητηρίου, οί λίγες πιστώσεις όμως πού δίνονταν κάθε χρόνο, δέν έπέτρεψαν 
τή γρήγορη αποπεράτωσή του. Ό  πόλεμος τό βρήκε ημιτελές καί χρησιμοποι
ήθηκε άπό τούς κατακτητές γιά στρατηγικούς σκοπούς. ’Αλλά καί οί πιστώσεις 
πού δίνονταν μετά τήν άπελευθέρωση ήταν λίγες κι έτσι πέρασαν δεκάδες χρό
νια γιά νά πάρει τή σημερινή του μορφή (Νομαρχία Ίωαννίνων). Φυσικά ποτέ 
δέν έγκαταστάθηκαν έκεΐ ή Γενική διοίκηση, τά δικαστήρια, καί πολλές άκόμα 
υπηρεσίες, κατάσπαρτες σήμερα σέ διάφορα οικήματα, τά περισσότερα ενοι
κιαζόμενα άπό τό κράτος.

Ή Μις Ήπειρος τοϋ 
1929 Περ. Χασιώτου.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

Η ΔΡΥΣ ΕΠΕΣΕ...

Στις 24 Φεβρουάριου τοϋ 1930, ή δρΰς έπεσε! Ό  Γεώργιος Χατζής - 
Πελλερέν, ό άγωνιστής, ό δημοσιογράφος, ό πνευματικός άνθρωπος, μέ 
τίς πολυποίκιλες δραστηριότητες, πρώτα άπ’ όλα ό Ποιητής, άφηνε τήν τε
λευταία πνοή στήν κλινική Ζαούση τών ’Αθηνών, όπου είχε καταφύγει λί
γες μέρες πρίν άπό τό θάνατό του. Ήθελε νά πεθάνει μακρυά άπό τά Γιάν
νινα, ήταν περήφανος, δέν άντεχε νά βλέπουν οί Γιαννιώτες τήν κατάρ
ρευσή του. Πάλευε μέ νϋχια καί δόντια νά κρατηθεί στή ζωή, ν’ άγωνιστει 
γιά τήν πόλη του, τά Γιάννινα, πού τά τραγούδησε μέ χίλιους τρόπους, 
πού τά άνάσκαψε βαθειά νά βρε! τή ρίζα τους, κι έχυσε αίμα γιά νά στη- 
θοΰν ώραΐα, όπως τά ονειρευόταν, χωρίς προβλήματα, χωρίς άνάγκες, 
χωρίς μιζέριες, έχυσε αίμα -κυριολεκτικά καί όχι μεταφορικά- τούς τε
λευταίους μήνες, γιά νά μήν ξεχνοΰν οί άνθρωποι τής άγαπημένης του πα
τρίδας τήν ιστορία καί τήν παράδοσή τους, νά μήν ξεχνοΰν τούς πέρα άπό 
τά σύνορα ύπόδουλους άδελφούς, ό βήχας ξέσχιζε τά σωθικά του, τό αίμα 
έβαφε μέ τό άλικο χρώμα τό μαντήλι του, κι αύτός έκεΧ. στά γραφεΧα τής 
εφημερίδας του, μέσα στούς καπνούς καί τό άντιμόνιο, νά γράφει, νά κρί
νει νά έπικρίνει, νά έπαινεΧ ή νά κατακεραυνώνει άνθρώπους, άρχές, νοο
τροπίες, καταστάσεις, συμπεριφορές, γκρέμιζε καί έχτιζε, αύτό ήταν τό 
όνειρο τής ζωής του, άπό τήν πρώτη μέρα πού άρχισε νά δημοσιογραφεΧ.

Ή  είδηση τοϋ θανάτου του συγκλόνισε τά Γιάννινα. Ή  λυπηρά είδησις 
-έγραφε ό Ηπειρωτικός άγών- συνεκίνησεν ολόκληρον τήν πόλιν μας, 
όπως καί τούς πολυπληθείς Ήπειρώτας τών :Αθηνών καί τοϋ Πειραιώς, 
οϊτινες μέ δάκρυα είς τούς οφθαλμούς μετέβαινον είς τήν κλινικήν διά νά 
άποτίσουν φόρον τιμής. Ή  κηδεία του έγινε στίς 25 Φεβρουάριου τό άπό- 
γεύμα μέ δαπάνες τής «Ένώσεως Συντακτών Αθηνών». Τήν παρακολού
θησαν οί γερουσιαστές καί βουλευτές τής Ηπείρου, ό δημοσιογραφικός 
κόσμος τής πρωτεύουσας, τά διοικητικά συμβούλια τών Ηπειρωτικών 
οργανώσεων ’Αθήνας καί Πειραιά καί χιλιάδες Ήπειρώτες.

Άνάμεσα στά πολλά στεφάνια πού κατατέθηκαν ξεχώριζαν τοΰ μη
τροπολίτη Σπυρίδωνος, τοϋ ύπουργοΰ τών Ναυτικών Δημ. Μπότσαρη καί 
του Δημάρχου Δημ. Βλαχλείδη. Έξ ονόματος τής «Ένώσεως τών Συντα
κτών» όμίλησεν ό Κων. Φαλτάϊτς, μ ετ’ αύτόν δέ, άπεχαιρέτισε τόν νεκρόν 
έκ μέρους τοϋ «Κήρυκος» ό άνταποκριτής του Ήλιάδης (τοϋ «Ελεύθερου
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Βήματος») κι ό δικηγόρος κ. Γεώργιος Βαβαρέτος, όστις καί έκάλυψε τόν 
νεκρόν διά φύλλου τής «Ηπείρου». (Πρέπει νά γίνει μνεία πώς μπορεί ό 
Κήρυξ καί ή Ήπειρος νά είχαν όξύτατες αντιδικίες μεταξύ τους, έξαιτίας 
τής πολιτικής τοποθέτησης τής κάθε έφημερίδας, ό διευθυντής δμως τοϋ 
Κήρυκος Δημ. Πανίδης, είχε παντρευτεί τήν κόρη τοΰ Γ. Χατζή, τή Φωτει
νή, χωρίς αύτή ή συγγένεια νά έπηρεάσει ποτέ τίς πολιτικές θέσεις τους). 
Δεκάδες ήταν τά ψηφίσματα, άρχών καί σωματείων, πού δημοσιεύθηκαν 
γιά τό θάνατο τοϋ Γ. Χατζή στόν αθηναϊκό καί γιαννιώτικο τύπο.

Νεκρολογίες, άναφερόμενες στή ζωή καί τό πολυσχιδές έργο του, δημο
σίευσαν αρκετές άθηναϊκές έφημερίδες. Ά πό τά φύλλα τών Ίωαννίνων ό 
Ηπειρωτικός άγών (26-2-30) έγραψε νεκρολογία σέ θέση κύριου άρθρου 
μέ τίτλο Συναδελφικά δάκρυα, (τήν πιό έκτεταμένη, οί ύπόλοιπες περιορί
στηκαν σέ σύντομες άναφορές): Τό μοιραίον έπήλθεν! Ό  συνάδελφός μας, 
ό Γεώργιος Χατζής, παλαίσας κατά τής φθοροποιοϋ νόσου έπί μήνας, ύπέ- 
κυψεν εις τό νόσημα. Ό  δημοσιογραφικός του κάλαμος έθραύσθη καί ή 
μοϋσα του έπαυσε νά τραγουδή τό ώραΐον τής ζωής τραγούδι. Κλαίει καί 
θρηνεί ή άπορφανισθείσα πολυμελής οίκογένειά του. Άλλά θρηνοϋμεν καί 
ημείς τήν άπώλειαν άξιου τοϋ Ηπειρωτικού ονόματος συναδέλφου! Άνα- 
φέρεται ύστερα στό ύψηλό άλλά σκληρό έργο πού έπιτελοΰν οί επαρχιώτες 
δημοσιογράφοι, παλεύοντας νά ύπηρετήσουν τήν πατρίδα τους μέσα σέ 
αφάνταστες δυσκολίες κι άντιξοότητες, δπως είχε κάνει καί ό Γ. Χατζής 
καί κατέληγε: Ημείς οί συνεχισταί τοϋ δημοσιογραφικού καθήκοντος δέν 
θά λησμονήσωμεν τήν ισόβιον καταδίκην τοϋ καταδικασθέντος ύπό τών 
Τούρκων διά τόν έθνικόν του άγώνα. Ή  μοϋσα σου πάντοτε θά μας 
συντροφεύη εις κάθε τοϋ δρόμου μας βήμα καί εις κάθε πικρίαν. Ή  ύπε- 
ρεικοσαετής δημοσιογραφική δράσις σου, θ ’ άποτελή δ ι’ ημάς μέν τόν 
άστέρα πού θά μάς όδηγή εις τόν δρόμον τοϋ μαρτυρίου, τήν δέ πατρίδα 
σου καί πατρίδα μας θά ύποχρεώνη ευλαβικά νά ένθυμήται τό όνομά σου, 
διότι πολλαχώς καί ποικιλοτρόπως ύπέρ αύτής έδρασες. Κοιμήσου ήσυχα 
άγαπητέ μας συνάδελφε! Ό  Ηπειρωτικός ζέφυρος πάντα θά σοϋ φέρη 
τούς Ηπειρωτικούς χαιρετισμούς καί τόν τάφον σου θά τόν ραίνουν μέ 
άνθη τά ταξειδευμένα τής Ηπείρου παιδιά.

Ή  "Αγροτική ήχώ (27-2-30) σημείωνε: Ό  θάνατος τοϋ Γεωργίου Χατζή, 
τοϋ δεινού χειριστοϋ τοϋ καλάμου, προξένησε μέγα κενόν εις τήν Η πει
ρωτικήν δημοσιογραφίαν. Ό  έκλιπών διεκρίθη εις τούς δημοσιογραφικούς 
του άγώνας. Αλλά καί ώς λαογράφος δέν υστέρησε. Καί ώς ποιητής έπί- 
σης. Καί ώς οικογενειάρχης ό Γεώργιος Χατζής υπήρξε τό ύπόδειγμα έντι
μου καί καλοϋ οικογενειάρχου. Φτωχά λόγια γιά ν’ αποδώσουν τόν 
Άνθρωπο καί τό Δημιουργό... Δυό λόγια έγραψε καί ό Χρηστοβασίλης 
στήν Έλευθερία του (27-2-30). (σίγουρα θά έγραφε περισσότερα αν τά δυό 
πνευματικά άναστήματα τών Γιαννίνων, της έποχης έκείνης,-δέ βρίσκονταν
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σέ διάσταση). Άπεβίωσεν έν Άθήναις μία έξαιρετική Ίωαννιηκή φυσιο
γνωμία, ό Γεώργιος Χατζής-Πελλερέν, διευθυντής καί ιδιοκτήτης τής 
ένταϋθα έφημερίδος «Ηπείρου», νευρώδης δημοσιογράφος, διηγηματογρά- 
φος, δραματογράφος, ιστοριογράφος καί ποιητής, άφήσας έποχήν τής δη
μοσιογραφικής του δράσεως έν Ίωαννίνοις. Αύτό ήταν όλο! Ό  Κήρυξ 
έγραψε κι αύτός τή νεκρολογία του (δέν κατόρθωσα νά βρώ τό φύλλο τής 
ήμερομηνίας αύτής).

Ό ,τ ι δμως δέν έγραψαν γιά τό Χατζή οί άλλες έφημερίδες, τό έγραψε 
ή ’Ηπειρος, τό δημιούργημά του καί τό πάθος του. Λίγες μόνο μέρες κρά
τησε ή διακοπή τής έκδοσής της. Στίς άρχές Μαρτίου κυκλοφόρησε πάλι 
μέ ιδιοκτήτη τώρα τό Δημήτρη Χατζή (γιά λίγο καιρό υπογραφόταν ώς Δη- 
μήτριος Χατζής (Πελλερέν), γρήγορα δμως άφησε τό ψευδώνυμο στόν το
μέα τής άρθρογραφίας καί χρησιμοποίησε τό δικό του όνομα Δημήτριος 
Χατζής ή τά άρχικά Δ.Γ.Χ. (μόνο στά χρονογραφήματα καί στά ποιήματα 
ύπογραφόταν ώς Τάκης Πελλερέν καί μέ υπεύθυνο κι άργότερα διευθυντή 
(άπό 26-3 μέχρι 9-5-30) τό γνωστό μεταπολεμικά δημοσιογράφο τών Ίω 
αννίνων καί διευθυντή τοΰ Έθνικοϋ άγώνος Ευάγγελο Φακατσέλη. Τό 
φύλλο τής Ηπείρου τής 5ης Μαρτίου, πολυσέλιδο (8 σελίδες) ήταν άφιε- 
ρωμένο στή μνήμη, τή ζωή καί τό έργο τού Χατζή. Σ ’ αύτό, μιά όμάδα φί
λων καί θαυμαστών τοΰ Χατζή, άναπληροϋντες τήν έλλειψιν όργανώσεως 
ή συλλόγου τών πνευματικών έργατών είς ’Ιωάννινα, συνήλθον προχείρως 
καί άπεφάσισαν τό μέν δπως όργανώσωσιν έν καιρφ, παραλλήλως πρός 
τό θρησκευτικόν, πολιτικόν καί φιλολογικόν μνημόσυνον τοϋ μεταστά- 
ντος, τό δέ δπως προβώσιν είς τήν έκδοσιν έπιμνημοσύνου φύλλου τής 
«Ηπείρου», έν τφ  όποίφ νά σκιαγραφηθή, άπό δλων αύτής τών πλευρών 
ή πολυμερής φυσιογνωμία τοϋ Χατζή. Στό έπιμνημόσυνο φύλλο (τήν πρώ
τη σελίδα κάλυπτε τό κύριο άρθρο μέ τίτλο Ή  «Ήπειρος» θρηνεί τόν δι
ευθυντή της καί ή άνακοίνωση τής έπιτροπής τών φίλων καί θαυμαστών 
τοΰ Χατζή) συνεργάστηκαν μέ άρθρα τους οί: Χρηστός Σούλης, καθηγητής: 
Ό  άνθρωπος καί τό έργον του' ό Γ.Δ. Τζαβέλλας, δικηγόρος: Ό  έθνικός 
άγωνιστής' ό Γ. Μουλαϊμίδης, δικηγόρος: Ό  δημοσιογράφος' ό Φιλ. Σα
γκούνης, καθηγητής: Ό  πατριώτης' ό δημοσιογράφος τών Αθηνών Κ. 
Φαλτάϊτς: Έ να πορτραΐτο τοϋ Γεωργίου Χατζή' ό ’Αλκιβιάδης Κοντοπά
νος: Ό  ποιητής. Γράφουν έπίσης ό διευθυντής τής Πατρίδος ’Αθηνών 
Σπΰρος Σιμός, ό Γενικός διοικητής Αχ. Καλεύρας, (συγκινητική ήταν ή 
κατάληξη τοΰ άρθρου του: ’Ορθιος προ όλίγων ημερών άκόμη ό Γεώργιος 
Χατζής, μέ άκατάβλητον αύτοπεποίθησιν καί μέ άπαράμιλλον ψυχικόν 
σθένος, παρά τήν πίεσιν άπηνοϋς βιοπάλης, έπεσεν, ώς έάν έμάχετο. Λέν 
πίπτουν ήρωϊκά μόνον οί γενναίοι είς τά πεδία τών μαχών. Πίπτουν έν 
τιμή καί δόξη καί δσοι δέν κρατοϋν ξίφος, άλλά λαμπάδα. Καί ό Χατζής 
έπεσεν ώς μαχητής, ώς εις άπό τούς καλλιτέρους καί είλικρινεστέρους
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άγωνιστάς τής ελληνικής διανοήσεως. Δέν έπεσεν δπως πίπτουν οί πεζοί 
καί οί άρνηταί, άλλ ’ ώς ξεχωριστός Έλλην, ώς Έλλην-λάμψις, ώς Έλλην- 
άγάπη, ώς Έλλην-θυσία) κι ό Χάρης Κιούρης.

Γιά μια καλλίτερη κατανόηση της χαρισματικής καί πολυσύνθετης 
αύτής πνευματικής καί άγωνιστικής φυσιογνωμίας, είναι άναγκαία ή πα
ράθεση μερικών άποσπασμάτων άπό τά άρθρα πού άναφέρθηκαν: Είς τούς 
είκοσι τόμους τής «Ηπείρου» παρελαύνει ζωντανή ή ιστορία τής τελευταί
ας εικοσαετίας καί ή πνευματική ζωή της■ Έκεΐ είναι εγκατεσπαρμένη η 
πολυσχιδής καί πολύμορφος πνευματική εργασία τοϋ Γεωργίου Χατζή είς 
άρθρα, χρονογραφήματα, ποιήματα καί ίστορικάς μελέτας, άναφερομένας 
είς τήν άγαπημένην του πατρίδα, τήν "Ηπειρον. Παρ ’ όλην του όμως τήν 
δημοσιογραφίαν ό Γ. Χατζής υπήρξε λογοτέχνης καί δή λογοτέχνης έκ τών 
όλίγων. Καί όταν έγραφεν κύριον άρθρον δέν έπαυεν νά είναι λογοτέχνης' 
τόν κάλαμον μετεχειρίζετο καί ώς όπλον μαχητοϋ καί ώς φλογέραν τρα
γουδιστού... (Χρήστος Σούλης).

Τό στρατοδικεϊον τών Νεοτούρκων (είχε παραπεμφθεϊ σ’ αύτό μέ τήν 
κατηγορία τής έσχάτης προδοσίας) κατεδίκασεν τό πρώτον αύτόν είς θά
νατον καί έν μεσονυκτίου ώρα άπηγγέλθη αύτφ ή είς θάνατον καταδικα- 
στική άπόφασις, ήν όλως άφόβως καί ψυχραίμως έδέχβη ταύτην, άλλά δέν 
έξετελέσθη, διότι, μετά τήν παράδοσιν τής Θεσσαλονίκης υπό τοϋ Τούρκου 
στρατηγού Χασάν Ταχσίν πασά είς τόν νικηφόρον ελληνικόν στρατόν... 
καί μετά τήν κατάληψιν τοϋ Μοναστηριού ύπό τών Σέρβων έπεκράτησαν 
παρά τοΐς στρατοδίκαις νηφαλιώτεραι σκέψεις, τή έπεμβάσει τών συνετών 
πολιτικών Τούρκων, φοβηθέντων, μετά τών πτώσιν τών Ίωαννίνων, τήν 
τών ϊσων άνταπόδοσιν κα τ’ αύτών καί τών οικογενειών των καί ούτω με- 
τετράπη ή τοϋ θανάτου ποινή είς ισόβια δεσμά διά καθείρξεως έν τινι 
φρουρίω τής Μικράς Ασίας... Παρέμεινε φυλακισμένος μέχρι τής ήμέρας, 
καθ’ ήν είσήλθεν είς τήν πόλιν τών Ίωαννίνων ό νικηφόρος ελληνικός 
στρατός καί άπεφυλακίσθη ύπό τοϋ στρατηγού Σούτσου, έξελθών τών 
φυλακών ώς σκελετώδες φάσμα. (Γ. Τζαβέλλας).

Τή ζωή, (ό λόγος γιά τήν ποίηση τοΰ Χατζή) ό άκρατος καί όνειροπό- 
λος ρωμαντισμός του τήν έξωρα'ΐζει καί τήν έξιδανικεύει. Ψυχή πλασμένη 
άπό τήν άνώτερη ούσία τών προνομιούχων, τών έκλεκτών, ομοιάζει μέ δέ
κτην εύαίσθητον, χορδήν ύπερεντεταμένην, κραδαινομένην καί άπό τήν 
πλέον άνεπαίσθητον έξωτερικήν έντύπωσιν. άσύλληπτον διά τούς κοινούς 
θνητούς. Καί τόν κραδασμόν τοϋτον μετουσιώνει είς συγκινήσεις καί 
συναισθήματα, άνέκφραστα διά τών μέσων έξωτερικεύσεως, τά όποια δια
θέτει ό άνθρώπινος οργανισμός: Τρυφερή άρμονία θεία, ενα άβρό άπλό 
σάν χνοΰδι / άνθι άνάνοιχτο, παρθένο, είναι τ ’ άγραφο τραγούδι. Τόσο μέ
λι καί φαρμάκι καί στό νοΰ μου καί στό στόμα, / ώ! πώς μέσ’ σ’ ενα τρα
γούδι νά μπορέσω νά σκλαβώσω;... (στίχοι άπό ποιήματα τοΰ Χατζή) Πε-
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| Α ττικ όν  χώμα, άς Smiuuq 

Ελαφρά τό ^κήνός Σβυ.
A lavi*  Σβυ ή μνήμη ά 

ληαμβνητ* Γ*ώ?γι*Χα· · 
τζή.

Η *Η ΐ1ΕΐΡ0Σ·

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΣΤΑΙ ΤΟΥ
ΖΙΑ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟΝ ΧΑΤΖΗΝ

.άKSSi
Τ6Φλ«8·οόν βΛέλμα toO «οβ4«μνή<ηου Xartfl, xaltoi

έτβμβνομένον An6 χινο: txttd β»Βα6τηιο: σχεδόν, Ιβϋθιαιν «Ις
ηένϋoc όλόχληρον τήν ηό5.ιν<ών Ίωαννίνων. Σΰοσωμο; ό Ή* 

MI(0>tin&c Τόηοο,ΙχχΌε ιιΙλαβΛς οίνυΑελ»ιχόν δάκον, Σύλλογοι χαΐ 
Σθ>μαχ«Ιαουνβταξαν ψηφίσαακ» συ|λυχητήοι«· xal ή άί>ο6α ουρροή 
Λολικ&ν >(; τόν άηορφανιοθένια οκον »ίοταδιικνΰίΐ tl|v δ^ΰνπν τή; 
Iwem nxflt Kcuv<av(ac 6ιά τήν djufiUiev Έ**Ινον, τό\·6«θϊον οΐ μοι· 
Wlei >tQoor0i0al Tfle ζω<1ς καί άναιόψευΛτοι άπό τό έηάγγΛμά του 
όςύτηικ Ιφβρον μέν Ισως οβχΐ & Μ| άντ«μέτω^ον τ-οός βτομα καίό- 
μάοαζ, AM.' rj «ρός τό» όχοίον έκιίιησις ούΜηοτ* έξέΧιπβν.

'Λλλ ή κ^ν^ιμος 0i3yavU.it τών Ορμών έχΛηλώσΓων, »ίς 5;/ΐτροέ· 
ρη ή πόλις τών Ίωαννίνων ατ ρηθίσα τής μόνη; Γα?ηγορίας νά πβ-' 
(iNMiog tip τούς χόλχους τη; τό ν&ρτόν του σκήνωμα,"καί νά φτό- 
νημη »άς ύαιάτος τιμά; »I; τόν π*ριρφονρήοπντα άγρΰπωΑ-«βίΧηλο· 
τυκως τά συμ<ρέροντά τη; έπί δβχαβηοίβας δίας, άφοσΙωαι ν χαΐ
όομητικότητα μοναδικήν,0ά ήτο άτβλις άν μή προοβτίθετο χοΐ ή <ρα>· 
vq τών άνθρώπων τών γραμμάτων, ών θα ν μασιών τής πνβυμιτικής 
του άκτινοβαλία;, τών φίλων του.

Άτηχώς παρ’ήμίν δέν ϋφίσταται Ο^γάνωοίς τις ή Σύλλογο; τών 
«υματιχών έργατών δυνάμϊνος νά ιιρμηνβΰση τάς σχιψζις καί Φβ* 

λήσβις αύτών.
Διέ τοΟτο όλίγοί έκ τών πολλών φ >ων καί θαυμαατών τον, άνα* 

χληροΟντίς τήν Ιλλβιψιν σννήλθον πςοχβίρως χαΐ Λπβ^άσισαν τόμέν 
δ’»ς όργανώοωην έν παραλλ^ως πρί< τό θρηοκβντιχόν πο·

λιτκόν χαΐ φιλολογικόν μ ίηΐΛόουνον τοΰ Μ<«ι« 
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ρή* φνσιογνωμία τοΰ Αειμνήστου Χατζή.
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tS% διβσχο^πισμένω^αΐ «>> |<δισ>ν τών άνά 
λ^έν, «One νά παρονβΐΐαΑ^ έτ τ J ιυνόλω τη£

/ΟΛίρΙλη^τΟί αΰτοΟ φυαιο/>ιομίά, βίότι «*,·1ν5ρ| 
μένων, έργω χαΐ δη\οΰοθαι τλςιιμθς χρή» 
λου τή; άρχαιό«η ο: Πολιτικοΰ, >inl τοδ όχι δι·Γ 
μττικού’, άλλά τάριν αύτοΟ τοΰ ϋψίοιου συμφέροντος τής κοινωνίας. 
Μόνον β-του άρβτή ίςτ μάττι κ ιΐ τΐ’ΐΟτ«υ. έιτλ\\Λ \  δύ^ανται νά β^α· 
οιήοωΐι χαΐ άναπτοχθ'ι άν!τω;καΙ τά ΰ\ιηλά' π«ραδ·ίγματ& δΰ*αν· 

,ται νά ·ΰρω3ΐ άαήχη jiv βίς τάς ψυχάςτων’*,νά ώ?άσωσι πρό; μίμητιν. *
ΚαΙ ή δ π  χύ^ο ντβ ; Β ύ ^αβ ϊ; δά κ ρ υ  έ * ί  τοβ|ν*Μ <ά?ττου τά φ ο υ ,π α ρ έ ·  

χομ«» τόν  λήγ λ ί · e t ;  τ ο ΰ ;  βίιγβνβί9.<»υνβ,ργ<ί*κ, ο ΐτινβς έτρ ο (Η )ΐιο χ« ή ·  
Φησαν ν* ά ν ίίΜ β ΰ ΐιι  τό  δ υ ί χ Μ ί ', . ί  J /ο»  tfc π ροχβ ίροο  σ κιαγραφ ήσβ- ΐ 
ω ;  τοΰ  Ά ν β ρ ώ π ^ ί  χ ι ΐ  τοΰ  β> /ου  το». /

" /  /  Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ -

Τό φύλλο τής Ηπείρου (5-3-1930) επανακυκλοφόρησε μετά τό θάνατο 
τοϋ Γ. Χατζή κι είναι αφιερωμένο στή ζωή καί τό έργο του.



—  139 —

ρισσότερο άπό το «ταπεινό» τόν τνραννεΐ τό «εφήμερο» της ζωής... Ό  πό
νος παρακολουθεί πάντοτε άγλύκαντος τήν -ψυχήν τοϋ ποιητοϋ, άνανεού- 
μενος καί άναρριπιζόμενος άπό τάς έξωτερικάς εντυπώσεις, αϊτινες, θλι
βεροί μέν διά τής ομοιότητάς των, τερπναί δέ διά τής άντιθέσεως, άνακα- 
λοϋσι αύτόν, ώς διαρκή έφιάλτην... Καί ό πόνος τοϋ ποιητοϋ εκχειλίζει 
καί διαποτίζει ολόκληρον τό περιβάλλον του, καί αύτό τό άψυχον μετά 
τοϋ οποίου ή διονυσιακή ψυχή του συνταυτίζεται. Ό  πόνος τοϋ Πελλερέν 
-ό τιμαλφής αύτός κλήρος όλων τών ευγενικών ψυχών-, εμφανίζεται είς 
δλας τάς άποχρώσεις καί διαβαθμίσεις, άπό τής έλαφράς καί γλυκείας με
λαγχολίας τοϋ εφήβου καί άβαθης παιδικής λύπης, μέχρι τοϋ τραγικοϋ βω- 
μοϋ τοΰ σπαραγμού... (δλες οί κρίσεις συνοδεύονται μέ τήν παράθεση στί
χων, πού τίς δικαιολογούν)... Μέ υπομονήν καί επιμονήν άλχημιστοϋ, άνα- 
ζητεΐ άνενδότως τό μαγικόν φίλτρον, τό όποιον θά τόν άπαλλάξη άπό τόν 
άβάσταχτον πόνον του. Δοκιμάζει κα τ’ άρχάς τήν πεπατημένην καί άνα- 
ζητεΐ τήν λήθην είς τήν πάροδον τοϋ χρόνου. Μάταιη προσπάθεια! Στρέ
φεται δειλά πρός τήν ελπίδα ώς πρός άγκυραν σωτηρίας, αλλά ταχέως 
άντιλαμβάνεται τό άβάσιμον καί άπίθανον αύτής καί περιορίζεται μέ τρα
γικήν τφ  δντι έγκαρτέρησιν είς τήν άνευ περιεχομένου ελπίδα, είς τήν 
ενσυνείδητον αυταπάτην. Καταφεύγει είς τήν σκέψιν, άλλά καί έκεϊ ή άπο- 
γοήτευσις, ή άηδία, ή φρίκη... Τήν πολύτιμη στάλα τής Πίστεως, τήν όποι
αν ματαίως άπαιτεί άπό τήν Σκέψιν, ό ποιητής, τήν άνευρίσκει, όριστικώς 
πλέον, μαζί μέ τήν άπολύτρωσιν, είς άλλην σφαίραν, σύμφωνον μέ τήν 
ψυχικήν του διάθεσιν, είς τήν σφαίραν τοϋ συναισθήματος. Τό ώραϊον 
υπήρξε ό άσφαλής λιμήν, είς τόν όποιον προσωρμίσθη ή πολύπλοκος ψυχή 
του, ϊνα μή άπομακρυνθή αύτοϋ ποτέ πλέον, καί ή ώραιοπάθεια τό μα
γικόν φίλτρον, τό όποιον έπέχυσε βάλσαμον παρηγορίας είς τήν αίμάσ- 
σουσαν καρδίαν του: Ώ  άνυπόκριτη ομορφιά κι αιώνια, όπού στέλλεις / 
τ ’ άγνό σου παρηγόρημα σέ κάθε μου καύμό. / Τόν τρυφερό τών φίλτρων 
σου κρουνό πλούσια μού δίνεις / καί στήν καρδιά μου, γιάτρισσα, άγνή γα
λήνη χύνεις. Καί τό άνεκτίμητο τοϋτο φίλτρο τό άναζητεί καί τό ανευρί
σκει (ό ποιητής) πανταχού, είς τήν γαλήνην τοϋ Ουρανού «τό γαλανό τ ’ 
άγνάντεμα τοϋ Απείρου», είς τά λεπτά θέγλητρα τών περασμένων καί τών 
ερειπίων, είς τάς άπαλάς άποχρώσεις εαρινού δειλινού καί ύπέρ πάντα τά 
άλλα είς τήν γυναικείαν ώραιότητα καί τόν έρωτα. Ά λλ  ’ άν κατεκτήθη τό 
βάλσαμον τής παρηγορίας, τό κακόν δέν έξερριζώθη. Ό  έχθρός παραμο
νεύει πάντοτε, έτοιμος νά δηλητηριάση τήν γαλήνην καί τήν χαράν, έπω- 
φελούμενος καί άπό τά πλέον μικρά καί άσήμαντα γεγονότα. Ή  πίστις έπί 
τήν άποτελεσματικότητα τοϋ μετά τόσων μόχθων κατακτηθέντος φίλτρου 
κλονίζεται έπικινδύνως, καί ή επίπονος άνάβασις κινδυνεύει νά μετατρα- 
πή είς καταστρεπτικόν κατρακύλισμα. Ά λλά μιά ύστάτη άνάτασις καί ό 
θρίαμβος κατακτάται πλήρως. Ό χι ημίμετρα, δχι βάλσαμο! 'Επιχειρεί άπε-
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γνωσμένην έφοδον κ α τ’ αυτής τής ουσίας τοϋ Πόνου καί μέ άφατον άγαλ- 
λίασιν ανακαλύπτει, μαζί μέ τόν Ονάϊλντ, ότι καί ό πόνος είναι ηδονή, ότι 
άν στό ώραΐο σώμα ταιριάζει ή ηδονή, μόνον ό πόνος άρμόζει στήν ώραία 
ψυχή. Ό  άσπονδος εχθρός μεταβάλλεται ώς διά μαγείας είς προσφιλή σύ
ντροφον, ό τρομερός έφιάλτης μετατρέπεται είς πολύτιμον φίλον, όστις 
ρίπτει νέον φώς είς τά πρόσωπα καί τά πράγματα: Ό  πόνος μου ό γλυκός 
- ώ τί γλυκός!

Γράφει πολλά άκόμα, διεισδυτικά καί άναλυτικότατα, ό Άλκ. Κοντο
πάνος γιά τήν ποίηση τοΰ Χατζή. Μιά γεύση τής ποιότητάς της δόθηκε μέ 
όσα παρατέθηκαν. Θά χρειαζόταν πολύς χώρος γιά νά τήν περιλάβει όλη. 
Παραθέτω μόνο τήν κατακλείδα τής κριτικής του: Τό μυστήριον τής ποι- 
ήσεως τοϋ Χατζή δέν χρήζει οϋτε μύτου, οϋτε μυήσεως..., ώς έτόνισεν ήδη 
ό αείμνηστος Κ. Καζαντζής. Βγαλμένο κα τ’ εύθείαν άπό μέσα άπό τήν 
καρδιά του βρίσκει μόνον του τόν δρόμον του πρός κάθε άλλην. Είναι 
προσιτόν πρός κάθε πηγήν ζώσαν, αίσθανομένην καί πάσχουσαν. Τρα
γουδημένο γιά ν ’ άπολυτρώση τόν ποιητήν του άπό τούς πόνους τής ζωής, 
εξακολουθεί ν ’ άπολυτρώνη καί ημάς καί νά μάς άνακουφίζη καί άπό 
αύτήν άκόμα τήν οδύνην τής απώλειας του.

Γιά τό φιλολογικό έργο τοΰ Χατζή, κυρίως τό θεατρικό καί τό ποιητι
κό, άσχολήθηκε τήν επόμενη μέρα (7-3-30) καί ό Τάκης Σιωμόπουλος. Γιά 
τήν ποιήσή του έγραψε: Ή  ποίησις τοϋ Πελλερέν είναι ένα άρωμα εύγενεί- 
ας. Τό κλάμα τής ποιήσεως αύτής είναι ένας ήσυχος θρήνος πού δέν κα
ταλήγει ποτέ είς σπαραγμόν - όπως μιά βροχή πού άπειλεί νά φέρη κε
ραυνούς, άλλ ’ οί όποιοι ποτέ δέν έρχονται. Καί τό χαμόγελό της ποτέ δέν 
μεταβάλλεται είς σαρδώνειον γέλωτα τών χυδαίων, άλλά συντροφεύεται 
πάντοτε καί αύτό άπό κάποιαν μεγαλοπρεπή ηρεμίαν. Καταλήγοντας ση
μείωνε: Υ πήρξε  διά τήν Ή πειρον ό μόνος άξιόλογος έπί μίαν εικοσαετίαν 
άντιπρόσωπος της, άνάμεσα είς όλην τήν εθνικήν φιλολογικήν ζωήν καί 
κίνησιν. Ή  τελευταία αύτή παρατήρησις άποτελεϊ συγχρόνως καί ένα 
θλιβερόν άπολογισμόν ένός τόπου, ό όποιος φαίνεται ώς νά έγονάτισε 
προσκαίρως ή προώρως νά έξηντλήθη. "Οσον δέ μεγαλυτέρα ύπήρξεν ή 
σιωπή είς τόν τόπον αύτόν, τόσον περισσότερον άξίζει ό έπαινος είς τόν 
έκλιπόντα λόγιον...

Ό  Κ. Φαλτάϊτς σχεδιάζοντας τό πορτραϊτο τοΰ Χατζή, τόνιζε: Τό 
έργον τοϋ Χατζή θά χρειαστή ειδικόν βιογράφον, διά νά συγκεντρωθή, κα- 
ταταχθή, νά δή τό εκδοτικόν φώς. Αύτός πού είς όλην του τήν ζωήν... έγρα- 
φεν δι ’ όλους καί δι ’ όλα, διά τούς άνθρώπους καί διά τήν Πατρίδα, διά 
τά κοινωνικά ζητήματα καί διά τά λουλούδια καί διά τά πουλιά, διά τά 
Κάστρα καί διά τ ’ άκύμαντα νερά τής λίμνης, διά τήν ιστορίαν καί διά τήν 
δημοσιογραφίαν, διά τούς κόσμους τής φαντασίας καί τήν πραγματικότη
τα. διά τήν ζωήν καί διά τό θέατρον, είναι δίκαιον νά εύρη μέ τήν σειράν



τον, τώρα πού γιά πάντα ξεκουράστηκε ή πέννα τον, καί τόν ίδικόν τον 
βιογράφον, τόν άνθρωπον πού θ ’ άφιερώση ενα ολόκληρον βιβλίον δ ι ’ 
Αυτόν καί διά τό έργον του. Είναι ό ελάχιστος φόρος, τόν όποιον ή Ή πει
ρος καί οί Ήπειρώται έχουν ν ’ άποτίσουν είς τόν Γεώργιον Χατζήν. Μέ
χρι σήμερα αύτό δέν έγινε. Ή  "Ηπειρος εξακολουθεί νά είναι οφειλέτης 
άπέναντι σ’ ένα έπίλεκτο πνευματικό τέκνο της...

Τό δημοσιογραφικό του έργο άναλύει μέ ένάργεια και πειστικότητα 
πού δέν έπιδέχεται άμφισβητήσεις, ό λαμπρός (τότε) δικηγόρος τών Ίωαν
νίνων Γ. Μουλαϊμίδης: Είς τήν ζωήν του ό Γ. Χατζής (ύπήρξεν) άνώτερος 
τών χύδην μικροτήτων, ύπέρτερος τής ύλης τής ταπεινής, ύπεράνω τών 
δνσχερειών τών στιγμών, τόσων σννήθων, άτνχώς, είς τούς πνενματικούς 
έργάτας τής περιωπής τον, παλαιών έπί δεκαετηρίδας άκάματος, έν μέσφ 
πελάγους άχανούς, κατά άνέμων δυσμενών άπό τοϋ ξεκινήματος του, μέ
χρι τής θλιβεράς προσορμίσεως είς τόν λιμένα τής αιώνιας σιγής. Χωρίς 
ούδέ τήν έλαχίστην άβαρίαν τής άξιοπρεπείας τον, χωρίς ύποπτους συμβι
βασμούς καί ταπεινώσεις, μέ τό μέτωπον αίμάσσον έκ τής πάλης, ά λλ ’ 
υψηλά, ώδήγησε τήν «Ήπειρον» είς περιωπήν άνταξίαν τοϋ συγγραφέως 
της... Νά μιά άλλη πλευρά τοϋ χαρακτήρα του: Ό  Γεώργιος Χατζής -συνέ
χιζε ό Μουλαϊμίδης- δέν άναπληρούται εύκόλως καί ώς φίλος. Έν τή φ ι
λία του δέν έθετεν όρια, άγνοών τό ύποπτον παράγγελμα «φίλει ώς μισή- 
σων». Ή το  τόσον άδολος φίλος, όσον καί έντιμος πολέμιος. Ή  οφιοειδής 
πανουργία δέν εϋρεν θέσιν έν τή ψυχή του. Ώ ς φίλος προέτασσεν εαυτόν 
άνευ όρων καί ύπολογισμών. καθώς καί ώς πολέμιος έμάχετο κατά μέτω
πον εύθαρσώς καί έντίμως....

Ό  πατριώτης Χατζής άναδύεται μέσα άπό τίς γραμμές τοϋ άρθρου τοϋ 
Φ. Σαγκούνη: Κ α τ’ έπανάληψιν -έπί τουρκοκρατίας- έσύρθη μέχρι τών 
τουρκικών δικαστηρίων διά τά άρθρα του... Γιά τό Χατζή τίποτε δέν άλλα
ξε καί μέ τήν κήρνξιν τοϋ στρατιωτικού νόμου, ολίγους μήνας πρό τού πο
λέμου. Ό  Χατζής παραμένει άκαμπτος, μέ τήν άπόφασιν ν ’ άντιμετωπίση 
θαρραλέως τήν τουρκικήν θηριωδίαν. Τά άρθρα του δέν χάνουν τήν φλό
γαν των, άλλ ’ ιδού όλίγας ημέρας πρό τής κηρύξεως τοϋ πολέμου συλλαμ- 
βάνεται, μετά τοϋ ιδιοκτήτου τής έφημερίδος Δημ. Κούτσικου, καί έγκλεί- 
ονται είς τάς φυλακάς τοϋ στρατώνος καί έκεϊθεν καταδικασθέντες είς 101 
έτους δεσμά. ρίπτονται είς τά άπαίσια μπουντρούμια τού Αλή πασά έν τώ 
φρονρίφ... Ό  ίδιος ό πρόεδρος τοϋ Στρατοδικείον, κατά τι να ημέραν τής 
δίκης των, τόν ραπίζει άγρίως, τόν ρίπτει κατά γής, τόν ποδοπατεί, έξνβρί- 
ζων αύτόν μέ τάς χνδαιοτέρας τονρκικάς ύβρεις, άλλ ’ ό Χατζής ύφίσταται 
τά μαρτύρια ώς μάρτυς έμψυχούμενος ύπό τήν ίεράν καί βαθεϊαν σνναί- 
σθησιν τοϋ πρός τήν πατρίδα καθήκοντος. Προσέφερε, δηλαδή, όπως γρά
φει εις τινα επιστολήν τον έκ Δερβιτσάνης, τόν έαυτόν τον διά τήν πατρίδα 
τον, ένώ δέν τόν είχε καί αύτόν ολόκληρον, διότι, άνήκε καί στά παιδιά
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του. Ά λλ  ’ άν ή ψυχική τον δύναμις παρέμεινε μετά τόσα βασανιστήρια 
άκατάβλητος, ή οικονομική του συντριβή καί ό κλονισμός τής υγείας του, 
υπήρξαν αί μοιραίαι τραγικαί συνέπειαι μιάς πενταμήνου φυλακίσεως είς 
τά κάθυγρα καί άνήλια μπουντρούμια τού Άλή. Έξήλθεν έξ αύτών τήν 
21ην Φεβρουάριου, διά νά πανηγυρίση τήν διπλήν του άπελευθέρωσιν, σω- 
ματικώς όμως καί κατόπιν τυφοειδούς μάλιστα πυρετού, προσβαλλόντος 
αύτόν είς τάς φυλακάς, ήτο τόσον έξηντλημένος, ώστε μόλις άντίκρυσε 
τήν έπί τού Φρουρίου υψωθείσαν σημαίαν έπεσε λιπόθυμος... Λέν 
παρήλθεν όμως πολύς χρόνος καί άποδύεται είς νέον εθνικόν άγώνα. Τό 
«Βορειοηπειρωτικόν ζήτημα» τόν άναφλέγει καί ιδού καί πάλιν ό Γ. Χ α 
τζής έκ τών πρώτων τάσσεται είς τό πλευράν τής προσωρινής κυβερνήσε- 
ως τής «Αυτονόμου Ηπείρου»...

Δέν εξαντλούνται, μέ τά λίγα άποσπάσματα που παρατέθηκαν, οί προ
σφορές τοϋ Χατζή, πρός τήν Πατρίδα, τήν Ελλάδα καί τήν "Ήπειρο, τή 
λογοτεχνία, τήν ιστορία, τήν παράδοση, τή δημοσιογραφία. Κι δμως! Γι’ 
αύτό τό χαρισματικό άνθρωπο πού τίμησε τά Γιάννινα καί τήν Ήπειρο μέ 
τήν πολυποίκιλη προσφορά του, πολύ λίγα γνωρίζουν οί νεώτερες γενιές. 
Καί πώς νά γνωρίζουν; Άφοΰ ποτέ, δεκάδες χρόνια τώρα, δέν οργανώθηκε 
ένα φιλολογικό μνημόσυνο γιά νά τιμήσει τή μνήμη του καί νά κάνει εύρύ- 
τερα γνωστό τό έργο του, ένώ γιά χίλια άλλα τυρβάζουν τά πνευματικά 
κέντρα καί οί λογοτέχνες τής πόλης μας, άφήνοντας άνεκμετάλλευτη μιά 
πηγή γνήσια, λαγαρή, άνόθευτη, άτόφιο χρυσάφι, νερό κρύσταλλο πλού
σιας βρυσομάνας. Ό  γυιός του. ό Τάκης Χατζής, μέ τή δική του μεγάλη 
προσφορά, δέν πρέπει νά προβάλλεται ώς «άλλοθι» στούς άσχολούμενους 
μέ τήν πνευματική ζωή τοϋ τόπου, γιά νά λησμονεΐται ό πατέρας. Καθένας 
έχει τό δικό του μερίδιο συνεισφοράς στά ελληνικά γράμματα, τή δική του 
κατάθεση, τήν πεντάρα, πού έλεγε ό Τάκης (Δημήτρης) Χατζής καί ή πε
ντάρα τοϋ πατέρα δέν ήταν καθόλου γιά πέταμα...

Ο Πέτρος Κωστίδης, όταν πληροφορήθηκε τό θάνατο τοΰ Χατζή, είχε 
τήν αίσθηση πώς γκρεμίζονταν ό κόσμος γύρω του. Παρόλο πού πε

ρίμενε άπό πολύ καιρό τό μοιραίο -γιά τελευταία φορά είχε συναντήσει τό 
φίλο του παραμονές τών Χριστουγέννων-, όταν ήρθε άντιμέτωπος μέ τό 
γεγονός, ένοιωσε τό συγκλονισμό τοΰ άνεπάντεχου, τοΰ μή άναμενόμενου, 
τοΰ άπροσδόκητου. 'Όλες οί έσωτερικές διεργασίες καί οί συμβιβασμοί 
στούς όποιους είχε καταλήξει, άνατράπηκαν μέ μιας, λές κι είχε πέσει κε
ραυνός, ξαφνικά, μέσα άπό ένα καταγάλανο καλοκαιρινό ούρανό... Ό  Θά
νατος είναι τόσο Μεγάλος, ϊδια δπως καί ή Ζωή, όσο προετοιμασμένος κι 
άν είσαι, δέν είναι εύκολο νά τόν άποδεχτεΐς. Ή  πρώτη άντίδραση τοΰ Πέ
τρου ήταν νά τρέξει στό σπίτι τής άπορφανισμένης οικογένειας, νά σταθεί 
δίπλα της. Δέν βρήκε κανένα, είχαν όλοι πάει στήν ’Αθήνα, ένα τηλεγρά



φημα γιά τήν επιδείνωση τής υγείας τοΰ Χατζή, υποχρέωσε, δσους είχαν 
μείνει -ή γυναίκα του τόν συνόδευσε άπό τήν πρώτη στιγμή- νά φύγουν γιά 
τήν πρωτεύουσα. "Υστερα σκέφτηκε νά πάει κι αύτός, νά δώσει τό τε
λευταίο φιλί τοΰ άποχαιρετισμοΰ στόν άγαπημένο φίλο του. Ή ταν δμως 
άδύνατο νά φτάσει τήν ημέρα τής κηδείας εκεί, ούτε ενα εικοσιτετράωρο 
δέν είχε στή διάθεσή του, τό ταξίδι —Γιάννινα - Πρέβεζα κι άπό έκεϊ μέ 
πλοίο στόν Πειραιά χρειαζόταν ώρες πολλές. Μέ κάποιον ήθελε νά κουβε
ντιάσει γιά τόν άλησμόνητο κύρ-Γιώργη, ήξερε πώς ό Σπυρίδων ήταν άδιά- 
θετος, -παρά τήν επιθυμία του, δέν μπορούσε νά ταξιδέψει, έξάλλου ούτε 
κι αύτός θά πρόφτανε τήν κηδεία-, στή Μητρόπολη θά πήγαινε. "Οταν τόν 
άνήγγειλαν, ό Σπυρίδων έδωσε εντολή νά τόν οδηγήσουν άμέσως κοντά 
του. Ή ταν ξαπλωμένος στό κρεβάτι τρεις μέρες, έβηχε, είχε καί λίγο πυρε
τό, κάπου θά κρυολόγησα, είπε τοΰ Πέτρου, δταν έκεϊνος άσπαζόταν τό 
χέρι του, φοβάμαι πώς έχει τήν ίδια άρρώστεια μέ τό Χατζή, σκέφτηκε, 
αυτός ό βήχας δέν δείχνει νά είναι κρυολόγημα. Είχε μάθει πώς έκανε 
αιμοπτύσεις, θά τόν σκοτώσει αυτή ή διαολοαρρώστεια. θά μπορέσει νά 
τήν πολεμήσει: — Ξέρω γιατί ήρθες, τοΰ είπε ό Σπυρίδων, δταν κάθησε. Γιά 
τό Χατζή. Πέταξε σάν τό πουλί μές άπό τά χέρια μας άν καί τό περιμέναμε. 
Ή ταν γεννημένος ελεύθερος, δέν άντεχε στή σκλαβιά, γι ’ αύτόν ήταν βα
ρεία σκλαβιά οί μιζέριες καί οί αντιξοότητες τής ζωής, ή άδιαφορία, ό πα- 
ραγκωνισμός, ή εγκατάλειψη, δλα τά δοκίμασε ό μακαρίτης, πίκρες πολ
λές ' πάσχισε νά βρει διέξοδο μέ τό τραγούδι, νά τά κάνει δλα ιδεατά, νά 
μεταμορφώσει τό άσχημο σέ ώραΐο -πάντα μούρχεται στό νοϋ ό στίχος 
του: Ό . τι δέν είναι όμορφο, ώχ! μή μοϋ τό θυμίζεις, εγώ πρώτος τόν π ί
κρανα Πέτρο, φώναξε μέ θυμό ό Σπυρίδων κι άνασηκώθηκε στό κρεβάτι 
του. Καί ξέρεις ποιόν πίκρανα; Τόν καλλίτερο συμπαραστάτη μου, στά 
μαϋρα χρόνια τής σκλαβιάς, τότε πού ήμουν μητροπολίτης στήν Κόνιτσα, 
ό Χατζής μέ τήν πέννα, εγώ μέ τό ράσο. κάτω ά π ’ αύτό έκρυβα όπλα κι 
έπαιρνα σβάρα τά χωριά, νά δώσω κουράγιο στούς ραγιάδες, νά διορίζω 
δασκάλους γιά ν ’ άνοίξουν τά μάτια τους τά Ήπειρωτόπουλα, νά συμμε
τέχω στίς κακουχίες τους, νά δίνω παρηγοριά στίς οικογένειες τών κυνη
γημένων, κι αύτός, έδώ στά Γιάννινα, μέσα στή φωλιά τοϋ λύκου, νά γρά
φει άρθρα πύρινα έναντίον τών Τούρκων, νά μαστιγώνει τήν τρομοκρατία, 
ρήμαζαν τά χωριά τά άποσπάσματα. μέ τή βοήθεια κάποιων άρνησιπάτρι- 
δων ρουμανιζόντων, άν δέν ελευθερώνονταν γρήγορα τά Γιάννινα, τήν 
ίδια τύχη θά είχαμε κι οί δυό. Κρεμάλα στίς άγχόνες πού είχαν στήσει. Καί 
μήπως ησυχάσαμε κι εγώ κι αύτός μετά τήν άπελευθέρωση: Ή  Βόρειος 
Ή πειρος ήθελε τή βοήθειά μας. Οί Μεγάλοι τήν πίεζαν νά ύποκύψει στούς 
’Αλβανούς, γεύτηκε τή λευτεριά καί τής ζητούσαν νά γίνει καί πάλι σκλά
βα. Ποιός λαός δέχεται νά γίνουν συντρίμια τά εθνικά όνειρά του, γιά νά 
εξυπηρετηθούν τά συμφέροντα τών Μεγάλων; Τό Βορειοηπειρωτικό, Πέ
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τρο, δέν δημιουργήθηκε άπό μόνο του. Είναι κατασκεύασμα εκείνων πού 
ήθελαν νά εκμεταλλευτούν τίς ευκαιρίες στό μέλλον, μόνο γιά τά συμφέ
ροντα τους. Δέν τούς είχε πιάσει ό πόνος γιά κανένα λαό, κι οϋτε τούς 
καίγονταν καρφί γιά έλευθερίες κι άλλα τέτοια, τά θεωρούσαν τότε πο
λυτέλειες. Ή  Βόρειος ’Ήπειρος είχε έλευθερωθεϊ άπό τόν Ελληνικό στρα
τό, ή μεγάλη πλειοψηφία τοϋ λαοΰ ήταν έλληνική. γιατί λοιπόν δέν έπρεπε 
νά μείνει στήν Ελλάδα; Δέν συνέφερε σ ’ άλλους, προπαντός στήν 
Αύστρουγγαρία καί τήν ’Ιταλία, πάνω στήν ’Αλβανία είχαν άρχίσει νά 
έφαρμόζουν σχέδια πριν άπό πολύ καιρό καταρτισμένα. Είδε κι άπόειδε ό 
δυστυχισμένος λαός δτι δέν γίνονταν τίποτε μέ τούς φανερούς έχθρούς καί 
τούς υποτιθέμενους προστάτες καί κήρυξε τήν «Αύτονομία» του. Έκανα  
καί τότε τό καθήκον μου, στάθηκα π λά ϊ στόν άρχηγό τοϋ «Αύτόνομου κρά
τους» τό Γ. Ζωγράφο, μαζί μέ τούς άλλους μητροπολίτες, μαζί μας κι ο 
Χατζής, νά κρατάει ψηλά τη σημαία τής «Αυτονομίας», ταλαιπωρημένος 
άπό τίς κακουχίες καί τά βάσανα τών φυλακών, γεμάτος άπό αγωνιστική 
διάθεση καί αποφασιστικότητα, φλεγόταν ολόκληρος άπό τό πάθος τής 
Ελευθερίας, τά θυσίασε καί πάλι δλα, μετέφερε τήν εφημερίδα του άπό τά 
Γιάννινα στό Αργυρόκαστρο, πίστευε πώς στήν πόλη αύτή έπαλλε ή καρ
διά τής Ελλάδας, κι άρχισε ά π ’ εκεί έναν άγώνα τραχύ καί δύσκολο ένα
ντίον δλων, άκόμα καί τών συμπατριωτών μας τών Γιαννιωτών, πρόσφε- 
ραν έλάχιστα -ενώ πολλοί είχαν τίς οικονομικές δυνατότητες- στήν άγω- 
νιζόμενη Βόρειο Ήπειρο. Τόν κατηγόρησαν αρκετοί Γιαννιώτες γ ι ’ αύτό, 
πίστευε δτι οί κρίσεις του ήταν δίκαιες, γι ’ αύτό καί συνέχισε νά καυτη
ριάζει τή στάση τους. Κι ύστερα, δταν κατέβηκε πάλι στά Γιάννινα άπό τό 
Αργυρόκαστρο, συνέχισε τούς άγώνες τούς ιδεολογικούς, τούς εθνικούς, 
τούς πνευματικούς, τί νά στά λέω τώρα, δλη ή ιστορία τών Γιαννίνων τών 
τελευταίων δεκαεφτά χρόνων, καί σέ προέκταση δλη ή ιστορία τής Ε λλά
δας, είναι άποτυπωμένη στά φύλλα τής «Ηπείρου». Πιστεύω νά συνεχί- 
σουν τήν έκδοσή της τά παιδιά του, θάναι κρίμα νά σβήσει μιά τέτοια φω
νή. Δέν θά συγχωρήσω ποτέ τόν εαυτό μου γιά τήν πίκρα πού τόν πότισα 
τόν τελευταίο καιρό μέ τήν υπόθεση τών «Ηπειρωτικών Χρονικών»... Ό  
Σπυρίδων σταμάτησε. Είχε κουραστεί καί άπό τό μονόλογο καί άπό τίς 
συναισθηματικές δονήσεις τών άναπολήσεων. Έπεσε στό κρεβάτι εξουθε
νωμένος. Παπαρούνες είχαν άνθήσει στά μάγουλά του, ό πυρετός είχε ανε
βεί καί ή άρρώστεια πρόδινε τήν παρουσία της μέ τέτοιου είδους άνθοβο- 
λές. Ό  Πέτρος άκούμπησε πάλι τό χείλη του στό χέρι του πού έκαιγε καί 
βγήκε άπό τό δωμάτιο σιωπηλά...

"Υστερα άπό λίγες μέρες, δταν ξαναεκδόθηκε ή Ή πειρος άπό τό Δημή
τρη Χατζή, διάβαζε μιά επιστολή τοΰ πατέρα του, άπευθυνόμενη, άπό τό 
’Αργυρόκαστρο, πρός τόν Ν. Λάππα, δημοσιογράφο τότε καί τήν εποχή 
αύτή νομάρχη στά Τρίκαλα. Στήν επιστολή χαρακτήριζε τή στάση κάποιων
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Γιαννιωτών πού άρνοΰνταν νά βοηθήσουν τόν Βορειοηπειρωτικό άγώνα, 
κι ήρθαν στό νοϋ του τά λόγια τοΰ Σπυρίδωνος. Νά έξηγήσχ%, λοιπόν, - 
έγραφε στό Λάππα ό Χατζής- είς τόν καθένα αύτοϋ κάτω, δτι ό άγών ό 
Ηπειρωτικός δέν είναι κάτι τι τό ξένο διά κάθε Ήπειρώτην, εϊτε τής έπι- 
δίκου, εϊτε τής έλευθέρας ζώνης, άλλά είναι ώραϊος άγών, πανηπειρωτικός, 
δπου ό καθένας ενθουσιασμένος χαρακτήρ έχει καθήκον, δπως ήμπορεΐ, μέ 
δ, τι έχει νά διαθέση, μέ κάθε τι νά τόν βοηθήση. νά τόν ένισχύση, νά τόν 
συνδράμη, ψυχή τε καί σώματι καί χρήματι... Μοϋ γράφεις δτι μέ κατηγο
ρούν μερικοί διότι τούς επιτίθεμαι, διότι δέν είναι γενναιόδωροι γιά τόν 
άγώνα. Καί μοϋ λέγεις δτι μέ κατηγορούν ώς έκ τοϋ «άσφαλοϋς» γενναι- 
όδωρον διά τούς άλλους, ένώ έγώ δέν δίδω. Τί νά τους κάνω άγαπητέ μου; 
Μήπως έχω περισσότερα ά φ ’ δ,τι δίδω νά δώσω καί δέν τό δίδω; Τόν 
εαυτό μου πού έχω -καί δέν τόν έχω καί αυτόν ολόκληρον, διότι άνήκει 
καί στά παιδιά μου- τόν έαυτόν μου πού έχω τόν προσέφερα καί τόν προ
σφέρω. Ά π  ’ αύτούς δέν ζητάμε τόν έαυτό τους -είτε διότι είναι άχρηστος, 
είτε διότι είναι πολύτιμος καί ξέρουμε δτι δέν τόν δίδουν εύκολα... —Κα- 
ϋμένε κύρ-Γιώργη. μουρμούρισε ό Πέτρος, όταν ολοκλήρωσε τό διάβασμα 
της επιστολής. Σέ κατηγορούσαν, έσένα πού τά έδωσες δλα, έκεινοι πού 
δέν έδωσαν τίποτα... Αύτή ή πόλη έχει τό μεγαλείο της, άλλά καί τήν 
άθλιότητά της. Ναί, πρώτη σ τ ’ άρματα, στά γρόσια καί στά γράμματα, 
άλλά πρώτη συχνά, άπό τά χρόνια τής τουρκοκρατίας άκόμα, σέ μιζέρια 
καί πανάθλια συμπεριφορά, κυρίως τών άρχόντων σέ βάρος τών φτωχών. 
Οί εύεργέτες έστελναν άφειδώλευτα, άπό τίς ξένες χώρες πού βρίσκονταν, 
λίρες, ρούβλια, γρόσια, καισαροβασιλικά φλωριά, στράγγιζαν σ ’ ένα 
πουγγί δλη τή ζωή τους, νά βοηθήσουν τά υπόδουλα Γιάννινα καί τούς 
άνθρώπους τους, κι οί άρχοντες πού τά διαχειρίζονταν έδιναν ψίχουλα 
στούς φτωχούς, τά περισσότερα τά μοιράζονταν μεταξύ τους. «Οί άρχό- 
ντοι τρών τά λάσσα (κληροδοτήματα) κι οί φτωχοί νουρές (ούρές) πού  
(άπό) πράσσα!». Τό ίδιο καί τώρα! Αρνητές τοϋ Βορειοηπειρωτικοϋ 
άγώνα ήταν, λίγοι ή πολλοί, έκεινοι πού κουδούνιζαν τίς λίρες στις τσέπες 
τους. Δέν βοηθούσαν. Καί κατηγορούσαν τό Χατζή πού έδωσε δ, τι είχε καί 
δέν είχε, καί πρώτα τόν ίδιο τόν έαυτό του. δτι ή προσφορά του ηταν ίδιο- 
τελής! Κατηγορούσε τούς άλλους, κι αύτός δέν πρόσφερε τίποτε... Ό σοι 
τάλεγαν τότε, θά πρέπει νά ντρέπονταν τώρα πού πέθανε, φτωχός καί 
χτυπημένος άπό τήν άρρώστεια, τά μπουντρούμια τών Τούρκων είχαν 
τραυματίσει βαρειά τήν υγεία του, τί άλλο ήθελαν νά προσφέρει:... Θά περ
νούσε πολύς καιρός γιά νά καταλαγιάσει ή θλίψη τοϋ Πέτρου, άπό τό χαμό 
τοϋ φίλου. Τό ίδιο είχε γίνει κι όταν πέθανε ό ’Αβραάμ. Πήγαινε στό νε
κροταφείο τοϋ άγίου Νικολάου, νά άνάψει κερί στούς τάφους τών δικών 
του, πρώτα στό Βασίλη, καί φεύγοντας έψαχνε στό νεκροταφείο, άφηρη- 
μένος, νά άνακαλύψει τόν τάφο του Χατζή, ξεχνούσε πώς ό φίλος του



αναπαυόταν στήν ’Αθήνα' όταν συνερχόταν, άνηφόριζε κι έφτανε στά 
Εβραίικα μνήματα, καθόταν δίπλα στόν τάφο τοΰ Αβραάμ, κι άρχιζε νά 
τοΰ διηγείται όλες τις ιστορίες τών Γιαννίνων, άπό τήν ήμέρα πού ό 
Αβραάμ τούς άφησε... Ακόμα καί τά άσήμαντα, τά ελάχιστα, τοΰ μουρ
μούριζε. Καί δέν έλεγε νά τελειώσει... —Θά ξανάρθω, 'Αβραάμ, τοΰ ύπο- 
σχόταν, έχω πολλά άκόμα νά σοϋ πώ. Αύτά πού έγιναν δέν μπορώ νά τα 
κουβεντιάσω μέ τούς ζωντανούς, δέν θά μέ καταλάβουν...

Τή μέρα πού ήλθε τό θλιβερό άγγελμα τοΰ θανάτου τοΰ Χατζή, τό σπίτι 
τού Γιάγκου Κεϊβανίδη άναστατώθηκε καί πάλι, όπως καί τούς προηγού
μενους μήνες, άπό μιά είδηση τής ’Αγροτικής ήχούς{25-2-30): Κρατούνται 
Έλληνες έν Μικρά Ασία. έλεγε ό τίτλος. Ή  Θεώνη αίσθάνθηκε δυνατό 
κραδασμό πού έγινε έντονότερος, δταν διάβασε τό περιεχόμενο τής είδη
σης: Κατά πληροφορίας μας έξ 'Αθηνών είς τό Λιμεναρχείον Πειραιώς πα- 
ρουσιάσθη χθές ό έκ τής Προύσης 18ετής Ήλίας Καλιοντζής, δστις άνέφε- 
ρεν δτι κρατούμενος είς Τουρκίαν π α ρ ’ ένός Τούρκου ταγματάρχου, κα- 
τώρθωσε νά δραπετεύση καί κατόπιν περιπετειών ν ’ άφιχθή είς τήν Ε λλά
δα πρός άνεύρεσιν τών οικείων του. Ό  Καλιοντζής άνέφερεν δτι είς τήν 
Ά γκυραν καί τά ένδότερα τής Μικράς !Ασίας υπάρχουν πολλοί Έλληνες, 
οιτινες έργάζονται ώς δούλοι είς όθωμανούς γαιοκτήμονας, μή δυνάμενοι 
νά επιστρέφουν είς τήν Ελλάδα.

Ξύπνησαν πάλι μέσα της όλοι οί εφιάλτες τής αιχμαλωσίας, ή βαρβα
ρότητα τών δημίων της, τά βασανιστήρια, ή γύμνια, πείνα, ή άρρώστεια, 
όχι μόνο ή δική της, άλλά καί όλων τών άνθρώπων πού σέρνονταν σκλά
βοι στά βάθη τής Μικρας Ασίας, γ ι’ αύτούς μιλούσε ή έφημερίδα, ό αιχμά
λωτος πού ξέφυγε έλεγε τήν άλήθεια. Ή ταν πολλοί άκόμα οί "Ελληνες πού 
τούς κρατοΰσαν σκλάβους οί άφεντάδες τους, χωρίς έλπίδες νά ξαναβροΰν 
τήν έλευθερία. Ό λα αύτά, αιχμαλωσία, μαρτύριο, άπελευθέρωση, πέρασαν 
σάν κινηματογραφική ταινία άπό μπροστά της, άνοιξε ή πληγή τής καρ
διάς της, πού δέν είχε άκόμα έπουλωθει κι άρχισε νά στάζει αίμα, μέ ζεστό 
αίμα έμοιαζαν καί τά δάκρυα πού έτρεχαν άπό τά μάτια της, άναταραζό- 
ταν άπό τά άναφυλλητά, δέν έλεγαν νά σταματήσουν. Οί δικοί τους άνη- 
σύχησαν, δέν ήξεραν τήν αιτία πού προκάλεσε όλη αύτή τήν άναστάτωση, 
ή Θεώνη τούς έδειξε τήν έφημερίδα, κατάλαβαν. ’Αποτραβήχτηκαν διακρι
τικά άφήνοντάς την νά ξανάβρει μόνη τόν εαυτό της. Σέ λίγη ώρα πήγε κο
ντά τους. Ή  φουρτουνιασμένη θάλασσα είχε ήρεμήσει, μιά έλαφρά μελαγ
χολία μόνο έμεινε διάχυτη στό πρόσωπό της. Κάποια στιγμή ύψωσε τή φω
νή της. —Τί κάνει τό κράτος, τί κάνει ή κυβέρνηση; μίλησε οργισμένα. Θά 
άφήσουν δλους αύτούς τούς άνθρώπους στήν τύχη τους: Νά μαρτυρούν 
καί νά άργοπεθαίνουν στά σκλαβοπάζαρα τών άγάδων: Λένε πώς ό Βενι
ζέλος ετοιμάζεται νά υπογράψει συμφωνία μέ τούς Τούρκους. Θά κάνει 
μεγάλο έγκλημα άν ξεχάσει τούς αιχμαλώτους. Οί άλλοι δέν μίλησαν. Είχε
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δίκιο. Θά νοιαζόταν τάχα ό Βενιζέλος γ ι’ αυτούς; (Σήμερα, εβδομήντα 
σχεδόν χρόνια, άπό τότε, μέ τούς άγνοούμενους τής Κύπρου, έπαναλαμ- 
βάνεται ή ιδια ιστορία. Μάταια οί "Ελληνες καί οί Κύπριοι γονείς άναζη- 
τούν τά χαμένα παιδιά τους. Σίγουρα σέ κάποια νέας μορφής σκλαβοπά
ζαρα τής Μικράς Άσίας θά ρέβουν...).

Ο ταν ένα κόμμα συγκεντρώνει συντριπτική πλεισψηφία στίς έκλογές, 
όπως τό κόμμα τών Φιλελευθέρων, είναι εύεπήφορο στή διάπραξη 

σφαλμάτων, περισσότερο άπό άλλα κόμματα μέ μικρή πλεισψηφία, πού 
λογαριάζουν πολύ τήν κάθε ψήφο πού διαθέτουν. Ό  Βενιζέλος, έπιβεβαί- 
ωσε αύτή τή διαπίστωση. "Αρχισε νά κάνει λάθη άπό πολύ νωρίς. Τό 
πρώτο καί μεγαλύτερο ήταν ή έπιλογή του νά έκλεγει ώς Πρόεδρος τής Δη
μοκρατίας ό ’Αλέξανδρος Ζαΐμης, μιά ουδέτερη προσωπικότητα κατά τούς 
ιστορικούς. Ή  ψήφος -έγραφαν- πού άνεβίβασε τόν Άλ. Ζαΐμην (άναφέρ- 
θηκαν στά προηγούμενα οί παρασκηνιακές ενέργειες τοΰ Βενιζέλου νά τόν 
επιβάλει) εις τό ύπατον άξίωμα τής νεαράς ελληνικής Δημοκρατίας, ντο 
συγχρόνως ψήφος καταδικάζουσα τήν πολιτειακήν μεταβολήν. Ά πό  τής 
στιγμής πού ή δημοκρατική παράταξις ώμολόγει τήν άδυναμίαν της νά 
δώση Πρόεδρον Δημοκρατίας, άπό τής στιγμής πού ό Άλ. Ζαΐμης, μέ τό 
πολιτικόν παρελθόν πού εϊχεν. έθεωρείτο άπό τόν παντοδύναμον Βενιζέ- 
λον, ώς ό μόνος Έλληνας πού μπορούσε νά έπωμισθή τάς εύθύνας τοϋ 
Άνωτάτου Άρχοντος, ήτο βέβαιον ότι ή Δημοκρατία θά έλάμβανε τήν κα- 
τιοϋσαν. "Ετσι έγινε. Μέ τό δίκιο τους οί άντιβενιζελικοί χαρακτήρισαν 
τήν έκλογή τού Ζαΐμη, ώς τόν πρώτο σταθμό γιά τήν παλινόρθωση. Ό  Βε
νιζέλος, μέ τήν πρωτοφανή πλειοψηφία, πίστευε ότι είχε έξασφαλίσει τήν 
παντοτινή έμπιστοσύνη τοΰ λαοΰ. Τά λάθη. τά περισσότερα άπό τά όποια, 
όπως συνήθως συμβαίνει, προέρχονταν άπό τίς σφαλερές εισηγήσεις τοΰ 
«αύλικοΰ» περιβάλλοντος, ροκάνισαν τήν πλειοψηφία αύτή καί τόν οδή
γησαν στήν ήττα. Οί υποχωρήσεις του, εξάλλου, πρός τό Λαϊκό κόμμα. 
ένδυνάμωσαν τούς βασιλικούς, πρός τούς οποίους άρχισαν σιγά-σιγά, φα
νερά καί παρασκηνιακά, νά δείχνουν τάσεις προσέγγισης μερικά άπό τά 
πρώτα στελέχη της Δημοκρατικών, όπως ό Κονδύλης, ένώ άλλοι, όπως οί 
Παπαναστασίου καί Καφαντάρης, ξεκίνησαν σφοδρό άγώνα έναντίον τοΰ 
Βενιζέλου, άπό τίς άρχές κιόλας τοΰ 1930, μέ πολλές αιχμές: στήν πραγ
ματικότητα -έλεγαν- είχε μεταβληθεΐ σέ «δικτάτορα», άφού συγκέντρωσε 
στό πρόσωπό του όλες τίς έξουσίες καί άφηνε τό πολιτειακό γιά νά τό 
χρησιμοποιεί ώς σκιάχτρο γιά άποτροπή άνωμαλιών. Βολές άρχισαν νά 
ρίχνονται καί έναντίον τής οικονομικής πολιτικής τής κυβέρνησης, γιά τήν 
κατασπατάληση τού δημόσιου χρήματος -σέ λίγο θά έκαναν τήν εμφάνισή 
τους καί τά μεγάλα σκάνδαλα- καί γιά τήν άδιαφορία της σχετικά μέ τήν 
κρίση πού είχε ξεσπάσει στίς Ηνωμένες πολιτείες.
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"Ολα αύτά, τά μεγάλα προβλήματα τής χώρας, δέν άπασχολοΰσαν έντο
να τίς γιαννιώτικες έφημερίδες. Τό ενδιαφέρον τους εξακολουθούσε νά 
είναι στραμμένο πρός τή συνεχιζόμενη εγκατάλειψη τής Ηπείρου άπό τό 
κράτος, τή σκανδαλολογία, τίς διαμάχες μεταξύ Μπότσαρη καί τών άντι- 
πάλων του, στή συνεχιζόμενη καί άπό δλους άντικρουόμενη, φιλοαλβα- 
νική άρθρογραφία τοΰ Κήρυκος, στό άν ό Άχμέτ Ζώγου θά ζήσει ή θά πε- 
θάνει, στά άλβανικά κινήματα καί τίς διώξεις τών Βορειοηπειρωτών, στά 
λείψανα τών ληστρικών συμμοριών καί τά έγκλήματά τους, στήν έναρξη 
τών προετοιμασιών γιά τόν εορτασμό τής εκατονταετηρίδας τής άνεξαρ- 
τησίας τής Ελλάδας (Πρωτόκολλο Λονδίνου, Φεβρουάριος 1930). Στά 
Γιάννινα καί τήν Ήπειρο, τά περισσότερα θέματα ήταν τοπικοΰ ενδιαφέ
ροντος, δέν ξεκινούσαν άπό τά τεκταινόμενα στήν ’Αθήνα, ίσως γιατί οί 
Ήπειρώτες πίστευαν δτι ό «Μπάμπας», μέ τή δύναμη πού είχε, θά μπο
ρούσε νά ξεπεράσει δλα τά εμπόδια καί νά κατατροπώσει τούς άντιπάλους 
του...

Ή  21η Φεβρουάριου γιορτάστηκε μέ μεγαλύτερο ενθουσιασμό καί συμμε
τοχή περισσότερου κόσμου άπ’ ότι τίς προηγούμενες χρονιές. Ή  ’Ελευθερία 
άφιέρωσε όλες τίς στήλες στήν επέτειο. Δέν παρέλειψε βέβαια νά αναδημοσι
εύσει καί τίς δηλώσεις τοΰ Έσσάτ πασά, όταν βρισκόταν στήν ’Αθήνα, γιά τήν 
άμυνα τοΰ στρατοΰ του καί γιά τά προτερήματα τοΰ βασιλιά Κωνσταντίνου.- 
Τήν επόμενη τής γιορτής έκ τοϋ πνέοντος ίσχνροτάτον άνεμου κατέπεσε τό 
τζαμί τής Καλούτσιας άνευ ευτυχώς απευκταίου τίνος.- Τό Διδασκαλείο Ίω
αννίνων. πρωτοπόρο πάντοτε σέ πνευματικές καί πολιτιστικές εκδηλώσεις, μέ 
τήν ευκαιρία τής επετείου τοΰ θανάτου τοΰ Πεσταλότσι, τίμησε (17 Φεβρυαρί- 
ου) τή μνήμη του -πρωτοβουλία τών μαθητών τής Ε ' τάξης- μέ παιδαγωγικό 
μνημόσυνο. "Ασματα, απαγγελίες, ομιλίες άναφερόμενες στόν μεγάλο Ελβετό 
παιδαγωγό, μεγάλο πορτραϊτο τοΰ όποιου (έργο τοΰ σπουδαστή καί ποιητή Γ. 
Παπαδοπούλου) δέσποζε σέ περίοπτη θέση. Μίλησαν: Ή  Μαρίκα Πανούση μέ 
θέμα: Ό  Πεσταλότσι ώς άνθρωπος, ό X. Καλυβόπουλος: Ό  Πεσταλότσι ώς 
κοινωνιολόγος, Ό  Β. Τσουμάκας: Ό  Πεσταλότσι ώς παιδαγωγός. Τελευταίος 
μίλησε ό διευθυντής Εύρ. Σούρλας μέ θέμα: Ό  Πεσταλότσι διά τήν έποχήν 
μας.- Ή  μόδα τών Μις είχε μπει γιά τά καλά στήν κοινωνική ζωή τών Γιαννί- 
νων. Άφοΰ τό Β ' σύστημα προσκόπων δέν μπόρεσε στό χορό του νά εκλέξει 
τή Μις Ήπειρος, τό Α ' σύστημα, στό δικό του χορό, όπου παραβρέθηκαν κι 
όλες οί άρχές, άνέδειξε τή βασίλισσα τοΰ χοροΰ. Ό  τίτλος δόθηκε στήν Δίδα 
Νίκη Καππά. Έψήφισεν ύπέρ αύτής καί ό Γ.Δ. Ηπείρου κ. Καλεύρας, έγραφαν 
οί έφημερίδες.- Ά πό τίς 27 Φεβρουάριου ό Ηπειρωτικός άγών άρχισε μεγάλη 
ερευνά γιά τά οικοτροφεία τής πόλης, πού συνεχίστηκε γιά πολλές μέρες.- Θά
νατοι: Άπεβίωσεν τήν 23ην φθίνοντας (Φεβρουάριου) έκ κεραυνοβόλου απο
πληξίας, ό έκλεκτός συμπολίτης μας καί μεγάλου μέλλοντος καθηγητής τοϋ 
γυμνασίου Πρεβέζης Ξενοφών Σάρρας. Άπεβίωσεν έν Κέρκυρα, όπου είχε με
τοικήσει έξ Αγίω ν Σαράντα καί Δελβίνου, άπό τής δευτέρας ϋποδουλώσεως 
τής Βόρειας Ηπείρου, ό Θεμιστοκλής Μπαμίχας, έκ τών έγκριτοτέρων μελών
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τής μεγάλης καί πατριαρχικής οίκογενείας τών Μπαμιχαίων, ήτις ύπήρξεν έπί 
ένα σχεδόν αιώνα η έμψυχώτρια τοϋ κατά παντός έχθροϋ άγώνος. Άπεβίωσεν 
(9 Μαρτίου) ή χρηστή καί ενάρετος Δέσποινα, διακρινομένη διά τάς πολλάς 
αύτής άρετάς καί τήν μεγάλην μόρφωσιν καί διανοητικότητα, ή ’Ασπασία 
Δεύτερα ίου, μήτηρ τοϋ διακεκριμένου ίατροϋ τής πόλεώς μας Γ. Δευτεραίου.- 
Μέ αφορμή τήν γενομένην εις ’Αθήνας άποκάλυψιν τής κομμουνιστικής προ
παγάνδας καί τά έλθόντα εις φώς έγγραφα, οί γιαννιώτικες έφημερίδες άρχι
σαν άπό τό Φεβρουάριο νά δημοσιεύουν έντονα έπικριτικά σχόλια καί άρθρα 
έναντίον τών κομμουνιστών καί τών κινδύνων άπό τή δράση τους. Τό κράτος 
οφείλει νά λάβη δρακόντεια μέτρα πρός αποτροπήν τών τοιούτων κινδύνων 
(ταραχών, ανωμαλιών καί λαφυραγωγίας) οί όποιοι, ώς άποδεικνύει ή γενομέ- 
νη άνακάλυψις τής σπείρας, έπληθύνθησαν. ( ’Αγροτική ηχώ, 25-2-30). ’Ανάλο
γου περιεχομένου άρθρο έγραψε καί ή ’Ελευθερία (17 Μαρτίου) παίρνοντας 
άφορμή άπό τό εξής γεγονός: Είχε έρθει στά Γιάννινα ή Μαργαρίτα Ραφτοπού- 
λου-’Επιτροπάκη, γιά νά μιλήσει -μέ προσκλήσεις πάντοτε-, στίς 13 Μαρτίου 
τό βράδυ, στό καφενείο Άβέρωφ (χρησιμοποιόταν καί γιά χορούς, διαλέξεις, 
συναυλίες). Θέμα: Τό ψυχορράγημα τής οικογένειας καί τό κομμουνιστικόν 
κράτος. Κι ένώ προσκλήθηκαν πολλοί, έλάχιστοι παραβρέθηκαν (άνάμεσά 
τους ό έπίσκοπος Δωδώνης Δημήτριος, ενας ιερέας καί 4 μόνο γυναίκες: ή 
Ιουλία ’Αράπη, Εύθ. Φορτονοπούλου, Καλλιόπη Αύκα καί ’Αλεξάνδρα Χρη
στοβασίλη). Ό  άρθρογράφος διαπίστωνε δτι οί περισσότεροι ήταν «κομμουνί- 
ζοντες», όχι βεβαίως διά νά φωτισθοϋν περί τής εγκληματικής ύπάρξεως... τοϋ 
έν Ρωσία σοβιετικού καθεστώτος, άλλά διά νά άντλήσουν επιχειρήματα υπέρ 
τοϋ κομμουνισμού... Ή ταν άρκετά διαφωτιστική, κατά τό Χρηστοβασίλη, ή 
ομιλία τής Έπιτροπάκη, άλλά τό έργο τοΰ διαφωτισμού έπρεπε νά τό άναλάβει 
τό κράτος, παραχωρώντας δλα τά στοιχεία πού κατείχε σέ διακεκριμένους άγο- 
ρητές: ιεροκήρυκες, καθηγητές πανεπιστημίου καί γυμνασίων, ανώτερους δικα
στικούς κ.ά. Αύτό πρέπει νά πράξη τό ταχύτερον ή ελληνική κυβέρνησις -κα
τέληγε-, εάν θέλη νά πιστεύσωμεν δτι πράγματι πόλεμεϊ τόν κομμουνισμόν, καί 
δέν τόν προστατεύει! Τό περίεργο είναι πώς ό Ηπειρωτικός άγών άναφερόμε- 
νος στή διάλεξη σημείωνε πώς: ή ομιλία έγένετο έν μέσω πυκνοτάτου άκροα- 
τηρίου... Ποιά άπό τίς δυό έφημερίδες έλεγε τήν άλήθεια;.- Προήχθη σέ γυμνα
σιάρχη εις έκ τών μικρότερων, ίκανοτέρων καί σεμνοτέρων καθηγητών τής 
«Ζωσιμαίας Σχολής», ό κ. Γεώργιος Μουλαράς καί άνεχώρησεν διά τήν νέαν 
τον θέσιν (γυμνάσιο Καστελλίου Πεδιάδος Κρήτης).- Ευνοϊκά σχόλια γιά τό 
νέο διευθυντή τής ’Ηπείρου Ευάγγελο Φακατσέλη, έγραψε ή ’Ελευθερία (20 
Μαρτίου). Είναι πολύ ευχάριστον δτι τοιοϋτος νέος (ιδρυτής καί τοϋ έν Άθή- 
ναις «’Ηπειρωτικού Βήματος»), αγνός καί καθαρός καί ύπό υψηλών ιδανικών 
εμφορούμενος, εισέρχεται εις τόν δημοσιογραφικόν κύκλον τών Ίωαννίνων, 
τόν όποιον, έχομεν πεποίθησιν, θά λαμπρύνη διά τοϋ καλάμου του. Ό λαι μας 
αί καλλίτεραι εύχαί ύπέρ τοϋ νέου συναδέλφου.- Σκοτώθηκε σέ αύτοκινητι- 
στικό δυστύχημα στίς 18 Μαρτίου καί κηδεύτηκε τήν επομένη ό τελευταίος 
άρματωλός τής Ηπείρου καί μάλιστα τοϋ Σουλίον, ό καπετάν Θύμιος Δ. 
Ζήκος. Στή νεκρώσιμη ακολουθία χοροστάτησε ό έπίσκοπος Δωδώνης Δημή- 
τριος. Τόν έπικήδειο έκφώνησε ό Χρ. Χρηστοβασίλης. Τόν άπόχαιρέτησε έπί-
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σης, μέ ποίημά του, ό διευθυντής τής Τραπέζης ’Αθηνών Άλ. Παρανίκας.- 
Έ νας άλλος Οπλαρχηγός, ό Καραγιώργος (oi παλιοί Ζαγορίσιοι τόν θυ
μούνται, γιατί ή άνταρτική δράση του έδωκε άφορμή στόν φανατικό άνθέλληνα 
Μπεκίρ αγά, νά καταστρέψει μεγάλο τμήμα τοϋ Ζαγοριοΰ) μαζί μέ άλλους 
συναδέλφους του, κατά τήν επέτειο τής 21ης Φεβρουάριου, περιέφερεν κατά 
τήν δοξολογίαν τήν σημαίαν τής νίκης τοϋ Μπιζανίου, τοϋ Αρίσκου, τής Μα- 
νωλιάσσης, τοϋ άγίου Νικολάου, ένθουσιάζων τούς κατοίκους τής πόλεως, 
διότι εις τήν μνήμην των ήρχοντο τά κατορθώματα τών ιστορικών εκείνων 
μαχών. Όμως, παρατηρούσε ό έπιστολογράφος Κ.Π. Τζιόβας ( ’Αγροτική ηχώ, 
6-3-30) τό κράτος άγνόησε τή δράση τοΰ όπλαρχηγού αύτοΰ, δπως καί μερικών 
συναδέλφων του, καί καμμιά περίθαλψη δέν τού πρόσφερε, ένώ σέ πολλούς 
άλλους είχε έξασφαλίσει ικανοποιητικές συντάξεις.- Εκλεκτοί άρραβώνες: Ό  
διακεκριμένος δικηγόρος Ίωαννίνων κ. Νικ. Γούσιας, πολιτευτής τοϋ «Προο
δευτικού κόμματος» καί ή χαριτωμένη δίς Ανδρομάχη Παύλου Τσόγκα έδωσαν 
άμοιβαίαν ύπόσχεσιν γάμου. Τό έσπέρας τής 24ης Μαρτίου έτελέσθησαν έν τή 
οικία τών φαρμακέμπορων αδελφών Θεμελή, έν μεγίστη συρροή κόσμου τής 
π α ρ ’ ήμϊν κοινωνίας, οί ευοίωνοι άρραβώνες τής χαριτωμένης καί νεραϊδό- 
κορμης άδελφής αύτών Πόπης, μετά τοϋ άνωτέρου υπαλλήλου τοϋ υπουργείου 
Γεωργίας κ. Δημοσθένους Τσαντούλα. Παρέστησαν ό Γ.Δ. ’Ηπείρου κ. Αχ. Κα
λεύρας, ό διοικητής της VIII Μεραρχίας στρατηγός Χασαπίδης. ό πρόεδρος 
καί είσαγγελεύς Πρωτοδικών καί άλλοι έπίσημοι. ’.Αληθώς τοιαύτης επισημό
τητας άρραβώνας πρώτην φοράν βλέπουν τά Γιάννινά μας. («Ελευθερία», 27- 
3-30).- Στις 9 Μαρτίου άρχισε στά Γιάννινα ή λειτουργία τοΰ υποκαταστήμα
τος τής ’Αγροτικής τραπέζης.- Τό Δημοτικό συμβούλιο Ίωαννίνων έπέβαλε φο
ρολογία 200.000 δρχ. στούς δημότες γιά νά βελτιωθεί τό σύστημα ύδρευσης καί 
νά άνακουφιστοΰν οί άπορότερες τάξεις. Οί σχέσεις δμως Δήμου καί Η λε
κτρικής εταιρίας έξετραχύνθησαν. Ό  Δήμος καθυστερούσε τήν καταβολή τοΰ 
άντιτίμου τριών εξαμήνων τοΰ δημοτικού φωτισμοΰ καί ή ’Ηλεκτρική άπει- 
λοΰσε μέ άντίποινα.- Γάμοι: Ό  δημοσιογράφος κ. Εύάγγελος Φακατσέλης καί 
ή εϋ ήγμένη δίς Ελευθερία Βαζαίου, έτέλεσαν τούς γόμους των είς ’Αθήνας.- 
Στις 8 Μαρτίου δύο ένοπλοι λήστεψαν στή Βούλιστα Παναγιά τούς 16 επιβά
τες λεωφορείου. Στήν άρχή τά Γιάννινα άναστατώθηκαν, δταν πληροφορήθη- 
καν δμως δτι πήραν άπό τούς έπιβάτες καί τά τσιγάρα τους, κατάλαβαν δτι 
πρόκειται γιά πλιατσικολόγους. Ό  Γ.Δ. Ηπείρου Άχ. Καλεύρας έδωσε καθη- 
συχαστικές διαβεβαιώσεις καί τήν υπόσχεση δτι οί δράστες θά συλληφθοΰν.- 
Σχόλιο τοΰ ’Ηπειρωτικού άγώνος γιά τούς ιερείς: Κατ ’ έθιμον, είς δλας σχεδόν 
τάς κοινότητας, αί άποδοχαί τών ιερέων κανονίζονται έν μέρει είς άραβόσιτον. 
Καί ένώ ή πενία είς τόν κατώτερον κλήρον είναι πανθομολογουμένη, πολλαί 
κοινότητες δυστροποϋν νά έκτελέσουν τήν συμφωνίαν. Έπρεπε νά έπέμβουν ή 
Γενική διοίκηση καί ή Μητρόπολη, κατέληγε.- Ό  μαθητής τής σ τ ' τάξης τοΰ 
γυμνασίου Παραμυθίας Ν. Β. Αθανασίου δημοσίευσε στήν ίδια έφημερίδα (13-
3-30) μελέτη του μέ τίτλο: Μερικά άγνωστα θαύματα τοϋ άγίου Κοσμά έκ τής 
άνά τήν Ή πειρον περιοδείας του. Ό  Αθανασίου έγινε άργότερα δημοσιογρά
φος, βουλευτής καί υπουργός.- Ή  έπιτροπή εκτύπωσης μελετών τοΰ διευθυντή 
τοΰ Διδασκαλείου Εύρ. Σούρλα, (τήν άποτελοΰσαν οί: Γ. Ίκκος, Γ. Παπα-
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παΰλος (τριτοβάθμιοι μετεκπαιδευόμενοι) καί οί σπουδαστές: Β. Τσουμάκας, 
Θ. Σαφίλιος, Χρ. Καλυβόπουλος. Β. Καρβούνης καί Μ. Στράτης), μέ ανακοί
νωσή της γνωστοποιούσε στούς δασκάλους ότι είχε έκδόσει ήδη τίς εξής μελέ
τες: 1) Ψυχολογία παραμυθιών, 2) Έξέλιξις τής έρμηνείας τοϋ παραμυθιού καί 
τής αριθμητικής πράξεως, 3) Νεώτεραι κατευθύνσεις είς τά προβλήματα τής 
στοιχειώδους διδασκαλίας, 4) Α ί σύγχρονοι ίδέαι περί αλφαβηταρίων καί πρώ
της άναγνώσεως, 5) Ιστορική έπισκόπησις τής έννοιας καί τής ουσίας τής μορ- 
φώσεως, 6) Άλφαβητάριον καί μέθοδος άναγνώσεως, 7) Τό πρόβλημα τών 
συνθέσεων είς τό σύγχρονον σχολεΐον, 8) Ή  αξιολογική ιδέα είς τήν σύγχρονον 
παιδαγωγικήν κίνησιν, 9) Νεώτεραι παιδαγωγικοί άντιλήψεις ώς πρός τό 
γλωσσικόν πρόβλημα τοϋ Αημοτικοϋ σχολείου.- Μέ υπερηφάνεια ό Γ. Δ. Η πεί
ρου ’Αχ. Καλεύρας ανήγγειλε τηλεγραφικά στόν πρωθυπουργό ότι στά Γιάννι
να, ύστερα άπό σύσκεψη όλων τών οργανώσεων καί φορέων τής πόλης, ιδρύ
θηκε ό πρώτος στήν Ελλάδα Σύνδεσμος πρός άνύψωσιν τοϋ χωρίου ' υποσχό
ταν ότι θά συνέβαλε σημαντικά στή συγκράτηση τοΰ πληθυσμού τών χωριών 
καί στήν καταπολέμηση τής άστυφιλίας.- ’Ανακούφιση σκόρπισε καί στά Γιάν
νινα ή είδηση πώς σέ συμπλοκή κοντά στή Λάρισα, σκοτώθηκε ό Τζατζάς καί 
δυό άκόμα άπό τούς συμμορίτες του. Είχε καί τό καταδιωκτικό άπόσπασμα 
άπώλειες. Σκοτώθηκε ένας άνθυπασπιστής καί ένας χωροφύλακας. Τά κεφάλια 
τών ληστών κρεμάστηκαν στήν πλατεία τής Λάρισας. Μέ γρήγορους ρυθμούς 
έξαφανίζονταν καί τά τελευταία ύπολλείμματα τών συμμοριών. Τό κεφάλαιο 
αύτό τής νεώτερης ιστορίας τής Ελλάδας -καί ιδιαίτερα τής ’Ηπείρου- θά 
έκλεινε σέ λίγο όριστικά...

Απόφοιτοι τού ΙσραηλιτικοΟ σχολείου Ίωαννίνων τοϋ" 1928.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΑΣ

Μέ τόν έορτασμό τής επετείου τής 25 Μαρτίου, άρχισε άπό τήν Αθήνα 
ό πανελλήνιος εορτασμός τής Εκατονταετηρίδας τής Εθνικής Ανεξαρτη
σίας. (Τό Φεβρουάριο τοϋ 1830, είχε υπογράφει τό Πρωτόκολλο τοϋ Λον
δίνου, μέ τό όποιο άναγνωριζόταν ή άνεξαρτησία τής Ελλάδας). Οί γιορ
τές κράτησαν μήνες, ήταν πολλά τά γεγονότα καί τά πρόσωπα πού έπρεπε 
νά τιμηθούν. Κάθε περιοχή κατάρτισε τό δικό της πρόγραμμα, μέ βάση όσα 
είχε προγραμματίσει γιά τήν "Ηπειρο ή Γενική διοίκηση στό γενικό πρό
γραμμα πού περιλάμβανε τίς εξής έκδηλώσεις: α) 30 Απριλίου: Γιορτές 
στό Σούλι (στό πρόγραμμα άναφερόταν άναλυτικά όλες οί εκδηλώσεις τής 
κάθε γιορτής), β) 19 Μάΐου: Στήν Πάργα. γ) 21 Μάίου: Στό Ζάλογγο, δ) 8 
’Ιουνίου: Στά Δολιανά, πατρίδα τοϋ Γεωργίου Γενναδίου, ε) 27 ’Ιουνίου: 
Στό Βασταβέτσι (πατρίδα τοϋ Κατσαντώνη), στ) 29 καί 30 ’Ιουνίου: Στό 
Σνρράκο καί τίς Καλαρρύτες (επανάσταση τής 28ης ’Ιουνίου), ζ) 6 ’Ιουλί
ου: Στό Δελβινάκι. η) 27 ’Ιουλίου: Στό Μονοδένδρι (πατρίδα τών Ρι- 
ζαρών), θ) 11 Σεπτεμβρίου: ’Εκδήλωση στά Γιάννινα, στή Σπηλιά τοΰ Διο
νυσίου τοϋ Σκυλοσόφου (Φιλοσόφου) -κάτω άπό τό τζαμί τοϋ Άσλάν 
πασά- πρώτου έπαναστάτη κατά τών Τούρκων, ι) 14 Σεπτεμβρίου: Στά 
Γιάννινα (άναμνηστική πλάκα στήν πλατεία Γεωργίου Σταύρου, έκεΐ κατά 
τήν παράδοση υπήρχε ό πλάτανος, όπου μαρτύρησε ό Κατσαντώνης καί 
πολλοί κλέφτες, ια) Στά Γιάννινα: ’Αναμνηστική πλάκα στό σπίτι τοΰ 
πρωτεργάτη τής Φιλικής Εταιρείας ’Αθανασίου Τσακάλωφ (τό ελληνικό 
κράτος μετά τήν έντοίχιση τής πλάκας, τό άφησε νά καταρρεύσει. Δέν στά
θηκε δυνατό νά βρεθεί ένα μικρό κονδύλι τότε γιά νά άγοραστεΐ καί νά 
συντηρηθεί. Γκρεμίστηκε καί έγινε πολυκατοικία...), ιβ) 28 Σεπτεμβρίου: 
Στά Γιάννινα: (ή κυριότερη άπό τό σύνολο τών έκδηλώσεων). Πρωΐ: Δο
ξολογία καί θεμελίωση τοϋ ναοϋ τοΰ άγίου Κοσμά (ποτέ δέν κατόρθωσαν 
τά Γιάννινα νά τόν άναγείρουν. Τόν ύψωσε μεγαλοπρεπή ό μητροπολίτης 
Σεβαστιανός στήν Κόνιτσα). Απόγευμα: Εκδήλωση πρός τιμήν τοϋ 
’Αγνώστου Ήπειρώτου Διδασκάλου διά τήν συμβολήν του είς τήν πνευμα
τικήν άναγέννησιν τοϋ ’Έθνους. Από τίς εκδηλώσεις, προσωπικά θυμάμαι 
τά αποκαλυπτήρια τής προτομής τοϋ Νεοφύτου Δούκα στά Ά νω  Σουδενά 
καί τών άδελφών Ριζάρη στό Μονοδέντρι.

Γιά τίς γιορτές τής Εκατονταετηρίδας, όλες οί γιαννιώτικες έφημερίδες



ασχολήθηκαν, ό Χρηστοβασίλης περισσότερο άπ’ όλους. Ή ταν φυσικό, 
γιατί πρώτο άπ’ όλα τιμήθηκε τό Σούλι, ή ιδιαίτερη πατρίδα του. Σέ άρθρο 
του (10-4-30) έγραφε (είχε προηγηθεΐ καί άλλο μέ τίτλο: Τό αθάνατο Σούλι 
μας, στίς 21-3-30): Άπό τοϋ παρελθόντος Σαββάτου (5-4-30) είσήλθεν ή 
Ή πειρος εις την περίοδον τοϋ έορτασμοϋ τής έκατονταετηρίδος τής άπε-

λευθερώσεως τής επα- 
ναστησάσης Ελλάδος 
έναντίον τών Τούρ
κων, εις τήν οποίαν 
άπελευθέρωσιν τόσον 
μεγάλο πρόσωπο έ
παιξε ή Ή πειρός μας, 
διά τών ηρώων της, 
άρματωλών καί κλε
φτών, καί τών Σου
λιωτών, διά τών εύερ- 
γετών τέκνων της, τά 
όποια έθεσαν τόν 
πλοϋτον των εις τήν 
προπαρασκευήν τοϋ 
έθνικοϋ μας άγώνος, 
διά τών λεγεώνων τών 

μεγάλων καί μικρών διδασκάλων της, οί όποιοι, μεθ ' δλων τών άναφερ- 
θέντων, έξύπνησαν άπό τήν νάρκην τής δουλείας τό δουλεϋον Γένος μας. 
Ό  έορτασμός οϋτος θά έκδηλωθή κατά διάφορα μέρη τής Ηπείρου, δπου 
ή Ηπειρωτική άνδρεία, ή Ηπειρωτική γενναιοδωρία καί τό Ηπειρωτικόν 
πνεϋμα έδρασαν πρός άπελευθέρωσιν τοϋ δλου Έλληνισμοϋ.

Οί προετοιμασίες γιά τήν πρώτη μεγάλη έκδήλωση τοϋ Σουλίου άρχι
σαν άπό τίς 5 ’Απριλίου. Γιά τήν έπισήμανση τών ιστορικών χώρων, όπου 
είχαν διεξαχθεΐ οί σκληρότερες μάχες έναντίον τοΰ ’Αλή πασά, καθώς καί 
τών σπιτιών τών άρχηγών τών Σουλιωτών, είχε μεταβεΐ έπί τόπου, τρι
μελής έπιτροπή, άποτελούμενη άπό τούς Χρ. Χρηστοβασίλη, Χρ. Σούλη 
καί Κ. Άμπαδογιάννη. νομομηχανικό. Ή  έπιτροπή έπέλεξε άκόμα καί τά 
οικήματα διαμονής τών έπισήμων πού θά πήγαιναν άπό τά Γιάννινα. Τήν 
κυβέρνηση θά έκπροσωποΰσε ό Σουλιώτης υπουργός τών Ναυτικών Δημ. 
Μπότσαρης.

Γιά νά φτάσει κανείς στό Σούλι τήν έποχή έκείνη. μέ τήν άνυπαρξία 
οδικού δικτύου, καί τά έμπόδια πού δημιουργούσε ή πρόσβαση στούς 
αιματοβαμμένους ορεινούς όγκους τής περιοχής, ήταν ύπόθεση δύσκολη. 
Πολλές ώρες χρειάστηκε γιά ν ’ άναρριχηθεϊ στή Σαμονίβα, μέσω τών 
στενών τοΰ ’Αχέροντος, τό πρώτο κλιμάκιο τών έπισήμων επισκεπτών
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Από τίς γιορτές τοΰ Σουλίου. Διακρίνονται: Ο μη
τροπολίτης Σπυρίδων, ό ύπουργός Ναυτικών Δημ. 
Μπότσαρης (δίπλα του αριστερά) καί ό οπλαρχηγός 
Γκιόκας (άριστερά τοϋ Μπότσαρη.
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(Χρ. Σούλης, Χρ. Χρηστοβασίλης, μέ τή μικρή κόρη του Άνθούλα, X. Ίω- 
αννίδης, καθηγητής τής Ζωσιμαίας σχολής, μέ όμάδα μαθητών τοΰ γυμνα
σίου καί τοΰ Διδασκαλείου). Στίς 29 ’Απριλίου, πρώτος άπ’ όλους τούς 
επισήμους έφτασε, μέσω Ρωμανού, ό μητροπολίτης Σπυρίδων, άκατάβλη- 
τος απέναντι τών κακουχιών μιάς τοιαύτης μαρτυρικής όδοιπορείας, 
αργότερα ό διοικητής τής VIII Μεραρχίας Χασαπίδης, ό διοικητής τοΰ 
VIII συντάγματος ορειβατικού πυροβολικού Βασ. Κρυστάλλης (αδελφός 
τοΰ Κώστα Κρυστάλλη) ό ύπολοχαγός τοΰ Πυροβολικού Κωστάκης (ό 
θρυλικός ταγματάρχης πυροβολητής τοΰ πολέμου τοΰ ’40), οδηγώντας 
ήμιλοχία πυροβολητών μ’ ένα κανόνι, κι άλλοι άξιωματικοί έπικεφαλής 
τμημάτων -άκόμα καί εύζωνικό άπό τήν Ά ρτα ήρθε- ό Γ.Δ. ’Ηπείρου Αχ. 
Καλεύρας, μαζί μέ τούς προϊσταμένους τών υπηρεσιών, πολιτικών καί 
άστυνομικών, ή μουσική τοΰ στρατού, τμήματα εφίππων καί πεζών χωρο
φυλάκων, μαζί τους καί οί εκπρόσωποι τοΰ τύπου (τοΰ άθηναϊκοΰ καί τοΰ 
γιαννιώτικου). Τελευταίοι, μέ προέλευση τά Γιάννινα, έφτασαν ό 
ύπουργός Δ. Μπότσαρης, οί γερουσιαστές Άθ. Τραχήλης καί Γ. Βηλαρας 
καί οί βουλευτές Κ. Κατσαδήμας, Σ. Σταυρόπουλος καί Α. Δούλης. Τήν 
παραμονή, έγινε καί άλλη άνάβαση άπό τήν πλευρά τής Παραμυθίας, 
οπλαρχηγών καί καπεταναίων, μέ έπικεφαλής τόν δήμαρχο (πρόεδρο κοι- 
νότητος τότε) Παραμυθίας. Τήν ημέρα τών εκδηλώσεων, καί πρίν τήν 
έναρξή τους, οί δήμαρχοι, πρόεδροι κοινοτήτων, καθηγητές, δάσκαλοι, 
σχολεία, προσκυνητές, τρεις χιλιάδες πανηγυριώτες. άνδρες. γυναίκες καί 
παιδιά, μεταξύ τών όποιων διεκρίνοντο 40 καί πλέον ιερείς έξ όλων τών 
πέριξ χωρίων, κατέκλυσαν στούς χώρους τοΰ προσκυνήματος. Ά λλοι άνέ- 
βασαν τό σύνολον τών έπισκεπτών σέ τέσσερες χιλιάδες.

Οί εκδηλώσεις άρχισαν στίς 7 τό πρωΐ μέ μνημόσυνο στό φρούριο τής 
Κιάφας άπό τό μητροπολίτη Σπυρίδωνα. Παραβρέθηκαν ό Μπότσαρης 
καί όμάδα έπισήμων. Μετά τό τέλος ό Μπότσαρης άνύψωσε στή δυτική 
έπαλξη τοΰ φρουρίου τήν έλληνική σημαία, κάτω άπό τούς ήχους τών χαι
ρετιστήριων βολών του κανονιού τοΰ Κωστάκη. Ό  Σπυρίδων, έψαλε έπι- 
μνημόσυνη δέηση ύπέρ τών ψυχών όλων τών Σουλιωτών πού έπεσαν γιά 
τήν πατρίδα, στό εκκλησάκι τοΰ άγιου Δονάτου, παρόντες όλοι οί έπίση- 
μοι, καί ό λαός. Μετά τό τέλος, όλο τό πλήθος τών προσκυνητών, έπίση- 
μοι καί άνεπίσημοι, άνέβηκε στό ιερόν καί φοβερόν Κονγκι. Νέα δέηση έδώ 
καί στή συνέχεια ό Σπυρίδων έξεφώνησε θαυμάσιον λόγον, έξ εκείνων, οϋς 
μόνο ό μητροπολίτης Ίωαννίνων γνωρίζει νά έκφωνή. έξυμνήσας τήν με- 
γάλην αυτοθυσίαν τοϋ ηγουμένου τοϋ Κουγκίου Σαμουήλ καί τών μ ε τ ’ 
αύτοϋ ήρώων. Ό  Μπότσαρης άποκάλυψε τήν άναθηματική στήλη, πού είχε 
στηθεί στά έρείπια τής άγιας Παρασκευής, στήν όποία είχαν χαραχτεί οί 
δημοτικοί στίχοι: Πήραν τό Σούλι πήρανε /  πήραν τόν Άβαρίκο /  Τήν Κιά- 
φα τήν περήφανη /  Τό φοβερό τό Κούγγι /  Κι έκαψαν τόν Καλόγερο /  Μέ



δώδεκα νομάτους, εκφώνησε υστέρα θαυμάσιο λόγο (ήταν πάντοτε ικανός 
ρήτωρ καί ομιλητής καί προκαλοΰσε τό έντονο ενδιαφέρον τοΰ άκροατη- 
ρίου) καί κατέθεσε μπρός στή στήλη τό δάφνινο στεφάνι τοΰ Προέδρου τής 
Ελληνικής Δημοκρατίας. Γονάτισε, τόν ακολούθησε όλο τό πλήθος, καί 
γιά τρία λεπτά άπέδωσαν σιωπηρά φόρο τιμής στούς ήρωες τοΰ Σουλίου. 
Ή  τελετή στό Κούγγι ολοκληρώθηκε μέ τήν θαυμάσια άπαγγελία άπό τή 
μικρή Άνθούλα Χρηστοβασίλη τοΰ ποιήματος Σαμουήλ τοΰ Άρ. Βαλαω- 
ρίτη.

Τό πρόγραμμα συνεχίστηκε μέ τή μετάβαση όλων στά ερείπια τής 
Βουλής τών Σουλιωτών, κάτω άπό τούς ήχους τοϋ κροτοϋντος πυροβόλου, 
τής μουσικής πού παιάνιζε καί τών εκατοντάδων τουφεκισμών. Νέος λό
γος τοΰ Μπότσαρη εδώ, άλλος πανηγυρικός τοΰ Γ.Δ. Ηπείρου Καλεύρα, 
έξάραντος θαυμασίως τούς Σουλιωτικούς άγώνας. Τελευταίος άπήγγειλε 
τό ποίημά του Τό Σούλι ό Χρ. Χρηστοβασίλης, ειδικά γραμμένο γιά τήν 
έορταστική εκδήλωση. (131 στίχοι δεκαπεντασύλλαβοι), άπό τό όποιο πα
ραθέτω τήν πρώτη στροφή. (Τό έχω γράψει κι άλλοΰ τό σημειώνω κι έδώ. 
'Όταν κυκλοφόρησε ή Ελευθερία μέ τήν περιγραφή τών έορταστικών 
εκδηλώσεων, οί εφημεριδοπώλες τό πρώτο πού διαλαλοΰσαν ήταν: «Ελευ
θερία»! Τό ποίημα τοϋ Χρηστοβασίλη είς τό Σούλι. Άκτινοβολοΰσε τότε ή 
πνευματική προσωπικότητα τοΰ Χρηστοβασίλη καί είχε άπήχηση ό ποιη
τικός λόγος του): Κόσμος πολύς μαζεύτηκαν, άντρες, παιδιά, γυναίκες /  
Πέφτουν ντουφέκια σάν βροχή, κανόνια άχολογάνε. /  —Γιατί αύτή ή χα- 
ροκοπιά, κι αύτό τό πανηγύρι; /  Μήν ξάφνου άναστηθήκανε, οί άνίκητοι 
Σουλιώτες, /  Καί ξαναρχίσαν πόλεμο: άντρες παιδιά γυναίκες, /  Μέ τόν 
βεζίρ Ά λή  πασά καί τήν Αρβανιτιά του; / -’Όχι! Δέν άναστήθηκαν οί ανί
κητοι Σουλιώτες. /  Ό ποιος πεθαίνει, πέθανε καί δέν γυρίζει πίσω. /  Μόν' 
ήρθανε τ ’ άγγόνια τους, ήρθαν τά δίγγονά τους /  Σε τοϋτα τά χαλάσματα, 
τά χιλιοδοξασμένα, /  Ή ρθαν νά προσκυνήσουνε μ ’ εύλάβεια μεγάλη, /  Τοϋ 
πεθαμένου τους Σουλιοϋ, τό χώμα τ ’ αγιασμένο, /  Νά κάνουμε κηροδοσιά 
νά ρίξουνε τρισάγιο.

Γιά πολλές μέρες οί έφημερίδες άσχολήθηκαν μέ τίς γιορτές τοΰ Σουλί
ου. Άποτέλεσε μιά παρένθεση έθνικής άνάτασης, στή γεμάτη δυσκολίες 
ζωή τών Ήπειρωτών, ιδιαίτερα τών κατοίκων τής περιοχής πού τιμήθηκε. 
Γιατί τό Σούλι, τήν έποχή εκείνη -ώς ένα σημείο καί σήμερα- ζοΰσε μέ τίς 
άναμνήσεις τής ιστορίας καί τών ένδοξων άγώνων του καί μέ τά ψιχία τοΰ 
κρατικοΰ ένδιαφέροντος, παρότι πολλοί έπίσημοι άντρες κατάγονταν άπ’ 
έκεΐ, πρώτος καί καλλίτερος ό Μπότσαρης, πάντα άναφερόταν μέ ύπερη- 
φάνεια στόν τόπο τής καταγωγής του. Κι όμως! Ό  κόσμος πού κατοικοΰσε 
στόν ιστορικό αύτό χώρο, άπόγονοι ένδοξων προγόνων, πείνασε περισσό
τερο άπό κάθε άλλη γωνιά τής Ελλάδας... Έγραψαν, έκτός άπό τήν 
Ελευθερία καί οί άλλες έφημερίδες γιά τίς γιορτές: Αγροτική ηχώ (1-5-
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30): Α ί τελεσθείσαι έορταί έπί τή έκατονταετηρίδι τοΰ Σουλίου, είναι ό 
έλάχιστος φόρος ευγνωμοσύνης, τόν όποιον οφείλει ή παρούσα ελληνική 
γενεά πρός τούς άθανάτους πρωτοπόρους τής ελληνικής έλευθερίας, τούς 
ένδοξους μαχητάς τοϋ Κουγκίου καί τής Κιάφας καί τών λοιπών άποκρή- 
μνων βράχων τοϋ ένδοξου καί ιστορικού Σουλίου. Αϋται (οί γιορτές) 
υπήρξαν υπέρλαμπροι καί μεγαλειώδεις, δπως ήρμοζεν άλλωστε. Οί Σου- 
λιώται καί οί Σουλιώτισσες δέν έγνώρισαν σκλαβιά, προτιμούσαν τόν θά
νατον άπό τόν ζυγόν. Ή  έποποιΐα των έμεινε ιστορική καί τά κατορθώμα- 
τά των άνέγραψαν τήν πλέον ένδοξον ιστορίαν τής Ελλάδος. Υπήρξαν οί 
πρωτεργάται. οί πρωτοπόροι τής Έλευθερίας καί έπί τοϋ βωμοϋ αυτής

έθυσιάσθησαν άναρίθμητοι. Τά τάγματα τών 
άρματωλών καί κλεφτών κόσμουν υπέρλα
μπροι άδάμαντες, τέκνα τού Σουλίου. Αυτοί 
ήγήθησαν τών φαλάγγων έκείνων πού μέ τό 
αίμα των συνεκίνησαν τήν άδιάφορον, μέχρι 
τής στιγμής έκείνης. Ευρώπην. Ήξιζεν, 
λοιπόν, ή εορτή αϋτη. Έπρεπε ημείς οί άπό- 
γονοι τών ένδοξων αύτών ηρώων νά γονατί- 
σωμεν προ τοϋ τάφου αύτών καί νά χύσω- 
μεν ένα δάκρυ άοιδίου εύγνωμοσύνης πρός 
τούς άθανάτους Ήρωας...

Ή  Ήπειρος, (30-4-30), μέ άρθρο τοΰ Τά- 
κη Σιωμόπουλου, έδωσε τή δική της διάστα
ση στις γιορτές τοΰ Σουλίου καί τοΰ Ζαλόγ
γου. Α π ' δλα τά γεγονότα τού Σουλίου -τά 
όποια μόνα είναι ικανά νά θέσουν τήν Νέαν 
Ελλάδα άπό άπόψεως φιλοπατρίας, ηρω

ισμού καί αύτοθυσίας είς τό πλευρόν τής άρχαίας Ελλάδος, -ένα κυρίως 
γεγονός μέ σταματά καί μοϋ καρφώνει τήν σκέψιν. Τό Ζάλογγον, μέ τόν 
χορόν τών έξήκοντα Σουλιωτισσών, πού έπροτίμησαν άντί τοϋ χαρεμιού 
καί τής άλλαξοπιστίας, τόν τραγικόν θάνατον, πρός τόν όποιον έβάδισαν 
μέ τόσον ποιητικόν μεγαλείον. Τήν ιστορίαν γενικώς δέν τήν καθιστούν δι
δάσκαλον τής άνθρωπότητος τά καθημερινά γεγονότα, ούτε οί εύφυεις, 
έστω, διπλωματικοί ελιγμοί, άλλά μερικαί δραματικοί περιπτώσεις αύτο
θυσίας καί ήρωϊσμοϋ, διά τών όποιων ό άνθρωπος, είτε όμαδικώς είτε 
άτομικώς, καταδεικνύει δτι ύφίστανται έν αύτώ κίνητρα ήθικά, δυνάμει 
τών οποίων δρςί καί ύφίσταται καί χάριν τών όποιων πολλάκις εύχαρί- 
στως δέχεται νά στερηθή τής ζωής του. Μιά άπό τάς δραματικάς αύτάς 
σκηνάς, υπέροχος είς σύλληψιν καί άφθαστος ώς πρός τό μεγαλείον τής 
έκτελέσεως, είναι καί ό χορός τοϋ Ζαλόγγου. Οί γυναίκες τοϋ Ζαλόγγου 
δέν έδίδαξαν μόνον δτι είς τήν ζωήν υπάρχουν ιδανικά, διά τά όποια άξί-

Δημήτριος (Τάκης) 
Σιωμόπουλος



ζει νά πεΘάνχι κανείς, άλλά συγχρόνως έδωσαν εις τόν κόσμον ενα όραμα, 
άφθαστου ποιητάκου καί τραγικού μεγαλείου. Έβάδισαν πρός τόν θάνατον 
μέ τό τραγούδι στό στόμα καί μέ τό κυμάτισμα τού κορμιού άπό τού χο
ρού τήν δίνην.

Διθυραμβικά άρθρα έγραψε καί ό Κήρυξ, έξαίροντας, φυσικά καί τήν 
προσωπικότητα τοϋ απόγονου τών Σουλιωτών καπεχαναίων, τοΰ ύ- 
πουργοΰ Δ. Μπότσαρη. Ή  υπογράμμιση αύτή δημιούργησε ενα είδος αντι
παράθεσης, έξαιτίας τοΰ ότι προβάλλονταν συνεχώς, καί στούς λόγους καί 
στά δημοσιεύματα, οί Μποτσαραΐοι, ενώ παραγκωνίζονταν οί άλλες φά
ρες τών Σουλιωτών. Διερμηνεύοντας τό κοινό αίσθημα ή Ή πειρος (3-5- 
30) έγραψε τό έξης σχόλιο: *Αν οί ήρωες τής Σουλιώτικης έποποιΐας Τζα- 
βελαϊοι, έλάμβανον τήν άδειαν άπό τόν Πλούτωνα νά έπανίδουν έκ νέου 
τό φως τού ήλιου, άπό τοϋ παλαιού των Βουλευτηρίου εις τό έρειπωμένον 
τους Σούλι, εις τόν βωμόν τής Ελευθερίας τοϋ οποίου προσέφερον 
έαυτούς εύοσμα θύματα, θά τούς έβλέπαμεν κάπου έκεΐ σέ μία γωνιά, κα- 
ταπικραμένους άπό τήν θλίψιν πού τούς έπροξένησεν ή εξεζητημένη άπο- 
σιώπησις τού περιλάμπρου ονόματος των, κατά τήν προχθεσινήν έορτήν 
τής έκατονταετηρίδος. Έμνημονεύθησαν βέβαια τά όνόματά των, άλλά 
τούτο δέν άρκεϊ διά νά έξισωθή μέ τόν διαρκή καί άνεξάντλητον ύμνον 
τών ετέρων ηγετών τών συμπολεμιστών των. Ό  κόσμος γνωρίζει άσφαλώς 
ότι οί Μποτσαραΐοι δέν ήνδραγάθησαν περισσότερον τών Τζαβελαίων, 
ούτε οί Τζαβελαΐοι όλιγότερον τών Μποτσαραίων, καί έξ Ισου τούς τιμά 
καί τούς εύλαβεΐται. Μάρκος Μπότσαρης καί Λάμπρος Τζαβέλλας, Ελένη 
Μπότσαρη καί Μόσχω Τζαβέλλα. είναι ονόματα, άτινα δέν μάς επιτρέ
πουν νά σημειώσωμεν μεταξύ τους προτιμήσεις καί έξαιρέσεις, είναι αστέ
ρες· εις τό πάνθεον τών ηρώων, ίσου μεγέθους καί έξ ισου φωτεινοί. Πάσα 
μεροληψία θά ήτο ύβρις άδικαιολόγητος. Πράγμα τό όποιον μέ θλίψιν πα- 
ρετηρήθη εις τήν έν γένει τελετήν τής εορτής.

Ό  Ηπειρωτικός άγών έδωσε λεπτομερή περιγραφή τών έορτών, στό 
πλαίσιο τής όποιας, μέ ιστορικές άναδρομές, έπλεξε τό εγκώμιο τών 
Σουλιωτών καί τών άγώνων τους. Πάντως, τόσο ή έφημερίδα αύτή, όσο 
καί ή :Αγροτική ηχώ, έκαμαν όξύτατη κριτική γιά τή στάση τοΰ Μπότσαρη, 
τούς λόγους καί τίς πολιτικές ένέργειες. κατά τίς ήμέρες τής παρουσίας 
του στά Γιάννινα. Ή  Έλευθερία. λόγω τής κοινής Σουλιώτικης καταγωγής 
Χρηστοβασίλη καί Μπότσαρη, δέν έγραφε έπικριτικά σχόλια έναντίον τοϋ 
υπουργού, οϋτε καί ή Ή πειρος (άπό τίς 25 Μαρτίου έκδιδόταν τετρασέ
λιδη), πού έξακολουθοΰσε νά ύποστηρίζει διακριτικά τούς Φιλελευθέρους, 
θά άλλαζε όμως πολιτική τοποθέτηση άργότερα, έπανερχόμενη στό άντιβε- 
νιζελικό στρατόπεδο. "Ολες οί έφημερίδες, άνάλογα μέ τήν πολιτική τους’ 
τοποθέτηση, έκαμαν έπιλογή στή δημοσίευση τών πανηγυρικών πού έκφω- 
νήθηκαν στό Σούλι. Οί περισσότερες δέν παρέλειψαν νά τονίσουν, άνεξάρ-
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τητα άπό τήν επιτυχία τών εορτών, καί τίς τεράστιες άδυναμίες τής οργά
νωσης, οί όποιες έγιναν έντονα αισθητές άπό τίς δυσχέρειες πού δημι
ουργούσαν ή άνυπαρξία δρόμων, καταλυμμάτων καί τροφίμων, στά 
φτωχά χωριά καί δυσπρόσιτα ύψώματα τοΰ Σουλίου.

Τά νέα άπό τόν άγώνα γιά τήν εξάλειψη τής ληστείας εξακολουθούσαν νά 
είναι καλά. Τήν εξόντωση τοϋ Τζατζά, άκολούθησε ό φόνος τοϋ ληστάρχου 
Τράντου, ή διάλυση τής συμμορίας Φουρτούνα καί άλλων. Ή  άσφάλεια είχε 
παγιωθεί στήν Ήπειρο καί σ’ ολόκληρη τήν Ελλάδα.- Μέγα πρόβλημα γιά όλη 
τήν Ελλάδα, δημιουργήθηκε μέ τήν άπαγόρευση τής ελεύθερης πώλησης τοΰ 
τσίπουρου άπό τούς χωρικούς. Κάτω άπό τήν πίεση τών άγροτικών πλη
θυσμών ή κυβέρνηση υποχρεώθηκε, στό νόμο περί άμβύκων, νά επιτρέψει τήν 
ελεύθερη πώληση. Δικαιολογημένα ό Ηπειρωτικός άγών (20-3-30) πανηγύριζε, 
δημοσιεύοντας τήν είδηση κάτω άπό τούς τίτλους: Έ νας άγών στεφόμενος υπό 
πλήρους επιτυχίας. Τό ζήτημα τοϋ τσίπουρου εισέρχεται είς τό στάδιον τής 
οριστικής αϋτοϋ έπιλύσεως.- Σύμφωνα με άνακοίνωση τοϋ Δήμου, γιά νά έπι- 
λυθεΐ τό θέμα τής ΰδρευσης τών Γιαννίνων (πολλές αιτιάσεις άκούονταν άπό 
τούς Γιαννιώτες έναντίον τοϋ δημάρχου) χρειάζονταν, σύμφωνα μέ μελέτη τοϋ 
ύδραυλικοΰ τοϋ κράτους Λομπρέστη, ποσό 15-17.000.000 δρχ., τεράστιο γιά 
τήν εποχή έκείνη. Χρειάζονταν άκόμα 2.000.000 τό χρόνο γιά τήν καταβολή τοΰ 
τοκοχρεολυσίου τοΰ δανείου πού θά έπαιρνε ό Δήμος, καθώς καί 1.000.000 
δρχ. κάθε χρόνο γιά έξοδα συντήρησης τοΰ δικτύου καί άνύψωσης τοΰ νεροΰ. 
Μ’ αύτές τίς προϋποθέσεις ήταν δύσκολο ν ’ αποφασίσει ό Δήμος τήν έναρξη 
τοΰ έργου. Θά περνοΰσαν πολλά χρόνια άκόμα ώς ότου άποκτήσουν ύδρευση 
τά Γιάννινα...- Άπό τίς 26 Μαρτίου έκαμε έναρξη τών παραστάσεών του ό 
γνωστός καί άγαπητός στούς Γιαννιώτες θίασος τοΰ Γεωργίου Ξύδη, μέ τήν 
Μπαγιαντέρα τοΰ Κάλμαν.- Στόν Ηπειρωτικό άγώνα άρχισε άπό 1-4-30 ή δη
μοσίευση τής διάλεξης πού είχε δώσει ό Γεωργ. Βαβαρέτος στήν 'Αρχαιολογική 
εταιρεία (άργότερα έκδόθηκε καί σέ τομίδιο), μέ θέμα: Ό  Άλή πασάς άπό τήν 
άλλην πλευράν.- Ό  ύπουργός Οικονομικών Γ. Μαρής έξαπέλυσε αύστηρότατη 
έγκύκλιο πρός τούς οικονομικούς έφορους, μέ τήν έντολή νά λάβουν όλα τά 
άναγκαια μέτρα γιά τήν είσπραξη έκατοντάδων εκατομμυρίων (δισεκατομ
μυρίων καί τρισεκατομυρίων γιά τήν έποχή μας) καθυστερούμενων φόρων. Τό 
ίδιο δέν κάνει στίς μέρες μας ό ύπουργός τών Οικονομικών; Τί άλλαξε άπό τό
τε ώς σήμερα; Τίποτε. Ή  ίδια νοοτροπία έξακολουθει νά κυριαρχεί στό λαό: 
Νά μήν πληρώνουμε φόρους στό κράτος. Ό πω ς άκριβώς γινόταν καί έπί 
τουρκοκρατίας, δικαιολογημένα τότε, γιατί οί Τοΰρκοι, είχαν ρημάξει τούς ρα
γιάδες μέ τούς άβάσταχτους φόρους.- Διένεξη έβραίων καί χριστιανών στά 
Γιάννινα. Έπιτροπή έβραίων, άνεπίσημη, έπισκέφτηκε τό στρατηγό Χασαπίδη 
καί τόν παρακάλεσε νά μήν ρίχνονται κανονιές άπό τό Κάστρο, κατά τήν ήμέ- 
ρα τοΰ Πάσχα, όπως συνηθιζόταν, άλλά άπό άλλο σημείο τής πόλης, γιατί άπό 
τίς κανονιές τρομοκρατοΰνταν οί έβραΐοι τοϋ Κάστρου -έκεϊ ήταν συγκεντρω
μένοι- έξ αιτίας τών δονήσεων τών σπιτών τους. Οί γιαννιώτικες έφημερίδες, 
έκφράζοντας τό κοινό αίσθημα, θεώρησαν τό αίτημα τών έβραίων άπαράδεκτο 
καί έγραψαν έπικριτικά σχόλια έναντίον τους, συνδυάζοντας τό διάβημα μέ τίς
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ημέρες τών Παθών τής Μεγάλης Εβδομάδας καί τή Σταύρωση τοΰ Χριστοΰ,
• γιά τήν όποία θεωροΰσαν υπεύθυνο τό εβραϊκό έθνος. Ή ταν τόση ή σφοδρό- 
τητα τής άντίδρασης, πού άναγκάστηκε ή εβραϊκή κοινότητα νά στείλει επίσημη 
έπιτροπή στό στρατηγό καί νά τόν βεβαιώσει ότι τό αίτημα δέν υποβλήθηκε άπό 
τήν κοινότητα, άλλά άπό ορισμένα άτομα, χωρίς καμμιά έξουσιοδότηση, καί

ότι δέν είχαν καμμιά άντίρρηση νά ρί
χνονται οί κανονιές άπό τό Κάστρο...- 
Τή Μ. Παρασκευή δημοσιεύτηκε στόν 
Ηπειρωτικό άγώνα (18-4-30) ποίημα 
τοΰ ελληνοδιδασκάλου τοΰ σχολαρχείου 
Βίτσας Κώστα Βαλάνου.- Νέοι έπιστή- 
μονες: Ό  Λημ. Άθανασούλας, δούς τάς 
νενομισμένας εξετάσεις, άνεκηρύχθη δι- 
δάκτωρ τής Νομικής.- Άρχισαν οί προε
τοιμασίες γιά τήν διοργάνωση τής πρώ
της έμποροπανήγυρης τών Γιαννίνων. 
Σύμφωνα μέ τό διάταγμα (δημοσιεύτηκε 
στήν Έφημερίδα τής Κυβερνήσεως), 
θάρχιζε τήν πρώτη Κυριακή τοΰ Σεπτεμ
βρίου καί θά διαρκοΰσε 8 μέρες. Κατά 
τίς κρίσεις τών εφημερίδων ή έμποροπα- 
νήγυρη θεωροΰνταν ώς ένα άπό τά βα
σικά συντελεστικά μέτρα γιά τήν οικονο
μική άνόρθωση τής πόλης. Σήμερα οί 
Γιαννιώτες, καί ιδιαίτερα ό εμπορικός 
κόσμος, δέν έχει τήν ίδια γνώμη.- Ό  έν 

Άθήναις έγκριτος δικηγόρος κ. Χρηστός Παπασταύρον καί ή χαριτόβρυτος 
άνεψιά έπ ’ άδελφώ τοϋ κ. Σπύρου Σίμου (διευθυντή τής Πατρίδος) Ματίνα Σ. 
Σίμου, έδωσαν άμοιβαίαν ύπόσχεσιν γάμου.- Στίς 22 Απριλίου ή Ά ρτα τίμησε 
μέ γιορτές τή μνήμη τοΰ Κώστα Κρυστάλλη. Έ γιναν καί τά άποκαλυπτήρια 
τής προτομής του.

Στήν ’Αλβανία οί διώξεις τοΰ Βορειοηπειρωτικοΰ στοιχείου συνεχίζο
νταν. Σύμφωνα μέ άφηγήσεις επιβατών πού έρχονταν άπό τό Αργυρόκα
στρο, οί άλβανικές άρχές πίεζαν, μέ διωγμούς, συλλήψεις, βασανισμούς 
κ.ά., τό χριστιανικό στοιχείο νά εκπατριστεί, αύτοεξοριζόμενο. Άλλες 
ειδήσεις, προέλευσης Βελιγραδιού αύτή τή φορά -γι’ αύτό έπρεπε νά γίνο
νται δεκτές μέ επιφύλαξη, κάτι πού δέν έκαναν οί γιαννιώτικες έφημερί
δες- μιλοΰσαν γιά άπόφαση τοΰ πρωθυπουργού Παντελή Βαγγέλη νά πα
ραιτηθεί, επειδή δέν μποροΰσε νά εφαρμόσει τό πρόγραμμά του, έξαιτίας 
τής άντίδρασης τών ’Ιταλών πρακτόρων. Άλλες πάλι μιλοΰσαν γιά επι
κείμενο άνασχηματισμό, καί γιά τήν εγκληματική δράση τής έθνικιστικής 
οργάνωσης Μαύρη χείρ, πού δροΰσε μέ τήν άνοχή τών άλβανικών άρχών.' 

Οί διώξεις τών Βορειοηπειρωτών στήν Αλβανία, έπέτειναν τή δυσφο-

Ή προτομή τοϋ Κώστα 
Κρυστάλλη στήν Άρτα.



ρία τής γιαννιώτικης κοινωνίας, ή όποία ζητούσε εύκαιρία γιά νά εκτονω
θεί. Τήν εύκαιρία έδωσε μιά είδηση τής Ηπείρου πού μιλούσε γιά έμφάνι
ση καί πάλι τοΰ διευθυντή τοΰ Κήρυκος στά Τίρανα. Ή  εκεί παρουσία του 
σχολιάστηκε, τίς επόμενες, μέρες, μέ έκφράσεις άπαράδεκτες, ώς ένα ση
μείο, άπό τό διευθυντή τής Ηπείρου Εύ. Φακατσέλη. Τέσσαρες μέρες ύστε
ρα άπό τό Πάσχα (24-4-30) ή Ήπειρος δημοσίευε επιστολή φίλου της άπό 
τά Τίρανα, πού έδινε τίς εξής πληροφορίες έπί λέξει: Έδώ ό Πανίδης βρί
σκεται καί πάλιν εις τά Τίρανα, ό μέγας Έ λλην δημοσιογράφος, δπως τόν 
άποκαλοϋν αί άλβανικαί έφημερίδες. Τσέπωσε τήν πρώτη φορά 600 ναπο- 
λεόνια. Τή δεύτερη πού ήλθε μέ τά πύρινα άρθρα του ύπέρ τής Αλβανίας, 
τόν έδιωξαν έτσι. γιατί κατάλαβαν τί μανέστρας ήταν καί έν τούτοις πάλιν 
έδώ.Τήν πρώτη φορά πού ήλθε τσάγια εις τό ύπουργεΐον Εξωτερικών - 
Εξωτερικών διά τόν μέγαν δημοσιογράφον... Αύτά έλεγε ή έπιστολή. Τά 
σχόλια τής έφημερίδας δέν υστερούσαν σέ έπικρίσεις: "Ωστε ό μέγας 
Έ λλην δημοσιογράφος, ό διαπρεπής Ήπειρώτης καί ό άντάξιος άπόγονος 
καί διάδοχος τοϋ Πήλιου Γούση εύρίσκεται έκ τρίτου ήδη εις τήν Αλβα
νίαν, δημοσιεύων πύρινα ύπέρ αύτής άρθρα εις τάς έφημερίδας της. εις 
στιγμάς κατά τάς όποιας ή Ελλάς έχει πάσαν μ ετ’ αύτής διακόψει διπλω
ματικήν σχέσιν (έξαιτίας τών διωγμών τοΰ χριστανικού στοιχείου, είχε 
άνακληθει στήν ’Αθήνα, γιά διαβουλεύσεις, ό πρεσβευτής τής Ελλάδας στά 
Τίρανα). Καί ό μέγας Έ λλην δημοσιογράφος θά έπιστρέψη έκ τρίτου έδώ, 
μεμιασμένος καί δζων καί άτιμάζων μέ τήν άτιμίαν τον καί τήν αισχρότη
τα ολόκληρον τόν τίμιον Ηπειρωτικόν λαόν; Ά λλά έχει τό δικαίωμα; Ή  
άδικαιολόγητος. ή μωρά σιωπή τών Ήπειρωτών καί ή άδιαφορία τών δι- 
οικούντων τήν δυστυχή ταύτην έπαρχίαν τοϋ τό έδωσαν, δπως έδωσαν εις 
κάθε άτιμον τό δικαίωμα νά τούς έξευτελίζη, νά τούς άτιμάζει νά τούς κο- 
ροϊδεύη, νά τούς έμπαίζη. Θά έπιστρέψη έδώ καί ούδείς Ήπειρώτης, 
ούδείς πολίτης, θά έχη τό θάρρος καί τήν φιλοτιμίαν νά τόν έμπτύση κατά 
πρόσωπον... Οί Ήπειρώται ας κρύψωσι τά πρόσωπά των καί άς κλαύσω- 
σιν άπό έντροπήν, δπως έγραφεν εις παρομοίαν περίπτωσιν ό άείμνηστος 
Χατζής. (Τό κείμενο αύτό τοΰ Ε. Φακατσέλη, άποτελεΐ δείγμα γραφής τού 
είδους τής άρθρογραφίας πού χρησιμοποίησε κατά τήν μεταπολεμική πε
ρίοδο στίς έφημερίδες πού διηύθυνε καί κυρίως στόν Εθνικό άγώνα). Τήν 
έπόμενη (25 ’Απριλίου) ή Ή πειρος δημοσίευσε νέο, περισσότερο έπικρι- 
τικό σχόλιο έναντίον τοΰ Πανίδη καί τής γιαννιώτικης κοινωνίας πού τόν 
άνεχόταν (τίτλος): Οί κάπηλοι. Τό άρθρο κατέληγε, στηριζόμενο σέ μιά 
φράση τοΰ Κικέρωνα: Ό χι, (δέν θ ’ άντιδράσουν τά Γιάννινα έναντίον τοΰ 
Κήρυκος) διότι εΐμεθα καί ήμείς πολύ υπομονητικοί, ειμεθα καί ήμεΐς, μαζί 
μέ τούς άλλους Ήπειρώτας, ΦιλισταΙοι.

Πραγματικά, τά Γιάννινα, μπορεί νά τά συζήτησαν όλα αύτά, νά τά σχο
λίασαν, άλλά, έκτός άπό τόν Ηπειρωτικό άγώνα, δέν άντέδρασαν. Οί άλλες
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εφημερίδες δέν έγραψαν τίποτα, οΰτε οί οργανώσεις κινήθηκαν. Άφησαν τό 
μένος τους νά ξεσπάσει έμμεσα, καυτηριάζοντας πράξεις καί προθέσεις τών 
Μπότσαρη καί Λούλη, πού βρίσκονταν πίσω άπό τόν Κήρυκα.

"Ομως ή πρόκληση τής ’Ηπείρου, καί ιδιαίτερα τού διευθυντή της Εύ. 
Φακατσέλη, έναντίον τού Κήρυκος, ήταν τέτοια πού δέν ήταν δυνατό νά 
μείνει άναπάντητη. Εξάλλου, τό σχόλιο τής Ηπείρου γιά τήν ύποτίμηση 
τών Τζαβελαίων, κατά τίς γιορτές τοϋ Σουλίου, περιείχε καί πολιτικούς 
ύπαινιγμούς κατά τοΰ Μπότσαρη, παρόλο πού ή "Ηπειρος έξακολουθοϋσε 
νά υποστηρίζει τούς Φιλελεύθερους, καί δημοσίευε τούς λόγους τοΰ Μπό
τσαρη, μέ ευμενή σχόλια. Έκτος άπό τίς άμεσες άντιδράσεις τού Κήρυκος 
στά γραφέντα, τό ισχυρό χτύπημα έναντίον τοΰ Φακατσέλη δόθηκε τήν 
Κυριακή, 4 Μάίου. Ά πό τό πρωί τής μέρας αύτής οί έφημεριδοπώλες τοΰ 
Κήρυκος (κάθε έφημερίδα είχε τούς δικούς της έφημεριδοπώλες) διαλα- 
λοΰσαν πώς ό δημοσιογράφος καί διευθυντής τής Ηπείρου Εύ. Φακατσέ- 
λης συνελήφθη υπό τών αστυνομικών αρχών δι ’ άσέλγειαν. Τί είχε συμβεΐ; 
Ή  άπάντηση τής Ηπείρου άποκατέστησε τήν πραγματικότητα. Ή  ποταπό- 
της καί ή χαμέρπεια καί ή εμπάθεια τών άνθρώπων αύτών (τοΰ Κήρυκος) 
-έγραφε- ένόμισεν δτι εϋρε ευκαιρίαν νά έκδικηθή τήν «Ήπειρον», διά τάς 
γνωστάς περί !Αλβανίας κ.λπ. άποκαλύψεις. Δέν πιστεύομεν νά είναι 
έργον τού κ. Καγιά. Μόνον γραΐδιον άρτηριοσκληρωτικόν ή γύναιον άπό- 
ζον άπό εμπάθειαν καί κακίαν, ήδύνατο νά κατέλθη είς τό έπίπεδον τούτο. 
Ό  αρχισυντάκτης τής «Ηπείρου» κ. Φακατσέλης συνελήφθη έντός τών 
γραφείων τής έφημερίδος. ούχί δι ’ άσέλγειαν, δπως άχρείως πάλιν άνέγρα- 
ψεν ή άχρεία έφημερίς. άλλά δ ι ' έκβιασμόν διά τοϋ τύπου, έκβιασμόν γε- 
νόμενον πρό τριών έτών, καί χωρίς ή πραξις αϋτη καί ή εύθύνη της νά 
άντανακλά είς τήν «Ήπειρον». Ό  κ. Φακατσέλης πιθανόν νά διέπραξε 
κάτι τό κακόν. Ή  «Ήπειρος» δέν έχει εύθύνην. Ή  «Ήπειρος» παραμένει 
άκόμη έφημερίς τοϋ Χατζή καί διευθύνεται άκόμα άπό τήν ίεράν σκιάν 
Εκείνου. Καί ούδέποτε θά έπετρέπετο είς ούδένα νά τήν άτιμάση. "Ας μήν 
ματαιοπονή λοιπόν ό «Κήρυξ» νά τής σείση τά θεμέλια, τά έστεριγμένα είς 
άγώνας δεκαετιών ολοκλήρων, άς μήν έλπίζη ματαίως ό «Κόραξ» καί τι- 
νες άκόμη νά μάς κατασπαράξουν νεκρούς.

Άλλά καί ή ύπόθεση έκβιασμού διά τοϋ τύπου έκ μέρους τοΰ Φακα
τσέλη, ήταν κάπως μπερδεμένη. Ό  ίδιος (8-5-30) έδινε τή δική του έκδοχή: 
Τό γεγονός τής προχθεσινής περιπετείας μου, περί τοϋ όποιου ό άντίπα- 
λος τύπος έλαβεν άφορμήν νά ψευδολογήση ...καί έπί τοϋ όποιου έστήρι- 
ξεν τήν κυκλοφορίαν τής ημέρας έκείνης, τό γεγονός λέγω τοϋτο, τό τόσον 
παρεξηγηθέν καί παραμορφωθέν, δέν έλύπησεν μόνον έμέ ώς άμέσως 
ενδιαφερόμενον άλλά καί ολόκληρον τήν πληθύν τών φίλων τής «Η πεί
ρου»... Μοί άπεδόθη μία κατηγορία -κατηγορία εκβιασμού εκατόν δραχ
μών!!- καί δστις έκβιασμός, άν πιστεύσωμεν τό κατηγορούν άτομον δτι
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έγένετο, δέν έγένετο ποσώς έκ μέρους μου, άλλά ύ π ’ άλλου, άπουσιάζο- 
ντος έν τφ  έξωτερικω, δστις θά ένήργησεν έν όνόματί μου, έν άγνοια όντος 
έμοϋ, δτε ακόμη διετέλουν έν τή παιδική άφελεία -τήν όποιαν καί έξεμε- 
ταλλεύθη τότε έπιτηδείως-, πράγμα όπερ δέν δύναται ουδέ κάν νά ληφθή 
ύ π ’ όψιν ύ π ’ άνθρώπων έστω καί κοινής άντιλήψεως. Ή  Δικαιοσύνη βέ
βαια έχουσα είς χεΐρας της κατηγορίαν τινά, ώφειλεν νά ένεργήση ώς ένήρ
γησεν, διότι τοϋτο τής έπέτασσεν τό καθήκον της. Ά λ λ ’ είς τούς άφελείς... 
είς πρώτην καί τελευταίαν άπάντησιν θά ειπω βροντοφώνως: Ώ  άγαθοί!. 
Δέν κατηγοροϋμαι έγώ ό διευθυντής τής «ίδεολόγου Ηπείρου», άλλά παίς 
τις, δστις έσπούδασεν πλουσιοπαρόχως, χωρίς νά έχη άνάγκην εκατό 
δραχμών!! καί δστις έδημοσιογράφει, διότι ήσθάνετο τήν δημοσιογραφίαν 
ώς άνάγκην, προσφέρων αύτή μειδιάματα ιδεώδους λατρείας. Δέν κατηγο- 
ροϋμαι έγώ, άλλά παΐς τις δστις μή διαγιγνώσκων τήν πραγματικήν ειλι
κρίνειαν τών φίλων του, έγένετο θϋμα πιθανώς τής αίσχρότητός των καί 
ήτις βέβαια δέον νά τεθή έν άμφιβόλω, καθ’ δτι τό κατηγορούν πρόσωπον 
δέν άπέδειξεν άρκούντως τοϋτο. Ά λλά δέν θά βραδύνη ν ’ άποδειχθή ή 
αλήθεια, τήν όποιαν βέβαια δέν θά θελήσω ποσώς νά σχολιάσω, έφ ’ δσον 
τό γεγονός είναι έντελώς γελοϊον.

Ύστερα άπό δυό μέρες (10 Μαΐου) περισσότερο γιά οικογενειακούς λό
γους, είχε ήδη παντρευτεί (τήν πρώτη του γυναίκα), παρά έξ αιτίας τοϋ θο
ρύβου, ό Φακατσέλης έγκατέλειψε τή διεύθυνση τής Ηπείρου, καί έφυγε 
γιά τήν ’Αθήνα. Μέ ειλικρινή λύπην -έγραφε- άναγγέλλω σήμερον άπό τής 
παρούσης στήλης, δτι πιεζόμενος ύπό τής άνυπερβλήτου άνάγκης καί ύπο- 
χρεώσεως, καθαρώς δ ι ’ οικογενειακούς λόγους, οϊτινες μοί άνεφνησαν 
κατά τήν παροϋσαν περίοδον, εύρίσκομαι πρό τοϋ έπιτακτικοϋ καθήκο
ντος ν ’ άποχωρισθώ τής φίλης «Ήπειρον» άπό σήμερον. Τή διεύθυνση τής 
έφημερίδας άνέλαβε, άπό τίς 10 Μαΐου, ό φιλόλογος καθηγητής, άδιόρι- 
στος άκόμα, Τάκης Σιωμόπουλος. Στό κύριο άρθρο του ύποσχόταν νά δια
θέσει δλες τίς δυνάμεις του γιά νά κρατήσει τήν Ή πειρον  στό ύψος τής 
παράδοσης πού δημιούργησε. Ό  στίβος τής «Ηπείρου» -σημείωνε- δέν 
είναι καμωμένος διά παραπατήματα καί διά γυμνάσματα άώρων νεανικών 
προσπαθειών. Υπήρξε μέχρι τοϋδε τό φωτεινότερον άστρον τής Η πειρω 
τικής δημοσιογραφίας καί αύτολαμπές έν μέσφ ολίγων άστρων ημιδια
φανών καί άλλων έτεροφώτων.

Φαίνεται πώς χωρίς οσμήν σκανδάλων τά Γιάννινα δέν μπορούσαν νά 
ζήσουν. Πρίν άπό τό σκάνδαλο Φακατσέλη, πού είχε βαπτισθεΐ άπό μικρο- 
απάτη σέ άσέλγεια, οί Γιαννιώτες χόρτασαν άπό σκανδαλιστικές περι
γραφές καί λεπτομέρειες, περιεχόμενες στό ύπ’ άριθμ. 281/30 βούλευμα 
τοϋ συμβουλίου Πλημμελειοδικών, τό σχετικό μέ τά καθηγητικά σκάνδαλα. 
Τελικά, σύμφωνα μέ τό βούλευμα, παραπεμπόταν νά δικαστεί, ό καθη



—  163 —

γητής τοϋ Έλληνικοϋ σχολείου τής Ζωσιμαίας σχολής ’Ιωάννης Λ. Μελισ- 
σάρης, άπό τήν Άράχωβα τής Βοιωτίας, γιατί κατά τόν Μάϊο τοϋ 1928, 
κατά τίς καταθέσεις τών μαρτύρων καί τήν ομολογία του, άσέλγησε σέ βά
ρος δυό άνήλικων μαθητριών του. Τό συμβούλιο ζητούσε τήν άπαλλαγή 
τών συγκατηγορούμενων καθηγητών Άλκ. Κοντοπάνου καί Χαρ. Ίωαννί- 
δου, γιά έλλειψη έπαρκών στοιχείων. Βασικός στόχος τών κατηγόρων -καί 
όχι φυσικά τοΰ Εύθ. Τζάλλα πού δημοσιοποίησε, καλή τή πίστες τίς κα
ταγγελίες, γ ι’ αύτό καί απαλλάχτηκε άπό τήν κατηγορία τής συκοφαντίας 
κ.λπ., κατά τήν εκδίκαση τής μήνυσης τών καθηγητών- ήταν οί δυό Ήπει- 
ρώτες καθηγητές, κι όχι ό Μελισσάρης, νέος καί μή Ήπειρώτης. Δέν ικα
νοποιήθηκαν άπό τήν άπαλλαγή, άποζημιώθηκαν όμως μέ τή δημοσίευση 
ολόκληρου τοΰ βουλεύματος στόν Ηπειρωτικό άγώνα (άρχισε άπό τίς 23-
4-30) στό όποιο άναφέρονταν καί κάποια στοιχεία σεξουαλικών δραστη
ριοτήτων τών δυό καθηγητών. Ά πό τίς άλλες έφημερίδες, χ\ Αγροτική ηχώ 
δέν άναφέρθηκε καθόλου στό βούλευμα, ό Κήρυξ, όπως καί ή Έλευθερία 
εύνοϊκά τοποθετημένες άπέναντι τών καθηγητών, έδωσαν μικρή περίληψή 
του, ένώ ή Ή πειρος (18-4-30) έγραψε τά εξής: Έξεδόθη τό βούλευμα διά 
τό περίφημον ζήτημα τών καθηγητικών «σκανδάλων». Διά τοϋ βουλεύμα
τος τούτου άπαλλάσσονται πάσης κατηγορίας οί κ.κ. Ίωαννίδης καί Κ ο
ντοπάνος, παραπεμπομένου μόνον τοϋ κ. Μελισσάρη εις τό Πλημμελειο- 
δικείον. "Αλλοι συνάδελφοι πιθανόν νά τό δημοσιεύσωσιν, ή «Ήπειρος», 
έν πάση περιπτώσει, άδυνατεί νά κηλιδώση τάς στήλας της μέ τάς ρυπα
ρότητας καί αισχρολογίας τής Ο. (αύτή ήταν ή βασική μάρτυρας κατηγο
ρίας) καί τών λοιπών. Αρκετά πλέον μέ τό ζήτημα αύτό έξυβρίσαμεν καί 
έντροπιάσαμεν τήν δυστυχή αύτήν πόλιν, εις σημείον ώστε οί ξένοι, πού 
μάς άκούουν καί μάς παρακολουθούν, νά νομίζουν δτι τά Ιωάννινα κα
τέστησαν κέντρον αισχροτήτων καί άκατονομάστων πράξεων. Είχε δίκιο. 
Άλλά ή σκανδαλολογία δέν θά σταματούσε στά Γιάννινα. Είχε συνυφανθεΐ 
μέ τή ζωή τους, κνδύνευε νά γίνει νοσηρή κατάσταση. Τό φθινόπωρο, έξ 
αιτίας τής δίκης τοΰ Μελισσάρη, άλλά καί τών συνεχιζόμενων άνακρίσεων 
-γιά πειθαρχική δίωξη- σέ βάρος τών δυό καθηγητών, θά φούντωνε καί πά
λι. Εξάλλου, κάθε τόσο, οί έφημερίδες, καί προπαντός ή Έλευθερία, κα
τηγορούσαν δασκάλους τής ύπαίθρου γιά άσέλγεια σέ βάρος μικρών τους 
μαθητών κι αύτό έδινε άφορμή σέ ποικίλα σχόλια. Ήρθε, ύστερα άπό ένα- 
δυό χρόνια, ή άποκάλυψη άλλου σκανδάλου, μέ ήρωα έπιθεωρητή τής πε
ριοχής Θεσπρωτίας καί ύποτιθέμενο θύμα δασκάλα ύφισταμένη του, γιά 
νά άναζωπυρώσει τήν σκανδαλολογία καί νά δώσει άφορμή γιά κυκλοφο
ρία τών πιό άπίθανων φημών...

Ά πό τό Μάρτιο άρχισε νά διαφημίζεται στίς έφημερίδες ή έκδοση στά Γιάν
νινα, επιστημονικής καί φιλολογικής επιθεώρησης μέ τόν τίτλο: Έλλοπία, ύπό 
τή διεύθυνση τών Π. Φάντη καί Δ. Σιωμοπούλου. 'Όλες οί έφημερίδες έγραψαν
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καλά λόγια γιά τή μελετώμενη έκδοση. Χαρακτηριστικό τό σχόλιο τοϋ Χρηστο
βασίλη (3-4-30): Δυό καλά παιδιά, ό κ. Πάνος Φάντης, τόν όποιον άκούσαμεν 
καί έθαυμάσαμεν πρό δύο μηνών είς τό «Λύκειον τών Έλληνίδων», καί ό κ. 
Τάκης Σιωμόπουλος, νεαρός φιλόλογος, άπεφάσισαν νά πληρώσουν ένα πραγ
ματικό κενό στόν τόπο μας, έκδίδοντας προσεχώς πολυσέλιδον Ηπειρωτικήν 
Έπιθεώρησιν, μέ ύλην επιστημονικήν καί φιλολογικήν, άναφερομένην σχεδόν 
άποκλειστικώς είς τήν Ήπειρον. Ό  διευθυντής τής «Έλευθερίας» τούς σφίγγει 
όλόθερμα τό χέρι. Ή  Έλλοπία  κυκλοφόρησε τελικά τόν Αύγουστο τοΰ 1930.- 
Δέν είναι μόνο τής εποχής φαινόμενο ή δραστηριότητα τών εχθρών καί κατα- 
στροφέων τοΰ πρασίνου, τά ίδια γίνονταν καί πρίν 65 χρόνια. Σχολίαζε ή 
Ελευθερία (10-4-30): Άπεπειράθη ή Δημοτική άρχή νά μάς έξανθρωπίση ...καί 
έγκατέστησε είς τό κέντρον τής Νέας πλατείας (άνω) ενα κηπάριον, μέ εκλεκτά 
άνθη... ’Όλοι οί τερπνόμενοι είς τό ώραΐον έπλησίαζαν καί τά έκαμάρωναν κά
θε απόγευμα' ένα βράδυ κάποιο τέρας, μέ άνθρωπίνην δυστυχώς μορφήν, έξερ- 
ρίζωσεν δλονς τούς υακίνθους έν πλήρει αύτών ανθίσει. Ή το φιλανθές βλέπετε 
τό τέρας!...-. Δέν δεινοπαθοΰμε μόνο σήμερα άπό τό ποδόσφαιρο, τό ίδιο γι
νόταν καί παλιά, άλλά σέ άλλο επίπεδο: ’Αληθινή πληγή τής πόλεώς μας κατά
ντησαν διάφοροι μαθηταί τών γυμνασίων καί ιδίως τών κατωτέρων τάξεων, 
παίζοντες τό ποδόσφαιρον άνά τάς πολυσυχνάστους όδούς. κι έκεΐ, πού διέρ
χεται κανείς αμέριμνος, δέχεται κατάστηθα ή κατάμουτρα τήν τεραστία 
σφαίρα... Δέν υπάρχουν μέρη απόκεντρα καί ανοιχτά στά Γιάννινα νά παίζουν 
οί μικροί αυτοί τύραννοι χωρίς νά ενοχλούν τόν κόσμο: Νά έπέμβει ή άστυνο- 
μία, κατέληγε ή Ελευθερία (14-4-30).- Στήν ίδια έφημερίδα, τό Πάσχα (20-4- 
30), δημοσιευόταν ώραιο πασχαλινό διήγημα τοΰ Χρ. Χρηστοβασίλη, μέ τίτλο: 
Ό  μέγας πρωτοψάλτης Νικόλαος.- "Εντονη δραστηριότητα, γιά χρόνια, άνέ- 
πτυσσε στήν ’Αθήνα καί τά Γιάννινα, δπου τακτικά έρχόταν, ό δικηγόρος Δημ. 
Ζώτος, ε’ιδικευμένος στήν οργάνωση Επιμελητηρίων. Ή ταν βασικός συντελε
στής καί στήν οργάνωση τοΰ Επιμελητηρίου Ηπείρου. Υποστήριζε, στις πολ
λές διαλέξεις του στά Γιάννινα, δτι ό θεσμός τών Επιμελητηρίων άποτελοϋσε 
πρωταρχικής σημασίας παράγοντα γιά τήν οικονομική άνάπτυξη τής πε
ριοχής.- Έντονη διαμάχη άρχισε άνάμεσα στά Γιάννινα καί τήν Πρέβεζα, σχε
τικά μέ τήν 'ίδρυση τοΰ τόσο άναγκαίου γιά τήν "Ηπειρο, άντιλυσσικοΰ σταθ- 
μοΰ. (Οί Ήπειρώτες έτρεχαν στήν ’Αθήνα νά κάνουν άντιλυσσική θεραπεία καί 
τά κρούσματα τής λύσσας ήταν πολλά). Οί Γιαννιώτες τόν ήθελαν γιά τήν πόλη 
τους, οί Πρεβεζάνοι τόν διεκδικοΰσαν κι αύτοί μέ πείσμα. Τελικά κέρδισαν οί 
Πρεβεζάνοι.- Στίς 27 ’Απριλίου έγιναν στή Μητρόπολη οί γάμοι τοΰ έκ τών 
Σουλιοτοχωρίων καταγομένου άνθυπολοχαγοϋ τοϋ Πεζικοϋ Δημοσθένους 
Χρήστου καί τής «καρυάτιδος καί Ήροπροσώπου» δίδος Άγγελικίτσας, θυγα- 
τρός τοϋ συμπαθεστάτου καί άγαθωτάτου τελώνου Ίωαννίνων κ. Αχ. Εύθυμί- 
ου. Ό  Χρηστοβασίλης στά κοινωνικά του χρησιμοποιούσε πληθώρα κοσμη
τικών έπιθέτων, καί σ’ αύτό τόν μιμήθηκαν καί άλλοι, τής εποχής του καί με
ταπολεμικά. Ό  Δημοσθένης Χρήστου, ό σεμνότατος τό τε ήθος καί τήν ψυχήν, 
δπως τόν χαρακτήριζε -καί ήταν - ό Χρηστοβασίλης, κατά τόν πόλεμο τοΰ 1940 
ήταν υπασπιστής τοΰ στρατηγοΰ Κατσιμήτρου. Στό στρατηγείο τής VIII μεραρ
χίας υπηρετούσα τότε κι έγώ ώς δακτυλογράφος, κι έρχόμουν κάθε μέρα σ’
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επαφή μέ τό Χρήστου, μοΰ δόθηκε έτσι ή ευκαιρία νά εκτιμήσω τό ήθος καί τά
προσόντα του (’Αρκετά γράφω γ ι’ αύτόν στό βιβλίο μου «Μνήμες τοΰ ’40....»).-
Μιά μελέτη τοΰ καθηγητή Φιλ. Σαγκούνη, βασισμένη στό πολύτιμο άρχεϊο Φι
λιού πού βρέθηκε στήν κατοχή του καί δημοσιευμένη στόν Ηπειρωτικόν άγώνα 
τής 13ης Μαΐου, δημιούργησε άντιδράσεις στούς πνευματικούς κύκλους τής 
πόλης. Ό  Σαγκούνης ύποστήριζε πώς πατρίδα τών Ζωσιμάδων, δέν ήταν τό 
Γραμμένο, άλλά τά Γιάννινα. Κατέληξε σ’ αύτή τή διαπίστωση ύστερα άπό

γράμματα τών ευεργετών, άλλά καί 
τής διαθήκης τοΰ τελευταίου Ζω- 
σιμά, στά όποια άναφερόταν ώς 
τόπος τής γέννησής τους τά Γιάννι
να, όπου υπήρχε καί τό πατρικό 
τους σπίτι, κατά τήν όμολογία 
τους. Στό Γραμμένο, ύποστήριζε ό 
Σαγκούνης, oi Ζωσιμάδες είχαν 
υποστατικά, όπως καί πολλοί 
άλλοι πλούσιοι έχουν σ’ άλλα χω
ριά, άλλά αύτά δέν προϋποθέτουν 
καί τόπο γέννησης καί καταγωγής. 
Στούς έρευνητές καί τήν κοινή γνώ
μη ήταν εδραιωμένη ή πεποίθηση 

πώς οί Ζωσιμάδες κατάγονταν άπό τό Γραμμένο, ερχόταν τώρα ό Σαγκούνης 
καί τά άνέτρεπε. Πολλοί άντέδρασαν καί πρώτη ή ’Ελευθερία, (26-5-30) γράφο
ντας: Μ ετ’ απορίας άνέγνωμεν είς εγχώριον έφημερίδα... πραγματείαν τοϋ φί
λου μας σοφοϋ καθηγητοϋ κ. Φιλ. Σαγκούνη περί τής ιδιαιτέρας πατρίδος τών 
περιωνύμων Ζωσιμάδων, οϋς θεωρεί γεννηθέντας έν Ίωαννίνοις καί καταγο- 
μένους έξ Ίωαννίνων, ούχί δέ έκ Γραμμένου, ένθα σώζεται, μαρτνρεϊται καί 
δείκνυται ακόμη ό πατρικός των οίκος... καί ή μπάσταινα τώνχωραφιών των... 
Δέν μάς δείχνει ό κ. Σαγκούνης καί άλλους Ίωαννίτας έχοντας σπίτια καί μπά- 
στινες είς χωρία; Ό  κ. Σαγκούνης περιέπεσεν είς τήν άσύγγνωστον δι ’ έαυτόν 
πλάνην έκ τοϋ έν τή διαθήκη τοϋ Νικολάου Ζωσιμά άναγραφομένου άρθρου 
(όπου μιλεϊ γιά πατρικόν όσπίτιον είς Ιωάννινα). Ά λλ ’ αυτό κ. Σαγκούνη δέν 
άναιρεΐ τήν έκ Γραμμένου καταγωγήν τών Ζωσιμάδων, οϋδέ τήν αυτόθι γέννη- 
σίν των, διότι έτνχε ν ’ άγοράση ό πατήρ του όσπίτιον έν Ίωαννίνοις! Καί μή
πως ολίγοι έκ χωρίων καταγόμενοι, οί όποιοι ήγόρασαν σπίτια έν Ίωαννίνοις, 
έπαυσαν καταγόμενοι έξ ών χωρίων όρμοϋνται; (άναφέρει παραδείγματα). 
Ά λλ’ ό Σαγκούνης δέν ήταν επιστήμων πού κάνει πίσω εύκολα. Οί κρίσεις τής 
’Ελευθερίας, καθώς καί άλλων φίλων του τόν πίκραναν. Τά αίσθήματά του 
αύτά εκφράζει σέ συνέντευξη πού έδωσε στήν ’Ήπειρο (30-5-30): Μέ λύπην μου, 
τήν οποίαν δέν άποκρύπτω, είδα νά μέ είρωνεύωνται φίλοι, μέ τους οποίους 
ατενώς συνδέομαι. Καί διατί; ’Εγώ δέν έγραψα κατά παραγγελίαν, οϋτε δ ι ’ 
άμοιβήν τινα οίανδήποτε. ’Ήμουν τυχερός νά πέση στά χέρια μου μέγα μέρος 
άπό τά άρχεία τοϋ μακαρίτου Αλεξίου Φίλιου, γαμβροϋ έ π ’ άνεψιά τών αοι
δίμων μεγάλων έθνικών ευεργετών Ζωσιμάδων καί έπιτρόπου αύτών καί έθε- 
ώρησα καθήκον μου νά τό τακτοποιήσω, ώστε νά είναι δυνατόν μέ αύτά νά

Ο καθηγητής τής Ζωσιμαίας Φιλ. Σα- 
γκούνης διδάσκει (στήν έδρα). Παρακο
λουθεί τό μάθημά του ό γυμνασιάρχης 
Γ. Καλούδης.
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γραφή κάποια ιστορία άληθής γιά τόνβίον τών Ζωσιμάδων, τήν δράσιν αύτών, 
τήν εκπαιδευτικήν κίνησιν τών σχολών τών Ίωαννίνων καί τήν κοινοτικήν κα- 
τάστασιν τήν εποχήν εκείνην. Ά π ’ δσα κατόρθωσα νά τακτοποιήσω... είδα δτι 
'έως τώρα τά περισσότερα πού ξέραμε ήταν άοριστίαι καί πολλαί πλάναι άσυγ- 
χώρητοι (τό άρχεΐον Φίλιου δημοσίευσε ό Σαγκούνης στά Ηπειρωτικά Χρονι
κά... κι αλήθεια πολλές πλάνες διέλυσε). Τά διάφορα, λοιπόν, έγγραφα σημει
ώματα ...μέ έξηνάγκασαν, χάριν τής ιστορικής άληθείας... νά δημοσιεύσω δσα 
έδημοσίευσα καί τά όποια μέ τό δημοσίευμα τής «Ελευθερίας» νομίζουν οί 
διαπράξαντες αύτό δτι θά τά άνασκεύαζαν. Όμως: 1) Μέ τό νά λέγουν δτι οί 
επίσημοι πήγαν στό Γραμμένο (στό σχόλιό της ή Έλευθερία άνέφερε κι αύτή 
τήν επίσκεψη) καί προσέφεραν τόν θαυμασμόν των εις τήν μνήμην τών μεγά
λων αύτών τέκνων τοϋ Γραμμένου, δέν άνατρέπονται τά έπιχειρήματά μου. 2) 
Ζητεί ό άρθρογράφος νά τοϋ δείξωμεν καί άλλους Ίωαννίτας έχοντας σπίτια 
καί μπάσταινες εις χωρία. Θά ήτο σωστότερον νά έρωτοϋσε ποιοι άπό τούς 
εύπορους παλαιούς Ίωαννίτας δέν εΐχον μπάσταινες εις τά χωριά. 3) Μάς κα
ταλογίζουν πλάνην άσύγγνωστον διότι έστηρίχθημεν εις όμολογίαν τοϋ Ν. Ζω- 
σιμά, δτι έχει υποστατικά εις τό Γραμμένον. Καί φέρει ώς παράδειγμα τόν κ. 
Λιάσκον, ό όποιος δέν έπαυσε νά είναι Ζιτσιώτης, διότι αύτός ή ό πατήρ του, 
ήγόρασε ποτέ σπίτι στά Γιάννινα. Άλλά τά παιδιά τών κυρίων αύτών, άν γεν
νηθούν στό πατρικόν των σπίτι στά Γιάννινα καί μεγαλώσουν σ ’ αύτό δέν θά 
λέγωνται Γιαννιώτες; ’Ενώ οί Ζωσιμάδες δέν μάς άναφέρουν σπίτι πατρικό 
στό Γραμμένο, δπως θά λέν τά παιδιά τοϋ κ. Λιάσκου (ό Λιάσκος ήταν συμβο
λαιογράφος) τό πατρικό μας σπίτι στή Ζίτσα. Έκτός δέ αύτοϋ, οί Ζωσιμάδες 
τό Γραμμένο τό άναφέρουν ώς χωρίον άπλώς καί δχι ώς χωρίον μας. δπως ό 
άείμνηστος Καπλάνης συχνότατα εις τήν διαθήκην του γράφει «τό χωρίον μου 
Γραμμένον»... ’Ώστε φίλε μου, ά π ’ δσα μάς εγραψεν ό άρθρογράφος σου δέν 
φωτιστήκαμε. Χρειάζεται φώς καί δχι δανεικό. Φώς άπό ντοκουμέντα.

Στό θέμα άναμίχτηκαν καί οί Γραμμενιάτες καί προπαντός ό δάσκαλος 
Σπυρ. Τσίκας, καί μέ σειρά δημοσιευμάτων του στόν ’Ηπειρωτικόν άγώνα. επι
χείρησε ν ’ άντρέψει τά επιχειρήματα τοϋ Σαγκούνη. Ό  τελευταίος δμως δέν 
ήταν άπό τούς ερευνητές πού παραδίδονται εύκολα καί άποσύρονται άπό τή 
μάχη. Μέ σειρά άλλων δημοσιευμάτων του στήν Ή πειρο έφερε σέ φώς άπό τό 
άρχείο Φίλιου, δλα τά στοιχεία πού τοϋ ήταν άπαραίτητα γιά νά στηρίξει τήν 
άποψή του, ( Ήπειρος, 29-6-30 μέχρι 11-7-30). Τίτλος τής μελέτης του ήταν: 
Πραγματεία τοϋ κ. Φιλίππου Σαγκούνη. Ή  άπάντηση - μελέτη άπευθυνόταν 
πρός τόν δήμαρχο, τόν πρόεδρο τοϋ Δημοτικού συμβουλίου καί τό Δημοτικό 
συμβούλιο Ίωαννίνων. Έγραφε εισαγωγικά: Λαβών άφορμήν άπό έν σημείωμα 
τοϋ «’Ηπειρωτικού άγώνος» περί Ζωσιμαδών, έδημοσίευσα εις τήν αύτήν εφη
μερίδα τής 13ης πραγματείαν μου περί τοϋ τόπου τής γεννήσεως τών Ζωσι- 
μαδών. Τό άνυστερόβουλον καί άσκοπον έκεϊνο σημείωμά μου, τό όποιον ένό- 
μιζον δτι θά συνεκίνει τούς ένδιαφερομένους ύπέρ τής ιστορικής άληθείας καί 
τής άποκαταστάσεως τών πραγμάτων εις τήν θέσιν των, έξήγειρεν έναντίον 
μου πικρόχολον άντίδρασιν καί άγανάκτησιν άντιγνωμούντων. Επίσης οϋτε 
δημοσιογραφικόν άγώνα εννοώ νά διεξαγάγω, οϋτε νά κατέλθω εις έπίπεδον 
διαμάχης, δέν μού έπιτρέπεται δέ νά υποχωρήσω εις τήν ύποστήριξιν ίστο-
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ρικής αλήθειας. Γιά τό λόγο αύτό -συνέχιζε- υποβάλλει δλα τά αναγκαία έγγρα
φα τοϋ άρχείου του στό Δήμο, μέ τήν παράκληση νά ενεργήσουν, δ,τι νόμιζαν, 
άναγκαΐο διά τήν άποκατάστασιν τής έκτοπισθείσης άληθείας υπό άκατανοή- 
των παραδόσεων καί μυθοπλασιών. Κατά τήν παράθεση τών ιστορικών στοι
χείων καί έγγράφων παραπονεΐται συχνά έναντίον τών έπικριτών του γιατί 
άπό τά γνωστά κείμενα πού χρησιμοποιούν, παραλείπουν δσα δέν είναι σύμ
φωνα μέ τίς απόψεις τους. Ή  χρησιμοποίηση π.χ. άπό τόν Σπ. Τσίκα κειμένων 
άπό τούς Παραλλήλους βίους τοΰ Α. Γούδα, (τόμος Γ ' , σελ. 3), έγινε κατά τρό
πο πού νά έξυπηρετεϊ τίς θέσεις του, μέ παράλειψη δσων ό Γούδας έγραφε περί 
τόπου γέννησης τών Ζωσιμάδων, δπως: ...Καί τό μέν Γραμμένον είναι ή πατρίς 
τών προγόνων τών Ζωσιμάδων. Οϋτοι έγεννήθησαν έν Ίωαννίνοις... Οί Ζωσι- 
μάδαι κατάγονται μέν ώς πάσι γνωστόν καί ύ π ’ αύτών τούτων αείποτε μετά 
τίνος εύγενοϋς ύψηλοφροσύνης όμολογούμενον, έκ τοϋ χωρίου Γραμμένον, 
άλλ ’ ούτε οϋτοι έγεννήθησαν έν αϋτφ, ϊσως ό πατήρ των, ούτε είναι γνωστή ή 
εποχή, καθ’ ήν οί προγονοί των μετώκησαν είς ’Ιωάννινα, ένθα βεβαίως έγεν
νήθησαν άλληλοδιαδόχως απαντες περί τά μέσα τής παρελθούσης (ΙΗ ' αί.) 
έκατονταετηρίδος. (Ύ πό τοϋ άρθρογράψου τοϋ «Ήπειρωτικοϋ άγώνος» (Σπ. 
Τσίκα) -παρατηρεί ό Σαγκούνης- τοϋ άναλαβόντος τήν ϋπεράσπισιν δήθεν τοϋ 
Γραμμένου έπί τών δικαιωμάτων μητρότητος τών Ζωσιμάδων, παρελήφθη όλη 
ή ανωτέρω παράγραφος τοϋ Γούδα, διότι ξεθεμελιώνει τόν άγώνα του. Ποια 
καλοπιστία ιστορική!!). Ή  πραγματεία τοΰ Σαγκούνη κατέληγε μέ τά έξης: Πα
ραμένει λοιπόν ώς ίστορικώς μεμαρτυρημένον, δτι κατάγονται μέν οί Ζωσιμά- 
δες άπό τό χωρίον Γραμμένον, άλλ ’ οϋτε αυτοί, οϋτε ό πατήρ των Παναγιώτης 
έγεννήθη είς αύτό. Πιθανόν ό παππούς τών Ζωσιμάδων νά έγεννήθη εκεί. Κα
τόπιν όλων τούτων προβάλλει είς τούς πολίτας τών Ίωαννίνων τό έξής ζήτη
μα. Θά άδιαφορήσουν καί θά δεχτούν νά παρασυρθοϋν άπό τήν άδέσποτον καί 
άστήρικτον παράδοσιν ότι οί Ζωσιμάδες δέν έγεννήθησαν είς τά Ιωάννινα; Θά 
άνεχθοϋν ώστε τήν μεγαλυτέραν δόξαν τών Ίωαννίνων νά σφετεριστούν άλλοι, 
όλως άδίκως καί παραλόγως; Φαίνεται μάλλον πώς έπικράτησε ή παράδοση. 
(Γιά τήν καταγωγή τών Ζωσιμάδων, άρκετά παραθέτει ό Στ. Μπέττης στό βιβλίο 
του: «Οί Ζωσιμάδες» ’Ιωάννινα 1990).- Μεγάλη έπιτυχία σημείωσε τό ’Αγροτικό 
συνέδριο πού συγκροτήθηκε στά Γιάννινα (11-5-30), μέ πρωτοβολία τών Γεωρ
γικών συνεταιρισμών. Τά κύρια θέματα πού άπασχόλησαν τούς συνέδρους 
ήταν: 1) Μέτρα γιά τήν καλλιτέρευση τής κατάστασης τοΰ άγροτικοΰ πλη- 
θυσμοϋ. 2) "Ιδρυση ξεχωριστού υποκαταστήματος τής Αγροτικής τράπεζας στά 
Γιάννινα. 3) ’Αγροτική άσφάλεια. 4) "Ιδρυση συνεταιριστικών τυροκομείων. 5) 
Χορήγηση περισσότερων καλλιεργητικών δανείων καί άναστολή πληρωμής τών 
χορηγηθέντων, έξαιτίας τής άδυναμίας, λόγω τής οικονομικής κρίσης, τών 
άγροτών νά τά έξοφλήσουν κ.ά. Τό γεωργικόν συνέδριον -έγραψε ή ’Αγροτική 
ηχώ (15-5-30)- όπερ άποτελεϊ σταθμόν διά τά αγροτικά ζητήματα, δύναται νά 
θεωρηθή ώς κατόρθωμα, τοσούτω μάλλον, καθ’ όσον παρετηρήθη μεταξύ τών 
αγροτικών μαζών ιδιαιτέρα καί αξιέπαινος προθυμία, ήτις παρέχει τό ένδόση- 
μον, ότι ό γεωργός ήσθάνθη τάς δυνάμεις του καί ή εποχή τής έκμεταλλεύσεώς 
του παρήλθεν άνεπιστρεπτεί. Ή  ίδια έφημερίδα δημοσίευσε μέ λεπτομέρειες (σέ 
συνέχειες) τά πρακτικά τοϋ συνεδρίου καί δλους τούς λόγους τών ομιλητών»
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Κ αθώς προχωρούσε ή άνοιξη πολλαπλασιάζονταν καί oi εκδηλώσεις, 
οί ένταγμένες στό πρόγραμμα τοΰ εορτασμού τής Εκατονταετηρίδας, 

σέ πόλεις, χωριά καί ιστορικούς τόπους. Πλούσιες οί εκδηλώσεις, καλλί
τερα οργανωμένες -μετά τήν πρώτη εμπειρία τοΰ Σουλίου- συμμετοχή χι
λιάδων λαού, υπουργοί, βουλευτές, άλλοι άξιωματοΰχοι τής Πολιτείας, 
τοπικοί καί τοΰ κέντρου, χοροί, γνήσια Ηπειρωτικά γλέντια. Οί Ήπει- 
ρώτες -άλλά καί όλοι οί "Ελληνες- ξεχνούσαν τά προβλήματά τους καί 
συμμετείχαν ενεργά, μέ περηφάνεια καί ψυχική άνάταση, στό μεγάλο γε

γονός πού θύμιζαν αύτές οί γιορτές: Τή δη
μιουργία τοΰ έλεύθερου ελληνικού κρά
τους. Στίς 19 καί 20 Μαΐου έγιναν οί γιορ
τές στό Πέτα, τήν "Αρτα καί τό Ζάλογγο (ό 
Χρηστοβασίλης έγραψε καί άπήγγειλε στόν 
τόπο τής θυσίας τών Σουλιωτισσών τό ποί
ημα: Στίς σκιές τών Σουλιωτισσών πού έπε
σαν άπό τούς βράχους τοϋ Ζαγόγγον). Λί
γες μέρες άργότερα άρχισαν οί έκδηλώσεις 
στήν Πάργα (σέ άνάμνηση τής φυγής τών 
Παργινών άπό τήν Πατρίδα τους, δταν, τόν 
Ιούλιο τοΰ 1819 οί "Αγγλοι τήν πούλησαν 
στόν Αλή πασά) μέ ταυτόχρονες εκδηλώ
σεις στήν Κέρκυρα, στό ναό τοΰ άγιου Γε
ωργίου, στό Φρούριο, όπου βρισκόταν τά 
ιερά κειμήλια τών έκκλησιών τής Πάργας 

καί τά οστά τών Παργινών. Ό  Χρηστοβασίλης, παρακολούθησε ό ίδιος 
δλες τίς γιορτές καί άσχολήθηκε γιά δλες μέ εκτενείς περιγραφές, άπήγγει- 
λε ποίημα, Στά ξενητεμένα κειμήλια τής Πάργας, δταν ξαναγύρισαν στήν 
ελευθερωμένη πατρίδα τους (22-5-1930), γραμμένο πάνω στό άντιτορπι- 
λικό ’Αετός, μέ τό όποιο μεταφέρονταν οί επίσημοι τών Γιαννίνων, άπό 
τήν Πρέβεζα στήν Πάργα. Οί γιορτές θά συνεχιστοΰν δλο τό καλοκαίρι. 
Φυσικά, άπό καμμιά δέν έλλειψε, λόγω υπουργικής ιδιότητας, ό Δημ. 
Μπότσαρης. Οί άντιπολιτευόμενες έφημερίδες βρήκαν τήν εύκαιρία νά 
σχολιάσουν άκόμα κι αύτό: Ό  άξιότιμος κ. έπί τών Ναυτικών ύπουργός, 
ό οποίος άπό έτους σχεδόν περιφέρεται μετά καί άνευ στόλου άνά τά 
Ηπειρωτικά παράλια, άφοϋ ήδη μετέβη είς τό Σούλι, μετά ναυτικοϋ επι
τελείου καί μουσικής διά τάς έορτάς, τώρα άπέρχεται είς τάς έορτάς Ζα
λόγγου, Πέτα καί Πάργας... 'Εάν τυχόν κατά τή θρυλουμένην υπουργικήν 
μεταρρύθμισιν ό κ. ύπουργός τών Ναυτικών άπολέση τόν ύπουργικόν του 
θώκον, νομίζομεν, δτι δέν θά ητο άσκοπον νά ίδρυθή καί ύπουργείον εορ
τών καί πανηγνρεων διά τό όποιον θά ητο πολύ κατάλληλος ( 'Αγροτική 
ήχώ 20-5-30).

Ο βράχος τοΰ Ζαλόγγου



Ό  εορτασμός της Εκατονταετηρίδας έδωσε τήν εύκαιρία στόν ελληνικό 
τύπο, τής πρωτεύουσας καί τής επαρχίας, νά δημοσιεύσει πολλές καί σο
βαρές μελέτες, άναφερόμενες στήν Επανάσταση τοΰ ’21, στήν ίδρυση τοΰ 
ελληνικού κράτους καί στούς σημαντικότερους σταθμούς τής ιστορίας του. 
Οί γιαννιώτικες έφημερίδες είχαν ν ’ άντλήσουν πλούσιο ύλικό άπό τά 
επαναστατικά κινήματα καί τούς άγώνες τών Ήπειρωτών, μέ κορυφαία 
έξαρση τό Σούλι καί τούς Σουλιώτες. Σέ μιά τέτοια άναδρομή ό Β. Γκορ- 
τζής σέ άρθρο του {'Ηπειρος, 20 καί 21-3-30) άνέφερε δλα τά στοιχεία πού 
δέν έπέτρεψαν νά γίνουν τά Γιάννινα ελληνικά άπό τό 1880 (μέ τή Συνθή
κη τοϋ Βερολίνου). "Ας σημειώσω έδώ καί τήν δέηση τής άντιπροσωπείας 
τών μαθητών τής Ζωσιμαίας σχολής πού είχε μεταβεΐ, μέ τούς καθηγητές

τους στό Σούλι, στίς γιορτές πού έγιναν 
έκει: Γιά κείνους πού πάλαισαν γιά τήν 
Έλευθερία, γιά κείνους πού χάραξαν μέ τό 
αίμα τους στά άθάνατα βουνά τοϋ Σουλίου 
τό αιώνιο τραγούδι τής αύτοθυσίας καί τοϋ 
ήρωϊσμοϋ, γιά κείνους πού στεφάνωσαν μέ 
στεφάνια άπό λουλούδια τή δόξα, γιά κεί
νους σήμερα γονατίζουμε καί νοερά ενώ
νουμε τούς ύμνους μας μαζί μέ τό δικό τους 
τραγούδι. Γιά τούς Σουλιώτες.

Κι ένώ οί Ήπειρώτες γιόρταζαν καί τ ι
μούσαν τούς άγώνες τών προγόνων τους, 
στήν ’Αθήνα, τό δεύτερο δεκαήμερο τοΰ 
Μάΐου. άφηνε τήν τελευταία του πνοή ό 
άγωνιστής τών πολέμων τοΰ 1912-13 καί 
τοΰ Βορειοηπειρωτικού άγώνα, ό συνι
δρυτής τής ’Ηπειρωτικής Εταιρείας, πού 

πρόσφερε πολλά στήν Ή πειρο κατά τούς προαπελευθερωτικούς άγώνες, ό 
άρχηγός τής Χειμάρας, στρατηγός Σπϋρος Σπυρομήλιος. Οί Ήπειρώτες 
τής ’Αθήνας καί τοΰ Πειραιά, άλλά καί πολλοί άλλοι, έπίσημοι καί άνεπί- 
σημοι, τόν τίμησαν όπως τοΰ άξιζε, τήν ήμερα τής κηδείας του. Τό ϊδιο 
έκαναν καί οί Γιαννιώτες μέ τήν οργάνωση έπιβλητικού μνημοσύνου στή 
Μητρόπολη. Τελευταία έπιθυμία τοΰ Βορειοηπειρώτη ήρωα, ήταν νά ταφεί 
στή γή τών προγόνων του, τή Χειμάρα. Ό μως οί ’Αλβανοί, τόν φοβοΰνταν 
άκόμα καί νεκρό, γ ι’ αύτό άρνήθηκαν νά δώσουν τήν άδεια μεταφοράς τής 
σοροΰ του έκεΐ. Κι έγραφε πικραμένος ό Χρηστοβασίλης: (Έλευθερία. 29 
Μαΐου 1930): Ή  ’Αλβανική κυβέρνησις ήρνήθη νά έπιτρέψη τήν είσοδον 
εις τήν Αλβανοκρατουμένην Χειμάραν τής σοροϋ τοϋ Σπυρομήλιου! 
Δυστυχισμένη Αλβανία πώς κατήντησες στά χέρια τοϋ Αχμέτ Ζώγου, τοϋ 
μικρού Σουλτάν Χαμίτ, ώστε νά φοβάσαι κι άπό έναν νεκρόν. Δέν είναι
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Σπύρος Σπυρομήλιος, 
ό άρχηγός τής Χειμάρας.
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κράτος βιώσιμον, είναι κράτος καταδικασμένον είς θάνατον ή Αλβανία! 
Ή  πράξις αυτή τής άλβανικής κυβερνήσεως, δέν είναι μόνον ανόητη, άλλά 
καί άνανδρη.

Τό μνημόσυνο τοΰ Σπυρομήλιου στή Μητρόπολη, έγινε άφορμή νά δη- 
μιουργηθεΐ κατά τήν τέλεσή του σοβαρό επεισόδιο, τήν εύθύνη τοΰ οποίου 
ό άντιπολιτευόμενος τό μητροπολίτη ’Ηπειρωτικός άγών (3-6-30) άπέδιδε 
στό Σπυρίδωνα. Τί είχε συμβεΐ;

"Οταν ολοκληρώθηκε ή επιμνημόσυνη δέηση, ό καθηγητής Λούτσης, 
πού είχε όρισθεϊ γιά τήν εκφώνηση τοΰ επιμνημόσυνου λόγου, άνέβηκε στό 
λογείον γιά νά τόν απαγγείλει, χωρίς προηγουμένως νά ζητήσει τήν ευλο
γία τοΰ δεσπότη, φιλώντας τό χέρι του, όπως καί σήμερα συνηθίζεται. 
Ό ταν άντελήφθη αύτή τήν παράλειψη ό Σπυρίδων, ό όποιος άρχισε στό 
μεταξύ νά μοιράζει τό άντίδωρο, θύμωσε καί φώναξε δυνατά: Φιλούν χέ
ρια πρώτα ό κόσμος. Ό  ρήτωρ, ύπό τήν επιτακτικήν φωνήν τοϋ κ. Σπυρί
δωνος Βλάχου, ήναγκάσθη νά κατεβεΐ τοϋ «λογείου» καί οϋτω έδημιουργή
θη σκηνή, προξενήσασα άλγεινήν έντύπωσιν. Άμέσως μετά τό έπεισόδιον 
άπεχώρησαν ό Γ. διοικητής κ. Καλεύρας καί οί λοιποί επίσημοι. Στόν 
Ηπειρωτικό άγώνα, ύστερα άπό τά εγκώμια πού γιά πολλά χρόνια είχε 
γράψει γιά τό έργο τοΰ Σπυρίδωνος, ξύπνησε τό παλιό άντι-Σπυριδωνικό 
μένος καί έγραψε -παρ’ ότι άναγνώριζε ότι ή παράλειψη τοΰ ρήτορα νά 
άγνοήσει τό Σπυρίδωνα ήταν σοβαρή- σφοδρό έπικριτικό άρθρο έναντίον 
του μέ τίτλο: Ό  άκρατος Δεσποτισμός, καί έπίτιτλο τή γνωστή φράση τοΰ 
Εύαγγελίου: Ούαί ύμΐν Γραμματείς καί Φαρισαίοι ύποκριταί κ.λπ. 
Υπήρξε  -τόνιζε- τόσον σοβαρόν τό λυπηρόν έπεισόδιον τό λαβόν χώραν 
κατά τήν έπιμνημόσυνον δέησιν υπέρ άναπαύσεως τής ψυχής τοϋ άειμνή- 
στου Σπυρομήλιου καί τοσαύτην κατάπληξιν ένεποίησε π α ρ ’ έπισήμοις 
καί άνεπισήμοις άλλά καί τή καθόλου κοινή γνώμη, ώστε ή έφημερίς νά θε
ώρηση επιτακτικόν καθήκον νά άφιερώση τάς σημερινάς γραμμάς της... 
Ψέγομεν τόν άκρατον δεσποτισμόν, δστις έξεδηλώθη κατά μίαν μυσταγω
γίαν. Τά οστά τοϋ Σπυρομήλιου θά έτριξαν είς τό νεόσκαπτον μνημεΐον 
του έξ άγανακτήσεως. διότι δέν έγινε πλήρης συμμόρφωσις πρός ένα τύ
πον. ...Δυστυχώς, ό άνώτερος κλήρος τής ’Εκκλησίας δέν άκολουθεί τόν 
έξελικτικόν ρυθμόν τοϋ δημοκρατικού μας πολιτεύματος, δέν φροντίζει νά 
έθισθή πρός τά σημερινά πολιτικά πράγματα, οϋτε πρός τήν πολιτικήν 
ζωήν τοϋ έθνους. Κρατείται σθεναρώς έξεων καί τύπων, οί όποιοι έχουν 
τήν άφετηρίαν των είς τά άδυτα τών άνακτόρων τών αύτοκρατόρων τοϋ 
Βυζαντίου. Ό  άνώτερος κλήρος έξακολουθεί νά έφαρμόζη είς τήν εκκλη
σιαστικήν ιεραρχίαν καί τάξιν τύπους καί διατάξεις, αί όποΐαι, άν εΐχον 
θέσιν είς τήν Βυζαντινήν καί ’Οθωμανικήν αύτοκρατορίαν, ουδόλως σήμε
ρον συμβιβάζονται πρός τήν έκδημοκρατικοποιηθεΐσαν καθολικήν συνεί- 
δησιν... Τό άρθρο είχε καί πολιτικές προεκτάσεις, γ ι’ αύτό καί ή Γενική δι
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οίκηση, μέ άνακοίνωσή της, έσπευσε, κατά κάποιο τρόπο, ν ’ άποστασιο- 
ποιηθεΐ: Ό  Γενικός Διοικητής Ηπείρου παρέστη είς τό έν τφ  Μητροπολι- 
τικφ ναφ τελεσθέν μνημόσυνον ώς φίλος τοϋ μακαρίτου Σπυρομήλιον καί 
ώς άντιπρόσωπος τής κυβερνήσεως. Θά τφ  ήτο άναντιρρήτως εύχάριστον 
νά όλοκληροϋτο ή άπόδοσις φόρου τιμής είς τήν μνήμην άνδρός, δστις 
άνήκει είς τήν άλύγιστην γενεάν τοϋ φλογερωτέρου έθνικοϋ καί φυλετικοϋ 
παλμοϋ. Συνεπώς, ό Γενικός διοικητής έλυπήθη είλικρινώς διότι, διά τούς 
τούτους ή εκείνους τούς λόγους, έματαιώθη ή έκφώνησις τοϋ προαγγελθέ- 
ντος λόγου καί άπεχώρησεν. Δέν άνταποκρίνονται όμως είς τήν πραγμα
τικότητα δσα έδημοσιεύθησαν χθές. Ουσιαστική άντίκρουση τών κρίσεων 
καί επιχειρημάτων τοΰ Ηπειρωτικού άγώνος, έδωσε ό Τάκης Χατζής 
(υπογράφοντας ώς Δ.Γ.Χ.) στήν *Ηπειρο (4-6-30, στό άρθρίδιο μέ τίτλο: 
Πέριξ ένός θορύβου: ’Ασφαλώς πολύ σπεύδει -έγραφε- ή άγαπητή συνά
δελφος «Ηπειρωτικός άγών». Σπεύδει είς σημεΐον ώστε νά παραβλέπη με
ρικός άκαταμαχήτους άληθείας καί συνεπαιρομένη άπό τήν οργήν, φθάνει 
είς τό σημεΐον νά έκστομίση βαρείας φράσεις έναντίον, άν όχι τίποτε άλλο, 
τουλάχιστον μεγάλου Ήπειρώτου. Ό μιλεϊ περί δεσποτισμών καί παλαιών 
βυζαντινών έθίμων, ούδένα έχόντων κύρος καί άπήχησιν είς τήν σημερινήν 
Δημοκρατικήν συνείδησιν τών Ελλήνων. Α λλά θά λησμονή φαίνεται... δτι 
ή 'Ορθοδοξία όμιλεϊ άκόμη είς τάς ψυχάς μας ένεκα μόνον καί μόνον 
αύτών τών δεσποτισμών, τών παλαιών βυζαντινών έθίμων, τής μεγαλοπρε- 
πείας τής τελέσεως τής θείας λειτουργίας, ένεκα αύτών μόνον, «τών άνοή- 
των, άν θέλη ό «Ηπειρωτικός άγών», έθίμων καί συμβόλων. Λησμονεί δτι 
έάν είς τήν σημερινήν Ελλάδα τών τραγικών περιπετειών, τών άτυχών πο
λέμων. καί τής άδιεξόδου οικονομικής δυσπραγίας, έάν ύπάρχη «Πίστις», 
οφείλεται είς τά σύμβολα αύτά τά πτωχά, τά ταπεινά, τά άνόητα ϊσως -τό 
κόνισμα. τήν κανδήλα. τόν Δεσπότην, τό κερί- δπως καί έάν ύπάρχη Εθνι
κισμός καί Εθνικιστικά ιδανικά όφείλονται πάλιν είς μερικά σύμβολα- 
τήν φουστανέλλαν, τόν άργαλειόν, τά σύμβολα τών λαϊκών παραδόσεων 
καί μύθων καί τών δημοτικών τραγουδιών. Καί έχομεν τήν άδιάσειστον 
γνώμην καί πεποίθησιν δτι ό Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ίωαννίνων 
έπραξε δ,τι έπραξε έλαυνόμενος άπό τάς άνωτέρω σκέψεις καί ούχί άπό 
τόν φαρισαϊσμόν τών διύλιζόντων τόν κώνωπα, δπως έντελώς μονό
πλευρα καί στενά έξετάζων τό ζήτημα θέλει νά παραστήση ό άρθρογράφος 
τής συναδέλφου.

Στήν περιοχή τής Β. ’Ηπείρου, έξακολουθοΰσαν πάντα οί διώξεις τών 
Ελλήνων, μέ διάφορα προσχήματα (κλείσιμο τών σχολείων, διωγμό δα
σκάλων καί ιερέων, συλλήψεις ηγετικών στελεχών τής όμογένειας κ.λπ.). 
Εκτός άπό τούς διωγμούς, σύγχιση δημιουργούσαν καί οί άντιφατικές 
ειδήσεις πού κυκλοφορούσαν γιά τήν ύγεία τοΰ Άχμέτ Ζώγου. Τό Βελι
γράδι, παραπληροφορώντας, γιά έξυπηρέτηση τών δικών του σκοπών, μι-
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λοϋσε όχι μόνο γιά σοβαρότατη ασθένεια τοϋ Ζώγου, άλλά καί γιά τό θά
νατό του. Οί γιαννιώτικες έφημερίδες έπεσαν θύματα αύτής τής παραπλη
ροφόρησης καί πολλές φορές ανέγραψαν ότι ό Ζώγου ήταν νεκρός, 
τραυματίζοντας έτσι τήν άξιοπιστία τους καί γιά τά όσα συνέβαιναν στήν 
’Αλβανία καί ιδιαίτερα στήν περιοχή τής Β. ’Ηπείρου.

Τ ή Μεγάλη Τρίτη, τό πρωΐ, ό Πέτρος ξεκίνησε άπό τό σπίτι γιά τό μη- 
τροπολιτικό μεγάρο νά δει καί πάλι τό Σπυρίδωνα. Δέν ήταν μόνο τό 

πνεϋμα τών ήμερων πού τόν οδηγούσε εκεί, αισθανόταν τήν άνάγκη νά 
εξομολογηθεί σέ κάποιον τίς σκέψεις πού τυραννοϋσαν τό νοϋ καί νά κά
νει κοινωνό τών συναισθημάτων πού βάραιναν τήν καρδιά του. Ποιός 
ήταν περισσότερο κατάλληλος άπό τό Σπυρίδωνα γιά νά δεχτεί αύτή τήν 
έξομολόγηση; Βρισκόταν σέ άσχημη ψυχολογική κατάσταση τόν τελευταίο 
καιρό. Ό  θάνατος τοϋ άγαπημένου φίλου, τοΰ Χατζή, τοΰ είχε ματώσει 
τήν καρδιά, ή πληγή δέν έλεγε νά κλείσει' κάθε φορά πού τόν έφερνε στό 
νοϋ του ένοιωθε πώς ή πληγή αίμορραγοΰσε, θά περνοΰσε πολύς καιρός, 
χρόνια ίσως, γιά νά κλείσει. Οί θάνατοι άγαπημένων προσώπων, τοΰ Βα
σίλη πρώτα, ύστερα τόσων φίλων, τό ίδιο μέρος τής καρδιάς τραυμάτιζαν, 
κάθε νέα δοκιμασία πρόσθετε καί τή δική της χαρακιά, μποροΰσε ποτέ νά 
επουλωθεί αύτή ή πληγή; "Οταν πονοΰσε θυμόταν πάντα τά λόγια καί τήν 
άπελπισία τοϋ Βασίλη. Έκεΐ πού πίστευε πώς τό συρίγγιό του είχε 
έπουλωθει, νά το πάλι, ξέσχιζε τήν τρυφερή σάρκα, γιά νά ξεχυθεί άπ’ έκεΐ 
βρωμερό πύο καί αίμα, τό κοιτούσε ό γυιός του καί βυθιζόταν στήν έσχατη 
άπελπισία. "Ιδια μέ τό συρίγγιο τοΰ Βασίλη είχε γίνει καί ή πληγή τής καρ
διάς τοΰ Πέτρου. Έβλεπε κάθε τόσο νά απογυμνώνεται άπό τόν περίγυρο 
μέσα στόν όποιο μεγάλωσε καί άνοιξε τά φτερά του. Άνθρωποι φίλοι καί 
γνωστοί, πολλοί συνομίληκοί του -ήταν πιά εξήντα πέντε χρόνων- χάνο
νταν, έφευγαν γιά τό μεγάλο ταξίδι, όλο καί πιό πολύ άραίωνε ό κόσμος' 
πού γνώριζε, ό δικός του κόσμος. Οί νέοι άνθρωποι κι αύτοί πού συνέρ- 
ρεαν άπό τά χωριά καί μεγάλωναν τόν πληθυσμό τής πόλης, τοΰ ήταν 
άγνωστοι, δέν τοΰ έλεγαν τίποτα, άγνοοϋσαν τά μεγάλα γεγονότα, άν τούς 
ρωτούσες γιά τήν προαπελευθερωτική περίοδο, άκόμα καί γιά τούς πολέ
μους καί τίς νίκες τοΰ στρατοΰ μας τό 1912-1913, δέν θά είχαν πολλά νά 
ποΰν. Γρήγορα ξεχνιοΰνται οί μεγάλες στιγμές τής Ιστορίας, ενώ οί άσχη
μες γαντζώνονται σά βδέλλες στή μνήμη καί δέν λένε νά ξεκολλήσουν. 
Έρχονταν βέβαια καί οί προπαγάνδες πού άγωνίζονταν νά πείσουν τούς 
άνθρώπους νά θυμούνται ό,τι αύτές ήθελαν νά θυμηθούν καί νά ξεχνοΰν 
τά άλλα. Οί Βενιζελικοί άγωνίζονταν νά πείσουν τόν κόσμο πώς μόνο ή 
διπλωματική ικανότητα τοϋ Βενιζέλου άπελευθέρωσε τά Γιάννινα, σά νά 
μή χρειάζονταν τά έπιτελικά σχέδια, οί σκληρότατες μάχες, τό αίμα πού 
χύθηκε. Οί Βασιλικοί, πάλι, μόνο στίς στρατιωτικές ικανότητες τοϋ Κων
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σταντίνου απέδιδαν τή νίκη. Δέν έπαιξε κανένα ρόλο ή πολιτική ευφυΐα 
τοϋ Βενιζέλου πού οδήγησε τή χώρα στό στρατόπεδο τών νικητών, χωρίς 
αύτή ήταν αμφίβολο αν ή Ελλάδα θά έπαιρνε μέρος στόν πόλεμο καί θ ’ 
άπελευθέρωνε τή Μακεδονία καί τήν ’Ήπειρο. Δυσφοροϋσε ό Πέτρος άπό 
τήν τάση τών άνθρώπων νά λησμονοΰν τήν 'ιστορία τους, άλλες φορές τρό
μαζε καθώς, κάνοντας βόλτες στήν πλατεία μαζί μέ τό Γιάγκο Κεϊβανίδη, 
δέν ξεχώριζε κανένα άπό τούς παλιούς γνωστούς του, νά τοΰ πει μιά κα- 
λημέρα, νά τοΰ σφίξει τό χέρι, ν ’ άλλάξει δυό ζεστές κουβέντες μαζί του, 
ν ’ άναπολήσουν τά περασμένα, τίς δύσκολες, σκληρές άλλά καί άλησμό- 
νητες μέρες τών άγώνων. Τόσος κόσμος έκανε βόλτα στήν πλατεία κι έρχο
νταν στιγμές πού είχε τήν αίσθηση πώς περπατοΰσε σ’ έρημο τόπο, άγνω
στο... ’Ακόμα καί ή ραγδαία μεταβολή πού γινόταν στήν πόλη, νέα σπίτια, 
νέοι δρόμοι, πλατείες, νέα κέντρα, τόν εύχαριστοΰσε βέβαια, ταυτόχρονα, 
όμως τοΰ δημιουργοΰσε μελαγχολικές σκέψεις, τοϋ χαλοϋσε τή διάθεση. 
Δυσκολευόταν ν ’ άποδεσμευθεί άπό τήν έπίδραση μιάς κατάστασης, ή 
όποία άποτελοΰσε γιά δεκάδες χρόνια τόν περίγυρο, χωρίς μεταβολές καί 
άνακατατάξεις, καί ν ’ άφομοιώσει μέ εύχέρεια τά έρεθίσματα τών νέων 
παραστάσεων (άν ζοϋσε τά μεταπολεμικά χρόνια καί έβλεπε τά Γιάννινα 
στή σημερινή τους μορφή, μπορεί καί νά έχανε τά λογικά του)... Έ τσι θέ
λησε νά δει τόν Σπυρίδωνα, μιά προσωπικότητα πού άποτελοΰσε τόν 
κυριότερο συνδετικό κρίκο μέ τό παρελθόν κι έδινε νόημα στή ζωή τοΰ πα
ρόντος.

"Οταν έφθασε στό Άρχιμανδρειό μπήκε στήν έκκλησία κι άναψε τό κερί 
του. ’Ανοιχτές οί έκκλησιές άπό πολύ πρωί δέχονταν τόν κόσμο πού πή
γαινε στίς δουλειές, ήθελαν νά προσκυνήσουν τό Νυμφίο, νά πάρουν 
κουράγιο άπό τά σεπτά Πάθη του, νά καταθέσουν τήν εύλάβειά τους. Βγαί
νοντας άπό τήν έκκλησία ό Πέτρος, άλλαξε γνώμη. Δέν θά πήγαινε στό 
Σπυρίδωνα. Τόν είχε δει ύστερα άπό τό θάνατο τοΰ Χατζή, μίλησαν γιά τή 
βασανισμένη ζωή του. έκαναν τό πνευματικό του μνημόσυνο, τί άλλο νά 
έλεγαν μέ τό δεσπότη, χτυπημένο κι αύτόν άπό τήν ίδια άρρώστεια; Σκέ
φτηκε πώς χρέος του ήταν νά δεί τά παιδιά του, πού άνέλαβαν τήν εύθύνη 
νά συνεχίσουν τήν έκδοση, προπαντός τόν Τάκη Χατζή, αύτός ήταν πού 
κράτησε στή ζωή τήν έφημερίδα μαζί μέ τούς άνθρώπους πού τόν βοήθη
σαν. Αίσθάνθηκε έναν κόμπο στό λαιμό, καθώς μπήκε στό τυπογραφείο. 
Γιά μιά στιγμή ξεχάστηκε κι έτρεξε πρός τό γραφείο γιά νά σφίξει τό χέρι 
τοΰ φίλου του, δταν ξαναγύρισε στήν πραγματικότητα άντίκρυσε ένα σο
βαρό καί στοχαστικό νέο, πού σηκωνόταν άπό τήν καρέκλα γιά νά τόν χαι
ρετήσει. Ή ταν ό Τάκης Χατζής, γνώριζε τόν Πέτρο, χάρηκε πού τόν είδε. 
όπως χάρηκαν κι όσοι άπό τό τυπογραφείο είχαν πρωινή δουλειά, διέλυαν 
τήν έφημερίδα καί τοποθετούσαν τά στοιχεία στίς κάσες, κάθε ένα στό 
κουτάκι του. Πρώτος μίλησε ό Τάκης. —Μάς τιμάει ή επίσκεψή σας κ. Κω-
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στίδη. τοϋ είπε, πάντοτε μάς μιλοϋσε ό πατέρας γιά σάς, εισαστε άπό τούς 
λίγους, άλλά διαλεχτούς φίλους του, μάς έφυγε δυστυχώς γρήγορα κι άφη
σε ορφανούς καί τήν οικογένεια καί τήν εφημερίδα. Παλεύουμε τώρα νά 
τήν άναστήσουμε, κάνουμε δ,τι μπορούμε, άγωνιζόμαστε προπαντός νά 
κρατήσουμε ψηλά τήν άξιοπιστία της. Δέν ξέρω άν καί γιά πόσο καιρό θά 
τά καταφέρουμε... — Θά τά καταφέρετε κ. Χατζή, βλέπω στά μάτια σας τή 
φλόγα τού πατέρα σας, θά τά καταφέρετε... Μόνη μου συμβουλή είναι νά 
μήν παρασύρεσθε άπό διαδόσεις καί εντυπώσεις τής πρώτης στιγμής καί 
στηρίζετε τίς κρίσεις σας σ ’ αύτές. Ό  μακαρίτης ό κύρ Γιώργης, άψύς 
καθώς ήταν, έκανε κάποτε τέτοιες παρατιμονιές, είχε τόν άνδρισμό δμως 
νά τό παραδέχεται καί νά έπανορθώνει. Καλλίτερο θδναι εσείς, άντί νά 
επανορθώνετε, νά είστε σίγουροι γιά δ,τι δημοσιεύετε. Μήν απογοητεύεστε 
άπό τίς αντιξοότητες. Στηριχθείτε στό παράδειγμα εκείνου, στήν άγωνιστι- 
κή του διάθεση καί θά πετύχετε. Θά σάς στηρίζουν οί Ι'ιαννιώτες, τό διαι
σθάνομαι. Καί κάτι άλλο. Διαβάζω τά κείμενά σου, δχι τόσο τά πολιτικά, 
όσο τά φιλολογικά, τά ποιήματά σου καί τά λίγα χρονογραφήματα πού 
υπογράφεις ώς Τάκης Πελλερέν, βλέπω πολλά πράγματα σ ’ αύτά. Ξανοί
γονται δρόμοι μπροστά σου, άν έχεις τήν πίστη τού πατέρα σου θά τούς 
διαβείς καί θ ’ άνεβεϊς σέ ψηλές κορφές. ’Εγώ δέν είμαι γραμματισμένος, 
άνθρωπος τής άγοράς είμαι, περηφανεύομαι δμως πώς μπορώ νά κυκλο
φορώ μέ άνεση στούς χώρους τών γραμμάτων, καί νά ξεχωρίζω τό ώραΐο 
από τό άσχημο. Είχα βλέπεις καί καλό δάσκαλο σ ' αύτά, τόν πατέρα σου. 
Καλλίτερα θάταν νά ύπογράφεις τά κείμενα μέ τό επώνυμό σου: Τάκης 
Χατζής. 'Αφησε τό «Πελλερέν», δέν είναι δικό σου, άνήκει σ ’ άλλον, δ,τι 
δημιουργήσεις πρέπει νά φέρει τή σφραγίδα σου, τό πραγματικό σου όνο
μα... Σταμάτησε. Ό  Τάκης Χατζής ένοιωσε έκπληξη άπό τήν πνευματική 
καλλιέργεια τοΰ συνομιλητή του. Τόν ήξερε ώς ένα καλό έπαγγελματία, 
άνθρωπο πού χαιρόταν νά βοηθάει μ’ όποιο τρόπο μποροΰσε τούς συναν
θρώπους του, άριστο οικογενειάρχη, συνετό καί συνειδητά θρησκευόμενο 
χριστιανό, τώρα, πού πρώτη φορά κουβέντιαζε μαζί του, άνακάλυπτε κι 
έναν άλλο Κωστίδη, κάποιον πού μποροΰσε νά κρίνει ένα λογοτεχνικό κεί
μενο, μιά πνευματική δημιουργία, μέ υπευθυνότητα, χωρίς νά παρασύρε- 
ται άπό γνώμες άλλων, χωρίς νά είναι ειδικός, στηριγμένος μόνο στό κρι
τήριό του.

Μίλησαν γιά πολλά άκόμα, πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά, γιά τά 
Γιάννινα καί τά προβλήματά τους. Ό  Τάκης Χατζής (τό Δημήτρης τό χρη
σιμοποίησε κυρίως μετά τόν πόλεμο) ήταν γιά όλα καλά κατατοπισμένος 
καί οί κρίσεις του ξεχώριζαν γιά τήν ορθότητα καί τήν άντικειμενικότητά 
τους, δέν άπειχαν καί πολύ άπό τά «πιστεύω» τοϋ Πέτρου. ’Ιδιαίτερη εντύ
πωση τοΰ έκανε ό πλοΰτος τών γνώσεών του γιά τά πνευματικά ζητήματα 
τής χώρας μας, ήταν κι ό πατέρας του ποιητής καί συγγραφέας, σκεφτόταν
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καθώς τόν άκουε νά μιλάει, άλλά τοϋτος έχει καί κάτι άλλο πού τόν ξεχω
ρίζει άπό τόν κυρ Γιώργη...

Ό ταν ό Πέτρος σηκώθηκε νά φύγει, είχε τήν αίσθηση πώς ό γυιός τοϋ 
Χατζή ήταν άξιος νά συνεχίσει τό δημοσιογραφικό έργο τοϋ πατέρα του, 
σέ άλλης μορφής δμως διαφέροντα είχε στραμμένα τό νοϋ καί τήν καρδιά 
του. Άκόμα καί στά καθαρώς πολιτικά ζητήματα άρχισε νά διαφοροποι
είται άπό τή γραμμή τοΰ πατέρα του. Έξακολουθοϋσε βέβαια νά συντάσ- 
σεται μέ τίς άπόψεις τών Φιλελευθέρων, στροφή, τήν όποία είχε κάνει μέ 
σπαραγμό ψυχής τόν τελευταίο χρόνο ό μακαρίτης φίλος του, σιγά-σιγά 
όμως άρχισε νά κρατάει άποστάσεις άπ’ αύτή τήν εξάρτηση. Ήρθε καί ή 
επιδείνωση τής οικονομικής κρίσης καί τά οικονομικά σκάνδαλα τής 
κυβέρνησης τοϋ Βενιζέλου, δημιουργήθηκαν έτσι οί προϋποθέσεις γιά πλή
ρη άνεξαρτησία τής Ηπείρου άπό τήν πολιτική παράταξη, πού ώς τώρα 
τήν υποστήριζε. Κατά τό τέλος τοΰ χρόνου -καί ένωρίτερα άκόμα- διάβα
ζαν οί Γιαννιώτες άρθρα πολύ έπικριτικά γιά τό Βενιζέλο καί τήν πολιτική 
του: Πανωλεθρίαν ύπέστη είς τήν Βουλήν -έγραφε στίς 3-12-30- ό Βενιζέ
λος, κατά τήν συζήτησιν έπί τοϋ άρτου καί τών άλλων καταχρήσεων. Τά 
ζητήματα αύτά δέν έξηντλήθησαν οϋτε θά έξαντληθοϋν, έφ' όσον τήν 
Ελλάδα έξακολουθεΐ νά κυβερνά βασιβουζουκίζων καί καταπατών τά πά
ντα ό Βενιζελισμός... Ό  Βενιζέλος δέν είναι δυνατόν νά έκλειψη άπό τήν 
Ελλάδα σήμερον. Καί έφ ’ όσον υπάρχει καί κυβερνά αυτός, είναι πεπρω- 
μένον, μοιραϊον, άναπόφευκτον, τό ελληνικόν οικοδόμημα νά καταρρέη... 
Πολλοί μπορεί νά παρεξενεύτηκαν γιά τή νέα πολιτική στροφή τής εφημε
ρίδας, όχι όμως καί ό Πέτρος' άπό τήν πρώτη συνάντησή του μέ τόν Τάκη 
Χατζή, είχε διαγνώσει τίς άμφιβολίες γιά τήν παρατηρούμενη άδιαφορία 
τών κυβερνώντων γύρω άπό τίς οικονομικές άτασθαλίες τών στελεχών 
τους...

"Οταν γύρισε στό μαγαζί άπό τά γραφεία τής Ηπείρου, ό Πέτρος κα
τάλαβε πώς κάτι συνέβα^νε. δυσάρεστο όχι εύχάριστο. Ή  θλίψη πού ζω
γραφιζόταν έντονα στό πρόσωπο τοΰ Γιάγκου, τό επιβεβαίωσε. —Τί τρέ
χει; τόν ρώτησε γεμάτος άνησυχία. —Ή  Φιλίτσα..., τοϋ άπάντησε κι ό λό
γος του έμοιαζε μέ λυγμό άπελπισμένου, ή Φιλίτσα δέν είναι καλά. —Κι 
έσύ κάθεσαι άκόμα έδώ; Τί έχει ή Φιλίτσα: — Έπαθε αιμορραγία, μόλις 
έφυγες άπό τό σπίτι, φώναξαν άμέσως τό χειροϋργο Σούλη, είναι άκόμα 
στό σπίτι... Ό  Πέτρος δέν περίμενε ν ’ άκούσει άλλα. Έφυγε βιαστικά γιά 
τήν Καραβατιά, στό δρόμο βρήκε ένα άμάξι, μπήκε κι έφτασε γρήγορα. Στό 
σπίτι όλοι ήταν έκεΐ, δέν έλειπε κανένας. Ειδοποιήθηκε άμέσως κι ό Δημή
τρης, άφησε τό ιατρείο του κι ήρθε, ήταν στό δωμάτιο τής Φιλίτσας μαζί 
μέ τό Σούλη, τήν εξέταζαν. Ό  Σούλης τότε ήταν άνερχόμενος χειροϋργος, 
συχνά οί έφημερίδες δημοσίευαν εύχαριστήρια άνθρώπων πού θεράπευε. 
Κάποιο είδος άντιζηλίας άναπτύχθηκε μέ τό μεγάλο τέρας τής χειρουρ
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γικής, τό Δάνο, παρόλο πού συγγένευαν κάπως άπό τήν πλευρά τής γυναί
κας του (Ή Βασιλεία Σούλη, τό γένος Στεφανίδου, καταγόταν άπό τό χω
ριό μου, χωριό καί τού Δάνου, τή Βίτσα). Ή  οικογένεια Κωστίδη τό Δάνο 
σκέφτηκε νά καλέσει, έμαθε όμως πώς είχε πάει στό ’Αργυρόκαστρο γιά 
εγχειρήσεις, έτσι απευθύνθηκε στό Σούλη. Περίμεναν μέ άγωνία ν ’ άνοίξει 
ή πόρτα, νά μάθουν τί είχε γίνει. "Οταν βγήκε ό Σούλης, στό πρόσωπο τόν 
κοίταξαν όλοι, νά διαβάσουν έκεϊ τήν άλήθεια. -Πώς είναι ή Φιλίτσα για
τρέ: ρώτησε πρώτος ό Πέτρος. —Είχαμε κάποια διαταραχή στήν εγκυμο
σύνη της, άπάντησε αύτός, είπαμε μέ τό Δημήτρη τί θά κάνει, πρός τό 
παρόν δέν θά σηκωθεί άπό τό κρεβάτι, οϋτε συγκινήσεις χρειάζονται, πρέ
πει νά σταματήσει ή αιμορραγία, θά δοΰμε... Αύτό τό θά δοΰμε έκρυβε μέσα 
του καί τήν έλπίδα καί τό φόβο. ’Ανήσυχοι, μπήκαν στό δωμάτιο τής Φι- 
λίτσας καί κουβέντιασαν μαζί της, χωρίς συναισθηματικές εξάρσεις, άκο- 
λούθησαν τίς συμβουλές τοΰ γιατροΰ, κι άποτραβήχτηκαν. Μόνο ή Θεώνη 
έμεινε, κάθησε κοντά της, δλα θά πάνε καλά άδελφούλα, τής έλεγε, κι ύστε
ρα, γιά νά άποσπάσει τήν προσοχή της άπό τίς ενοχλήσεις πού ένοιωθε, 
άρχισε νά τής διηγείται ιστορίες άπό τή ζωή τους στή χαμένη πατρίδα, τή 
Σμύρνη. Οί ιστορίες έμοιαζαν μέ ώραια παραμύθια, πάντα είχαν καλό τέ
λος, ούτε μιά φορά δέν έκανε λόγο γιά τή θεομηνία πού ξέσπασε στό τέλος 
κι οδήγησε στό μεγάλο χαλασμό. Ευτυχώς τήν επόμενη μέρα ή αιμορραγία 
σταμάτησε, ό κίνδυνος γιά άποβολή είχε άποφευχθει, ό Σούλης αύτή τή 
φορά τούς καθησύχασε πειστικά. Ή  Θεώνη έμεινε κοντά της, ώς τό Μεγά
λο Σάββατο πού σηκώθηκε ή Φιλίτσα. Ή  άνησυχία πέρασε κι έδωσε τή 
δυνατότητα σ’ δλους νά γιορτάσουν τό Πάσχα μέ χαρά καί εύγνωμοσύνη 
στό θεό πού βοήθησε. Στό πασχαλινό τραπέζι ήταν παρόντες όλοι: Ό  Θε
ολόγος μέ τήν ’Αλεξάνδρα, ή οικογένεια τοΰ Γιάγκου καί τής Χριστίνας, 
άκόμα κι ό Σταΰρος Σπυρόπουλος, τόν είχαν έγγράψει κι αύτόν τακτικό 
μέλος τής μεγάλης οικογένειας. Έφαγαν, ήπιαν, χάρηκαν, ό Γιάγκος έψαλ
λε τά άναστάσιμα τροπάριά του, δοξασμένος ό Κύριος, έκανε τό σταυρό 
του ό Πέτρος, νά μάς άξιώσει καί τοϋ χρόνου νά γιορτάσουμε δλοι μαζί. 
κι όποιοι άκόμα έρθουν -καί κοίταξε τή Φιλίτσα μέ χαμόγελο- τήν Ανά
στασή του.

Ή  άνοιξη προχωρούσε μέ γοργούς ρυθμούς, μπήκε ό Μάϊος, ό μήνας 
τής πιό πλούσιας άνθησης, μοσχοβολούσε ή άτμόσφαιρα τής πόλης άπό τά 
μύρα τών λουλουδιών τών άνθόκηπων, κάθε σπίτι είχε τό δικό του, ή κα
ταστροφή τών πάντων άπό τή χρήση τοΰ τσιμέντου, ήταν άκόμα μακρυά. 
Παρά τήν οικονομική κρίση πού μάστιζε τόν τόπο (είχαν άρχίσει οί μεγά
λες γιορτές τής άνοιξης καί τοΰ καλοκαιριοΰ- πρώτη ήταν ή γιορτή τών 
άγιων Κωνσταντίνου καί Ελένης καί πολλά χωριά δημοσίευαν στίς έφη
μερίδες άγγελίες ότι δέν γιόρταζαν ούτε δέχονταν έπισκέψεις' τέτοιες άγγε- 
λίες μόνο τήν εποχή τοΰ άποκλεισμοΰ είχαν δει τό φώς τής δημοσιότητας),
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οί Γιαννιώτες ήταν αισιόδοξοι, επηρεασμένοι σίγουρα άπό τήν άτμόσφαι- 
ρα πού δημιούργησαν οί έκδηλώσεις γιά τόν εορτασμό τής Εκατονταετη
ρίδας σέ πόλεις καί χωριά τής ’Ηπείρου. Εξοντώθηκε καί ή ληστεία, πού 
είχε ξαναζωντανέψει τίς πιό μαύρες μέρες τής σκλαβιάς, συνειδητοποι
ούσαν τώρα όλοι ότι, παρά τίς δυσκολίες, ζούσαν σ’ ένα έλεύθερο κράτος, 
γιόρταζε τά έκατό χρόνια τής άνεξαρτησίας του, έδώ καί δεκαεφτά χρόνια 
τμήμα του άποτελούσε καί ή ελεύθερη "Ηπειρος, τά προβλήματα μεγάλα 
καί δυσεπίλυτα, όμως οί έλπίδες δέν είχαν χαθεϊ. Ό  Πέτρος, έξαιτίας τής 
έπισφαλούς ύγείας του, δέν τόλμησε νά διακινδυνεύσει περιπέτειες μέ 
άναρριχήσεις στά κακοτράχαλα βουνά τοϋ Σουλιοΰ, ούτε στίς γιορτές τής 
’Άρτας καί τής Πάργας πήγε, ήταν μακρυνά καί κουραστικά αύτά τά τα
ξίδια τότε, θά πήγαινε μόνο στίς γιορτές τοΰ Ζαγοριοϋ καί τοϋ Πωγωνιοϋ.

Ή  έπισφαλής ύγεία τοΰ Πέτρου δέν ήταν πρόσχημα, άπεικόνιζε πραγ
ματικές καταστάσεις. Οί ενοχλήσεις τής καρδιάς είχαν πολλαπλασιαστεί 
τόν τελευταίο καιρό. Στό μαγαζί πού κυκλοφορούσε πάνω κάτω γιά νά 
έξυπηρετει τούς πελάτες, κάποιες φορές καί στό δρόμο πού περπατούσε 
αισθανόταν πάλι όπως πριν άπό χρόνια, μιά δυνατή γροθιά στό κέντρο 
τοΰ στήθους, τόν έλουζε κρύος ιδρώτας, κι έκεΐ πού ήταν έτοιμος νά πέσει, 
ή πίεση στό στέρνο άρχιζε νά έξασθενίζει, σιγά σιγά άποτραβιόταν, σέ λίγο 
ξανάβρισκε τόν εαυτό του, όλα έμοιαζαν όπως πρώτα, άλλά δέν ήταν. 
Ένοιωθε έξαντλημένος, κι έτρεχε κάπου νά καθήσει, νά ξεκουραστεί. 
Θυμόταν τό παλιό έμφραγμα καί τόν έπιανε φόβος. Νάταν κι αύτές οί κρί
σεις προμηνύματα μιάς νέας δοκιμασίας; Δέν τό πολυπίστευε... Άφοΰ 
περνούσαν κι έφευγαν δέν θά ήταν κάτι σοβαρό. Αύτό ήταν τό λάθος του. 
Δέν έλεγε τίποτα στό Δημήτρη κι άφηνε έτσι τόν εαυτό του άνυπεράσπιστο 
γιά νέα προσβολή, ϊσως νά ήταν καί ή μοιραία. Τόν έσωσε μιά γρίππη 
άνοιξιάτικη, αύτές είναι χειρότερες άπό τίς χειμωνιάτικες, τόν έρριξε στό 
κρεβάτι, κι έτσι ύποχρεώθηκε νά ύποστεΐ τήν έξέταση τοΰ γυιοΰ του. Κά
ποιος μορφασμός στό πρόσωπο, κατά τήν ώρα τής έξέτασης καί μιά κίνη
ση τοΰ χεριοΰ πρός τό μέρος τοΰ στήθους, έκαναν τόν Δημήτρη νά ύπο- 
ψιαστεΐ. -Πονάς πατέρα: τόν ρώτησε άνήσυχος, είχε διαπιστώσει ήδη πώς 
ή λειτουργία τής καρδιάς του δέν ήταν όμαλή. — Έ, λίγο... —Τί θά πει λ ί
γο: Πονάς ή δέν πονάς: Σ ’ έχει ένοχλήσεί κι άλλες φορές πόνος στό 
στήθος: Μήν μοϋ πεις ψέμματα... — Κάπου κάπου Δημήτρη. μ ' ενοχλεί... 
—Καί γιατί δέν έκανες λόγο γι ’ αυτό; — Τί νά σέ απασχολώ τώρα άπό τή 
δουλειά σου, έρχεται ό πόνος, φεύγει, λέω πώς δέν είναι σοβαρό... —Σ ’ δ
λα είσαι καλός πατέρα, δμως ή άδιαφορία γιά τήν ύγεία σου δέν έχει όρια... 
Αύτοί οί πόνοι είναι επικίνδυνοι, μπορεί νά σέ οδηγήσουν σέ θάνατο κι 
εσύ μού λές πώς δέν μού μίλησες γιά νά μή μ ’ ενοχλήσεις: Τί νά σοϋ πώ; 
Καί τήν άλλη φορά πού έπαθες τό έμφραγμα είχες ένοχλήσεις καί κρα
τούσες τό στόμα σου κλειστό. Μόλις σηκωθείς άπό τή γρίππη. θά σέ στείλω
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σέ κλινική νά κάνουμε όλες τίς εξετάσεις, νά δοϋμε ποϋ βρισκόμαστε... Ό  
Πέτρος, ένοιωθε πώς έφταιγε, δέν μίλησε. Ό λα  έγιναν δπως είπε ό Δημή
τρης. Οί έξετάσεις απέδειξαν σοβαρή ισχαιμία, είχε τήν πάθηση άπό τό πα
λιό έμφραγμα, ή άνεμελιά καί ή άδιαφορία του τήν είχαν επιδεινώσει, καί 
αυξημένη πίεση. Τοϋ έδωσαν φάρμακα, αυστηρή δίαιτα, -τήν είχε παραβιά
σει κι αύτή- ξεκούραση γιά άρκετό καιρό, άποχή άπό κάθε δραστηριότητα, 
όχι συγκινήσεις. Τί μπορούσε νά κάνει; Οί αποφάσεις τών γιατρών είναι 
νόμος. "Αν τόν παραβεΐς τιμωρείσαι μέ θάνατο. Ένοιωθε νά άσφυκτιά στό 
στενό περιβάλλον τοϋ σπιτιού, όμως δέν μπορούσε νά άντιστρέψει τίποτε. 
Εύτυχώς είχε τόν κήπο, τό καλοκαίρι είχε έρθει καί μέ πολλές ζέστες μά
λιστα' κατέβαινε εκεί, έκανε τόν περίπατό του άνάμεσα στ’ άνθισμένα 
παρτέρια καί τή σκιά τών δέντρων, αισθανόταν τόν εαυτό του καλλίτερα. 
Είχε κι ένα άλλο κίνητρο χαράς αύτή τήν περίδο. Ή  έγγονή του ή Έλενί- 
τσα, κόρη τοΰ Δημήτρη, τελείωσε τό έξατάξιο δημοτικό κι ετοιμαζόταν νά 
δώσει εισαγωγικές εξετάσεις στό έξατάξιο πιά γυμνάσιο, στή Ζωσιμαία θά 
φοιτοΰσε κι αύτή. Διάβαζε συνήθως στό δωμάτιό της, πολλές φορές όμως 
κατέβαινε καί στόν κήπο, καθόταν κάτω άπό τόν ίσκιο ένός δέντρου καί 
μελετούσε. Ό  παππούς δέν τήν ένοχλούσε ποτέ, πλημμύριζε όμως άπό χα
ρά, όταν ή Έλενίτσα έτρεχε κοντά του, νά τοΰ ζητήσει κάποια πληροφορία, 
διευκρίνιση ή ερμηνεία σέ λέξεις ή φράσεις πού δυσκολευόταν νά κατανοή
σει. Δέν πήγαινε στόν πατέρα της τό Νίκο. κοτζάμ διδάκτορας ήταν, ένοι
ωθε κάποια συστολή, άκόμα καί φόβο, μήν τίς κάνει παρατηρήσεις γιά τίς 
έξηγήσεις πού ζητούσε, στόν παππού είχε περισσότερη έμπιστοσύνη. Κι άν 
άκόμα δέν ήξερε τήν άπάντηση ό Πέτρος, τής ύποσχόταν πώς τήν άλλη μέ
ρα θά τήν είχε έτοιμη. Ρωτούσε μέ τρόπο τό Νίκο καί τήν έπαιρνε. Ή  Έλε
νίτσα καταλάβαινε τή μέθοδο πού χρησιμοποιούσε ό παππούς γιά νά τή 
βοηθήσει, δέν τήν άπασχολούσε όμως αύτό, όσο τό πώς θά άντιδρούσε άν 
στή Ζωσιμαία σχολή θά είχε καθηγητή τόν πατέρα της. Ή  σχέση καθηγητή 
πατέρα καί μαθήτριας κόρης, συχνά έχει καί στοιχεία άντιπαράθεσης. Σέ 
μιά τέτοια κατάσταση δέν ήθελε νά βρεθεί ή Έλενίτσα...

Τ ό Πεντατάξιο Διδασκαλείο Ίωαννίνων, μέ τή φωτεινή καθοδήγηση 
τοΰ διευθυντή του Εύριπίδη Σούρλα, άναπτυσσόταν σέ μιά άξιόλογη 

εστία, παιδαγωγικής κατάρτισης άξιων δασκάλων καί πνευματικής καί πο
λιτιστικής προφοράς. Οί γιορτές πού οργάνωνε μέ τήν εύκαιρία έθνικών 
καί θρησκευτικών έπετείων ή άλλων εκδηλώσεων γιά νά τιμήσει έπιφανεΐς 
παιδαγωγούς ή πνευματικούς άνθρώπους, ξεχώριζαν πάντα γιά τήν ποιό
τητα καί τόν πλούτο τοΰ περιεχομένου τους. Ό  κύκλος μάλιστα τών εορ
τών πού άρχισε άπό τόν Μάιο τοϋ 1930 καί συνεχίστηκε καί τά έπόμενα 
χρόνια, άφησε κατάπληκτους όσους τίς παρακολούθησαν... Στίς 16 Μαΐου, 
τό βράδυ, τό Διδασκαλείο έκανε τήν πρώτη του εκδήλωση μέ τήν 'Εορτήν
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τής Άνοίξεως. Ή  σημείωση πού καταχωρήθηκε στό συνοπτικό πρόγραμμα 
τής γιορτής άνέφερε: Ή  εορτή εχουσα κατ' εξοχήν παιδαγωγικόν χαρα
κτήρα, φέρει είς δλας της τάς λεπτομερείας τήν σφραγίδα τής δημιουρ
γικής εργασίας όλων τών μαθητών καί μαθητριών τοϋ Διδασκαλείου, είς 
ους άποκλειστικώς οφείλεται ή λογοτεχνική, ή λαογραφική ή καλλιτεχνική, 
ή διακοσμητική καί ή μουσική σύνθεσις καί ή διεξαγωγή τής όλης έν γένει 
εορτής. (Σήμερα τέτοιες εκδηλώσεις είναι άγνωστες γιά τούς φοιτητές τών 
παιδαγωγικών τμημάτων τών πανεπιστημίων μας. "Ολα ισοπεδώθηκαν. Κι 
έσβησαν οί συλλογικές προσπάθειες, μέσα άπό τίς όποιες εκδηλώνονταν 
οί χαρισματικές προσωπικότητες καί τά πολυποίκιλα ταλέντα...). Σύμφω
να μέ τό γενικό περίγραμμα, -συνοδευόταν μέ λεπτομερή άνάλυση τών έπί 
μέρους έκδηλώσεων-, ή γιορτή χωριζόταν σέ τρία μέρη: Τό πρώτο (11 
εκδηλώσεις) περιλάμβανε χαιρετισμό τής "Ανοιξης άπό τό λουλοδόκοσμο 
καί τή φύση, μέ βάση τά ελληνικά παραμύθια. Στό δεύτερο ό χαιρετισμός 
τής "Ανοιξης στηριζόταν στήν ελληνική Λαογραφία (άπό τόν ποιμενικό, 
τόν άγροτικό καί τόν παιδικό κόσμο μέ 20 εκδηλώσεις. Τό τρίτο άναφερό- 
ταν στήν άρχαία ελληνική Μυθολογία, στούς μύθους τοϋ "Αδωνη καί τής 
Περσεφόνης, σέ συνδυασμό μέ πλαστικές εικόνες καί άναπαραστάσεις (13 
έκδηλώσεις).

Ή  έπιτυχία τής γιορτής ήταν χωρίς προηγούμενο. Τά σχόλια τών έφη
μερίδων, έγχώριων καί άθηναϊκών. έξαντλοΰνταν σέ έπαίνους. Τά παρα
τιθέμενα άποσπάσματα τό πιστοποιούν: Τό όνειρο τοϋ Κρυστάλλη γιά τήν 
άνθισμένη άνοιξη στά Γιάννινα, ξανάζησε ενσαρκωμένο πρός τιμή τής 
μνήμης του. Τό «Διδασκαλεϊον Ίωαννίνων» είχε μίαν έπιτυχημένην 
εμπνευσιν νά όργανώση εφέτος μίαν θαυμασίαν έορτήν άποθεώσεως τής 
άνθισμένης φύσεως, μέ τά κοριτσίστικα δροσερά νιάτα, στεφανωμένα στήν 
πολύχρωμη καί μυροβόλο δροσιά τών πρωτόβγαλτων λουλουδιών. Ή  έορ- 
τή αύτή θά μείνη άξέχαστη είς τά Ιωάννινα, γιατί θύμιζε πραγματικά κάτι 
άπό τίς άναπαραστάσεις τών αρχαίων, πού έξηυγένιζαν τήν ψυχή τών 
άνθρώπων, μέσα είς τό θείο πλαίσιο τών καλλιεργουμένων άγρών. Ή  ιδέα 
ήταν περίφημη γιά τήν πρωτοτυπία τής συλλήψεώς της: Ή  άποχώρησις 
τοϋ χειμώνος άπό τά βουνά, θέμα κ α τ ' άρχήν συγκινητικώτατο γιά τόν κό
σμο τής περιοχής, όπου ό χειμώνας είναι βαρύς καί γι ’ αύτό άκριβώς πιό 
αισθητός, ώς άγαθόν, ό ερχομός τής άνοίξεως. ’Ακολουθούσε πλήρης πε
ριγραφή τών έκδηλώσεων καί ό επίλογος: Ή  σημασία τής εορτής είχε κά
ποιο βαθύτερο σκοπό, ό όποιος επέτυχε πραγματικά: τήν άνάγκη τής επαρ
χίας σέ μιά αυτοτέλεια πνευματικής ζωής, μέ βάση πάντα τήν άγάπη καί 
τήν προσήλωση πρός τόν άγρόν. Ή  Ήπειρος, έγκαταλειμένη, κρύβει μέσα 
της μεγάλη ζωτικότητα, τό κέντρον όμως επιμένει πάντα νά τήν άγνοει 
(«Ημερήσιος τύπος», ’Αθηνών, 27-5-1930).

Οί μαθηταί τού «ΤΙενταταξίου Διδασκαλείου», ύπό τήν έμπνευσμένην.
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πατρικήν, εϋστροφον καί δεξιάν καθοδήγησιν τοϋ διενθνντοϋ των κ. Εύρ. 
Σούρλα, μάς έχουν ως τώρα συνηθίσει μέ έκπλήξεις έπί εκπλήξεων. Όμο- 
λογοϋμεν δμως πώς κατά τήν προχθεσινήν εορτήν τής Ανοίξεως, πού έδό- 
θη ύ π ’ αύτών, ύπερέβησαν καί τήν βαθμίδα αυτήν, έθαυματούργησαν 
κυριολεκτικώς. Εχει γίνει δλη εκείνη ή προπαρασκευαστική έργασία, πού 
έχρειάζετο γιά νά παρουσιασθή στό θεατή, κατά τήν μαγευτική άνοιξιάτικη 
προχθεσινή νύχτα, δχι μονάχα μιά άπλή καί συνηθισμένη παράστασις, άλλ

ά μιά φαντασμαγορία, κά
ποιο δραμα, μιά γλυκειά 
οπτασία, τεσσάρων ωρών. 
Ό .τι έπρεπε νά γίνη γιά 
νά φύγη ό θεατής μέ τήν 
έντύπωσιν, δτι δμοία πα- 
ράστασις δέν έδόθη ποτέ, 
δχι μόνον στήν Ελλάδα, 
δχι μόνον ύπό σχολείου, 
άλλ’ οϋτε καί ύπό άνα- 
γνωρισμένων θιάσων. Έ 
γινε. Οί μαθηταί τοϋ σχο
λείου αύτοϋ τίποτε δέν 
παρέλειψαν νά πράξουν. 

γιά νά πετύχουν τό βαθύτερο σκοπό τής γιορτής. Τό σχολεϊον καμμιάς 
θυσίας δέν έφείσθη γιά νά παρουσιασθή κάτι άρτιον, κάτι προτότυπον. 
Μαθηταί καί μαθήτριαι κατέβαλον κάθε προσπάθειαν γιά νά εύχαριστή- 
σουν πρώτα τόν έαυτόν των καί συγχρόνως νά γίνουν πρόξενοι κάποιας 
άνωτέρας εύχαριστήσεως, σ ' δσους θάταν δυνατόν νά παρακολουθήσουν 
τήν όμορφη αύτή γιορτή τοϋ Διδασκαλείου. Καί ό σκοπός τής γιορτής, πού 
ήταν άποκλειστικά παιδαγωγικός, δέν ήταν δυνατό νά έγκαταλειφθή καί 
παραγνωριστή έξαιτίας τής μεγάλης κοσμοσυρροής... (!Αγροτική ήχώ, 20- 
5-30). Τό «Πεντατάξιον Διδασκαλεΐον» προσέφερεν εις τήν πόλιν μας μίαν 
άσυλλήπτου μεγαλείου καί ώραιότητος παιδαγωγικήν μυσταγωγίαν όμοί- 
αν τής όποιας δέν έγνωρίσαμεν μέχρι τοϋδε εις τήν πόλιν μας. Έτελεΐτο, 
κατά τήν μνησθεισαν εσπέραν, ό πανηγυρισμός τής Ανοίξεως. Διδασκα- 
λεΐον, κήπος καί τό έπίτηδες πηχθέν ξύλινον θέατρον, ήσαν καταστόλιστα 
μέ κισσούς, μέ φυσικά καί τεχνητά άνθη, τέσσερες χιλιάδες περίπου, έργα 
τών μαθητών. Ένόμιζε κανείς δτι τό Διδασκαλεΐον μέ τόν άπέραντον 
κήπον του καί τά δέντρα του ήταν ένα κομμάτι τοϋ Παραδείσου, πεσόν έν 
τή πόλει μας. Τόσον ό άφθαστος εις ώραιότητα διάκοσμος, δσον καί τά 
σκηνικά, ήσαν επίσης έργα τών μαθητών, μεγάλων καί μικρών καί μικρο- 
σκοπικών άκόμη (τών Προτύπων σχολείων) καί μέσα ά π ’ δλα αύτά άνέ- 
θωρε ή μεγάλη ψυχή τοϋ μεγάλου μας Ήπειρώτου παιδαγωγού (τοΰ Εύρ.

Οί μικροί μαθητές τών Προτύπων Σχολείων τού Δι
δασκαλείου συμμετέχουν στήν Εορτήν τής 'Ανοί
ξεως.
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Σούρλα) ( ’Ελευθερία, 10-5-1930).Φυσικά δέν έλειψαν καί τά έπικριτικά 
σχόλια, άκόμα καί χρονογραφήματα. Αύτά άναφέρονταν στήν οργάνωση 
τής γιορτής. Ή ταν ή καλλίτερη, άλλά βέβαια δέν υπολόγισαν ποτέ οί διορ
γανωτές της ότι θά συνέρρεαν εκεί όλα τά Γιάννινα, συν γυναιξί καί τέ- 
κνοις, τί σχέδια καί τί εξυπηρετήσεις μπορούσαν νά κάνουν;

Στίς 21 Μαΐου έγιναν άπό τόν υπουργό Δ. Μπότσαρη, -παρούσες όλες οί 
άρχές τοΰ νομοΰ, βουλευτές, μητροπολίτες, εκπρόσωποι σωματείων καί όργα- 
νώσεων- τά εγκαίνια τής όδοΰ Κονίτσης - Άνασελίτσης, γιά τήν όποία αρκετή 
μελάνη χύθηκε. Οί Κονιτσιώτες στήριξαν πολλές ελπίδες, γιά τήν οικονομική 
ανάπτυξη τής περιοχής τους, στή διάνοιξη τοΰ δρόμου, θά συνέδεε τήν Ήπειρο 
μέ τή Μακεδονία, γ ι’ αύτό καί ή κοσμοσυρροή ήταν μεγάλη. Μίλησαν πολλοί

γιά τή σπουδαιότητα τοΰ έργου, ό 
Μπότσαρης, οί μητροπολίτες Ίω 
αννίνων καί Κονίτσης, ό βουλευ
τής Π. Φλώρος, ό πρόεδρος τοΰ 
πανεπαρχιακοΰ συλλόγου τών Κο- 
νιτσιωτών γιατρός Ίω. Τζόγιας 
καί ό δάσκαλος Γ. Παπακώστας. 
Παρετέθη πλουσιώτατον γεϋμα 
καί προσηνέχθη ό έκλεκτότερος 
οίνος έκ τής οικίας τοϋ εγχωρίου 
βουλευτοϋ Π. Φλώρου καί ηγέρ- 
θησαν πολλαί προπόσεις. Τερά
στιες δαπάνες, θά προσθέταμε, 
γιά ένα έργο πού δέν έγινε ποτέ.- 

Γεγονός άποτέλεσε γιά τό μαθητόκοσμο τών Γιαννίνων, άλλά καί γιά τήν πόλη, 
ή έκδρομή πού πραγματοποίησαν στή Δωδώνη, στίς 7 Ιουνίου, οί μαθητές τής 
τελευταίας τάξης τοΰ Διδασκαλείου καί τών γυμνασίων Α ' (Ζωσιμαίας) καί 
Β ' τών Γιαννίνων, τής Βοστίνας (Πωγωνιανής), τής Πρέβεζας, τής Ά ρτας καί 
τής 'Αγροτικής σχολής Ίωαννίνων. Ή  συγκέντρωση έγινε στό αμφιθέατρο τής 
Δωδώνης καί ή πρωτοβουλία ανήκε στό Γενικό διοικητή Άχ. Καλεύρα. Ή  πα- 
νηπειρωτική αύτή συγκέντρωση, άποτέλεσε γιά τούς μαθητές άληθινή μυστα
γωγία, γιατί οί όργανωτές είχαν φροντίσει γιά τήν έκτέλεση προγράμματος, 
άμεσα συνδεόμενου μέ τόν άρχαΐο χώρο. Έκεϊ, μετά τό σιωπηλόν προσκύνημα 
τής νέας Ηπειρωτικής γενεάς πρός τό άρχαϊον ελληνικόν πνεϋμα, έψάλλησαν 
έν πρωτοτνπω: 1) Ή  πάροδος τής «Ήλέκτρας» τοϋ Σοφοκλέονς, (μελοποίηση 
Ίω. Σακελλαρίδου) ύπό τών μαθητών τοϋ Β ' γυμνασίου Ίωαννίνων, 2) Ή  πά
ροδος τής «’Αντιγόνης» τοϋ Σοφοκλέονς, ύπό τών μαθητών τών γυμνασίων 
Πρεβέζης καί Βοστίνας καί 3) Ή  πάροδος (σέ μετάφραση) τοϋ «Οίδίποδος 
τυράννου» τοϋ Σοφοκλέονς, μελοποιηθεϊσα ύπό τοϋ μουσικοδιδασκάλον τοϋ 
Διδασκαλείου Μ. Νικολάου καί ψαλλεϊσα ύπό τών μαθητών τής Ζωσιμαίας 
σχολής. Οί συγκεντρωθέντες ακόυσαν σέ λίγο, στό χώρο όπου γίνονταν οί άνα- 
σκαφές γιά τό άρχαΐο Μαντείο τής Δωδώνης, τόν καθηγητή Χρ. Σούλη καί 
άλλους καθηγητές νά τούς μιλοΰν γιά τούς μύθους, τήν ιστορία καί τή λει

Τά ερείπια τοΰ άρχαίου θεάτρου 
τής Δωδώνης, όπως ήταν τό 1930.
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τουργία τοϋ μαντείου. Μετά τό τέλος τών εκδηλώσεων στρώθηκε γιά δλους λα
μπρό τραπέζι στό άμφιθέατρο τής Δωδώνης: όρνιά ψητά, ψωμί, τυριά λαμπρά 
καί χλωρά, γιαούρτια εξοχα κ.λπ. Τήν δλη οργάνωση είχαν άναλάβει οί καθη
γητές Χρ. Σούλης (γενικός επιμελητής) καί οί καθηγητές Χρ. Ίωαννίδης, στό
χος προσφιλής παντός δημοσιογραφικού σκανδαλοκατασκευάσματος καί ό 
Άλκ. Κοντοπάνος. Ακολούθησαν προσφωνήσεις (Καλεύρα, Χρηστοβασίλη 
κ.ά.) καί στή συνέχεια χοροί, μαθητών, καθηγητών, γυμνασιαρχών καί επισή
μων. Μέ τό ηλιοβασίλεμα άρχισε ή πορεία τής έπιστροφής στήν πόλη. Κόντευ
αν μεσάνυχτα κι άλλο γλέντι στήθηκε στά Γιάννινα. Οί γυμνασιάρχες καί κα
θηγητές τών γυμνασίων καί τοΰ Διδασκαλείου παρέθηκαν πλουσιώτατον γεύμα 
πρός τιμήν τών γυμνασιαρχών καί καθηγητών τών γυμνασίων Ά ρτης καί Πρε- 
βέζης. έν τώ νεοδμήτω καί άπαστράπτοντι έκ καθαριότητος έστιατορείου Χα- 
τζήμπαση. Ή  περιγραφή τής πανηπειρωτικής συνάντησης καί τών έκδηλώσεων 
τής Δωδώνης, δοσμένη παραστατικά σέ δυό συνέχειες άπό τό Χρηστοβασίλη 
(’Ελευθερία, 12 καί 16-6-30) -έγραψαν πολλά καί οί άλλες έφημερίδες- περιέχει 
καί στοιχεία γιά τή σύνθεση τοΰ διδακτικοΰ προσωπικοΰ τών γυμνασίων τής 
Ηπείρου.- Στις 8 ’Ιουνίου ό στρατιωτικός φαρμακοποιός Δημ. Κωνσταντό- 
πουλος, έδωσε στή Ζωσιμαία σχολή διάλεξη γιά τή διεθνή γλώσσα ’Εσπεράντο,

καταδείξας μετά γλαφυρότητος, σαφήνειας καί 
πειστικότητος τά μεγάλα πλεονεκτήματα έκ τής 
χρήσεως καί διαδόσεως τής γλώσσης ταύτης, ης 
ή έκμάθησις είναι εύκολοτάτη. Ή  διάλεξη δημο- 
σιεύθηκε στήν Ήπειρο  σέ πολλές συνέχειες.- Ό  
διευθυντής τοΰ υποκαταστήματος τής 'Εθνικής 
τράπεζας στά Γιάννινα Άλέξ. Δειβαδεΰς -άπό τά 
σημαντικά στελέχη τής Ηπειρωτικής Εταιρείας 
κατά τήν προαπελευθερωτική περίοδο- μετατέθη
κε στό Κεντρικό τής τράπεζας, στήν Αθήνα. Τόν 
άντικατέστησε ό Μεγκλίδης άπό τό Διασκοβέτσι 
τοΰ Ζαγοριοΰ. Τά σχόλια πού γράφτηκαν μέ τήν 
άποχώρηση τοΰ Αειβαδέα άπό τά Γιάννινα, ήταν 
τά περισσότερα δυσμενή γ ι’ αυτόν. Τόν κατηγο- 
ροΰσαν κυρίως γιά τό δτι ή σφιχτή πολιτική του 
στή χορήγηση δανείων, συνέβαλε πρωτίστως στήν 
άνάπτυξη τής τοκογλυφίας στά Γιάννινα. Πα
ράλληλες κατηγορίες διατυπώθηκαν καί γιά τή 
συμπεριφορά του άπέναντι στους άγρότες. Χα
ρακτηριστικό ήταν τό σχόλιο τής ’Αγροτικής 
ήχοϋς (7-6-30): ’Αληθή άνακούφισιν προξένησεν 
ή αναγγελία τής μεταθέσεως τοϋ διευθυντοϋ τής 

ένταϋθα ’Εθνικής τραπέζης κ. Αειβαδέως. Ό χι μόνον οί άγρόται, άλλά καί οί 
έμποροι καί έπαγγελματίαι καί όλοι, όσοι σννελάσσοντο μέ τήν τράπεζαν 
αύτήν, άνέπνευσαν μόλις έπληροφορήθησαν τό γεγονός τής μεταθέσεώς του. 
Αρκετά τούς κατετυράννησε. Κάθε πελάτης τής τραπέζης, άνερχόμενος τάς 
βαθμίδας τοϋ υποκαταστήματος, κατελαμβάνετο υπό τρόμου καί κρύος ίδρώς



τόν περιέλουε, μόλις έπλησίαζε τήν θύραν τοϋ γραφείου τοϋ διευθυντοϋ. Ένό- 
μιζεν δτι άνέρχεται έπί τοϋ ικριώματος. Αί άνάγκαι του, αί όποΐαι τόν ώθουν 
νά έπισκεφθή τό γραφεϊον αύτοϋ, διά νά ζήτηση μικρόν πίστωσιν διά τήν 
έ'ξυπηρέτησίν του, έξελαμβάνοντο ώς καταδικαστική άπόφασις, ήτις τοϋ επέ
τασσε τήν άνοδον έπί τοϋ Γολγοθά. Είναι ευτύχημα πού άπηλλάγη ή έπαρχία 
μας ένός τόσον φοβεροϋ δυνάστου, δστις πολλά κακά έπεσσώρευσεν εις 
αυτήν.- Στίς 24 ’Ιουνίου, στή Ζωσιμαία σχολή, σέ πυκνό ακροατήριο, ή φημι
σμένη λογία καθηγήτρια τής απαγγελίας δίς Τασία Άδάμ, άπήγγειλε ποιήματα 
αρχαίων καί νέων ποιητών. "Ολες ο'ι έφημερίδες έγραψαν κολακευτικά λόγια, 
τόσο γιά τήν τέχνη της, όσο καί γιά τήν ομορφιά της. Ξανάρθε καί μεταπολε
μικά μιά-δυό φορές στά Γιάννινα ή Τασία Άδάμ καί πάντοτε ήταν πετυχημένες 
οί άπαγγελίες της· τό ακροατήριο όμως ευάριθμο, είχαν μαραθεί πιά τά ρόδα 
τής ομορφιάς της. Τή γνώρισα, κουβεντιάσαμε γιά λογοτεχνία γιά τήν όποία 
ήταν πλήρως ένημερωμένη, τή νεοελληνική καί τήν παγκόσμια, έφευγε πάντα 
μέ τό παράπονο πώς ό κόσμος δέν τήν υπολόγιζε καί δέν έκανε λόγο γ ι’ αύτή... 
Πώς γίνεται νά μέ άγνοοϋν;... έλεγε κάθε τόσο' απάντηση υπήρχε, ποιός δμως 
νά τολμήσει νά τής τό πει, ήταν έκρηκτική στίς άντιδράσεις της.-

Ο ί γιορτές τής Εκατονταετηρίδας συνεχίζονταν, μέ μεγάλη συμμετοχή 
κόσμου. Στό μεταξύ, μερικές έπαρχίες, όπως τά Κουρεντοχώρια πα- 

ρότι είχαν νά παρουσιάσουν καί μεγάλους εύεργέτες καί εθνικούς αγωνι
στές, φαινόταν, κατά κάποιο τρόπο, παραγκωνισμένες, καί κατέβαλλαν με
γάλες προσπάθειες γιά νά έξασφαλίσουν έκδηλώσεις γιά τήν περιοχή τους. 
Ό  Χρηστοβασίλης άπέδινε ευθύνες καί στούς ίδιους τούς κατοίκους τών 
διαμαρτυρομένων περιοχών, πού δέν φρόντισαν νά συγκροτήσουν έπι
τροπές οργανωτικές καί έρανικές, γιά τήν κατασκευή προτομών, κι έφερνε 
ώς παράδειγμα τό Ζαγόρι, πού κινητοποίησε τούς πάντες καί τά πάντα γιά 
νά έχει έγκαιρα έτοιμες τίς προτομές τοΰ Γ. Ριζάρη, τοΰ Ν. Δούκα καί τοΰ 
Γ. Γενναδίου. "Εγραψε μάλιστα καί ειδικό άρθρο γιά τούς Ζαγορίσιους 
(Ελευθερία, 26-6-30) Είναι δαιμόνιοι άνθρωποι αύτοί οί Ζαγορίσιοι! Οϊ 
τε ένδημοϋντες καί οί έκτός τοϋ Ζαγορίου έγκατεστημένοι ή παρεπιδη- 
μοϋντες. Θεωρούν έαυτούς ώς αφρόκρεμα τών Ήπειρωτών, άγαποϋν τό 
Ζαγόρι των περισσότερον ά π ’ δ ,η  άγαπούν οί άλλοι Ήπειρώται τά τμή
ματά των... καί θεωρούν τιμήν των οί Ζαγορίσιοι δτι είναι ή κατάγονται 
άπό τό κλεινόν Ζαγόρι. Αύτό τούς κάνει τούς Ζαγορίσιους νά είναι πλέον 
φιλοπάτριδες άπό τούς άλλους Ήπειρώτας καί έρωτώμενος ό Ζαγορίσιος 
πόθεν εΐναι. δέν λέγει δτι είναι Ήπειρώτης ή άπό τήν Ήπειρον, άλλά Ζα
γορίσιος ή άπό τό Ζαγόρι... Οί Ζαγορίσιοι (λοιπόν), οί εκλεκτοί Ήπειρώ- 
τες. μόλις προεκηρύχθησαν αί έορταί τού Ζαγορίου. πρός τιμήν τών άδελ- 
φών Ριζαρών, τοϋ Νεοφύτου Αούκα καί τοϋ Γεωργίου Γενναδίου, άν καί 
ό Γεννάδιος άνήκει είς τό Πωγώνι (έκπρόσωποι τών Δολιανών, πατρίδας 
τοΰ Γενναδίου, διαμαρτυρήθηκαν στό Χρηστοβασίλη γιατί τοποθέτησε τά 
Δολιανά στό Πωγώνι, έπιμένοντας πώς είναι Ζαγορίσιοι) σηκώθηκαν στό
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Ιωάννης Κωλέττης

πόδι, κατά τήν λαϊκήν εκφρασιν, έσχη- 
μάτισαν επιτροπές εράνων (γιά τήν άνέ
γερση τών προτομών ή άνδριάντων) έκ 
τών Ζαγορισίων, έν Αθήναις, Ίωαννί- 
νοις, Ζαγορίω, "Αλεξάνδρειά, Καΐρφ, 
Αμερική καί συνήχθησαν έκατομμύρια. 
Εύγε εις τούς Ζαγορίσιους. Τούς άξίζει 
νά θεωρούν εαυτούς ώς τούς καλλιτέ- 
ρους Ήπειρώτας. Χ ίλιες φορές εύγε 
τους! Σέ σχόλιό του, στό ίδιο φύλλο, 
τραβούσε καί λίγο τ ’ αύτί τών Ζαγορί- 
σιων, γιατί λησμόνησαν νά περιλάβουν 
στό έορταστικό τους πρόγραμμα τόν 
Άλέξη Νοΰτσο, άπό τό Καπέσοβο καί 
τό Ράδο, άπό τό Τσεπέλοβο. (Οί κατά
λογοι τών συνδρομών τών Ζαγορίσιων 

δημοσιεύονταν έπί μήνες στίς έφημερίδες).
Στίς 29 καί 30 ’Ιουνίου γιόρτασαν τήν Εκατονταετηρίδα τό Συρράκο 

καί οί Καλαρρύτες. Είχαν πολλούς νά τιμήσουν τά δυό κεφαλοχώρια. Καί 
τούς τίμησαν, όπως τούς άξιζε. Χιλιάδες κάτοικοι τών δυό χωριών, άπό 
τήν Ήπειρο καί τήν άλλη Ελλάδα, συγκεντρώθηκαν έκεΐ. (Πλήρη περι
γραφή τών εορτών έδινε καί πάλι ό Χρηστοβασίλης, Έλευθερία 3 καί 7-7- 
30, πού τίς παρακολούθησε). Στό Συρράκο τιμήθηκαν ό ’Ιωάννης Κωλέτ

της, πρωθυπουργός τής Ελλάδας, ό 
ποιητής Γεώργιος X. Ζαλοκώστας καί 
οί πεσόντες, κατά τούς πολέμους τοΰ 
1912-1922, Συρρακιώτες, τών όποιων 
τά ονόματα χαράχτηκαν σέ έντοιχισμέ- 
νη πλάκα. Στίς Καλαρρύτες τιμήθηκαν 
μέ μνημόσυνο καί άναθηματική στήλη, 
οί πεσόντες στούς εθνικούς άγώνες Κα- 
λαρρυτιώτες καί ό Γεώργιος Τουρτού- 
ρης, μεγάλη φυσιογνωμία τοΰ 1821. Με
γάλη επιτυχία σημείωσαν οί γιορτές καί 
στό Δελβινάκι (6 ’Ιουλίου). Ό  δρόμος 
έδώ ήταν βατός, δέν είχε τίς δυσκολίες 
τής άνάβασης στίς άητοφωλιές τοΰ Συρ- 
ράκου καί τών Καλαρρυτών, γ ι’ αύτό

_ . , καί ή κοσμοσυρροή μεγαλύτερη. Παρών
Γεώργιος Ζαλοκωστας (προτομή , „ ,, ,, ,
πού έστησε στο « Αλσος» ή Έται- και εδω °  Χρηστοβασίλης (εκτενής πε-
ρεία Ηπειρωτικών Μελετών). ριγραφή στήν Έλευθερία τής 10-7-30).
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Τιμήθηκαν, μέ τήν άνέγερση κενοταφί
ου, ό παλαίμαχος άνόρεΐος πολεμιστής 
Γεώργιος Γαζής. Δελβινακιώτης χιλίαρ
χος κατά τήν Έπανάστασιν. τό κλεινόν 
καί πάνσοφον τέκνον τοϋ Δελβινακίον 
Κωνσταντϊνος-Ήροκλής Βασιάόης, ιε
ραπόστολος τής έθνικής ιδέας, οί ηρω
ικοί πρόγονοι τής πολνυμνήτου κοινό- 
τητος Δελβινακίου καί άδάμαστοι πρω
τοπόροι τής παλλιγγενεσίας τοϋ Έ 
θνους, τά ένδόξως πεσόντα υπέρ πατρί- 
δος, τετιμημένα τέκνα τοϋ Δελβινακίου, 
κατά τούς άπελευθερωτικούς άγώνας 
1912-1922... Στις εκδηλώσεις πού ώς 
τώρα είχαν γίνει καί τίς άλλες πού επα
κολούθησαν, βασικό μέρος τοΰ προ- 

Κωνσταντίνος - Ηροκλής γράμματος ηταν οί λαϊκοί χοροί, μέ το-
Βασιάδης πικές ενδυμασίες, εντυπώσιασαν όλους.

Τά επιγράμματα γιά τό Γαζή καί τό Βα- 
σιάδη, έργο τοΰ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανης καί Κονίτσης Βασιλείου, 
είχαν χαραχτεί σέ άρχαϊκή γλώσσα.

Στίς 28 Μαΐου, στή μία τά μεσάνυχτα, ισχυρός σεισμός συγκλόνισε τά Γιάν
νινα, διάρκειας 10-12 δευτερολέπτων.- Μέ χαρά υποδέχτηκαν οί Γιαννιώτες, 
κατά τά τέλη Ιουλίου, τό συμπολίτη τους μητροπολίτη Έρμουπόλεως, τοϋ Πα
τριαρχείου ’Αλεξάνδρειάς, Νικόλαο Εύαγγελίδη, φημισμένον διά τε τήν θεολο- 
γικήν του παιδείαν, τήν γλωσσομάθειαν καί τάς πολλαπλάς αύτοϋ άρετάς. Είχε 
διεκδικήσει πρίν άπό λίγα χρόνια (βλ. προηγούμενους τόμους) τόν πατριαρ
χικό θρόνο τής Αλεξάνδρειας, τόν όποιο έχασε, έξαιτίας τής παλινωδίας ένός 
έκλέκτορα άρχιερέα. Μετά τό θάνατο τοΰ Μελετίου Μεταξάκη, πού εκλέχτηκε 
τότε Πατριάρχης, θά άνέβαινε αυτός στό θρόνο τοϋ άγίου Μάρκου.- Στήν 
'Ήπειρο, τή θεατρική στήλη κρατοϋσε ό Παν. Φάντης, ό όποιος έγραφε καί χρο
νογράφημα (κατά διαστήματα). Τρεις λογοτέχνες συνεργαζόταν μέ τήν Ή πει
ρο: Ό  ιδιοκτήτης Τάκης Χατζής (εξακολουθούσε ώς τό τέλος τοϋ χρόνου στά 
λογοτεχνικά του κείμενα νά τά υπογράφει ώς Τάκης Πελλερέν, στά άρθρα υπέ
γραφε ώς Δ.Γ.Χ.) ό Τάκης Σιωμόπουλος, πού τήν διηύθυνε γιά ένα διάστημα 
καί ό Πάνος Φάντης. Δέν τούς ξέφευγε λοιπόν τίποτε, γιαννιώτικο ή πανελλή
νιο πού σχετιζόταν μέ τή λογοτεχνία. Ή ταν φυσικό ν ’ άσχοληθοΰν καί μέ τό 
θάνατο τής Μαρίας Πολυδούρη στό φθισιατρείο Σωτηρία. (4-5-30). Λίγο καιρό 
πρίν πεθάνει είχε γράψει ένα ελεγείο γιά έναν άλλο ποιητή πού νοσηλευόταν 
έκεΐ καί πέθανε: Στόν κήπο μας πεθαίνουνε τά ρόδα... /  Έφυγες μόνος άπό τή 
συντροφιά μας /  στό λόγο σου δέ στάθηκες πιστός. Οί νέοι πού έγραφαν τρα
γούδια -σημείωνε ό σχολιαστής στήν Ήπειρο- καί περίμεναν άπό ώρα σέ ώρα
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τό θάνατο στή «Σωτηρία», είχαν σχηματίσει ενα ιερό σύνδεσμο φιλίας καί αγά
πης μεταξύ τους καί τόν περίμεναν νά τούς πάρη όλους μαζί καί νά τούς με- 
ταφυτεύση σάν ενα μπουκέτο λουλούδια, στήν άλλη ζωή.- Στό προσκήνιο καί 
πάλι αί πετρελαιοπηγαί Λραγοψας. Μετά τήν έκπτωση τοϋ Γαλλοελληνικοϋ 
συνδικάτου πετρελαίων άπό τήν εκτέλεση τοϋ έργου, επειδή δέν άνταποκρίθηκε 
στίς υποχρεώσεις του, τό υπουργείο Εθνικής οικονομίας προκήρυξε νέα δημο
πρασία γιά τήν εκμετάλλευση πετρελαιοφόρων στρωμμάτων στήν Ήπειρο. 
Παρά τίς γεωτρήσεις πού έγιναν καί μεταπολεμικά στήν περιοχή -τό ένδιαφέ- 
ρον είχε εκδηλωθεί άπό τήν εποχή τής τουρκοκρατίας- πέρασε ένας αιώνας καί 
πετρέλαιο δέν βρέθηκε. (Λεπτομέρειες γιά τό ιστορικό τών εργασιών γιά τήν 
έξόρυξη φρεάτων, περιέχει πολύστηλο άρθρο τής Ηπείρου, τής 18-5-30).- Μιά 
δυσμενής κρίση γιά τά Λευκώματα τών δεσποινίδων τών Γιαννίνων: Τά λευκώ
ματα αύτά -σχολίαζε ή ’Ήπειρος (21-5-30)- μέ τά πολλά τους ορθογραφικά λά
θη, τά ηλίθια ψευδώνυμα τών άπαντώντων καί τάς βλακώδεις έρωταπαντήσεις, 
δείχνουν ολοφάνερα τήν πνευματική, ψυχική, ηθική άλλά καί σωματική «ντε- 
καντάνς» τής σημερινής νεολαίας πού παραδέρνει χωρίς ιδανικά, χωρίς όνει
ρα, χωρίς σκοπό καί «δρόμο». Πρό πάντων αύτό τό τελευταίο. Γιατί εκείνο 
πού λείπει όλότελα άπό τή σημερινή νεολαία καί τό όποιον κανείς, οϋτε σχο- 
λείον, οϋτε γονείς, οϋτε αρχές δέν έφρόντισαν ποτέ νά δώσουν είναι ό «δρό
μος»... Ποϋ στηριζόμενος έκανε αύτές τίς διαπιστώσεις ό σχολιαστής; Έχω τή 
μεγάλη δυστυχία  -έγραφε- νά έχω άδελφές καί οί αδελφές αύτές, έκτός τών 
ίδικών τους, κουβαλούν καί ξένα «Λευκώματα» στό σπίτι.- Τό Γκλιούμ ήταν 
γνωστό στούς παλιούς Γιαννιώτες. Ή  λέξη χρησιμοποιείται καί σήμερα γιά νά 
υποδηλώσει τρελλά φερσίματα άνθρώπων. Κατά άφήγηση γριάς Γιαννιώτισ- 
σας γερόντισσας (1930) τό γκλιούμ γινόταν στά «όβρέϊκα» μνήματα. Έμειναν 
έκεΐ καμμιά πενηνταριά άραπίνες κι ένας άράπης. Οί άραπίνες, μέ μεγάλα μά
τια, φλογερά, μέ κορμί ροδαλό μαϋρο, π ’ αναταραζόταν άπό τούς πιό σπασμω- 
δικούς σαρκικούς πόθους, μπροστά στή θέα τοϋ μεστοϋ καί σφιχτοδεμένου 
άράπη. Ό  άράπης ήταν περήφανος κι οί άραπίνες γιά νά τόν μαγέψουν χόρευ
αν μπροστά του. Μά έκεΐνος βράχος-πέτρα. Ή  σαρκική όρμή καί ή λαγνεία, 
άλλά καί τό αίσθημα τής ταπεινωμένης γυναίκας πού ή ομορφιά της νοιώθει 
πώς δέν συγκινεΐ, τή συνεπαίρνει κι ό χορός μεταβάλλεται σ ’ ενα είδος οργίων, 
τρέλλας. Τό ρυθμικό τραγούδι «άϊ τσιέ ταμπάϊ νταμπάκο» μεταβαλλόταν σέ 
ύστερικές κραυγές' άφροί λύσσης έβγαιναν άπό τό στόμα τους κι έτριβαν στά 
χώματα τούς άγκώνες καί τά αίματα έτρεχαν ποτάμι. Κι ό άράπης κοίταγε-κοί- 
ταγε καί μαζί του χιλιάδες κόσμος, δλα τά Γιάννινα πού μαζεύονταν έκεΐ...- 
Τήν άθλητική κίνηση στά Γιάννινα τήν εποχή αυτή μονοπωλεί τό αθλητικό σω
ματείο Πύρρος, κυρίως μέ τήν ποδοσφαιρική ομάδα του. Τό σωματείο ιδρύθηκε 
πριν άπό τό 1920, περιέπεσε δμως σέ άφάνεια, λόγω τής άδρανείας του. Άπό 
τό Σεπτέμβριο τοϋ 1929 κάποιοι φίλαθλοι άνασύνταξαν τόν Πύρρο. πού επι
βλήθηκε κυρίως γιά τό δτι τή διοίκησή του τήν είχαν άναλάβει οί ίδιοι οί πο
δοσφαιριστές πού συγκροτούσαν τήν ομώνυμη ομάδα. Έ δινε άγώνες μέ ομά
δες τοΰ στρατού, ομάδες γυμνασίων καί Διδασκαλείου, επαρχιακές ομάδες τοΰ 
νομοΰ, κυρίως τής Βήσσανης πού είχε καταρτίσει αξιόλογη ομάδα (σέ συνά
ντησή τους μέ τόν Πύρρο μέσα στά Γιάννινα ήρθε ισόπαλη μέ σκόρ 2-2) άλλά
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καί αγώνες μέ όμάδες πόλεων όμορων νομών. Πάντως οί άγώνες του μέ τόν 
Παναιτωλιχό τοΰ ’Αγρίνιου, δημιούργησαν μεγάλη ένταση άνάμεσα στίς δυό 
πόλεις, έξαιτίας τών επεισοδίων πού σημειώθηκαν κατά τίς συναντήσεις στ’ 
’Αγρίνιο καί στά Γιάννινα. Οί έφημερίδες τών Γιαννίνων καί τοΰ ’Αγρίνιου, έπί 
έβδομάδες άσχολοΰνταν μέ τά έπεισόδια, ρίχνοντας τίς ευθύνες οί μέν στίς δέ. 
Φαίνεται ότι τό μεγαλύτερο φταίξιμο τό είχαν οί Άγρινιώτες, πού ήθελαν νά 
έξασφαλίσουν μέ κάθε μέσο, θεμιτό ή άθέμιτο τή νίκη. Παρέμβαση στή διένεξη 
έκανε καί ό Γενικός διοικητής ’Ηπείρου ’Αχ. Καλεύρας, μέ έγγραφο πού έστει
λε στό νομάρχη Μεσολογγίου (3-6-30). Τοΰ γνωστοποιούσε ότι πολνμελεστάτη 
αντιπροσωπεία τών άθλητικών σωματείων Ηπείρου παρηπονέθη καί διεμαρ- 
τυρήθΐ) δί ’ δσα τόσα) θλφερώς διεπράχβησαν τήν Κυριακήν (1-6-30) είς βάρος 
τών έξ Ίωαννίνων άθλητών ύπό συναδέλφων των έν Άγρινίφ, ήκιστα φαίνεται 
έχόντων καλλιεργημένον τό αίσθημα τής αθλητικής άλληλεγγύης... "Ο,τι μέ κα- 
τέπληξεν ετι μάλλον είναι δτι τοΰ ποδοσφαιρικού όμιλον Αγρίνιου προεδρεύ
ει δημόσιος υπάλληλος καί δή καθηγητής, δστις ήνέχθη, καθ’ α φαίνεται, άδια- 
μαρτυρήτως νά έκτοξευθοϋν κατά τών λαμπρών καί φιλότιμων άθλητών τής 
Ηπείρου... θλιβερώτατοι χαρακτηρισμοί, καταλυπήσαντες πάντας.- Πέραν άπό 
τίς διαλέξεις τοΰ Λυκείου Έλληνίδων. καί κάποια ρεσιτάλ καλλιτεχνών, 
μουσικών (όπως τοΰ κιθαρωδοΰ Λ. Μακρίδη, άρχές ’Ιουνίου, έγραψε κολα
κευτικά λόγια γ ι’ αύτό ό Τάκης Χατζής (Πελλερέν)- δέν υπήρχαν άλλες καλλι
τεχνικές έκδηλώσεις στά Γιάννινα. Έρχονταν βέβαια κατά καιρούς θίασοι άπό 
τήν ’Αθήνα, άλλοι καλοί, άλλοι μπουλούκια, άλλά οί Γιαννιώτες άηδιασμένοι 
καί βαριεστημένοι άπό τά χοντροκομμένα άστεϊα τής φάρσας, τάς γυμνότητας 
καί τήν πεζήν χυδαιολογίαν τών επιθεωρήσεων, τά όποια προσφέρουν έπί έτη 
τώρα στά Γιάννινα τά διάφορα περιοδεύοντα θεατρικά συγκροτήματα, μέ με
γάλη χαρά δέχονταν τούς πραγματικούς καλλιτέχνες καί παρακολουθούσαν 
τίς έκδηλώσεις τους. Τά κενά τών καλών παραστάσεων, έρχονταν νά καλύψουν 
κάποιες εκδηλώσεις τών γυμνασίων καί τοΰ Διδασκαλείου, πού άνέβαζαν κατά 
καιρούς μαθητικοί θίασοι, μέ σκηνοθέτες καθηγητές. ’Ανάλογες έκδηλώσεις 
οργάνωναν καί οί προσκοπικές όμάδες, όπως άθλητικούς άγώνες. Αύτή τήν 
έποχή (πρώτο δεκαήμερο ’Ιουλίου), έγιναν οί άγώνες τής Β ' Φοινικιάδος - 
έμπνευση τοΰ άρχηγοΰ τών προσκόπων καί ποιητή Β. Βακατάτση. Τά έργα πού 
άνέβαζαν οί μαθητές περιλάμβαναν άρχαϊες τραγωδίες, μεσαιωνικά δράματα 
καί σύγχρονο θέατρο. Στίς άρχές ’Ιουνίου ή Ζωσιμαία είχε άνεβάσει μέ έπι- 
τυχία τό Νικηφόρο Φωκά σέ σκηνοθεσία τοΰ καθηγητή Κων. Στεργιοπούλου, 
άπό τούς πιό καταρτισμένους φιλόλογους τής πόλης.- ’Αξιοπρόσεκτα άρθρα 
άρχισε νά δημοσιεύει στήν Ή πειρο ό νέος φιλόλογος καθηγητής Σωτήρης Νι- 
κολός. Στίς 14-6-30 τόνιζε τήν άνάγκη τής Ιδρυσης στά Γιάννινα, Βιβλιοθήκης 
καί Μουσείου. Σέ νεώτερό του (29-6-30) μιλούσε γιά τό πόσο άπαραίτητη ήταν 
γά τά Γιάνινα ή ύπαρξη ένός συλλόγου, συγκεντρούντος δλους τούς Ήπειρώ- 
τας λογίους καί επιστήμονας καί έχοντας σκοπόν τήν άπό πάσης άπόψεως διε- 
ρεύνησιν καί μελέτην τής άγνώστου, δυστυχώς, Ηπείρου.- Τήν άντίδραση καί 
τίς έντονες διαμαρτυρίες τών όργανώσεων καί συλλόγων τής πόλης καί τής 
έπαρχίας προκάλεσε ή άπόφαση τής κυβέρνησης γιά τήν κατάργηση τών Σχο
λαρχείων (Ελληνικών σχολείων). Τηλεγραφήματα στάλθηκαν στόν πρω
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θυπουργό, τό υπουργείο Παιδείας, βουλευτές κ.λπ.- Τό τελευταίο δεκαήμερο 
τοΰ ’Ιουνίου δημοσιοποιήθηκε μιά ύποβόσκουσα άντίθεση άνάμεσα στό γηγενές 
στοιχείο τής πόλης καί τούς πρόσφυγες. Αιτία ήταν τό αίτημα τών πρώτων γιά 
τήν κατάργηση τών προσφυγικών παραπηγμάτων πού είχαν στηθεί στήν πόλη

κατά τήν άφιξη τών προσφύγων, 
ύστερα άπό τήν πλήρη άστική καί 
άγροτική αποκατάστασή τους. Στή 
σύσκεψη πού έγινε στό Επιμελητήριο 
(είχε τότε τά γραφεία του στήν όδό 
’Ανεξαρτησίας), στήν όποία παραβρέ
θηκαν εκπρόσωποι σαράντα σωμα
τείων, παρά τήν εισήγηση τοΰ προέ
δρου τής σύσκεψης Γεωργίου Παπα- 
νικολάου ή Μπαμπούρη νά ζητηθεί ή 
κατάργηση μόνο τών προσφυγικών 
παραγκών, οί σύνεδροι άποφάσισαν 
τήν τελείαν κατάργησιν καί δλων τών 
προσφυγικών παραπηγμάτων. Οί 
πρόσφυγες άντέδρασαν. Θεωρητικά 
μπορεί νά είχαν άποκατασταθεϊ, υ
πήρχαν δμως άκόμα έκκρεμή προβλή
ματα πού έπρεπε νά έπιλυθοΰν. Ή  
άντίδρασή τους προκάλεσε τή δυσφο
ρία τών γηγενών πού έκδηλώθηκε καί 

μέ σχόλια στόν τύπο. Έγραφε π.χ. ή Ή πειρος (25-6-30): Σννεπαθήσαμεν τούς 
πρόσφυγας καί έπονέσαμεν τόν πόνο τους. χωρίς νά έξετάσωμεν τό βαθύτερον 
έγώ των. Έκ μόνου τοϋ λόγου τής δυστυχίας των κατεστήσαμεν αύτούς κατά 
πάντα άξιους τής άγάπης μας. Τώρα οπότε έρχεται καιρός καί οί πρόσφυγες 
νά δείξουν τά πατριωτικά των αισθήματα, ας μή θελήσουν νά μάς διαψεύσουν 
είς τήν γνώμην μας. διότι θά είναι δι ’ ημάς λυπηρόν καί δι ’ εκείνους οίκτρά 
μία τοιαντη διάψενσις. Ά ς  δείξουν ότι θυσιάζουν είς τόν βωμόν τής κοινής 
σωτηρίας εκείνα τά όποια δέν δύνανται οπωσδήποτε νά λάβουν. Ά ς  δείξουν 
καί αύτοί ότι είναι άδελφοί μας. Τήν κατάργηση τών παραγκών καί παραπηγ
μάτων ζητούσαν κυρίως οί έπαγγελματοβιοτέχνες, οί όποιοι πίστευαν δτι οί 
πρόσφυγες μέ τίς παράγκες τους τούς συναγωνίζονταν άθέμιτα.- Τά σωματεία 
ή εταιρείες μαϊμούδες, κατά τή σύγχρονη ορολογία, δέν είναι έφεύρεση τής 
έποχής μας. Υπήρχαν στά Γιάννινα καί κατά τή χρονική περίοδο πού έξετάζε- 
ται. Μάς καταγγέλλεται -σημείωνε ή Ή πειρος (3-7-30)- ότι μεταξύ τών διαφό
ρων επαγγελματικών σωματείων καί άλλων παντοειδών όργανώσεων, ύπάρ- 
χουσι καί τινες παρωδίαι τοιούτων σωματείων μέ όγκώδεις καί μεγαλόστο
μους τίτλους, οϊτινες αντιπροσωπεύουν μόνον τά μέλη τοϋ συμβουλίου αύτών 
καί κανέναν άλλον. Ύ πό τό πρόσχημα δέ ότι έργάζονται, χάριν τών συμφερό
ντων μιάς ολοκλήρου τάξεως τά μέλη τοϋ συμβουλίου γίνονται τοιουτοτρόπως 
έκμεταλλευταί διαφόρων καταστάσεων κινοϋντες τήν άγανάκτησιν.- Εύμενέ- 
στατα σχόλια προκάλεσε ή πρωτοβουλία τοΰ διευθυντή τοΰ Διδασκαλείου Εύρ.

Από τήν παράσταση τών μαθητών 
τής Ζωσιμαίας σχολής τοϋ έργου τοϋ 
Αρ. Προβελέγγιου Νικηφόρος Φω
κάς, σέ σκηνοθεσία τοϋ καθηγητή 
Κων. Στεργιοπούλου (στό μέσον).
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Σούρλα, νά παραθέσει (5-6-30) τέϊον εις τούς άποχωρούντας μετεκπαιδευομέ- 
νους (τριτοβαθμίους) δημοδιδασκάλους, παρόντων πάντων τών καθηγητών 
τοϋ ιδρύματος. Στούς μετεκπαιδευόμενους μίλησε ό Σούρλας γιά τήν αξία τών 
παιδαγωγικών επιστημών, ενώ ό Γ. Ίκκος, πρόεδρος τών μετεκπαιδευόμενων, 
εύχαρίστησε τόν διευθυντή γιά τήν προσφορά τοϋ ίδιου καί τών καθηγητών στή 
μόρφωσή τους.- Κατά τό τρίτο δεκαήμερο τοΰ ’Ιουλίου άρχισαν νά παίζονται 
στούς κινηματογράφους τών Γιαννίνων ομιλούσες (ηχητικές) ταινίες. Θυμάμαι, 
μαθητής γυμνασίου τότε, πώς τόσο είχαμε γοητευθεΐ άπό τόν όμιλοϋντα κινη
ματογράφο, ώστε τά Σαββατοκύριακα κυρίως, κόβαμε ενα εισιτήριο γιά μιά 
προβολή καί παρακολουθούσαμε τό ίδιο έργο νά παίζεται -άπό τόν εξώστη τοΰ 
Εύστρατιάδη- τρεις καί τέσσερες φορές. Δέν τό χορταίναμε...- Κι ενώ γινόταν 
λόγος γιά τήν άνάπτυξη τοΰ τουρισμοΰ, ή κυβέρνηση ψήφιζε νόμο γιά επιβολή 
φόρου στόν τουρισμό, ϊνα -κατά τή γνώμη τών αρμοδίων- άποφεύγωνται αί έξ 
αύτοϋ δυνάμεναι νά προκύψουν ακρότητες. Έ τσι γιά ν’ άνεβεΐ κανένας στά 
Γιάννινα άπό τήν Ά ρτα ή τήν Πρέβεζα, έπρεπε νά πληρώσει φόρο! Κι άν μιά 
παρέα θά ήθελε νά πραγματοποιήσει εκδρομή στό Ζαγόρι γιά μιά εβδομάδα, θά 
πλήρωνε φόρο, τής πράξεως ταύτης θεωρουμένης ώς «τουρισμού». Σιγά-σιγά 
-σημείωνε ό άρθρογράφος- θά φτάσουμε νά πληρώνουμε φόρο γιά νά πάμε στό 
χωριό μας ή νά βγοΰμε στήν ύπαιθρο γιά περίπατο. Είναι αναχρονιστικά μέ
τρα, κατέληγε, προκαλοΰν τή λαϊκή οργή καί πρέπει νά καταργηθοΰν (Ή πει
ρος, 18-7-30).- 'Εκλεκτοί αρραβώνες: Ό  κ. Περικλής Ήλιόπουλος. διευθυντής 
τής Ηλεκτρικής Εταιρείας (Ίωαννίνων) καί ή δίς Μαρίνα Άλιέως, έδωσαν 
άμοιβαίαν ύπόσχεσιν γάμου. Ό  κ. Κίμων Οικονόμου (δάσκαλος άπό τήν 
Άρτσίστα) άντήλλαξε δακτύλιον άρραβώνος μετά τής σεμνής δίδος Βαρβάρας 
Ρακοπούλου (20-7-30). Ό  Κίμων, πλήρης ημερών, πέθανε στίς άρχές τοΰ 1995.- 
Έκλεκτοί γάμοι: Έν στενωτάτφ οίκογενειακφ κύκλφ έτελέσθησαν τήν παρελ- 
θοϋσαν Κυριακήν (20-7-30) οί γάμοι τοϋ γνωστού καθηγητοϋ κ. Γ. Λαμπράκη 
μετά τής εκλεκτής δίδος Κούλας Σιόμπολα. Μετά μεγάλης έπισημότητος έτελέ
σθησαν οί γάμοι τών: 1) Ιωσήφ Ήλία Κοέν μετά τής καλλιμόρφου δίδος 
Ά ννας 'Ιωσήφ Έλιέζερ καί 2) Έλιέζερ 'Ιωσήφ μετά τής άβράς καί διά πολλών 
χαρίτων κεκοσμημένης δίδος Ματζάλος Ήλία Κοέν.- Δριμύτατες επιθέσεις δέ
χτηκε ό πρώην δήμαρχος τής πόλης Β. Πυρσινέλλας γιά τήν κατάχρηση πού 
είχε σημειωθεί στό Δήμο έπί δημαρχίας του. Παρά τήν άπαλλαγή τοΰ Πυρσι- 
νέλλα μέ βούλευμα καί τίς εκτενείς άνακοινώσεις του, οί έφημερίδες, μέ εξαί
ρεση τόν Κήρυκα. δέν ήθελαν νά πειστοΰν. Υπεύθυνος τής κατάχρησης κρίθηκε 
ό ταμίας Ντάφλος καί παραπέμφθηκε σέ δίκη. Ό μω ς οί έφημερίδες έπέμειναν 
νά έπιρρίπτουν τήν ευθύνη στόν πρώην δήμαρχο. Ιδιαίτερα όξύ άγώνα -άγνω
στο γιατί- έναντίον τοΰ Πυρσινέλλα, έκανε ή Ήπειρος, μέ άρθρα καί σχόλια.- 
Στό πανελλήνιο κτηνοτροφικό συνέδριο πού έγινε στήν ’Αθήνα, στίς άρχές 
Ιουνίου, δημιουργήθηκε κλίμα πού θά όδηγοΰσε σέ άπόφαση γιά τή μόνιμη 
εγκατάσταση καί αποκατάσταση τών σκηνιτών Σαρακατσαναίων. Ή  Αγροτική 
ηχώ (5-6-30) υποστήριζε τή λήψη μιάς τέτοιας άπόφασης. γιατί θά ωφελούσε 
τήν εθνική οικονομία, μέ τή συστηματοποίηση τής κτηνοτροφίας, καί τούς Σα- 
ρακατσάνους θά έξυπηρετοΰσε, διότι φερέοικοι καί ξένοι παντού ούδαμοϋ 
ευρίσκουν άνάπαυσιν. Άποκαθιστάμενοι θά προσπαθήσουν σύν τώ χρόνω νά



έκπολιτισθοϋν καί νά άφομοιωθοϋν μέ τούς γηγενείς καί κατά τόν χαρακτήρα 
καί κατά τήν ψυχήν. Άλλω στε καί ή δημοσία ασφάλεια πολλά θά έχη νά ώφε- 
ληθή έξ αύτοϋ. Όρθές παρατηρήσεις. Μέ τήν εγκατάστασή τους καί μέ τήν πά
ροδο τοΰ χρόνου οί Σαρακατσαναϊοι έγιναν καλλίτεροι άπό τούς «γηγενείς», 
μέ τή μόρφωσή τους δέ τούς ξεπέρασαν κατά πολύ...- Ή  οικονομική κρίση όδη- 
γοΰσε πολλούς Ήπειρώτες στή μετανάστευση. Επιτήδειοι πράκτορες προσπα
θούσαν νά εκμεταλλευτούν τούς υποψήφιους μετανάστες, οδηγώντας τους 
πρός τήν ’Αβησσυνία, δπου γρήγορα θά μπορούσαν, δπως τούς έλεγαν, νά 
πλουτίσουν. Ή  Γενική διοίκηση υποχρεώθηκε νά έπέμβει μέ άνακοίνωσή: Παρά 
πρακτόρων μεταναστεύσεων διαδίδεται ή ψευδής φήμη ότι είναι δυνατή ή έν 
Αβησσυνία έξεύρεσις εργασίας καί καλής τύχης. Έκ πληροφοριών τών άρμο- 
δίων άρχών προκύπτει ότι ή κατάστασις έν ’Αβησσυνία, διά τούς έπιδιώκοντας 
νά εϋρωσιν έργασίαν δέν είναι καλή. Οί πολίται έπιβάλλεται νά μή δίδωσι πί- 
στιν είς ψευδείς βεβαιώσεις πρακτόρων άποβλεπόντων μόνον εις τά ίδια αύτών 
συμφέροντα.- Μέ διάταγμα έκχωρήθηκε τό τζαμί τοΰ ’Ασλάν πασα μέ τήν πε
ριοχή του στό Δήμο Ίωαννιτών.- Ή  κυβέρνηση ένέκρινε τήν εισήγηση τοϋ Γε- 
νικοΰ διοικητή Καλεύρα, νά άνεγερθεΐ τό νέο διοικητήριο στή θέση τοΰ παλιοΰ 
τζαμιοϋ τοΰ Ναμάζ Γκιάχ (έκεΐ δπου είναι σήμερα). Διατέθηκε καί ή πρώτη π ί
στωση γιά τήν άνέγερση, ύψους 2.000.000 δρχ.- Κατά τά μέσα Αύγουστου ό 
Κήρυξ καί ή Ή πειρος συμφωνοΰσαν μέ τήν πρόταση τοΰ επιθεωρητή τής 
Εθνικής τραπέζης πρός τό Δήμο ν ’ άγοράσει ή τράπεζα τό οικόπεδο τοΰ διοι
κητηρίου πού αποτεφρώθηκε, γιά τήν ίδρυση υποκαταστήματος, δπως τελικά 
έγινε. Μετά τήν άπελευθέρωση ή τράπεζα δώρησε στό Δήμο τό κτίριο καί εγκα
ταστάθηκε έκεΐ τό Δημαρχείο.- Ό  Χρηστοβασίλης (Ελευθερία, 24-7-30) σέ σχό
λιό του άναφέρεται σ’ δλους τούς τύπους τών Γιαννίνων (1930). Γράφει: Έδώ 
στά Γιάννινα ύπάρχουν μερικοί τύποι, ώς ό Γιώργης ό ψάλτης, ό άγιος ’Ιωάν
νης, ό Ρετσινόλαδος, πρώην Ντέ Γκούστης, ό Χαραλάμπης, ό ’Αριστείδης ό 
έρωτοπαθής, ένας άλλος μέ μαύρη γενειάδα καί στρατιωτικό πηλίκιο κι ό Μι- 
χάλης ό Γαμβέτας, ό Διογένης τής έποχής μας, ό όποιος δρά καθ’ ημέραν είς 
όλους τούς δρόμους τής πόλεως, καταστάς τό sine qua non αύτής. Έ ν τούτοις 
όμως ό «Κήρυξ» καταγίνεται νά στέρηση τήν πρωτεύουσαν τής Ηπείρου, τοϋ 
ζωντανού δώρου, τό όποιον μάς έστειλε ή πατρίδα τοϋ Πυθαγόρα καί τοϋ Σο
φοκλή καί προσπαθεί νά στείλη τόν άγαπητόν μας Μιχ. Γαμβέταν στό φρενο- 
κομεϊον. Άλλά δέν θά γίνη αύτό. διότι ή πόλις μας θ ’ άντιταχθή πάση δυνά
μει... έναντίον πάσης κακοβούλον προσπαθείας τοϋ «Κήρυκος», καί ό Μιχά- 
λης, ή θαυμασία ψυχαγωγία τοϋ λαοϋ τών Ίωαννίνων, δύναται ώς άλλος Άλή  
πασάς νά λέγη: -Δέν φεύγω άπό τά Γιάννινα/τό κιαμέτ νά γίνη.... Μάλλον ειρω
νικά τάγραφε αύτά ό Χρηστοβασίλης. Γιατί ό Γαμβέτας έπρεπε νά μπει σέ φρε
νοκομείο, πολλές φορές γινόταν επικίνδυνος. Υπέρ τοΰ Γαμβέτα (Διανέζης τό 
πραγματικό του έπίθετο), τάχθηκε, μέ τόν τρόπο της, καί ή Ήπειρος (6-8-30), 
στήν όποία ό Γαμβέτας είχε στείλει μακροσκελέστατη επιστολή (άν δημοσιευό
ταν θάπιανε τό χώρο μιας σελίδας), μέ τήν όποία έξέφραζε τά παράπονά του 
γιά τόν πόλεμο πού τοϋ είχαν κηρύξει, δχι πλέον τά χαμίνια (μ’ αύτά βρισκό
ταν σέ μόνιμη άντιδικία...) άλλά οί έφημερίδες. Έξ αιτίας αυτού τοΰ πολέμου 
-έγραφε- ή ψυχή του έκλονίσθη καί έχασε τήν πνευματική του ηρεμία... Σέ τέ-
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τοιο σημείο μάλιστα, ώστε αυτός, ό μόνος σώος (κατά τήν άποψή του) τάς φρέ- 
νας μεταξύ όλων τών άλλων φρενοβλαβών συνανθρώπων του, νά καταντήσει 
νά πάει στό φρενοκομείο. ’Επιβάλλεται -εγραφε ή ’Ήπειρος- νά τόν άφήσωμεν 
ήσυχον, καί διά τό καλόν μερικών συμπολιτών μας, τών όποιων μπορεί νά 
σπάση τά κεφάλια μέ τίς πέτρες, άλλά καί διά τό καλόν τής άνθρωπότητος...

Σ τήν ’Αλβανία ή κατάσταση ήταν κρίσιμη. Ό  Ζώγου φυσικά δέν είχε 
πεθάνει, δπως διέδιδαν οί πράκτορες τοϋ Βελιγραδιού, ή πολιτική 

δμως καί ή οικονομική κρίση συνεχιζόταν. Ή  άνασφάλεια τοϋ Ζώγου τόν 
οδήγησε σέ στενότερο εναγκαλισμό μέ τούς ’Ιταλούς. Τόν ’Ιούλιο τοϋ 1930 
οί πληροφορίες μιλούσαν γιά εγκατάσταση ώς οργανωτών 2.000 ’Ιταλών 
καί 245 άλλων σέ καθαρά κρατικές ύπηρεσίες. Εκατό άπό τούς τελευταί
ους ήταν άξιωματικοί καί στελέχωσαν τόν αλβανικό στρατό. Στό Γενικό 
επιτελείο ύπηρετοϋσαν 8 άνώτεροι ’Ιταλοί άξιωματικοί.

Οί δυσχέρειες πού άντιμετώπιζε τό άλβανικό καθεστώς, σέ συνδυασμό 
μέ τόν άσφυκτικό εναγκαλισμό τής ’Ιταλίας, δημιούργησαν τίς χειρότερες 
προϋποθέσεις γιά τήν ασφάλεια καί τήν όμαλή διαβίωση τοϋ Βορειοηπει- 
ρωτικοϋ στοιχείου. Οί διωγμοί, έναντίον κυρίως τών δασκάλων καί τών 
ιερέων, τών πιστών στό Πατριαρχείο, έντάθηκαν, οί δίκες καί οί καταδίκες 
δασκάλων σέ πολυετείς φυλακίσεις, μέ διάφορα προσχήματα, έγιναν 
συχνότερες, πολλοί υποχρεώνονταν νά έγκαταλείψουν τήν περιοχή, αύτός 
εξάλλου ήταν καί ό βασικός στόχος τής άλβανικής πολιτικής άπό τήν 
εποχή τής ίδρυσης τοϋ άλβανικοϋ κράτους. Ή  κατάσταση έγινε άκόμα χει
ρότερη άφότου έγιναν κυβερνήτες οί έξωμόται τέως ελληνορθόδοξοι Κώ
στα Κώττας καί Παντελή Βαγγέλης, (οί όποιοι) έπίεζον τόν έν τή αλβανική 
έπικρατεία Ελληνισμόν διά τών άσεβεστάτων μεθόδων, ύπερβαλο υσών 
καί αϋτάς τάς τουρκικός. Ό  διωγμός τής έλληνικής μειονότητος εφθασε 
είς τό μή περαιτέρω άπό τής άνακηρύξεως τοϋ Άχμέτ Ζώγου είς βασιλέα. 
Έδημιουργήθη μέ τό «άστε ντούα ου» παράνομος αυτοκέφαλος δήθεν 
«Άλβανική έκκλησία», έχειροτονήθησαν άντικανονικώς δήθεν άρχιερεΐς, 
έπεχειρήθη καί έπιχειρεΐται ή άρσις τής έλληνικής γλώσσης έκ τών ελλη
νικών εκκλησιών, έκλείσθησαν ελληνικά σχολεία καί επιβάλλεται βία ή 
άλβανική γλώσσα είς τά έναπομείναντα. λειτονργοϋντα τοιαϋτα. είς τά 
όποία έξασκεϊται άμείλικτος λογοκρισία, άπαγορευομένου νά προφερθοϋν 
αί λέξεις 'Έλλην καί Ελλάς παρά τών Ελλήνων. Ώ ς δέ νά μήν ήρκουν πά
ντα ταϋτα. πρό ολίγων ημερών κατεδικάσθησαν έν τή άλβανική πρωτευ- 
ούση τρεις έλληνορθόδοξοι, ό μέν εις είς δωδεκαετή ειρκτήν, οί δέ δύο είς 
οκταετή τοιαύτην έπί τή άσυστάτη κατηγορία δτι διένεμον χρήματα προ
ερχόμενα έκ μέρους τής έλληνικής κυβερνήσεως. (Στήν πραγματικότητα 
είχαν μεσολαβήσει στήν έλληνική κυβέρνηση νά φροντίσει γιά τήν κατα
βολή τών άπλήρωτων μισθών τών δασκάλων πού ύπηρετοϋσαν στίς έλλη- 
νικές κοινότητες τής Αλβανίας). Α πό τήν κυβέρνηση Βενιζέλου -συνέχιζε
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ό Χρηστοβασίλης ( ’Ελευθερία, 28-7-30)- δέν ελπίζουμε τίποτε, άφοϋ ό 
πρωθυπουργός είχε διακηρύξει πριν άπό δυό χρόνια, άπό τόν εξώστη τοΰ 
ξενοδοχείου Άβέρωφ στά Γιάννινα, ότι ή Ελλάς δέν έχει βλέψεις πέραν 
τής Κακαβιάς, στηρίζουμε δμως ελπίδες στή φιλοπατρία τών Βορειοηπει
ρωτών που βρίσκονται στήν Ελλάδα, οί όποιοι οφείλουν ν ’ άγωνισθοϋν 
υπέρ τής τυραννουμένης ιδιαιτέρας πατρίδος των. έχοντες συναντιλήπτο- 
ρα ολόκληρον τόν Ελληνισμόν. "Ισως στήν εποχή μας, γιά πολλούς, νά 
ήχοΰν παράταιρα τά λόγια τοΰ Χρηστοβασίλη, γιά τούς Έλληνες δμως τής 
εποχής εκείνης καί ιδιαίτερα γιά τούς Ήπειρώτες, τό θέμα τής Βορείου 
Ηπείρου ήταν άνοικτό καί τούς συγκινοΰσε, πολύ περισσότερο γιατί ήταν 
βέβαιο πώς οί ύπόδουλοι Βορειοηπειρώτες διώκονταν άπό τούς ’Αλβα
νούς. Τίς διώξεις αύτές ό Χρηστοβασίλης τίς χαρακτήριζε, όσο κι άν φαί
νεται παράδοξο, άναγκαϊες, γιά τήν έξαρση τοΰ έθνικοΰ φρονήματος τών 
ύπόδουλων. Ή  ιστορία τής τουρκοκρατηθείσης Ελλάδος -έγραφε- μάς έδί- 
δαξεν νά φοβώμεθα περισσότερον τήν περιποιουμένην τούς ύποδούλους 
λαούς τυραννίαν, παρά τήν καταδιώκουσαν αύτούς. Πάν είδος διωγμού 
γεννά τήν άντίδρασιν. Καί οί Βορειοηπειρώται άδελφοί μας, όσον περισ
σότερον τυραννοϋνται παρά τών αλβανικών άρχών, τόσον περισσότερον 
φανατίζονται εις τήν Εκκλησίαν των, εις τήν γλώσσαν των καί εις τόν 
Εθνισμόν των. ’Εμπρός κύριοι Αλβανοί εις τό τυραννικόν σας έργον! 
(Έλευθερία, 31-7-30, άρθρο μέ τίτλο: Έπί τής Άλβανικής τυραννίας). "Ως 
ένα σημείο μπορεί νά ήταν σωστές οί κρίσεις τοΰ Χρηστοβασίλη, ξεχνοΰσε 
όμως, δτι οί μεγάλοι διωγμοί ύποχρέωσαν πολλούς χριστιανούς τής 
έποχής, "Ελληνες καί ’Αλβανούς, νά έξισλαμισθοΰν. ’Ακολούθησαν καί 
άλλα άρθρα τοΰ Χρηστοβασίλη. Στίς 4 Αύγούστου σέ άρθρο μέ τίτλο: Τί 
πρέπει νά γίντι διά τό «Βορειοηπειρωτικόν ζήτημα,» πρότεινε νά περιέλθει 
εις χείρας τών Πανηπειρωτών καί δχι τών Βορειοηπειρωτών μόνον, δπως 
σήμερον. ’Αλλά καί οί άλλες γιαννιώτικες έφημερίδες, έκτός άπό τόν Κή
ρυκα, πού κρατοΰσε φιλοαλβανική στάση, άσχολήθηκαν μέ τήν κατάσταση 
στή Βόρειο Ήπειρο. Ή  *Ηπειρος έπέκρινε τήν Ελλάδα γιά τήν όχι σθε
ναρή στάση της άπέναντι τής ’Αλβανίας, γράφοντας (18-5-30): Ίσως πα
ραξενεύονται μερικοί διά τά τελευταίως συντελούμενα έν Έλλάδι. Δέν 
έχουν δίκαιον. Διότι αύτό πού γίνεται σήμερον είναι συνέπεια τών τόσων 
μέχρι τοϋδε πολιτικών σφαλμάτων μας καί πολεμικών ατυχιών μας. 
Ά φοϋ έχάσαμεν τήν Βόρειον Ήπειρον, άφοϋ έχάσαμεν παρά τήν Φλώρι
ναν ολόκληρον ελληνικήν περιφέρειαν, άφοϋ ούτως ή άλλως έγινεν ένας 
άγριος φόνος, διά τόν όποιον μιά μεγάλη δύναμις έξανέστη, ήτο πολύ 
φυσικόν νά μή δννάμεθα καθόλου μέχρι τοϋδε οϋτε άπέναντι τής Αλβα
νίας νά τηρήσωμεν άνδρικήν στάσιν. ... Ημείς περιποιούμεθα δσον δέν 
έπρεπε τούς μπέηδες τής Τσαμουργιάς, μέχρι βαθμού μειώσεως τών 
κυριαρχικών μας δικαιωμάτων καί ή Αλβανία, εις άνταπόδοσιν. πιέζει τό
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ορθόδοξον στοιχεϊον, πιέζει τήν ελληνικήν μειονότητα, κλείει τά ελληνικά 
σχολεία καί δέν άνέχεται οϋτε αύτήν τήν χρήσιν τής έλληνικής. Θά επα
νελθεί υστέρα άπό λίγες μέρες: Ένώ ή Ελλάδα, τόνιζε, μέ πνεύμα συνερ
γασίας καί καλής γειτονίας υπόγραψε οικονομικές συμφωνίες καί σύμφω
να φιλίας άκόμα μέ τίς γειτονικές χώρες, παραδόξως ή 'Αλβανία, κα τ’ 
άντίθεσιν πρός τήν Ελλάδα , ήτις είλικρινώς επιθυμεί τήν φιλίαν καί είλι- 
κρινέστερον, μέχρις άσνγχωρήτου άφελείας καί ζημίας τών συμφερόντων 
της. φέρεται άπέναντι τής άλβανικής μειονότητας, ή 'Αλβανία δέν έννοεί 
νά παράσχη ούδεμίαν διευκόλυνσιν είς τήν ελληνικήν έν τή χώρα μειονό
τητα... καί ποικιλοτρόπως. μέχρι βαθμοϋ άφαντάστου καταπιέζει αυτήν... 
Όφείλομεν νά τούς ύπομνήσωμεν καί νά ύπογραμμίσωμεν τήν ύπόμνησιν 
καί δ ι ' έργων, ότι δέν εϊμεθα καθόλου διατεθειμένοι νά δεχθώμεν τάς προ- 
σγιγνομένας είς ημάς άδικίας. Οί Αλβανοί ύποχρεοϋνται νά σεβασθοϋν 
τάς μειονότητας, νά επιτρέψουν τά έλληνικά σχολεία, νά άφήσουν ελεύθε
ρα τά υπάρχοντα κληροδοτήματα, νά μή καταπιέζουν τούς συγγενείς τών 
έν Έλλάδι ζώντων. καί υπηκόων Ελλήνων δντων. Βορειοηπειρωτών...

Δυστυχώς ό τύπος τών ’Αθηνών έμεινε σχεδόν άδιάφορος γιά τό δράμα 
τών Βορειοηπειρωτών. Μόνον κάποιες άντιπολιτευόμενες έφημερίδες, 
έπέκριναν τήν κυβέρνηση: Ή  άφόρητος κατάστασις -έγραφεν ό Ημερήσιος 
τύπος- τήν όποιαν έδημιούργησεν ή κυβέρνησις τοϋ βασιλέως Άχμέτ Ζώ- 
γου. είς βάρος τοϋ έν ’Αλβανία ομογενούς στοιχείου, συγκινεί βαθύτατα 
πάσαν ελληνικήν καρδίαν. Είναι όμως ιδιαιτέρως δικαιολογημένη ή συγκί- 
νησις τών ένταϋθα Βορειοηπειρωτών διά τάς διώξεις, τάς φυλακίσεις καί 
τά άλλα δεινοπαθήματα πού ύφίστανται οί συμπατριώται των είς τήν χώ
ραν τών Σκιπιτάρων. ένθα καί έναντι τών μειονοτήτων, διά διεθνών 
συμβάσεων άνειλημμέναι ύποχρεώσεις, γράφονται μεγαλοπρεπώς είς τά 
τσαρούχια τοϋ πρώτου τυχόντος 'Αλβανού φυλάρχου. Καί οί μόνοι πού 
παραμένουν άπαθεις καί άδιάφοροι διά τήν τραγωδίαν τών έν τή 'Αλβανία 
ομοεθνών είναι οί διπλωμάται τής όδοϋ Φιλελλήνων, άσχολούμενοι προ
φανώς μέ σπουδαιότερα ζητήματα τής διεθνοϋς πολιτικής, όπως ή σύνα- 
ψις συμφωνιών φιλίας καί διαιτησίας καί άλλα μή χειρότερα... (6-8-30).

Τίς διώξεις κατά τοϋ Βορειοηπειρωτικού στοιχείου υποκινούσε καί ό 
άλβανικός τύπος μέ τήν άρθρογραφία του. Ή ταν μιά έπίθεση πολύπλευρη 
καί συντονισμένη. Άκόμα καί ή παραπληροφόρηση έπαιζε τό ρόλο της. 
Στό Αργυρόκαστρο κυκλοφόρησε ή φήμη ότι στήν Αθήνα είχαν δολοφο
νήσει τό Βενιζέλο. (Βέβαια καί οί γιαννιώτικες έφημερίδες είχαν πεθάνει 
τόν Άχμέτ Ζώγου, εΐχαν πέσει όμως θύματα, όχι φημών, άλλά τής σέρ
βικης προπαγάνδας, καί στηρίζονταν σέ ειδήσεις πού δημοσίευσαν οί γι
ουγκοσλαβικές έφημερίδες). Οί μπέηδες πλημμύρισαν άπό χαρά καί 
ενθουσιασμό. Παρόλο πού ό Βενιζέλος δέν είχε βοηθήσει καί πολύ τή Βό
ρειο Ή πειρο ν ’ άλλάξει τή μοίρα της, οί Αλβανοί τόν θεωρούσαν ώς τόν
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πιό επικίνδυνο Έλληνα πολιτικό. Τραπέζια στρώθηκαν καί τσιμπούσια 
οργανώθηκαν στό ’Αργυρόκαστρο καί γλέντι τών μπέηδων όλονύκτιο γιά 
τό ευτυχές γεγονός. {'Ηπειρωτικός άγών 5-8-30). Ό σο μεγάλη ήταν ή χαρά 
τους, τόσο έντονη ήταν καί ή απογοήτευσή τους, όταν πληροφορήθηκαν 
ότι ή φήμη τής δολοφονίας τοΰ Βενιζέλου ήταν ψεύτικη. Γιά νά ξεθυμά- 
νουν -όπως σκωπτικά έγραφε ό άνταποκριτής τής ίδιας έφημερίδας άπό 
τό ’Αργυρόκαστρο (7-8-30)- αί άλβανικαί άρχαί τής μεθορίου άρχισαν νά 
επιδίδονται εις πλιατσικολόγημα. Στό τελωνείο Κακαβιάς, άπ’ όπου περ
νούσαν τά αύτοκίνητα γιά νά πάνε στή Θεσσαλονίκη, κατακρατούσαν διά
φορα άντικείμενα άπό τούς έπιβάτες, άκόμα καί τό ψωμί καί τά φαγητά 
τους...

Οί διωγμοί προκάλεσαν τήν άντίδραση τών ’Ηπειρωτικών καί Βορει- 
οηπειρωτικών σωματείων τών Αθηνών, τά όποια καί οργάνωσαν στίς 3 
Αύγούστου μεγάλη συγκέντρωση στό θέατρο τής Κυβέλης Διονύσια γιά νά 
διαμαρτυρηθούν γιά τίς διώξεις πού είχαν άποκορυφωθεΐ μέ τήν καταδίκη 
τών τριών δασκάλων, ώς δήθεν οργάνων τής έλληνικής προπαγάνδας. Μί
λησαν πολλοί, δπως συνήθως γίνεται, ειπώθηκαν καί κάποια μεγάλα λό
για, καί τελικά έγκρίθηκε τό ψήφισμα τό όποιο ή εκλεγμένη έπιτροπή 
(Κων. Σκενδέρης, έκδοτης τοΰ Πελασγού. Θεοφάνης Πςιππάς. Κων. Ζαρ- 
μπαλάς. Τηλ. Σούτης καί Άριστ. Γεωργίου) έπέδωσε στό Βενιζέλο, τούς 
προέδρους τής Βουλής καί τής Γερουσίας, τούς άρχηγούς τών κομμάτων 
καί τούς πρεσβευτές. Ή  έπιτροπή διαμαρτυρήθηκε έντονα στό Βενιζέλο 
γιά τήν άδράνεια τής έλληνικής κυβέρνησης, διαμαρτυρία πού περιλαμβα- 
νόταν καί στό ψήφισμα: Διαμαρτυρόμεθα πρός τήν ελληνικήν κυβέρνησιν 
διά τήν συντελουμένην ύπό τά δμματα ταύτης. παρά τών άλβανικών 
άρχών. έντελή έξαφάνισιν παντός ίχνους έλληνικής έκπαιδεύσεως καί τάς 
συστηματικός διώξεις καί φυλακίσεις πρός τρομοκράτησιν τοϋ έλληνικοΰ 
Βορειοηπειρωτικοϋ πληθυσμού, ύπομιμνήσκοντες δέ τήν. παρά πάσαν 
άντίθετον συμφωνίαν, ηθικήν ύποχρέωσιν. ήν έχει αϋτη έναντι τών Βορει
οηπειρωτών, έπικαλοϋνται τήν προσοχήν ταύτης. δπως έπέμβη ένεργώς 
πρός τε άποφυλάκισιν τών καταδικασθέντων καί διά τήν καθόλου άποκα- 
τάστασιν τών άπαραγράπτων δικαιωμάτων τοϋ έλληνικοΰ πληθυσμού. 
Ενδιαφέρον έχει γιά τό περιεχόμενό της ή τελευταία παράγραφος τοΰ ψη
φίσματος: Διακηρύσσουσιν ότι, έν εναντία περιπτώσει οί Βορειοη
πειρώτου έχοντες υπέρ αύτών έκδηλον τήν συμπάθειαν τών άδελφών 
έλευθέρων Ήπειρωτών καί τών λοιπών ύποδούλων ομογενών καί σύμπα- 
ντος τοϋ Πανελληνίου δέν θά διστάσουν ν ’ άναλάβουν ν ’ αντιμετωπίσουν 
τήν κατάστασιν διά τών ιδίων των δυνάμεων.

Εύμενή σχόλια γιά τίς άντιδράσεις τών Βορειοηπειρωτών έγραψαν 
όλες σχεδόν οί γιαννιώτικες έφημερίδες, έπικρίνοντας τήν έλληνική κυβέρ
νηση γιά τή στάση της. Τό συλλαλητήριον τών Βορειοηπειρωτών -σχολίαζε
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fj ’Αγροτική ήχώ, (9-8-30)- καί ή έντονος αύτών διαμαρτυρία διά τάς κα
ταπιέσεις πού ύφίστανται οί έν Αλβανία χριστιανοί, δέν ήταν δυνατόν 
παρά νά συγκινήσουν τήν Ηπειρωτικήν γνώμην καί νά προκαλέσουν τήν 
συμπάθειάν της ύπέρ τών καταπιεζομένων... Μετά τό καίριον πλήγμα πού 
κατάφερε κατά τής Εκκλησίας ή κυβέρνησις τών Τυράννων, νέον πλήγμα, 
φοβερώτερον, καταφέρει κατά τής έκπαιδεύσεως, τής γλώσσης καί τών 
ελληνικών γραμμάτων. Ό  χριστιανός, πού μιά απάνθρωπος καί δλως 
αντίθετος πρός τά διεθνή δίκαια πολιτική παρέδωσεν εις τήν άλβανικήν 
κυριαρχίαν, δέν πρέπει νά όμιλή καί νά διδάσκη εις τά τέκνα του τήν μη
τρικήν του γλώσσαν, τήν γλώσσαν τών προγόνων του, τήν έλληνικήν 
γλώσσαν. Αύτήν πρέπει νά τήν λησμονήση καί ώς μητρικήν του πλέον νά 
καθιερώση τήν άλβανικήν. Διότι ή θρησκεία καί ή γλώσσα άποτελοΰν τήν 
σφύραν καί τόν άκμονα έπί τοϋ όποιου σφυρηλατεΐται ή έθνική ιδέα. Διότι 
αύταί χαλυβδώνουν τήν ψυχήν καί γαλβανίζουν τόν χαρακτήρα. Ή  (συμπε
ριφορά) τών Τυράννων άναγκάζει καί ημάς ν ’ άφήσωμεν τήν πολιτικήν 
τών ύποχωρήσεων καί τής άνεκτικότητος καί νά έφαρμόσωμεν τά αύτά μέ 
τήν γείτονα μέτρα έναντι τών ομοφύλων της... Ή  Αλβανία είναι καιρός 
ν' άλλάξη πολιτικήν. Ή  πατροπαράδοτος πολιτική τήν όποιαν άκολουθεΐ, 
απόρροια τών άπηρχαιομένων άντιλήψεων πού έπικρατοϋν παρά τοΐς 
κυβερνώσι καί τών ένστικτων καί τής θηριωδίας πού χαρακτηρίζει τούς 
Αιάπηδες. άνήκει πλέον εις τό παρελθόν. Διότι δέν είναι καθόλου άπίθα- 
νον τό συλλαλητήριον τών Βορειοηπειρωτών νά διαδεχθή γενική έξέγερσις 
τής έλληνικής ψυχής, όπότε αί πολιτικοί περιπλοκαί καί συνέπειαι, 
άσφαλώς δέν θά είναι καθόλου άρεσταί εις αύτήν. Τίποτε δέν θα συνέβαι- 
νε. Καμμιά ελληνική κυβέρνηση δέν αντιμετώπισε τό Βορειοηπειρωτικό μέ 
τή σοβαρότητα πού άπαιτοϋσε τό ίδιο τό πρόβλημα, άπό τήν αρχή τής γέν
νησής του, έκτός άπό λίγες εξαιρέσεις. Λόγια, μεγάλα μπορεί νά λέγονταν, 
τά έργα όμως ήταν άνεπαρκή γιά νά άντικρούσουν τά μεθοδευμένα σχέδια 
τών Τυράννων. ’Ας μή λησμονεΐται άκόμα, πώς τήν έποχή έκείνη, πίσω 
άπό τούς ’Αλβανούς βρισκόταν ή ’Ιταλία -σήμερα βρίσκονται άλλοι- καί 
κάθε άπόπειρα άσκησης δυναμικής πολιτικής συντριβόταν μπροστά στήν 
ιταλική απειλή. Έ τσι φτάσαμε στήν οριστική ένσωμάτωση τής ’Αλβανίας 
στήν ’Ιταλική αύτοκρατορία καί στήν άπό κοινού έπίθεση τών δυό χωρών 
έναντίον τής Ελλάδας. Κι άς κάνουν πώς ξεχνούν μερικοί τά άλβανικά 
τάγματα πού πολέμησαν έναντίον μας. Δέν είναι δυνατόν νά φαντασθώμεν 
ότι ή διαμαρτυρία τών Βορειοηπειρωτών θά συγκίνηση οπωσδήποτε τούς 
Σκιπιτάρηδες. έφ ’ δσον μάλιστα ή ελληνική κυβέρνησις, ό ελληνικός τύπος 
καί ή ελληνική δημοσία γνώμη δέν έξανίστανται ν ’ αξιώσουν σεβασμόν 
τών συνθηκών καί σεβασμόν τής έλληνικής έν Αλβανία μειονότητος... Ή  
ελληνική κυβέρνησις, καλώς πράττουσα κατά τά άλλα, έγκαινίασε ειρηνό
φιλον εξωτερικήν πολιτικήν (αΰτη όμως) άπεθράσυνεν εις τό, έπακρον τόν
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μεγαλειότηταν Άχμέτ. Ό  δέ ελληνικός τύπος, περιφοονών δήθεν τούς 
Αλβανούς, δέν καταδέχεται νά όμιλήσχ) διά τά έν 'Αλβανία είς βάρος τής 
έλληνικής μειονότητος τεκταινόμενα. Καί ό έλληνικός λαός: Αύτός έχει 
τόσα προβλήματα εσωτερικά νά λύση, ώστε μόλις ολίγος καιρός τοϋ μένει 
νά σκεφθή καί διά τά έξω. Αύτόν δέ τόν ολίγον καιρόν οί αιωνίως καί έπι- 
πολαίως αισιόδοξοι τόν πλανεύουν μέ χίλιων ειδών γοητείας καί πλάνας, 
ώστε νά μήν τόν άφήνονν νά προσέξη τήν Αλβανίαν. Μόνον ό 'Ηπειρω
τικός τύπος -καί αύτός δυστυχώς όχι ολόκληρος- υψώνει φωνήν διαμαρ
τυρίας ευκαιρίας τυχούσης. Ά λ λ ' είναι τύπος έπαρχιακός. Ή  φωνή δέν 
άκούεται δσον έπρεπε νά άκουσθή. Καί δμως. άν δέν δυνάμεθα νά 
κάμωμεν τίποτε άλλο μέ τούς ’Αλβανούς, δυνάμεθα, εάν θέλωμεν, εάν 
συμπονοϋμεν τούς άδελφούς μας καί έχωμεν διάθεσιν νά τούς ύπερασπί- 
σωμεν νά λάβωμεν τά άντίποινα (άρθρο τοΰ Τ(άκη) Σ(ιωμοπούλου) στήν 
Ήπειρο  7-8-30). ’Απαισιόδοξος, καί μέ τό δίκιο του. ό άρθρογράφος. Ή  
γενική άδιαφορία τόν άποκαρδίωνε. Αλλά τό ποτήρι δέν είχε ξεχυλίσει 
άκόμα. Θά έρχονταν καί χειρότερα...

Στό Διδασκαλικό συνέδριο πού έγινε στήν Παραμυθία, ό Σπύρος Μουσελί
μης, δάσκαλος, ποιητής, ιστορικός καί λαογράφος. είχε είσηγηθεΐ τήν κατάργη
ση τής ορθογραφίας στή γλώσσα. Οί άντίθετες άπόψεις ήταν πολλές καί γιά νά 
δώσει μιά απάντηση σ’ αυτές, ό Μουσελίμης δημοσίευσε στήν 'Αγροτική ήχώ 
(24-7-30 καί συνέχεια) μέρος τής εισήγησής του, προλογίζοντάς την ώς έξής: 
'Επειδή πολλοί κατά καιρούςχούγιαξαν καί ζήτησαν τό κεφάλι μου στό πινάκι 
γιά τήν κατάργηση τής ορθογραφίας πού είσηγήθηκα στό Διδασκαλικό συνέ
δριο Παραμυθιάς, καταχωρώ έδώ μέρος τής εισήγησης εκείνης, γιά νά κρίνει ό 
καθένας σιματινά κι δχι άπό άλλάργα. Δέχομαι δέ άπό προτύτερα πρόθυμα 
όποιεσδήποτε αρες καί κατάρες άπάνου μου. γιατί ζοϋμε στόν ϊσκιο τής πεθα
μένης γλώσσας τών προγόνων καί κοιτάμε μέ τά χαντζάρια τους νά φέρομε 
τρόπαια καί νίκες γιά ν ’ άναστήσουμε τό άρχαΐο πνέμα καί δέ βλέπουμε τή ζωή 
λουλουδιασμένη μπροστά μας πού μάς προσκαλεί νά τή χαροϋμε καί νά τή ζή- 
σομε (άτός μου). Ό  Μουσελίμης δέν ζητούσε μόνο τήν κατάργηση τών τόνων 
καί τών πνευμάτων, άλλά καί τών διφθόγων, τών διπλών συμφώνων (ξ, ψ) καί 
τήν καθιέρωση δύο μόνο φωνηέντων, τοΰ ε καί τοΰ ο. Τί θά πάθει λ.χ. τό ρήμα 
παίζω, άν τό «παι» γραφεί μέ έψιλον καί τό «ζω» μέ δμικρον (πέζο) καί τό παί
ζεις, τό «ζεις» μέ γιώτα (πέζις): έγραφε. Κάποιοι ζητούν καί σήμερα τέτοιου 
είδους ορθογραφία, γιά ν ’ άντικρύσουν τή ζωή λουλουδιασμένη, κατά τή ρήση 
Μουσελίμη.- Μεγάλη έρευνα μέ σειρά άρθρων -ξεπερνοΰσαν τά δέκα- άρχισε ό 
Κήρυξ, τό δεύτερο δεκαπενθήμερο τοΰ Μαΐου, γύρω άπό τό θέμα τής οδο
ποιίας καί ύπό τόν γενικό τίτλο: Βραδυπορεΐ ή οδοποιία; Κατηγοροΰσε κυρίως 
τήν εταιρεία Μακρή Άσφαλτικά έργα, γιά κακοτεχνίες, δόλιες άπάτες, καί κλο
πές. Ή  έρευνα, πού στρεφόταν έναντίον τής κυβέρνησης, σταμάτησε χωρίς νά 
ολοκληρωθεί. Ή  εταιρεία, μέ μακροσκελή άπάντηση, άντέκρουσε τίς καταγγε
λίες τής έφημερίδας. Ό  Κήρυξ δέχθηκε καί τήν έπίθεση τών άλλων έφημερίδων 
καί προπαντός τοΰ Ηπειρωτικού άγώνος, ό όποιος τόν κατηγοροΰσε δτι τερ-
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μάτισε τήν Ερευνα μέ τή δικαιολογία δτι έδόθησαν αί δέουσαι διαταγαί διά τά 
περαιτέρω. Δέν σημαίνει τίποτε αύτό, απαντούσε ό 'Ηπειρωτικός άγών, ό 
Κήρυξ είχε υποχρέωση νά συνεχίσει τόν έλεγχο καί νά εμφανίσει άπτές απο
δείξεις δτι δέν ύπήρχαν πιά οί λόγοι πού τόν προκάλεσαν. "Εμμεσα, δηλαδή, 
τόν κατηγορούσε γιά συναλλαγή μέ τήν έταιρεία.- Ή  Ή πειρος καί πάλιν εις τό 
περιθώριον καταγγέλει σέ άρθρο του ό Ηπειρωτικός άγών (21-5-30). Σωρεία 
περιστατικών -έγραφε- κατά τό μάλλον καί ηττον σοβαρών, έκδηλώθέντων τόν 
τελευταίον καιρόν, πιστοποιούν δτι καί πάλιν ή Ή πειρος τίθεται είς τό περι
θώριον τής κυβερνητικής μερίμνης. Μόνη αύτή δέν είχε περιληφθεΐ καί είς τό 
πρόγραμμα τών περιοδειών τού Βενιζέλου άνά τήν Ελλάδα. ’Αλλά καί πότε 
δέν ήταν στό περιθώριο ή "Ηπειρος; Γι’ αύτό, κατά πώς λένε οί έρευνες, είναι 
καί σήμερα ή φτωχότερη επαρχία τής Ευρωπαϊκής "Ενωσης.- Ό  νέος δικηγό
ρος Σωκράτης Γκιόκας (άργότερα έγραψε καί κυκλοφόρησε σέ βιβλία ηθογρα
φίες καί εύθυμογραφήματα) σέ δύο άρθρα του ( 'Ηπειρωτικός άγών 22 καί 23- 
5-30) θεωρεί δτι τά δύο τέρατα τής ’Ηπειρωτικής κακοδαιμονίας είναι ό τζορ- 
μπαδισμός καί ό ραγιαδισμός. Είναι τό σφυρί καί τό άμόνι πού άνάμεσά τους 
βρίσκεται ό νεώτερος Ήπειρώτης καί υποφέρει τρομερά, μήν ήμπορώντας, αν 
καί πέρασαν 18 χρόνια έλευθέρας ζωής ν ' άποτινάξη τόν ζυγόν τών διδύμων 
αύτών τεράτων. Δέν είχε κι άδικο...- Μιά είδηση πού κυκλοφόρησε καί ώς φή
μη. έκανε τούς Γιαννιώτες νά θυμηθούν τό πολύ κοντινό παρελθόν καί ν ’ άνα- 
τριχιάσουν. Ό  Λάμπρος Στάθης, άπό τούς οργανωτές καί έκτελεστές τοΰ απο
τρόπαιου έκλήματος τής Πέτρας, είχε συλληφθεΐ στή Ρουμανία. Θά περνούσαν 
πολλοί μήνες γιά νά έκδοθεΐ. Καί προπαντός θά γλύτωνε τή θανατική ποινή...- 
’Αρραβώνες: Ό  Δημήτριος Κων. Βρυζόπουλος, έργοστασιάρχης έν 'Αλεξάν
δρειά καί ή δίς Πελαγία Π. Βελογιάννη έκ Βελιγραδιού, ήρραβωνίσθησαν 
(Μάϊος 1930). Τά σπίτια καί τών δυό σώζονται στό χωριό μου. έρημα. Θυ
μάμαι τό νέο ζευγάρι, όταν παραθέριζε στή Βίτσα, εύτυχισμένο, πλούσιο καί 
μ’ δλη τή ζωή μπροστά του. Ποιός νά πρόβλεπε τό δραματικό τέλος καί τών 
δυό;.- ’Αφίξεις: Άριστεύσας κατά τάς έξετάσεις τοΰ πρώτου έτους έν τή Νο
μική σχολή, ό συμπολίτης φοιτητής Φωκίων Γ. Μαρνέλλης καί άποσπάσας τά 
συγχαρητήρια τών καθηγητών του, έπανέκαμψε ψές ένταϋθα (3-6-30). Οί άφί- 
ξεις καί οί άναχωρήσεις τήν εποχή έκείνη άποτελούσαν τό κύριο μέρος τών 
κοινωνικών τών έφημερίδων. Βέβαια δέν γράφονταν δλες οί διακινήσεις, οί 
συνδρομητές δμως τής κάθε εφημερίδας ήταν προνομιούχοι στό θέμα αύτό.- 
Κατά τόν Ηπειρωτικό άγώνα (7-6-30) τά πραγματικά αίτια τής οίκονομικής 
κρίσης τών Γιαννίνων ήταν: α) Ή  γενική οικονομική καχεξία, β) Ή  άνυπαρξία 
οδικών άρτηριών γιά τή διακίνηση τοϋ έμπορίου, γ) Ή  έλλειψη σιδηροδρο
μικής γραμμής (τό 1995 γίνεται πάλι συζήτηση γιά τήν κατασκευή της, μάλλον 
θά παραπεμφθεΐ γιά τόν επόμενο αίώνα), δ) Ή  έπιβάρυνση τών έμπορευμάτων 
μέ πολλά έξοδα, μέχρις δτου φτάσουν στόν προορισμό τους.Τό ίδιο συνέβαινε 
καί μέ τίς εισαγωγές, ε) Ή  έλλειψη συγκοινωνιών έμπόδιζε καί τήν άνάπτυξη 
τοΰ τουρισμοΰ καί τήν άξιοποίηση τών Ιστορικών μνημείων, στ) Ή  άγορά τής 
πόλης νέκρωσε γιατί ό κύριος καταναλωτής τών άγαθών, ό άγροτικός κόσμος, 
βρισκόταν σέ άθλια οικονομική κατάσταστη. Έξαιτίας τής μικρής γεωργικής 
παραγωγής, οί αγρότες έγκατέλειπαν τά χωριά τους. έρχονταν στά Γιάννινα
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καί έξασκοϋσαν τά ίδια μέ άλλους επαγγέλματα, δημουργώντας έτσι κρίση στό 
χώρο πού εντάσσονταν...- Στόν Ηπειρωτικό άγώνα (άπό 12 μέχρι 20-6-30) δη- 
μοσιεύθηκε έκτενής άφήγηση γύρω άπό τή σύλληψη καί τό μαρτύριο στή Δρά
μα, τοϋ Χριστοδούλου Σαχίνη, άπό τίς Νεγάδες τοΰ Ζαγοριοϋ, πραγματικοΰ 
έθνομάρτυρα, κατά τήν περίοδο τής βουλγαρικής κατοχής τής πόλης.- Άρχισε 
ή συγκοινωνία Ίωαννίνων-Θεσσαλονίκης, μέσω Αλβανίας. Τό ταξίδι διαρ- 
κοΰσε 10 μόνο ώρες.- Μιά έκτενής βιογραφία τοϋ Ίωάννου Δομπόλη δημοσι
εύεται (σέ συνέχειες, άπό 1-7-30) στόν Ηπειρωτικό άγώνα. Συγγραφέας ό 
Λουκάς Παλαιοκαστρίτης.- Πολλές άντιδράσεις συναντούσε ή κυβέρνηση στή 
Βουλή καί τή Γερουσία γιά τήν έπικύρωση τής ελληνοτουρκικής συμφωνίας. 
Μεγάλο μέρος τοΰ προσφυγικοΰ κόσμου ήταν άντίθετο πρός τή συμφωνία 
αύτή, δπως καί δλοι οί άντιπολιτευόμενοι τήν κυβέρνηση. Άλλά καί οί γιαν- 
νιώτικες έφημερίδες, μέ άρθρα τους, άσχολήθηκαν μέ τή συμφωνία, άναλύο- 
ντας τά κέρδη καί τίς ζημίες. Πάντως ό φιλελεύθερος γερουσιαστής Πέλλης Νε- 
όκοσμος Γρηγοριάδης, διεγράφη άπό τό κόμμα τών Φιλελευθέρων, έξαιτίας τής 
άντίθεσής του πρός τή συμφωνία.- Στόν Ηπειρωτικό άγώνα. πάλι δημοσιεύτη
καν (12-4-30) δύο άρθρα τοϋ άντιπολιτευόμενου τήν κυβέρνηση Μιχ. Χρ. 
Αίλιανοΰ. (έξωκοινοβουλευτικοΰ) μέ τόν τίτλο: Ό  κεφαλοθραύστης. Ενδιαφέ
ρον έχει ό πρόλογος τής έφημερίδας, πού δικαιολογεί τή δημοσίευση: Έδέχθη- 
μεν νά δημοσιεύσωμεν τά δύο κατωτέρω άρθρα, διότι εύρισκόμεθα έν συμφω
νία μέ τούς ύποστηρίζοντες δτι πέριξ τοϋ κ. Βενιζέλου έδημιουργήθη μία κλίκα, 
η όποία είσηγουμένη τά κακά, παρασύρει τήν κυβέρνησιν εις μίαν δαπανηρόν 
άσώτευσιν τοϋ κρατικοϋ προϋπολογισμού εις ήν εποχήν μάλλον οίκονομίαι 
ένδείκνυνται. πρός άνακούφισιν τοϋ πάσχοντος λαού...- Ό  διερχόμενος τήν 
όδόν Άβέρωφ. μίαν τών κεντρικωτέρων όδών τής πόλεως, δέχεται τάς έκκω- 
φαντικάς φωνάς τών διαφόρων κρεοπωλών, οί όποιοι δέν άρκοϋνται μόνον 
εις τόν συναγωνισμόν(;) τών τιμών, άλλά συναγωνίζονται καί εις άγριοφωνά- 
ρες καί βωμολοχίες άκόμη. Οΰτω ό ανύποπτος διαβάτης νομίζει δτι εύρίσκεται 
μεταξύ άνθρώπων. οί όποιοι άπώλεσαν κάθε ίχνος εύπρεπείας καί άξιοπρεπεί- 
ας. Επιβάλλεται ή έπέμβαση τής άστυνομίας, κατέληγε ό σχολιαστής ( 'Ηπειρω
τικός άγών, 13-7-30).- Ό  Τοϋρκος πρωθυπουργός Ίσμέτ πασάς (μετά τήν υπο
γραφή τοΰ έλληνοτουρκικοΰ συμφώνου) δήλωσε στήν Άγκυρα (15-7-30): Πρός 
τούς Έλληνας άτενίζομεν πλέον ώς πρός άδελφούς. Δι ’ ημάς παρελθόν δέν 
υπάρχει. Ήμεΐς άτενίζομεν εις τό μέλλον, τό όποιον αξιώνει συνεργασίαν καί 
συναδέλφωσιν τών δύο λαών... Έτσι γιά νά θυμόμαστε, νά κρίνουμε καί νά 
συγκρίνουμε...- Προαγωγές άξιωματικών τής φρουράς Ίωαννίνων: Χαρ. Κα- 
τσιμήτρος, σέ συνταγματάρχη, Ίω. Τριανταφύλλου καί Σπ. Κίτσας σέ άντι- 
συνταγματάρχες, Εϋάγ. Τσόδουλος καί Άλεξ. Σίνης, σέ ταγματάρχες, Κ. Κων- 
σταντόπουλος καί Άλεξ. Γεωργίου, σέ λοχαγούς, Κων. Τσΐκος. Γεώργ. Λιόλιος, 
Θεόδ. Νταλιάνης σέ ύπολοχαγούς (δλοι ήταν τοϋ πεζικοΰ). Άπό τό πυροβολικό 
πήραν προαγωγή: Άθ. Βουλόδουμος καί Δ. Κωστάκης σέ λοχαγούς, Άθ. Γα- 
λάνης, σέ ύπολοχαγό. Αρκετοί άπ’ αύτούς θα δοξάζονταν στόν πόλεμο τοϋ 
1940.- Οί ληστείες δέν είχαν έξαλειφθεΐ έντελώς. Κρούσματα σημειώνονταν καί 
στήν ’Ήπειρο καί σ’ άλλες περιοχές. Ή άστυνομία τών Γιαννίνων. θέλοντας 
νά διασφαλίσει τή ζωή όρισμένων έκατομμυριούχων πού έρχονταν στήν περιο-
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χή, είτε ώς εκδρομείς, είτε γιά παραθερισμό, διέθετε γιά τή φρούρησή τους 5- 
10 χωροφύλακες διά τήν άντιμετώπισιν παντός ενδεχομένου. Κάποιες έφημε
ρίδες εβλεπαν τό μέτρο σωστό, άλλες ήταν άντίθετες...- Δημοσιεύτηκε τό βού
λευμα Πλημμελειοδικών Ίωαννίνων, γιά τίς καταχρήσεις πού είχαν γίνει έπί 
Δημαρχίας Πυρσινέλλα στό Δήμο. Σύμφωνα μ’ αύτό, παραπέμπονταν νά δικα
στεί στό 5/μελές Έφετεΐο τής Κέρκυρας ό ταμίας τοΰ Δήμου Φιλ. Ντάφλος, ώς 
υπεύθυνος γιά τήν κατάχρηση. Τό συμβούλιο άπάλλαξε άπό κάθε κατηγορία 
τόν τέως δήμαρχο Β. Πυρσινέλλα καί τούς δημοτικούς συμβούλους του Σπ. Δά- 
καρη, Βασ. Βακάλη, Άν. Ξιούρα καί Εύθ. Τζιάλλα. Παρόλα αύτά ό θόρυβος 
κατά τοΰ Πυρσινέλλα, άπό τήν Ήπειρο  κυρίως, συνεχιζόταν.- Μερικά συγκρι
τικά στατιστικά στοιχεία άπό τίς άπογραφές τοΰ 1920 καί 1928 (μελέτη Σωκρ. 
Γκιόκα). Ή αύξηση τοϋ πληθυσμού στήν Ήπειρο κατά τό διάστημα μεταξύ τών 
δύο άπογραφών ήταν σχεδόν μηδαμινή (στό νομό Ίωαννίνων, ετήσια αύξηση 
1%, στό νομό Πρέβεζας μεγαλύτερη αύξηση, έξαιτίας τής έγκατάστασης πολ
λών προσφύγων, στό νομό Άρτας μείωση). Τό 1920 σέ 1000 Ήπειρώτες άνω 
τών 15 ετών άναλογοΰσαν: 395 άγαμοι, 540 έγγαμοι, 63 χήροι καί χήρες καί 2 
διαζευγμένοι. Τό 1928 οί άναλογίες ήταν: 209 άγαμοι, 575 έγγαμοι, 214 χήροι 
καί χήρες καί 2 διαζευγμένοι. Ή Ήπειρος έρχόταν πρώτη σέ χήρους καί χήρες 
(προπαντός χήρες) έξ αιτίας τών άπωλειών στούς πολέμους, άπ’ δλα τά δια
μερίσματα τής Ελλάδας. Κατά τόν μελετητή ό μεγάλος άριθμός τών χηρών 
οφειλόταν καί στό δτι οί γυναίκες ζοΰσαν περισσότερο άπό τούς άντρες. Καί 
στις δύο άπογραφές οί γυναίκες υπερτερούσαν σέ άριθμό τούς άντρες, κυρίως 
στό νομό Ίωαννίνων.- Νά καί κάτι πού θά ήταν σήμερα άδιανόητο νά δημοσι
εύεται ώς είδηση: Χθές είς τόν κινηματογράφον Εύστρατιάδη προεβλήθη ται
νία διαφημιστική τών κουβαριστρών «Λέοντος» (21-7- 30).

Ο Ι ζεστές μέρες τοΰ καλοκαιριού πέρασαν καί μαζί μ’ αύτές καί τά πα
νηγύρια τών χωριών, δσων βέβαια γιόρταζαν, μερικά άπό τή φτώχεια 

τά είχαν σταματήσει. Ή  κρίση πού ξεκίνησε άπό τήν Αμερική δέν είχε 
χτυπήσει άκόμα καλά τήν Ελλάδα' παρόλα αύτά οί οικονομικές εξαρτή
σεις της άπό τήν Εύρώπη, κυρίως ή σύνδεση τής δραχμής μέ τή χρυσή λίρα 
τής Αγγλίας, όπου ή κρίση ήταν πιά εμφανής, επηρέασαν καί τήν οικονο
μία τής χώρας. Τό χρήμα σπάνιζε καί ή ύφεση στά εμπορικά καί τά κατα
στήματα καταναλωτικών άγαθών ήταν πιά φανερή. Ό  Πέτρος τό διαπί
στωνε καθημερινά άπό τήν κίνηση τών μαζαγιών του, τό κεντρικό καί τής 
Καλούτσανης, οί εισπράξεις είχαν αισθητά έλαττωθεΐ. Δέν άνησυχοΰσε γ ι’ 
αύτό, οί πελάτες του ήταν πολλοί, όσο κι άν λιγόστευαν, τά κέρδη θά ήταν 
άρκετά. Τόν άνησυχοΰσε ή κατάσταση τής ύγείας του, δέν μποροΰσε νά 
συνέλθει, πήγαινε βέβαια στό μαγαζί, έκανε τούς περιπάτους του, πάντα 
δμως μέ φόβο κάποιας προσβολής. Τοΰ είχε γίνει έμμονη ιδέα ένας π ι
θανός κίνδυνος, τοΰ άφαιροΰσε τή χαρά τής ζωής, δπως μέ πληρότητα τήν 
χαιρόταν στό παρελθόν. Δυσχέραινε άκόμα τίς έπαφές του μέ άλλους 
άνθρώπους, τούς φίλους του, καί βέβαια καί μέ τούς ξένους, πού περ
νούσαν άπό τήν πόλη κι έρχονταν νά τή γνωρίσουν γιά πρώτη φορά ή' νά



έπαναβιώσουν παλιές στιγμές. Παράδειγμα ό Τραυλαντώνης. Τόν γνώριζε 
άπό τήν εποχή άκόμα πού υπηρετούσε γυμνασιάρχης στή Ζωσιμαία, πολύ 
χάρηκε όταν διάβασε στήν Ελευθερία γιά τόν ερχομό του, στις άρχές 
Αύγούστου, στά Γιάννινα: Άφίκετο έξ ’Αθηνών ό έκ τών άριστέων διηγη- 
ματογράφων τής νεωτέρας Ελλάδος κ. Άντώνης Τραυλαντώνης, ένθερμος 
νοσταλγός τών Ίωαννίνων μας, τόν όποιον γοητεύει τό θρυλικό παρελθόν 
τους καί τοϋ δίδει υλικόν πρός συγγραφήν κάποιου ώραίου έργου. Ήλθε 
προπάντων ό εκλεκτός συγγραφεύς μας νά ρεμβάση τάς ημέρας τής νεό
τητάς του, άς διήλθεν άλλοτε ένταϋθα ώς γυμνασιάρχης. Ό  Πέτρος τόν 
είχε γνωρίσει στά γραφεία τής Μητρόπολης, άπ’ εκεί συνέχιζε -καί μετά 
τήν άπελευθέρωση- νά ξεκινάει ή ζωή τής πόλης, κουβέντιασε μαζί του, ή 
γνωριμία τους έγινε στενότερη μέ τίς συχνές επισκέψεις τοΰ Τραυλαντώνη 
στό μαγαζί τού Πέτρου, τόν θαύμαζε άπεριόριστα γιά τή μόρφωσή του καί 
τό έργο του άνέβηκε σέ ύψηλά άξιώματα' έφυγε άπό τά Γιάννινα, επαφή 
μαζί του είχε μόνο μέ τά βιβλία, τ ’ άγόραζε άπό τούς πρώτους, μόλις κυ
κλοφορούσαν. Ή ταν συνομίληκοι, ενα χρόνο διαφορά είχαν, κι ήθελε 
πολύ νά τόν συναντήσει, οί δυσχέρειες όμως άπό τήν άρρώστεια του καί 
οί ενασχολήσεις τοΰ Τραυλαντώνη, δέν τό έπέτρεψαν. Κι άλλοι πολλοί 
έρχονταν τό καλοκαίρι στήν ιδιαίτερη πατρίδα του, στό Ζαγόρι, παλιοί 
γνωστοί του, τρανταχτά ονόματα, γιά νά γιορτάσουν στά πανηγύρια' ποτέ 
στήν περιοχή αύτή δέν σταμάτησαν, πόσο ήθελε νά βρίσκεται κι αύτός έκεϊ, 
όπως τόν καιρό τών νεανικών του χρόνων, άλλά κι άργότερα, μετά τήν 
άπελευθέρωση, δέν άφηνε πανηγύρι γιά πανηγύρι. Μέ νοσταλγία τά θυμό
ταν καί τ ’ άναπολοΰσε διαβάζοντας τίς περιγραφές, πού δημοσιεύονταν, 
πάντοτε μέ καθυστέρηση, στίς γιαννιώτικες έφημερίδες, προπαντός στόν 
Ηπειρωτικό άγώνα. Κάθε χρόνο τά ονόματα τών ξενητευμένων πού έρχο
νταν μπορεί νά άλλαζαν, όμως ή όλη διαδικασία τοΰ θρησκευτικοΰ μέρους 
τής γιορτής -εσπερινός, άγρυπνία, θεία λειτουργία- γράφονταν πάντοτε μέ 
τόν ίδιο τρόπο, ποτέ δέν κουράζονταν ό Πέτρος νά διαβάζει τά ϊδια καί 
τά ϊδια, ήταν σά νά τά ζοΰσε γιά πρώτη φορά. "Ενοιωθε μιά γλυκειά γεύση 
άπό τήν άναπόληση πού τοΰ χάριζαν αύτά τά κείμενα (άνταποκρίσεις χα
ρακτηρίζονταν, σχεδόν πάντοτε μέ ψευδώνυμα, δέν τόν ένδιέφερε ό τρό
πος πού τοΰ προσφέρονταν).

Παλιές μέρες άναβίωσαν καί μέ τήν άφιξη στά Γιάννινα τοΰ μητροπο
λίτη Έρμουπόλεως Νικολάου Εύαγγελίδη, τοΰ καθηγητή καί φίλου του στή 
Ζωσιμαία σχολή. Είχαν περάσει χρόνια, κάτασπρα τά μαλλιά καί τά γέ- 
νεια του, όμως εκείνη ή γλυκύτητα πού ύπήρχε πάντοτε στό πρόσωπό του, 
είχε βρει τώρα τήν καλλίτερή της έκφραση, αιχμαλώτιζε όποιον τόν έβλεπε. 
Πήγε νά τοΰ εύχηθεΐ τό καλώς όρισες στό σπίτι τού Πολυχρονιάδη, εκεί 
έμενε, σέ προσκύνημα είχε μετατραπεϊ τίς μέρες τής παραμονής τοΰ Εύαγ
γελίδη, όλα τά Γιάννινα πέρασαν άγκαλιές, άσπασμοί, κατάθεση κοινών
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αναμνήσεων, ενδιαφέρον τοϋ δεσπότη γιά τήν οικογένεια τοϋ Πέτρου, σύ
ντομες αναδρομές στό παρελθόν, όλα έγιναν γρήγορα, τό ένα πίσω άπό τ ’ 
άλλο, οϋτε παύσεις, ούτε χάσματα, ό χρόνος πίεζε καί περίμεναν τόσοι 
άνθρωποι νά φιλήσουν τό χέρι του. Τοϋ άξιζε γιά Πατριάρχης, μουρμού
ρισε ό Πέτρος φεύγοντας. Πώς μπόρεσε ό δικός μας ό Καρβούνης νά τόν 
πολεμήσει καί νά χάσει τό θρόνο τής ’Αλεξάνδρειας: Τί δυνάμεις καί τί 
συμφέροντα κρύβονταν πίσω ά π ' αύτή τή διάσταση: Ποτέ σέ τέτοιες περι
πτώσεις Ήπειρώτης δέν μάχεται Ήπειρώτη. τί νά πώ... Τίποτα δέν μπο
ρούσε νά πει άφοϋ δέν γνώριζε τό παρασκήνιο καί τό παιχνίδι πού παί
χτηκε γύρω άπό τόν πατριαρχικό θρόνο τής ’Αλεξάνδρειας τήν εποχή έκεί- 
νη... Πήγε καί στόν άγιο Νικόλαο ’Αγοράς, όπου ιερούργησε ό Νικόλαος, 
όλα τά Γιάννινα πάλι έκεΐ, ήθελαν νά τόν δοΰν, ν ’ άκούσουν τό κήρυγμά 
του. τό περίφημο καί άπό τήν εποχή τής τουρκοκρατίας άκόμα. ’Απαύγα
σμα πίστης, βαθειάς μόρφωσης καί ρητορικής δεινότητας, ταυτόχρονα 
όμως, άπόλυτα προσιτό καί στά λαϊκά στρώμματα, τά συγκινοΰσε καί τά 
προβλημάτιζε, όπως κι όλο τόν κόσμο...

Τίς επόμενες μέρες τόν λύπησε πολύ ό παραλληλισμός πού έκανε σέ 
σχόλιά του ό Ηπειρωτικός άγών (12-8-30) γύρω άπό τό έργο καί τήν πο
λιτεία τών δυό μητροπολιτών, τοΰ Νικολάου καί τοΰ Σπυρίδωνος. Βέβαια 
όλες οί έφημερίδες έγραψαν εγκώμια γιά τήν ιερουργία καί τό κήρυγμα 
τοϋ Εύαγγελίδη. άλλά αύτό δέν ήταν λόγος παραλληλισμών καί συγκρίσε
ων, άνάμεσα σέ δυό ιεράρχες πού ζοϋσαν καί δροϋσαν σέ διαφορετικούς 
τόπους καί είχαν νά υπηρετήσουν αποστολές, όχι συγκρίσιμες. Πικρό σχό
λιο γιά τό Σπυρίδωνα είχε γράψει ή έφημερίδα: Καί τώρα -μετά τά έγκώ- 
μια γιά τόν Εύαγγελίδη- άς τολμήσωμεν ένα παραλληλισμόν. Βεβαίως ό 
μντροπολιτικός θρόνος Ίωαννίνων δέν χηρεύει. Έν τούτοις ό κατέχων 
τούτον, μητροπολίτης παν άλλο ή περί τό χριστεπώνυμον πλήρωμα φρο
ντίζει. Πού τά θεία κηρύγματα: Ποϋ αί νουθεσίαι του πρός τήν βαίνουσαν, 
γοργφ τφ  ποδί. τήν όδόν τής άπωλείας κοινωνίαν: Μόνον ταξείδια καί τα- 
ξείδια. Πέντε ημέρες εις τά Ιωάννινα καί είκοσιπέντε εις τά ταξείδια. Σή
μερα κινδυνεύουν τά «Ελέη» αϋριον κινδυνεύει ή μονή Βελλάς. Μεθαύ- 
ριον θέλομεν νά ίδρύσωμεν αρχαιολογικήν σχολήν, τήν έπομένην ταύτης 
θέλομεν νά συμπληρώσωμεν τάς άνασκαφάς Ά ννης τής Κομνηνής. Καί 
ούτω καθεξής. Νύχτα έρχόμεθα, νύχτα φεύγομεν καί δλα λάμπουν ώς έσπε
ρος!. —Δέν τόν κατάλαβες άκόμα τό δεσπότη κύρ-Θύμιο. μονολόγησε ό 
Πέτρος, όταν τέλειωσε τήν άνάγνωση τοϋ σχολίου. Ό ταν ιερουργεί καί κη
ρύττει ό Σπυρίδων, τραντάζεται συθέμελα ή έκκλησία. Δέν είναι γλυκός ό 
λόγος του, δέν απαλύνει τίς καρδιές, τίς μαστιγώνει γιά νά τίς ξυπνήσει, 
έτσι πιστεύει πώς θά τίς συνεφέρει καί θά τίς οδηγήσει στό δρόμο τοϋ θε
ού ' μέ συμπεριφορά πού νά φανερώνει δτι συνεχίζεται άκόμα στήν Ή πει
ρο ή παράδοση τής εύποιΐας. τέτοια είναι τά έργα πού όραματίζεται καί

— 201 —



— 202 —

πραγματοποιεί ό Σπυρίδων, κι άν δέν βρισκόταν συνεχώς στό πόδι, μέ τήν 
γραφειοκρατία τίποτε δέν θά γινόταν, οϋτε σχολεία, οϋτε Βελλα, οϋτε Γη
ροκομεία καί άλλα ιδρύματα. 'Αστόν κύρ Θύμιο νά ταξειδενει, τό έχει καί 
στό αίμα του, γιά πολιτικός έκανε αυτός, όχι γιά παπάς.

Έκεινο πού δέν μπορούσε νά εξηγήσει ό Πέτρος ήταν γιατί ύστερα άπό 
χρόνια καλών σχέσεων μέ τό Σπυρίδωνα, άπόδειξη τά τόσα σχόλια πού 
έγραφε γιά τό έργο του, ή έφημερίδα ξαναγύρισε σέ παλιότερες εποχές 
-γιά δεύτερη φορά, ή πρώτη ήταν μέ τό επεισόδιο στό μνημόσυνο τοϋ Σπυ- 
ρομήλιου-, τότε πολεμούσε άγρια τήν έπιστροφή τοΰ Σπυρίδωνα, είχε μεί
νει μάλιστα ή μόνη πού άνέλαβε τόν άντι-Σπυριδωνικό άγώνα. Κάποια μέ
ρα, πού πήγε στό μαγαζί, ρώτησε τόν Άχιλλέα τόν Βάντζιο, είχε έρθει άπό 
ώρα, έπινε τό κρασάκι του κι έλεγε ιστορίες στό Γιάγκο. γιά τήν άναζω- 
πύρηση τής διένεξης. —Ό  Κοντοπάνος είναι ή αιτία..., άπάντησε ό Βάν- 
τζιος. —Ό  Κοντοπάνος: Πώς μπερδεύεται αυτός στήν έπικριτική στάση 
τής εφημερίδας: — Ό  Κοντοπάνος είναι συγγενής τού δεσπότη καί «ό έξ 
άπορρήτων του». Ό  Θύμιος έχει γράψει τόν Κοντοπάνο στά κακά του κα
τάστιχα. Παρά τό απαλλακτικό βούλευμα τοϋ δικαστηρίου γι ’ αυτόν καί 
τόν συμπατριώτη μου τόν Ίωαννίδη, δέν πιστεύει στήν άθωότητά τους καί 
άγωνίζεται μέ κάθε τρόπο νά τούς διώξει άπό τά Γιάννινα. Είναι βέβαιος 
πώς τή γλύτωσαν χάρη στούς ύψηλούς προστάτες πού είχαν. Τόν Κοντο
πάνο τόν υποστηρίζει ό Σπυρίδων καί... καταλαβαίνεις. Χτυπώντας τό 
Σπυρίδωνα πιστεύει πώς κάνει δύσκολη τή θέση τοϋ Κοντοπάνου. Έχω  
τή γνώμη πώς ματαιοπονεί...

Θά τόν θυμόταν τό Βάντζιο ό Πέτρος σέ λίγες μέρες, όταν θά διάβαζε 
στόν Ηπειρωτικό άγώνα ένα τηλεγράφημα τής έφημερίδας απευθυνόμενο 
πρός τόν ύπουργό Παιδείας Γεώργιο Παπανδρέου, βρισκόταν τότε στήν 
Κέρκυρα: Έπί τή ευκαιρία τής συναντήσεώς σας μετά τοϋ Γενικού έπιθε- 
ωρητοϋ Μέσης έκπαιδεύσεως κ. Κατσουροϋ, παρακαλοϋμεν όπως κανονι- 
σθή τό ζήτημα τών καθηγητών τών παρεκτραπέντων κατά τά γνωστά σκάν
δαλα. Ή  παραμονή τούτων ένταϋθα καί κατά τό νέον σχολικόν έτος θά 
άποτελέση αίσχος τοϋ κράτους. —Δέ θά τούς άφήσει σέ χλωρό κλαδί, σκέ- 
φτηκε ό Πέτρος.

Μιά μικρή άναταραχή δημουργήθηκε, τέλη Αύγούστου. στό σπίτι τοϋ 
Πέτρου, άπό κάποια πάλι άδιαθεσία τής Φιλίτσας, είχε μπει πιά στό μήνα 
της. "Εφτασαν οί γιατροί, διαπίστωσαν πώς δέν ήταν τίποτε σοβαρό, δέ 
χρειάστηκε νά τή μεταφέρουν σέ κλινική. Παρόλα αύτά συναγερμός χτύ
πησε γιά συγγενείς καί φίλους, έτρεξαν στό σπίτι τοΰ Πέτρου γιά νά 
συμπαρασταθούν. Πρώτη άπ’ όλους ή Θεώνη, αύτή τή φορά δήλωσε σ' 
όλους πώς δέν θ ’ άποχωριζόταν τήν άδελφή της ώς τήν ήμέρα τοΰ τοκετοΰ. 
Θά έμεινε στό σπίτι τοΰ Πέτρου, δίπλα στή Φιλίτσα, αισθανόταν γιά τό 
παιδί τής άδελφής της, δ,τι κι άν ήταν, άγόρι ή κορίτσι, μιά τρυφερή στορ



γή, άπό τήν ήμέρα πού έγινε γνωστό πώς ήταν έγγυος. Έμοιαζε πολύ μέ 
μητρικό ένστικτο, τόνοιωθε σά δικό της παιδί, μιά προέκταση τοΰ εαυτού 
της.Τί νά ύποδήλωνε άραγε αύτός ό συμβολισμός;

Στό μεταξύ, καθώς ή Θεώνη βρισκόταν πάνω στήν άνθηση τής όμορ- 
φιάς της, είχε προσαρμοστεί πιά εντελώς στό φυσικό καί κοινωνικό περι
βάλλον καί κάθε μέρα πού περνούσε τής χάριζε καί μιά νέα άπόχρωση 
κάλλους καί γοητείας' άρχισαν νάρχονται στό σπίτι τοΰ Γιάγκου Κεϊβανί- 
δη άπανωτά τά προξενιά. Γόνοι άρχοντικών οικογενειών τής πόλης καί 
τής επαρχίας, έπιστήμονες ή άποκαταστημένοι έπαγγελματίες κάθε είδους, 
ζητούσαν τό χέρι της. Ή  Θεώνη κολακευόταν άπό τίς προτάσεις, άλλά δέν 
βιαζόταν ν ’ άποφασίσει. Ήθελε ό γάμος της νά μήν είναι μιά πράξη συν
αλλαγής, δέν σχηματιζόταν μιά οικογένεια, όπως αύτή τήν ονειρευόταν, 
βασισμένη μόνο στήν άρχοντιά καί τό πλούτος, γρήγορα θά κατέρρεε άν 
δέν υπήρχε τό στερεό ύπόβαθρο τής άγάπης, σ’ όλες τίς εκφάνσεις της: 
άπό τόν έρωτα, ώς τόν άκατάλυτο δεσμό δυό ψυχών, τόν άπαλλαγμένο 
άπό τίς εξάρσεις τοΰ πάθους, άπό τόν ορμητικό χείμαρρο, ώς τό πλατύ 
ποτάμι πού κυλάει ήρεμα τά νερά του γιά νά τά έναποθέσει στό πέλαγος, 
έτσι όπως ή ζωή έκβάλλει στήν αιωνιότητα... Οί γονείς τής Θεώνης, είχαν 
ήδη έπιλέξει άπό τούς πολλούς ύποψήφιους γαμπρούς δυό-τρείς, δέν τολ
μούσαν όμως νά ποΰν τίποτε στήν κόρη τους, τούς τό είχε άπαγορέψει 
ρητά άπό τούς πρώτους μήνες τής άφιξής της στά Γιάννινα, όταν είχε γίνει 
σχετική συζήτηση: Μή μοϋ προτείνετε κανένα, άκόμα καί τόν καλλίτερο 
τής πόλης. Ό ταν άποφασίσω νά παντρευτώ, θά πάρω εκείνον πού μόνη 
μου θά διαλέξω.

Λίγες μέρες πρίν. τέλη Αύγούστου, έφτασε στά Γιάννινα ό Θεοχάρης 
Καρβούνης. Εύτυχώς πού είχε άναχωρήσει γιά τήν Αθήνα ό μητροπολίτης 
Νικόλαος Εύαγγελίδης, μιά συνάντηση τών δυό άντρών στά Γιάννινα, ή 
έστω καί ή δημοσίευση στίς έφημερίδες παράλληλων δραστηριοτήτων τους. 
μπορούσε νά δημιουργήσει προβλήματα. Ό  Καρβούνης ήταν έκεϊνος πού 
είχε κινήσει ούρανό καί γή νά μήν έπιτύχει ή εκλογή τοΰ Εύαγγελίδη ώς 
πατριάρχη Αλεξανδρείας. Μέ λίγους ψήφους διαφορά ό Εύαγγελίδης έχα
σε τήν έδρα, τήν κατέλαβε ό πρώην Οικουμενικός πατριάρχης Μελέτιος 
Μεταξάκης (Βλ. προηγούμενους τόμους). Άγνωστο άπό πού ξεκινούσε ή 
άντίδραση άνάμεσα στούς δυό άντρες. Τό σίγουρο ήταν πώς ό Καρβούνης 
είχε τέτοιες διασυνδέσεις, πού τοΰ έπέτρεπαν νά επηρεάζει έκλογές πα- 
τριαρχών. Μ’ αύτές τίς διασυνδέσεις, πού έπεκτείνονταν καί έξω άπό τήν 
Αίγυπτο, κατόρθωσε ό Καρβούνης νά οργανώσει τήν επιστροφή τής Θεώ
νης, κανένας άλλος δέν θά μποροΰσε νά τό πετύχει.

Ό  Πέτρος είχε ειδοποιηθεί έγκαιρα άπό τό μουφτή γιά τήν άφιξη τοΰ 
Καρβούνη, ένημερώθηκε καί ό Γιάγκος, δέν τό είπαν όμως στούς άλλους' 
φοβούνταν μήπως ή είδηση δημιουργούσε ψυχολογικές άναταραχές .στή
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Θεώνη, μέ τήν επαναφορά στή μνήμη όλων τών τραγικών στιγμών τής 
αΙχμαλωσίας καί τών δεινοπαθημάτων της. Θά τό μάθαινε τήν τελευταία 
στιγμή, όταν οί δυό οικογένειες θά έβλεπαν τόν Καρβούνη στό σπίτι τοΰ 
μουφτή, γιά νά έκφράσουν γιά μιά άκόμα φορά τίς ευχαριστίες τους. Έ τσι 
καί έγινε. Ή  συνάντηση τής Θεώνης μέ τόν Καρβούνη, έφερε στό προσκή
νιο τίς καλές στιγμές τής μαρτυρικής πορείας της, έκεΐνες πού έζησε στήν 
Πόλη, άπελευθερωμένη πιά, καί μετροΰσε τίς μέρες καί τίς ώρες πού θά- 
φευγε γιά τήν Ελλάδα. Ένοιωθε γιά τόν Καρβούνη, δπως καί γιά τό με
γάλο προστάτη της, τόν Έσσάτ πασά, μιά άπέραντη εύγνωμοσύνη ή Θεώνη, 
χωρίς τούς δυό αύτούς άντρες, δέν θά χαιρόταν ποτέ τήν έλευθερία της... 
"Ισως θά είχε χάσει καί τήν πίστη της, έκεΐ στά βάθη τής Τουρκιάς. άκόμα 
καί τόν έθνισμό της...

Τίς επόμενες μέρες ό Καρβούνης ήταν ό φιλοξενούμενος τών δυό οικο
γενειών. ’Αγωνίστηκαν πολύ νά τόν άποσπάσουν άπό τό σπίτι τοΰ μουφτή, 
είχε τόσο συνδεθεί μ'αύτό, τό θεωρούσε σάν πατρικό του (Χρόνια άργότε- 
ρα, μετά τήν άπελευθέρωση, όταν είχαμε ιδρύσει τήν Ηπειρωτική εστία 
καί έγκαταστήσαμε τά γραφεία της στό σπίτι τοΰ μουφτή -ό ίδιος είχε πε- 
θάνει στό μεταξύ-, έβλεπα τόν Καρβούνη νά έρχεται δυό-τρεΐς φορές τό 
χρόνο καί μούκανε έντύπωση ή έγκαρδιότητα μέ τήν όποία τόν ύποδέχο- 
νταν οί κόρες τοϋ μουφτή, λές καί ήταν δικός τους, καταδικός τους 
άνθρωπος. Κατέβαινε καί στά γραφεία τοϋ περιοδικού καί κουβεντιάζαμε, 
τό εύρος τών γνώσεών του προξενοΰσε έντύπωση, δπως καί οί κρίσεις του 
γιά έθνικά θέματα ύψίστης σημασίας, γιά τά όποια είχε πλήρη ένημέρωση). 
Τί δέν έκαναν γιά νά τόν εύχαριστήσουν! Συνεστιάσεις μέ εύρύτατο κύκλο 
Γιαννιωτών, έκδρομές. σέ περιοχές όπου έφτανε τότε τό αύτοκίνητο, έκεΐ 
τούς άκολουθοϋσε πάντα καί ό Θεριανός γιά νά ψήνει τούς οβελίες, τό 
Νησί καί ή Ντραμπάτοβα τούς είχαν τακτικούς επισκέπτες. Ό  Καρβούνης 
άν καί είχε κουραστεί, ένοιωθε πώς οί άνθρωποι προσπαθούσαν νά τόν 
εύχαριστήσουν μέ τόν καλλίτερο τρόπο. Ή ταν διπλά ικανοποιημένος άπό 
τή βοήθεια πού έδωσε στήν οικογένεια τοΰ Γιάγκου γιά νά ξανάβρει τήν 
κόρη του. Έσωσε μιά Έλληνίδα, κι έδωσε τή δυνατότητα σέ μιά σπάνια 
ομορφιά ν ’ άνθίσει... Βέβαια ό Πέτρος δέν μετακινήθηκε άπό τά Γιάννινα, 
έξαιτίας τής άρρώστειας του. συμμετείχε όμως νοερά σ’ όλες τίς χαρές καί 
τίς διασκεδάσεις τους...

Πέρασε καιρός, συμπληρώθηκαν οί μήνες, στά μέσα Σεπτεμβρίου, ήρθε 
ή ώρα τοΰ τοκετοϋ τής Φιλίτσας. Τή μετακόμισαν γρήγορα στήν κλινική 
τοΰ Σούλη, φώναξαν καί τό Δάνο, γιατρός τής οικογένειας ήταν, αύτός είχε 
ξεγεννήσει δλα τά έγγόνια τοΰ Πέτρου, μέ δυσφορία πήγε στήν κλινική τοΰ 
συναδέλφου του, τό θεώρησε προσβολή πού δέν προτίμησαν τή δική του. 
’Αν δέν ήταν ό Πέτρος, ό Δάνος ποτέ δέν θά πήγαινε, δέν ήθελε νά τόν π ι
κράνει. Προτιμήθηκε ή κλινική τοΰ Σούλη γιατί είχε καλλίτερη νοσοκομει
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ακή περίθαλψη. Τό Δάνο δέν τόν έφτανε κανείς στό νυστέρι, δταν δμως ό 
ασθενής έβγαινε άπό τό χειρουργείο, κάποια χαλάρωση τοϋ ενδιαφέροντος 
γιά τόν άρρωστο πού είχε γίνει καλά, άντανακλοϋσε καί στό νοσηλευτικό 
προσωπικό καί καθόριζε τή δραστηριότητά του. ’Αντίθετα ό Σούλης ήταν 
αύστηρός καί σχολαστικός, είχε τό μάτι του άγρυπνο, κανένας άπό τούς 
βοηθούς του δέν μποροΰσε νά τόν ξεγελάσει ή νά ολιγωρήσει. Υπερτε
ρούσε, όπως θά λέγαμε σήμερα, στήν ποιότητα τών παρεχόμενων υπηρε
σιών. Ό  τοκετός ήταν δύσκολος, τό κορίτσι λεπτό καί άδύνατο, χρειάστηκε 
νά γίνει χειρουργική επέμβαση, καισαρική τομή, γιά νάρθει στή ζωή ό νέος 
έγγονος τοΰ Πέτρου, άγόρι ήταν. Σ ’ αύτή τή φάση ή χειρουργική δεινότητα 
καί πείρα τοΰ Δάνου φάνηκε πολύτιμη. Χωρίς τήν παρουσία του πιθανόν 
τό άποτέλεσμα νά μήν ήταν τό προσδοκώμενο. "Οταν όλα τελείωσαν καί 
οί γιατροί βγήκαν άπό τό χειρουργείο, οί οικογένειες τοϋ Πέτρου, τοΰ Γιά- 
γκου καί τοϋ Θεριανοΰ, ήταν συγκεντρωμένες άπ’ έξω καί άγωνιοΰσαν, 
άπό τά πρόσωπα τών χειρούργων κατάλαβαν πώς όλα πήγαν καλά. —Νά 
σοϋ ζήσει ό έγγονος Πέτρο, είπε ό Δάνος καί χαιρέτησε τόν παλιό του φί
λο, όχι μέ θέρμη. Είχε πληγωθεί άπό τήν προτίμηση τής κλινικής τοϋ Σού
λη, τό κατάλαβε ό Πέτρος. — Μή μοϋ κακιώνεις γιατρέ, δέν τό άντέχω, τοΰ 
-ψιθύρισε. Ό  άλλος ξαναπήρε τά χέρια στά δικά του. τά έσφιξε. —Πέρασε 
κι δλας. ξεχάστηκε. μήν στενοχωριέσαι, κοίταξε τήν υγεία σου. Τίποτε δέν 
μπορεί νά διαταράξει τή φιλία μας. Έ πειτα περιμένουμε κι άλλες γέννες. 
Μόλις έκαμε άρχή ή νύφη σου. Γέμισε άπό ευγνωμοσύνη ή καρδιά τοΰ Πέ
τρου, μπήκε στό δωμάτιο όπου είχαν μεταφέρει τή Φιλίτσα. τή φίλησε 
άπαλά στό μέτωπο, σ ’ εύχαριστώ καλό μου κορίτσι, γιά τή χαρά πού χά
ρισες σ ' δλους μας. βγήκε έξω, άγκάλιασε τό Γιάγκο καί τόν φίλησε. —Θέ
λω νά σοϋ μιλήσω, τοϋ είπε, τόν έπιασε άπό τό μπράτσο καί τόν οδήγησε 
στό σαλόνι τής κλινικής. ’Απορημένος ό Γιάγκος τόν άκολούθησε, τί τάχα 
τόν ήθελε: Ούτε γιά μιά στιγμή δέν πήγε στό κακό ό νοϋς του. Οί άπορίες 
του λύθηκαν γρήγορα. —Άκουσε Γιάγκο. άρχισε ό Πέτρος, τό νέο βλαστά
ρι πού έφερε στή ζωή ή κόρη σου. άνήκει καί στίς δυό οικογένειες. Τό δτι 
πατέρας είναι ό γυιός μου δέν δίνει στούς δικούς μου καμμιά ύπεροχή. 
Μαζί, λοιπόν, θά τό μεγαλώσουμε, δπως καλά ξέρουμε, καί οί δυό οικο
γένειες. Ό μως αύτά είναι αυτονόητα, δέν σέ έφερα έδώ γιά νά σοϋ πώ, δσα 
ακόυσες. Θέλω νά ξέρεις δτι τό νεογέννητο θά πάρει τό δικό σου δνομα: 
Ιωάννης. Γιάννης. Γιαννάκης, Γιάγκος, δπως έσύ θέλεις. Τό δικό μου τό 
κληρονόμησε ό Πετράκης. δέν θέλω άλλο Πέτρο στήν οίκογένειά μου. Κα
τάλαβες... "Αν κατάλαβε! —Είσαι μεγάλη καρδιά Πέτρο, μπόρεσε μόνο νά 
ψελλίσει ό Γιάγκος καί άναλύθηκε σέ δάκρυα... Τά υπόλοιπα κύλησαν ομα
λά. Σέ δέκα μέρες ή Φιλίτσα γύρισε σπίτι μικρομάνα, εύτυχισμένη πού χά
ρισε πρώτα στόν άντρα της κι ΰστερα στίς οίκογένειές της ένα γυιό, τόν 
καρπό τής άγάπης της μέ τό Νίκο.
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Οί κάτοικοι τής συνοικίας Μεϊντάνι, μέ τήν εγκατάσταση έκεΐ οίκου 
ανοχής, ξεσηκώθηκαν. Μέ διαβήματα στίς άρχές καί δημοσιεύματα στίς έφημε
ρίδες, ζητούσαν τήν άπομάκρυνση του. "Ενας έπιστολογράφος, ό Άχιλ. Παπα
χρήστου, υπογράμμιζε δτι δ οίκος άνοχής, έκτός τών άλλων, αποτελούσε κίν
δυνο γιά τή δημόσια ύγεία, έπειδή είχε έγκατασταθεΐ σέ οίκημα, μπροστά άπό 
τό όποιο υπήρχε τό μοναδικό πηγάδι τής περιοχής, άπό τό όποιο υδρεύονταν 
τό Μεϊντάνι, ή Λούτσα, τά Ζευγάρια, ή Ντεντερούτς.- Ό  δάσκαλος τότε, καί 
κατόπι Γενικός έπιθεωρητής, Ίωάν. ’Αρχιμανδρίτης, δημοσίευσε, άπό 6-8-30, 
στόν ’Ηπειρωτικό άγώνα, σέ πολλές συνέχειες, λογοτεχνική περιγραφή τής με
γάλης έκδρομής -κατόρθωμα γιά έκείνη τήν άποχή- τών Ήπειρωτών δασκάλων 
στήν ’Αττική καί τήν Πελοπόννησο.- Γάμοι: Ό  έν Σκαμνελίω φέρελπις νέος κ. 
Όδνσσεύς Φραγκούλης, έτέλεσε τούς γόμους του μετά τής εύ ήγμένης Ειρήνης 
Φ. Τάτση.- Στόν 'Ηπειρωτικό άγώνα δημοσιεύτηκαν δύο έπιστολές τοΰ Νεοφύ
του Δούκα. Μία πρός τόν ύψηλότατον, ύπέρτατον καί μεγαλοπρεπέστατον ηγε
μόνα καί βεζύρην Άλή πασά (άπό τό Βουκουρέστι 1820) καί δεύτερη πρός τούς 
συγχωριανούς του Ά νω  Σουδενιάταις (άπό τό Βουκουρέστι, 5 Φεβρουάριου 
1912). Οί δυό έπιστολές αναδημοσιεύτηκαν άργότερα (’Οκτώβριος 1930) στό 3ο 
τεύχος τοΰ περιοδικού Έλλοπία, δπου άναφέρεται δτι παραχωρήθηκαν άπό 
τόν καθηγητή ’Αχ. Βάντζιο). Τρίτη έπιστολή τοΰ Ν. Δούκα, απευθυνόμενη 
στούς Ζαγορίταις τοΐς περιποθήτοις μου συμπατριώταις, δημοσιεύτηκε στόν 
Ηπειρωτικό άγώνα στίς 4-9-30.- ’Αφίξεις: Άποπερατώσας τήν εις τήν Σχολήν 
Αεροπορίας φοίτησίν του, άφίκετο ό συμπολίτης μας Γεώργιος Φιλίππου, 
όδηγός άεροπόρος.- Μονογραφία γιά τήν Κρετσούνιστα τοΰ Χρ. Χρηστοβασί
λη, δημοσίευσε σέ συνέχειες, άπό 28-8-30, ό 'Ηπειρωτικός άγών.- Στό Βουκου
ρέστι έφτασαν αστυνομικοί γιά νά παραλάβουν τό Λάμπρο Στάθη, τόν έπικε
φαλής τών έκτελεστών τής ληστείας τής Πέτρας, τόν όποιο ή ρουμανική κυβέρ
νηση παρέδωσε στήν Ελλάδα μέ τόν δρο νά μή καταδικαστεί σέ θάνατο, έπειδή 
ή θανατική ποινή είχε καταργηθει στή Ρουμανία.-Τόν Αύγουστο έγκαταστάθη- 
κε οριστικά στά Γιάννινα καί άρχισε τίς εργασίες του ό γιατρός Κωνσταντίνος 
Βακόλας, έπί σειράν ετών άσχοληθείς έν τω θεραπευτήρια) «Ευαγγελισμός» εις 
τά παθολογικά, παιδιατρικά, μικροβιολογικά.- Στίς 31 Ιουλίου σκοτώθηκε, κο
ντά στό Βρυσοχώρι, ό έπικηρυγμένος άπό τό 1927 άλβανός ληστής Τζεμαλή 
Μέτε.- Πολλά άρθρα τοΰ ’Αλεξάνδρου Μυλωνά δημοσίευε ή Αγροτική ηχώ καί 
πολλά ευμενή σχόλια άφιέρωνε στίς δραστηριότητές του. Ή υποστήριξή της 
πρός τό γερουσιαστή ήταν συνεχής.- Ή άρθρογραφία έναντίον τοΰ πρώην δη
μάρχου Β. Πυρσινέλλα. γιά τά σκάνδαλα τοΰ Δήμου, συνεχιζόταν μέ ένταση 
άπό τήν Ήπειρο  καί τήν Αγροτική ηχώ. Δέν θά τελείωνε ούτε μέ τόν τερμα
τισμό τής δίκης τών κατηγορορούμενων στό Έφετειο Κερκύρας.- Ό  φτωχόκο- 
σμος μόνον πληρώνει φόρους, οί πλούσιοι διαφεύγουν τήν φορολογίαν, έγραφε 
ή Αγροτική ήχώ (2-8-30). Δέν άλλαξαν καί πολλά άπό τότε ώς τίς μέρες μας...- 
Ή Ήπειρος (2-8-30) σχολίαζε έπαινετικά τήν πρωτοβουλία τής Μητρόπολης 
(τής έπιτροπής ’Ελεών) νά ένισχύσει τήν παράδοση τής Λαϊκής τέχνης, μέ τήν 
προσθήκη στό ορφανοτροφείο Γεωργίου Σταύρου ειδικού τμήματος χρυσο
χοϊκής καί τήν πρόσληψη δυό τεχνιτών-δασκάλων, άπό τούς έμπειρότερους, οί 
όποιοι θά δίδασκαν τή σκαλιστική καί τή σμαλτική.- Ό  θόρυβος, ό όποιος είχε
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δημιουργηθει τό καλοκαίρι τοΰ 1930 γιά τόν καλόγηρο πάτερ-Γυμνάσιο, μέ τά 
βότανά του υποσχόταν τή θεραπεία πάσης νόσου καί πόσης μαλαχίας, δέν ήταν 
δυνατόν ν ’ άφήσουν άδιάφορα τά Γιάννινα. "Ολες οί έφημερίδες τοΰ άφιέρω- 
σαν πολλές σελίδες, σχετικές μέ τίς ίάσεις του. Ή  Ή πειρος σ’ ενα σχόλιό της 
κάκιζε τίς άθηναϊκές έφημερίδες γιά τήν έκταση πού έδωσαν στό θέμα, γράφο
ντας: Πολλάκις παρετηρήσαμεν, ούχί άνευ λύπης, δ η  οί έφημερίδες τής πρω- 
τευούσης, ύπείκουσαι είς τήν κυκλοφοριακήν άνάγκην, δίδουσι τόν τόνον τής 
έλαφρότητος μέ τήν όποιαν όμολογουμένως δέν έσυνήθισαν τό αναγνωστικόν 
των κοινόν αί έπαρχιακαί. Οϋτω δι ’ ένα έμπειρικόν ίατρόν-καλόγηρον τής Θά
σον, ό όποιος οϋτε τόν θανματοποιόν έπαγγέλλεται, οϋτε φαινόμενον είναι, 
οϋτε έπί τέλονς ούδέν σπονδαίον επραξε, άλλ ’ απλώς θεραπεύει μερικός ασθε- 
νείας μέ ειδικά «βοτάνια» έχάλασαν κνριολεκτικώς τόν κόσμον, διά ν ’ άποδει- 
χθή διά μίαν φοράν ακόμη δτι ό τύπος τών ’Αθηνών δέν είναι καί τόσον σο
βαρός, δσον φαίνεται τονλάχιστον. Πολλές δεκαετίες άργότερα ό τύπος τών 
’Αθηνών θά χαλοΰσε τόν κόσμο καί θά παραπλανοΰσε μέ τήν ανακάλυψη τοΰ 
θαυματουργού νερού τοΰ Καματερού. Γιά νά καταλάβετε τίς υπερβολές τοΰ 
άθηναϊκοΰ τύπου, άντιγράφω άπό τόν Κήρνκα (2-8-30), ένα, άναδημοσιευόμε- 
νο. «θαΰμα« τοΰ καλόγηρου: Ίάθη καί μία μανιακή όνόματι Μαρία ’Αργυρο- 
πούλον έκ Σμύρνης. Ή  θεραπεία εγινεν ώς έξης: Ό  καλόγηρος μέ ένα δέρμα 
όνου περιετνλιξε τήν μέσην τής πασχούσης καί έκαμεν έντριβάς είς τόν λαιμόν 
της. 'Εντός ολίγης ώρας ή υγεία της άπεκατεστάθη, άφοϋ προηγουμένως άπε- 
κοιμήθη. Οί παρενρισκόμενοι κα τ’ έκείνην τήν ώραν ήσθάνθησαν ρίγη σνγκι- 
νήσεως. Ό  Γυμνάσιος, ένώ έκοιμάτο ή γνναίκα, είπε τά εξής: Μετά είκοσι λε
πτά τής ώρας ή πάσχουσα θά ξυπνήση, δέν θά ένθυμήται τίποτα καί θά είναι 
έντελώς καλά. Καί πραγματικώς τό θαϋμα αύτό έγινε... Θαυματουργό λοιπόν 
τό τομάρι τοΰ γάιδαρου... Άλλά καί πολιτικό σχόλιο έγινε ό Γυμνάσιος. Ή  
Ήπειρος, πού ύστερα άπό τό θάνατο τοΰ Χατζή, άρχισε νά προσανατολίζεται 
πάλι πρός τούς άντιβενιζελικούς, -χωρίς νά σταματήσει τήν υποστήριξη ορι
σμένων βενιζελικών βουλευτών- έναρμονιζόμενη μέ τό γενικότερο κλίμα τής 
έντονης κριτικής καί τής σκανδαλολογίας, πού είχε άρχίσει σέ βάρος τής 
κυβέρνησης, δέν άφησε άσχολίαστη τήν άστοχη απόφαση νά κλείσουν τόν κα
λόγηρο σέ φρενοκομείο: "Εγραφε (24-9-30): Ό  δυστυχής πάτερ Γυμνάσιος, μο
ναχός καί έρημίτης, έπειδή γνώριζε νά θεραπεύη μέ βότανα τόν κοσμάκη, 
ήσυχος καί γαλήνιος, χωρίς νά πειράζη κανέναν είς τό έρημητήριόν τον. χωρίς 
νά είναι μάγος... ένεκλείσθη είς φρονοκομεΐον, έδάρη άνηλεώς, κατεδιώχθη. 
έγινε χρονογράφημα... καί τελευταίως έκνκλοφόρησε καί είς φυλλάδια. Άλλά  
πόσας φοράς ό Βενιζέλος δέν διεκήρυξεν δτι είναι θαυματουργός, δτι θά θερα- 
πεύση δλας τάς άσθενείας τών Ελλήνων, καί πόσας φοράς ό κ. Βουρλούμης 
(υπουργός ’Εθνικής Οικονομίας) δέν μάς είπε: «Μή φοβάσθε αδελφοί έχομεν 
τόν μάγον». ’Εν τοιαύτη περιπτώσει ή καί ό κ. Βενιζέλος έπρεπε νά δαρή ολί
γον άπό τούς χωροφύλακας, έπί... άγυρτεία καί νά έγκλεισβή καί έπί τινας ημέ
ρας είς φρενοκομειον, ώς παράφρων, ή έφ ’ δσον οϋτε αυτός τιμωρείται καί ό 
δυστυχής Γυμνάσιος νά άφεθή έλεύθερος καί ήσυχος...- ’"Εντονες προετοιμα
σίες συνεχίζονταν γιά τήν καλλίτερη όργάνωση τής πρώτης έμποροπανήγυρης 
τής πόλης. Ό  δήμαρχος Δ. Βλαχλείδης κυκλοφόρησε καί σχετική έγκύκλιο„πα
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ροτρύνοντας έμπορους καί έπαγγελματίες καί τών όμορων νομών νά πάρουν 
μέρος.- Γενικός γραμματέας τής Γενικής διοίκησης Ηπείρου τοποθετήθηκε ό 
τμηματάρχης Δ. Βλαχόπουλος.- Πολλά κρούσματα κατάχρησης εξουσίας έπι- 
σημαίνονταν άπό τίς έφημερίδες τό καλοκαίρι τοΰ 1930. Άκόμα καί ό φιλο- 
κυβερνητικός Κήρυξ ύποχρεώθηκε νά γράψει έπικριτικά άρθρα, σχετικά μέ τό 
θέμα: Ή  απαρίθμηση παρεμφερών παρανόμων ενεργειών, κατέληγε, σ’ ένα πού 
έφερε τόν τίτλο: Πώς διοικεΐται ή ύπαιθρος, (3-8-30), θά άπήτει άτελεύτητον 
σειράν άρθρων. Έπιμένομεν είς τό θέμα διά νά προλάβωμεν άφ ’ ένός μέν την 
δημιουργίαν νέων επεισοδίων, προκαλούντων τήν κοινήν άγανάκτησιν, καί 
ά φ ’ ετέρου διά νά νποδείξωμεν τόν τρόπον μέ τόν όποιον διοικεΐται πρό πα
ντός ή ύπαιθρος καί νά έπιστήσωμεν τήν προσοχήν τών άρμοδίων έπί ζητήμα
τος σοβαρού καί κατά τύπους καί κα τ’ ουσίαν. Διότι ή Χωροφυλακή άποτελεΐ 
τήν πλέον αισθητήν είς τόν λαόν εξουσίαν καί ή ένέργεια αύτής έρχεται είς άμε
σον μ ε τ’ αύτοϋ άδιάκοπον καί συνεχή έπαφήν.- Τόν Αύγουστο νέες έφημερίδες 
κυκλοφόρησαν στήν ’Ήπειρο. Δροσερός δημοσιογραφικός άνεμος έπνευσε τάς 
τελευταίας ημέρας είς τήν Ή πειρόν μας -έγραφε ό Χρηστοβασίλης (14-8-30). 
Μετά τήν «Φωνήν τής Άρτας»  (έκδοτης Δ. Ζαρκαλής) καί τό «Βήμα» τής Πρέ
βεζας (έκδοτης Ν. Τσουτσάνης), νά κι άλλη μιά καινούρια έφημερίδα, ή «Θε
σπρωτία» στούς Φιλιάτες, τήν όποία έκδίδει σέ λίγο ό έλπιδοφόρος δημοσιο
γράφος κ. Γ. Φ. Βουγίδης. Έκδόθηκαν κι άλλες έφημερίδες τό 1930: Ή  ’Ηπει
ρωτική φωνή τοΰ Π. Πέτσκου. στά Γιάννινα, ή Λαϊκή φωνή τοΰ Γ. Σαλμα. στήν 
Πρέβεζα, καί ό ’Ηπειρωτικός τύπος τοΰ Γ. Σαλούκα, πρώην άρθογράφου γιαν- 
νιώτικων έφημερίδων, στήν Αθήνα. Ό  εκδότης τοΰ Δαίμονος, τέλος. Γρ. Σακ
κάς, μέ άνακοίνωσή του στις έφημερίδες, τό Δεκέμβριο, δήλωνε πώς: Ά πό τής 
1 ης Ίανουαρίου ό «Δαίμων» ανακαινιζόμενος είς πολύ μεγαλύτερον καλλιτε
χνικόν σχήμα, μετονομάζεται είς πολιτικήν καί σατιρικήν έφημερίδα, ύπό τόν 
τίτλον: «Κραυγή».- Ή  ’Ελευθερία (18-8-30) έβρισκε πολύ συμφέρουσα τήν 
πρόταση τής ’Εθνικής τραπέζης πρός τόν Δήμο γιά τήν άγορά τοΰ οικοπέδου 
τοΰ πυρπολημένου παλαιού Διοικητηρίου καί άνέγερση στή θέση του μεγάρου, 
δπου θά στέγαζε τό ύποκατάστημά της. Είχαν γίνει κι άλλες προτάσεις στό 
Δήμο γιά άγορά τού οικοπέδου. "Ενας έπιχειρηματίας πρότεινε ν ’ άνεγείρει 
έκει θέατρο μέ δαπάνες του. Θά τό έκμεταλλεύονταν γιά 15 χρόνια, κι ύστερα 
θά τό παρέδινε στό Δήμο δωρεάν. Ό  Χρηστοβασίλης έβρισκε ασύμφορη αύτή 
τήν πρόταση, σωστά κρίνοντας, ότι ήταν άδύνατο νά άποσβέσει τίς δαπάνες 
του ή λειτουργία ένός δημοτικοΰ θεάτρου στά Γιάννινα. Τελικά, όπως άναφέρ- 
θηκε ήδη, τό οικόπεδο αγοράστηκε άπό τήν ’Εθνική τράπεζα, λειτούργησε ώς 
ύποκατάστημά της καί παραχωρήθηκε στήν πόλη γιά νά χρησιμοποιηθεί πρώτα 
ώς Βιβλιοθήκη κι αργότερα ώς Δημοτικό μέγαρο.- Προαναγγέλλεται (18-8-30) 
ότι στό Μαλάμειο θέατρο σύντομα θά παιζόταν άπό έκλεκτό θίασο, γιά πρώτη 
φορά. ή ύπέροχος εθνική τραγωδία τοϋ διαπρεποϋς λογογράφου καί ποιητοϋ 
κ. Χρ. Χρηστοβασίλη «Χριστός καί Μωάμεθ». Νεώτερη ανακοίνωση, ύστερα 
άπό άρκετό καιρό, έκανε γνωστό ότι τό άνέβασμα τοΰ έργου δέν έγινε έξ αιτίας 
τών μεγάλων δυσχερειών πού αντιμετώπιζε ή σκηνοθεσία. Δέν ξέρω άν τό έργο 
αύτό έχει δημοσιευθεΐ ή άν σώζεται ώς χειρόγραφο.- Σχολιάζοντας ό Χρηστο
βασίλης τήν ονομασία τοΰ Ταμείου Ίωαννίνων ώς Ταμείου Δωδώνης -έτσι όνο-
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μάζεται καί σήμερα- έγραψε τά εξής σκωπτικά (14-8-29): Τά πάμμωρα κεφάλια 
τής έπιτροπής τών άλλαξωνυμιών τής ’Ηπείρου. δέν έφείσθησαν οϋτε τών 
θρυλικών Ίωαννίνων, άνακαλ ύψαντες δήθεν δτι ή Δωδώνη δέν είναι εκεί δπου 
τήν άνεκάλυψεν ό Κων. Καραπάνος καί δπου πήγαν φέτος δλα τά γυμνάσια 
καί Διδασκαλεία... άλλά είναι έδώ στά Γιάννινα.Έτσι έσβήστηκε τό όνομα τών 
Ίωαννίνων άπό μηνών, άπό τά επίσημα έγγραφα καί εχομεν ήδη «Ταμειον Δω
δώνης», «Οικονομικήν εφορείαν Δωδώνης» καί κατά συνέπειαν δέν θά τρα
γουδούμε τοϋ λοιποϋ: Τωμάθαταν τί γίνηκε στά Γιάννινα στή λίμνη, άλλά Τω- 
μάθαταν τί γίνηκε στή Δωδώνη στή λίμνη. Οΰτε καί: Στά Γιάννινα είν ’ οί όμορ
φες, στήν Ά ρ τα  οί μαυρομάτες, άλλά: Στή Δωδώνη είν' οί όμορφες κ.λπ. Καί 
άλλα άκόμα: ό μητροπολίτης Ίωαννίνων θά γίνη χωροεπίσκοπος Ίωαννίνων 
καί ό χωροεπίσκοπος Δωδώνης μητροπολίτης Δωδώνης/Μωρέ, δέν υπάρχει 
κανένα καλό φρενοκομείο στήν Ελλάδα νά βάλωμεν τήν παλαβώσασαν επι
τροπήν τών μετονομασιών τής Ηπείρου, ώς καί τήν έν τω υπουργεία) τών 
Εσωτερικών Κεντρικήν επιτροπήν τών μετονομασιών, ή όποία εγκρίνει τοι- 
αϋτα κακουργήματα κατά τής Ηπειρωτικής ιστορίας;.- Μέ κολακευτικά σχό
λια υποδέχτηκαν οί γιαννιώτικες εφημερίδες τήν έκλογή τοΰ μητροπολίτη Κέρ
κυρας Άθηναγόρα Σπΰρου. άπό τά Τσαραπλανά, ώς άρχιεπισκόπου ’Αμερικής. 
Σεμνύνεται ή Ή πειρος διά τήν εκλογήν ταύτην. έγραφαν.

Τ ό σημαντικότερο πνευματικό γεγονός τής χρονιάς ήταν γιά τά Γιάν
νινα ή έκδοση, τόν Αύγουστο τοΰ 1930, τοΰ περιοδικού Έλλοπία, άπό 

τούς Πάνο Φάντη, φοιτητή τής Νομικής, καί Τάκη Σιωμόπουλο. φιλόλογο. 
Οί γιαννιοπικες έφημερίδες έπεφύλαξαν θερμή ύποδοχή στό περιοδικό, τή 
μηνιαία Ηπειρωτική επιθεώρησή, δπως τιτλοφορούνταν, καί έπαίνεσαν 
τήν πρωτοβουλία τών εκδοτών (Ή έκδοση είχε προαγγελθεί άπό καιρό, οί 
οικονομικές δμως δυσχέρειες όλο καί τήν άνέβαλλαν). Ό  Χρηστοβασίλης. 
άπό τούς συνεργάτες τοϋ περιοδικού, έγραψε: «ΕΛΛΟΠΙΑ». πρώτον άπό 
τής έφευρέσεως τής τυπογραφίας φιλολογικόν καί οίασδήποτε άλλης φύ- 
σεως σοβαρόν περιοδικόν έν τή πρωτευούση τής Ηπείρου, ή όποία 
ύπήρξεν άλλοτε πρωτεύουσα τών ελληνικών γραμμάτων... Ιδού ό λόγος 
διά τόν όποιον ένθονσιαζόμεθα μέ τήν έκδοσιν τοϋ έν λόγω... Ηπειρωτι
κού καί στενώτερον Γιαννιώτικου περιοδικού μας. Δυό φιλότιμοι καί 
εκλεκτοί νέοι. οί κ.κ. Πάνος Φάντης καί Τάκης Σιωμόπουλος, γεννήματα 
καί θρέμματα τής θρυλικής ταύτης πόλεως (πώς καί θυμήθηκε τά γεννήμα
τα καί θρέμματα ό Χρηστοβασίλης πού τόσο καταπολεμούσε; ’Εξάλλου 
δέν ήταν άλήθεια. άφοΰ ό Φάντης καταγόταν άπό τή Βόρειο Ήπειρο κι ό 
Σιωμόπουλος άπό τήν Ψήνα...), συνάμα δέ καί μουσόληπτοι καί ζηλωταί 
τών νεοελληνικών μας γραμμάτων, άνέλαβον νά στολίσουν τήν πόλιν μας, 
ήτις τρέφει ήδη εξ έφημερίδες. καί μέ ενα φιλολογικόν περιοδικόν. Αληθές 
τόλμημα. Χαρακτηρίζω τό εγχείρημα τών δνό καλών μας νέων ώς τόλμη
μα, διότι άναλογίζομαι τούς κόπους, τάς άπαγοητεύσεις, τάς δυσκολίας 
καί τάς ύπερόγκους δαπάνας, άς άπαιτεΐ ένα μηνιαΐον περιοδικόν ένταύ-
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θα, ένθα τά ολίγα μας τυπογραφεία συνεστήθησαν δι ’ εφημερίδας μόνον 
καί ούχί διά φιλολογικά περιοδικά μέ αξιώσεις, δπως είναι, καί πρέπει νά 
είναι ή «Έλλοπία»... Γράφει καί πολλά άλλα εγκωμιαστικά γιά τό περιο
δικό ό Χρηστοβασίλης, καί άναφέρεται διεξοδικά στις δημοσιευόμενες στό 
α ' τεΰχος εργασίες (Ελευθερία, 18-9-30). Ούτε καί ό Ηπειρωτικός άγών 
(17-8-30) έμεινε πίσω σέ επαίνους: Είναι παρήγορον καί λίαν ενθαρ

ρυντικόν τό δτι ή εισερχόμενη είς τόν 
κοινωνικόν στίβον νεοηπειροπική νεο
λαία εμφανίζει τάσεις καί κατευθύν
σεις τοιαύτας πού νά ένθουσιάζεται 
καί ό μάλλον άπαισιόδοξος... Δι ’ ημάς 
πού πιστεύομεν είς τόν νεοηπειρώτην 
ώς είς νέον άνθρωπον καί στηρίζομεν 
έπ  ’ αύτοϋ ένα καλλίτερον μέλλον τής 
Ηπείρου, υπάρχουν πολλαί ένδείξεις 
πείθουσαι περί τής άληθινότητος τών 
παρατηρήσεών μας. Ώ ς τήν τρανωτέ- 
ραν δέ καί σοβαρωτέραν τοιαύτην 
εύρίσκομεν τήν έκδηλωθεϊσαν εύγενή 
καί κατά πάντα άξιέπαινον προσπά
θειαν δύο νέων μας, τών κ.κ. Π. Φάντη 
καί Τ. Σιωμοπούλου, δπως προικίσουν 

τήν Ή πειρον μέ περιοδικόν άντάξιον τής ιστορίας τής χώρας ταύτης τών 
γραμμάτων καί πληρούν έν πραγματικόν κενόν, είς ένα τόπον, δστις έχρη- 
σίμευσεν ώς λίκνον τής σοφίας. Εξαντλείται στή συνέχεια σέ ύμνους ή 
έφημερίδα γιά τούς δυό πρωτεργάτες τής πρωτοβουλίας, ύπογραμμίζει τίς 
δυσκολίες πού θά είχαν νά άντιμετωπίσουν, δέν παραλείπει όμως νά έπι- 
σημάνει καί τίς άδυναμίες τοΰ περιοδικού τόσο στό τεχνικό μέρος, όσο καί 
στό περιεχόμενο τών συνεργασιών, εξηγώντας τούς λόγους γιά τούς όποι
ους οί Ήπειρώτες δύσκολα στέλνουν κείμενα γιά δημοσίευση. 'Ολοκληρώ
νω μέ τό σχόλιο τής Ηπείρου (3-8-30), πού γνώριζε καί περισσότερα πράγ
ματα γιά τή διαδικασία τής έκδοσης, άφού ό ένας τών έκδοτών, ό Τ. Σιω- 
μόπουλος, έξακολουθοΰσε νά είναι καί διευθυντής τής έφημερίδας: Μετά 
μεγάλην άσφαλώς δυστοκίαν, προτιμωτέραν κάθε προώρου τοκετού, 
κυκλοφορεί σήμερον τό άπόγευμα (3-8-30) ή «Έλλοπία». Τό πρόγραμμά 
της είναι γνωστόν. Ή  έκδοσίς της δέν άφορά κερδοσκοπικήν έπιχείρησιν. 
Α ί συνθήκαι διά τήν έκδοσιν ένός καλλιτεχνικού περιοδικού είς επαρχίαν 
καί δη επαρχίαν, δπως τά Γιάννινα, δπου λείπουν καί άρτιαι τυπογραφι
κοί έγκαταστάσεις καί έν γένει τά στοιχειοθετικά μέσα διά μίαν καλήν 
έμφάνισιν, είναι δυσχερέσταται. Οί διευθυνταί της δμως, μή φεισθέντες 
κόπων, θυσιών καί δαπανών, άνεπλήρωσαν δλας τάς ελλείψεις είς τρόπον,
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ώστε νά θεωροϋν τόν εαυτόν των ευτυχή, ότι κατώρθωσαν κάτι αντάξιον 
τών προσδοκιών των. Ήσχολήθημεν μόνον μέ τήν εξωτερικήν έμφάνισιν 
άφησαντες κατά μέρος τήν έσωτερικήν. Αυτό άπόκειται εις τήν κρίσιν τοϋ 
κοινοϋ τό όποιον έμπράκτως θά δείξη τήν έκτίμησιν, ή όποία αρμόζει είς 
ένα περιοδικόν διά πρώτην φοράν έκδιδόμενον έν Ίωαννίνοις. (Δέν έδειξε 
τό κοινό τήν εκτίμηση πού περίμεναν οί έκδοτες. Καί μεταπολεμικά τό ιδιο 
κοινό δέν έδειξε τήν έκτίμηση σέ άνάλογες εκδοτικές προσπάθειες. Αύτά, 
γιά νά μή δημιουργοΰνται ψεύτικες έντυπώσεις μέ τίς άναφορές στήν πόλη 
τών γραμμάτων κ.λπ. κ.λπ. Καί τά Ηπειρωτικά χρονικά θά είχαν κλείσει 
σίγουρα άν ό μητροπολίτης Σπυρίδων δέν έξασφάλιζε πόρους γιά τή συνέ
χιση τής έκδοσής τους...). Έν πάση περιπτώσει, άρκούμεθα νά τονίσωμεν 
τοντο: Μόνην ίκανοποίησιν θά αισθανθούν οί διευθυνταί τής «Έλλοπίας», 
αν κατορθώσουν νά συγκεντρώσουν είς τήν εύγενή παλαίστραν των δλους 
τούς διανοουμένους τής Ηπείρου, επιστήμονας καί λογίους. Νά δώσουν 
μίαν ώθησιν είς τήν λογοτεχνικήν κίνησιν τοϋ τόπου, ώστε νά κατορθωθή 
κάποτε δυνατή ή άναστήλωσις τής Ηπειρωτικής σχολής. Τότε καί μόνον 
τότε οί κόποι θά στεφθοϋν ύπό πλήρους καί πραγματικής έπιτυχίας. Με
γάλες φιλοδοξίες, μεγάλα όνειρα... Ή  άπογοήτευση δέν θ’ άργοΰσε νά πά
ρει τή θέση τους...

Δέν ήταν καθαρά λογοτεχνικό περιοδικό ή Έλλοπία, ήταν ό,τι ό τίτλος 
της καί οί προγραμματικές της διακηρύξεις της προσδιόριζαν: Έπιθεώρη- 
σις. Έμοιαζε μέ τήν Ηπειρωτική εστία, πού έκδόθηκε 20 χρόνια άργότε- 
ρα. Είχε, βέβαια, καί τά λογοτεχνικά, της κείμενα, καθώς καί τό άπό μήνα 
σέ μήνα, πού ήταν άφιερωμένο στήν κριτική βιβλίου, κινηματογράφου καί 
τέχνης, μαζί μέ τό τακτικό χρονογράφημα τοΰ Π. Φάντη, οί υπόλοιπες 
όμως σελίδες καλύπτονταν άπό μελέτες ιστορικές, επιστημονικές, κοινω
νιολογικές, άθλητικές κ.ά. Τό κύριον πρόγραμμα τής «Έλλοπίας» - σημει
ωνόταν στό κύριο άρθρο της- δύναται νά συνοψισθή είς τήν φράσιν: τί 
ύπάρχει καί τί μπορεί νά γίνη διά τήν Ήπειρον. Ά λλά μία συνεχής καί 
μονομερής άνάπτυξις τών ηπειρωτικών ζητημάτων καί παρακολούθησις 
τής Ηπειρωτικής φιλολογικής κινήσεως μόνον καί μονότονος θά ητο καί 
μή σύμφωνος πρός τόν σκοπόν τής «Έλλοπίας», έχοντα γενικότερον δια- 
φωτιστικόν χαρακτήρα.

Δώδεκα μήνες έζησε τό περιοδικό (Αύγουστος 1930-Αύγουστος - ’Ιού
λιος 1931, τεύχη 11, τό τελευταίο ήταν διπλό). Α πό τούς κυριότερους 
συνεργάτες της σημειώνουμε τούς: Άθηναγόρα, μητροπολίτη Παραμυθίας, 
Γ. Βλαχλείδη, Γ. Βάντζιο, Β. Γκορτζή, Κ. Γκωλέτση, Γ. Δευτεραΐο, Ν. Δό- 
σιο, Γιωσέφ Έλιγιά, Αχ. Καλεύρα, Γ. Κοτζιούλα, Αλ. Μυλωνά, Σπ. 
Μουσελίμη, Άλκη Μυρσίνη (Μάνθο), Κων. Μιχαηλίδη, Τάκη Πελλερέν 
(Χατζή), Εύ. Παππά, Γ. Παπαδόπουλο, Δημ. Σάρρο, Φ. Σαγκούνη, Κων. 
Στεργιόπουλο, Εύ. Φωτιάδη, Χρ. Χρηστοβασίλη, Αγγελ. Χατζημιχάλη.



Δημοσιεύονταν επίσης καί κείμενα θανόντων Ήπειρωτών, μερικά ανέκδο
τα, δπως π.χ. τό δράμα τοΰ Γ. Χατζή-Πελλερέν: Ύπερτάτη θυσία.

Συγκρινόμενη μέ μεταγενέστερες εκδόσεις τών Γιαννίνων, ή Έλλοπία. 
ήταν φτωχή καί σέ έμφάνιση καί σέ περιεχόμενο. Μόνο 24 σελίδες (ένάμι- 
συ τυπογραφικό) τό κάθε τεύχος. Τί νά χωρέσει μέσα στίς 24 σελίδες; Πα
ρόλα αύτά καί παρά τό ότι ό τύπος τήν ύποδέχτηκε μέ ενθουσιασμό καί 
τή σχολίασε μέ καλά λόγια, δέν μπόρεσε νά κρατηθεί. Ή ταν τόση ή οικο
νομική κρίση, άπαγορευτική γιά τούς Γιαννιώτες νά διαθέτουν 6 δρχ. τό 
μήνα, γιά νά τήν κρατήσουν στή ζωή; ’Ασφαλώς όχι. Ή ταν ή ελειψη 
πνευματικών άλλά καί άλλης φύσεως διαφερόντων, πού προσανατόλιζε 
τήν προσοχή τών Γιαννιωτών πρός άλλες κατευθύνσεις. Πλήρωναν, βέβαια 
κι άγόραζαν τόν Δαίμονα καί τόν Σατανά, ή άλλα σκανδαλοθηρικά περιο
δικά, όχι όμως καί τήν Έλλοπία. Οί εκδότες της, άναγγέλλοντας στό τε
λευταίο τεύχος (’Ιούλιος 1931) τή διακοπή τής έκδοσής της, μιλούν μέ 
πολύ διστακτικότητα γιά τούς λόγους πού τούς οδήγησαν νά πάρουν μιά 
τέτοια άπόφαση: Οί λόγοι γιά τούς όποιους διακόπτει (ή Έλλοπία) δέν 
μπορούν νά εκτεθούν σ ’ ενα σύντομο σημείωμα... Επιφυλάσσεται κάπου 
άλλού νά τούς έκθέση πλατύτερα, άρκεΐται μονάχα νά πη πώς ή σκέψη 
πού είχε κάποτε νά συγκροτηθή στά Γιάννινα 'ένας σύλλογος διανοουμέ
νων μέ όργανο τών ιδεών τού συλλόγου τήν «Έλλοπία». μέ επιτελείο 
συνεργατών έξησφαλισμένο καί κεφάλαια οικονομικά έπίσης έξησφαλι- 
σμένα, θά ήταν εύχής έργον. άν έπαιρνε σάρκα καί οστά. Ούτε τότε. ούτε 
μετά τήν άπελευθέρωση ύπήρχαν οί προϋποθέσεις πού οραματίζονταν οί 
έκδοτες τοϋ περιοδικού. Προπαντός τά οικονομικά κεφάλαια. Γι’ αύτό καί 
έκδόσεις πολύ καλλίτερες σέ έμφάνιση καί ποιότητα άπό τήν Έλλοπία. ξε
κίνησαν μέ πολλές ελπίδες, άλλά ναυάγησαν.

Π αρά τούς πρώτους μεγάλους ένθουσιασμούς, ύστερα άπό δυό χρόνια 
εξουσίας ή κυβέρνηση Βενιζέλου άρχισε νά φθείρεται (χωρίς αύτό νά 

σημαίνει ότι δέν έπετέλεσε καί άξιόλογο έργο). Οί λόγοι τής προϊούσας 
άποσύνθεσης ήταν πολλοί. Ή  επιλογή τοϋ Ζάΐμη ώς προέδρου τής Δημο
κρατίας, -άποδοκιμαζόμενη άπό τούς βενιζελογενοϋς προέλευσης άρχη- 
γούς τών δημοκρατικών κομμάτων- έγινε αιτία έντονων έπικριτικών σχο
λίων καί άρθρογραφίας, πού πολλές φορές ξεπερνοϋσε σέ οξύτητα καί τίς 
επιθέσεις τών έφημερίδων τών άντιβενιζελικών. Ό  συγκεντρωτικός τρό
πος διοίκησης, ή οικονομική πολιτική, ή όποία έπέμεινε νά άγνοεΐ ώς ένα 
σημείο τήν παγκόσμια οικονομική κρίση πού βρισκόταν σέ εξέλιξη, άκόμα 
καί βασικές έπιλογές τής έξωτερικής πολιτικής τοϋ Βενιζέλου, ή κυριότερη 
άπό τίς όποιες ήταν ή έλληνοτουρκική συμφωνία τοϋ ’Ιουνίου τοΰ 1930, 
έπικρίνονταν όχι μόνο άπό τήν άντιπολίτευση άλλά καί τούς ώς πριν λί
γους μήνες συνεργαζόμενους μέ τό Βενιζέλο Παπαναστασίου, Καφαντάρη,
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Κονδύλη, Ζαβιτσάνο κ.ά. Μέ τόν έρχομό τοΰ φθινοπώρου οί έπιθέσεις 
έναντίον τής κυβέρνησης έντάθηκαν, έξαιτίας τών σκανδάλων (μέ εισαγω
γικά ή χωρίς εισαγωγικά) πού έρχονταν στό φώς τής δημοσιότητας, άπό 
τά όποια κυριότερα ήταν τό σκάνδαλο τής νοθείας τής κινίνης καί τής 
τιμής τοΰ άρτου, (θά γίνει γ ι’ αύτά λόγος στή συνέχεια). Ή  δυσμενής άτμό- 
σφαιρα πού άρχισε νά δημιουργεΐται σέ βάρος τής κυβέρνησης, έδωσε τήν 
εύχέρεια στούς βασιλικούς κύκλους ν ’ αρχίσουν έκστρατεία γιά τήν επά
νοδο τοΰ βασιλιά Γεωργίου.

Οί έφημερίδες τών Γιαννίνων, άντιβενιζελικές καί δημοκρατικές -εκτός 
άπό τόν Κήρυκα- δέν ύστεροΰσαν τών άθηναϊκών σέ έπικριτικούς σχολια
σμούς γιά καταστάσεις καί πρόσωπα, σέ πανελλήνιο καί τοπικό επίπεδο. 
Τά βέλη τών επικρίσεων κυρίως άπό τήν πλευρά τοΰ Ηπειρωτικού άγώνος 
καί τής ’Αγροτικής ήχους -συγκέντρωναν οί Δ. Μπότσαρης καί Άλκ. Δού
λης, καί φυσικά καί ό Κήρυξ. "Ολοι, κατά τούς έπικριτές, ήταν ύπεύθυνοι 
γιά τόν παραγκωνισμό τής Ηπείρου, στόν τομέα τής άνάπτυξης, καί τής 
έκτέλεσης έργων. "Ολοι ήσαν άκόμα ύπεύθυνοι γιά τά σκάνδαλα πού άπο- 
καλύπτονταν καί τή διασπάθιση τοΰ δημοσίου χρήματος. Ή  άρθογραφία 
τοΰ Άλ. Μυλωνά, στήν όποία άναπτύσσονταν σκέψεις καί ύποδεικνύο- 
νταν προτάσεις γιά άνάπτυξη πλουτοπαραγωγικών κλάδων, ιδιαίτερα τής 
γεωργίας καί κτηνοτροφίας, άποτελοΰσαν ταυτόχρονα καί έμμεση αυστηρή 
κριτική τών έργων τής κυβέρνησης. Ό  άλλος πολιτευτής πού είχε δεινοπα- 
θήσει μαζί μέ τό Μυλωνά, κατά τήν αιχμαλωσία τών δυό τους άπό τούς 
Κουμπαίους, ό Άλ. Μελάς (χρειάζεται στό σημείο αύτό νά γίνει μιά συμ
πλήρωση σ’ όσα έχουν γραφεί στόν Ζ ' τόμο γιά τήν καταβολή λύτρων 
στούς Κουμπαίους άπό τούς Μελά καί Μυλωνά. Ό  τέως υπουργός Γεώρ
γιος Μυλωνάς, γυιός τοΰ Αλέξανδρου, μέ έπιστολή του προσφέρει τά 
στοιχεία γιά τή συμπλήρωση αύτή. Τά χρήματα (λύτρα) -γράφει- δέν μα
ζεύτηκαν άπό δω κι άπό κεϊ. Εντολή τοϋ Βενιζέλου κατεβλήθησαν ύπό τής 
’Εθνικής τραπέζης. ώς άτοκον δάνειον 4.000.000 δρχ. στό Μελά καί 
1.000.000 δρχ. στό Μυλωνά. Θυμάμαι μάλιστα, δτι περί τό τέλος τής κα
τοχής. έκλήθη ό πατέρας μου νά εξοφλήσει τό ποσόν τοΰ 1.000.000 δρχ. 
στήν ’Εθνική τράπεζα. "Ενα έκατομμνριο δμως τότε μέ τόν πληθωρισμό, 
άξιζε ενα κουλούρι! Κι όμως λόγω τής νομισματικής άρχής πού ισχύει 
στήν οικονομία (δραχμή=δραχμή. άσχέτως πληθωρισμού) ό πατέρας μου 
κατέβαλε τό «έκατομμύριο» καί άπηλλάγη τής ύποχρεώσεως. "Ως τότε δέν 
τόν είχε ενοχλήσει ποτέ ή τράπεζα, τό δάνειον άλλωστε είχε δοθεί μέ 
εγγύηση τοϋ Δημοσίου) κατά τίς επισκέψεις του στά Γιάννινα, προέβαινε 
πάντοτε σέ πολιτικές δηλώσεις έντονα έπικριτικές τοΰ κυβερνητικοΰ 
έργου, έφταναν μάλιστα καί σέ σημείο υπερβολής. Ή  κατάσταση τής χώ
ρας είναι οίκτρά, δήλωνε τόν Αύγουστο τοΰ 1930. Βέβαια αύτό δέν ήταν 
αληθινό, είχαν όμως άρχίσει νά γίνονται αισθητές οί έπιπτώσεις άπό,τήν
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οικονομική κρίση. Οί εργατικές καί αγροτικές κινητοποιήσεις καί τά 
συλλαλητήρια σέ πανελλαδική κλίμακα, τό μαρτυρούσαν.

Σέ τοπικό επίπεδο δυσμενές κλίμα γιά τήν κυβέρνηση είχε δημιουργηθει 
καί έξ αιτίας τής μεγάλης άνάπτυξης τής τοκογλυφίας καί τών προκλη
τικών καταχρήσεων καί άλογίστων δαπανών στούς γεωργικούς συνεταιρι
σμούς. Οί έλεγχοι πού διενεργούσε ή 'Αγροτική τράπεζα, έφεραν σέ φώς 
στοιχεία -οί έκθέσεις τών έλεγκτών δημοσιεύονταν καί στίς έφημερίδες- 
πού προξενούν κατάπληξη γιά τήν εύκολία, μέ τήν όποία τό δημόσιο ή τό 
συνεταιριστικό χρήμα διοχετευόταν στά θηλάκια τών μελών τών διοικη
τικών συμβουλίων τών συνεταιρισμών. Άρουραίους άποκαλούσαν οί έφη
μερίδες τά μέλη τών διοικήσεων καί έγραφαν καθημερινά άρθρα καί σχόλια 
έναντίον τους. Έ να  απόσπασμα χρονογραφήματος μέ τόν ίδιο τίτλο 
(Ηπειρωτικός άγών, 14-10-30), δίνει μιά γεύση γιά τό τί πίστευε ό κόσμος 
γύρω άπό τό θέμα: —Ξέρεις κανένα συνεταιρισμό καινούργιο νά χωθούμε; 
Μ ’ έρωτούσε τίς προάλλες ό Ιερώνυμος. Δέν λύεται άλλοιώς τό οικονο
μικό πρόβλημα. Ά ν  ξέρεις έχει καλώς, άν δέν ξέρεις μήν κάθεσαι καί μεμ- 
ψιμοιρεϊς μέ τήν τύχη σου καί μέ τήν κακομοιριά σου. Θά παραμείνεις αιω
νίως γκρινιάρης καί μεμψίμοιρος, ενώ οί άλλοι... —Ποιοι άλλοι Ιερώνυμε; 
— "Ωστε δέν διάβασες λοιπόν; Δέν είδες πώς άλλοι έξυπνότεροι άπό μένα 
καί άπό σένα έχουν λύσει τό οικονομικό τους πρόβλημα; Διοικητικά 
συμβούλια, άπόκρυφα συμβούλια, άρουραϊοι έπιτήδειοι, υποχθόνιοι μπέη
δες καί άγάδες μέ καπέλλο καί μπαστούνι, φύλαρχοι μέ τσαρούχια καί κο- 
ντοκάπια, είργάζοντο νυχθημερόν πρός εύόδωσιν δήθεν καί προκοπήν τών 
συνεταιρισμών μας καί δλοι αυτοί, ώς έκ τών υστέρων άπεδείχθη, τρώγανε 
ώραΐα /  δλοι παρέα / πούχαν μυαλό, /  γιά νά τό πούμε τραγουδιστά σάν 
έκεΐνον τόν κουρέα τής Σεβίλλης. (Τό χρονογράφημα -όπως καί τά περισ
σότερα τοΰ Ηπειρωτικού άγώνος- ύπογράφει ό Ν. δέν είναι άλλος άπό τό 
Νοσταλγό τών άλλων χρονογραφημάτων. Υποχρεώθηκε νά γράψει μόνο μέ 
τό άρχικό τού ψευδωνύμου του, γιατί κάποιος έκκολαπτόμενος ποιητής 
άπό τίς Δρυμάδες Πωγωνίου, δημοσίευσε στήν ίδια έφημερίδα ποίημα μέ 
τήν ύπογραφή Νοσταλγός. Ό  πρώτος Νοσταλγός διαμαρτυρήθηκε γ ι’ αύτό 
κι άξίωσε άπό τό δεύτερο ν ’ άλλάξει ψευδώνυμο. Έπειδή ό τελευταίος έπέ- 
μεινε ύπογράφοντας ώς Β ' Νοσταλγός, ό πρώτος γιά τήν άποφυγή σύγχι- 
σης, ύπέγραφε μόνο μέ ένα Ν.-, όχι γιά πολύ καιρό όμως).

Πόσο σοβαρή ήταν ή κατάσταση στούς συνεταιρισμούς έξαιτίας τών 
καταχρήσεων, άπεικονίζεται στά άρθρα όλων τών έφημερίδων. Ό  Η πει
ρωτικός άγών (19-10-30), συνιστοΰσε άμεση έπέμβαση τής δικαιοσύνης: Ή  
δικαιοσύνη, ή όποία δικαιούται καί αϋτη νά καυχηθή δτι συνετέλεσεν 
δπως άπό τήν ’Ηπειρον έκλειψη τό ληστρικόν άγος, δέν πρέπει νά κλείση 
τά ώτα της πρός τήν λαϊκήν άγανάκτησιν καί έπιτακτικήν λαϊκήν θέλησιν, 
δπως άναλάβη καί τό έξίσου βαρύ έργον τής έκλείψεως τοϋ συνεταιριστι-



κοϋ άγους. Οί καταχρήσεις καί οί σπατάλες, άπετέλεσαν πλήγμα καί γιά 
τό θεσμό τών συνεταιρισμών, πού χρειάζονταν χρηστές διοικήσεις γιά νά 
ορθοποδήσουν.

Στό μεταξύ φήμες πού κυκλοφορούσαν πάλι γιά επικείμενα στρατιω
τικά πραξικοπήματα -είχαν γίνει καί συλλήψεις παγκαλικών άξιωμα- 
τικών- άποδυνάμωναν τίς κυβερνητικές προσπάθειες γιά τήν άνόρθωση 
τής χώρας. Ή  χαλάρωση ήταν αισθητή παντού καί παρά τίς προσπάθειες 
πού κατέβαλλαν οί κυβερνητικές έφημερίδες νά ώραιοποιήσουν τήν κατά
σταση -δέν ήταν δμως κι αύτή πού έμφάνιζε ό άντιπολιτευόμενος τύπος- 
ήρθαν τά σκάνδαλα καί ή σκανδαλοθηρία, νά άποτυπώσουν τή σφραγίδα 
τους στίς κυβερνητικές πράξεις, καί νά έκτρέψουν τήν προσοχή τοϋ λαοϋ, 
άπό τίς θετικές πλευρές τοΰ κυβερνητικοϋ έργου. Στά Γιάννινα τήν προ
βολή τοϋ κυβερνητικού έργου άνέλαβε ό Κήρυξ (τέλη Αύγούστου - άρχές 
Σεπτεμβρίου) σέ σειρά άρθρων του, ύπό τόν τίτλο: Ή  δημαγωγία καί τό 
έργο τής κυβερνήσεως, μέ λεπτομερή άνάλυση τών επιτευγμάτων σέ κάθε 
τομέα τής οικονομικής ζωής. Απάντηση καί ταυτόχρονα αύστηρό έλεγχο 
τών πράξεων τών Ήπειρωτών βουλευτών καί τών τοπικών άρχών, δόθηκε 
-ένα μήνα άργότερα- άπό τήν ’Ήπειρο (1-10-30) σέ άρθρο της μέ τίτλο: Τό 
πολιτικόν στίγμα: Δέν παρήλθεν οϋτε στιγμή χωρίς νά παρασταθή ενώπιον 
τοϋ κ. πρωθυπουργού, έκ μέρους εκείνων πού είχαν νά δώσουν λόγον, 
κατά τό τρίμηνον διάστημα τής άπουσίας του άπό τήν χώραν, ότι δημεγέρ- 
ται είναι εκείνοι πού εξάπτουν τόν λαόν καί τόν διεγείρουν είς συλλαλη
τήρια καί ότι ή κρίσιμος οικονομική κατάστασις ύπό τής οποίας μαστίζε
ται ό έλληνικός λαός είναι είς κατώτερον βαθμόν έκείνης πού ύπάρχει είς 
άλλα κράτη, σκοπίμως δέ, πρός πολιτικήν έκμετάλλευσιν, παρουσιάζεται 
πα ρ’ ώρισμένων στοιχείων ώς λίαν ύπερβολική καί έξογκωμένη. Ά λλ  ’ οί 
έκ τών γραφείων των άφορισμοί οϋτοι, χωρίς προηγουμένως νά επικοινω
νήσουν πραγματικώς μέ τόν λαόν καί ν ’ άντιληφθώσιν έκ τοϋ σύνεγγυς 
τήν έν γένει κατάστασιν καί νά διαγνώσουν τά αίτια εκείνα, τά όποια άνα- 
γκάζουν τόν λαόν νά διαμαρτύρεται διά συλλαλητηρίων, τόσον όγκωδών 
κατά σύντομον χρονικόν διάστημα είς διαφόρους επαρχίας τοϋ κράτους... 
ά φ ’ ής στιγμής ό πρωθυπουργός έφθασεν είς τήν Ελλάδα καί ή προσοχή 
του συνεκεντρώθη έπί τών εσωτερικών ζητημάτων, τά χάρτινα προπύργια, 
τά όποια έστήνοντο τόσον τεχνηέντως διά νά άποκρύψουν τήν δυσφορίαν 
τοϋ λαοϋ δέν άντείχον είς τήν πολιτικήν διορατικότητά του. Οί έπικρίσεις 
τής Ηπείρου στρέφονταν έναντίον τόσο τοΰ στενοΰ κύκλου τών στελεχών 
τοΰ Βενιζέλου τήν πρωθυπουργική «αύλή», πού τοΰ άπέκρυβε τήν άλήθεια, 
όσο καί κατά τών βουλευτών τοΰ νομοΰ Ιωαννίνων καί ιδιαίτερα κατά 
τοΰ Δ. Μπότσαρη (τόν ύπονοεΐ χωρίς ν ’ άναφέρει τ ’ όνομά του), ό όποιος, 
κατά τήν ήμέρα τοϋ έορτασμοϋ τής Εκατονταετηρίδας στά Γιάννινα έσπευ- 
σε νά έξαγγείλη τό κυβερνητικόν έργον καί ιερόσυλος καί βέβηλος τών
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ιερών στιγμών έτόλμησε νά πολιτικολογήσει. Καί ό λαός ό συγκεντρωμέ
νος έκεϊ διά νά έορτάση τήν «Εκατονταετηρίδα», ό υπομονετικός, ό ανε
κτικός μέχρις αηδίας Ηπειρωτικός λαός, δέν τόν έσφύριξε. δέν τόν άπε- 
δοκίμασε' ήνέχθη πάντοτε καί ανέχεται νά τόν έμπαίζουν (αύτός ό λαός 
δμως, ύστερα άπό λίγο καιρό θά κατέλθει σέ ογκώδη συλλαλητήρια γιά νά 
προστατεύσει, δπως πίστευε, τήν τιμή τής πόλης άπό τίς άνήθικες πράξεις 
κάποιων καθηγητών...) Καί εις τό τέλος έτόλμησεν νά όμιλήση περί δημο
κόπων καί δημαγωγών, τήν στιγμήν πού ή άχρειοτέρα πολιτική άγυρτεία 
είχε διαπραχθεΐ, τήν στιγμήν πού ή δημαγωγία του καί ό αύτοε'ξευτελισμός 
τον είχαν βεβηλώσει τάς ίερωτέρας στιγμάς. Καί ας είναι αύτό άπάντησις 
πρός τούς διαρκώς περί δημοκοπίας όμιλοϋντας.

Μέσα σ’ αύτή τή σύγχιση καί τό δυσμενές κλίμα πού δημιουργήθηκε σέ 
βάρος τής κυβέρνησης, καί επιτάθηκε μετά τήν άποκάλυψη τών σκανδάλων, 
ήταν φυσικό νά άρχίσουν ν ’ άκούγονται φωνές γιά τήν παλινόρθωση τής 
βασιλείας, τόσο στήν άρθρογραφία τοϋ άθηναϊκοϋ τύπου, όσο καί τοΰ 
επαρχιακού. Στίς άρχές ’Οκτωβρίου ό έκπτωτος βασιλιάς Γεώργιος δήλωνε 
στό Λονδίνο πώς ήλπιζε νά έπανέλθει στήν Ελλάδα: Ούδέποτε έπαυσα πι- 
στεύων ότι ό λαός μου θδττον ή βράδιον θά μέ καλέση έκ νέου ώς τόν συντ
αγματικόν βασιλέα. Ή  έπιστροφή μου εις τήν Ελλάδα δέν θά σημάνη τήν 
έπικράτησιν ενός κόμματος ή μιάς παρατάξεως. Δέν θά γνωρίσω νικητάς 
ή ήττημένους, έχων καθήκον νά επιτύχω τήν εθνικήν ένότητα καί αλληλεγ
γύην... Τίς δηλώσεις του σχολίασαν έπί ήμέρες ό ελληνικός καί ξένος τύπος, 
άνάλογα μέ τήν τοποθέτηση κάθε έφημερίδας. Ό  Ηπειρωτικός άγών τών 
Γιαννίνων (4-10-30) σέ άρθρο του μέ τίτλο: Τό όνειρον τής παλινορθώσεως. 
έπέκρινε τό Γεώργιο γιά τίς δηλώσεις του, θεωροΰσε άδύνατη τήν έπι
στροφή του καί έκρινε ότι κάθε άπόπειρα παλινόρθωσης θά σήμαινε έμφύ- 
λιο σπαραγμό. ’Αντίθετα, ή Έλευθερία τοϋ Χρηστοβασίλη. κάπως καθυστε
ρημένα (20 και 23-10-30) σέ άρθρα της έξέφραζε τήν πίστη της γιά τήν έπι
στροφή τοΰ Γεωργίου καί κατηγορούσε τό Βενιζέλο ότι ήταν ό κύριος υπεύ
θυνος γιά τήν έκθρόνισή του: Τά πράγματα -έγραφε- θά έλθουν μόνα των. 
Ή  βία δέν αποτελεί Δίκαιον, θάττον ή βράδιον ό ελληνικός λαός θ ’ άπο- 
τινά'ξη τόν βενιζελικόν ζυγόν καί θά έπανακτήση τήν ένδοξον Βασιλείαν 
τον, ότε θά δεχθή τό χώμα τής Αττικής τόν έν τή ξένη παραμένοντα έπί έτη 
τώρα άταφον έλενθερωτήν βασιλέα μας (τόν Κωνσταντίνο), τόν όποιον 
κρατεί εκεί ό φόβος τών άνάνδρων έχθρών τον! Ό  Χρηστοβασίλης δικαι
ώθηκε στίς προβλέψεις του. Τά πράγματα ήρθαν έτσι -όχι βέβαια άπό μόνα 
τους, όπως αύτός πίστευε- πού έπέτρεψαν τήν παλινόρθωση.

Η συνέχιση τών έορταστικών έκδηλώσεων γιά τήν Εκατονταετηρίδα. 
έγινε άφορμή νά δημοσιευθοϋν στίς έφημερίδες πολλά άρθρα καί με

λέτες γύρω άπό τήν ’Εθνεγερσία, τούς πρωταγωνιστές της καί τούς προ
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δρόμους της. Έχουν σημειωθεί στά προηγούμενα μερικά. Προσθέτω σ’ αύ
τά καί τά: Διονύσιος ό Τρίκης καί Αθανάσιος Τσακάλωφ (Ελευθερία 25- 
9-30), Θανάσης Τσακάλωφ (Ηπειρωτικός άγών. 28-9-30). Στήν ίδια εφη
μερίδα (1-10-30 - 2-10-30) δημοσιεύτηκαν μελέτες γιά τό Νεόφυτο Δούκα 
καί Γεώργιο Γεννάδιο καί στίς 6-10-30 επιστολές: 1) τοϋ Μάνθου Ριζάρη 
πρός τόν Ξάνθο (άχρονολόγητη), 2) τοΰ Αδαμαντίου Κοραή πρός τό Γε
ώργιο Ριζάρη (14-9-1825), 3) τοΰ Άλεξ. Ύψηλάντη πρός τόν Μάνθο Ριζά
ρη (άχρονολόγητη), 4) τοΰ Νεοφύτου Δούκα πρός τόν Μ. Ριζάρη (5-4- 
1839), 5) τοϋ Ν. Δούκα πρός τόν Γ. Ριζάρη (27-12-1839). Μελέτη, σέ συνέ
χειες (άπό 24-9-30), δημοσιεύτηκε καί στόν Κήρυκα άπό τό Β. Γκορτζή μέ 
τίτλο: Τά Ιωάννινα ώς κέντρον πολεμικών επιχειρήσεων καθώς καί άλλη 
τοΰ ίδιου μέ τόν τίτλο: Ό  Σκυλόσοφος καί ή έπανάστασις τοΰ 1611 (27-9- 
30). (Πολυγραφότατος ό Β. Γκορτζής, απότακτος καί στέλεχος τής άντιβε- 
νιζελικής παράταξης, έδινε μελέτες, πάντα τεκμηριωμένες, σ’ όλες τίς έφη
μερίδες τών Γιαννίνων. πού θεωροΰσαν τιμή τους νά φιλοξενοΰν κείμενά 
του. Ό  κυβερνητικός Κήρυξ άφιέρωσε στό συγγραφέα Β. Γκορτζή (28-9- 
30) τό εξής σχόλιο: Ό σοι παρηκολούθησαν τά επ' ευκαιρία τής εθνικής 
Έκατονταετηρίδος δημοσιεύματα τοΰ κ. Β. Γκορτζή είς τόν «Κήρυκα». δέν 
δύνανται νά μή άναγνωρίσουν τήν συγγραφικήν δύναμιν καί τήν ιστορικήν 
άκρίβειαν. μέ τήν οποίαν οΰτος διαχειρίζεται τά θέματά του. Σαφής, άκρι- 
βολόγος, μέ όξεΐαν παρατηρητικότητα, θέτει οϋτος ν π ' όψιν τοϋ άναγνώ- 
στου. έν συντομία θαυμαστή, τά διάφορα θέματα τά όποια διαπραγματεύ
εται. Ό  κ. Β. Γκορτζής άναδεικνύεται οΰτως σοβαρός μελετητής καί οξύς 
παρατηρητής τών ιστορικών ζητημάτων καί ό «Κήρυξ» είναι ευτυχής, διό
τι κατά τάς έορτασίμους ταύτας ημέρας έπωφελήθη εύτυχών περιστάσεων 
νά φιλοξενήση άπό τών στηλών του τοιούτου ιστορικού ενδιαφέροντος 
άρθρα, ένός έκ τών εκλεκτών αύτοϋ συνεργατών). Στίς έφημερίδες δημο
σιεύτηκαν κατά τήν έορταστική αύτή περίοδο καί όλοι σχεδόν οί λόγοι πού 
έκφωνήθηκαν κατά τήν διάρκεια τών εκδηλώσεων στά διάφορα κέντρα 
έορτασμοΰ.

Οί γιορτές τής Εκατονταετηρίδας ολοκληρώθηκαν μέ τίς εκδηλώσεις 
πού οργανώθηκαν στά Γιάννινα καί τό Ζαγόρι (Δολιανά-Άνω Σουδενά- 
Μονοδέντρι). Εκτενέστατες περιγραφές ή συνοπτικότερες περιέχουν δλες 
οί έφημερίδες. Στά Γιάννινα, μέ βάση τό πρόγραμμα τής μεγάλης έπι
τροπής έγιναν οί παρακάτω έκδηλώσεις:

Τό πρωΐ τής Κυριακής (28-9-30): ’Αρχιερατική λειτουργία στό μητρο- 
πολιτικό ναό. Μετά τό πέρας της ό δήμαρχος Δ. Βλαχλείδης εκφώνησε τόν 
πανηγυρικό τής ήμέρας στήν πλατεία Εθνικής άμύνης, άπό τόν εξώστη 
τοΰ Άβέρωφ. Ακολούθησε μεγάλη στρατιωτική παρέλαση καί τό μεσημέρι 
επίσημοι καί λαός πήγαν στό σπίτι τοϋ ιδρυτή τής Φιλικής Εταιρείας 
Αθανασίου Τσακάλωφ, όπου, μετά τίς προσφωνήσεις, έντοιχίστηκε πλά
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κα μέ τήν επιγραφή: Έ ν τή πατρώο, ταύτη οικία έγεννήθη τφ ΐ 790 ό Αθα
νάσιος Τσακάλωφ Νικηφόρος, εϊς τών πρώτων ιδρυτών τής «Φιλικής 
Εταιρείας» 1814-1830. (Ό πω ς καί άλλοϋ έχω σημειώσει τό Ιστορικό αύτό 
σπίτι πουλήθηκε άπό τούς άπογόνους του καί έγινε πολυκατοικία, πρός 
δόξαν τοϋ ελληνικού κράτους καί τοϋ Δήμου Ίωαννίνων). Τό άπόγευμα

εγινε μεγάλη συγκέ
ντρωση στόν παραλί
μνιο χώρο, (κοντά στό 
σημερινό κέντρο Κυρά- 
Φροσύνη), έξω άπό τό 
σπήλαιο, δπου είχε κα- 
ταφύγει γιά νά άποφύ- 
γει τή σύλληψη ό έθνο- 
μάρτυρας άρχηγός τής 
έπανάστασης τοΰ 1611, 
Διονύσιος, έπίσκοπος 
Τρίκκης, ό Φιλόσοφος,

Ή συγκέντρωση στό Μώλο, κατά τόν εορτασμό ό άπό τούς έχθρούς του,
τής Εκατονταετηρίδας  (28-9-30), στήν όποία μέ πρώ το τό Μ άξιμο
μίλησε ό Γενικός διοικητής Άχ. Καλεύρας. τόν Πελοποννήσιο, άπο-

καλούμενος Σκυλόσο-
φος. "Οπως είναι γνωστό, μετά τή σύλληψή του άπό τούς Τούρκους, ύπέ- 
στη τό φρικτότερο μαρτύριο πού μπορεί νά πάθει άνθρωπος: Γδάρθηκε 
ζωντανός καί τό δέρμα του, -μαζί μέ τό κεφάλι του- άφοϋ τό γέμισαν 
άχυρο τό έστειλαν ώς τρόπαιο στό σουλτάνο. Τό σώμα του, άφοϋ τό κα
τέκοψαν σέ μικρά κομμάτια, τό έρριξαν στούς σκύλους καί τό έφαγαν. 
Έκεϊ λοιπόν, μπροστά στήν άποκαλούμενη Τρύπα τοϋ Σκυλοσόφου, ύστε
ρα άπό λογίδριο τοϋ Σπυρίδωνος, ό Γενικός διοικητής Καλεύρας άποκά- 
λυψε άναθηματική πλάκα, εντοιχισμένη στήν είσοδο τοΰ σπηλαίου, πρός 
τιμή τοϋ Διονυσίου καί τών προδρόμων τής εθνεγερσίας άρματωλών καί 
κλεφτών, μέ τίς εξής επιγραφές: A '.  Έν τω σπηλαίο) τού τω καταφυγών ό 
έπίσκοπος Τρίκκης Διονύσιος ό Σκυλόσοφος (Σκυλόσοφο τόν άποθανάτι- 
σαν καί έπίσημα...), ό πρωτοστάτης εις τήν έπανάστασιν τής Ηπείρου, τήν 
ΙΙην Σεπτεμβρίου 1611, καί συλληφθείς έ'ξεδάρη ζών. Β '. Εις τάς σεπτάς 
σκιάς τών υπέρ τής Ελευθερίας ήρωϊκώς άγωνισθέντων καί έν τω 
φρουρίω τούτφ μαρτυρικώς θανατωθέντων προδρόμων τής Ελληνικής 
έπαναστάσεως (τοϋ 1821). Τήν ώρα τών άποκαλυπτηρίων έφθασε καί ό 
ύπουργός Ναυτικών Δημ. Μπότσαρης, άκολουθούμενος άπό βουλευτές, 
άξιωματικούς τοϋ Στρατοϋ καί τοϋ Ναυτικού, έν ένεργεία καί άπόστρα- 
τους, τούς γερουσιαστές (Α. Τραχήλη, Γ. Βηλαρά καί Π. Μπέμπη) καί δη
μοσιογράφους τών άθηναϊκών έφημερίδων (Βασ. Ήλιάδη, τοϋ Βήματος,
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Νικ. Μαρκοπούλου (Γιαννιώτη) της Ελληνικής, Γ. Θωμοπούλου τής 
Άκροπόλεως κ.ά.). Τόν υπουργό φαίνεται περίμενε ό Γενικός διοικητής 
Άχ. Καλεύρας γιά νά εκφωνήσει τόν πανηγυρικό τής τελετής, Ό  λόγος 
του -έγραφε ή Ελευθερία, 29-9-30)- ιστορικός μέν ά φ ’ ενός, συγχρονισμέ
νος δέ, άφ ’ έτέρου καί μελετημένος, ητο μεστός υψηλών νοημάτων καί πα
ραινέσεων, συνάμα δέ καί έλπίδων διά τό μέλλον τής έλληνικής φυλής. 
Ή το πράγματι λόγος άντάξιος τής ημέρας τοιούτου έθνικοϋ έορτασμοϋ. 
Ύστερα κατατέθηκαν στεφάνια άπό τούς επίσημους, μέ κατάλληλο λογί- 
δριο έκ μέρους δλων (ό στρατηγός Πετρίδης, έκπρόσωπος τής κεντρικής 
έπιτροπής τής Εκατονταετηρίδας, κατέθεσε μετάλλινο δάφνινο στεφάνι 
μετά ένθουσιωδεστάτης καί διά στεντορείου φωνής, προσφωνήσεως, 
άκουσθείσης μέχρι τών Λυγγιάδων... Τό βράδυ οί συνηθισμένες εκδηλώ
σεις πού γίνονταν προπολεμικά σέ κάθε γιορτή: Εθνικοί χοροί καί λαϊκή 
γιορτή στό Γυμναστήριο, λαμπαδηφορία άπό τό στρατό, επίσημο γεύμα 
τού Δήμου όλων τών προσκληθέντων, στήν αίθουσα τελετών τής Ζωσιμαί- 
ας σχολής, όπου καί πάλιν έκφωνήθηκαν οί άπαραίτητοι λόγοι. Κλείνο
ντας τήν περιγραφή τών εκδηλώσεων ό Χρηστοβασίλης έγραφε: Οϋτω έλη
ξε καί ή ιερά αϋτη μυσταγωγία ένταϋθα, ήν θά εορτάσουν οί άπόγονοί μας 
μετά εκατόν έτη, δτε πάντες ημείς, οί έορτάσαντες χθές, θά κοιμώμεθα 
αιωνίως υπό τήν πλάκα τοϋ μαύρου τάφου. Μακάβριος κάπως έπίλογος, 
ένός λαμπρού έορτασμού...

Έξαιτίας δυσχερειών τό πρόγραμμα τού έορτασμού τής Εκατονταετη
ρίδας στό Ζαγόρι άνατράπηκε. (Σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα οί γιορτές θά 
γίνονταν: στό Μονοδέντρι (30-9-30), στά "Ανω Σουδενά (1-10-30) καί στά 
Δολιανά (2-10-30). "Αρχισαν άπό τά Ά νω  Σουδενά (1-10-30), συνεχίστη
καν στά Δολιανά (2-10-30) καί ολοκληρώθηκαν στό Μονοδένδρι (5-10-30). 
Τίς εκτενέστερες περιγραφές έδωσαν στις έφημερίδες τους, Ηπειρωτικό 
άγώνα καί Ελευθερία, οί διευθυντές τους Εύθ. Τζάλλας καί Χρ. Χρηστο
βασίλης, πού τίς παρακολούθησαν αύτοπροσώπως.

Στά Ά νω  Σουδενά ό εορτασμός ήταν, όπως καί στά Δολιανά, πανζα- 
γορισιακός. Χιλιάδες συγκεντρώθηκαν, άπό τά χωριά τού Ζαγοριού, τά 
Γιάννινα καί τούς άπόδημους γιά νά τιμήσουν τή μνήμη έπιφανών άνδρών 
τής περιοχής, νά έπικοινωνήσουν μεταξύ τους, νά χορέψουν, νά γλεντή
σουν. Στήν ουσία ένα μεγάλο γλέντι στάθηκε γιά τούς Ήπειρώτες, ιδίως 
τής ύπαίθρου, οί γιορτές τής Εθνεγερσίας. Ό  Χρηστοβασίλης περιγρά
φει: Φθινοπωρινή ημέρα θαυμασία. *Ανω ούρανός καταγάλανος, κάτω πε- 
διάς καταπράσινη, πέριξ βουνά κακοτράχαλα. Τ ’ αυτοκίνητα κυλίονται 
έπί τής χλοεράς πεδιάδος, ώς έρποντες δράκοντες καί φθάνομεν είς τήν 
είσοδον τοϋ ένδοξου χωρίου (Ά νω Σουδενά)... Ό λο  τό χωριό είς τήν είσο
δόν του είς δύο μακρούς καί πυκνούς στίχους... Άνδρες, γυναίκες, παιδιά, 
πάσης τάξεως καί ηλικίας, ένδεδυμένοι τά πασχαλινά των φορέματα. Α^έν
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είναι μόνον Σουδενιώτες οί υποδεχόμενοι μας, άλλά καί έκ τών πέριξ χω
ρίων, μετά τών διδασκάλων καί τών μαθητών των. Ό λοι Ζαγορίσιοι καί 
ό μόνος Καραμπέρης (κι ό Καραμπέρης τό σκυλί) ήμην εγώ... Αψίδες κατά 
μήκος τής όδοΰ, μέ φιλόξενες καλωσοριστικές επιγραφές, κισσοστόλιστες 
καί σημαιοστόλιστες. Ζητωκραυγαί ούρανομήκεις. Στό ναό τής Ευαγγελί
στριας (παλιά μονή) τελέστηκε δοξολογία μέ τή χοροστάσιά τοϋ επισκόπου

Δωδώνης Δημητρίου. κι 
ύστερα, στό προαύλιό της 
έγιναν τά άποκαλυπτήρια 
τής προτομής τοϋ μεγάλου 
Διδασκάλου τοϋ Γένους Νε
οφύτου Δούκα. Κάτω άπό 
τήν προτομή ήταν χαραγμέ
νη επιγραφή: Νεόφυτος
Δούκας/1760-1845. Μέγας 
Διδάσκαλος τοϋ Γένους, ό 
μόνος ισόπαλος τοϋ Κο- 
ραή. συνεργάτης Καποδι- 
στρίου καί Ύψηλάντου, 
ευεργέτης άποκληθείς τής 
Ελλάδος. Επίσημοι πολ

λοί, λόγοι πολλοί καί στεφάνια πλήθος. Κύριος ομιλητής ό Γενικός διοι
κητής ’Αχ. Καλεύρας. Γεϋμα έπίσημο. λαμπρό, μετά τό τέλος τοϋ όποιου - 
συνεχίζει ό Χρηστοβασίλης- κατήλθομεν είς τήν μαρμαρόστρωτον πλατεί
αν. ης τά πέριξ είχε καταλάβει σνμπας ό λαός τής κοινότητος. ένθα έστήθη 
ό γυναικείος χορός έκ πεντήκοντα καί πλέον φλοκατοφορο υσών καί μαν- 
δηλοφορουσών ώραίων γυναικών, ύπό τούς ήχους έγχωρίου μουσικής... Ό  
χορός καί ή ευθυμία (στό μεταξύ μπήκαν στό χορό καί οί άντρες) διήρκη- 
σαν μέχρι βαθείας νυκτός.

Μεγαλύτερη κοσμοσυρροή στά Δολιανά. Στόν πληθυσμό τοΰ κεφαλο
χωριού προστέθηκαν καί πολλοί έπισκέπτες τών γύρω χωριών, Ζαγορί- 
σιων. Πωγωνίσιων καί άλλων. Πολυπληθέστερη καί ή εκπροσώπηση τών 
άρχών. Τρεις μητροπολίτες, ό Δρυϊνουπόλεως καί Πωγωνιανής Βασίλειος, 
ό Ίωαννίνων Σπυρίδων καί ό Κονίτσης Ιωάννης, κι ένας επίσκοπος, ό 
Δωδώνης Δημήτριος. Δεξίωση τών έπισήμων. πρίν τή δοξολογία στήν κεν
τρική έκκλησία τής κωμόπολης, λόγοι μετά τήν τέλεσή της (μίλησε ό μη
τροπολίτης Βασίλειος) κι ύστερα τά άποκαλυπτήρια τής προτομής τοΰ Γε
ωργίου Γενναδίου, άφοΰ προηγήθηκε έπιμνημόσυνη δέηοη. Πρίν τά άπο
καλυπτήρια προηγήθηκε λόγος, μεστός νοημάτων καί θαυμασιώτατος άπό 
κάθε άποιριν τοΰ μεγάλου τέκνου, γεννήματος καί θρέμματος τών Δο- 
λιανών. καθηγητοϋ τοϋ Πενταταξίου Διδασκαλείου, ’Αλκιβιάδη Κοντοπά-

Γυναΐκες τών Ανω Σουδενών μέ τοπικές ένδυ- 
μασίες, μπροστά στήν προτομή τοϋ Νεοφύτου 
Δούκα, κατά τόν έορτασμό της Εκατονταετηρίδας.



— 221 —

νου. Στό βάθρο τής προτομής, πού άπεκάλυψε ό Γενικός διοικητής, είχε 
χαραχτεί ή επιγραφή: Γεώργιος Γεννάδιος/1786- 1854/Μέγας τοϋ Γένους 
Διδάσκαλος, συνεργάτης τοϋ Καποδιστρίου καί τοϋ Ύψηλάντου, σωτήρ 
άποκληθείς τής Ελλάδος. Κι ύστερα επίσημο γεύμα, χοροί μέ τοπικές 
ενδυμασίες καί γλέντι όλονύκτιο...

Τελευταίος σταθμός τών έορταστικών εκδηλώσεων τού Ζαγοριού τό 
Μονοδέντρι. Πολύς κόσμος κι εδώ, περισσότερος άπό τά Σουδενά. Καί

πολλοί έπίσημοι: γερουσιαστές, βουλευτές (μέ 
έπικεφαλής τόν Μονοδενδρίτη Κων. Κατσαδή- 
μα), Γιαννιώτες καί Αθηναίοι πολλοί, πρόε
δροι καί σύμβουλοι οργανώσεων ή άπλοι προ
σκυνητές, γυμνασιάρχες, δεσποτάδες μέ πρώτο 
τό Σπυρίδωνα. Μετά τή δοξολογία ή άποκά- 
λυψη τής προτομής τού Γεωργίου Ριζάρη καί 
τής μαρμάρινης ληκύθου τού μεγαλύτερου 
άδελφοϋ του Μάνθου, στό προαύλιο τού σχο
λείου. Σύντομη ομιλία τοΰ Κων. Κατσαδήμα 
καί εκτενής πανηγυρικός τού Μονοδενδρίτου 
δικηγόρου καί πολιτευτή Θρασύβουλου Στέα 
(δυό Ζαγορίσιοι πολιτευτές έπί δεκάδες χρόνια, 
πέθαναν μέ τό μεράκι ότι δέν μπόρεσαν νά 
έκλεγοΰν βουλευτές: ό Παπαρούσης καί ό Θρ. 
Στέας) προηγήθηκε τής άποκάλυψης τής προ

τομής καί τής ληκύθου. Στό βάθρο τής προτομής ήταν χαραγμένη ή επι
γραφή: Γεώργιος Ριζάρης/1769-1841/Μέγας Εύεργέτης τοϋ Έθνους, χρη
ματοδότης τής Έπαναναστάσεως τοϋ 1821. Στεφάνια, γεύματα, χοροί στήν 
πλατεία τοΰ χωριοΰ, τήν σκιαζομένην υπό γηραιάς καί πυκνοκλάδου πλα
τάνου... Πενήντα κυπαρισσόκορμες νυφάδες, ντυμένες τήν γοητευτικήν ζα- 
γορίσιαν φορεσιάν, μέ τήν πανώριαν μεταξογά ϊτανην κεντητήν φλοκάταν. 
έχόρευαν. δλες πανώριες, ή μιά όμορφώτερη άπό τήν άλλην, ύπαρχούσης 
μιάς καί μόνον μή όμορφης, χάριν τής άντιθέσεως. Οί προσκεκλημένοι δο
κίμασαν στό Μονοδέντρι καί άλλες εκπλήξεις, έκτός άπό τή θέα τής 
άγριας ομορφιάς τής χαράδρας τού Βίκου, πού άρκετοί δέν γνώριζαν.

Πριν ξεκινήσουν, έπίσημοι καί λαός, γιά τά άποκαλυπτήρια τοΰ μνη
μείου τών Ριζάρηδων, προσφέρθηκαν στούς πρώτους άναψυκτικά στό 
άρχοντικό τοΰ βουλευτή Κων. Κατσαδήμα. Στή διαδρομή τους άπό τό 
άρχοντικό πρός τό σχολείο χορός μαθητών καί μαθητριών άπόφοιτων τής 
Ριζαρείου σχολής έψαλλεν έπιχαρίτως άσματα έκπονηθέντα καί διδαχθέ- 
ντα άπό τόν άπόφοιτον τής σχολής Δημήτριον Κόνιαρην: Έπισκέπται τι
μώμενοι /  έπισκέπται σεβαστοί /  ή κοινότης μας έν γένει /  μέ τιμή ξεχωριστή 
/  καλώς ήλθατε φωνάζει /  καί συγχρόνως άνακράζει /  μυριόστομος φωνή.

Γεώργιος Γεννάδιος



/  ζήτε ζήτε κι ευτυχείτε /  μέ χαρά παντοτεινή. /  Μέ χαρά καί μέ τραγούδια 
ας γιορτάσουμε δλοι τώρα /  φίλοι, ξένοι στό χωριό μας /  τή γιορτή τής 
Λευτεριάς. /  Εκατό περάσαν χρόνια /  ά π ’ τήν άγια εκείνη μέρα/πού ή Πα- 
τρίς μας έχει σπάσει /  τίς άλύσεις τής σκλαβιάς /  καί μέ τό χυμένο αίμα 
τών γενναίων μας προγόνων /  άπηλλάγησαν τυράννου /  φοβερού καί 
μυσαρον. /  Καί στήν ένδοξη μας χώρα /  άπό τότε κυματίζει /  μέ περίσσια

περηφάνεια /  ή σημαία 
τοϋ σταυροϋ. Μετά τά 
άποκαλυπτήρια, ό Κό- 
νιαρης απάγγειλε νέο 
ποίημα, εκπροσωπώντας 
τήν κοινότητα, θαυ- 
μάσιον, έν τφ  όποίφ πε
ριέγραψε τήν ύπό δι
πλήν έποψιν σπουδαιό- 
τητα τής τελουμένης ε
ορτής καί άπηύθυνεν έ- 
ξοχον χαιρετισμόν πρός 
τάς σεπτάς σκιάς τών 

ευεργετών. Νέο ποίημά του, κατά τή στιγμή πού κατέθεσε στεφάνι, τό 
όποιο κατέληγε ώς έξης: Λέξαι τό δεϋρον εύμενώς ζευγάρι μας γενναίον /  
καί τήν θερμήν παράκλησιν άρρένων καί θηλέων /  νά προστατεύης πάντοτε 
τό μόνο μας σχολεΐον, /  καί νά άποδώσης εις αύτό τό πρώτον μεγαλεΐον /  
καί τήν προτέραν του άκμήν ώστε νά φθάσουν πάλιν  /  τά ξακουσμένα 
φώτα του εις έκτασιν μεγάλην /  πώς έφτασαν άλλη φορά τά περασμένα 
χρόνια /  καί ν&ναι δόξα καί τιμή τών Ριζαρών αιώνια. (Μιλάει γιά τό σχο
λείο τοϋ Μονοδενδρίου, πού γνώρισε μέρες άκμής στό παρελθόν). Άλλά 
καί κατά τό γεΰμα πού παρατέθηκε πρός τιμή τών επίσημων άκούστηκαν 
πάλι τά επιτραπέζια τραγούδια τοΰ Κόνιαρη: Χίλια καλώς ώρίσατε, φίλοι 
κι άγαπημένοι /  σείς δλοι πού τιμήσατε τ ’ άγαπητό χωριό μας /  καί μή βα- 
ρυθυμήσετε πού έλάβατε τόν κόπο. /  Παρακαλοϋμε τόν Θεόν, αύτός νά σάς 
χαρίζη /  δλου τοϋ κόσμου τ ’ αγαθά, όσα ποθεί ή καρδιά σας. /Χ ρόνια  πολ
λά νά ζήσετε γεροί κι ευτυχισμένοι /  ποτέ μή δοκιμάσετε πικρία στή ζωή 
σας /  μέσ’ τήν καρδιά σας πάντοτε χαρά νά βασιλεύη /  καί νά θυμάστε κά
ποτε τ ’ άγαπητό χωριό μας. /  Έδώ πού συναχτήκαμε στό σπίτι τοϋ Ριζάρη 
/  καί τρώγουμ ’ δλοι μέ χαρά κι δλοι μαζί γλεντούμε /  γιά τή γιορτή τής 
Λευτεριάς, ας εύχηθοϋμε τώρα /  νά μάς χαρίση ό Θεός δ, τι ποθεί ή καρδιά 
μας /  νά δοϋμε τήν πατρίδα μας μεγάλη δοξασμένη: πώς ήταν τόν παλιό 
καιρό... "Εψαλλε κι άλλα τραγούδια ή χορωδία τοΰ Κόνιαρη, μέ στίχους 
απλούς, πρωτόλειους, άλλά επίκαιρους πού συγκινοΰσαν τότε τούς άν
θρώπους. (Ή ταν άριστος δάσκαλος ό Δ. Κόνιαρης, χάθηκε πρόωρα. Άπό
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Ό εορτασμός τής Εκατονταετηρίδας στά Δολιανά.



μαθητής άκόμα τής Ρίζαρείου σχολής κι άργότερα ώς δάσκαλος, έγραφε 
ποιήματα, πρωτόλεια τά περισσότερα, δημοσιεύονταν άρκετά χρόνια στίς 
γιαννιώτικες έφημερίδες, προπαντός στόν Ηπειρωτικό άγώνα -έκει συνέ
χιζε νά δημοσιεύει τά ποιήματά του καί ό Άλκης Μυρσίνης (Μάνθος) άπό 
τό Βουκουρέστι- καί στήν ’Αγροτική ήχώ. Ή ταν μιά εύαίσθητη ψυχή, πού

ένοιωθε τήν άνάγκη νά έκφράζεται 
σέ στίχους, σέ κάθε περίπτωση, σέ 
χαρά καί σέ λύπη. Λύγισε μοϋ φαίνε
ται κάτω άπό τίς άντιξοότητες τής 
ζωής. Τόν καμάρωνα καί τόν ζήλευα 
-μικρότερος τότε έγώ- όταν τόν 
άκουα νά ψέλνει στά κοινά πανηγύ
ρια Βίτσας καί Μονοδεντριού, τοϋ 
προφήτη Ήλία, τής αγίας Παρα
σκευής, τής Παναγίας, ντυμένος μέ 
τά παπαδίστικα τής Ρίζαρείου πού 
τόσο τόν κολάκευαν).

Γιά τήν κατασκευή τών προτομών 
καί τά έξοδα τής διοργάνωσης τών 
γιορτών δλες οί περιοχές είχαν 
συγκροτήσει έπιτροπές πρός διενέρ
γεια έράνων. Ή  πιό πολυπληθής, μέ 
πλούσιο άπολογισμό, ήταν τών Ζα- 
γορίσιων, γιά τίς δραστηριότητες τής 

όποιας άσχολήθηκαν κατ’ έπανάληψη οί έφημερίδες. "Αλλες έπιτροπές δέν 
ήταν τόσο άποδοτικές, πρό παντός αύτή τών Ίωαννίνων. Περνούσε οικο
νομική κρίση, κάτι πού ύποχρέωσε τήν Αγροτική ήχώ νά γράψει έντονα 
έπικριτικό άρθρο έναντίον τής κυβέρνησης, μέ τίτλο: Τό κρατικό αίσχος 
(18-9-30): ...Τό κράτος διέθεσε διά τάς έορτάς τής Έκατονταετηρίδος σο- 
βαρώτατα κονδύλια. Δεκάδες εκατομμυρίων έψηφίσθησαν ύπό τής παρού
σας κυβερνήσεως διά τόν μεγαλοπρεπέστερον καί λαμπρότερον έορτασμόν 
τών εορτών εις δλην τήν χώραν. Καί γεννάται άμέσως τό ερώτημα: Διά 
τήν ’Ήπειρον δέν διετέθη κανέν κονδύλιον; Ίσως οί αρμόδιοι σπεύσουν 
νά μάς άπαντήσουν, ότι κάτι διετέθη, πλήν όμως τοϋτο έδαπανήθη διά τάς 
έορτάς τοϋ Ιουλίου  καί τοϋ Ζαλόγγου, όπου έλειπεν ό κοινοτικός ή ό δη
μοτικός προϋπολογισμός. Παραθέτει καί άλλα έπιχειρήματα ό άρθρογρά- 
φος (τό κονδύλιο πού διατέθηκε φαίνεται δτι είχε τήν τύχη έκείνου πού 
είχε δοθεί γιά τήν καταπολέμηση τοΰ δάγγειου πυρετοΰ ή κατασπαταλήθη
κε σέ σκοπούς ξένους πρός τόν προορισμό του) γιά νά καταλήξει: Τάς έορ
τάς έπρεπε δι ’ ιδίων εξόδων νά τελέση τό κράτος. Έ τσι όπως γίνονται σή
μερον δέν πρέπει νά όνομασθοϋν έορταί τής Έκατονταετηρίδος τής
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Ελλάδος, άλλά τής κοινότητος ή τής πόλεως εκείνης τό κοινόν ταμείον τών 
οποίων ύπόκειται είς τήν θυσίαν τής άπαιτουμένης διά τάς έορτάς είς μνή
μην τών ενδόξων τέκνων πού έγέννησαν. έγαλούχησαν καί ανάθρεψαν 
αύται. ’Αποτελεί τώ δντι αίσχος καί κηλίδα άνεξίτηλον τό τοιοϋτον. διά τό

οποίον κάθε Έλλην θά 
αίσθανθή άναμφισβητή- 
τως ψυχικήν συντριβήν 
καί ηθικήν κατάπτωσιν 
άφάνταστον. "Οπως κι 
άν χαρακτηριστεί τό πε
ριεχόμενο τού άρθρου, 
άποτελοΰσε μιά άποψη.

Ή  Ή πειρος έδωσε 
στις γιορτές μιά άλλη 
διάσταση: Τώρα -έγρα- 
φε- όπότε πλέον έληξαν 
καί οί λόγοι καί οί πα
νηγυρισμοί καί οί ση
μαιοστολισμοί καί αί 

λαμπαδηφορίαι ...τώρα πλέον καλόν θά ητο νά μή όμιλώμεν διαρκώς περί 
παλαιών καί παρελθόντων κλεών τής Ήπειρον, άλλά νά προσπαθήσωμεν 
νά δημιουργήσωμεν ημείς μίαν σταγόνα έστω ευγνωμοσύνης διά τούς με
ταγενεστέρους πρός ημάς. Καί τούτο όχι μέ λόγους καί σοβαροφανείς δη
λώσεις άλλά μέ έργα. άπτά. ήλιου φαεινότερα. Ά ς  προσπαθήσωμεν λοι
πόν. νά δημιουργήσωμεν μίαν Ή πειρον άνταξίαν τής παλαιάς της 
ιστορίας καί όχι έναν ισχνόν, καχεκτικόν. έλώδη χωρικόν, φουσκωμένον 
μέ υποσχέσεις καί έλπίδας. Μίαν Ή πειρον στερεάν. δυνατήν, εϋρωστον.

Ά πό τίς άρχές Σεπτεμβρίου άρχισε τίς παραστάσεις του στά Γιάννινα τό 
Ελληνικόν μελόδραμα. 'Απαρτιζόταν άπό τούς επιφανέστερους "Ελληνες 
καλλιτέχνες τής φωνητικής μουσικής. Πρώτη φορά εμφανιζόταν στά Γιάννινα, 
δημιούργησε ενθουσιώδη ατμόσφαιρα άπό τίς πρώτες εμφανίσεις του καί ό τύ
πος έγραφε ευνοϊκότατα σχόλια. Συνιστοΰσε μάλιστα στό Δήμο νά ένιχύσει 
αύτή τήν καλλιτεχνική προσπάθεια, γιατί τό άνέβασμα τών έργων του άπαι- 
τοΰσε μεγάλες δαπάνες.- Οί συνεχείς εξαγγελίες γιά τήν άνέγερση τοϋ νέου δι
οικητηρίου, χωρίς νά συνοδεύονται μέ έναρξη έργων, στήν άρχή έπέδρασαν 
άνασχετικά στήν έκδήλωση άντιδράσεων. άργότερα δμως δημιούργησαν δυσπι
στία στούς Γιαννιώτες. ’Έκφραση τών συναισθημάτων αύτών αποτελεί τό κύ
ριον άρθρο τής Αγροτικής ήχοϋς (9-9-30) πού κατέληγε: Ή  πίστις τοϋ κοινοϋ 
είς τάς κυβερνητικός εξαγγελίας, έσχεν ώς άποτέλεσμα τήν παρέλκ υσιν τής άνε- 
γέρσεως τοϋ διοικητικού μεγάρου, σήμερον δέ εύρισκόμεθα είς τήν δυσάρεστον 
θέσιν νά πληροφορηθώμεν εμμέσως παρά τών αύτών προσώπων πού μάς ύπε- 
σχέθησαν τήν εντός τοϋ τρέχοντος έτους άνέγερσιν αύτοϋ, δτι καί μετά πεντα-
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Μαοητες της Ριζαρειου Ιχο λ ι^ς . Δΐϋκρινονιαι. Ιω
άν. Σαραλής, Όδ. Φραγκούλης, Δημ. Κόνιαρης 
(όρθιος, 4ος άπό άριστερά). Μέ τά πολιτικά ό Ν. 
Βολονάσης, παιδονόμος.
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ετίαν άκόμη ό Ηπειρωτικός λαός δέν πρέπει νά άναμείνη έκπλήρωσιν τής 
ενθέρμου ταύτης επιθυμίας του. αν εξακολούθηση τήν τοιαύτην, ώς μέχρι 
τοϋδε, στάσιν, του. Περίμενε πολύ περισσότερα χρόνια...- Στό πρόγραμμα τοΰ 
έορτασμοΰ τής Εκατονταετηρίδας στά Γιάννινα, περιλαμβανόταν, γιά τίς 28 
Σεπτεμβρίου, καί τά εγκαίνια τής εκκλησίας τοΰ άγιου Κοσμά, πού θά ιδρύο
νταν στό χώρο τοΰ τζαμιοΰ τής Μανωλιάσσας. Τέτοια εγκαίνια ποτέ δέν πραγ
ματοποιήθηκαν, ούτε εγινε δυνατή ή άνέγερση ναοΰ στά Γιάννινα γιά τόν Πα- 
τρο-Κοσμά. Ό  χώρος γύρω άπό τό τζαμί μετατράπηκε σέ γκαράζ, προκαλώ- 
ντας τίς διαμαρτυρίες τών περίοικων.- Αίτηση άπό τή Μητρόπολη γιά παρα
χώρηση τοΰ Κέντρου Αίγλη, μέ σκοπό τήν άνέγερση τοΰ ναοΰ είχε υποβληθεί 
καί στό Δημοτικό συμβούλιο, άλλά άπορρίφθηκε.- Μέ επιχορήγηση τής καπνο
βιομηχανίας Παπαστράτου (40.000 δρχ., ποσό άνεπαρκές κατά τούς ειδικούς) 
άρχισε τό καλοκαίρι τοΰ 1930. ό άρχαιολόγος Δημ. Εύαγγελίδης (άπό τήν Πλη- 
σίβιτσα-Φιλιατών, καθηγητής στό Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καί άργότερα 
καθηγητής τοΰ Πολυτεχνείου), νέες άνασκαφές στή Δωδώνη. Κατά τίς άνακοι- 
νώσεις τοΰ Εύαγγελίδη τά ευρήματα ήταν σπουδαιότατα άπό άρχαιολογική 
άποψη. Μικρός ναός, καί δύο άλλα κτήρια άποκαλύφθηκαν κι άνάμεσα σ’ αύτά 
βρέθηκε στρώμα πού άνέβαζε τήν ιστορία της πέρα άπό τή δεύτερη π.Χ. χιλιε
τηρίδα. Ή  άρξαμένη μελέτη τών ευρημάτων τούτων -δήλωνε ό Εύαγγελίδης- θά 
δώση τό συμπέρασμα περί τών πρώτων κατοίκων τής Ηπείρου, οί όποιοι θε
ωρούνται άπό τήν παράδοσιν καί ώς οί πρώτοι οίκισταί τής Ελλάδος. Κινητά 
ευρήματα ηλθον μέχρι τοϋδε είς φώς εν άγαλμάτιον χαλκοϋν, ϋψους 15 έκ., 
άρχαϊκής τέχνης (550 π. X.) παριστάνον οπλίτην, θαυμασίας δέ έκτελέσεως, εν 
χαλκοϋν έλασμα, εξαίσιας τέχνης, μέ έκτνπον παράστασιν Ήρακλέους καί 
’Απόλλωνος, οί όποιοι ερίζουν διά τόν τρίποδα τών Δελφών. ’Επίσης άνευρέ- 
θησαν πλεΐστα μολύβδινα ελάσματα (στεναί καί λεπταί πλάκες) περιέχοντα 
έπιγραφάς άναφερομένας είς ερωτήσεις πρός τό Μαντειον. Α ί άνασκαφαί θά 
συνεχιστούν κατά τό προσεχές θέρος. (Περισσότερα στοιχεία γιά τίς άνασκα
φές βρίσκονται στήν άνακοίνωση τοΰ Δ. Εύαγγελίδη, τή δημοσιευμένη στά 
’Ηπειρωτικά Χρονικά, τόμ. 1930, σελ. 1-6).- Ή  Ήπειρος διατύπωνε τήν άποψη 
πώς καλό θά ήταν τά ευρήματα νά μήν πάρουν τό δρόμο γιά τήν ’Αθήνα, άλλά 
νά βρεθεί μιά στέγη γιά νά μείνουν στήν πόλη. Θά περνοΰσε πολύς καιρός γιά 
νά έπαναπατρισθοΰν.- Τό μεγάλο γεγονός τοΰ Σεπτεμβρίου γιά τά Γιάννινα 
ήταν ή έναρξη τής πρώτης Έμποροπανήγυρης. Είχε προηγηθεΐ μεγάλη προερ
γασία καί διαφήμιση (διακηρύξεις δημάρχου, συνεχή άρθρα καί σχόλια τών 
εφημερίδων, άκόμα καί άθηναϊκών κ.ά.) καί φαίνεται πώς, παρά τίς άντιρρή- 
σεις τοΰ εμπορικού κόσμου τής πόλης πού είχαν άντίθετη γνώμη, πέτυχε. Τά 
εγκαίνια έγιναν μέ μεγάλη επισημότητα στίς 7 Σεπτεμβρίου, παρουσία όλων 
τών άρχών. Εκθέτες ήρθαν άπό τή Θεσσαλονίκη, τήν Πάτρα, τήν ’Αθήνα, τήν 
’Ιτέα, τήν ’Ιθάκη, τήν Κεφαλληνία, τή Β. "Ηπειρο. Άπό τά Γιάννινα λίγοι έμπο
ροι πήραν μέρος. 'Ιστορικό σταθμό γιά τήν οικονομική ζωή τής πόλης, τή χα
ρακτήρισαν οί έφημερίδες. Κάποια δμως δέν δίστασε νά γράψει δτι άποτέλεσε 
τό νέο Βατερλώ τών εμπόρων τών Ίωαννίνων. Οί έφημερίδες δημοσίευσαν καί 
λεπτομερείς πίνακες τών ποσοτήτων τών έμπορευμάτων πού εκτέθηκαν καί 
πωλήθηκαν, καθώς καί τών τιμών τους. Σύμφωνα μέ τούς πίνακες τοΰ ’Εμπο-
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ρικοϋ Επιμελητηρίου, εκτέθηκαν καί πωλήθηκαν: α) Κτηνοτροφικά προϊόντα  
(πουλήθηκαν δλα, δπως καί τά γεωργικά): οΰρδα 92 όκ.. μέση τιμή 64 δρχ., 
μαλλιά 400 όκ. πρός 36 δρχ., τυρός (τουλουμιού) 200 όκ. πρός 26 δρχ. β) Γε
ωργικά προϊόντα: Σίτος 700 όκ. πρός 7 δρχ., κριθή 600 όκ. πρός 3,20 δρχ., αρα
βόσιτος 4.100 όκ. πρός 3,60 δρχ. Βρώμη 400 όκ. πρός 3,80 δρχ., βρίζα 200 όκ. 
πρός 4 δρχ., πατάτες 10.380 όκ. πρός 2,80 δρχ., πεπόνια 27.950 όκ. πρός 2,40 
δρχ., καρπούζια 4.700 όκ. πρός 2,80 δρχ. (τά καρπούζια ήταν ακριβότερα τότε 
άπό τά πεπόνια), κολοκύθια 1.500 όκ. πρός 2,30 δρχ., ρεβύθια 60 όκ. πρός 5 
δρχ., φασόλια ξερά 300 όκ. πρός 12 δρχ., μέλι 30 όκ. πρός 28 δρχ., τσάϊ εγχώ
ριον 175 όκ. πρός 28 δρχ., γ) ’Εγχώρια μάλλινα: Βελέντζες: εκτέθηκαν 1.498, 
πωλήθηκαν 1.208 πρός 180 δρχ. τήν οκά, σαμαροσκούτι: εκτέθηκαν 113 πήχεις, 
πωλήθηκαν 111 πρός 11 δρχ. τόν πήχυ, καλτσερό: εκτέθηκαν 327 πήχεις, πω
λήθηκαν 218 πρός 14 δρχ. τόν πήχυ, σκουτί: εκτέθηκαν 115 πήχεις, πωλήθηκαν 
105 πρός 21 δρχ. τόν πήχυ, κάππες 60, πωλήθηκαν δλες, πρός 60 δρχ. τήν οκά 
(σέ ορισμένες έφημερίδες σημειώνεται δχι ή μέση τιμή τών εμπορευμάτων, 
άλλά ή ανώτατη, γ ι’ αύτό υπάρχουν διαφορές μεταξύ τους), δ) Είδη μανιφα
τούρας (ένδύματα, υποδήματα, καζάκες, είδη πολυτελείας, γυαλικά, πλεχτά, σι- 
δηρικά, άρώματα, χάλκινα κ.λπ.): Εκτέθηκαν εμπορεύματα άξίας 4.000.000 
δρχ. καί πωλήθηκαν έμπορεύματα άξίας 1.500.000 δρχ. ( ’Αγροτική ηχώ, 20-9- 
30. "Ας σημειωθεί δτι παρόλο πού οί πίνακες πού δημοσίευσαν δλες οί έφημε
ρίδες ήταν προέλευσης κοινής (τοΰ ’Εμπορικού επιμελητηρίου) υπάρχουν δια
φορές μεταξύ τους, τόσο ώς πρός τίς ποσότητες τών πωληθέντων εμπορευμά
των, δσο καί στίς τιμές). Πάντως δλα τά εγχώρια μάλλινα πού δέν αγοράστη
καν στήν έμποροπανήγυρη, πωλήθηκαν μετά τή λήξη της, στήν άγορά τών Γιαν
νίνων. Μεγάλη κίνηση, πρωτοφανής, σημειώθηκε καί στήν άγορά καί πώληση 
ζώων, δέν δημοσιεύτηκαν δμως στοιχεία.- Ενδιαφέρουσα μελέτη, μέ τίτλο: 
’Αρχιτεκτονικά σημειώματα άναφερόμενα στά Γιάννινα, τοΰ αρχιτέκτονα ’Αρι- 
στ. Ζάχου, δημοσιεύτηκε, σέ συνέχειες, στόν ’Ηπειρωτικό άγώνα άπό 10-9-30.- 
Ή  Γκόλφω, ή Έσμέ, ό Κατσαπρόκος κι αλλα λαϊκά δράματα καί κωμωδίες τής 
εποχής, θριάμβευσαν στά χωριά μέ τίς παραστάσεις πού έδιναν οί ερασιτεχνι
κοί θίασοι, δπως άποδεικνύουν τά δημοσιεύματα τών έφημερίδων.- Ό  Μιχ. 
Δανέζης, ό Γαμβέττας, δέν χτυποΰσε μόνο τά παιδιά πού τόν κοροΐδευαν μέ τή 
μαγκούρα του, χτυποΰσε καί μέ τήν πέννα, ήταν καλός χειριστής τοΰ λόγου, 
παρά τήν άνισορροπία του. Τό Σεπτέμβριο (19—9-30) μέ μακροσκελή επιστολή 
του στόν ’Ηπειρωτικό άγώνα, καταφέρεται έναντίον τοΰ Κήρνκος (τοΰ διευ
θυντή Δ. Πανίδη, καί τοΰ αρχισυντάκτη καί τυπογράφου Πέτρου Μπάμπου), 
γιά δσα είχαν γράψει έναντίον του, τά όποια θεωροΰσε υβριστικά καί συκοφα
ντικά. Υπέγραφε: Μ ετ’ έξαιρέτου ύπολήψεως καί τιμής, Μιχ. Ν. Διανέζης, ό 
κακώς καί άνοήτως Γαμβέττας παρά πολλών ονομαζόμενος. 'Ας  σημειωθεί δτι 
οί Γιαννιώτες έντρυφοΰσαν μέ μεγάλη ευχαρίστηση στά κείμενα τοϋ Γαμβέττα, 
δπως μέ (νοσηρό) ένδιαφέρον παρακολουθούσαν καί τίς τρέλλες του.- Στά 
πρώτα δημοσιεύματα τοΰ Κων. Φρόντζου, τοΰ θεμελιωτή καί ώς τό θάνατό του 
προέδρου τής Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών, πρέπει νά άνήκουν τά άρθρα 
του πού καταχωρήθηκαν στόν ’Ηπειρωτικό άγώνα (20-9-30), μέ τίτλους: Τό 
γυμνάσιον καί ή ’Εμπορική σχολή (24-9-30, μέ συνέχειες) καί: Ή  έμποροπανή-
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γνρις.- Τέλη Σεπτεμβρίου κυκλοφόρησε ή νέα σατιρική εφημερίδα Μουσακάς 
«μέ ΰλην εκλεκτήν καί πρωτότυπον καί έμφάνισιν άρίστην». Δέν άναφέρονταν 
στοιχεία γιά τούς εκδότες τής εφημερίδας πού φαίνεται πώς ή ζωή της ήταν μι
κρής διάρκειας.- Γιά νά μή μένουν στά σκοτάδια οί Γιαννιώτες γιά τά συντε- 
λούμενα στό χώρο τών διεθνών καλλιστείων, οί άνταποκριτές τών γιαννιώτι- 
κων έφημερίδων στήν ’Αθήνα, έσπευσαν νά τηλεγραφήσουν τήν είδηση: Κατά 
ραδιοτηλεγραφήματα έκ Ρίου Ίανεΐρου, άναγγέλουν δτι, κατά τήν γενομένην 
εκεί εκλογήν, Μις ύφήλιος άνεδείχθη ή Μις Βραζιλία. Ή  Μις Ευρώπη. Δίς 
’Αλίκη Διπλαράκου. ήλθε δευτέρα.-Στίς 28 καί 29 Σεπτεμβρίου δικάστηκαν στό 
Στρατοδικείο Ίωαννίνων κομμουνιστές στρατιώτες τοΰ πειθαρχικού ούλαμοϋ 
Καλπακίου, κατηγορούμενοι διά διαφόρους ουσιαστικός καί άναρχικάς πρά
ξεις. Οί έπιβληθεΐσες ποινές ήταν βαρύτατες. Δυό καταδικάστηκαν σέ θάνατο, 
ένας σέ ’ισόβια, τέσσερες σέ φυλάκιση 2-5 έτών καί ενας κρίθηκε αθώος. ’Από 
τούς συνηγόρους τους ασκήθηκε εφεση κατά τής άπόφασης στό ’Αναθεωρητικό 
δικαστήριο. Κανένας άπό τούς κατηγορούμενους δέν ήταν Ήπειρώτης.- 
Άρραβώνες: Μετά χαράς άναγγέλλομεν τούς εκλεκτούς άρραβώνας τοϋ κ. Ίω
άν. Τέγου Θεοδωρίκα, μετά τής χιλιοζηλεμένης Δίδος ’Αλεξάνδρας Θεμ. Μελα- 
νίδη. γυναικαδέλφης τοϋ άγαπητοϋ μας φίλου κ. Κων. Σ. Σπέγγου, τούς όποι
ους, ώς καί τούς εκατέρωθεν γονείς καί λοιπούς συγγενείς των έγκαρδίως 
συγχαίρομεν, ευχόμενοι ταχείαν τήν στέψιν (’Ελευθερία, 29-9-30).- Στήν Ή πει
ρο (5-9-30) δημοσιεύτηκε τό τελευταίο ποίημα τοΰ Γ. Πελλερέν, γραμμένο στήν 
’Αθήνα, λίγο πριν πεθάνει. Τό χτικιό κατέτρωγε καί τούς τελευταίους λοβούς 
τών πνευμόνων του, κι αυτός έγραφε... Τό παραθέτω:

Μάταια ζωή

Πάει. κι ώς δλα σβήνονται, έσβήσθη κι ή ώμορφιά σου!...
Κι ώς κάθε τι πού άρχινά μοιραία καί τελειώνει 
κι δ.τι γεράση, άλλοίμονο, πλέον δέν ξανανειώνει.
Πάει, κι ώς δλα σβήνονται, έσβήσθη κι ή ώμορφιά σου!

Ποϋναι τα πλέον, δύστυχη τά μάτια τά λαμπρά σου, 
ποϋναι τό θείο πρόσωπο πού ρίκνωσαν οί χρόνοι:
Στό πείσμα μιάς άνώφελης μάταιας πλάνης, μόνη 
τά δσα πιά έφύγανε κλάψε στή μοναξιά σου!

Κλάψε σ τ ’ άγνό κι άμόλυντο τοϋ κρεβατιού σενδόνι 
κλάψε καί κλάψε δύστυχη, ποτάμι δάκρυα χύσε 
τή νειότη πού έπέρασεν, δσο θά ενθυμείσαι,

κι ό σάρακας, δπως κι εμέ, τά στήθεια σου θά λειώνη. 
κι δσα δέν έχαρήκαμε -(τώρα ή ζωή πού σβήνει)- 
στό νοϋ, στά χείλη, στήν καρδιά, χολή θάλασσα χύνει...

-Ενδιαφέρον πολιτικό άρθρο δημοσίευσε ή Ή πειρος (11-10-30) μέ τίτλο: Κά
τω ή άνεκτικότητα. Φαίνεται πώς δλες οί κυβερνήσεις, άπό τό 1913 ώς τά σήμερα, 
έχουν καταγράψει τήν Ήπειρο, τελευταία στόν κατάλογο τοΰ ένδιαφέροντός τρυς,
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γ ι’ αυτό καί κατάντησε ή φτωχότερη επαρχία τής Ευρώπης. Ή  συμπεριφορά τοΰ 
κράτους είχε φέρει τούς Ήπειρώτες σέ απόγνωση. Καί παρότι όργίαζε ή πολιτική 
εκμετάλλευση σέ βάρος τους άπ’ δλες τίς παρατάξεις, ή μόνη μας διαμαρτυρία - 
έγραφε ή έφημερίδα- διά τήν τοιαύτην αποκαρδιωτικήν καί άποσυνθετικήν κατά- 
στασιν τοϋ τόπου μας συνίσταται είς παθητικήν άντίστασιν, μή φθάνουσαν δμως 
είς τό ηρωικόν ύψος τής Γκαντικής τοιαύτης (τής παθητικής αντίστασης τοΰ Γκά- 
ντι) καί είς τήν μυστηριώδη καρτερικότητα τών άγιων τοϋ Χριστιανισμού. Ή  ίδική 
μας παθητική άντίστασις είναι τοϋ τύπου τής άποκρουστικής καί χυδαίας νοοτρο
πίας τοϋ «σφάξε με άγά μου ν' αγιάσω». Ή  άνεκτικότης μας κατήντησε παθολο
γικής μορφής καί έφτασε σε τέτοιο σημείο, ώστε οί επιβήτορες τών πολιτικών μας 
πραγμάτων νά διακηρύττουν μέ κυνικήν αναίδειαν δτι στερούμεθα προσώπων καί 
δτι αυτοί είναι οί ένδεδειγμένοι νά διευθύνουν τά πολιτικά πράγματα τοϋ τόπου 
μας... Ά ς  ξυπνήσωμεν λοιπόν -κατέληγε- καί άς άφήσωμεν τήν κακομοιριασμένην 
στάσιν, άς όρθώσωμεν τό άνάστημά μας καί άς άποδείξωμεν έμπράκτως είς τούς 
ξένους δτι ή πολιτική έκμετάλλευσις δέν χωρεϊ πλέον είς τήν Ήπειρον. Τέτοιες 
«έπαναστατικές» φωνές άκούονταν κατά διαστήματα άπό τίς στήλες τών γιαννιώ- 
τικων έφημερίδων. Μάταιη προσπάθεια... Δέν τά κατάφερε ποτέ ό Ηπειρωτικός 
λαός ν ’ άποτινάξει τό ζυγό τής κεντρικής έξουσίας καί νά έξασφαλίσει μιά καλύ
τερη μοίρα γιά τόν τόπο του.- Μεγάλη είδηση γιά τά Γιάννινα: Γιά αρκετές μέρες 
οί έφημερίδες ασχολούνταν μέ τό δτι έφθασεν είς τήν πόλιν ό νέος καταβρεκτήρ. 
’Ενδεικτικό γιά τό πόσο ταλαιπωρούνταν οί Γιαννιώτες μέ τή σκόνη τοΰ καλοκαι
ριού. ’Εναπέθεταν τώρα τίς έλπίδες τους στό νέο μηχάνημα...- Πολλοί έμποροι 
έξακολουθοΰσαν νά διαμαρτύρονται γιά τήν όργάνωση τής Έμποροπανήγυρης. 
Είχαν χάσει, έλεγαν, πολλά χρήματα. Τό φταίξιμο είναι δικό σας. άπαντοΰσαν οί 
έφημερίδες. Δέν θελήσατε νά πάρετε μέρος, άντίθετα μέ τούς Ισραηλίτες, μέ τό 
εύρύ έμπορικόν καί έπιχειρηματικόν πνεύμα, πού εσπευσαν νά ένοικιάσουν παρα
πήγματα καί βέβαια βγήκαν κερδισμένοι. Ά ς  γίνουν τά παθήματα μαθήματα, συνι- 
στοΰσαν οί έφημερίδες. Δέν έγιναν. "Ως τά σήμερα ό έμπορικός κόσμος τής πόλης 
δέν θέλει νά άκούσει γιά έμποροπανήγυρη...- Άρραβώνες: Ό  κ. Βασ. Θεόπιστος 
άντήλλαξε δακτύλιον άρραβώνος μετά τής σεμνής καί ώραίας δεσποινίδος ’Αρτε
μίσιας Γιαννοπούλου. Ή  Ή πειρος εύχεται ταχύν τόν ύμέναιον.- Ά πό τίς 26-9-30 
ό Δημ. Σιωμόπουλος έπαυσε νά είναι διευθυντής τής Ηπείρου, είχε διοριστεί κα
θηγητής σέ γυμνάσιο. Τήν εύθύνη τής σύνταξης άνέλαβε μόνος του ό Δημήτρης Χα
τζής μέ βοηθό, καί αναπληρωτή στά οικονομικά, τόν άδελφό του Άγγελο Χατζή.- 
Στίς 28-9-30 έγινε κλοπή στή Μητρόπολη. Ή  άστυνομία θεώρησε ύποπτο τό γνω
στό τύπο τών Γιαννίνων Άράμη. "Ομως ό πτωχότατος, άλλά τιμιώτατος Αράμης, 
άπελύθη άποδειχθείσης τής άθωότητός του. ’Εντύπωση έκανε μιά αλλη κλοπή. 
Άγνωστοι τή νύκτα τοΰ έορτασμού τής Εκατονταετηρίδας έκλεψαν δλες τίς ται
νίες άπό τά στέφανα πού είχαν κατατεθεί στό ηρώο τών πεσόντων, δίπλα στή σπη
λιά τοΰ Διονυσίου τοΰ Σκυλοσόφου...

Σ τή Βόρειο Ήπειρο ή κατάσταση εξελισσόταν άπό τό κακό στό χειρό
τερο. Μπορεί ή κυβέρνηση τοϋ Παντελή Βαγγέλη νά άντιμετώπιζε 

πολλά προβλήματα, άπότοκα τών μεγάλων άντιθέσεων άνάμεσα στούς φύ
λαρχους τής ’Αλβανίας καί τής προσπάθειας τοΰ Άχμέτ Ζώγου νά έδραι-



ώσει τήν άπόλυτη κυριαρχία του, μέ τή βοήθεια τώρα τών ’Ιταλών, στόχος 
όμως καί αυτής τής κυβέρνησης, όπως καί τών προηγούμενων καί τών 
επόμενων, ήταν ή συστηματική προσπάθεια άφελληνισμοϋ τής Β. Ηπείρου. 
Μετά τήν καταδίκη σέ βαρειές ποινές αρκετών δασκάλων, συνεχίστηκε ό 
διωγμός παντός έλληνικοΰ, μέ διάφορα προσχήματα, χωρίς ποτέ νά λη- 
σμονεΐται ό κύριος στόχος: τό κλείσιμο τών ελληνικών σχολείων, τών κέ
ντρων, δηλαδή πού μπορούσαν νά κρατήσουν όρθιο τόν Ελληνισμό. Ό  με
γάλος διωγμός τών σχολείων θά γινόταν τό 1933, μέ τήν κατάργηση τής 
ιδιωτικής έκπαίδευσης, τά προεόρτια όμως είχαν άρχίσει. "Ενας κατάλο
γος λειτουργούντων σχολείων, άπό τό 1925 ώς τό 1933 (Β. Κόντη: Εύαί- 
σθητες ισορροπίες - Ελλάδα καί ’Αλβανία στόν 20ό αί., Θεσσαλονίκη 1944, 
σελ. 156) δείχνει τήν προϊούσα μείωση τών σχολείων κατά τήν οκταετία 
αύτή: "Ετσι ένώ κατά τό σχολικό έτος 1925-26 λειτουργούσαν 787 σχολεία, 
μέ άριθμό δασκάλων 113. κατά τό σχολικό έτος 1930-1931, είχαν περιορι
στεί σέ 64 μέ 82 δασκάλους, γιά νά φτάσουν τό σχολ. έτος 1932-1933 στά 
10 μέ 11 δασκάλους, καί νά κλείσουν κι αύτά μέ διαταγή τοΰ άλβανικοϋ 
ύπουργείου Παιδείας. (Ά ς σημειωθεί ότι κατά τούς Βαλκανικούς πολέ
μους, όταν γιά πρώτη φορά άπελευθερώθηκε ή Β. "Ηπειρος, ό άριθμός τών 
σχολείων άνερχόταν σέ 360).

Ό  άλβανικός τύπος, στό σύνολό του, έπικροτοΰσε τίς διώξεις τού Βο- 
ρειοηπειρωτικοΰ στοιχείου, οί δέ έπίσημοι ’Αλβανοί δέν δίσταζαν σέ δη
μόσιες έκδηλώσεις νά καταφέρονται έναντίον τής Ελλάδας καί τών Ελλή
νων. "Ετσι σέ μιά έκδήλωση πού οργάνωσε ή άλβανική κυβέρνηση στό 
Αργυρόκαστρο γιά νά τιμήσει τή μνήμη του στρατηγού Tellini, ό κυβερνη
τικός εκπρόσωπος, κατά άνταπόκριση δημοσιευμένη στόν ’Ηπειρωτικό 
άγώνα (9-9-30), πέρασε τήν έλληνική κυβέρνηση, τήν Ελλάδα καί όλο τό 
Ελληνικόν έθνος γενεές δεκατέσσερες. Κι δλα αύτά ένώ ήταν παρών καί 
ό διπλωματικός έκπρόσωπος τής Ελλάδας. Ά ς  σημειωθεί άκόμα πώς ή 
έλληνική κυβέρνηση είχε παρασημοφορήσει τό δικαστή πού είχε έπιβάλει 
εξοντωτικές ποινές στούς Έλληνες δασκάλους, τήν προηγούμενη μέρα τής 
δίκης!

Τό θέμα τών διώξεων τοΰ Έλληνικοΰ στοιχείου, μέ πρωτοβουλία τής 
Ελλάδας, συζητήθηκε καί στήν Κοινωνία τών Εθνών (Κ.Τ.Ε.). Κατά τά 
δημοσιεύματα τών άθηναϊκών καί γιαννιώτικων έφημερίδων ό άλβανός 
άντιπρόσωπος Φράσσαρη, μιλώντας στή γενική συνέλευση έγινε καταγέλα
στος. Είδε όνειρο, είπε, ότι συνομιλούσε μέ τό Βίσμαρκ καί τόν Γαμβέττα! 
Ή ταν φυσικό νά προκαλέσει τήν είρωνία καί τά σκώμματα τών αντιπρο
σώπων. Οί άλβανικές άρχές όμως. φοβισμένες μήπως ή Κ.Τ.Ε. στείλει 
άντιπροσωπεία της στήν Αλβανία γιά νά έξακριβώσει άν άληθεύουν τά 
γραφόμενα άπό τόν ελληνικό τύπο γιά διωγμούς τών Βορειοηπειρωτών, 
έδωσαν αύστηρότατες διαταγές νά έξαλειφθεΐ εντελώς ό γαλάζιος χρώμα-
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τισμός στίς πόλεις καί τά χωριά τής Β. Ηπείρου, χρωματισμός πού υπο
δήλωνε τήν έλληνική παρουσία, ένώ μέ άλλες κυβερνητικές διαταγές δίνο
νταν έντολές στίς άρχές νά ασκήσουν πιέσεις στούς κατοίκους τών έλλη- 
νόφωνων περιοχών, ιδιαίτερα πρός τούς προύχοντες, ιερείς καί δασκά
λους, γιά νά υποβάλλουν ύπομνήματα πρός τήν Κ.Τ.Ε., στά όποια νά δη
λώνουν, ότι ζοϋν έλεύθεροι καί ότι όσα γράφονταν άπό τόν ελληνικό καί 
ξένο τύπο ήταν ψεύδη. Οί Έλληνες άντέδρασαν. άλλά ή πίεση ήταν τόσο 
ισχυρή, πού υποχρέωσε άρκετούς προέδρους νά βάλουν τήν ύπογραφή 
τους σ’ ένα κείμενο, χωρίς νά γνωρίζουν τό περιεχόμενό του. Ή  άλβανική 
κυβέρνηση, τέλος, γιά νά έπιφέρει καί νέο πλήγμα στόν Ελληνισμό, διό
ρισε στά έλληνικά σχολεία τούρκους δασκάλους γιά νά διδάσκουν τήν 
άλβανική γλώσσα, ένώ ταυτόχρονα προχώρησε σέ νέες συλλήψεις δασκά
λων, ιερέων καί προυχόντων. Έγραφε άπό τό ’Αργυρόκαστρο ό ανταπο
κριτής τού Ήπειρωτικοϋ άγώνος (8-10-30): Κατόπιν τών τελευταίων τού
των άπανθρώπων καί άτιμων μέσων τών άλβανικών άρχών κατά τοϋ χρ ι
στιανικόν στοιχείου, ολόκληρος ό χριστιανικός πληθυσμός τής 'Αλβανίας 
έτρομοκρατήθη. διερωτόμενος κατά πόσον θά δυνηθή νά έξακολουθήση 
ζών νπό ενα έπαχθή ζυγόν. Στό μεταξύ, τόν ’Οκτώβριο τοΰ 1930, τά έλλη
νικά σχολεία έξακολουθούσαν νά μένουν κλειστά, γιατί τό άλβανικό 
ύπουργειο Παιδείας καθυστερούσε τήν έκδοση άδειας λειτουργίας. Τό 
προηγούμενο σχολικό έτος 1928-1929 ή άδεια είχε δοθεί τόν ’Ιανουάριο 
τοϋ 1929.

Α ν άποφασίσω νά παντρεντώ. θά πάρω εκείνον πού μόνη μου θά δια
λέξω, είχε πει ή Θεώνη, όταν οί δικοί της τής έφερναν προξενειά. Ή  

ώρα γιά τή μεγάλη άπόφαση δέν άργησε νάρθει. Λίγο πρίν τόν τοκετό τής 
Φιλίτσας, τίς μέρες πού γιόρταζαν τά Γιάννινα τήν Εκατονταετηρίδα τής 
ελληνικής άνεξαρτησίας, τέλη Σεπτεμβρίου, τότε πού κόσμος πολύς, έπί- 
σημοι, προσκηνητές Ήπειρώτες πού είχαν έρθει άπό τήν Αθήνα γιά νά τι
μήσουν τούς άγώνες τής Ηπείρου καί γιά νά γιορτάσουν μαζί μέ τούς 
συμπατριώτες τους, τόφερε ή μοίρα νά βρεθούν κοντά, μέσα σ’ ένα πλήθος 
πού άλλάλαζε άπό χαρά. ή Θεώνη καί ό Μάνος, ένα ψηλό γεροδεμένο παλ- 
ληκάρι, μέ τήν ομορφιά άρχαίου θεού. Ό ταν κοιτάχτηκαν στά μάτια οί 
δυό νέοι ένοιωσαν πώς δέν ήταν άγνωστοι, πώς κάπου είχαν συναντηθεί, 
σέ τόπους καί καιρούς πού δέν μπορούσαν νά προσδιορίσουν, κάποιες 
θολές άναμνήσεις πάσχιζαν νά άποκαταστήσουν σαφέστερα περιγράμματα, 
χωρίς νά τό κατορθώνουν. Δέν έπέμεναν στήν προσπάθεια νά ξαναζωντα
νέψουν φαντάσματα, ταυτόχρονα μέ τόν έρεθισμό τής μνήμης, κάτι άλλο 
είχε συμβει άναμεσά τους, πολύ ισχυρότερο άπό τήν επιστροφή στό παρελ
θόν. Ή ταν ή πίστη πώς είχαν βρει τόν ιδανικό σύντροφο τής ζωής τους. 
αύτό πού μάταια ονειρεύονται εκατομμύρια άνθρωποι, δέν τό πετυχαί
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νουν και μένουν μέ μιά πικρή γεύση στό στόμα έπιζωής... Ή ταν φυσικό 
μικρή φλογίτσα ν ’ ανάψει στίς καρδιές τους, σέ λίγο θά τίς πυρπολούσε, 
δέ θάσβηνε μέ τίποτα, μόνο μέ τήν ένωση ψυχών καί σωμάτων θά καταλά
γιαζε...

Ά πό τή στιγμή πού έσμιξαν οί ματιές τους, ό τόπος όλος έρήμωσε γύρω 
τους. Ό  κόσμος χειροκροτούσε, ζητωκραύγαζε, πήγαινε πάνω κάτω, τούς 
παρέσυρε και αύτούς στήν κίνησή του, όμως οί δυό τους είχαν τήν αίσθηση 
πώς ήταν μόνοι, πώς είχαν νά ποΰν πολλά, ένας χείμαρρος άπό αισθήματα 
ήταν έτοιμος νά ξεπηδήσει άπό τίς καρδιές τους' τίποτε δέν έγινε, τούς 
προσγείωσε στήν πραγματικότητα ή φωνή τοΰ πατέρα τής Θεώνης' ή γιορ
τή στήν παραλίμνια περιοχή είχε τελειώσει, έπρεπε νά γυρίσουν στό σπίτι. 
Ή  Θεώνη είχε τήν αίσθηση πώς κατέβηκε άπό τά σύννεφα. Κοίταξε καλά 
τόν άντρα πού βρέθηκε δίπλα της, σά νά ’θελε νά άποτυπώσει στή μνήμη 
της μ’ όλες τίς λεπτομέρειες τή μορφή του' ό Γιάγκος πρόσεξε αύτό τό έπί- 
μονο βλέμμα της. πρόσεξε καί τό παλληκάρι πού στεκόταν δίπλα της, κάτι 
πολύ μακρυνό τοϋ θύμιζε τό πρόσωπο καί ή κορμοστασιά του, τοΰ έκανε 
έντύπωση τό παράστημά του, δέν έπέμενε περισσότερο. —Πάμε Θεώνη. 
είπε μόνο κι έπιασε τό χέρι της. —Πάμε ψιθύρισε τό κορίτσι, ένοιωσε πώς 
δυσκολευόταν πολύ ν ’ άφήσει τόν ούρανό καί νά κατεβει στή γή, άπομα- 
κρύνθηκε σιγά σιγά, ένοιωθε πώς τό βλέμμα τοϋ άλλου τήν παρακο- 
λουθοϋσε έπίμονα. γύρισε κάποια στιγμή τό κεφάλι της καί τό έπιβεβαίω- 
σε... —Ποιός ήταν ό νέος πού στεκόταν δίπλα σου:, τή ρώτησε στό δρόμο 
ό πατέρας της. Δέν πήρε άπάντηση. Ή  Θεώνη έξακολουθοΰσε νά μένει πε
ριχαρακωμένη στόν εαυτό της. νά ζει στό δικό της κόσμο, οί αισθήσεις της 
είχαν πέσει σέ άδράνεια. — 'Ακόυσες τί σέ ρώτησα Θεώνη: είπε πάλι ό Γιά
γκος καί τής έσφιξε τό χέρι νά τή συνεφέρει, κατάλαβε πώς κάτι σοβαρό 
άπασχολοΰσε τήν κόρη του. —Ό χι πατέρα, μέ σνγχωρεΐς, ήμουν άφηρη- 
μένη, τί μέ ρώτησες: —Γιά τή συντροφιά σου. γι ’ αύτόν πού ήταν κοντά 
σου. τόν ξέρεις: —Ό χι. πρώτη φορά τόν είδα σήμερα, άλλά κάτι μού θύ
μισε, άγωνίζομαι νά τό προσδιορίσω, δέν καταλήγω πουθενά... —Κάτι 
συμβαίνει, πρόσθεσε ό Γιάγκος, κι εγώ έτσι ένοιωσα' μιλήσατε καθόλου, 
έμαθες τ ’ όνομά του; — Δέν αλλάξαμε κουβέντα, δέν ξέρω. Γιαννιώτης 
είναι, ξένος... Τό ένστικτο μού λέει πώς άπό δώ πρέπει νδναι ή καταγωγή 
του... Μή μέ ρωτάς άλλα, πατέρα, ένα μόνο σοϋ ζητώ. νά μάθεις δ,τι μπο
ρείς γ ι ’ αύτό τόν άνθρωπο... — Ά ν  είναι άπό δώ θά τό μάθουμε, θά μείνει 
κάποιες μέρες, θά βάλω άνθρωπο, θά τόν βρούμε... Μά γιατί τόσο ενδια
φέρον γι ’ αύτόν; Συμβαίνει τίποτα: Ή  Θεώνη δέν άπάντησε. Άπό τόν τρό
πο όμως πού κοίταζε τόν πατέρα της. ό Γιάγκος κατάλαβε, πώς τό ενδια
φέρον της δέν προερχόταν άπό άπλή περιέργεια, άλλά άπό κάτι βαθύτερο... 
— Μακάρι νδναι κάτι τέτοιο, μουρμούρισε, φτάνει νά συμβαδίζουν τά 
εσωτερικά του χαρίσματα μέ τήν εξωτερική του έμφάνιση.
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Ό ταν έφτασαν στήν πλατεία, ή Θεώνη ζήτησε άπό τόν πατέρα της νά 
πάνε πρώτα στήν Καραβατιά. Ήθελε πολύ νά δει τή Φιλίτσα, καί τό παι
δάκι της, ήθελε νά δει όλη τήν οικογένεια, δλα τά πρόσωπα ήταν τόσο άγα- 
πητά, πού τάνοιωθε δικά της, όπως τόν πατέρα καί τή μητέρα της. Έφτασε 
στό σημείο νά πιστεύει πώς ή ζωή της είχε συνυφανθεϊ μέ τή δική τους, άπό 
τά πρώτα άκόμα χρόνια τής παιδικής της ήλικίας, άπό τή Σμύρνη, κι άς 
άγνοούσε τότε τελείως τήν ύπαρξή τους. Δέ μπορούσε νά διανοηθει ότι δέν 
ήταν πάντα έτσι, άπό τήν άρχή τής ζωής. Τήν έννοια τού χρόνου τήν κα
θόριζε γιά τή Θεώνη όχι ή λογική, άλλά τό συναίσθημα. Αύτό έκανε τίς 
άνακατατάξεις στή σειρά τών γεγονότων, διέγραφε περιόδους πού έσταζαν 
αίμα καί μαρτύριο καί τίς άπωθούσε στά πιό άπόμερα σημεία τοΰ ύπο- 
συνείδητου, ένωνε έποχές άσχετες τή μιά καί τήν άλλη, χάραζε μιά ένιαία 
γραμμή πού ξεκινούσε άπό τήν Ιωνία καί έφτανε στά Γιάννινα... Ό λα  τ ’ 
άλλα τώρα τίς φάνταζαν σάν γεγονότα άλλων καιρών κι άλλων τόπων, 
άσχετα μ’ αύτήν. Βέβαια, κάπου κάπου, στήν άρχή συχνότερα, όσο περ
νούσε ό χρόνος άραιότερα, ό κακός δαίμονας ξέφευγε άπό τά δεσμά του, 
κάλυπτε τό χώρο τής συνείδησης κι άρχιζε τήν τυραννία του. Δέν κρατοΰσε 
πολύ... Ή  θέληση καί ή σκληρή άποφασιστικότητα τής Θεώνης, τόν έδεναν 
πισθάγκωνα καί τόν έκλειναν στό κελί του...

Δέν τούς άρεσε ό περίπατος στήν πόλη μέ αύτοκίνητο. Πήραν ένα άμά- 
ξι καί σέ λίγο βρισκόταν στό σπίτι τοΰ Πέτρου. Τούς καλοδέχτηκαν, όπως 
πάντα, ή Φιλίτσα έλαμπε άπό χαρά πού είχε κοντά της τήν άδελφή της. τή 
θεωρούσε σάν δεύτερη μάννα της, άν καί δέν τή χώριζαν άπ’ αύτή πολλά 
χρόνια' είχε άπόλυτη έμπιστοσύνη στήν κρίση της, άκολουθοϋσε τίς 
συμβουλές της καί ποτέ δέν βάδισε σέ λάθος κατεύθυνση. Ή  άγάπη τους 
δέν είχε όρια. Δέν ήταν μόνο άδελφική, άλλά καί μητρική, άκόμα φίλης πο
λύτιμης, πού άκουγε τά πάντα μέ κατανόηση, χωρίς έπιτιμητικά βλέμματα 
καί συνοφρυώσεις, έτοιμη νά συμπαρασταθεί γιά τήν παράκαμψη κάθε 
έμποδίου καί τήν έξουδετέρωση κάθε κινδύνου. Γιά τή Φιλίτσα ή Θεώνη 
ήταν ό λ α ,  ή λέξη τά λέει μόνη της, δέν χρειάζεται έρμηνεΐες. Άνοιγε πά
ντα ή καρδιά της όταν τήν έβλεπε. Αλλά καί γιά τή Θεώνη ή Φιλίτσα ήταν 
ή προέκταση τοϋ εαυτού της. Ακριβώς αύτό τής δημιουργούσε τήν αίσθηση 
ότι ή ζωή τής άδελφής της ήταν καί δική της. έτσι πίστευε κι όταν ή Φιλί
τσα ήταν έγκυος, μαζί μεγάλωναν τό μικρό πλάσμα πού άντίκρυσαν όταν 
ήρθε ή ώρα, μαζί μοιράστηκαν καί τήν άνεκλάλητη χαρά τής μητρότητας... 
— Θά μείνετε μαζί μας γιά τό μεσημέρι..., είπε ή Λευκή, θά χαρεί πολύ ό 
Πέτρος νά σάς βρει έδώ, όπου νάναί θ’ άνεβεΐ, στόν κήπο είναι... —Καί 
μείς θά τό θέλαμε, άπάντησε ό Γιάγκος, άλλά μάς περιμένει ή Φωτεινή, 
είναι μόνη της. —Καί δέν πάς νά τή φέρεις πατέρα:, μπήκε στή μέση ή Θε
ώνη, θά χαρεί κι αύτή νάμαστε δλοι μαζί... Έ τσι κι έγινε. Στό μεσημεριά
τικο τραπέζι, δόθηκε άφορμή νά έπιβεβαιωθεΐ, γιά μιά άκόμα φορά, πόσο



στενός ήταν ό δεσμός πού ένωνε τίς δύο οικογένειες, ποιά μυστική δύναμη 
έπενήργησε γ ι’ αύτή τή σύνθεση καί τή σύνδεση άνθρώπων πού πρίν δέκα 
περίπου χρόνια άγοούσαν ό ένας τήν ύπαρξη τού άλλου, μόνο ό θεός, ό 
έτάζων κ.αρδίας καί νεφρούς, ήξερε... "Όταν τό γεύμα τελείωσε, ό Γιάγκος 
ζήτησε άπό τόν Πέτρο νά πάνε στό σαλόνι νά κουβεντιάσουν. —Συμβαίνει 
τίποτα:, ρώτησε ό Πέτρος άνήσυχος. —Κάτι συμβαίνει, μήν άνησυχεΐς, 
είναι γιά καλό..., άπάντησε ό Γιάγκος καί διηγήθηκε όλες τίς λεπτομέρειες 
τής τυχαίας συνάντησης τής Θεώνης μέ τόν άγνωστο" φαίνεται πώς στή Θε
ώνη έκανε μεγάλη εντύπωση τό παλληκάρι, θέλει νά τό γνωρίσει άλλά δέν 
ξέρει πώς καί ποϋ θά τό συναντήσει. 'Άγγιξε ό έρωτας τό κορίτσι μας. Πέ
τρο. εγώ αύτό κατάλαβα, μακάρι ή περιπέτεια πού άρχίζει νά έχει εύτυχι- 
σμένη κατάληξη... — 'Έρωτας.... μουρμούρισε ό Πέτρος, δωρεά θεού. κάπο
τε χτύπησε καί τή δική μας καρδιά Γιάγκο, άς είναι. Πρώτη φροντίδα μας 
τώρα είναι νά μάθουμε άν αύτός ό νέος μένει στά Γιάννινα, τό όνομά του. 
καί τίς άσχολίες του. —Δέν νομίζω πώς είναι Γιαννιώτης. κάπου θά τόν 
βλέπαμε τόσα χρόνια τώρα. πρέπει νά ήρθε άπ ’ άλλοϋ γιά τίς γιορτές. Σέ 
κάποιο ξενοδοχείο θά μένει, εκεί νά ψάξουμε. —Αύριο θάρθω στό μαγαζί, 
θά άναθέσω στό Σάββα, πού δουλεύει στήν άποθήκη. ν' άρχίσει νά ψάχνει. 
Είναι κάλτσα τοΰ διαόλου. θά τόν ξετρυπώσει.... άπάντησε ό Πέτρος.

Ό  Σάββας, άνέλαβε μέ μεγάλη προθυμία τήν αποστολή του. άλλο πού 
δέν ήθελε. Τόν κατατόπισαν γιά τά χαρακτηριστικά τοΰ προσώπου, τό άνά- 
στημα. τήν άμφίεση καί ό,τι άλλο νόμιζαν αναγκαίο πώς θά βοηθοΰσε στήν 
άναγνώριση. Μέ τήν περιγραφή πού τοΰ έκαναν, ό Σάββας σκέφτηκε —καί 
ορθά— πώς δέν θά άνακάλυπτε τόν άνθρωπο στά χάνια καί τά πανδοχεία 
τής πόλης, παρά μόνο στά καλά ξενοδοχεία τής πλατείας. Άρχισε άπό τό 
Ίλιον Πάλλας. κατέβηκε στή Μεγάλη Βρεττανία. πετάχτηκε άπέναντι στό 
Αβέρωφ. δέν άνάλυψε ίχνος του. Οί άνθρωποι τής «ρεσεψιόν», όπως λέμε 
σήμερα, ήταν γνωστοί του, πρόθυμοι νά τόν εξυπηρετήσουν, δέν θυμόταν 
όμως νά έχει κοιμηθεί στό ξενοδοχείο τους τέτοιος άνθρωπος. —Ρίξε μιά 
ματιά καί στό «Βασιλικόν» καί τό «Άθήναι». τοϋ είπε ένας. είχαμε πολλή 
κίνηση αύτές τίς μέρες, μπορεί νά μή βρήκε κρεββάτι στά ξενοδοχεία τοϋ 
κέντρου τής πλατείας... Χωρίς πολλές έλπίδες ό Σάββας κατηφόρησε πρός 
τά δυό τελευταία ξενοδοχεία, στή γωνία στό τέλος τής πλατείας, στό πίσω 
μέρος άπό τό σημερινό Δημαρχείο. Στό Βασιλικόν πίστεψε πώς τόν βρήκε. 
—Είναι ό Μάνος Βεζάνης. άπάντησε ό υπάλληλος, ήλεκτρολόγος-μηχανο- 
λόγος, έχει μεγάλη θέση σέ υπουργείο στήν Αθήνα. Σέ μάς μένει, έχει κρα
τήσει δωμάτιο γιά δέκα πέντε μέρες, κάνει διακοπές, σήμερα πήγε στό χω
ριό του. στά Ζαγοροχώρια. — Θυμάσαι τό χωριό: ρώτησε ό Σάββας. —Δέν 
κράτησα τ ’ όνομά του. μοϋ φάνηκε πώς γιά κεντρικό Ζαγόρι μίλησε. — Σ ’ 
ευχαριστώ γιά τίς πληροφορίες, είπε ό Σάββας κι άφησε ένα κατοστάρικο 
στό χέρι τού ύπαλλήλου. —Ά ν  χρειαστεί θά ξανάρθω, πρόσθεσε. —Είμαι
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στή διάθεσή σου, απάντησε ό άλλος, Ικανοποιημένος πού εξασφάλισε γερό 
μεροκάματο.

— Καί τώρα: ρώτησε ό Γιάγκος τόν Πέτρο, δταν ό Σάββας τούς μίλησε 
γιά τήν άνεύρεση τοΰ νέου. — Τά υπόλοιπα είναι δική μου δουλειά, άπά- 
ντησε αύτός. Θά ρωτήσω τόν κύρ Άχιλλέα τό Βάντζιο. αύτός ξέρει όλους 
τούς ξενιτεμένους Ζαγορίσιονς, δέν τοϋ ξεφεύγει κανένας, αν καί σέ μένα 
κάτι λέει αύτό τό όνομα. Βεζάνης... Βεζάνης..., άς είναι. Κάναμε τήν άρχή, 
τ ’ άλλα θάρθουν μέ τή σειρά τους... Σά νάταν μιλημένος, ό Βάντζιος πέ
ρασε τήν άλλη μέρα άπό τό μαγαζί. —Στόν ούρανό σέ γυρεύαμε καί στή 
γή σέ βρήκαμε, τοΰ είπε ό Πέτρος. — Καί γιατί αύτή ή αναζήτηση; Μήπως 
άνακαλύψατε κανένα καλό κρασί; Είναι γρήγορα άκόμα, τώρα άρχισε νά 
βράζει ό μούστος στά βαρέλια... —Καλό κρασί βρήκαμε, άλλά όχι αυτό 
πού έννοεΐς. — Μού βάζετε δύσκολα, είπε ό κύρ-Άχιλλέας, γεμάτος πε
ριέργεια. Ό ταν οί άλλοι ολοκλήρωσαν τή διήγησή τους γιά τήν άναζήτηση 
τοΰ νέου, εξηγώντας καί τίς αιτίες τοΰ ενδιαφέροντος τους, ό Βάντζιος 
φάνηκε νά μήν εντυπωσιάζεται. —Γιά τό Βεζάνη μοϋ μιλάτε τόση ώρα: 
Είναι γυιός τον τόσο γνωστού στή Σμύρνη γιατρού Κωνσταντίνου Βεζάνη. 
Έσύ Γιάγκο, δέν θνμάσαι τόν Βεζάνη: Δέ γίνεται. "Ολη ή πόλη καί ή ένδο- 
χώρα της τόν ήξερε... — Ό  Βεζάνης..., ό γιατρός..., άντέδρασε ξαφνιασμέ
νος ό Γιάγκος. Μόνο τόν θνμάμαι: Ή ταν καί οικογενειακός μας γιατρός. 
Αύτός έσωσε δυό φορές τό μεγάλο γυιό μου άπό επικίνδυνες άρρώστειες... 
Τόν έσωσε ή επιστήμη γιά νά τόν σφάξουν οί Τούρκοι... — Τό πρόβλημα 
είναι τώρα, πώς θά γνωρίσουμε τό γυιό του. παρατήρησε ό Πέτρος. 
—Αύτό είναι δική μου δουλειά. Θά τόν φέρω στό σπίτι τού Πέτρου, γιά 
νά γνωρίσει ένα φίλο τού πατέρα του άπό τή Σμύρνη, νάστε όλοι συγκε
ντρωμένοι έκεί, καί βέβαια καί ή Θεώνη. Είμαι βέβαιος πώς δλα θά πάνε 
καλά. θά σάς ειδοποιήσω. Ανοίξτε τώρα ένα μπουκάλι κονιάκ νά τό γιορ
τάσουμε...

Λίγες μέρες άργότερα, Κυριακή, ό Μάνος Βεζάνης επισκεπτόταν τό 
σπίτι τοΰ Πέτρου στήν Καραβατιά. ’'Ηταν έκει καί ή οικογένεια τοΰ Γιά- 
γκου, μέ τή Θεώνη άεικίνητη, νά μή μπορεί νά σταθεί πουθενά άπό τόν 
εκνευρισμό της. Ό  Βάντζιος, τίς μέρες πού μεσολάβησαν άπό τήν κουβέ
ντα στό μαγαζί κινήθηκε δραστήρια. Πήγε καί βρήκε τό Μάνο στό Βασιλι
κόν. τοΰ είπε ποιός ήταν, τοϋ μίλησε γιά τή ζωή του στή Σμύρνη καί τή 
Μεναιμένη, γιά τόν πατέρα του τό γιατρό, συμπατριώτη καί φίλο του' ό 
Μάνος, έφηβος όταν εκπατρίστηκε, άρχισε νά θυμάται πρόσωπα πού σχε
τίζονταν μέ τήν οίκογένειά του, δέν άργησε νά ξαναφέρει στή μνήμη του 
καί τόν συνομιλητή του, τόν όμορφο άνδρα, μέ τό μούσι καί τή μεγάλη 
μόρφωση, τακτικό επισκέπτη τοΰ σπιτιοΰ. Συγκινήθηκε άπό τή θέρμη τών 
συναισθημάτων του καί άπό τή χαρά πού τοΰ πρόσφερε μέ τήν άναβίωση 
εύτυχισμένων στιγμών' μίλησαν γιά πολλά, κοινές άναμνήσεις μιάς ζωής
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πού φάνταζε σάν δνειρο. τόν παρακάλεσε τέλος νά τόν τιμήσει μέ τή 
συντροφιά του στό μεσημεριανό τραπέζι, στήν Κωνσταντινούπολη, θά- 
τρωγαν, στό καλό έστιατόρειο τού Αβέρωφ, δυό βήματα πιό πάνω. —Σ ’ 
ευχαριστώ πολύ, είπε ό Βάντζιος, θά δεχθώ γιά μιά άλλη μέρα τήν πρότα
σή σου, σήμερα θά σέ παρακαλέσω έγώ νά μοϋ κάνεις μιά χάρη. — "Ο,τι 
θέλεις, σεβαστέ δάσκαλε, είμαι στή διάθεσή σου. —Θά πάμε νά έπισκε- 
φθοϋμε μιά οικογένεια τής προσφυγιάς άπό τή Σμύρνη, έμαθε γιά σένα καί 
θέλει πολύ νά σέ γνωρίσει. Ό  πατέρας σου ήταν οικογενειακός γιατρός 
τους. Έπαθε συμφορές, ώς δτου κατασταλάξει στά Γιάννινα, φόνους καί 
άπαγωγές παιδιών, τώρα βρίσκεται σέ καλή κατάσταση. Μάς περιμένει στό 
σπίτι ένός άγίου ανθρώπου πού τόν βοήθησε καί τόν στήριξε, τοϋ Πέτρου 
Κωστίδη. Ό  γυιός του παντρεύτηκε τή μικρότερη κόρη τοϋ Γιάγκου Κε- 
ίβανίδη. αύτό είναι τό όνομα τοϋ άνθρώπου πού θέλει νά σε γνωρίσει. Ή  
άλλη κόρη του, ή Θεώνη, δυό χρόνια έχει πού γύρισε άπό τήν αιχμαλωσία. 
Δέν θά σοϋ πώ τίποτα γι ’ αυτήν, θά τή γνωρίσεις καί θά κρίνεις. 'Αν θέλεις 
πάμε τώρα θά τούς βροϋμε συγκεντρωμένους στό σπίτι τοϋ Πέτρου, σέ πε
ριμένουν... — Μέ μεγάλη μου ευχαρίστηση, είπε ό Μάνος καί σηκώθηκε. Ό  
Βάντζιος έστριψε τό μουστάκι του, εκδήλωση μεγάλης ικανοποίησης, φώ
ναξαν ένα αμάξι, άπέναντι στό ρολόι έξακολουθούσαν νά σταθμεύουν, 
καί ξεκίνησαν.

Στό σπίτι τοϋ Πέτρου ή άνησυχία είχε κορυφωθεΐ. Θάρθει ή δέν θάρθει, 
άναλογίζονταν όλοι. θά τά κατάφερνε ό κυρ- Αχιλλέας: Τό μυστικό τής Θε
ώνης ειχε διαρρεύσει, έτσι δέν άγωνιοΰσε μόνο αύτή, τά συναισθήματά της 
ήταν κοινά γιά όλους. Ή  Λευκή, προνοητική νοικοκυρά, μέ τή σοφία τών 
παλιών άρχοντισσών τής πόλης, κι άς μήν ήταν γέννημα καί θρέμμα της, 
ή συναναστροφή της μέ τά παλιά τζάκια τής είχε διδάξει πολλά, είχε δώσει 
έντολή στήν Ειρήνη νά ετοιμάσει πλούσιο γεύμα. Πού ξέρεις; "Ολα ήταν 
πιθανά ύστερα άπό μιά συνάντηση γνωριμίας. Ό  ξένος μπορεί νά τιμούσε 
τό τραπέζι τους...

"Οταν ακόυσαν τήν εξώπορτα ν ’ άνοίγει. κατάλαβαν πώς έρχονταν 
αυτοί πού περίμεναν κι έτρεξαν όλοι πίσω άπό τίς κουρτίνες τών παρά
θυρων. Ό λοι, εκτός άπό τή Θεώνη. Αύτή ειχε καθήσει σέ μιά πολυθρόνα 
τοΰ σαλονιού καί μετρούσε τούς χτύπους τής καρδιάς της... Ήξερε τί θ ’ 
άντίκρυζε. ήταν άνάγκη νά φανεί ψύχραιμη. Δέν έπρεπε νά δώσει τήν εντύ
πωση ένός άδύναμου πλάσματος πού έτρεμε άπό άμηχανία μπρός στό 
βλέμμα τού άνδρα. Γρήγορα άνάκτησε τήν αυτοκυριαρχία της, στάθηκε μα- 
κρυά άπό τό παράθυρο καί περίμενε ν ’ άνοίξει ή πόρτα τοΰ σπιτιοΰ...

Ό  άντρας πού μπήκε, τούς άφησε άφωνους. Δέν ήταν μόνο ή ομορφιά 
του πού προξενούσε έντύπωση. ήταν καί τό όλο παράστημά του. ή άκτινο- 
βολία πού έξέπεμπε, κάτι πού γέμιζε τήν άτμόσφαιρα καί δημιουργοΰσε 
μιά αίσθηση πρωτόγνωρη. Τή σιωπή έσπασε ό Βάντζιος άρχίζοντας. τίς
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συστάσεις: —Σάς έφερα τό Μάνο Βεζάνη. τόν ώραΐο έφηβο τής Σμύρνης, 
δπως εγώ τόν γνώρισα τότε, τώρα έγινε άντρας ώριμος, γεμάτος πείρα καί 
γνώση, νά σάς συστήσω: Ό  κ. Πέτρος Κωστίδης, ή ομορφότερη ψυχή τής 
πόλης μας, δέν χρειάζεται νά πώ άλλα, ή γυναίκα του ή Λευκή, ό γυιός 
του ό Δημήτρης, ό γιατρός, ό άλλος γυιός ό Νίκος, ό καθηγητής, ή γυναίκα 
του ή Φιλίτσα, ό Γιάγκος Κεϊβανίδης καί ή γυναίκα του ή Φωτενή. Χαιρε
τώντας τόν Κεϊβανίδη ό Μάνος, στάθηκε. — Θυμάμαι άδρά τή φυσιογνω
μία σας, θυμάμαι καί τό μεγάλο σας κατάστημα. Κάποτε φτάναμε ώς έκεϊ 
παίζοντας μέ τούς συνομιλήκους μου. Τόν πατέρα μου είχατε γιατρό... Ό  
Γιάγκος δέν άφηνε τό χέρι τοΰ Μάνου άπό τό δικό του, τό έσφιγγε δυνατά, 
λές καί σ’ εκείνο τό χέρι ήταν κρυμμένες όλες οί καλές μέρες καί οί ευτυχι
σμένες στιγμές τής Σμύρνης. —Ναί, τόν πατέρα σας -ψιθύρισε- καλότατος 
άνθρωπος κι έξοχος επιστήμονας, ζεΐ, πού βρίσκεται; —Κρατιέται άκόμα, 
τό καλοκαίρι πήγαμε καί στό χωριό, κάνουμε εκεί τίς διακοπές μας. Ό λες  
οί άρρώστειες πού τόν βασάνιζαν, κυρίως ένα επίμονο έλκος, εξαφανίστη
καν, λές κι έχει ξαναγίνει νέος...

Ό  Μάνος δέν είχε δει καλά τό πρόσωπο τοΰ κοριτσιού πού κρυβόταν 
πίσω άπό τό Γιάγκο. "Οταν παραμέρισε, νά σάς συστήσω τή μεγαλύτερη 
κόρη μου, είπε, τή Θεώνη. Ό  Μάνος έμεινε στήλη άλατος. —Μά έσεΐς... 
έσείς... ψέλλισε, δέν συνέχισε, γιατί ή Θεώνη έτεινε τό χέρι νά πιάσει τό δι
κό του. χαίρω πολύ είπε τό κορίτσι, ψύχραιμα, άντίθετα μέ τό Μάνο, πού 
έξακολουθοΰσε νά μουρμουρίζει λόγια άσυνάρτητα. χωρίς όμως ν ’ άφήνει 
τό χέρι τής Θεώνης. Ό ταν ύστερα άπό λίγο όλα ήρέμησαν, σά νά γνωρί
ζονταν άπό καιρό ό Μάνος καί ή Θεώνη, άποτραβήχτηκαν στήν άκρη τοΰ 
σαλονιοΰ κι άρχιζαν νά κουβεντιάζουν γιά χίλια δυό πράγματα, πού είχαν 
σχέση μέ τήν παιδική τους ζωή στή Σμύρνη. —Ναί. εγώ ήμουν αύτή πού 
στεκόμουν δίπλα σου στή γιορτή στή λίμνη, τόν βεβαίωσε ή Θεώνη πριν 
άνοίξει ή συζήτηση. "Υστερα άρχισαν νά σεργιανίζουν στίς ελληνικές 
συνοικίες τής Σμύρνης, στήν κάτω πόλη, στό Κορδελιό, στό λιμάνι, στήν 
έκκλησία τής άγιας Φωτεινής, μέ τό τεράστιο καμπαναριό, ώς τήν άριστο- 
κρατική συνοικία τής Μπέλλα-Βίστα έφταναν, δέν δίσταζαν καί στά σοκ- 
κάκια τής Πούντας νά περιδιαβάσουν, μέ τό φόβο πάντα τής έπίθεσης έκ 
μέρους τών συνομιλήκων τους Μαλτέζων -συνοικία τους ήταν- δέν σήκω
ναν άστεΐα, άγριοι σάν τούς πατεράδες τους. Κι ύστερα οί έκδρομές στά 
προάστεια, στοΰ Μπουρνόβα, τό Γκιόζ-τεπέ. τό Κοκάρ-Γυαλί, κι άλλα... κι 
άλλα., δέν άφησαν τίποτε νά μήν τό ξαναδιαβοΰν. ώριμοι τώρα, μέ τή φα
ντασία καί τήν άκοίμητη νοσταλγία τους... σέ μιά στιγμή σταμάτησαν άπό- 
τομα. Δέν είχαν τί άλλο νά ποΰν, ή τούς ξαναγύρισε στήν πραγματικότητα 
ή φωνή τής Ελένης: —Κύριε Μάνο, Θεώνη, τό τραπέζι είναι έτοιμο, σάς 
περιμένουμε. —Μά δέν ήξερα πώς θά μείνω γιά τό γεύμα..., είπε, τάχα δια- 
μαρτυρόμενος ό Μάνος, στήν πραγματικότητα ή μόνη του επιθυμία ήταν
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νά μήν άποχωριστεϊ τόσο γρήγορα αυτούς τούς άνθρώπους...
Στό τραπέζι -τήν πρωτοκαθεδρία τήν είχε ό Βάντζιος- μέ τή βοήθεια καί 

τοϋ καλού κρασιού οί καρδιές άνοιξαν καί οί γλώσσες λύθηκαν... Ό  Μά
νος διηγήθηκε τήν ιστορία τής οίκογενείας του, οί Πέτρος καί ό Γιάγκος 
τίς δικές τους. Ό  Μάνος λοιπόν, σπουδασμένος στή Λωζάννη τής Ελβε
τίας, πολιτικός μηχανικός, διδάκτορας μέ άριστα, ύπηρετοϋσε ώς άνώτε- 
ρος ύπάλληλος στό ύπουργειο πού είχε τήν εύθύνη τής Βιομηχανίας. Σπά
νιζαν τότε οί πολιτικοί μηχανικοί μέ σπουδές στό εξωτερικό, σπουδές τής 
έποχής εκείνης, καί ήταν περιζήτητοι γιά τή στελέχωση βασικών τομέων 
τών οικονομικών ύπουργείων. Είχε κι έναν βουλευτή δικηγόρο, εγκατεστη
μένο στήν άνατολική Μακεδονία, άνάμεσα σέ προσφυγικούς οικισμούς, 
άργότερα τόν εξέλεξαν καί βουλευτή γιατί τόν θεωροΰσαν δικό τους... 
'Όπου νάταν τελείωνε ή άδειά του, θάφευγε σέ λίγες μέρες γιά τήν ’Αθήνα. 
— Τώρα πού σάς γνώρισα, πολύ λυπούμαι πού φεύγω -κατέληξε- μέ τά μά
τια καρφωμένα στή Θεώνη... —Τώρα πού μάς γνώρισες, δέ θά σ ’ άφήσουμε 
εύκολα νά ξαναχαθεΐς. μίλησε ό Βάντζιος, πολλά ύπονοώντας... Οί ιστο
ρίες τοΰ Πέτρου καί τοΰ Γιάγκου κράτησαν ώρες, πέρασαν στό σαλόνι, 
πήραν τόν καφέ τους, έφτασε τ ’ άπόγευμα καί άκόμα νά τελειώσουν. Σά 
νά είχε γίνει προσυνεννόηση γιά τήν περιπέτεια τής Θεώνης κανένας δέν 
μίλησε γ ι’ αύτή, υπέθεταν πώς κάτι θά τοΰ είχε πει ή Θεώνη στή μακρά 
συνομιλία τους. —Πρέπει νά μ ’ άφήσετε νά φύγω. είπε σέ κάποια στιγμή 
ό Μάνος καί σηκώθηκε. Έχω νά κάνω καί μερικές άλλες επισκέψεις 
συγγενών μου. Τούς έδωσε τήν κάρτα του λέγοντας: Ό .τι πρόβλημα έχετε, 
πού πρέπει νά λυθεί στήν ’Αθήνα νά μοϋ γράψετε, θά τό φροντίσω... — Βέ
βαια καί θά σοϋ γράψουμε, άπάντησε ό Βάντζιος, πρίν προλάβει νά μιλή
σει άλλος...

'Όταν έφυγε κι έκλεισε ή πόρτα, ή χαρά τής γνωριμίας ήταν έκδηλη στά 
πρόσωπα όλων. Ή ταν φυσικό ν ’ άρχίσουν καί τά έγκώμια. «εξαίρετος νέ
ος», «άριστος έπιστήμονας», «λαμπρό τό μέλλον του», ό ένας τελείωνε, ό 
άλλος άρχιζε, είχαν έξαντλήσει δλα τά επίθετα γιά νά τόν παινέσουν. Ό χ ι 
δλοι. Ή  Θεώνη είχε άποτραβηχτει σέ μιά πολυθρόνα καί δέν μιλούσε. Κά
ποια στιγμή ό πατέρας της τήν είδε καί πήγε κοντά της. —Γιατί δέ μιλάς 
κόρη μου: ρώτησε άνήσυχος. Μήπως είπαμε κάτι πού σέ πείραξε: —Ό χι, 
άπάντησε ή Θεώνη, άντίθετα είμαι πολύ εύτνχισμένη πατέρα, πιστεύω πώς 
βρήκα τόν άντρα τών ονείρων μου. τοΰ ψιθύρισε στ’ αύτί, τόν άγκάλιασε 
καί τόν φίλησε...



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΑΝΑΖΩΠΥΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΚΑΝΔΑΛΟΛΟΓΙΑΣ 
- ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Στήν Αθήνα ή κυβέρνηση Βενιζέλου, πού, δπως άναφέρθηκε, άπό τίς 
άρχές τοΰ χρόνου άρχισε νά γίνεται άντικείμενο έντονων έπικριτικών σχο
λίων, άπό τήν πλευρά τών άντιβενιζελικών καί τών άρχηγών τών μικρών 
δημοκρατικών κομμάτων, τό καλοκαίρι καί κυρίως τό φθινόπωρο δέχτηκε 
ολομέτωπη έπίθεση, τόσο γιά τήν εξωτερική της πολιτική, όσο καί γιά τήν 
έσωτερική, ιδίως σέ θέματα πού είχαν σχέση μέ σκάνδαλα ή επαναστατικές 
κινήσεις. Τό σκάνδαλο βέβαια πού συντάραξε τή χώρα, ήταν ή νοθεία τοΰ 
κινίνου ή τό σκάνδαλο Γαλοπούλου. Ή  εκμετάλλευσή του άπό τήν άντι- 
πολίτευση ήταν μιά άπό τίς κυριότερες αιτίες της κυβερνητικής φθοράς.

Τό περίεργο μέ τό σκάνδαλο της κινίνης ήταν ότι ό θεωρούμενος ώς 
κύριος αύτουργός, γενικός διευθυντής τοΰ Χημείου τού Κράτους Εύστρ. 
Γαλόπουλος, ήταν φαίνεται άθώος, όπως καί δικαστικά επιβεβαιώθηκε. 
"Ομως τό όνομά του καί ή ήθική ύποστήριξη πού τού έδωσε ό Βενιζέλος, 
άποκαλώντας τον, κατά τή σύλληψη καί προφυλάκισή του. εντιμότατο, 
άποτέλεσαν τήν αιχμή τοΰ δόρατος πού χρησιμοποίησαν οί άντιπολιτευό- 
μενοι γιά νά τόν φθείρουν καί νά τόν όδηγήσουν στήν ήττα.

Τό σκάνδαλο τοΰ κινίνου άποκαλύφθηκε στή Θεσσαλονίκη τόν ’Οκτώ
βριο. Σέ άναλύσεις δισκίων κινίνης πού έγιναν, διαπιστώθηκε ότι τά δι
σκία δέν περιείχαν κινίνη, άλλά άλεύρι. Ή ταν φοβερό έγκλημα έναντίον 
τοΰ λαοΰ, ό όποιος τήν έποχή έκείνη μαστιζόταν άπό ελονοσία, καί τό κι
νίνο άποτελοΰσε τό βασικό φάρμακο θεραπείας. Οί φαρμακευτικές εται
ρίες πού κατασκεύαζαν τά δισκία, κάτω άπό τήν έποπτεία τού Γενικού Χη
μείου, κρατούσαν τό κινίνο, τό έκμεταλλεύονταν ύστερα οί ίδιες, καί τό 
άντικαθιστοΰσαν μέ άλεύρι. Μέ τή σύλληψη τοΰ Γαλόπουλου οί άντι- 
κυβερνητικές έφημερίδες οργίασαν. Βασικό σύνθημά τους: Ό  εντιμότατος 
κ. Γαλόπουλος. Άκόμα κι όταν τόν ’Ιούνιο τοΰ 1931 ό Γαλόπουλος άθω- 
ώθηκε άπό τό δικαστήριο, ό τύπος δέν έγκατέλειψε τό σύνθημα, έπιμένο- 
ντας ότι ό Γαλόπουλος είχε άθωωθει λόγω άμφιβολιών. Ή  σφοδρότητα 
τών έπιθέσεων τών άντιπολιτευόμενων, καί ιδιαίτερα τών έφημερίδων 
τους, πίκρανε καί έξόργισε τόν Βενιζέλο σέ σημείο πού τόν οδήγησε νά 
άποκαλέσει τίς άντικυβερνητικές έφημερίδες ώς κακοϋργον τύπον, γιά νά 
είσπράξει πανελλαδικά τή σκληρή κριτική τών έφημερίδων αύτών. Φυσικά
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ούτε καί τά Γιάννινα υστέρησαν στήν καταδίκη τών χαρακτηρισμών τοΰ 
Βενιζέλου. Ή  Ή πειρος πρώτη πού είχε ξαναγυρίσει ολοκληρωτικά στόν 
άντιβενιζελισμό της, έπέκρινε δριμύτατα τό Βενιζέλο. "Επρεπε -έλεγε- 
εύθυγραμμιζόμενη μέ τίς άθηναϊκές έφημερίδες, νά πλέκει τό εγκώμιό 
τους, γιατί έφεραν σέ φώς τά σκάνδαλα, άντί νά τίς ύβρίζει. Άλλά, κατά 
τό σύστημά του, θά προετίμα νά κλέπτεται ό λαός είς τό διηνεκές, παρά 
νά έμφανισθή αύτός άγνοών τά τέσσερα κακά τής μοίρας του. Ανάλογη 
στάση κράτησαν καί οί άλλες γιαννιώτικες έφημερίδες, μέ εξαίρεση τόν 
Κήρυκα, ό οποίος μιλούσε γιά δημαγωγούς καί συκοφάντες.

Στά σκάνδαλα προστέθηκαν καί τά κινήματα ή μάλλον οί άπόπειρες γιά 
οργάνωση κινημάτων. Κάποιοι άξιωματικοί, φίλοι τοΰ Πάγκαλου, συγκε
ντρώθηκαν τό βράδυ τής 30ής ’Οκτωβρίου σ’ ένα χοιροστάσιο γιά νά συζη
τήσουν πώς μποροΰσαν νά οργανώσουν κίνημα άνατροπής τής κυβέρνη
σης. Ή  κίνηση, άσήμαντη στήν ούσία, μεγαλοποιήθηκε γιά εκμετάλλευση, 
άπό τόν ύπουργό Στρατιωτικών Θ. Σοφούλη, ό όποιος καί συνέλαβε τόν 
Πάγκαλο, άν καί, δπως άποδείχτηκε, ό στρατηγός δέν γνώριζε γιά τή 
συγκέντρωση τών φίλων του άξιωματικών. Ή  άπόπειρα εκμετάλλευσης 
τής ύπόθεσης άπό τήν κυβέρνηση πρός όφελος της, είχε άντίθετα άποτελέ
σματα. Μεγιστοποιήθηκε τό θέμα καί έδωσε λαβή σέ ποικίλα σχόλια άπό 
τήν άντιπολίτευση, ή όποία εκμεταλλεύτηκε καί κάποιες άστοχες δηλώσεις 
τοΰ Βενιζέλου γιά τή στάση πού θά κρατούσε σέ περίπτωση εκδήλωσης κι
νήματος, κάτι πού οδήγησε μεγάλη μερίδα τής κοινής γνώμης στή σκέψη, 
δτι δέν ήταν άπίθανη ή έκρηξη στρατιωτικού κινήματος καί ή επιβολή του. 
Ή  άξιοπιστία τής κυβέρνησης μειώθηκε περισσότερο καί γιά νά άλλάξει 
τήν άτμόσφαιρα ό Βενιζέλος προχώρησε σέ άνασχηματισμό, κατά τό τε
λευταίο δεκαήμερο τοΰ Δεκεμβρίου. Στή νέα κυβέρνηση δέν συμμετείχε ό 
ύπουργός τών Ναυτικών Δ. Μπότσαρης. Ή  άπομάκρυνσή του δημιούργη
σε πρόβλημα γιά τούς βουλευτές Ίωαννίνων. Ό  Βενιζέλος σκεπτόταν νά 
ύπουργοποιήσει τό βουλευτή Πρεβέζης Θ. Χαβίνη. Στήν άπόφασή του αύτή 
άντέδρασαν οί βουλευτές τών Ίωαννίνων καί τής Πρέβεζας, οί όποιοι μέ 
έπιστολή τους ζήτησαν άπό τό Βενιζέλο νά μήν τόν περιλάβει στήν κυβέρ
νηση (τήν έπιστολή δέν υπέγραψε ό βουλευτής Ίωαννίνων Κ. Κατσαδή- 
μας). Ό  Βενιζέλος θύμωσε άπό τό περιεχόμενο τής επιστολής καί ήκούσθη 
λέγων είς τήν «Λέσχην τών Φιλελευθέρων»: Θέλουν καί τά ρέστα όλοι 
αύτοί πού έγινανβουλευταί μέ τό χρίσμα μου: Ή  οργή τοΰ Βενιζέλου προ
ερχόταν άπό τό γεγονός δτι έμμεσα έπιδιωκόταν, μέ τή μή ύπουργοποίηση 
τοΰ Χαβίνη, ή παραμονή τοΰ Δ. Μπότσαρη στήν κυβέρνηση, τήν άντικατά- 
στασή του δμως είχε άποφασίσει άπό καιρό ό Βενιζέλος, δυσαρεστημένος 
άπό τήν πολιτεία τοΰ ύπουργοΰ του (Ή πειρος, 31-12-30).



Αύτά γίνονταν στήν ’Αθήνα. "Ολα βέβαια σχολιάζονταν στά Γιάννινα, 
άλλά κατά μεγάλα χρονικά διαστήματα, προτεραιότητα γιά τό γιαν- 

νιώτικο τύπο δέν είχαν τά πολιτικά καί οικονομικά προβλήματα, τά το
πικά καί τά γενικά, άλλά τά ύπαρκτά ή άνύπαρκτα σκάνδαλα. Επαναλαμ
βάνω, πώς είδος επιδημίας είχε καταντήσει ή σκανδαλολογία γιά τήν πόλη 
τών Γιαννίνων. Έγραφε ό Χρηστοβασίλης στήν Ελευθερία τον (11-12-30): 
Τά Γιάννινα δέν δύνανται νά ζήσουν, άπό τίνος χρόνου, άνευ σκανδάλων, 
οικογενειακών σκανδάλων, σκανδάλων έρεθιζόντων τήν κοινήν γνώμην 
καί τήν κοινήν συνείδησιν, σκανδάλων φθασάντων μέχρι τοϋ Έφετείου 
Κερκύρας καί μέχρι τοϋ άκροατηρίου τοϋ Πλημμελειοδικείου Ίωαννίνων. 
Πάντων δέ τών σκανδάλων ήγοϋνται πότε ή μία, πότε ή άλλη έκ τών 
ένταϋθα έφημερίδων. Λάθος έκανε ό Χρηστοβασίλης. Δέν ζοΰσαν τήν 
σκανδαλολογία τά Γιάννινα άπό τίνος χρόνου, άλλά πρίν άπό πολλά χρό
νια (γίνεται άναφορά στούς προηγούμενους τόμους). Τά σκάνδαλα είχαν 
γίνει γιά τήν πόλη έκ τών ών ούκ άνευ. Καί οί Γιαννιώτες είχαν καταντή
σει σκανδαλομανεΐς, κάτι σάν τό: ναρκομανείς. Ά ν  δέν έπαιρναν τή δόση 
τους δέν ήσύχαζαν...

Ή  νέα περίοδος σκανδαλολογίας άρχισε μέ τήν άναμενόμενη δίκη τού 
καθηγητή Μελισσάρη, τοϋ μόνου κατηγορούμενου γιά τόν όποιο ύπήρχαν 
στοιχεία ενοχής. Είχε προηγηθεί τής περιόδου αυτής μιά άλλη, πού κράτη
σε άρκετές εβδομάδες. Κάποιοι κατήγγειλαν καί δημιούργησαν θόρυβο γιά 
καταχρήσεις στό νοσοκομείο Χατζηκώστα, στις όποιες άνέμιξαν καί τό 
όνομα τοϋ γιατροΰ τοΰ Νοσοκομείου Β. Λάππα, ό όποιος εθελοντικά προ- 
σέφερε τίς υπηρεσίες του. ύπηρετοΰσε ώς άμισθος. Ό  Λάππας οργισμένος 
παραιτήθηκε. Κι όπως ήταν φυσικό μιά μερίδα τοΰ τύπου τόν ύποστήριζε 
καί ή άλλη τόν κατηγορούσε. Ό  Λάππας έπέμεινε στήν παραίτησή του καί 
ύπέβαλε μήνυση έναντίον όσων τόν άνέμιξαν στήν ύπόθεση άλλά καί κατά 
τών έφημερίδων πού έγραψαν έναντίον του. Χρειάστηκε ή άμεση παρέμ
βαση τοΰ μητροπολίτη Σπυρίδωνος, γιά νά πειστεί ό Λάππας. νά δηλώσει 
στήν έφοροεπιτροπεία πού άκουσε τά έπιχειρήματά του. ότι θ ’ άπέσυρε 
τήν παραίτηση, όχι όμως καί τή μήνυση κατά τών κατηγόρων του.

Αύτά συνέβαιναν τόν Αύγουστο. Τό Σεπτέμβριο, μέ έπικεφαλής τόν 
Ηπειρωτικό άγώνα -αύτός έφερε σέ φώς «τά καθηγητικά σκάνδαλα»-, 
άρχισε πάλι ό σάλος πού είχε προσωρινά κοπάσει, μέ άφορμή τήν άναβολή 
τής δίκης τού καθηγητή Μελισσάρη (ορίστηκε γιά τίς 23-9-30). Ό  Η πει
ρωτικός άγών, έκτός άπό τά σχόλια γιά τήν άναβολή τής δίκης, μέ άνοικτή 
έπιστολή του (25-9-30) κατηγόρησε τό ’Ανώτατο Εκπαιδευτικό συμβούλιο, 
γιατί έπρότεινε προαγωγάς προαγωγών (όλοι οί κατηγορούμενοι καθη
γητές είχαν προαχθεί, ήταν οί άριστοι άπό τό σύνολο τών καθηγητών τής 
Μέσης έκπαίδευσης Ίωαννίνων) πρός δόξαν σας -έλεγε- καί πρός δόξαν 
τοϋ δυσμοίρου κράτους, τό όποιο έμπιστεύεται τήν διαπαιδαγώγησιν τών
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τέκνων τοϋ λαοϋ του εις προαγομένους προαγωγούς καί νυσταλέους 
φρουρούς, οΓοι υπήρξατε εσείς. Ά λλά συνέλθετε. Είναι καιρός. Σπεύσατε 
νά έπανορθώσητε τό σφάλμα σας καί άπομακρύνατε έκ τής υπηρεσίας έκεί- 
νους, τούς όποιους σάς ύπέδειξεν ή Δικαιοσύνη. Ταυτόχρονα ή εφημερίδα 
κάκιζε καί τό υπουργείο Παιδείας, γιά παρελκυστική πολιτική, άφοϋ μετά 
τή δημοσίευση τοΰ βουλεύματος (μέ τό όποιο παραπεμπόταν μόνο ό Με- 
λισσάρης γιά νά δικαστεί), δέν έκρινε τιμωρητέους τούς μή παραπεμπόμε- 
νους καθηγητές, ούτε κάν τούς μετέθεσε. Εύθύνες άπέδιδε καί στό Γενικό 
έπιθεωρητή. IB'. περιφέρειας Κατσουρό. έπειδή είχε συστήσει στό Εκπαι
δευτικό συμβούλιο νά είναι έπιφυλακτικό στή λήψη άποφάσεων. μέχρις 
δτου έκδικαστεΐ ή ύπόθεση. Τό ύπουργείο μέ έγγραφό του γνωστοποίησε 
στήν έφημερίδα τίς έπιφυλάξεις τοΰ Κατσουροΰ, γνωρίζοντας ταυτόχρονα, 
ότι ή έκδίκαση τής άπόφασης, άπό τήν πλευρά τής διοίκησης, θά γινόταν 
άπό τό 'Εποπτικό συμβούλιο Ίωαννίνων. τοΰ οποίου ή λειτουργία άρχιζε 
άπό τίς άρχές Σεπτεμβρίου.

Έπειδή ό ’Ηπειρωτικός άγών έκανε συνεχή επίκληση τοΰ βουλεύματος 
γιά νά συνεχίσει τήν πολεμική του έναντίον τών μή παραπεμφθέντων κα
θηγητών, τών Άλκ. Κοντοπάνου. Χαρ. Ίωαννίδου. στούς όποιους προστέ
θηκε άργότερα καί ό Χαρ. Μαστορίδης, ή Ήπειρος κατήγγειλε τήν είσαγ- 
γελική άρχή ότι. ένώ πρότεινε μέ τό βούλευμα τήν άπαλλαγή τών καθη
γητών. έκτός τοΰ Μελισσάρη. άπό κάθε κατηγορία, γιά νά φτάσει σ’ αύτή 
τήν πρόταση, χρησιμοποίησε κρίσεις καί συμπεράσματα άδικαιολόγητα, 
στήν πραγματικότητα άφηναν έκθετους στήν κοινή γνώμη τούς καθηγητές. 
Έγραφε συγκεκριμένα (24-10-30): Άλλά δυστυχώς ή είσαγγελική πρότα- 
σις. ινα προτείνη τήν άπαλλαγήν τών καθηγητών, καθ ’ ών ούδεμία προέ- 
κυψεν ένδειξις, έξετράπη εις τήν προσφιλή δυστυχώς εις τούς 'Έλληνας 
εισαγγελείς «φιλολογίαν τής κατηγορίας» καί διήνθησε τό σκεπτικόν καί 
τό ιστορικόν τής προτάσεώς της μέ κρίσεις άδικαιολογήτους. έν πολλοίς 
υπερβολικός έν γένει, καί. ας μάς συγχωρηθή τό βίαιον τοϋ χαρακτηρι
σμού. εις μή ανδρικήν άπονομήν βδελυρών ιδιοτήτων εις άνθρώπους μή 
δυναμένους νά άμυνθοϋν. Καί τό έτι χειρότερον: αί κρίσεις αύται καί ό 
χαρακτηρισμός περί τοΰ ήθικοϋ ποιοϋ τών άπαλλασσομένων καθηγητών, 
γενόμεναι άνευθύνως καί σχεδόν άσυνειδήτως... αί κρίσεις καί οί άνεύ- 
θυνοι χαρακτηρισμοί, βασιζόμενοι έπί γεγονότων άναποδείκτων άλλως τε 
έξωσχολικώς, ούδεμίαν έχόντων σχέσιν μέ τήν έκπαίδευσιν, μέ τήν μαθη
τικήν έξάρτησιν καί τήν έν γένει σχέσιν μαθητοϋ καί διδασκάλου, γεγονό
τα μηδαμινής σημασίας δι ’ οίονδήποτε, έγιναν συνθήματα άγώνος εις τάς 
στήλας τής συναδέλφου (τοϋ 'Ηπειρωτικού άγώνος) καί άφορμή διαρκούς 
δημοσιογραφικής πολεμικής. Ά λλά τοϋτο είναι άτοπον. Καί έπί πλέον 
τούτου, άδικον. Καί ή διαμαρτυρία τής συναδέλφου κατά τοϋ Γενικού έπι- 
θεωρητοϋ. συστήσαντος έπιφύλαξιν (στό ύπουργείο) άδικαιολόγητος. Δ ιό
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τι έπιφύλαξις μεγάλη άπαιτεϊται είς τήν υίοθέτησιν τών είσαγγελικών χα
ρακτηρισμών, άτυχων, περιττών καί άδικαιολογήτων, δι ’ όσους έμελέτη- 
σαν τήν δικογραφίαν -είσαγγελικών χαρακτηρισμών βασισθέντων έπί τών 
λεγομένων ένός γυναίου, ξένου καί πρός τό σχολεΐον καί τήν μαθητικήν 
ιδιότητα. Στό ίδιο άρθρο ή Ή πειρος υποστήριζε πώς άφοϋ δέν υπάρχει 
ποινική δίωξη κατά τών απαλλασσόμενων καθηγητών, δέν μπορούσε νά 
άσκηθεΐ καί διοικητική δίωξη. "Οχι, άπαντοΰσε ό Ηπειρωτικός άγών -καί 
σωστά- μπορεί νά άσκηθεΐ διοικητική δίωξη, άνεξάρτητα τής ποινικής, γ ι’ 
αύτό καί έπρεπε οί καθηγητές νά τιμωρηθούν.

Ή  άντιδικία άνάμεσα στίς δυό έφημερίδες συνεχίστηκε. Μετά τή δίκη 
Μελισσάρη θά έμπαιναν στό χορό καί οί άλλες έφημερίδες, δλες στό 
πλευρό τών καθηγητών, μέ μόνη άντίπαλο τόν Ηπειρωτικό άγώνα.

Μετά τή δεύτερη αναβολή (στίς 28 ’Οκτωβρίου), ή δίκη Μελισσάρη 
άρχισε στίς 2 Δεκεμβρίου καί τελείωσε τήν άλλη μέρα. Μάρτυρες κατηγο
ρίας οί παθούσες μαθήτριες, άλλες έξωσχολικές, γιατροί καί ένας καθη
γητής τής Ζωσιμαίας σχολής, όχι Ήπειρώτης, ό Παραράς. Ό  κατηγορού
μενος δέν εμφανίστηκε στή δίκη. Πρόεδρος τοϋ δικαστηρίου ό Βασιλείου 
καί εισαγγελέας ό Έλευθερουδάκης. Εξετάσθηκαν οί δυό παθοϋσες μαθή
τριες καί έξέθεσαν μέ λεπτομέρειες πώς ό Μελισσάρης, γιά νά τίς βοηθήσει 
νά γράψουν στά διαγωνίσματα, τίς παρέσυρε στό δωμάτιό του καί τίς διέ- 
φθειρε. Ά πό τούς μάρτυρες γιατρούς ό Λεων. Χαρίσης, έξέθεσε τά γνωστά 
ήδη, τά τής επίσκεψης μιάς άπό τίς μαθήτριες στό ιατρείο του, τής εξέτα
σής της, τής διαπίστωσης δτι ήταν έγκυος καί τής ομολογίας της δτι τήν 
είχε καταστρέφει ό Μελισσάρης. Ό  χειροϋργος Γεώργ. Σούλης, τοϋ όποι
ου τή μαρτυρία έπικαλέστηκε ό Χαρίσης, δήλωσε άγνοια τών γεγονότων, 
ένώ ό γιατρός Π. Άποστολίδης μίλησε μόνο γιά ύποψίες πού τοϋ γεννή
θηκαν άπό τή συγκέντρωση μαθητριών έξω άπό τό σπίτι τοϋ Μελισσάρη. 
Ό  καθηγητής Παραράς κατέθεσε έπιβαρυντικά στοιχεία όχι μόνο γιά τό 
Μελισσάρη, άλλά καί γιά τούς Κοντοπάνο καί Ίωαννίδη, άνέφερε μάλιστα 
καί τό δνομα τοΰ Χαρ. Μαστορίδη ώς ένοχου, γιά τήν δλη στάση του άπέ- 
ναντι τών μαθητριών. Στό Α ' γυμνάσιο (τή Ζωσιμαία) -είπε- βασίλευε 
αθλιότητα. Σημειώνονταν πολλές αισχρότητες έκ μέρους τών ύπό κατηγο
ρία καθηγητών, άφήνοντας υπονοούμενα καί γιά άλλους. Ό  εισαγγελέας, 
άκολουθώντας τήν τακτική πού χρησιμοποίησε στήν έκδοση τού βουλεύ
ματος, κατακεραύνωσε δχι μόνο τό Μελισσσάρη, τοΰ όποιου είχε άποδει- 
χθεϊ ή ένοχή, άλλά καί τούς Κοντοπάνο καί Ίωαννίδη, τών οποίων ζήτησε 
τή διοικητική δίωξη, συμφωνώντας έτσι μέ τόν Ηπειρωτικό άγώνα. Είπε 
συγκεκριμένα στήν άγόρευσή του: Μόνον τό γεγονός ότι οί διαφυγόντες 
τούς όνυχας τής δικαιοσύνης ήταν παρόντες. όταν ό Μελισσάρης παρώ- 
τρυνε τά θύματά του νά παραδοθοϋν καί είς αυτούς καί ότι δέν κατήγγει
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λαν τό γεγονός είς τήν προϊσταμένων των αρχήν, καθιστά αύτούς υπολό
γους άπέναντι τής δικαιοσύνης. Αύτό ήταν. Ή  φράση τοΰ εισαγγελέα νά 
διωχθούν διοικητικά oi μή παραπεμφθέντεςς, άνοιξε τούς άσκούς τοϋ Αιό
λου, καί κράτησε τήν πόλη σέ αναταραχή γιά πολύν καιρό. Ή  καταδικα- 
στική άπόφαση καί τό περιεχόμενο τής άγόρευσης τοΰ εισαγγελέα έδωσαν 
τήν εύχέρεια στόν Ηπειρωτικόν αγώνα -τή μόνη έφημερίδα πού δημοσί
ευσε τά λεπτομερή πρακτικά τής δίκης, οί άλλες περιορίστηκαν μόνο στήν 
άναγραφή τής άπόφασης (καταδίκη τοΰ Μελισσάρη σέ 3 χρόνια φυλάκιση 
καί 1.500 δρχ. ψυχική οδύνη)- νά πανηγυρίσει: Χαρακτηριστικοί είναι οί 
τίτλοι του: Ό  επίλογος τών σκανδάλων - Ό  άγών μας δικαιώνεται πλη
ρέστατα καί μέχρι κεραίας - Ή  δικαιοσύνη αίρει τόν πέπλον τοϋ αίσχους 
καί τής άτιμώσεως Αθώα κοράσσια έκμαυλιζόμενα υπό τών επιτηδείων 
σατύρων καθηγητών - Α ί υπέροχοι άγορεύσεις τοϋ είσαγγελέως καί τοϋ 
Σωτ. Γκιζά (πολιτική άγωγή) - Α ί μαϋραι φυσιογνωμίαι τών Κοντοπάνου 
καί Ίωαννίδου.

Τά πυρά έναντίον τού εισαγγελέα άρχισαν μετά τή λήξη τής δίκης, μέ 
αύστηρούς σχολιασμούς τής άγόρευσής του. Πρώτη τόν κατηγόρησε ή 
'Ήπειρος (4-12-30): Ό  κ. είσαγγελεύςχθές ώμίλησε διά μίαν υπόνομον. Βε
βαίως. Ό  κ. είσαγγελεύς είναι νέος είς τήν πόλιν μας καί γνωρίζει τήν μίαν 
υπόνομον μόνον, δπως τήν εΐδεν είς τήν δικογραφίαν καί τήν άνάκρισιν, 
καί δέν είναι βεβαίως δυνατόν νά γνωρίζη καί τήν άλλην, τήν βαθυτέραν, 
τήν βρωμερωτέραν υπόνομον, τών άνευθύνων φημών, τήν ύπόνομον τών 
τριόδων, τών καφενειακών συζητήσεων, τής έγωπαθείας... Μέ άνθρωπίνην 
μορφήν, σύμβολον τής υπονόμου, λάσπη καί άναθυμίασις άπό τό τέλμα 
της, έκυλίσθη χθές προ τής έδρας τοϋ δικαστηρίου καί πρό τοϋ είσαγγελέ
ως, ένας άνθρωπος (έννοει τόν καθηγητή Παραρά): Μοϋ είπαν, είδα, έμα
θα. δέν ξέρω, ίσως, έβγαιναν περίπατο... αί άναθυμιάσεις τής ύπονόμου 
πνίγουν τόν πρόεδρον, έξαγριώνουν τό άκροατήριον. —Αιατί δέν καταγ
γείλατε-, —Διότι έχουν ισχυρούς προστάτας... κύριε είσαγγελεϋ! 'Εάν είχα
τε έλθει όλίγον πρότερον είς τήν πόλιν μας (άναφέρεται ή έφημερίδα στόν 
εισαγγελέα), θά έγνωρίζατε άσφαλώς, δτι ό άνθρωπος αύτός δέν αποτελεί 
φαινόμενον μοναδικόν... δτι δέν άντιπροσωπεύει τόν εαυτόν του καί μό
νον, ά λλ’ άποτελεϊ σύμβολον. Σύμβολον, μέ άνθρωπίνην μορφήν τής 
άλλης μεγάλης ύπονόμου, τών άνευθύνων διαδόσεων καί τής έγωπαθείας, 
τής όποιας αί άναθυμιάσεις θά σάς έπνιγον, δπως έπνιξαν καί τόν κ. πρό
εδρον, καί θά ώμιλούσατε, εάν έγνωρίζατε, δτι ό δυστυχής καθηγητής Πα- 
ραράς, δέν άποτελεϊ άτομον άλλά κατάστασιν ολόκληρον, μίαν άλλην 
ύπόνομον. Ή  υπόνομος τοϋ Μελισσάρη έληξεν μαζί μέ τήν θύραν τοϋ κε
λιού τής φυλακής του, ένώ ή άλλη, ή μεγάλη υπόνομος, τής οποίας αί άνα- 
θυμιάσεις μάς πνίγουν καθημερινώς, καί τήν όποιαν σεις κ. είσαγγελεϋ δέν 
έγνωρίσατε άκόμη, δέν θά κλείση ποτέ...



Σέ λίγο, τά πράγματα θά έκτραχύνονταν περισσότερο καί ό φανατι
σμός θά όδηγοϋσε σέ ασυλλόγιστες ενέργειες, μέ τήν οργάνωση συλλαλη
τηρίου. Πρίν τήν άναφορά στά πρωτοφανή αύτά γεγονότα, παραθέτω τήν 
άποψη τοΰ Ήπειρωτικοϋ άγώνος, γιά τόν Παραρά, τελείως άντίθετη μ’ 
εκείνη τής Ηπείρου καί τών άλλων εφημερίδων: Τό θάρρος καί ή παρρη
σία γνώμης, μέ τά όποία ένεφανίσθη οπλισμένος ό καθηγητής κ. Παραράς 
ενώπιον τοϋ δικαστηρίου, διά νά άναδιπλώση τάς πτυχάς, διά τών όποιων 
έκρύπτοντο τόσα αίσχη, άποτελοϋν όντως τίτλον τιμής διά τόν άντρα... Τί 
συμπέρασμα νά βγάλεις άπό τή σύγκριση τών δύο κειμένων; Θάκουε όμως 
καί περισσότερα, ό Παραράς, όχι έπαινετικά... (Θυμάμαι τόν Παραρά" τόν 
είχα καθηγητή στό Β ' γυμνάσιο. "Ήταν καλά καταρτισμένος στήν επιστή
μη του, φυσικός νομίζω, ώς άνθρωπος δμως ήταν ιδιότυπος. "Ισως ή ιδιο
τυπία καί ή τάση πρός άπομόνωση νά προερχόταν άπό τήν ψυχολογική κα
τάσταση πού βρισκόταν, έξαιτίας τής κατάθεσής του στό δικαστήριο, άφοϋ 
ήρθε σέ άντίθεση μέ τή μεγάλη πλειοψηφία τών καθηγητών).

Ή  δίκη καί τό αποτέλεσμά της, ήταν φυσικό νά άποτελέσουν ύλικό 
έκμεταλλεύσιμο. Δυό μέρες μετά τήν έκδοση τής άπόφασης, ό 'Ηπειρω
τικός άγών αισθανόταν άπόλυτα δικαιωμένος, δπως φαίνεται άπό τό 
άρθρο του τής 5-12-30, μέ τίτλο: Ή  δικαίωσις τοϋ άγώνος μας. Ώ ς  ένα 
σημείο είχε δίκιο νά έπαίρεται. Είχε φέρει στό φώς τά σκάνδαλα, παρά τήν 
άντίδραση τών άλλων έφημερίδων, πού άπέδιδαν άλλα ελατήρια στή δη
μοσιογραφική έρευνα. Ώ ς  ένα σημείο δμως... Γιατί ή συνέχιση τής άρθρο- 
γραφίας κατά τών άπαλλαγέντων καθηγητών, έμπρηστική πολλές φορές, 
χώρισε τήν πόλη στά δυό καί δημιούργησε καταστάσεις κάποτε ανεξέλεγ
κτες, χωρίς νά ύπολογίζονται καί οί συνέπειες τής άναταραχής. Νίκησε, 
λοιπόν, ή έπιμονή τής έφημερίδας. Δέν ήταν δμως, γ ι’ αύτή. μιά νίκη ολο
κληρωμένη, άφοΰ είχαν ξεφύγει άπό τά χέρια τής δικαιοσύνης καί άλλοι, 
κατά τήν άποψή της, ένοχοι. Τό μένος της στρεφόταν, κυρίως, κατά τών 
τριών καθηγητών, τών Άλ. Κοντοπάνου, Χαρ. Ίωαννίδου, καί Χαρ. Μα
στορίδη, τών όποιων ζητοΰσε τήν άμεση έκδίωξή τους άπό τήν πόλη. Στό 
άρθρο του έγραφε: Έχοντες εύρύν κύκλον γνωριμιών, διαθέτοντες κϋρος 
(λησμονεΐται πώς γιά νά διαθέτει κανείς κΰρος πρέπει νά έχει καί άνάλο- 
γες ικανότητες, κυρίως άρτια έπιστημονική συγκρότηση καί καλά άποτελέ
σματα διδαχής) καί μέσα, μηχανορράφοι καί διαστροφείς τής άληθείας, 
είχον κατορθώσει νά ενσταλάξουν είς τήν λαϊκήν ψυχήν τήν άμφιβολίαν. 
Όπλισθέντες δέ μέ τό όπλον τοϋτο παρέπεισαν καί συναδέλφους των είς 
βαθμόν, ώστε οϋτοι, τοϋ καθήκοντος ευσυνείδητοι στρατιώται, νά υπογρά
ψουν μίαν έναντίον μας μήνυσιν. Δυό αίτια διαβλέπω στή στάση τοΰ, κατά 
τά άλλα, ήρεμου καί σώφρονα άνθρώπου καί δημοσιογράφου Εύθυμίου 
Τζάλλα, άπέναντι τών καθηγητών, στάση πού εκδηλώθηκε δχι μόνο μέ τήν 
άρθρογραφία, άλλά καί μέ άνάληψη πρωτοβουλιών πού δημιούργησαν στά

— 244 —



— 245 —

Γιάννινα μιά πρωτόγνωρη άναταραχή. (Θά γίνει στή συνέχεια εκτενέστερη 
άναφορά). Πίστευε άπόλυτα πώς υπήρχε διαφθορά στά σχολεία καί τό βά
ρος τής ευθύνης είχαν γ ι’ αύτό οί καθηγητές. Έπρεπε, λοιπόν, νά καθαρθή 
ή πόλις άπό τό Κυλώνειον άγος. Πικράθηκε επίσης πολύ άπό τή μήνυση πού 
υπέβαλαν έναντίον του πολλοί καθηγητές κατηγορώντας τον ώς σκανδαλο- 
Οήοα καί εχθρό τοϋ σώματος τών καθηγητών. (Ή μήνυση έκδικάστηκε ύστε
ρα άπό μήνες καί κατέληξε σέ άθώωση). ’Εξάλλου, άν δέν άποκαλύφτηκαν 
πολλά σκάνδαλα, άποδείχτηκε δικαστικά ένα καί δράστης ήταν καθηγητής.

Σέ έρευνα τής έφημερίδας, τήν ίδια μέρα (5-12-30) γινόταν λόγος γιά 
μεγάλη άναταραχή άνάμεσα στούς πολίτες, έξ αιτίας τής αποκάλυψης τών 
σκανδάλων καί γιά προθέσεις τους νά ζητήσουν τήν άπομάκρυνση άπό τήν 
πόλη ορισμένων καθηγητών. Κατόπιν τών άποκαλυφθεισών βρωμεροτή- 
των κατά τήν δίκην -έγραφε- θά συγκεντρωθούν εις τήν αίθουσαν τοϋ 
Εμπορικού επιμελητηρίου τά προεδρεία τής 'Ομοσπονδίας τής πόλεως, γιά 
νά συσκεφθοϋν καί νά συντάξουν υπόμνημα διαμαρτυρίας πρός τάς άρχάς 
καί τήν κυβέρνησιν, μέ τό όποιον θά ζητούν τήν άπομάκρυνσιν δλων τών 
καθηγητών, τών οποίων τά ονόματα είχαν άκουσθεΐ κατά τήν δίκην Με- 
λισσάρη. Πολλοί πολίτες, πρόσθετε, άπείλησαν πώς θά σταματήσουν τή 
φοίτηση τών παιδιών τους στά γυμνάσια γιά νά άναγκάσουν τό σύλλογο 
τών καθηγητών νά ένεργήσει γιά τή μετάθεση τών παρεκτραπέντων συνα
δέλφων τους. ’Άλλες πληροφορίες έλεγαν -καί ήταν σωστές- πώς τό διοι
κητικό συμβούλιο τού Συλλόγου Πολυτέκνων άπεφάσισε νά στείλει έγγρα
φα στό δημαρχεύοντα Τιμ. Γιαννή -ό δήμαρχος έλειπε- προτρέποντάς τον 
νά συγκαλέσει σέ σύσκεψη τά διοικητικά συμβούλια όλων τών οργανώσε
ων καί σωματείων τής πόλης, μέ σκοπό τή λήψη άπόφασης: νά έκδιω - 
χ θ ο ϋ ν  κα κή ν  κακώ ς έκ τή ς  π ό λεω ς, δ σ ο ι κ α θ η γη τα ί έπρόδω -  
σαν τό κα θήκο ν  των. Στό μεταξύ τό ύπουργείο Παιδείας είχε στείλει 
τόν Σταματέλλο. έκτακτον άπεσταλμένον. γιά νά ένεργήσει άνακρίσεις γιά 
τά σκάνδαλα.

Στίς 9 Δεκεμβρίου ό δημαρχεύων άνταποκρίθηκε στήν έκκληση καί κά- 
λεσε σέ σύσκεψη στό Δημαρχείο, όλα τά συμβούλια τών οργανώσεων. Μί
λησαν πολλοί γιά τό θέμα, άλλά άπό τήν άρχή φάνηκε ή θέληση τής μεγά
λης πλειοψηφίας νά έκδιωχθοϋν οί καθηγηταί άπό τήν πόλιν. Άποφασί- 
στηκε άκόμα. μετά τήν έκλογή 7/μελοΰς έπιτροπής, όλοι οί έκπρόσωποι νά 
μεταβοΰν στή Γενική διοίκηση καί νά άξιώσουν τήν έντός 24 ώρών άπομά- 
κρυνσιν τών καθηγητών. Ό  Γενικός διοικητής Άχ. Καλεύρας έδωσε τήν 
υπόσχεση νά διαβιβάσει στήν κυβέρνηση, τηλεγραφικώς, τίς άξιώσεις τών 
εκπροσώπων, συνέστησε όμως νά σταματήσουν οί ένέργειες, μέχρις ότου 
έκδοθεΐ τό πόρισμα τών άνακρίσεων, άναμενόταν σέ 4-5 μέρες. Ταυτόχρο
να ειδοποίησε τούς καθηγητές Κοντοπάνο καί Ίωαννίδη νά σταματήσουν 
νά παραδίδουν μαθήματα, μέχρι τήν έκδοση άπόφασης άπό τήν αρμόδια
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υπηρεσία. Ά πό τή μέρα αύτή κι ύστερα ή εξέλιξη τών γεγονότων προσλαμ
βάνει τή μορφή χιονοστιβάδας.

Δυό μέρες αργότερα ό Ηπειρωτικός άγών, σχολίαζε ώς εξής τίς εξελί
ξεις (10-12-30): Εκείνο πού έλαβε χώραν είς τό Δημαρχιακόν κατάστημα, 
κατά τήν συνεδρίασιν τών διοικητικών συμβουλίων όλων τών όργανώσε- 
ων, τής πόλεως καί τών επαρχιών, καί έκεΐνο τό όποιον έπηκολούθησε τήν 
έκδηλωθεΐσαν λαϊκήν άγανάκτησιν, όμολογοϋμεν δτι ύπήρξεν άνέλπιστον. 
Έχομεν συνηθίσει πάντοτε μέ μίαν τακτικήν, προσομοιάζουσαν κατά 
πολύ τής τακτικής τοϋ ραγιά. Ή  προψεσινή δμως λαϊλαψ ήλθε διά νά θέση 
νέαν βάσιν τής κινήσεως καί δράσεως τοϋ λαοϋ μας... Ή  πολιτική τής μ ι
κροψυχίας έγκατελείφθη πλέον καί ή πόλις άνδρικά ύψωσε τό ανάστημά 
της καί ήξίωσε... Τί άξίωσε ή πόλη τών Γιαννίνων, πού άπόκτησε ξαφνικά 
άνδρικό άνάστημα; Νά έκδιωχθοϋν πέραν τών Ηπειρωτικών συνόρων οί 
γνωστοί καθηγηταί. Νά έγκαταλείψουν άμέσως τό Ηπειρωτικόν έδαφος 
εκείνοι πού μετέβαλαν είς άναιδή πορνίδια ελληνικός παρθένους. Φύγετε! 
Φύγετε έλεεινότητες καί ρυπαρότητες... αί προδοσίαι τών παραδόσεων καί 
τών ιδανικών μας (έπαναλαμβάνεται στήν άρχή τών προτάσεων πάντοτε 
τό «φύγετε»)..., αί νοσηραί διάνοιαι άξιοι μόνον ώς τρόφιμοι τρελλοκομεί- 
ων, παρά ώς καθηγηταί..., οί ύποκλέψαντες τήν τιμιότητα τών κοριτσιών 
μας, οί άτιμάσαντες τό ένδοξον Ηπειρωτικόν όνομα τών Μανάρηδων, Σα
μαριών, Άράπηδων (παλιοί γυμνασιάρχες τής σχολής) καί λοιπών, οί κα- 
ταπροδώσαντες τό ένδοξον Ηπειρωτικόν όνομα. Ή  καταιγίς φθάνει καί 
θά συντριβήτε.

Παρά τήν έντολή τού Καλεύρα, οί Κοντοπάνος καί Ίωαννίδης συνέχι
σαν νά παραδίδουν μαθήματα στό γυμνάσιο. Οί άντιπολιτευόμενοι τούς 
καθηγητές διέδιδαν ότι οί Ίωαννίδης καί Μαστορίδης προέτρεπαν τούς 
μαθητές τής Ζωσιμαίας νά λιθοβολήσουν τούς χωροφύλακες, πού θά πή
γαιναν στό γυμνάσιο γιά νά εφαρμόσουν μέ τή βία τήν έντολή τού Καλεύ
ρα. Αύτή καί άλλες φήμες κυκλοφορούσαν στήν πόλη καί προκαλούσαν 
διέγερση στούς πολίτες, οί όποιοι, μέ τή ζύμωση πού είχε γίνει άπό μέρες, 
ήταν έτοιμοι νά άκολουθήσουν καί τίς πιό άκραιες θέσεις.

Επειδή δέν ύπήρχε καί μεγάλη έμπιστοσύνη στις διαβεβαιώσεις τού 
Καλεύρα, ό δημαρχεύων Γιαννής, μέ τήν προτροπή τών πρωτοστατούντων 
στήν έναντίον τών καθηγητών κίνηση, κάλεσε, σέ νέα σύσκεψη τά διοικητιά 
συμβούλια τών οργανώσεων (9-12-30). Μίλησαν πολλοί καί άπό τά όσα 
ειπώθηκαν ή συνέλευση άπέκλινε πρός τήν άποψη νά μή προβούν σέ καμ- 
μιά ενέργεια πριν όλοκληρωθεΐ τό άποτέλεσμα τής διοικητικής άνάκρισης 
πού είχε διατάξει ό Καλεύρας. "Ολα άνατράπηκαν όταν εμφανίστηκε στή 
συνέλευση ό Κ. Πετσαλίτης, ό όποιος άνέφερε, ότι στήν αίθουσα τής Ζω- 
σιμαίας σχολής γινόταν άλλη συγκέντρωση παραγόντων τής πόλης, απο
φασισμένων νά άποδοκιμάσουν τίς ενέργειες τής συνέλευσης τού Δημαρ
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χείου καί νά πλαστογραφήσουν τό γνήσιον φρόνημα τοϋ λαοϋ. Α ί πληρο- 
φορίαι έξηρέθησαν τά πνεύματα καί ή σννέλευσις εις άπάντησιν τών ενερ
γειών αυτών άπεφάσισε τήν όργάνωσιν συλλαλητηρίου. ’Επειδή ή *Ηπει
ρος έγραψε δτι ή συνέλευσις (τοΰ Δημαρχείου) στερείται σοβαρότητος, ό 
Ηπειρωτικός άγών άπαντοΰσε πώς οί συγκεντρωμένοι στό Δημαρχείο 
αντιπροσώπευαν τίς οργανώσεις τους καί ήταν φορείς τών αντιλήψεων 
τών μελών των. Πρός έπίρρωση τών ισχυρισμών άνέφερε καί μερικά ονό
ματα παραστάντων έγκριτων πολιτών: Βασ. Λάππας, Πέτρος Λάππας, 
Άδ. Τσατσάνης, Άναστ. Ξιούρας, Μιχ. Καππάς, γιατροί, Άβραμίκος 
Λεβή, ’Αθαν. Άθανασιάδης, Σπυρ. Μέρτζιος, Άν. Βλαχόπουλος, Λεβή Κο- 
έν, Κων. Γκλίναβος, έμποροι, Γ. Νιαβής, δικηγόρος.

Ποιοί είχαν συγκεντρωθεί στή Ζωσιμαία σχολή καί τί άποφάσισαν; 
Κατά τήν είδησεογραφία καί τό σχολιασμό τοΰ Χρηστοβασίλη, πού παρα
κολούθησε καί τίς δυό συγκεντρώσεις, στή Ζωσιμαία είχαν συγκεντρωθεί 
γονείς καί κηδεμόνες τών μαθητών, κατόπιν τοϋ δημιουργηθέντος άστο
χου καί άσκοπου θορύβου είς βάρος εκλεκτών καθηγητών, άποσκοποϋντος 
νά έπηρεάση τό έργον τής διεξαγομένης διοικητικής άνακρίσεως μετά τό 
πέρας τής δίκης καί νά παρακωλύση οϋτω τήν άπονομήν δικαιοσύνης. Μέ 
τό ψήφισμα πού έξέδωσαν οί συγκεντρωθέντες (τό υπέγραφαν: I. Κυπριώ- 
της. Κων. Ρώϊμπας, Κων. Στεφόπουλος, δικηγόροι, Βασ. Μιχαηλίδης, 
Δημ. Δάνος, Άτζεμόπουλος, γιατροί, Β. Δόνος, κτηματίας, Σταύρος Τσο- 
νίδης, X. Λάππας, έμποροι, Ίωάν. Παπαζήσης καί Δ. Κωστής, έπαγγελμα- 
τίες (άλλη δηλαδή όμάδα έγκριτων πολιτών, κάτι πού δίνει σαφή εικόνα 
τής διάστασης τών Γιαννιωτών γύρω άπό τό θέμα): α) Άποδοκίμαζαν τόν 
τεχνητό θόρυβο πού δημιουργήθηκε άπό τόν τύπο καί άπό τίς ένέργειες 
πολιτών. "Ολα άποσκοποΰσαν στήν κατάργηση τής έννοιας τοΰ κράτους 
καί τής δικαιοσύνης, β) ’Εξέφραζαν τή συμπάθειά τους πρός τούς θίγόμε
νους καθηγητές γιά τήν άνοίκειον πολεμικήν έναντίον τους, κατά τό διά
στημα 15 όλόκληρων μηνών καί τήν έκτίμησή τους γιά τίς ύπηρεσίες πού 
πρόσφεραν στήν ’Ηπειρωτική έκπαίδευση. γ) Παρακαλοΰσαν τή Γενική δι
οίκηση νά λάβει τά κατάλληλα μέτρα πρός έξασφάλιση τής γαλήνης καί 
τής κανονικής λειτουργίας τών σχολείων έναντίον πάσης τυχόν άποπείρας 
διαταράξεως τής τάξεως έκ μέρους ευαρίθμων ταραξιών, δ) Παρακαλοΰ
σαν τό τοπικό συμβούλιο τής Μ. ’Εκπαίδευσης νά συνεχίσει απερίσπαστο 
καί ανεπηρέαστο άπό κάθε τεχνητό θόρυβο τό έργο τής πλήρους διελεύ- 
κανσης τής ύπόθεσης, μέ βάση τά πραγματικά γεγονότα καί δχι φήμες καί 
άοριστολογίες, χαλκευόμενες γιά νά παραπλανήσουν τήν κοινή γνώμη. Τό 
ψήφισμα παρέδωσε στό Γενικό διοικητή ή έπιτροπή.

Τό περιεχόμενο τοΰ ψηφίσματος έξόργισε τούς συγκεντρωμένους στό 
Δημαρχείο. Αύτοί ήταν αποφασισμένοι νά έπιβάλλουν τίς θελήσεις τους: 
άμεση εκδίωξη άπό τά Γιάννινα τών καθηγητών, τών όποιων τά ονόματα



είχαν άναφερθει στή δίκη Μελισσάρη, καί αυστηρή τιμωρία τους. Κάποια 
άρθρα καί σχόλια μάλιστα, άφηναν νά εννοηθεί ότι μπροστά στή θέληση 
τοϋ λαοΰ δέν ισχύει ό νόμος, (κάτι άνάλογο μέ τό νόμο τοΰ Λύντς). Ή  
άντίθεση άνάμεσα στίς δυό μερίδες ήταν τέτοια, πού οδήγησε σέ άνακατα- 
τάξεις θέσεων φορέων, μέ οδυνηρές συνέπειες. Ό  Γενικός έπιθεωρητής π.χ. 
Κατσουρός, τόν όποιο ή συνέλευση τοΰ Δημαρχείου κατηγορούσε γιά ολι
γωρία καί άδράνεια, φοβισμένος άπό τήν ζωηρότητα τών εκδηλώσεων έκεί- 
νων πού συγκρότησαν τό συλλαλητήριο, πήρε θέση έναντίον τών καθη
γητών, μέ συνέπεια νά άκούσει πολλά έπικριτικά σχόλια, άπό τήν άλλη 
πλευρά τώρα. Ό  Γενικός διοικητής Καλεύρας. πού μέ τήν ώς τότε στάση 
του έδειχνε νά κλίνει πρός τήν πλευρά τών κατηγόρων τών καθηγητών, 
έχασε τή θέση του, ένώ ό γυμνασιάρχης τής Ζωσιμαίας. Άλκ. Κυρούσης, 
μέλος τοΰ Έποπτικοϋ συμβουλίου, πού θά δίκαζε τήν υπόθεση, έχασε τή 
ζωή του, σέ μιά κρίση συνείδησης, γιά τό τί έπρεπε ν ’ άποφασίσει. Αύτό 
διαδόθηκε στά Γιάννινα, όταν μαθεύτηκε ό θάνατος τοΰ Κυρούση, άπό 
συγκοπή καρδιας. Τά θυμάμαι όλα, σά νά ήταν χτές. τά έζησα όπως τά έζη- 
σαν καί όλοι οί μαθητές τών γυμνασίων πού παρακολουθούσαν τήν εξέλι
ξη τής ύπόθεσης.

Ή  άρθρογραφία τοΰ Ηπειρωτικόν άγώνος, συνέβαλε σημαντικά στήν 
εξέγερση τών Γιαννιωτών καί στή συμμετοχή τους στό συλλαλητήριο στό 
κέντρο Ενστρατιάδου. τό όποιο ήταν ογκώδες. (Οί οργανωτές είχαν ζητή
σει άπό τό Γενικό διοικητή νά οργανώσουν συλλαλητήριο σέ άνοιχτό χώρο. 
Ό  Καλεύρας δέν έδωσε άδεια, φοβόταν μήπως δημιουργηθοϋν έπεισόδια). 
Στή συγκέντρωση μίλησε, μέσα σέ μιά άτμόσφαιρα έντονων άποδοκιμα- 
σιών κατά τών καθηγητών, ό πρόεδρος τής οργανωτικής έπιτροπής τοϋ 
συλλαλητηρίου Γ. Νιαβής, ό όποιος άνέγνωσε καί τό σχετικό ψήφισμα 
(έγκρίθηκε διά βοής). Μ’ αύτό ό συγκεντρωμένος λαός: α) Διαδήλωνε τήν 
ιερή του άγανάκτηση καί έξέφραζε τό βαθύ του άποτροπιασμό έναντίον 
τών υπαιτίων τής βδελυράς πράξεως. β) Διατύπωνε τήν άξίωση νά άπο- 
λυθοΰν άμέσως άπό τήν ύπηρεσία, όσοι άποδειχθοϋν ένοχοι τών οργίων 
καί νά απομακρυνθούν άμέσως άπό τά σχολεία όλοι οί καθηγητές πού κα- 
τηγορήθηκαν. γ) Παρακαλοϋσε τήν κυβέρνηση νά ικανοποιήσει τό ταχύτε
ρο τήν εύλογη καί δίκαιη άξίωση τοΰ λαοΰ καί νά προχωρήσει άμέσως στή 
ριζική έκκαθάριση τοΰ διδακτικού προσωπικού τής Ζωσιμαίας σχολής, 
διορίζοντας καθηγητές, άντάξιους διαδόχους τών παλιών καθηγητών τής 
σχολής, δ) Έξέφραζε μομφή έναντίον τών προϊσταμένων τών κατηγο
ρουμένων. γιατί παραμέλησαν τήν όφειλόμενη έποπτεία καί τήν άγρυπνη 
παρακολούθηση τών έκπαιδευτικών προγραμμάτων τής ’Ηπείρου, πράγμα 
πού συνέβαλε στή δημιουργία τών θλιβερών έκτροπων στά σχολεία. Τούς 
κατηγορούσαν επίσης ότι. καί μετά τήν άποκάλυψη τών σκανδάλων, δέν 
φρόντισαν νά πάρουν τίς άναγκαιες αποφάσεις, γιά τήν αύστηρή καί πα
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ραδειγματική τιμωρία τών ενόχων. 5) Εξέλεξε έπιτροπή νά διαβιβάσει μέ 
τηλεγραφήματα τό περιεχόμενο τοΰ ψηφίσματος, στόν πρωθυπουργό, τούς 
προέδρους Βουλής καί Γερουσίας, άρχηγούς κομμάτων, υπουργό Παιδείας 
καί όλους τούς αρμόδιους.

Τό πλήθος -γιά τή μεγάλη συγκέντρωση τού οποίου, έκτός άπό τήν 
άρθρογραφία. συνέβαλε σημαντικά καί στό κλείσιμο τής αγοράς, καθώς 
καί οί κωδωνοκρουσίες άπό τίς καμπάνες όλων τών έκκλησιών-, παρά τίς 
συστάσεις νά διαλυθεί, έπέμενε νά μεταβεΐ στή Γενική διοίκηση γιά νά έπι- 
δόσει τό ψήφισμα στόν Καλεύρα καί ν ’ ακούσει τίς άποφάσεις του. Μι
λώντας άπό τόν έξώστη τής Γενικής διοίκησης ό Καλεύρας είπε: Ήκουσα 
πάντοτε μέ βαθειά προσοχή κάθε τι πού άπορρέει άπό τήν λαϊκήνβούλησιν 
καί θέλησιν. Βεβαίως τότε. εφόσον ό λαός έζητοϋσε κάτι φρόνιμον καί 
δυνατόν νά πραγματοποιηθώ. Υπήρξα έπί μακρόν υπηρέτης τών λαϊκών 
συμφερόντων. Έπί τοϋ προκειμένου έχω νά σάς εΐπω ότι, έφόσον ή Δικαι
οσύνη έπενέβη. ή Διοίκησις πρέπει ν ' άναμείνη. Γνωρίζετε ότι διετάχθη ό 
Γενικός επιθεωρητής νά τελειώση τάς άνακρίσεις τό ταχύτερον, έως ότου 
άποκρυσταλλωθή ή τελειωτική άπόφασις. Έδωσα τήν ύπόσχεσιν εις τούς 
άντιπροσώπους σας ότι μέχρι τής Δευτέρας (15-12-30) θά λυθή τό ζήτημα. 
Συνεπώς άναμείνατε. Τώρα σάς παρακαλώ νά διαλυθήτε ήρεμα, διά νά μή 
δημιουργηθή θόρυβος. Σέ άξίωση τής έπιτροπής νά Ικανοποιηθεί άμέσως 
τό αίτημα τής άπομάκρυνσής τών καθηγητών, ό Καλεύρας κάλεσε στή Γε
νική διοίκηση τό γυμνασιάρχη Άλκ. Κυρούση καί τό διευθυντή τού Διδα
σκαλείου Εύρ. Σούρλα καί τούς διέταξε νά απαγορεύσουν άπολύτως είς 
τούς κατηγορουμένους καθηγητάς νά πατήσουν τό πόδι των είς τά σχολεία. 
Έδωσε άκόμα τήν υπόσχεση (κατά τά γραφόμενα τής 'Αγροτικής ήχοϋς 
(13-12-30), ή όποία. μετά τή δίκη Μελισσάρη, έγκατέλειψε τήν ούδέτερη 
στάση της καί τάχτηκε, γιά ένα διάστημα, μέ τήν πλευρά τών κατήγορων 
τών καθηγητών, δτι καί άν παρ' έλπίδα μέχρι τής προσεχούς Δευτέρας ή 
άπόφασις τοϋ Εποπτικού συμβουλίου είναι άπαλλακτική διά τούς κατη
γορουμένους. τότε αύτός προσωπικά θά έκδιώξη τούτους έξ Ίωαννίνων. 
Ούτε λίγο, ούτε πολύ -άν πραγματικά δήλωσε αύτά πού τοϋ άποδόθηκαν- 
ο Καλεύρας δέν λάβαινε τίποτα ύπόψη του. Ούτε τήν ποινική, ούτε τή δι
οικητική δικαιοσύνη. Θά ξεχνούσε τούς νόμους καί θά νομοθετούσε ό 
ίδιος. Δηλαδή, έτσι ή άλλοιώς. είτε άποδεικνύονταν άθώοι, εϊτε όχι, έπρεπε 
να έξοντωθοΰν... Ή  ύπόθεση όμως δέν ήταν τόσο εύκολη, όσο ύπολόγισε 
ο Καλεύρας. Θά περνούσε άπό πολλές άκόμα φάσεις, μέχρις ότου ήσυχά- 
σουν τά πνεύματα.

Μετά τή διοργάνωση τοΰ συλλαλητηρίου δικαιολογημένα ό Ηπειρω
τικός άγών πανηγύριζε: Ό ,τι προεβλέπετο έγινε. Ή  λαϊκή θύελλα έξέσπα- 
°ε καί συμπαρέσυρε τούς χάρτινους πύργους, τούς όποιους έπεχείρησαν 
ν ανεγείρουν οί υπόδικοι διά νά άμυνθοϋν! (ύπονοεΐ τή συγκέντρωση τών
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γονέων στή Ζωσιμαία πού τάχθηκε μέ τό μέρος τών καθηγητών, συγκέ
ντρωση τήν όποία χαρακτήριζε ώς παρασυναγωγή). Στίς 4 ακριβώς οί κώ
δωνες τών εκκλησιών έκάλουν την πόλιν είς μίαν πραγματικήν άλλά πρω
τότυπον μυσταγωγίαν, ή όποία έτελέσθη είς τό θέατρον Εϋστρατιάδου, 
υπέρ τής ελληνικής έκπαιδεύσεως καί τών ελληνικών παραδόσεων. Έν 
μια στιγμή άπαξάπαντα τά καταστήματα τής άγοράς, ώς καί τής όδοϋ ΚΑ ' 
Φεβρουάριου, έκλεισαν καί πλήθη λαοϋ άρχισαν νά συρρέουν πρός τόν 
χώρον τοϋ συλλαλητηρίου. Μυσταγωγία λοιπόν! Ά ν  γίνονταν καί κάποι
ες άλλες μυσταγωγίες, όχι γιά τίς βρακοζώνες, δπως θά γράψει ό Χρηστο
βασίλης, άλλά γιά τήν επίλυση τών τεράστιων προβλημάτων τής ’Ηπείρου, 
ίσως αύτός ό τόπος νά βρισκόταν σέ καλλίτερη κατάσταση σήμερα.

’Ήταν φυσική ή άντίδραση τής άλλης μερίδας, αύτής πού ύποστήριζε 
τούς καθηγητές. Κι έδωσε τήν άπάντηση στήν πρόκληση, μέσψ τών έφημε- 
ρίδων Κήρυξ, (στήν άρχή κρατούσε έπαμφοτερίζουσα στάση), Ή πειρος 
καί Ελευθερία. Άπό τήν Ή πειρο  πήρε τή σκυτάλη ό Χρηστοβασίλης, γιά 
νά εκθέσει τό ιστορικό καί τήν κρίση του γιά τά γεγονότα: Μετά τά σκάν
δαλα τών προηγουμένων ετών (άναφέρεται σέ υπαρκτά σκάνδαλα) -έγρα- 
φε- τό σκάνδαλο τοΰ καθηγητοϋ Μελισσάρη καί τής μαθήτριας... (παραλεί- 
πονται άπό τόν γράφοντα τά ονόματα αύτής καί τής άδελφής της) μετά τήν 
άπόφασιν τοϋ Πλημμελειοδικείου Ίωαννίνων, δι ’ ής κατεδικάσθη ερήμην 
ό έκ Παρνασσίδος καθηγητής Μελισσάρης, είς τριών ετών φυλάκισιν, ώς 
συνήθως καταδικάζονται αύστηρώς οί δικαζόμενοι ερήμην, έχει καί συνέ
χειαν, συνέχειαν έρεθίζουσαν καταλλήλως τήν κοινήν γνώμην καί τήν 
κοινήν συνείδησιν. Τή υποκινήσει -άς μή τό κρύψωμεν- διευθυντοϋ ημερή
σιας ένταϋθα έφημερίδος, ό όποιος πρώτος έφερεν είς φώς τό σκάνδαλον 
Μελισσάρη, τή βοηθεία δύο ιατρών, οί όποιοι εΐχον θέσει τούς δακτύλους 
των έπί... όπου έδει, διότι, διά τής μαρτυρίας κάποιου έκ Νάξου καθηγη
τοϋ ένταϋθα (τού Παραρά), καθ’ οϋ υπάρχουν σοβαραί τινες κατηγορίαι, 
συνενοχοποιήθησαν καί δύο τρεις άλλοι καθηγηταί, οιτινες δμως άπηλλά- 
γησαν διά βουλεύματος άπό δέκα ήδη μηνών. Ό  δέ διευθυντής τής έφημε
ρίδος. θριαμβεύσας οϋτω διά τής έρήμην καταδίκης τοϋ καθηγητοϋ Μελισ- 
σάρη, ή όποία έρήμην καταδίκη πιθανόν νά καταλήξη είς πλήρη άθώωσιν 
ενώπιον τοϋ έν Κέρκυρα Έφετείου, κα τ’ άνακοπήν, ήθέλησε νά έπεκτείνη 
τό δημοσιογραφικόν του έργον καί μέχρι τών τριών άπαλλαγέντων προ δε
κάμηνου διά βουλεύματος καθηγητών, καί μέχρι τοϋ γυμνασιάρχου τής 
«Ζωσιμαίας σχολής» καί τοϋ Γενικοΰ έπιθεωρητοϋ τής Μ. Έκπαιδεύσεως 
ώς παραμελησάντων τό καθήκον των άπέναντι τών έν λόγω συκοφα
ντουμένων τριών καθηγητών, διότι νομικώς πάσα κατηγορία κατά προσώ
που άπαλλαγέντος διά βουλεύματος, θεωρείται συκοφαντία. Ό  θριαμβεύ- 
σας ώς εΐπομεν διευθυντής τής σκανδαλοποιού έφημερίδος, έν τή προσπα
θείς τον νά μεγαλοποιήση τόν θρίαμβόν του, έξήγειρε 56 έν όλφ σωματεία
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τής πόλεως, άτινα, σνγκληθέντα έν τφ  Δημαρχεία) άπήτησαν έκ μέρους τοϋ 
Γ.Δ. Ηπείρου τήν έντός 24 ωρών άπομάκρυνσιν τών τριών καθηγητών... 
Ά λλ ’ ό Γ. Διοικητής, θέλων νά κρίνη κατά πόσον ένέχονται οί τρεις κα
θηγηταί εις τό σκάνδαλον Μελισσάρη, διέταξε διοικητικός άνακρίσεις, μέ
χρι τής προσεχούς Δευτέρας (15-12-30), ινα αϋτη είναι δικαία. Εξάλλου 
δέ πολλοί γονείς καί κηδεμόνες μαθητών τοϋ γυμνασίου, μαθόντες τάς 
ένεργείας τών σωματείων κατά τών τριών καθηγητών τών τέκνων των καί 
θεωροϋντες αυτούς άθώους καί συκοφαντουμένους, συνελθόντες έν τή 
Ζωσιμαία σχολή, ώς έν συλλαλητηρίω, ύπέβαλον εις τόν Γ.Δ. Ηπείρου, τό 
συνταχθέν ψήφισμα. Στή συνέχεια παραθέτει τό ψήφισμα, τό όποιο δημο
σιεύτηκε, καθώς καί τό ψήφισμα τοΰ συλλαλητηρίου τών όργανώσεων 
(’Ελευθερία, 11-12-30). Στό επόμενο φύλλο τής εφημερίδας του (15-12-30) 
ό Χρηστοβασίλης επανήλθε δριμύτερος μέ τό άρθρο του: Οί βρακοζωνα- 
μύντορες: Τό συλλαλητήριον τής περασμένης Τετάρτης -έγραφε- έχει ξεπε- 
ράσει δλα τά συλλαλητήρια πού έγιναν έδώ στά Γιάννινα άπό τό 1913 πού 
ελευθερώθηκε ή Ήπειρος, καί δλα τά συλλαλητήρια πού είχαν όργανωθεI 
γιά σπουδαιότατα ’Ηπειρωτικά ζητήματα, άκόμα καί αύτό τής υποδοχής 
τοϋ Βενιζέλου τόν Αύγουστο τοϋ 1928... — Τί συνέβαινε καί μαζώχτηκε 
αύτή ή κοσμοπλημμύρα στό θέατρο τοϋ Εύστρατιάδου; Μήπως Τούρκοι, 
Βούλγαροι, Σέρβοι ή Μπολσεβίκοι είχαν μπει στήν Ήπειρό μας καί βάδι
ζαν πρός τά Γιάννινα γιά νά μάς κατακτήσουν καί νά μάς ύποδουλώσουν: 
Μήπως άπό καμμιά άλλη δύναμη κινδύνευαν οί έκκλησίες μας. ή πίστη 
μας καί τά ιερά μας: — Ό χι! Τίποτε ά π ’ δλα αύτά. Οί Μπολσεβίκοι είναι 
μακρυά άκόμα... οί Τοϋρκοι έγιναν φίλοι μας, οί Βούλγαροι είναι στά 
σύνορά τους... οί Σέρβοι είναι φίλοι μας. Έκινδύνευε κάτι άλλο, πολύ με
γαλύτερο άπό τήν κατάκτηση τής πατρίδος μας καί άπό τήν καταπάτηση 
τών εκκλησιών μας, τής πίστεώς μας καί τών ιερών μας... Είχαν δήθεν 
προσβληθεί άπό τούς... δασκάλους τους, δυό τρεις διεφθαρμένες μαθή
τριες καί βρέθηκαν «βρακοζωναμύντορες» νά παραπλανήσουν τόν λαόν 
τών Ίωαννίνων, νά τοϋ έρεθίσουν τό εύγενικό του φιλότιμο, νά τόν σηκώ
σουν στό ποδάρι, ζητώντας «έπί πίνακι» τά κεφάλια τριών συκοφαντουμέ
νων καθηγητών, τών άθώων καθηγητών τής «Ζωσιμαίας σχολής» μας, οί 
όποιοι έδώ καί δέκα μήνες είχαν άθωωθει διά βουλεύματος. Ά λ λ ’ δταν 
ένας λαός έξεγείρεται, είτε δικαίως, είτε άδίκως, ή λογική υποχωρεί καί ό 
λαός, ώς φουρτουνιασμένη θάλασσα, ώς πλημμυρισμένος ορμητικός ποτα
μός, προχωρεί άκάθεκτος κι απάνω στή μανία τον καταστρέφει τά πάντα! 
Αλλοίμονο καί τρισαλλοίμονο άν ή τιμή μιάς πόλεως κρέμεται άπό τή 
βρακοζώνα δυό νεανίδων διεφθαρμένων καί τήν παθολογικήν λαγνείαν 
ενός δασκάλου. Έστω κι άν δλα αύτά ήταν άληθινά, άν οί δυό μαθήτριες 
ήταν αθώες περιστερές, καί οί τρεις καθηγηταί σάτνροι, γιά όνομα τοϋ θε
ού, άξιζε ένας τέτοιος γενικός σνναγερμός τής πόλεως γιά τό παραστρά
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τημα δυό κοριτσιών: Έμεΐς κατακρίνομεν περισσότερον τά παραστρατισ
μένα κορίτσια, τά όποια δέν φαίνεται δτι έβιάσθησαν. καί λιγότερον τόν 
σάτυρον καθηγητήν. Καί στό κάτω-κάτω, τίμιε λαέ τών Ίωαννίνων. τί σχέ
ση έχουν άν δυό-τρεΐς μαθήτριες λησμόνησαν τά καθήκοντά τους πρός τήν 
ήθικήν: Μήπως δέν υπάρχουν σ ’ δλες τίς έλληνικές πόλεις τέτοιες έπιλή- 
σμονες μαθήτριες: Ήκουσες ν ’ άναστατωθή ή ’Αθήνα, ή Θεσσαλονίκη, ή 
Πάτρα ή ή Κέρκυρα γιά τίς βρακοζώνες τής μιάς ή τής άλλης διεφθαρμέ
νης νεάνιδος. δπως άναστατώθηκαν τά Γιάννινα: Α λλ ’ ό είσαγγελεύς άνέ- 
γνωσε άπό τήν έδρα του κατά τήν δίκην τοϋ άνηθίκον καθηγητή Μελισσά- 
ρη. άπό τήν Παρνασσίδα. καί τήν κατάθεσιν άλλον καθηγητή, κάποιου Πα- 
ραρά, άπό τή Νάξο. ό όποιος έλεγε πολλά τά άνήθικα έναντίον τών Ήπει- 
ρωτών μας καθηγητών, καί πρέπει νά τιμωρηθούν αυτοί μέ παϋσιν καί μέ 
έξορίαν, σέ 24 ώρες, άπό τήν Ήπειρο, καί νά έξαγνισθή ή ιερή «Ζωσιμαία 
σχολή» μας! Αλλά, λαέ μου. τήν κατάθεσιν τοϋ Παραρά πού άνέγνωσεν ό 
είσαγγελεύς. τήν άνέγνωσε δικαίως, γιά νά στηρίξη τήν κατηγορίαν ένα
ντίον τοϋ Μελισσάρη καί όχι έναντίον τών τριών άλλων καθηγητών. Διότι 
αύτά πού άναφέρονται είς τήν κατάθεσιν τά είχε έξοννχίσει τό αύτό δικα- 
στήριον. σνγκείμενον. άπό παραδειγματικώς σοβαρούς καί έντίμονς δικα- 
στάς καί άξιους τής έμπιστοσύνης μας. τά είχε βρή άνάληθα -ψεύτικα καί 
ειπωμένα άπό εμπάθεια, διότι ό Παραράς είχε λογαριασμούς μέ τούς 
συκοφαντημένους εντίμους Ήπειρώτας καθηγητάς μας καί άνέμειξε άδικα 
καί παράλογα στήν βρωμερήν ύπόθεσιν Μελισσάρη- Σ. καί Ο. (άναφέρο- 
νται τά ονοματεπώνυμα τών κοριτσιών) καί δέν μπορούσε τό δικαστήριο 
αύτό νά στηρίξη άδικα κατηγορία έναντίον άθώων καθηγητών... Λαέ μου! 
Σέ γέλασαν άσυνείδητοι κατήγοροι έντιμων καθηγητών, συμπατριωτών 
μας καθηγητών, σέ μέθυσαν μέ ψεύτικα λόγια καί σ ' έσυραν δέσμιον καί 
άλλόφρονα στό μαινόμενον συλλαλητήριον τής περασμένης Τετάρτης γιά 
νά ύπερασπίσης. δήθεν, τήν τιμήν νεανίδων, πού είχαν χάσει θεληματικώς 
άπό καιρού τήν παρθενική τιμή τονς! Αλλά δέν έγνώριζες λαέ μου, καϋμέ- 
νε λαέ. δτι ύπερασπιζόμενος έσύ τήν άνύπαρκτη τιμή τών νεανίδων εκεί
νων. έδολοφονοϋσες καί τήν τιμή τής τιμημένης πόλεώς μας. τής πόλεως 
τών Ίωαννίνων. πού είχε σώσει τήν τιμήν της άπό τόσους καί τόσους βαρ
βάρους κατακτητάς πού πέρασαν άπό τήν Ήπειρο! Τό συλλαλητήριό σου, 
λαέ τών Ίωαννίνων. δέν έδολοφόνησεν μόνον τρεις άθώους καθηγητάς, 
άλλ ’ έδηλητηρίασε ολόκληρη τήν μαθητιώσαν νεολαίαν τής Ηπειρωτικής 
πρωτενούσης. δτι διδάσκεται άπό διδασκάλονς άνηθίκονς. άλλά καί διε- 
τυμπάνισεν είς δλην τήν Ελλάδα μέ τά τηλεγραφήματά του, δτι ή πόλις 
τών Ίωαννίνων δέν είναι ή φημισμένη εκείνη πόλις (πού) γιά τήν άσπιλη 
καί ζηλεμένη τιμή της έπάλαισε 481 χρόνια πρός τόν άγριον Τούρκον κα- 
τακτητήν της. άλλ ’ έγινε, άφότου έλευθερώθηκε, Σόδομα καί νέα Γόμορα! 
Λαέ τών Ίωαννίνων! Τίμιε λαέ τής Ηπειρωτικής πρωτεύουσας, πρόσεξε
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άλλη φορά νά μή ξαναγίνης δργανο άσυνειδήτων εκμεταλλευτών της κα- 
λωσύνης σου καί τής φιλοτιμίας σου!

Είναι προφανές τί έπιδίωκε ό Χρηστοβασίλης μέ τό άρθρο του: Νά δη
μιουργήσει τήν πεποίθηση πώς δράστης τών άνήθικων πράξεων ήταν κά
ποιος μή Ήπειρώτης καθηγητής καί πώς κύριος κατήγορος τών μή κατα- 
δικασθέντων καθηγητών, άθώων κατά τόν άρθρογράφο, ήταν ξένος κι 
αύτός πρός τήν "Ηπειρο συνάδελφός τους. Δηλαδή ξένοι βάλθηκαν νά 
συκοφαντήσουν τίμιους Ήπειρώτες καθηγητές καί τό όνομα ταυτόχρονα 
της πόλης κι ότι όσοι πήραν μέρος στό συλλαλητήριο, παρασυρμένοι, 
στρέφονταν -χωρίς νά έχουν συναίσθηση τών σκοπών πού άλλοι έπιδίω- 
καν- έναντίον τίμιων συμπατριωτών τους καθηγητών καί έναντίον τής 
τιμής τής πόλης, τήν όποιαν οί ειδήσεις τών άθηναϊκών καί άλλων έφημε
ρίδων έμφάνιζαν ώς πόλη πού έρρεπε πρός τήν άκολασία...

Σκληρή άπάντηση στό Χρηστοβασίλη έδωκε ό Ηπειρωτικός άγών (17- 
12-30). Τόν κατηγόρησε ότι μέ τά δύο άρθρα του έξύβρισε τήν έπιτροπή 
τοΰ συλλαλητηρίου. "Εκρινε τίς άντιλήψεις του ώς ιδιορρύθμους καί όλως 
υποκειμενικός έπί ζητημάτων έπί τών όποιων έχει άντίθετον άποψιν ή 
κοινή γνώμη. Ό ζουν γεροντικής ιδιοτροπίας, πρόσθετε, καί τοΰ συνι- 
στοΰσε (άντιδημοκρατική θέση) νά μή συμμετέχει σέ συνεδριάσεις καί 
συσκέψεις, μέ τίς κατευθύνσεις τών όποιων βρισκόταν σέ διαφωνία καί 
άντίθεση.

Ό  Κήρυξ. σέ άρθρο του μέ τίτλο: Ή  έπιτυχία καί ή άποτυχία τού συλ
λαλητηρίου (13-12-30) κάκιζε καί στιγμάτιζε ώς άνάνδρους, όλους, όσοι 
έπί δυό χρόνια άνέχονταν τήν άγωνία μιας κοινωνίας παραπαίουσας άνά
μεσα σέ ύποθέσεις καί συλλογισμούς καί δέν βρήκαν τό άπαιτούμενο θάρ
ρος νά παρουσιαστοΰν στόν εισαγγελέα καί νά καταθέσουν ό.τι γνώριζαν 
(καί διέδιδαν πώς γνώριζαν). Θά βρεθούν καί νέα στοιχεία, κατά τή συνε
δρίαση τοΰ Εποπτικού συμβουλίου, τόνιζε ό 'Ηπειρωτικός άγών. όντας 
βέβαιος γ ι’ αύτό.

Στίς 16 συνήλθε τελικά τό 'Εποπτικό συμβούλιο (ή σύνθεσή του: I. Βα
σιλείου. πρόεδρος πρωτοδικών. I. Κατσουρός, Γεν. έπιθεωρητής Μ. έκπαί- 
δευσης, Άλκ. Κυρούσης, γυμνασιάρχης Ζωσιμαίας σχολής), άφοΰ ολοκλή
ρωσε τίς άνακρίσεις καί πήρε καί τίς έγγραφες άπολογίες τών τριών κα
θηγητών: Κοντοπάνου. Ίωαννίδου, Μαστορίδη' οί κατηγορούμενοι ζήτη
σαν νά παρουσιαστοΰν καί οί ίδιοι στό συμβούλιο γιά νά υποστηρίξουν 
τίς άπολογίες τους. Ή  άπολογία τοΰ Κοντοπάνου κράτησε 4 ώρες τήν 
πρώτη μέρα καί συνεχίστηκε καί τήν επόμενη. Ά πό τούς ικανότατους χει
ριστές τοΰ λόγου ό Κοντοπάνος φαίνεται ότι επηρέασε τό συμβούλιο στήν 
κρίση του. Τό συμβούλιο διέκοψε γιά λίγες μέρες τίς εργασίες του έξαιτίας 
τής ασθένειας τοϋ Βασιλείου, τήν όποία άρκετοί χαρακτήρισαν ώς διπλω
ματικήν. Στό διάστημα αύτό ό ύπουργός Παιδείας Γ. Παπανδρέου διέταξε



τούς τρεις καθηγητές νά παρουσιαστούν στό υπουργείο, μέχρις δτου έκδο- 
θει άπόφαση άπό τό Εποπτικό συμβούλιο. ’Εξάλλου, έπρεπε νά άπολογη- 
θοΰν και στό 'Ανώτατο εκπαιδευτικό Συμβούλιο, πού έκανε τις δικές του 
άνακρίσεις.

Στό μεταξύ ή έπέμβαση τοΰ Δ. Μπότσαρη στήν ύπόθεση, μέ τό τηλεγρά
φημα πού έστειλε στήν έπιτροπή τοΰ συλλαλητηρίου, δπου μιλούσε γιά 
ύπέρβαση καθηκόντων τών κατηγορουμένων καθηγητών, έδωσε λαβή σέ 
έπικριτικά σχόλια έναντίον του. Τόν κατηγορούσαν συγκεκριμένα δτι 
έπαιζε σέ δυό ταμπλώ. ’Από τή μιά τηλεγραφούσε στήν έπιτροπή δτι 
συμπαρίσταται, κι άπό τήν άλλη ζητοΰσε άπό τόν προσωπικό του φίλο 
γιατρό Β. Μιχαηλίδη νά τοΰ τηλεγραφήσει πρός ποιά πλευρά βρισκόταν ή 
άλήθεια. Κατά τόν Ηπειρωτικό άγώνα (17-12-30), ή βραδύ της μέ τήν οποί
αν άπήντησεν ό Μπότσαρης εις τήν επιτροπήν καί ό χλιαρός τόνος μέ τόν 
όποιον άντιμετώπισε τό συνταράξαν ολόκληρον τήν πόλιν ζήτημα, έσχο- 
λιάσθη δυσμενέστατα άπό τήν κοινήν γνώμην.

Από τίς 18 Δεκεμβρίου ή ύπόθεση πήρε άλλη τροπή. Ή  Ήπειρος, ή 
όποία δέν έπαυσε καθημερινά νά άρθρογραφεΐ έναντίον τών διοργα

νωτών τοΰ συλλαλητηρίου καί νά έπικρίνει τόν Καλεύρα, γιά δσα ή έπι
τροπή έλεγε δτι είχε δηλώσει, (στό άνακοινωθέν τής έπιτροπής άναφερό- 
ταν δτι είχε απαγορεύσει στούς κατηγορούμενους νά πατήσουν τό πόδι 
τους στά σχολεία, καί δτι άν π α ρ ’ ελπίδα, ή άπόφασις τοϋ «Εποπτικού 
συμβουλίου» είναι άπαλλακτική, τότε αύτός προσωπικώς θά έκδιώξη τούς 
καθηγητάς εξ Ίωαννίνων. Ό  Καλεύρας ύποχρεώθηκε νά διαψεύσει τό πε
ριεχόμενο τοΰ άνακοινωθέντος: Τό έν τοΐς έγχωρίοις έφημερίσι δημοσι- 
ευθέν τήν 13 τρέχοντος άνακοινωθέν τής έπιτροπής συλλαλητηρίου, δέν 
άντιπροσώπευε τάς γνώμας μου... Είς πάσαν επιτροπήν έμφανισθεΐσαν 
ενώπιον μου έδήλωσα ρητώς ότι τό «Εποπτικόν συμβούλιον» έντελώς 
άνεπηρέαστον θά κρίνη κατά τό δίκαιον τήν ύπόθεσιν), μέ άρθρο της ύπό 
τόν τίτλο Μωροί καί άνόητοι. έδινε άλλη διάσταση στίς βαθύτερες προθέ
σεις τής έξέγερσης τών Γιαννιωτών καί τής οργάνωσης τοΰ συλλαλητηρίου. 
Έγραφε: Αμέσως μόλις έξερράγη ό  θόρυβος περί τά καθηγητικά σκάνδα
λα, δέν εϊχομεν καμμίαν άμφιβολίαν ότι τά βαθύτερα έλατήρια τών υπο
κινητών τοΰ θορύβου, παρασυράντων τόν λαόν τών Ίωαννίνων καί μέρος 
τοϋ τύπου, ήσαν όλως διάφορα άπό τήν προβαλλομένην δήθεν ύπεράσπι- 
σιν τής ηθικής. Α λλά δέν ώμιλήσαμεν μέχρι τοϋδε τίποτε περί αύτοϋ, διότι 
δέν εϊχομεν ούδεμίαν άμφιβολίαν ότι θ&ττον ή βράδιον θά άπεκαλύπτοντο. 
Καί ιδού άναφορά είς τάς τριόδους, περισυλλέγουσα ύπογραφάς έναντίον 
τοϋ σεβασμιωτάτου μητροπολίτου. Καί ιδού έγγραφον ένός σώματος άπει- 
λοϋν ότι, συμφώνως πρός τήν έκδήλωσιν τής κοινής γνώμης, θά έπιδιωχθή 
ή άλλοία διαρρύθμισις τών κληροδοτημάτων. (Είχε δώσει λαβή γ ι’ αύτά τά
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σχόλια ό Ηπειρωτικός άγών, ό όποιος έγραψε στίς 16 Δεκεμβρίου: Με
ταξύ διαφόρων παραγόντων συζητείται ό τρόπος καθ’ δν θά κατορθωθή 
τήν έφοροεπιτροπείαν (διοίκηση τών κληροδοτημάτων) νά άπαρτίσουν 
πρόσωπα ικανά νά σταματήσουν ένα αύταρχισμόν, δστις έξεδηλούτο μέ
χρι σήμερον έν τή καθόλου διοικήσει τών άγαθοεργών καταστημάτων καί 
εκκλησιών. Δέον νά σημειωθή τό γεγονός, δτι καθ’ δλον τό διαρρεϋσαν τε
τραετές διάστημα ό ισχύων Κανονισμός δέν έφηρμόσθη έν πολλοΐς. Ώ ς δέ 
είμεθα εις θέσιν νά γνωρίζωμεν (άπό προφητικό χάρισμα, τοϋ Ηπειρωτι
κού άγώνος, σημείωνε ειρωνικά ή *Ηπειρος), τό νέον σώμα μόλις άναλάβη 
τά καθήκοντά του, θέλει έπιδιώξει τήν μεταβολήν τού Κανονισμού, ό 
όποιος όζει μεσαιωνισμού). Καταφαίνεται δηλαδή -συνέχιζε ή Ήπειρος- 
διά τών ύπό τής συναδέλφου γραφομένων σαφής ή άπειλή περί διαλύσεως 
τών φιλανθρωπικών καταστημάτων. Μωροί καί τυφλοί, δέν βλέπουσιν έν 
τή τυφλώσει τής έμπαθείας των, δτι ή άπειλή αϋτη δέν στρέφεται κατά τοϋ 
μητροπολίτου, άλλά κατά τής πόλεως. Μωροί καί τυφλοί, δέν γνωρίζουσιν 
δτι ό κατόπιν άγώνων κατοχυρωθείς Κανονισμός δέν παρέχει εις τόν μη
τροπολίτην πλείονα δικαιώματα έκείνων, τά όποία έχει αύτοδικαίως άπό 
τούς εις δλην τήν Ελλάδα ίσχύοντας νόμους. Ανόητοι καί έμπαθεϊς δέν 
άντιλαμβάνονται δτι ό μητροπολίτης έχει προσωπικόν συμφέρον νά κα- 
ταργηθή ό Κανονισμός, άν δέ ήγωνίσθη διά τήν κατοχύρωσιν τοϋ Κανο
νισμού, τό έπραξεν μόνον έκ σεβασμού πρός τάς παραδόσεις καί τό 
συμφέρον τής πόλεως. Ή  λύσσα τής έμπαθείας τούς γεμίζει μέ τήν μανίαν 
τής καταστροφής καί άπειλοϋσι νά δαγκάσωσι τάς σάρκας των. Εμπρός 
λοιπόν άνόητοι! Δέν έχομεν ούδεμίαν άμφιβολίαν δτι ό σεβασμιώτατος, 
άηδιάσας πλέον άπό τήν άγνωμοσύνην άνθρώπων, τούς όποιους μετά τό
σης άφοσιώσεως καί άποτελεσματικότητος ύπηρετεί έπί τόσα έτη, δέν θά 
θελήση ν ’ άντιδράση καί θά σάς άφήση έλεύθερον τό στάδιον τής κατα
στροφής. Εμπρός, άπεπειράθητε νά καταλύσητε τά σχολεία, καταλύσατε 
τώρα καί δ.τι άλλο άπομένει δρθιον εις αύτήν τήν πόλιν. Κορέσατε τήν 
μανίαν σας. Βεβαιωθείτε μόνον δτι ούδέποτε θά δυνηθήτε νά βλάψητε 
ούσιαστικώς άνθρώπους πολύ υψηλά ίσταμένους, τών όποιων άκριβώς 
τοϋτο είναι τό μέγα καί άσυγχώρητον διά τήν μικρότητά σας έγκλημα.

Ό  Ηπειρωτικός άγών (20-12-30) άντέδρασε στό άρθρο τής Ηπείρου, 
έπιμένοντας ότι ή κινητοποίηση τών οργανώσεων καί τό συλλαλητήριο δέν 
είχε σχέση μέ τό μητροπολίτη. Δέν δίστασε όμως ν ’ άφήσει αιχμές έναντίον 
τοΰ τελευταίου, γράφοντας ότι θά τεθοΰν ύπό δημόσιο έλεγχο ορισμένα 
σημεία τής πολιτείας του. Οί αιχμές εδραίωσαν περισσότερο τήν πεποίθη
ση τών άντίθετων, ότι ή όλη κίνηση έναντίον τών καθηγητών στόχο είχε τό 
μητροπολίτη. Ή  νέα άποψη -γιά τήν όποία πολλά θά γράψει ό Χρηστοβα
σίλης άργότερα- έπηρέασε καί τή στάση τοΰ Κήρυκος καί τοΰ εβδομαδιαί
ου Εθνικού Κήρυκος. όπως ό ίδιος ό Ηπειρωτικός άγών σημείωνε,(28-



12-30): Είς τόν χορόν τής άθωώτητος τών καθηγητών, τόν όποιον Εσερναν 
μέχρι πρό ολίγων ημερών ή «Ή πειρος» καί ή «’Ελευθερία», προστέθηκαν 
καί αί δύο άλλαι: Ό  «Κήρυ'ξ« καί ό «Εθνικός Κήρυξ». Οί δυό τελευταίες 
έφημερίδες έπηρεάστηκαν καί άπό τήν άπόφαση τοΰ Εποπτικού συμβουλί
ου. μέ τήν όποία, υστέρα άπό πολυήμερες συνεδριάσεις καί διακοπές, ό 
Χαρ. Μαστορίδης έκηρύχθη άθώος. διότι ούδείς αντήκοος ή αύτόπτης 
μάρτυς κατέθεσε τι έναντίον του, ό Χαρ. Ίωαννίδης μετετέθη σέ γυμνάσιο 
έξω άπό τά δρια τής Ηπείρου καί γιά τόν Άλκ. Κοντοπάνο έπεφυλάχθη 
ν ’ άποφασίση διαταξαν κρείσσονας αποδείξεις.

Ή  άπόφαση σχολιάστηκε δυσμενέστατα άπό τήν πλευρά τών κατήγο
ρων τών καθηγητών ’Εμπαίζεται ό λαός ήταν ό τίτλος τής είδησης τοΰ 
Ηπειρωτικού άγώνος. Ά πό τίς άλλες έφημερίδες υποστηρίχτηκε δτι ή 
άπόφαση ήταν άθωωτική γιά τούς καθηγητές. Οί ίδιες έφημερίδες ζήτησαν 
τήν επέμβαση τού εισαγγελέα γιά τή δίωξη τοΰ άρθρογράφου τοΰ Ηπειρω
τικού άγώνος Σ.Μ., πού σέ άρθρο του μέ τίτλο: Τό λαϊκόν δικαστήριον 
καί οί ένοχοι, έγραφε γιά τήν άπόφαση τοΰ Εποπτικού συμβουλίου: Ά λλ  ’ 
άν έν συμβούλιον ελάχιστων άνθρώπων ήθέλησε νά άγνοήση τήν έκδη- 
λουμένην αύθόρμητον κοινήν θέλησιν, εις λαός δύναται νά άγνοήση καί 
παρίδη πολλά συμβούλια καί πλείστας αύτών άποφάσεις. έφ ’ δσον αϋται 
δέν εναρμονίζονται πρός τά άντικειμενικώς παραδεδειγμένα καί δέν ήμπο- 
ρούν συνεπώς νά λέγωνται δίκαιαι. Ανατροπή τών πάντων δηλαδή... Τά 
δικαστήρια, ποινικά, διοικητικά ή άλλα, έπρεπε νά έκδίδουν άποφάσεις 
σύμφωνα μέ τή θέληση τοΰ λαού. άλλοιώς οί άποφάσεις δέν είχαν ισχύ. 
Ρωτήθηκε δμως ό λαός ποιά ήταν ή πραγματική του θέληση; Δέν είχαν 
λοιπόν καί τόσο άδικο οί άλλες έφημερίδες όταν χαρακτήριζαν τό άρθρο 
έπα ναστατικό...

Άπό μιά άποψη στό ίδιο περίπου μήκος κύματος βρισκόταν καί τό 
άρθρο τοϋ Χρηστοβασίλη (18-12-30), σύμφωνα μέ τό όποιο, άν έκδιδόταν 
καταδικαστική άπόφαση κατά τών άσπιλων καθηγητών, ημείς θά έξακο- 
λουθώμεν νά τούς θεωρώμεν άθώους καί θύματα άδικίας καί έμπαθείας. 
Επιφυλάξεις γιά τήν κρίση τών συμβούλων έδειχνε μόνο γιά τόν πρόεδρο 
τοΰ Εποπτικού Γεν. έπιθεωρητή Ίω. Κατσουρό. πού είχε καί διπλή ψήφο.

Θά σταθώ στήν περίπτωση τοΰ λαμπροΰ καθηγητή Μαστορίδη, τόν 
όποιο τό συμβούλιο άθώωσε. γιατί δέν βρήκε τίποτα μεμπτό έναντίον του. 
Τότε γιατί οδηγήθηκε στό συμβούλιο καί ζητήθηκε κι αύτοΰ ή έξορία άπό 
τήν "Ηπειρο; Πού στηρίχτηκαν οί κατήγοροί του γιά νά τόν διαπομπεύουν 
έπί μήνες καί νά κηλιδώνουν τό όνομά του, χωρίς νά αισθανθούν τήν υπο
χρέωση νά ζητήσουν συγγνώμη μετά τήν άθώωσή του; Οί άποκαλύψεις 
έγιναν ύστερα άπό πολλές μέρες άπό τήν Ελευθερία τού Χρηστοβασίλη 
(15-1-31). Σύμφωνα μέ τά δημοσιευόμενα ό συκοφάντης κατήγοροςτοϋ X. 
Μαστορίδη, ήταν ό έβραϊος Σαμουέλ Νισήμ, πρώην μαθητής τής Ζωσιμαί-
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ας σχολής, τόν όποιο ό Μαστορίδης είχε αφήσει μεταξεταστέο στά λατινι
κά. Ό  ίδιος μαθητής, υστέρα άπό έγγραφο τής ’Αστυνομίας, άποβλήθηκε 
άπό τή σχολή, <5ι' άσυμβίβαστον πρός τήν ιδιότητα τοϋ μαθητου διαγωγήν. 
Μέ μιά τέτοια κατηγορία, άνεξέλεγκτη -άτιμον μέσον τής έπιτροπής τοϋ 
συλλαλητηρίου τή χαρακτήριζε ό Χρηστοβασίλης- διασύρθηκε έπί μήνες τό 
δνομα ένός άπό τούς καλλίτερους καθηγητές τής πόλης...

Ή  στάση τοϋ Κατσουροΰ κατά τίς συνεδριάσεις τοΰ Εποπτικού συμ
βουλίου, ύποχρέωσε τίς έφημερίδες νά τοποθετηθοΰν άπέναντι του κατά 
τρόπο διαφορετικό άπ’ δτι στό παρελθόν. Ό  Κατσουρός στήν άνάκριση 
καί τή συνεδρίαση ήταν σφόδρα έπικριτικός καί καταδικαστικός γιά τούς 
καθηγητές, ιδιαιτέρως δμως έναντίον τοΰ Κοντοπάνου, τοΰ όποιου ζη
τούσε μέ κάθε μέσο τήν άπομάκρυνση άπό τά Γιάνινα. Ό  Κοντοπάνος, 
διαπίστωσε τίς προθέσεις του κατά τήν πολύωρη άπολογία του στό συμ
βούλιο, καί ύπέβαλε μήνυση έναντίον του γιά προκατάληψη καί μερολη- 
ψία, ένέργεια πού άπό τούς κατηγόρους του χαρακτηρίστηκε ώς προσπά
θεια νά άπομακρυνθεΐ άπό τό συμβούλιο ό Κατσουρός. Από τήν πλευρά 
τών εφημερίδων: ό Ηπειρωτικός άγών. κατήγορος ώς τότε τοΰ Κα
τσουροΰ, γιά άμέλεια. βραδύτητα καί κωλυσιεργία στίς άνακρίσεις, τώρα 
έγινε ένθερμος ύποστηρικτής τών άπόψεων καί ένεργειών του. Αντίθετα ή 
Ήπειρος καί ή Ελευθερία, συμπαθώς προσκείμενες πρός αύτόν ώς τότε, 
μετεβλήθησαν σέ σφοδρούς κατηγόρους του. Ό  Χρηστοβασίλης έξηγεΐ, μέ 
τή δική του χαρακτηριστική γραφή, τούς λόγους πού τόν ύποχέωσαν ν ’ 
άλλάξει στάση άπέναντι στόν Κατσουρό (15-1-31). Παρηπονέθη έναντίον 
μου -έγραφε- ό κ. Κατσουρός είς κοινόν φίλον, ότι ένώ τόν έξεθείαζα προ 
ολίγου, ήδη καταφέρομαι δημοσιογραφικώς έναντίον του. ένώ αύτός 
ούδέν κ α τ' έμοϋ έξεφράσθη ποτέ ουδέ καί κατά τών κατηγορουμένων κα
θηγητών. περί ών είχεν άρίστην ιδέαν καί πολλάκις έπαινετικότατα υπέρ 
αύτών καί ιδία τοϋ κ. Κοντοπάνου έξεφράσθη. καί έναντίον τών όποιων 
ούδέν τό ένοχοποιητικόν εϋρεν κατά τάς ένεργηθείσας παρ' αυτού διοικη- 
τικάς άνακρίσεις. Άπαντών πρός τόν φίλον μου κ. Κατσουρόν λέγω ότι 
κατ' ούδέν έμειώθησαν ή πρός αύτόν ύπόληψίς μου καί έκτίμησίς μου. ώς 
άνδρα λογίου... έν τούτοις ήναγκάσθην νά έλέγξω αύτόν ώς πρός τήν μή 
άμερόληπτον στάσιν του είς τούς κατά τών καθηγητών ένεργηθείσας ανα
κρίσεις π α ρ ’ αύτοϋ. άναλαβόντος κατάφωρον καί έμπαθή προσωπικόν 
άγώνα... Ήλεγξα καί ελέγχω καί δ ι’ ένα άλλο ακόμη τόν κ. Κατσουρόν. 
Ένώ ούδέν στοιχεϊον έχει, ώς ομολογεί σήμερον, έναντίον τών συκοφα
ντουμένων εντίμων καί άσπιλων Ήπειρωτών καθηγητών μας. δέν προέβη 
δι ’ ένός άνακοινωθέντος του νά καταπαύση τόν τεχνηέντως δημιουργηθέ- 
ντα σάλον έν τή κοινωνία τών Ίωαννίνων καί ολοκλήρου τής Ηπείρου 
καί νά βροντοφωνήση τήν άθωώτητα τών καθηγητών. Τουναντίον, διά τής 
εμπαθούς κ α τ’ αύτών στάσεώς του, άφησεν έκθετους τούς άνθρώπους είς
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τήν κοινήν γνώμην καί παρ ’ ολίγον νά λνντσαρισθοϋν ύπό τοϋ μαινομέ- 
νου όχλον, τοϋ τόσον ραδιονργηθέντος παρά τών άναρχικών στοιχείων 
τής πόλεως. Πολύ σκληρότερη στίς κρίσεις έναντίον τοϋ Κατσουροΰ ήταν 
ή Ήπειρος, ή όποία μέ συνεχή σχόλια τόν κατηγορούσε γιά διπλοπροσω- 
πεία, προσποίηση καί γιά τό ότι έπαιζε τόν παπάν... Σ ’ ένα σχόλιό της μά
λιστα, (24-12-30), συμπληρώνοντας σχόλιο τοΰ Κήρυκος (23-12-30), έπι- 
κριτικό τοΰ Κατσουροΰ, σημείωνε ότι άπό τόν κατάλογο τών έργων τοΰ 
Γεν. έπιθεωρητή, ό Κήρυξ παρέλειψε τήν κυριότερη άσχολία του. Ό τ ι δη
λαδή, έπιτελοΰσε καί άλλα καθήκοντα, μή προβλεπόμενα ύπό τοϋ περί έπι- 
θεωρητών νόμου, πιστώς δμως ύ π ’ αύτοϋ έκτελούμενα, ώς συμφωνότερα 
άσφαλώς πρός τόν χαρακτήρα καί τήν ιδιοσυγκρασίαν τον. Είναι δέ ταϋτα 
τά καθήκοντα αύλάρχου εις τήν αύλήν τοϋ Γενικοϋ διοικητοϋ. Κατηγο
ρούσε άκόμα ή Ή πειρος τόν Κατσουρό, ότι αύτός είχε ζητήσει άπό τόν 
ύπουργό Παιδείας Γ. Παπανδρέου, όταν συναντήθηκε στήν Κέρκυρα, τήν 
μετάθεση τών καθηγητών άπό τά Γιάννινα καί αύτό -συνέχιζε- μάς παρέχει 
τήν άπόδειξιν τής προκαταλήψεως, διά τήν οποίαν τόν καταγγέλει ό κ. Κο
ντοπάνος, καθώς καί τήν πληροφορίαν δτι πολύ πριν είσαγάγη τήν ύπό- 
θεσιν εις τό συμβούλιον, πολύ πριν έπιληφθή άνακρίσεων, συνεμάχησε 
μετά τών συκοφαντών καί έπεχείρησε ν ’ απαλλαγή τών μισητών του κα
θηγητών. Ά ρα τό σχέδιόν του έχει προμελετηθή προ πολλοϋ.

Νέα πυρά δέχτηκε άπό τήν Ήπειρο  ό Κατσουρός κατά τίς τελευταίες 
μέρες τοΰ 1930 (θά έξακολουθήσει νά δέχεται έπί μήνες άκόμα, γιατί τά 
σκάνδαλα καί ή σκανδαλολογία άπασχόλησαν τό ένδιαφέρον τοΰ Γιαννιώ- 
τικου κοινού, πολύν καιρό άκόμα, άφοΰ στό μεταξύ έγιναν αιτία γενικό
τερων πολιτικών περιπλοκών καί έπηρέασαν κυβερνητικές άποφάσεις πού 
ένδιέφεραν άμεσα τήν ’Ήπειρο). Έγραφε λοιπόν ή Ή πειρος (29-12-30): Ό  
«Κήρυξ», τοϋ όποιου είναι γνωσταί αί σχέσεις μετά τής Γενικής διοικήσε- 
ως..„ έδημοσίευσε τήν εΐδησιν δτι ό κ. Κατσουρός, παρά τήν άπόφασιν τοϋ 
συμβονλίον, δέν θά έπιληφθή άνακρίσεων προφασιζόμενος διαταγήν δήθεν 
τοϋ κ. Καλεύρα, ύποσχεθέντος εις αύτόν δτι θά ρνθμίση τό ζήτημα έν Άθή- 
ναις, συγκαλύπτων έκεϊ τάς ύπερβασίας του... Όμολογοϋμεν δτι άδυνα- 
τοϋμεν νά τό πιστεύσωμεν, καθ' δτι ό νόμος καθιστά τά υπηρεσιακά συμ
βούλια άνεξάρτητα άπό τήν θέλησιν καί τάς διαταγάς οίονδήποτε Γενικοϋ 
διοικητοϋ ή ύπονργοϋ. Έχομεν ν π ’ όψιν μας δτι παρά τόν νόμον, ό 
όποιος έπιβάλλει έπί δημοσίων σκανδάλων καί αύτεπάγγελτον άνάκρισιν, 
καί τάχιστον τερματισμόν τών άνακρίσεων, παρείλκυσεν έπί δέκα εξ ολο
κλήρους μήνας τήν άνάκρισιν καί έγένετο ό κύριος αίτιος τοϋ έρεθισμοϋ 
τοϋ κατασπιλώσαντος τήν πόλιν μας μέ ένα συλλαλητήριον. Ό λα  αύτά - 
συνέχιζε- καθώς καί οί άλλεπάλληλες δηλώσεις τοΰ Γενικού διοικητή ότι 
δέν άναμιγνύεται στίς άνακρίσεις, μέ τήν άπόφασή του νά συγκαλύψειτόν 
Κατσουρό, τόν καθιστούν συνένοχο καί συνεργάτη του. (Τό άρθρο -προη-
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γήθηκαν καί κάποιες άλλες καταγγελίες έκ μέρους τής ’Ηπείρου- άποτέλεσε 
τήν άπαρχή σφοδρής πολεμικής έναντίον τοϋ Καλεύρα, ή όποία κατέληγε 
στήν άξίωση άμεσης άπομάκρυνσής τοϋ Γενικού διοικητή άπό τήν Ήπειρο. 
’Αντίθετα, ή Ελευθερία ύποστήριζε τόν Καλεύρα ώς τήν απομάκρυνσή 
του).

Μετά τήν, όχι εύνοϊκή γιά τούς κατήγορους, άπόφαση τοΰ συμβουλίου, 
ή έπιτροπή συλλαλητηρίου κινήθηκε γιά τή συγκρότηση νέας σύσκεψης τών 
οργανώσεων στό Δημαρχείο. Ή  συνέλευση -είχε όρισθεΐ λίγες μέρες πριν 
τά Χριστούγεννα- δέν πραγματοποιήθηκε, μάλλον έξαιτίας τών εορτών. 
Οί άντίπαλοι τό άπέδωσαν σέ απροθυμία τών οργανώσεων νά έξακο- 
λουθήσουν τόν άγώνα. Χωρίς νά είναι καθ’ ολοκληρία σωστή ή έκτίμηση, 
φαίνεται δτι πολλές οργανώσεις είχαν κουραστεί νά έμπλέκονται σ’ ένα 
άγώνα, πού δέν γνώριζαν καί τίς πολιτικές προεκτάσεις του. Στή συνέ
λευση πού συγκροτήθηκε τελικά στις 29 Δεκεμβρίου, τέθηκε άπό τόν πρό
εδρο τής έπιτροπής Νιαβή, τό έρώτημα άν έπρεπε νά συνεχίσουν ή όχι τόν 
άγώνα, μετά τήν έκδοση τής άπόφασης. Είκοσιπέντε οργανώσεις ψήφισαν 
ύπέρ τής συνέχισης καί πέντε όχι' δόθηκε καί μία λευκή. Μεταξύ τών άρνη- 
τικών ψήφων ήταν καί τοΰ έκπρόσωπου τών δασκάλων Σωτ. Δαγκλή, ό 
όποιος είπε ότι έπρεπε νά καταθέσουν στόν άνακριτή όσοι γνώριζαν έπι- 
βαρυντικά στοιχεία σέ βάρος τών καθηγητών, γιά νά τερματιστεί ή ύπόθε- 
ση. Πάντως ήταν εμφανής ή μείωση τής δύναμης τών οργανώσεων πού 
συμμετείχαν στή συγκέντρωση. Τήν πρώτη φορά μετείχαν 52, τώρα 31. Γιά 
λίγες μέρες, γιορτές ήταν, κρατήθηκε ένα είδος σιωπηρής έκεχειρίας άνά
μεσα στούς άντιμαχόμενους. Μόλις περνούσε ή χρονιά, ό άγώνας θά ξα
νάρχιζε όξύτερος καί μέ οδυνηρές συνέπειες γιά όριμένους...

Τόσο τό υπουργείο Παιδείας, όσο καί οί κατά τόπους επιθεωρητές τής Δη
μοτικής εκπαίδευσης, διαπίστωναν ελλείψεις καταρτισμού τών μαθητών τών 
Δημοτικών σχολείων, δπως άποδεικνύονταν άπό τίς επιδόσεις τους στις είσι- 
τηρίους εξετάσεις τών γυμνασίων. Ό  αναπληρωτής επιθεωρητή τών Δημοτικών 
σχολείων Ίωαννίνων, θεολόγος καθηγητής Γ.Α. Οικονόμου, άπό τούς πιό 
συγκροτημένους καθηγητές τής πόλης, μέ μετεκπαίδευση στό Μαράσλειο Διδα
σκαλείο, χρησιμοποίησε αυστηρότατη γλώσσα γιά νά ελέγξει τούς δασκάλους 
τής περιφερείας του, γιά τήν καθυστέρηση τών μαθητών τους ( Ήπειρος, 3-ΙΟ
Ι 930). Καί εφέτος -έγραφε- δπως έπί σειράν ετών δυστυχώς, παρετηρήθη κατά 
τάς είσιτηρίους εξετάσεις τών αποφοίτων τών δημοτικών σχολείων είς τά 
γυμνάσια, ή αύτή έλλειψις γνώσεων έκ μέρους τών περισσοτέρων καί δι ’ αύτό 
οί ήμίσεις σχεδόν δέν έγένοντο δεκτοί καί πολλοί είσήχθησαν μετ’ έπιεικείας. 
Παρετηρήθη έλλειψις γνώσεων είς πάντα τά μαθήματα, είς στοιχειώδεις αριθ
μητικός πράξεις έπί άκεραίων αριθμών, άλλά προπαντός είς τό γλωσσικόν μά
θημα ή κατάστασις είναι άφόρητος. Μαθηταί έκτης δημοτικού ού μόνον άγνο- 
οϋσι νά όρθογραφοϋν τάς κυριωτέρας τουλάχιστον καταλήξεις τών κλινομέ- 
νων λέξεων, άλλά δέν γνωρίζουν καί νά τονίζουν τάς λέξεις καί νά άποδίδουν
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γραπτώς τού φθόγγους τών λέξεων... Κατά τόν επιθεωρητή, ύπήρχαν πολλοί 
παράγοντες πού οδήγησαν είς αύτό τό κατάντημα τήν παιδεία, ή κυριοτέρα 
δμως αιτία τοϋ δεινοϋ τούτου είναι ή ελλειψις πίστεως τοϋ διδασκάλου πρός 
τό έργον του. Έλεγε κι άλλα (τά περισσότερα σωστά) ό επιθεωρητής στήν εγκύ

κλιό του, στήν όποία, δπως ήταν φυσικό, 
οί δάσκαλοι άντέδρασαν, μέ τά δικά 
τους επιχειρήματα, πολλά άπό τά όποια 
είχαν τή βάση τους. δπως ή ελλειψη τοϋ 
άναγκαίου άριθμοϋ δασκάλων, τό άκα- 
τάλληλο τών σχολείων κ.ά.- Νέοι συνερ
γάτες τής ’Ηπείρου οί δικηγόροι Θεόδω
ρος Μέρτζιος καί Σωκράτης Γκιόκας, μέ 
άρθρα κυρίως πολιτικά ό πρώτος, κοι
νωνικά, δικαστικά κ.ά. ό δεύτερος.- Με
γάλη πυρκαϊά εκδηλώθηκε τή νύχτα τής 
4ης ’Οκτωβρίου στήν άγορά τής πόλης 
πού άποτέφρωσε πέντε μαγαζιά: τό 
έμποροραφεΐο Ροδάνα, τά καταστήματα 
Θωμά Βούρη. Παγώνη καί Νιάρου, κι 
ένα άλλο.- Ευτυχείς γάμοι: Δημήτριος 
Τσαντούλας. επιθεωρητής Γεωργίας καί 
Πόπη Θεμελή. έτέλεσαν τούς γάμους 
των.- Διαπίστωση στήν όποία είχαν κα- 
ταλήξει άπό καιρό όλες οί έφημερίδες 

τών Γιαννίνων: Οί φυλακές τής πόλης βρίσκονται σέ άθλια κατάσταση. Ή ταν 
επιτακτική ή άνάγκη άνέγερσης νέων...- ’Εκλεκτοί άρραβώνες: Γεώργιος 
Κνρκόπουλος - Λουκία Μπέμπη, ήρραβωνίσθησαν. Επίσης οί: Χαΐμ Χασίδ 
καί Ρινά Ναούμ. ’Ισαάκ Άσκεντατζή καί Σταμούλα Ραφαήλ. Σώζεται κανένας 
άπόγονος τών τελευταίων σήμερα:.- Θάνατοι: Άπεβίωσεν. πλήρης ημερών, ή 
Ειρήνη Περωνά. έγγονή τής αδελφής τοϋ ίδρυτοϋ τής «Φιλικής Εταιρείας» 
’Αθανασίου Τσακάλωφ. Άπεβίωσεν επίσης ό Ιωάννης Κανάτας, (άπό τούς 
άρχαιότερους καθηγητές τής Ζωσιμαίας σχολής), σύζυγος τής κυρίας Ειρήνης, 
έγγονής τοϋ Νεομάρτυρος Γεωργίου τοϋ έξ Ίωαννίνων ( ’Ελευθερία, 16-10-30).- 
Ή  καταδίκη άπό τό Έφετείο τής Κέρκυρας, τών ληστάρχων Τσίλ Μάστορα καί 
Κιάμου σέ ισόβια δεμά, καθώς καί τών συνενόχων τους γιά τήν αιχμαλωσία 
τοϋ άλβανοϋ προκρίτου Παραμυθίας Άγάκου Πρόνιου, χαρακτηρίστηκε άπό 
τό Χρηστοβασίλη, ώς ό επίλογος τής ληστρικής εποποιίας τής ’Ηπείρου. Δυνά- 
μεθα νά εϊπωμεν άδιστάκτως δτι ή έν Ή πείρα) ληστοκρατία έτάφη ύπό τά 
δμματα τών κακουργιών της... Ήδη έμπεδοϋται άληθές καθεστώς τάξεως καί 
άσφαλείας έν Ήπείρφ. Ή  άντιληστρική συνείδησις ώρθώθη... Ή  ληστοκρατία 
ώχετο άπιοϋσα πλέον έξ ’Ηπείρου. Ευγνωμοσύνη πρός τά έκδώσαντα τούς κα- 
ταφεύγοντας είς τά έδάφη των ληστάρχους γειτονικά μας κράτη! Ευγνωμοσύνη 
είς τούς μοχθήσαντας δικαστικούς, πρός άπολύτρωαιν τής ’Ηπείρου άπό τής 
ληστοκρατίας! Στά γραφόμενα τοΰ Χρηστοβασίλη -κυρίως τά άναφερόμενα 
στούς συντελεστές τής έξόντωσης τής ληστείας-, ό Κήρυξ, δίνοντας πολιτική

Γεώργιος Οικονομου
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διάσταση, είχε διαφορετική γνώμη. Ή έν Ήπείρφ ληστεία -έγραφε- έπατάχθη 
έπί Βενιζελοκρατίας. Ό Χρηστοβασίλης απαντούσε: Ή  ληστοκρατία έξηλεί- 
φθη έπί βενιζελοκρατίας, άλλά χάρις είς τήν ’Αλβανίαν, ή όποία μάς έξέδωσε 
τούς Κουμπαίους. τήν Ρουμανίαν, ή όποία ά φ ’ ένός μέν μάς ύπέδειξεν τήν είς 
Βάρναν καταφυγήν τών Ρετζαίων καί μάς έξέδωκε τόν Λάμπρον Στάθην καί 
εις τήν Βουλγαρίαν, ή όποία μάς έξέδωκε τούς Ρετζαίους. Ή  το άνθρωπίνως 
δυνατόν ή βενιζελοκρατία, ή όποία έγέννησεν έν Ή πείρφ τήν ληστείαν νά τήν 
έξοντώση: Είναι δυνατόν ή μάννα νά σφάξη τά παιδιά της: ( ’Ελευθερία, 30-10- 
30). Ποιός έχει δίκιο; Καί οί δυό. Ή  άπόφαση καί τό πείσμα τοΰ Βενιζέλου, 
οδήγησε στήν εξόντωση τής ληστείας, συνέβαλαν δμως καί τά γειτονικά κράτη, 
μέ τήν παράδοση τών λήσταρχων, μέ άνταλλάγματα βέβαια, όχι ευκαταφρόνη
τα. Μπορεί ή ληστεία, δπως τήν εζησαν οί Ήπειρώτες, μέ τούς «πρωταγωνι
στές» της -μόνο πού ποτέ δέν δόθηκαν στή δημοσιότητα δλα τά ονόματα τών 
μεγάλων ύποστηρικτών τους στά Γιάννινα καί τίς άλλες Ηπειρωτικές πόλεις- 
νά είχε έξαλειφθεΐ, δχι δμως καί ή ζωοκλοπή. Ή  Αγροτική ηχώ (7-10-30) ση
μείωνε δτι: Ά πό τίνος χρόνου ή δημοσία άσφάλεια διεσαλεύθη έπικινδύνως έν 
τή περιφερείq Ίωαννίνων. Ή  ζωοκλοπή, ή όποία έπί χρονικόν διάστημα έθε- 
ωρειτο ώς παταχθεΐσα, άρχισε ν ’ άναφαίνεται καί πάλιν μέ τάσεις μάλιστα έπε- 
κτάσεως έπικινδύνους... Τά περισσότερα τών κρουσμάτων της είναι κλοπαί με
γάλων ζώων... Οί κοινωνικές πληγές είναι σάν τίς άρρώστειες. 'Όταν βρίσκε
ται σέ έξαρση ή πιό θανατηφόρα, οί άλλες υπνώττουν. Μόλις περάσει ό κίν
δυνος, κάνουν άμέσως τήν έμφάνισή τους άλλες ηπιότερης μορφής. Έξαλεί- 
φθηκε ή ληστεία: Νά την στό προσκήνιο ή ζωοκλοπή... Θ’ άποτελέσει κι αύτή 
μιά άλλη μάστιγα γιά τήν Ήπειρο, γιά μεγάλο χρονικό διάστημα...- "Οργια τών 
τοκογλύφων είς τήν Τσαμουριάν. 'Ανάγκη κρατικής έπεμβάσεως. έγραφαν οί 
έφημερίδες. Άλλη πληγή γιά τήν Ήπειρο καί γιά δλη τήν Ελλάδα, έξακο- 
λουθεΐ νά είναι άνοιχτή ώς τίς μέρες μας. Κανένα φάρμακο -άπό τά λίγα πού 
χρησιμοποιήθηκαν- δέν στάθηκε ικανό γιά τή θεραπεία της...- Κατά τό δοθέν 
τό εσπέρας τής 8ης ’Οκτωβρίου γεύμα, ύπό τών ιατρών τής πόλεώς μας. είς τό 
καφενεΐον Βελισσαρίου. άνετέθη είς τούς κ.κ. Κων. Άγνάντην καί Γ. 
Μουλαϊμίδην, δπως καταρτίσουν προσωρινήν έπιτροπήν. έν συνεννοήσει καί 
μετά τών λοιπών επιστημόνων τής πόλεως, μέ σκοπόν τήν ϊδρυσιν «Λέσχης 
έπιστημόνων» είς Ιωάννινα ( ’Ηπειρωτικός άγών. 10-10-30). Έ τσι Ιδρύθηκε ή 
Λέσχη άλλοι τήν ονόμασαν καί Λέσχη λογοτεχνών, γιά τήν όποία θά γραφούν 
περισσότερα στούς επόμενους τόμους.- Άπό τό Βουκουρέστι, δπου έργαζόταν 
ό Άλκης Μυρσίνης (Μάνθος) έστελνε τακτικά καί δημοσιευόταν στόν ’Ηπει
ρωτικό άγώνα. ποιήματα, άνταποκρίσεις καί μελέτες, κυρίως γύρω άπό εκπαι
δευτικά καί γεωργικά θέματα.- Οί άντιβενιζελικές έφημερίδες. τής Αθήνας καί 
τών επαρχιών -άλλά καί κάποιες τοϋ δημοκρατικού χώρου- καταπολεμούσαν 
καί ειρωνεύονταν τή στροφή τής πολιτικής Βενιζέλου πρός τήν Άγκυρα καί 
τίς διπλωματικές του δραστηριότητες γιά τήν υπογραφή συμφώνου φιλίας μέ 
τήν Τουρκία. Φυσικά δέ μπορούσε νά άποτελέση έξαίρεση καί ό άντιβενιζε- 
λικός τύπος τών Γιαννίνων. ΓΙροέβλεπαν μύρια δεινά γιά τήν Ελλάδα, άπό τήν 
υπογραφή αύτοϋ τοΰ συμφώνου. 'Εξαρση τών αντιδράσεων σημειώθηκε κατά 
τή μετάβαση τοΰ Βενιζέλου στήν Άγκυρα (τέλη Σεπτεμβρίου). Ό  Χρηστοβασί-



Οί βασιλείς τών όρέων Ρετζαΐοι: Αριστερά ό Γιάννης καί δεξιά ό Θύμιος.
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λης έγραφε (Έλευθερία 3 καί 6-11-30): Ό λο ς  ό σκοπός τής βενιζελικής εις 
Ά γκυραν εκδρομής ητο νά ρεζιλευθή η ήττημένη Ελλάς ενώπιον τοϋ Γαζή 
Μουσταφα Κεμάλ πασιά καί τοϋ τουρκικού έθνους, τό όποιον πολύ δικαίως 
γαυριά ήδη έ'ξ έγωϊσμοϋ, βλέπων τόν πρωθυπουργόν τής Ελλάδος τοσοϋτον 
ύπερμέτρως ταπεινούμενον πρό τοϋ δικτάτορός τον. Δέν θά παρέλθουν όλίγοι 
μήνες καί ό Βενιζελισμός θά θεραπευθή άπό τόν σημερινόν φιλοτουρκισμόν 
του καί άπό τήν σημερινήν Κεμαλίτιδά τον, άλλά θά είναι αργά πλέον! Πόσο 
θά μάς βγοϋν ξυνά τά πιλάφια πώφαγε ό Βενιζέλος στήν Άγκυρα! Έπεσε έξω 
στίς προβλέψεις του ό Χρηστοβασίλης. Δέν μας βγήκαν ξυνά τά πιλάφια. ”1010 
Ισια πού γιά έκείνη τήν περίοδο καί γιά πολλά χρόνια ήταν ευεργετικά γιά τήν 
Ελλάδα.- Βαρειά άρρωστος ό πολιτευτής δικηγόρος καί συγγραφέας Γεώργιος 
Βλαχλείδης άναχώρησε, συνοδευόμενος άπό τόν άδελφόν του δήμαρχο Δημ. 
Βλαχλείδη γιά τή Βιέννη. Πήγαινε εκεί γιατί οί έν Άθήναις Ιατροί δέν ήδυνή- 
θησαν νά διαγνώσουν τήν φύσιν τής άσθενείας του. Στήν πραγματικότητα οί 
γιατροί τών ’Αθηνών είχαν γνωματεύσει δτι έπασχε άπό δγκο στόν εγκέφαλο. 
Μόνο ένας γιατρός, ό Πατρίκιος, έπέμενε δτι πρόκειται γιά έγκεφαλικό λήθαρ
γο. Τό ίδιο πιστοποίησαν καί οί γιατροί τής Βιέννης, πού τοϋ έκαναν έγχείριση. 
Γύρισε ύστερα άπό πολύ καιρό καί οί έφημερίδες έγραφαν πώς άποκαταστά- 
θηκε ή ύγεία του. Σέ λίγο πέθανε.- Σιγά σιγά καί προοδεύοντας τό σατιρικόν 
φύλλον τής πόλεώς μας ό «Δαίμων», άγεται εις άληθινήν σατιρικήν περιωπήν! 
Βελτιούμενος καθ' έβδομάδα ό «Δαίμων» θά καταστή έν λίαν προσεχή μέλλο- 
ντι ψυχαγωγική άναγκη γιά τούς Γιαννιώτες, δπως ήταν ποτέ ό «Ρωμιός», γιά 
τούς ’Αθηναίους. Ά λλ  ’ αύτό θά γίνη αν καταπιάνεται πλειότερο μέ γιαννιώτι- 
κα θέματα, καί λιγότερο μέ θέματα γενικής πολιτικής. Δέν ήταν έτσι. Ό  Δαίμων 
ήταν καί παρέμεινε Δαίμων. Λιγότερο σάτιρα καί περισσότερη σκανδαλοθηρία. 
'Όπως καί ό δίδυμος άδελφός του, ό Σατανάς.- Πέθανε στίς 15 Νοεμβρίου στήν 
’Αθήνα, μία άπό τάς έξοχωτέρας Ήπειρώτιδας εις άρετήν, εις κάλλος, σώμα
τος καί ψυχής, εις ευγένειαν αισθημάτων καί εις καταγωγήν, ή Ευδοκία Στερ- 
γίου Τζωαννοπο ύλου. κόρη τοϋ Νικολάου, άδερφοϋ τοϋ μεγάλον έθνικοϋ ευερ
γέτου Γεώργιον Άβέρωφ, ή περισσότερον γνωστή ώς κνρά Ντούκω ή Δούκω 
καί τραγουδημένη ώς Βασιλική αρχόντισσα, ήτοι πριγκήπισσα άρχόντισσα, 
άπό τόν καιρό πού τήν είχαν άπαγάγει οί ληστές γιά λύτρα, κατά τήν έποχή 
τών γάμων της μέ τό Στέργιο Τζωαννόπουλο, σέ μικρή ηλικία, έπί τουρκοκρα
τίας. Ή  συμμορία είχε άνεβεί στήν ’Ήπειρο άπό τήν ελεύθερη Ελλάδα, μέ μο
ναδικό σκοπό τήν αιχμαλωσία τής Δούκως. Καί τό πέτυχε. Ό  θείος της, Γεώρ
γιος Άβέρωφ, κατέβαλλε γιά τήν άπελευθέρωσή της, 15.000 λίρες -6.250.000 
δρχ. τής έποχής τοΰ 1930- τόσο χρυσό δηλαδή, δσο ζύγιζε τό σώμα τής νεαρής 
καλλονής. "Οπως έγραφαν δλες οί γιαννιώτικες έφημερίδες στίς νεκρολογίες 
τους, πάμπλουτος ή Δούκω, έκανε καλή χρήση τοΰ πλούτου της, εύεργετώντας 
ιδρύματα κοινωφελή καί έξυπηρετικά κοινωνικών άναγκών. Μέ τή διαθήκη της 
άφησε μεγάλα ποσά σέ φιλανθρωπικά Ιδρύματα (22.500.000 δρχ.). Γιά τήν πόλη 
τών Ίωαννίνων άπό τό ποσό αύτό άφηνε 9.000.000 δρχ. στό ’Ορφανοτροφείο 
Γεωργίου Σταύρου καί τό Γηροκομείο τών Ζωσιμαδών. Ό  Χρηστοβασίλης δη
μοσίευσε (Έλευθερία, 20-11-30) καί τό δημοτικό τραγούδι τό άναφερόμενο 
στήν αιχμαλωσία τής Κυρά Ντούκως. Τό παραθέτω γιά τούς νεότερους. „
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Δέν είναι κρίμα κι άδικο, δέν είναι κι αμαρτία 
Ν ’ άφήρης τά παλάτια σου καί τά χρυσά κρεβάτια 
Μέσα στό Μέτσοβο ορφανά, νά κλαΐνε γιά τ ’ εσένα 
Καί νάσαι σκλάβα τών κλεφτών, τών Σαρακατσαναίων:
Νά στρώνης μπάτσες έλατο νά πέφτης νά κοιμάσαι 
Καί νάχης γιά προσκέφαλο κλωνάρια έλατήσια 
’Εσύ, ή Βασιλαρχόντισσα, ή άνεψιά τοΰ Άβέρωφ 
Νά τρώς μέ δάκρυ τό ψωμί, μέ δάκρυα τό προσφάγι 
"Ως που νά σώρθη ή ξαγορά, οί κλέφτες νά σ ’ άφήσουν.
Ό  θύμιο Γάκης φώναξεν άπό τό καραούλι 
—Σήκου Βασιλαρχόντισσα κι ήρθεν ή ξαγορά σου 
Σήκου νά πάς στό Μέτσοβο, νά πας στ' άρχοντικά σου.-

Στίς 20 Νοεμβρίου πέθανε ό παπα-Σταϋρος Ίωαννίδης καί έκηόεύθη μεγα- 
λοπρεπώς τήν επαύριον, έν τφ μέσιο τής συρροής ολοκλήρου τής κοινωνίας 
τών Ίωαννίνων. έν τφ ίερφ ναφ τοΰ Άρχιμανδρείου, όπου ίεράτευεν έπί ήμισυ

αιώνα... Έν τφ προσώπω του 
έξέλιπε μία τών ίεροπρεπεστέ- 
ρων φυσιογνωμιών τής πόλεώς 
μας, ήτις έπί πεντήκοντα δλα 
έτη έκόσμησε τό σεμνώτατον ίε- 
ρατεϊον αύτής. Κι άλλος θάνα
τος, νέου εικοσάχρονου, έπληξε 
τά Γιάννινα κατά τά τέλη ’Ο
κτωβρίου. Νεώτατος, πλήρης ελ
πίδων, μέ μέλλον εύρύτατον. 
καί προικισμένος μέ τά ώραιότε- 
ρα δώρα τής φύσεως. άπεβίωσεν 
αίφνιδίως είς ’Αθήνας ό φοι
τητής τοϋ Πολυτεχνείου Σπΰρος 
Μπάρκας. Παρά τήν νεαράν του 
ηλικίαν, άπετέλει μέλος τής 
«’Αστρονομικής έταιρείας τών 

ΓΙαρισίων» καί ύπήρξεν άκόμη τρυφερός λυρικός ποιητής. ( Ήπειρος, 1-11-30). 
Δέν ξέρω άν σώζονται ποιήματά του. Εκτενέστερη νεκρολογία του, μέ πολλά 
ενδιαφέροντα στοιχεία γιά τίς επιστημονικές ικανότητες καί τίς λογοτεχνικές 
επιδόσεις τοϋ Σ. Μπάρκα, δημοσίευσε, στήν ΐδα έφημερίδα. ό Χ(άρης) Κ(ιοΰ- 
ρης ).- Πρόεδρος τοΰ Γεωργικού Επιμελητηρίου Ίωαννίνων εκλέχτηκε ό Δ. Μα- 
μούρης.- Σκληρή πολεμική συνεχίζει ό Κήρυξ έναντίον τοϋ δημάρχου Βλαχλεί- 
δη (τοΰ όποιου τήν έκλογή είχε υποστηρίξει σθεναρά). ΟΙ άλλες έφημερίδες τής 
πόλης έπικρίνουν τήν πολεμική, τήν όποία άποδίδουν σέ άνειλικρινή ελατή
ρια.- Άπό τήν Ήπειρο καί τόν Κήρυκα άντιμετωπίζεται θετικά ή πρόταση τοΰ 
νομίατρου Π. Πουτέτση γιά συγχώνευση τών δυό νοσοκομείων, τοΰ Χατζηκώ
στα καί τοΰ Δημοτικού στόν Κουραμπά. Ή  συγχώνευση θά συνέβαλε σημα
ντικά στήν αύξηση τής δυνατότητας τοΰ ενιαίου νοσοκομείου νά δέχεται περισ-

Ο παπα-Σταϋρος Ίωαννίδης
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σότερους ασθενείς, νά εξασφαλίζει μεγαλύτερους πόρους καί νά έχει μεγαλύ
τερη κοινωνική άποστολή. Τέτοια συγχώνευση δέν έγινε ποτέ, ούτε μετά τόν 
πόλεμο.- Μέ άφορμή τό σχεδιαζόμενο στήν ’Αθήνα άπό ομάδα άξιωματικών κί
νημα -οί πρωταίτιοι έπισημάνθηκαν καί παραπέμφθηκαν μέ τό ερώτημα τής 
άπόταξης- ό Γενικός διοικητής Ηπείρου Καλεύρας, γιά νά διασκεδάσει τίς επί
μονες φήμες πού κυκλοφορούσαν καί στά Γιάννινα έξέδωκε άνακοίνωσή, μέ 
τήν όποία καθησύχαζε τούς Ήπειρώτες: Ά πό τινων ημερών -εγραφε (29-11- 
30)- έπιμόνως κυκλοφοροϋσι φήμαι άναγραφόμεναι καί είς τάς εφημερίδας 
περί επικειμένων κινημάτων, τούτων ή έκείνων τών διευαρεστημένων, πρός τόν 
σκοπόν τοϋ νά καταλειφθή ή εξουσία βιαίως. Είναι άνάγκη νά τονισθή άκόμη 
μίαν φοράν, δτι ή κυβέρνησις είναι πλέον η ισχυρά διά νά πλήξη θανασίμως 
οίανδήποτε μωράν καί καταφώρως άντεθνικήν κινηματικήν άπόπειραν, μωρο
δόξων ή άλλων δυσαρεστημένων τοΰ τόπου στοιχείων. Ή  άνακοίνωσή μιλούσε 
φανερά δτι πίσω άπό τό κίνημα βρισκόταν ό Πάγκαλος, ό όποιος γρήγορα θά 
έδιδε λόγον τών πράξεών του.- Τό θέμα τής καταγωγής τών Ζωσιμάδων δέν 
είχε λήξει. Ή  έπιτροπή επιστημόνων πού είχε συγκροτηθεί άπό τό Δήμο γιά τή 
μελέτη του, άποτελούμενη άπό τούς Χρ. Χρηστοβασίλη. δημοσιογράφο καί πο- 
λιτευτή. Γεωργ. Καλούδη, βουλευτή καί πρώην γυμνασιάρχη, Κων. Μολυβάδα, 
διευθυντή τής Εμπορικής σχολής, Άλκ. Κυρούση, γυμνασιάρχη Ζωσιμαίας 
σχολής, Φίλ. Σαγκούνη. καθηγητή καί Χρ. Σούλη. καθηγητή (έκπροσώπου τοϋ 
Εύρ. Σούρλα, διευθυντή τοΰ Διδασκαλείου), άποφάνθηκε ομόφωνα, άφοΰ με
λέτησε τίς διατριβές τοΰ Φίλ. Σαγκούνη καί έλαβε υπόψη της καί άλλες σύγχρο
νες πηγές, δτι ό τόπος γέννησης τών Ζωσιμάδων ήταν τά ’Ιωάννινα, τό δέ 
Γραμμένο -τό όποιο ώς τότε πιστευόταν δτι ήταν πατρίδα τους- ό τόπος κατα
γωγής τους (22-11-30).

Ο ί σχέσεις τής Ελλάδας μέ τήν ’Αλβανία εξακολουθούσαν νά είναι τε
ταμένες. Οί ’Αλβανοί, εκτός άπό τήν άνακήρυξη τής Αύτοκεφάλου 

’Ορθοδόξου Εκκλησίας, χωρίς τήν έγκριση τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχεί
ου, εξακολουθούσαν νά χρησιμοποιούν δλα τά μέσα γιά τόν αφελληνισμό 
τής Βορείου Ηπείρου. ’Απαγόρευσαν τή χρήση τής ελληνικής γλώσσας σέ 
πολλούς τομείς τής θρησκευτικής καί κοινωνικής ζωής, προπαντός δμως 
αγωνίζονταν νά κλείσουν τά ελληνικά σχολεία, μέ νόμους καί μέσα πού 
χρησιμοποιούσαν, φυλάκιζαν καί δίκαζαν δασκάλους καί άλλους ύποχρέ- 
ωναν σέ εκπατρισμό. Δέν θ’ άργοΰσε νά φτάσει ή στιγμή τής έκρηξης τών 
καταπιεζόμενων καί ή άνάληψη άγώνα επιβίωσης τού έλληνισμοΰ. Όλες 
οί έφημερίδες τών Γιαννίνων, υποστήριζαν τά δίκαια τών Βορειοηπει
ρωτών καί έπέκριναν μέ άρθρα καί σχόλια τήν πολιτική τών Αλβανών. 
Κάποια παραφωνία αποτελούσε ή άρθρογραφία τοΰ Κήρυκος. πού έπέμενε 
νά βλέπει τήν κατάσταση άπό αλλη σκοπιά καί ήταν ύπέρμαχος τής έλλη- 
νοαλβανικής συνεργασίας. "Εντονα επιθετικά γιά τήν Αλβανία, άλλά καί 
τήν ελληνική κυβέρνηση ήταν τά σχόλια τής ’Ελευθερίας. Πολλά πράγματα 
-υπογράμμιζε (23-10-30)- συνέβησαν τελευταίως έν τή άλβανοκρατονμένγι 
Βορείω Ήπείρφ μας: έν Τυράννοις, έν Λόγγοο, έν Επισκοπή κ.λπ.. άλλά



κ α τ’ επιταγήν τοΰ υπουργείου Εξωτερικών δέν γράφομεν τίποτε, διότι, 
λέγει, τό περίφημον τιμάριον τοϋ κ. Άνδρ. Μιχαλακοπούλου (υπουργού 
Εξωτερικών), διαπραγματεύεται μετά τής ελληνικής πρεσβείας, διά τοΰ έν 
Τυράννοις έλληνος αντιπροσώπου, την ικανοποιητικήν λύσιν αύτών. 
Φροϋδαι αί έλπίδες του.Όί Τουρκαλβανοί δέν θέλουν χάδια καί διαπραγ
ματεύσεις, θέλουν κόπανο στό κεφάλι κ. Μιχαλακόπουλε! Μπορούσαμε νά 
τούς φέρουμε τή σκούφια γύρα τών 'Αλβανών οί Ήπειρώται, πρός άνά- 
κτησιν τοϋ ύποδούλου τμήματος τής πατρίδος μας, άν δέν έκυβέρνα τήν 
Ελλάδα κατά κακήν της μοίραν, ό μέγας «πηδαλιούχος» (δ Βενιζέλος), 
πού θά κάνη άγνώριστη τήν Ελλάδα έντός τής παρούσης βουλευτικής τε
τραετίας... Θά περάση ή τετραετία... καί τότε θά λογαριασθώμεν μέ τούς 
κυρίους Αλβανούς... Γνωρίζουν πολύ καλά τί θά κάνωμε... (Τίποτα δέν 
έκανε καί τό Λαϊκόν κόμμα, δταν άνέλαβε τήν έξουσία, μετά τήν πτώση 
τού Βενιζέλου. Καί δέν μπορούσε νά κάνει. Γιατί ό Χρηστοβασίλης ξε
χνούσε πώς δέν θά είχαμε νά άντιμετωπίσουμε τήν ’Αλβανία, σέ περίπτω
ση έπίθεσης, άλλά, δπως πάντοτε, κάποια άλλη μεγάλη δύναμη πού κρυβό
ταν πίσω της. Τότε ήταν ή ’Ιταλία, άργότερα ή Σοβιετική ένωση, ύστερα ή 
Κίνα καί τελευταία πολλοί άλλοι...). Τήν εύθύνη τών ’Αλβανών γιά τήν 
οξύτητα άνάμεσα στίς δυό χώρες ύποχρεώθηκε ν ’ άναγνωρίσει καί ό 
Κήρυξ (έπέσυρε μάλιστα τόν έπαινο τού Χρηστοβασίλη γ ι’ αύτό) γράφο
ντας (8-11-30): Οί γείτονές μας Αλβανοί άντελήφθησαν δτι ή καλλιτέρα 
οδός διά τάς σχέσεις δυό κρατών, ώς ή Ελλάς καί ή Αλβανία, δέν είναι 
βέβαια ή όδός τής άδιαλλαξίας. Α ί σχέσεις τών δύο λαών προάγονται μό
νον διά τής συνεννοήσεως καί τών αμοιβαίων παραχωρήσεων, τήν πολι
τικήν δέ ταύτην εύθύς έξ άρχής, ήκολούθησεν ή Ελλάς έν τω ζητήματι τών 
μετά τής Αλβανίας σχέσεών της. Παρ ’ δλας δμως τάς προσπαθείας της, 
δέν συνήντησε τό αυτό πνεϋμα. Διότι τοϋτο άκριβώς άποδεικνύουν τά διά
φορα επεισόδια, τά όποια έδημιουργήθησαν κατά καιρούς έν Αλβανία καί 
τά όποια άφεώρουν τήν έκεί έλληνικήν μειονότητα. Ταϋτα δέ καθ’ ήν 
έποχήν ή έν Έλλάδι αλβανική μειονότης άπολαμβάνει προνομιακής, δύνα- 
ταί τις είπείν. έκ μέρους τών έλληνικών άρχών προστασίας.

Ή  κάποια στροφή της ’Αλβανίας γιά συνεννόηση μέ τήν Ελλάδα, άπο- 
διδόμενη άπό τό βενιζελικό τύπο στή συνεννόηση τής Ελλάδας μέ τήν 
Άγκυρα, εξόργιζε τό Χρηστοβασίλη, ό όποιος σέ άρθρο του μέ τίτλο: Φο- 
βοϋ τούς Δαναούς καί δώρα φέροντας (13-11-30), σημείωνε: ...Ό  βενιζε- 
λικός τύπος, έπαναλαμβάνομεν καί πάλιν, χάριν τής μειώσεως τής κακής 
έντυπώσεως, ήν παρήγαγεν εις ολόκληρον τόν Ελληνισμόν (ή συμφωνία 
μέ τόν Κεμάλ) προσπαθεί νά μάς πείση δτι ή μεταστροφή τής άλβανικής 
πολιτικής, ήτις έξεδηλώθη άπό τίνος, οφείλεται εις τό έν Αγκύρα βενιζε- 
λικόν κατόρθωμα! Καί λέγει άνερυθριάστως ό έγχώριος «Κήρυξ», δτι ένε
κα τής τουρκοελληνικής συμμαχίας, ή άλβανική κυβέρνησις μετεστράφη



παύσασα τούς ανθελληνικούς διωγμούς, άποφυλακίσασα ήδη τούς πρό 
μηνών καταδικασθέντας έν τή άλβανική πρωτευούση είς 12 ετών ειρκτήν 
δημοδιδασκάλους Λαζαρόπονλον, Εύαγγελίδην, Τάκην, Οίκονόμον παπα- 
Δημήτριον, έβδομηκοντούτην γέροντα, ώς συνεννοουμένους δήθεν μετά 
τής Ελλάδος έναντίον τής άκεραιότητος τοϋ άλβανικοϋ κράτους καί τό 
σπονδαιότερον, ζητούσαν συνεννόησιν μετά τοϋ Οικουμενικού Πατριαρ
χείου, τό όποιον... ό άλβανικός τύπος έξύβρισεν, έπροπηλάκισεν καί δ ι ’ 
άπρεπεστάτων φράσεων έ'ξουθένωσεν. "Οχι! Ή  μεταστροφή τής άλβανικής 
πολιτικής δέν οφείλεται είς τό κατόρθωμα τοϋ Βενιζέλου είς 'Αγκυραν, 
άλλά είς τήν άνάγκην αύτής τοϋ νά ίδρύση διά παντός νομίμου τρόπου 
«’Ορθόδοξον Ελληνικήν Εκκλησίαν» έν Αλβανία... καί διά νά τήν μετα- 
βάλη είς ποταπόν όργανον τών ανθελληνικών της σκοπών...

Άλλά καί ή ’Ήπειρος (14-11-30), τίς ίδιες περίπου άντιλήψεις εκφρά
ζει: Α ί ένταϋθα συνάδελφοι «Κήρυξ» καί «Ηπειρωτικός άγών» άγγέλλουν 
άπό προχθές ότι τό περίφημον έπί έτη έκκρεμοϋν έκκλησιαστικόν ζήτημα, 
ήρχισε είσερχόμενον έν ’Αλβανία είς τήν όδόν τής λύσεως. Ήμεΐς στερού- 
μεθα ειδήσεων, άλλά καί άν πιστεύσωμεν είς τάς συναδέλφους... δέν βλέ- 
πομεν τόν λόγον διά τόν όποιον έπρεπε νά ένθουσιαστοϋν. Ή  έπίλυσις 
τοϋ έκκλησιαστικοϋ ζητήματος πολύ ολίγα προσφέρει είς τήν έλληνοαλβα- 
νικήν ύπόθεσιν ή, κυριολεκτικότερον, είς άλβανο-ηπειρωτικήν διαφοράν, 
διότι είναι άληθές ότι ή Ελλάς, ώς κράτος καί ώς κυβέρνησις, πολύ ολίγον 
ένδιεφέρθη διά τήν ελληνικήν μειονότητα τής ’Αλβανίας, ούτως ώστε ή Βό
ρειος Ή πειρος καί τά μαρτύρια τής μειονότητος καί οί κατά τής θρησκεί
ας διωγμοί έμειναν ύπόθεσις ’Η π ε ιρ ω τικ ή  πλέον άποκλειστικώς. Καί 
έχομεν τήν άντίληψιν δτι, καί άν έπιλυθεί τό έκκλησιαστικόν ζήτημα, ζή
τημα είς τό όποιον τόσον αίσχράν, έπονείδιστον καί βάρβαρον διαγωγήν 
έπεδείξατο ή Αλβανία, υπάρχουν πολλαί, πάμπολλαι διαφοραί χωρί- 
ζουσαι τήν Ελλάδα άπό τήν ’Αλβανίαν, έφ ’ δσον ούδ ’ έπί στιγμήν 
έπαυσαν αί διώξεις κατά τών έκεϊ Ελλήνων... Ή  Ελλάς, πιθανώς μέ τόν 
τελευταϊον κατήφορον (τήν υπογραφήν τοϋ συμφώνου μέ τήν Άγκυρα), νά 
ύπογρά-ψη καί έδώ συμμαχίας καί δέν άποκλείεται νά έχωμεν νέους ενα
γκαλισμούς τού Βενιζέλου μέ τόν έν ’Αλβανία πράκτορα τοϋ Μουσολίνι 
Ζώγου καί ό πρωθυπουργός νά διακήρυξή καί έδώ ότι τά σύνορα Ε λλά
δος - ’Αλβανίας χάνουν τήν σημασίαν των πλέον. ’Όχι! Τά σύνορα τής 
’Αλβανίας μέ τήν Ελλάδα δέν χάνουν ποτέ τήν σημασίαν των διά τούς 
Ηπειρώτας, τών όποιων έγιναν πλέον πόθος καί δάκρυ καί έφιάλτης. Καί 
εφ ’ δσον ή Βόρειος Ήπειρος έξακολουθεί νά μένη όχι μόνον υπόδουλος 
αλλά καί θϋμα καί έρμαιον ορέξεων βαρβάρων άπολιτίστων ορδών, ή 
Ηπειρος δέν έχει κανένα σύμφωνον νά ύπογράψη μέ τήν Αλβανίαν...

Δύο συμπεράσματα συνάγονται άπό τήν άρθρογραφία γιά τίς έλληνο- 
αλβανικές σχέσεις: 1) Γιά τούς Ήπειρώτες -άλλά καί γιά τούς "Ελληνες; ή
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ρύθμιση τών έλληνοαλβανικών συνόρων δέν ήταν οριστική. Πίστη δλων 
ήταν δτι ή Βόρειος "Ηπειρος άποτελοΰσε τμήμα τής ενιαίας ’Ηπείρου, 
υποδουλωμένο στήν ’Αλβανία, γιατί τά συμφέροντα τών μεγάλων, τών κά
θε φορά μεγάλων, αύτό επέβαλαν. Καμμιά γιαννιώτικη έφημερίδα -καί 
καμμιά ελληνική πιστεύω- δέν θά μπορούσε τότε νά διατυπώσει άντίθετη 
γνώμη. (Τό πώς χάθηκε ή Βόρειος Ήπειρος, τόσο μετά τούς νικηφόρους 
πολέμους τοΰ 1912-1918, δσο καί ύστερα άπό τήν ελληνική έποποίία τοΰ 
1940, είναι μιά μεγάλη υπόθεση, μέ πολλές παραμέτρους, ή επισήμανση 
τών οποίων ξεφεύγει άπό τίς σκοπεύσεις αύτής τής συγγραφής. 2) Είχε δί
κιο ή Ή πειρος νά ύποστηρίζει δτι τό Βορειοηπειρωτικόν είχε καταλήξει 
στό τέλος ν ’ άποτελεϊ υπόθεση καθαρά ’Ηπειρωτική, άφού ή ελεύθερη 
"Ηπειρος δεχόταν τίς συνέπειες τών δσων συνέβαιναν στήν ’Αλβανία σέ 
βάρος τής έλληνικής μειονότητας. ’Εξάλλου καί οί άλβανικές έφημερίδες 
τοΰ Βορειοηπειρωτικοΰ χώρου, μέ τίς γιαννιώτικες έφημερίδες άνοιγαν 
διάλογο, άν μπορεί βέβαια νά όνομαστή διάλογος ή διατύπωση ισχυρι
σμών πού έρχονταν σέ κραυγαλέα άντίθεση μέ τήν πραγματικότητα. "Ετσι 
δριμύτατη καί υβριστική έπίθεση έναντίον τής Ελευθερίας καί τοΰ Χρη
στοβασίλη προσωπικά, εξαπέλυσε ή έφημερίδα τοΰ ’Αργυροκάστρου Δημο
κρατία, γιά τό άρθρο του Φοβοϋ τούς Δαναούς (’Αλβανούς)... ’Απαντώ
ντας ό Χρηστοβασίλης (1-4-30) διασάφιζε δτι δταν μιλούσε γιά τούς 
’Αλβανούς δέν έννοοΰσε τόν άλβανικό λαό. πού ύπέφερε κι αυτός κάτω 
άπό τήν τυραννία ένός δικτάτορα βασιλιά, άλλά τούς κυβερνώντες, τήν 
σπείραν δηλαδή εκείνην τών μωαμεθανών ’Αλβανών καί τών έξωμωτών τέ
ως έλληνορθοδόξων. ήτις περιβάλλει τόν Ζώγου καί κατέστησε τήν Αλβα
νίαν εξάρτημα ξένου κράτους. ’Αμφισβητοΰσε άκόμα τήν άπαίτηση τοΰ 
εκδότη τής Δημοκρατίας Τζεβάτ Καλλαντζή. νά σταματήσει ό Χρηστοβα
σίλης νά ένδιαφέρεται γιά τό ελληνικό στοιχείο τής Β. ’Ηπείρου. Έγώ - 
άπαντοΰσε αύτός- ώς Έ λλην Ήπειρώτης... είχα καί έχω τήν νποχρέωσιν 
καί τό καθήκον νά ένδιαψέρωμαι περί τών συμπεριλ ηφθέντων. παρά παν 
άνθρώπινον Δίκαιον, εντός τών ορίων τής άλβανικής έπικρατείας, συμπα
τριωτών μου Ήπειρωτών, όμιλούντων τήν ελληνικήν μου γλώσσαν καί 
πρεσβευόντων επίσης τήν ελληνικήν μου θρησκείαν καί ν ’ άμύνωμαι κατά 
πάσης επιβολής έκ μέρους τής άλβανικής κυβερνήσεως κατά τοϋ σχολικού, 
εκκλησιαστικού καί γλωσσικού καθεστώτος τών υπό τήν Αλβανίαν ύπα- 
γομένων Ήπειρωτών. Α λλ  ’ ό κ. Καλλαντζής, μή έχων λογικά έπιχειρήμα- 
τα ν ' άντιτάξη έναντίον τών γραφομένων μου, άπαντά δ ι ’ ύβρεων πο- 
ταπών. άς δέν δύναται ν ’ άκούση τις ούδέ έκ στόματος άχθοφόρων. Καί 
άφοΰ άπαντα στις ύβρεις τής Δημοκρατίας ό Χρηστοβασίλης καταλήγει: 
Τούς άθέους Αλβανούς καί τούς έξωμότας τέως Έλληνας κατακρίνω άπό 
τών στηλών τούτων καί ούχί τόν άλβανικόν λαόν, μετά τοϋ όποιου συνδέ
ομαι προπατορικώς. Γκέγκε. ώ νούκου γκέγκε:
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Άλλά καί ή ήμιεπίσημη Ώ ρα  τών Τυράννων διέψευδε τόν Κήρυκα καί 
τόν Ηπειρωτικό άγώνα. πού σχολίαζαν εύμενώς τή -δήθεν- μεταβολή τής 
στάσης τής Αλβανίας άπέναντι στό εκκλησιαστικό ζήτημα. Δίκαιον έχει ό 
«Κήρυξ» τών Ίωαννίνων -έγραφε ή Ώρα- ν ’ άφιερώνη μακροσκελή σχό
λια έπί τή... φανταστική ευκαιρία τής συνεννοήσεως τής «Αύτοκεφάλου 
Αλβανικής εκκλησίας» μετά τοϋ «Οικουμενικού Πατριαρχείου». Καί έπί 
τή ευκαιρία τής πληροφορίας αύτής ή γιαννιώτικη έφημερίς έπεκτείνεται 
έπί τής έλληνοαλβανικής συνεννοήσεως καί έκφράζει τήν χαράν της διότι 
-δπως γράφει- ή άλβανική πολιτική άποβλέπει μέ ειλικρίνειαν εις μίαν 
μετά τού «Οίκ. Πατριαρχείου» φιλικήν συνεννόησιν. Δέν άρνούμεθα δτι ό 
«Κήρυξ» έχει τό δικαίωμα νά χαίρεται έννοών καί φανταζόμενος τά πράγ
ματα δπως τά θέλει. (Άλλά) τό «Πατριαρχεΐον τής Κωνσταντινουπόλεως» 
δέν ήθέλησε νά έννοήση δτι ή Αλβανία είναι άνεξάρτητος καί δτι θέλει ανε
ξάρτητον καί τήν εκκλησίαν της. τήν όποιαν μετά βίας προσπαθεί νά κρά
τηση ύπό τήν επιρροήν του. Τά γραφόμενα άπό τήν Ώρα άπηχούσαν τίς 
επίσημες θέσεις τής άλβανικής κυβέρνησης καί γι' αύτό ή Ή πειρος (7-12-
30) έπέκρινε τόν Κήρυκα καί τόν Ηπειρωτικόν άγώνα γιά τόν ενθουσια
σμό τους καί γιά τήν δημοσίευση τών πληροφοριών, πού άφοροΰσαν 
συνεννόηση μέ τό Πατριαρχείο, κάτι πού οί ίδιοι οί Αλβανοί διέψευδαν. 
Τό σπουδαιότρον πάντως είναι -κατέληγε- πώς καί πόθεν έκυκλοφόρησαν 
αί ειδήσεις έκεϊναι καί διατί. Διέρρευσαν. θά λέγαμε σήμερα, καί είναι προ
φανείς οί λόγοι γιατί καί άπό ποΰ διαρρέουν πληροφορίες... Ή  εύθυμη νό
τα στήν άντιδικία άνάμεσα στίς γιαννιώτικες καί τίς άλβανικές έφημερίδες 
ήταν ή είδηση πού δημοσιεύθηκε στή Δημοκρατία τοΰ Άργυροκάστρου 
(πρώτο δεκαήμερο τοΰ Δεκεμβρίου): Προερχόμενος έκ Κερκύρας άνεχώ- 
ρησε διά Τύραννα ό κ. Δ. Πανίδης. διευθυντής τής έφημερίδος «Κήρυξ» 
τών Ίωαννίνων. Ώ ς πληροφορούμεθα. ό κ. Πανίδης είναι έπιφορτισμένος 
από τό ύπουργεϊον 'Εξωτερικών τής Ελλάδος νά διακανονίση όριστικώς 
πλέον τάς έλληνοαλβανικάς σχέσεις. Καί ή Ή πειρος σχολίαζε (13-12-30): 
Ή  έφημερίς αϋτη (ή Δημοκρατία), ή όποία πολλάκις δίδει άφορμάς εις τόν 
Ηπειρωτικόν τύπον νά καταφέρεται κατά τής Αλβανίας, πληροφορούμε- 
θα τώρα δτι είναι καί ΗΛΙΘΙΑ, διότι μόνον ήλιθιότης είναι αύτό. Καί δεύ
τερη εύθυμη νότα: Τό δτι μοιάζουμε Έλληνες καί Αλβανοί, ώς δντες τής 
αύτής φυλής έθνη -έγραφε ή Έλευθερία (8-1-31)- καταφαίνεται καί έκ τών 
δύο κατωτέρω γεγονότων: Πρό δύο έτών. δταν έπεσκέφθη τήν Σπάρτην ό 
ψευδομεσίας Βενιζέλος. εύρέθη Έ λλην έκεΐ δημοτικός σύμβουλος, νά προ- 
τείνη τήν μετονομασίαν τοϋ Ταϋγέτου εις Β εν ι ζ έλο ν .  Ήδη πρό ένός ή 
δύο μηνών τό πολύ. εύρέθη κάποιος έξωμότης Έ λλην έν Αργυροκάστρφ  
νά προτείνη τήν μετονομασίαν τής άλβανικής πρωτευούσης εις Ζ ω γο ύ -  
π ο λ ι ν !  Ή  εϊδησις άνεγράφη ύπό τής έφημερίδος τοϋ Αργυροκάστρου 
Δ η μ ο κ ρα τ ία . . .
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Τά ευτράπελα τών μετονομασιών δέν σχετίζονταν μόνο μέ τήν πολιτική, 
άλλά καί μέ τήν καθημερινότητα. Ό  Χρηστοβασίλης πού ήταν άντίθετος μέ τις 
μετονομασίες, σημείωνε κατά διαστήματα κάποια άπ’ αύτά. Έστελναν -Εγρα
φε- κλήση άπό τό ειρηνοδικείο Κήπων (Μπάγιας) σ ’ ένα τζομπάνο νά έμφανι- 
σθή ενώπιον τοϋ ειρηνοδικείου διά νά καταθέση. ’Αγράμματος ό τζομπάνος 
ρώτησε κάποιον νά τοϋ πεϊ ποϋ είναι οί κήποι. —Γύρω άπό τή Μπόγια, τοϋ 
άπάντησε ό άλλος. Παίρνει δ τζομπάνος τήν κλίτσα του, κατεβαίνει στούς κή
πους, τούς φέρνει δλους γύρα, δέ βρίσκει κανένα, άναγκάστηκε ν ’ άνεβή στό 
χωριό καί ρώτησε τόν πρώτο πού συνάντησε: —Τί έγινε πατριώτη σήμερα ό 
Νεροδίκης (είρηνοδίκης): Μήπως είναι άρρωστος; —Ό χι, άποκρίθηκε είναι 
μιά χαρά. Δικάζει στό ειρηνοδικείο, έκεΐ πάνω στό ψηλό σπίτι. Τρεχάτος έφτα
σε στό ειρηνοδικείο ό τζομπάνος, δπου πληροφορήθηκε άπό τόν είρηνοδίκη δτι 
καταδικάστηκε «ερήμην». Τόν παρατήρησε μάλιστα γιατί δέν ήρθε στήν ώρα 
του. — Έγώ κύριε Νεροδίκη, είπε αύτός μέ παράπονο, ήρθα πρωΐ-πρωΐ εδώ κι 
έφερα γύρω τούς κήπους καί δέν σ ’ εϋρισκα. Τί φταίω έγώ; Στούς κήπους μέ 
καλοϋσες στούς κήπους παρουσιάστηκα... Μάλλον φανταστικό φαίνεται νά 
είναι τό περιστατικό.- Ή  ρουμανική κυβέρνηση, στό πλαίσιο τών αυστηρών 
οικονομιών, κατάργησε καί τό Γενικό προξενείο της στά Γιάννινα. Ό  Χρηστο
βασίλης, -άνήκε στήν κατηγορία τών δημοσιογράφων πού έτρεφε συμπάθεια 
πρός τή Ρουμανία- έξέφραζε τή λύπη του γ ι’ αύτό, ξεχνώντας δμως δτι, έπί δε
κάδες χρόνια, άπό τήν έποχή τής τουρκοκρατίας, τό ρουμανικό προξενείο άπο- 
τελοΰσε τό καθοδηγητικό κέντρο τής ρουμανικής προπαγάνδας πού μέ πείσμα 
καί φανατισμό καταπολεμούσε τά έθνικά δίκαια τής Ελλάδας. Τελευταίος 
πρόξενος ήταν ό Κων. Μπουριλεάνου, λογοτέχνης καί καλλιτέχνης. Τό προξε
νείο ήταν εγκατεστημένο στήν όδό Βαλαωρίτου.- Στήν πρώτη συγκέντρωση τών 
οργανώσεων στό Δημαρχείο γιά τά καθηγητικά σκάνδαλα παραβρέθηκε καί ό 
Χρηστοβασίλης, κατηγορήθηκε μάλιστα άπό τόν Ηπειρωτικόν άγώνα δτι είχε 
συμφωνήσει στήν οργάνωση συλλαλητηρίου. Ό  ίδιος μέ κατηγορηματικό τρόπο 
τό διέψευσε καί δημοσίευσε τά δσα είπε (15-12-30): Φρονώ καί συμβουλεύω τήν 
συγκέντρωσιν ταύτην, άντί ν ’ άσχολήται μέ τούς ύπό κατηγορίαν καθηγητάς, 
νά χρησιμοποιήση τήν δύναμίν της παρά τε τφ Γενικφ διοικητή καί τή κυβερ
νήσει, άξιοϋσα παρ ’ αυτών τήν άμεσον ϊδρυσιν 'Αρσάκειου έν Ίωαννίνοις, τό 
όποιον καί μόνον θά ματαιώση πάν διδασκαλικόν σκάνδαλον έν τφ μέλοντι. 
Έχομεν δικαίωμα ημείς οί Ήπειρώται ν ’ άξιώσωμεν τήν ϊδρυσιν ’Αρσάκειου, 
περισσότερον άπό τάς Πάτρας, τήν Κέρκυραν καί τήν Λάρισαν, πού τά απέ
κτησαν. Τό θέμα τής ίδρυσης ’Αρσάκειου έγινε άντικείμενο συζήτησης στόν τύ
πο, μερικοί μάλιστα, έπώνυμοι στόν Ηπειρωτικόν άγώνα. άμφισβήτησαν τήν 
άναγκαιότητα τής ίδρυσής του. ’Αρκετά χρόνια μετά τήν άπελευθέρωση άπό 
τούς Γερμανούς έγινε πάλι πολύς λόγος γιά τήν ανάγκη ύπαρξης ’Αρσάκειου 
καί στά Γιάννινα καί θυμάμαι πώς στό θέμα είχε άναμιχθεΐ μέ ζήλο ή Εταιρεία 
’Ηπειρωτικών Μελετών (ήμουν τότε γενικός της γραμματέας), είχε έξευρεθεΐ 
μάλιστα καί οικόπεδο (πάνω άπό τήν Περίβλεπτο), καί δλα ήταν έτοιμα -ύστε
ρα καί άπό τήν έπί τόπου έξέταση τής κατάστασης άπό τόν πρόεδρο καί μέλη 
τοΰ συμβουλίου τοΰ ’Αρσάκειου ’Αθηνών- γιά τήν ύπογραφή τής άπόφασης. Τε
λικά ή ίδρυση ματαιώθηκε, δέν θυμάμαι γιά ποιούς λόγους...- Γάμοι: Χρόνης
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Παπαχρόνης, τραπεζικός υπάλληλος καί Ελευθερία Νασίκα, άρραβωνιάστη- 
καν.- Στίς 4 Δεκεμβρίου κυκλοφόρησε στά Γιάννινα ή νέα εβδομαδιαία έφημε
ρίδα ’Ηπειρωτική φωνή τοΰ Π. Δ. Πέτσκου.- Είναι καιρός - σημείωνε συνεργά
της τής Ήπειρον (3-10-30)- τά έν Ίωαννίνοις έδρεύοντα επαγγελματικά σωμα
τεία τών επιστημόνων καί αύτός ό εμπορικός σύλλογος, διά κοινής προσπά
θειας καί σνννενοήσεως νά σνντελέσονν εις τήν όργάνωσιν ειδικού σωματείον, 
τό όποιον θά συνετέλει εις τήν δημιουργίαν τοπικής έν Ίωαννίνοις πνευμα
τικής κινήσεως. Τό σωματείον τούτο θά ήδύνατο νά μεριμνήση διά τήν λει
τουργίαν καταλλήλου έντευκτηρίον διά τά μέλη του. Ή  ζύμωση πού είχε δημι- 
ουργηθεΐ μέ τά δημοσιεύματα τών έφημερίδων όδήγησε στή συγκρότηση σύσκε
ψης στίς 7 Δεκεμβρίου, στό Δημαρχείο, πολλών διανοουμένων καί επιστημό
νων, διά τήν σύμπηξιν καί τόν καταρτισμόν τοϋ καταστατικού φιλολογικού 
καί καλλιτεχνικού σνλλόγον. Ή είδησις αϋτη -έγραφε ή Ήπειρος, 9-12-30- μάς 
ευχαριστεί έξαιρετικά καί άποτελεϊ παρήγορον οιωνόν μιάς ώραίας άφυπνίσε- 
ως εις τήν πόλιν αυτήν τών μακάρων καί τής τελείας πνευματικής νεκρώσεως 
καί ξεραΐλας. Είναι, δπως φαίνεται, άπό τήν είδησεογραφία καί τά σχόλια, 
απροσδιόριστα άκόμη τά πλαίσια τών σκοπών τής κυοφορούμενης κίνησης. 
"Αλλοι τήν ήθελαν πνευματικό καθαρά σωματείο, άλλοι Λέσχη έπιστημόνων. 
Επικράτησε ή δεύτερη άποψη.- Ά πό τό Στρατοδικείο Ίωαννίνων (συνεδριά
σεις 28 καί 29-11-30) έπιβλήθηκαν αυστηρότατες ποινές εις τούς δικαζόμενους 
στρατιώτες τοΰ πειθαρχικού ουλαμού Καλπακίου. Οί φοιτητές Γρ. Μαρκοβί- 
της, άπό τή Νιάουσσα καί Ίωάν. Πανούσης άπό τήν Κρήτη καταδικάστηκαν σέ 
θάνατο. Ό  φιλόλογος καθηγητής Άρ. Άδαμόπουλος, άπό τή Μεσσηνία, σέ 2 
χρόνια φυλάκιση, ό Κ. Γαμβέττας, έμπορος άπό τήν Εύβοια, σέ ισόβια, ό 
Εύστρ. Τσακίρης, τυπογράφος, σέ δυό χρόνια. Ό  μηχανολόγος Ίωάν. Χανια- 
νόπουλος άπό τή Θεσσαλονίκη, άπηλλάγη λόγφ πλήρους συγχίσεως. Ή  Ήπει
ρος σέ σχόλιό της (3-12-30), παρά τήν σκληρή άντικομμουνιστική γραμμή της, 
θεώρησε πολύ βαρειές τίς ποινές καί ζήτησε έπιείκεια γιά τούς καταδικασθέ- 
ντες. Ή  καταδίκη τών κομμουνιστών σήκωσε θόρυβο καί στίς άθηναϊκές έφη
μερίδες· ή κάθε μιά τους έγραφε, περισσότερο μέ τή φαντασία τών συντακτών 
της, παρά μέ έπιτόπιο έρευνα δ ,τι ήθελε γιά τό Καλπάκι. Ό  θόρυβος υποχρέ
ωσε τό Δ. Χατζή, νά έπισκεφτει τό χώρο γιά νά έχει προσωπική άντίληψη γιά 
τά έκει συμβαίνοντα. Τίς έντυπώσεις καί κρίσεις του άναφέρει σέ άρθρο του, 
δημοσιευμένο στήν Ήπειρο τήν τελευταία μέρα τοΰ χρόνου (31-12-30). Μάς 
ήνάγκασαν λοιπόν -έγραφε- ό φόβος καί αί φωνασκίαι νά έπισκεφθώμεν καί 
ημείς τό περίφημον αυτό Καλπάκι, τό όποιον ή φαντασία ευφαντάστων συντα
κτών μετέβαλεν εις φρούριον ή μετέτρεψε εις χωρίον (σήμερα έγινε χωριό) ή 
τοποθέτησε εις κορυφάς απροσίτων όρέων, δπου μεσαιωνικά μαρτύρια επι
βάλλονται, μακράν πάσης άνθρωπίνης ζωής εις άκάκους θεωρητικώς ιδεολό
γους κομμοννιστάς. Στίς έρωτήσεις πού υποβλήθηκαν στούς επτά κρατούμε
νους κομμουνιστές, τό μόνο παράπονο πού διατύπωσαν καί έπαναλάμβαναν 
ήταν δτι δέν τούς έδωσαν κολόβια... "Οταν κατόπιν δλου αυτού τοϋ θορύβου 
-συνέχιζε ό άρθρογράφος-, μετά άνάκρισιν μιάς ολοκλήρου ώρας, δέν κατορ- 
θώνομεν ν ’ άποσπάσωμεν άπό τούς ανθρώπους αυτούς, κανένα παράπονον 
παρά μόνον μεμψιμοιρίας διά τήν έλλειψιν κολοβίων, τί πρέπει νά σκεφθώμεν:
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Στρατιώται καλοντυμένοι, ήσυχοι, ευτραφείς, κιτώνες θερμαινόμενοι μέ σό
μπες, καθαριότης, συσσίτιον καλόν - κατά τήν Ιδίαν ομολογίαν των- εργασία 
ελάχιστη -κατά τούς ίδιους πάλιν- ιδού ή είκών τοϋ σημερινοϋ Καλπακίου, 
Ώ στε λοιπόν τό Καλπάκι δέν είναι Γολγοθάς καί άδικαιολόγητος καί ό θό
ρυβος καί μωραί αί φαντασιώδεις περιγραφαί τών μαρτυρικών βασανιστηρίων 
τών άθηναϊκών έφημερίδων. Άλλά θά μάς είπουν: Λησμονείτε τόν Παπαχρή
στου; Ό χι! Λέν πρόκειται νά τόν λησμονήσωμεν ποτέ... Καί δταν τό Καλπάκι 
θά έδιδεν τήν ιδίαν εικόνα οίαν έπί Παπαχρήστου, δέν θά έμεινε κανείς άδια- 
μαρτύρητος. Τό Καλπάκι έπαυσε πλέον νά είναι τό παλαιόν, άλλά δσον άφορά 
τήν κατάργησίν του, μόνον μωροί καί άνόητοι θά συνεζήτουν περί αύτής. Έχο- 
μεν ύποχρέωσιν ν ’ άμυνθώμεν κατά τών μπολσεβίκων καί ύποχρέωσιν νά άπο- 
μονώσωμεν τά στοιχεία αύτά άπό τό στράτευμα. Άλλά ή έλευθερία τής σκέψε- 
ως: θά μάς έρωτήσουν. Άλλά άποτελεϊ ή έλευθερία τής σκέψεως ώραΐον κουρα- 
φέξαλον, δταν κρίνη κανείς λαμβάνων ύ π ' δψιν του, δτι δέν πρόκειται πλέον 
περί ιδεολογιών καί θεωριών άλλά περί άγώνος καί μόνον περί άγώνος. Οί 
κομμουνισταί προσπαθούν μέ κάθε τρόπον νά καταλύσουν τό κράτος, εις τό 
όποιον στοιχειώδες καθήκον πρός τόν έαντόν του επιβάλλει νά άμυνθή. Καί 
άμύνεται... Τό «’Αναθεωρητικό δικαστήριο» μείωσε κατά πολύ τις ποινές τών 
καταδικασθέντων κομμουνιστών. Οί θανατοποινίτες καταδικάστηκαν σέ πέντε 
έτών ειρκτή ό ένας καί 4 'Λ ετών φυλάκιση ό άλλος. Σέ ποινή φυλάκισης 3'h 
ετών καταδικάστηκε ό ισοβίτης καί σέ μικρές ποινές οί άλλοι.- Στίς 28-12-30, 
μέ πρωτοβουλία τοϋ Εμπορικού συλλόγου Ίωαννίνων, οργανώθηκε πολιτικό 
μνημόσυνο τών ιδρυτών τής Φιλικής Εταιρείας. Άθ. Τσακάλωφ, Νικ. Σκουφά, 
Έμ. Ξάνθου καί Π. Άναγνωστοπούλου, στήν αίθουσα τελετών τής Ζωσιμαίας 
σχολής. Παραβρέθηκαν δλες οί άρχές. Γιά τή ζωή καί τό έργο τους μίλησε ό 
πρόεδρος τοΰ Εμπορικού συλλόγου Έπ. Βέλλης.- Κλοπή πολύτιμης εικόνας: 
Εξαφανίστηκε άπό τή Μονή Ελεούσας τοΰ Νησιοΰ. πολύτιμη εικόνα τοΰ ζω
γράφου Πουλάκη. άξίας 500.000 δρχ. Βρέθηκε αύτή ή εικόνα καί άποκαλύφτη- 
καν οί δράστες τής κλοπής.- Ή  πορνογραφία καί ή δημοσιογραφία κατάντησαν 
δυό άπ’ τίς χειρότερες πληγές τής εποχής, έγραφε ή Ήπειρος (23-12-30). 
Άνθρωποι αμόρφωτοι, ψυχικώς καί διανοητικώς, γίνονται διευθυνταί έφημε
ρίδων. άπό τών στηλών τών οποίων φιγουράρουν άσεμνα, κακοήθη καί δηλη
τηριώδη άναγνώσματα, χωρίς καμμία άρχή νά έπεμβαίνη. χωρίς κανείς -καίτοι 
υπάρχουν- νόμος νά έφαρμόζεται. Ή  Ήπειρος πληρώνει καί αύτή τόν φόρον 
της. εις τά έν εϊδει έφημερίδων έκδιδόμενα άσεμνα άναγνώσματα. Τό τί πλη
ρώνει σήμερα σ’ αύτά τά άναγνώσματα τό ζοΰμε δλοι μας.- Πώς νά όνομάση 
κανείς -γράφει ή ιδια εφημερίδα. 9-12-30- τήν μανίαν ή όποία κατέλαβε τε
λευταίως τάς σοφάς Ηπειρωτικός κεφαλάς μέ τήν πλημμύραν τών παντοειδών 
έντύπων καί πού νά τήν άποδόση: Εις καμμίαν άλλην χώραν δέν παρατηρεΐται 
ή επιδημία αύτή. δσον εις τήν Ελλάδα, καί εις καμμίαν έπαρχίαν τής Ελλάδος 
δσον εις τήν Ήπειρον. Εις τήν παλαιάν Ρώμην ύπήρχον περισσότεροι θεοί καί 
όλιγώτεροι κάτοικοι, καί εις τήν νεωτέραν Ή πειρον υπάρχουν περισσότεραι 
έφημερίδες, μηδένα σκοπόν εκπρόσωπόϋσαι, οϋτε επιχειρηματικόν, οϋτε ιδεο
λογικόν. Ιωάννινα: τρεϊς ήμερήσιαι παλαιαί έφημερίδες, μέ ιστορίαν καί κα- 
θωρισμένας πλέον κατευθύνσεις: «Ήπειρος», «Κήρνξ». «Ηπειρωτικός άγών».



«’Ελευθερία», (δέν ήταν ημερήσια) αί όποίαι 
νομίζομεν δτι θά έξήρκουν διά τήν Ή πει
ρον, ή εβδομαδιαία «’Εθνικός Κήρυξ» τοϋ Λ. 
Κάτση, αί τρισεβδομαδιαϊαι «’Αγροτική 
ήχώ» τοϋ Δ. Τσιμογιάννη καί ή «’Ηπειρω
τική φωνή» τοϋ Δ. Πέτσκου καί μία έβδομα
διαία σατιρική, «Κραυγή» τοϋ Γ. Σακκά, εν 
δλω οκτώ. Δύο είς τήν Ά ρτα  («’Ηπειρω
τικόν βήμα» τοϋ Τ. Παπαβασιλείου καί 
«Φωνή τής Άρτης» τοϋ Δ. Ζαρκαλή, μία είς 
τήν Πρέβεζαν (Λαϊκή φωνή τοΰ Γ. Σαλμά, 
μία είς τήν Τσαμουριάν (Θεσπρωτία, τοϋ Γ. 
Βουγίδη) καί μία είς τάς ’Αθήνας (Ηπειρω
τικόν βήμα, τοϋ Άριστ. Τζάλλα) έν δλφ δέκα 
τρεις. Ά λ λ ' επειδή ό άριθμός δέκα τρία θε
ωρείται κακός, δύο φίλτατοι καί καλοί, 
κατά τά άλλα. νέοι, έσκέφθησαν καί έξέδω- 
σαν καί μίαν άκόμη έφημερίδα είς ’Αθήνας... 
Εύχόμεθα ό θεός νά μάς φυλάη άπό χειρότε
ρα. καί ώς δημοσιογράφοι έξ έπαγγέλμα- 
τος... θεωροϋμεν ύποχρέωσιν νά άμυνθώμεν 
διά τό ψωμί μας. κατά τών διαφόρων νε
αρών έρασιτεχνών πού πλημμύρισαν τήν 
Ή πειρον μέ παντοίου είδους θέματα. (Έκ- 
διδόταν άκόμα στήν Κόνιτσα, άπό τό 1928, 
ό ’Αώος τών Δόβα καί Λαμπρίδη). Ό  Χρη
στοβασίλης (18-12-30) άνήγγειλε τήν έκδοση 
καί άλλης εφημερίδας στήν περιοχή τής Κό
νιτσας, Τό Βόϊον.- Μιά καί γίνεται λόγος 
γιά τίς έφημερίδες, είναι άνάγκη νά σημειώ
σω έδώ μιά άσχήμια πού έγινε στούς τόμους 
τής ’Ηπείρου, (αρχείο τής Εταιρείας ’Ηπει
ρωτικών Μελετών). Ό  Δημήτρης Χατζής, 
γυιός τοΰ Γ. Χατζή-Πελλερέν, είναι γνωστός 
πανελλήνια καί παγκόσμια γιά τό πεζογρα- 
φικό κυρίως έργο του... Ό  Δ. Χατζής δμως 
ήταν καί καλός δημοσιογράφος καί ποιητής, 
μέ δεκάδες δημοσιευμένα στήν Ήπειρο, 
μετά τό θάνατο τοΰ πατέρα του, ποιήματα. 
Δυστυχώς, τά ποιήματα αύτά, δημοσιευμένα 
στό άνω δεξιά τής πρώτης σελίδας τής έφη- 
μερίδας, δταν έκδιδόταν δισέλιδη καί στή 
δεύτερη ή τρίτη σελίδα, τό λίγο διάστημα 

Ό Δημήτρης Χατζής πού έκδόθηκε τετρασέλιδη, έχουν κοπεί μέ
σέ ώριμη ήλικία. ξυράφι, άγνωστο άπό ποιούς-, πότε καί γιά

Ο Δημητρης (Τακης) Χατζής 
γύρω στά 1933.
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ποιό λόγο. Ό  Νίκος Γουλανδρής στό πολύ χρήσιμο βιβλίο του Βιβλιογραφικό 
μελέτημα (1930-1939) Δημήτρη Χατζή, ’Αθήνα 1991, σελ. 107 κ. έ. σημειώνει τά 
εξής: Έτος 1932: Τά κείμενα τών ποιημάτων πού καταχωρούνται εδώ μέ τούς 
αριθμούς (20 συνολικά) είναι δλα κομμένα άπό τό σώμα τής έφημερίδαςΉπει- 
ρος, πού βρίσκεται στή βιβλιοθήκη τής «Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών». 
Κάποιες φορές είναι κομμένο καί τό δνομα τοϋ συγγραφέα καί ό τίτλος ή μέ
ρος τοϋ τίτλου (προσθέτω πώς κάποτε είναι κομμένα βιαστικά καί άτεχνα, 
ώστε μένουν στό φύλλο τής έφημερίδας συλλαβές άπό καταλήξεις στίχων). 
Δεύτερο σώμα τής έφημερίδας «Ήπειρος» δέν μπόρεσα νά εντοπίσω, προσθέ
τει ό Γουλανδρής. Συμπληρώνοντάς τον σημειώνω πώς ή μ’ αύτό τόν τρόπο 
έξαφάνιση τών ποιημάτων τοϋ Δημήτρη Χατζή (μετά τό θάνατο τοΰ πατέρα 
του τά δικά του ποιήματα τά υπέγραφε ώς: Τάκης Πελλερέν, ψευδώνυμο τοΰ 
Γ. Χατζή, πού τό κράτησε γιά χρόνια. Ώ ς δημοσιογράφος, τά άρθρα του υπέ
γραφε ώς Δ.Γ.Χ. ή ώς Δ.Γ. Χατζής) άρχισε άπό τό 1930 (15-4-30) τότε δημοσί
ευσε τό πρώτο του ποίημα ώς Τάκης Πελλερέν. Συνολικά έχουν κοπεί μέ ξυρά
φι ή ψαλλιδάκι άπό τά σώματα τής Ήπειρον. Τό 1930: 20 ποιήματα, τό 1931: 
14, τό 1932: 13, 1933: 12, 1934: 1. ’Από τή λεηλασία μόνο ενα σώθηκε, δημοσι
ευμένο τό 1931 (7-8-1931). Τό παραθέτω πρός διάσωση:

ΤΡΑΓΟΥΔΑΚΙ

Νάξερες πόσο λαχταρώ - πόσο πονώ γιά σένα 
γλυκειά άδερφή καί πόσο ζώ τά βράδυα μου μαζύ σου...
Καί ξέρω κάποτε θαρθής μέ χέρια όλανοιγμένα.
Κομμένα θδν’ τά μάτια σου κ ι’ άργή γλυκειά ή φωνή σου,

κ ι’ άπό τόν πόθο έτσι χλωμά τά χείλα μαραμένα, 
κ ι’ ήρθα -θά πής- ώ ήρθα ’γώ ή χαρά ή όλόκρυφή σου 
τδνειρο έγώ κι’ άκόμα κάτι-κάτι άπ’τή ζωή σου...
—Έ τσι τό ξέρω πώς θαρθής καί ζώ πάντα μέ σένα...

Κ ι’ απόψε πού σέ νοσταλγώ σάν κάθε βράδυ πάλι, 
δπου κ ι’ άν είσαι μέσ’ τής Γής τ ’ άπέραντα τά πλάτια 
σά θάχεις γύρει κουρασμένη τώμορφο κεφάλι

σά μιά δροσιά ή άγάπη μου στ’ άσύγκριτά σου μάτια
έτσι νάρθή σιγαλινά στό σιωπηλό τό βράδυ
κ ι’ ή συλλογές μου ή πένθιμες - άνάλαφρο ένα χάδι...

j j  λέει σέ πελάγη ευτυχίας, λένε γιά τόν ευτυχισμένο άνθρωπο. Γιά τή 
JL1  Θεώνη τό περιεχόμενο τής μεταφοράς άποτελοΰσε ζωντανή πραγμα
τικότητα. Ή  άγάπη της γιά τό Μάνο τήν είχε μεταμορφώσει, έδωσε μιά 
άλλη διάσταση στή ζωή της. 'Όλες οί άπωθημένες πίκρες, άπό τήν αιχμα
λωσία, τά μαρτύρια καί τήν άγωνιώδη προσπάθεια νά κρατηθεί στή ζωή, 
πυρπολήθηκαν, σάν εύφλεκτη ΰλη, άπό τή θέρμη τής άγάπης, έγιναν στά
χτη, τήν άπελευθέρωσαν άπό τήν υποσυνείδητη τυραννία τους. Τώρα ή 
καρδιά της ήταν έτοιμη νά ζήσει τό μεγάλο έρωτα καί ό περίγυρός της νά



γευθεί τά άνεξάντλητα άποθέματα τής άγάπης της... Τό παράξενο ήταν 
πώς δέν επιζητούσε καθόλου τή γρήγορη ένωσή της μέ τό Μάνο, οί άλλοι 
είχαν άρχίσει τίς ενέργειες γιά νά τελειώσει τό συνοικέσιο' ή ίδια ήθελε νά 
ζήσει μόνη της, χωρίς τήν παρουσία τοΰ άγαπημένου της, τήν πλατωνική 
μορφή τοΰ έρωτα, αύτή πού δλα τά έξιδανικεύει, όλα τά βλέπει ώραΐα, κα
νένα σύννεφο δέν σκιάζει τόν καταγάλανο ουρανό, καμμιά οσμή δέν νο
θεύει τό παρθενικό άρωμα τών λουλουδιών, δλα άποτελοΰν προέκταση 
τών δραμάτων, τών πιό ώραίων, πού πλάθει ή φαντασία... Τόσο πολύ τή 
γοήτευσε αύτός ό ονειρικός κόσμος, πού κάποτε φοβόταν μήπως μέ τό γά
μο ξυπνήσει άπότομα καί προσγειωθεί στή σκληρή πραγματικότητα, στούς 
μεγάλους έρωτες δημιουργοΰνται τέτοιες καταστάσεις μέ τήν κοινή συμ
βίωση... Γρήγορα άπόδιωχνε τίς άπαισιόδοξες σκέψεις, καί ξαναγύριζε 
στόν κόσμο τών όνείρων της...

Ή  εύτυχία τής Θεώνης είχε τήν άντανάκλασή της καί στή ζωή τών 
δικών της καί τών φίλων της. Ή  οικογένεια τοΰ Πέτρου, ή υγεία του βελ
τιωνόταν συνεχώς, βρισκόταν σέ μιά συναισθηματική έξαρση, μέ εύεργε- 
τικές έπιδράσεις γιά δλους, δμοια μ’ εκείνη πού βίωναν ό Γιάγκος καί ή 
Φωτεινή. Μόνο πού οί άντρες τών δυό οικογενειών έβλεπαν τό θέμα καί 
άπό τήν πρακτική του πλευρά: πώς δηλαδή θά γίνονταν οί συνεννοήσεις 
μέ τό Μάνο καί τήν οίκογένειά του, τά προξενειά, πού θά όδηγοΰσαν σ’ 
ένα ποθητό αποτέλεσμα. Κάποιος, βέβαια, έπρεπε νά άναλάβει τήν πρωτο
βουλία. Ποιός άλλος ήταν καλλίτερος άπό τόν Άχιλλέα Βάντζιο, αύτός 
είχε δώσει καί τίς πρώτες πληροφορίες γιά τό Μάνο Βεζάνη, τίς σπουδές 
καί τίς έπαγγελματικές ενασχολήσεις του. Μ’ εύχαρίστηση δέχτηκε τή δια- 
μεσολάβηση. θά περνοΰσε στήν ’Αθήνα στίς γιορτές τών Χριστουγέννων, 
θά πήγαινε καί στό σπίτι τοΰ Μάνου, ήξερε πώς νά χειριστεί τό ζήτημα, 
ήταν φίλος τής οικογένειας.—Ό λα θά πάνε μιά χαρά, τούς διαβεβαίωσε 
φεύγοντας, έτοιμαστεΐτε γιά άρραβώνες.

Ή  Φιλίτσα, μέ τό μωρό της, ζοΰσε, μήνες τώρα, τή δική της εύτυχία. 
"Ολα πήγαιναν καλά, τό παιδί μεγάλωνε φυσιολογικά, ώς τή στιγμή, καμ- 
μιά άπό τίς βρεφικές άρρώστειες δέν τό είχε πειράξει. Έπειτα ό Δημήτρης, 
ό άδελφός τοΰ άντρα της, μέ σχολαστικότητα ένδιαφέρονταν γιά τήν ύγεία 
του. Ή ταν φυσικό καί ό έσωτερικός κόσμος τής Φιλίτσας νά είναι γεμά
τος άπό συναισθήματα, πού δίνουν νόημα στήν άνθρώπινη ύπαρξη καί 
στήν άποστολή της. Ή ταν τώρα μητέρα, καί ή συνειδητοποίηση αύτής τής 
ιδιαιτερότητας, τή γέμιζε χαρά καί περηφάνιεα. Ένοιωθε πώς αύτή καί ό 
άντρας της ήταν δυό μικροί θεοί, προέκταση τοΰ Δημιουργοΰ, τό μαρ- 
τυροΰσε τό μικρό πλάσμα πού κρατοΰσε στήν άγκαλιά της ή Φιλίτσα, γέ
μιζε μέ τήν παρουσία του όλο τό σπίτι, έφερνε τούς δυό παππούδες του, 
τόν Πέτρο καί τό Γιάγκο, νά σκύβουν πάνω άπό τή μικρή κούνια, καί νά 
ξαναζούν, βιώματα τής δικής τους ζωής, τής τόσο διαφορετικής, άφού ό
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ένας μεγάλωσε στήν ανοιχτή άγκαλιά τής φύσης, μέ τίς έντονες μεταλλαγές 
της, τό άρωμα τής άνοιξης, τό φως τοΰ καλοκαιριοΰ, τίς λευκές άνταύγιες 
τοΰ χιονιοΰ τό χειμώνα, κι δλα αύτά μέσα στήν ατμόσφαιρα τοΰ όρεινοΰ 
τοπίου, κι ό άλλος άναστήθηκε κι άνθισε στό πολιτιστικό θερμοκήπιο τής 
Σμύρνης, τής ελληνικής Σμύρνης, τό παραδείσιο περιβάλλον τής Ιωνίας, 
μέ τή θάλασσα δίπλα του νά τόν νανουρίζει καί νά τοΰ ψιθυρίζει ιστορίες 
παλιών καιρών, δοξασμένων άπό τήν άρχαία έποχή, ώς τά πικρά χρόνια 
τής σκλαβιάς.

Ή  Φιλίτσα!Μπρός στήν άδερφή της τή Θεώνη, τή μεγαλόπρεπη καί πα
νέμορφη, έμοιαζε σά μικρή, εύθραυστη, λεπτή μινιατούρα, καμωμένη άπό 
καλλιτέχνη μέ μεράκι καί έμπνευση... Κι δμως, αύτό τό λεπτό πλασματάκι, 
μέ τή γλυκύτατη θωριά, έκρυβε μέσα της δύναμη, ζωντάνεια καί άποφασι- 
στικότητα, δύσκολα άνιχνεύονταν σέ μιά πρώτη γνωριμία. Μόνο οί δικοί 
της, ό άντρας της, οί γονείς, τά πεθερικά της καί οί άνθρωποι τοΰ μαγα- 
ζιοΰ τή γνώριζαν καλά κι ήξεραν τί θησαυρούς έκρυβε μέσα της. Τώρα ή 
Φιλίτσα. καθώς νανούριζε τό μωρό της, έβλεπε νά ξανοίγονται μπροστά 
της νέοι δρόμοι, οί ορίζοντες έπαιρναν πάλι τίς διαστάσεις τής άπεραντο- 
σύνης, τά όνειρα πού έπλασε γιά άνώτερες σπουδές καί τά είχε προσωρινά 
νεκρώσει, γιά νά βοηθήσει τή Θεώνη νά προσαρμοστεί στό νέο περιβάλλον 
καί νά ξανάβρει τήν ψυχική ισορροπία της, άρχισαν πάλι νά προβάλλουν 
μέ σαφή περιγράμματα, νά τή γοητεύουν. Τό γάμο τής άδελφής της τόν θε
ωρούσε σίγουρο, ή Θεώνη θάφευγε στήν ’Αθήνα, κοντά στό Μάνο, θά μπο
ρούσε νά μείνει κοντά τους καί νά σπουδάσει στό Πανεπιστήμιο. ’Έπρεπε 
νά περάσει καιρός, νά μεγαλώσει κάπως τό μωρό της, γιά νά μπορεί νά τό 
άφήσει στή φροντίδα τών δικών της, κι έπρεπε νά οργανώσει τή νέα ζωή 
της ή μεγάλη άδερφή. έτσι πού νά μή γινόταν αιτία νά διαταραχτεί ή οικο
γενειακή εύτυχία της. Ή ταν σίγουρη πώς δλοι θά συμφωνούσαν μέ τήν 
άπόφασή της, μόνο ό άντρας της θά έναντιωνόταν, υπολόγιζε στήν άντί- 
δρασή του, κι είχε δίκιο άπό τήν πλευρά του. Πώς θάφηνε τή γυναίκα του 
νά φύγει στήν ’Αθήνα, έγκαταλείποντας δλες τίς ύποχρεώσεις της, προπα
ντός την άποστολή τής μητέρας; Τήν άντίσταση αύτή θά τήν συναντούσε, 
θά χρειάζονταν μεγάλη προσπάθεια γιά νά τήν κάμψει. Ή ταν σίγουρη πώς 
στό τέλος θά τά κατάφερνε, δπως έγινε καί τήν πρώτη φορά, τότε πού έπει
σε δλους σχεδόν, ότι μπορούσε νά φύγει γιά τήν ’Αθήνα μόνη της καί νά τά 
καταφέρει. Τώρα, μέ τή Θεώνη έγκαταστημένη έκεΐ, δλα θά γίνονταν εύκο- 
λότερα. Θάβρισκε τόν τρόπο νά πείσει καί τό Νίκο γιά τήν άπόφασή της...

Ό μω ς δλα ήταν άκόμα μακρυνά καί λίγο έξωπραγματικά. Έπρεπε 
πρώτα νά τελειώσει τό συνοικέσιο, νά άποφασιστεί ό γάμος τής Θεώνης. 
Οί εύχάριστες ειδήσεις δέν άργησαν νά φτάσουν. Ό  Μάνος δέν έβρισκε 
τρόπο νά έκφράσει τή χαρά του, δταν άκουσε τό Βάντζιο νά μιλεί γιά τήν 
άπόφαση τής Θεώνης νά γίνει γυναίκα του. Είχε νοιώσει κι αύτός, άπό τήν
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πρώτη στιγμή τής γνωριμίας του μέ τή Θεώνη, μιά άκατανίκητη έλξη νά 
τόν τραβάει κοντά της, πρίν άκόμα φύγει άπό τά Γιάννινα συνειδητοποίησε 
πώς τήν είχε άγαπήσει, πώς ή μοίρα τής ζωής του είχε δεθεί μέ τή δική της. 
01 γονείς του δέν έφεραν καμμιά άντίρρηση. "Ηξεραν καλά τό γυιό τους 
κι ήταν βέβαιοι πώς ό,τι αποφάσιζε θάταν τό καλλίτερο γ ι’ αύτόν. Εξάλ
λου κι οί συμπτώσεις ήταν εύνοϊκές γιά τήν αίσια έκβαση τού συνοικεσίου. 
Ό  πατέρας τοΰ γαμπροΰ, ό Κωνσταντίνος Βεζάνης, ήταν γιατρός, εγκατε
στημένος στή Σμύρνη, πολλές δεκαετίες, πρόσφυγας γύρισε μέ τήν οίκογέ- 
νειά του στήν Έλλάδα.Τί άντίρρηση. λοιπόν, θά είχαν οί γονείς καί οί 
άδελφοί, γιά τό γάμο τής Θεώνης μέ τόν Μάνο, όταν άκουγαν τόν ιδιο νά 
παινεύει τή νύφη, περισσότερο άπό τόν προξενητή; Ό  ρόλος τοΰ Βάντζιου 
είχε καταντήσει διακοσμητικός. Ή  οικογένεια είχε άνοίξει κιόλας τήν 
άγκαλιά της στή Θεώνη, άπό τήν πρώτη στιγμή. "Εμειναν οί τυπικές δια
δικασίες. Ή  οικογένεια τοΰ Μάνου συμφώνησε νά γίνουν οί άρραβώνες τή 
δεύτερη μέρα τών Χριστουγέννων. Θά άνέβαιναν όλοι στά Γιάννινα, ήθε
λαν νά δοΰν τήν πόλη, κι άν ό καιρός τό έπέτρεπε θά πήγαιναν νά προ
σκυνήσουν τό πατρικό τους σπίτι, τό κρατοΰσαν συγγενείς τους όλάνοι- 
χτο. τούς περίμενε. Ζούσε άκόμα, ύπέργηρη. καί ή μάνα τοΰ γιατροΰ, αύτή 
δέν είχε ποτέ ξενητευτεϊ. έμεινε στό χωριό της, στό σπίτι της, ήταν άδύνατο 
νά τό άποχωριστεΐ. Ό  Κωνσταντίνος Βεζάνης θά έκανε τό πάν γιά νά πάει 
νά τή δει, νά νοιώσει τήν άνείπωτη συγκίνηση τής μητρικής άγκαλιας! Ό  
Μάνος τήν είχε έπισκεφτεΐ κατά τό ταξίδι του, τό Σεπτέμβριο, κι ήξερε πό
σο μεγάλος ήταν ό πόθος τής γριάς μάνας νά συναντηθεί μέ τό γυιό της. 
Ό  Βάντζιος ύποχρεώθηκε νά γυρίσει στά Γιάννινα, μέ τηλεγραφήματα δέν 
γίνονται τέτοιες συνεννοήσεις, δέν μεταφέρονταν όσα έζησε τή μέρα έκείνη 
στό σπίτι τοΰ Κωνσταντίνου Βεζάνη.

Τά γεγονότα συνέπεσαν μέ τίς γιορτές τών Χριστουγέννων καί τής 
Πρωτοχρονιάς. "Ετσι ή άτμόσφαιρα τών ημερών, πλουτίστηκε μ’ όλα τά 
στοιχεία πού πηγάζουν άπό τούς συναισθηματικούς κραδασμούς, τή χαρά 
πού πλημμύριζε τίς καρδιές τους, τήν έκσταστη τοΰ έρωτα δυό νέων 
άνθρώπων, τήν άκτινοβολία τής εύτυχίας τους. έκανε όλους τούς δικούς 
τους καί περισσότερο τούς ηλικιωμένους, νά έχουν τήν αίσθηση πώς ζούν 
σ" άλλους κόσμους καί σ’ άλλες έποχές... Ή ταν κι ο καιρός, μικρές άνοι- 
ξιάτικες μέρες, ήλιοπερίχυτες, μέσ’ στήν καρδιά τοΰ χειμώνα, λές καί χαι
ρόταν κι ό ούρανός γιά τήν εύτυχία τών άνθρώπων καί τήν εύλογοΰσε... 
'Όλα έγιναν γρήγορα, χωρίς τίς τυπικότητες τών συνοικεσίων. Ή  Θεώνη 
ήταν ή κόρη δυό οικογενειών, τού Γιάγκου καί τοΰ Πέτρου, είχαν τήν ευχέ
ρεια νά τής έξασφαλίσουν τίς άνέσεις μιάς ζωής πλούσιας. Ούτε αύτή, ούτε 
ό Μάνος, εξάλλου, άσχολήθηκαν μ’ αύτά. ήταν δουλειά τών γονιών νά τά 
ρυθμίσουν, όντας βέβαιοι ότι όλα θά πήγαιναν καλά. Είχαν άλλα νά κά
νουν. Ό  Μάνος έρχόταν κάθε πρωΐ, άπό τό ξενοδοχείο τή Μεγάλη Βρεταν-



via, -έκεϊ έμεινε μέ τούς δικούς του-, στό σπίτι τοΰ Πέτρου, όπου έγκατα- 
στάθηκε ή Θεώνη, δέ μποροΰσε ν ’ αποχωριστεί τήν αδελφή της καί τό μω
ρό της, τήν έπαιρνε καί ντυμένοι καλά κι οΐ δυό τους, δέν άφηναν γωνιά 
τής πόλης νά μήν τήν έξερευνήσουν, άλλά καί νά τήν άποθανατίσουν. Ό  
Μάνος είχε φέρει άπό τήν Ελβετία, μιά άπό τίς καλλίτερες φωτογραφικές 
μηχανές, ή φωτογραφία ήταν τό χόμπυ του, τήν έστηναν σέ τρίποδα -οί πε
ραστικοί έβλεπαν τό είδος αύτό τής φωτογράφισης κι άποροΰσαν- έβαζαν 
πάνω τή μηχανή, ρύθμιζαν τό χρόνο λήψης, καί μαζί μέ τό τοπίο έβγαιναν 
κι οί δυό στή φωτογραφία, άγκαλιασμένοι πάντοτε, θάχαν νά θυμοΰνται 
πολλά στά γηρατειά τους... "Ηξεραν πώς ποτέ δέν θά ξαναζούσαν αύτό, τό 
μικρό σέ χρονική διάρκεια, άλλά τρισμέγιστο σέ περιεχόμενο, κομμάτι τής 
ζωής τους... Τώρα έπαιρναν μέρος, μ’ δλες τίς αισθήσεις τους, τίς σωμα
τικές, τίς ψυχικές καί τίς πνευματικές, στό μέγα μυστήριο τής έξομολόγη- 
σης καί άλληλοκατανόησης, ό έσωτερικός κόσμος καί τών δυό είχε γίνει 
διάφανος, βρισκόταν μπροστά τους άνοιχτό βιβλίο, τίποτε δέν άφησαν 
κρυφό, καμμά πτυχή δέν έμεινε κλειστή, ούτε οί μικρές άμαρτίες τοΰ Μά
νου, ούτε ή περίοδος τοΰ μαρτυρίου τής Θεώνης. Χρειάστηκε μιά μέρα 
ολόκληρη, τό πρωΐ σ’ ένα καφενείο τοΰ Νησιού, τό άπόγευμα σ’ ένα άλλο, 
στούς ’Αμπελόκηπους, γιά νά άφηγηθεΐ, πνιγμένη στά δάκρυα, τίς τραγικές 
μέρες πού πέρασε στήν αιχμαλωσία, τίς ψυχικές καί σωματικές δοκιμασίες 
της, πώς δέν τρελλάθηκα, πώς δέν τρελλάθηκα Μάνο, έλεγε κάθε τόσο καί 
συνέχιζε. Ό  Μάνος ήταν συγκλονισμένος. Δέν φανταζόταν ποτέ πώς αύτό 
τό πανέμορφο κορίτσι πού θά γινόταν γυναίκα του, είχε περάσει άπό τούς 
έφτά κύκλους τής κόλασης, καί άποδύθηκε σέ τεράστιο άγώνα γιά νά στη
θεί όρθια, νά ξαναγίνει άνθρωπος, ικανή νά κάνει κι άλλον άνθρωπο 
εύτυχισμένο. Τοϋ φάνταζαν δλα σάν ένα κακό παραμύθι πού κάπου είχε 
διαβάσει ή άγαπημένη του καί τό διηγόταν γιά νά τόν έντυπωσιάσει. —Μά 
είναι δυνατό, είναι δυνατό, ψιθύριζε ό Μάνος, νά γίνονται στήν έποχή μας 
τέτοια πράγματα... — *Ησουν στήν Ελβετία καί μπορεί νά μήν τά έζησες, 
τοΰ είπε κάποια στιγμή ή Θεώνη. Έδώ ολόκληρος λαός ξεκληρίστηκε άπό 
τίς έστίες του, οί δικοί μου καί οί δικοί σου Μάνο είναι ζωντανά παρα
δείγματα, έχεις άκούσει τά παθήματά τους, χρειάζονταν κι άλλες άποδεί- 
ξεις: —Όχι, χρυσή μου, δέν ήταν αμφιβολία ή άπορία μου, ήταν εσωτερική 
έκρηξη γιά τά όσα «οί πολιτισμένοι λαοί» επιτρέπουν νά γίνονται. Έσύ 
ανήκεις στήν κατηγορία τών πρώτων μαρτύρων τής Χριστιανοσύνης, λι- 
γότερα τράβηξαν πολλοί άπό τούς αγίους πού τιμούμε, δέν βλασφημώ. 
βλέπω τό φωτοστέφανο πού σέ περιβάλλει, γ ι ’ αύτό σ ’ άγαπώ άκόμα πε
ρισσότερο, τώρα πού έμαθα τά πάθη σου, έτσι σάν άγία θά σέ βλέπω καί 
θά σέ τιμώ, δλες τίς μέρες τής ζωής μας... Ή Θεώνη πήρε τά χέρια του καί 
τά φίλησε, δέν θέλω θυμιάματα άγίων, τοΰ άπάντησε, άγάπη ανθρώπινη, 
ζωντανή καί άδιατάραχτη θέλω, ώς τή μέρα πού θά κλείσουμε τά μάτια
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μας. Καί παιδιά, πολλά παιδιά Μάνο, αύτά θά στεριώσουν τήν οικογένεια 
καί τήν εύτυχία μας...

Τή δεύτερη μέρα τών Χριστουγέννων, έγιναν οί άρραβώνες στό σπίτι 
τού Πέτρου. Έκεΐ θέλησε ή Θεώνη κι όλη ή οικογένεια τοΰ Γιάγκου. Τό θε- 
ωροΰσαν ένα είδος πατρικού σπιτιού, -κάτι πού είχε ξεκοπεΐ άπό τήν ’Ιω
νία κι είχε μεταφυτευθεΐ στήν Καραβατιά, κοντά στήν Παναγιά τήν Άρχι- 
μανδριώτισσα, οί πρόσφυγες τήν έβλεπαν σάν τήν άγία Φωτεινή τή δική 
τους. Τούς άρραβώνες ευλόγησε ό Σπυρίδων, τό είχε ύποσχεθεΐ στόν Πέ
τρο, μόνο πού άρνήθηκε νά καθήσει στό μεγάλο τραπέζι, ήταν στενοχωρη
μένος, τό έδειχνε ή συνοφρύωση καί ή πικρία πού ήταν διάχυτη στό πρό
σωπό του, κάποτε καί μερικά ύπονοούμενα πού άφηνε στις κουβέντες του. 
"Ολοι ήξεραν τήν αιτία τής στενοχώριας του καί φρόντιζαν νά μή δώσουν 
άφορμές. Βρισκόταν άκόμα σ’ εξέλιξη ή ύπόθεση τοΰ άνεψιοΰ καί συμβού
λου του, τοΰ καθηγητή Κοντοπάνου, όλοι οί παλιοί, οί δικοί του άντίπα- 
λοι, μέ σύνθημα τήν προστασία τής ήθικής καί τών παραδόσεων τής πόλης, 
είχαν συνασπιστεί καί δέν άργησαν ν ’ άρχίσουν πόλεμο έναντίον του... 
Είχε πιστέψει πώς ύστερα άπό τόσα χρόνια, μετά τό γύρισμά του στά Γιάν
νινα, καί τά όσα είχε προσφέρει στήν πόλη, τά μίση καί τά πάθη θά είχαν 
καταλαγιάσει. "Ολα έδειχναν, πριν ένα χρόνο, πώς είχε γίνει γενικά άπο- 
δεκτός, οί λίγες φωνές πού κατά καιρούς άκούονταν, ποτέ φανερά, άλλά 
έμμεσα, μέ ύπονοούμενα, δέν τόν ένοχλοΰσαν, ίσια ισια τόν κέντριζαν γιά 
ενεργότερη δράση καί μεγαλύτερη προσπάθεια. Ό  έντονος άγώνας, τό 
άγχος καί οί άγρύπνιες, έφθειραν τήν ύγεία του, ή φυματίωση άπό τήν 
όποία έπασχε άπό νέος άκόμα, φούντωσε, μέ τά πυρά πού δεχόταν τε
λευταία, χειροτέρεψε... Τό γέλιο του, σατανικό τό χαρακτήριζαν οί άντίπα- 
λοί του, άγγελικό οί φίλοι του, είχε σβήσει, ό έσωτερικός του κόσμος βρι
σκόταν σέ άναταραχή, πώς λοιπόν νά καθήσει καί τί νά προσφέρει στήν 
ομήγυρη τών χαρούμενων ανθρώπων; Φίλησε τά δυό παιδιά πού άποφά- 
σισαν νά ένώσουν τίς τύχες του, έδωσε τίς εύχές του, χαιρέτησε τόν Πέτρο 
καί τό Γιάγκο καί τόν πατέρα τοΰ γαμπρού, είχε άκούσει πώς ήταν φημι
σμένος γιατρός, πήρε τό διάκο κι έφυγε... Οί άλλοι, συγγενείς, φίλοι, 
άνθρωποι τής γειτονιάς καί τοΰ επαγγέλματος -είχαν έρθει καί όλοι οί 
συγγενείς τοΰ γαμπρού άπό τήν πόλη καί τό χωριό, μόνο ή γριά μάνα δέν 
μπόρεσε νά κατεβεΐ, τή φόβιζαν οί μετακινήσεις μέσα στό χειμώνα, θά καρ
τερούσε μέ λαχτάρα νάρθει τό καλοκαίρι, όταν θά πήγαινε νά μείνει κοντά 
της ό γυιός της, έτσι τής είχε μηνύσει -γλέντησαν ώς άργά τά μεσάνυχτα, 
τίς περισσότερες ώρες χωρίς τήν παρουσία τών δυό νέων, αύτοί τό άπό- 
γευμα πήραν σβάρνα στις συνοικίες τής πόλης, έστησαν τή μηχανή τους 
καί φωτογραφίζονταν, ή συνέχιζαν ψιθυριστά τίς έξομολογήσεις τους... 
Είχαν πει πολλά, έμειναν δμως νά ποΰν πολύ περισσότερα...

Μέσα σέ άτμόσφαιρα οικογενειακής εύφορίας πέρασαν καί οί άλλες μέ



ρες τών Χριστουγέννων, γιορτάστηκε κι ή πρωτοχρονιά, μέ τίς ευχές καί 
τήν πίστη δλων πώς τό νέο έτος, τό 1931, θά ήταν ευτυχισμένο γιά όλους, 
προπαντός γιά τό Μάνο καί τή Θεώνη, θά μετρούσαν άπό τώρα τίς μέρες 
ώς τό Πάσχα, τότε, τήν έβδομάδα τής Διακαινησίμου, είχε άποφασιστεΐ νά 
γίνει ό γάμος...

Τ ό 1931, πού όλοι ήλπιζαν νά είναι καλλίτερο άπό τό προηγούμενο, δέν 
άρχισε μέ καλούς οιωνούς γιά τήν κυβέρνηση τών Φιλελευθέρων. Οί 

εσωκομματικές διαμάχες είχαν ένταθεΐ, τά σκάνδαλα τής τιμής τοϋ άρτου 
καί τής νοθείας τής κινίνης, μέ τή λυσσώδη πολεμική τών άντιπολιτευόμε- 
νων έφημερίδων, έφθειραν σέ μεγάλο βαθμό τό κΰρος τής κυβέρνησης, 
άκόμα καί τό προσωπικό κΰρος τοΰ Βενιζέλου. Οί έπιπτώσεις, εξάλλου, 
τής παγκόσμιας κρίσης άρχισαν νά γίνονται έντονα αισθητές καί στήν 
Ελλάδα, εξάρθρωναν τήν οικονομία, όδηγοΰσαν σέ λιτότητα καί ύποχρέ- 
ωναν σέ άπεργιακές κινητοποιήσεις μεγάλα τμήματα τοΰ έργαζόμενου λα
οΰ καί τών άγροτών. Ή  συρρίκνωση τέλος, τής εκλογικής βάσης τοΰ κόμ
ματος, οδηγούσε, γιά νά συγκρατηθοΰν οί οπαδοί, σέ σκληρή στάση άπέ- 
ναντι τών άντιπολιτευόμενων, ιδιαίτερα τοΰ Λαϊκοϋ κόμματος, παρά τά 
διακηρυσσόμενα, άπό τό Βενιζέλο ότι έπιθυμοΰσε νά γεφυρωθεΐ τό χάσμα, 
άνάμεσα στίς δυό παρατάξεις. Οί πράξεις τοΰ έδειχναν τό άντίθετο. Γιά 
νά προκαλέσει τό Λαϊκό κόμμα διόρισε τό Νοέμβριο τοΰ 1930, ώς εισαγ
γελέα τοϋ Άρείου Πάγου τόν Γεωργιάδη, έπαναστατικό επίτροπο τοΰ δι
καστηρίου πού κατεδίκασε σέ θάνατο τούς εξ ηγέτες τοΰ άντιβενιζελισμοΰ. 
Θά ήδύνατο νά λεχθή. σημειώνει εύστοχα ό ιστορικός, δτι (όχι μόνο δέν 
ήθελε νά γεφυρωθεΐ τό χάσμα άλλά) κατέβαλε κάθε προσπάθειαν διά νά τό 
διευρννη. Καί δτι. δσον ήσθάνετο δτι αί μάζαι τόν έγκατέλειπον. τόσον πε
ρισσότερον προσεπάθει νά φανατίση καί νά διαιρέση.

Έξαιτίας όλων αύτών καί τών συνεχιζόμενων άντιθέσεων μέσα στούς 
κόλπους τής κυβέρνησης, μέ άποτέλεσμα τήν παραίτηση ύπουργών βα
σικών ύπουργείων, όπως τών Εσωτερικών καί τών Στρατιωτικών, ό Βε
νιζέλος ύποχρεώθηκε νά έπιφέρει μεταβολές στήν κυβέρνησή του στίς 22 
Δεκεμβρίου, μέ τήν έλπίδα νά σχηματίσει ό λαός καλλίτερη εικόνα γ ι’ αύτή. 
Άνάμεσα στούς άπομακρυνθέντες ύπουργούς, όπως άναφέρθηκε, ήταν καί 
ό Δημ. Μπότσαρης.

Ό  κυβερνητικός άνασχηματισμός, ή άπομάκρυνση τοΰ Μπότσαρη άπό 
τήν κυβέρνηση, τά οικονομικά προβλήματα, τά ιδιαίτερα όξύτερα γιά τήν 
Ήπειρο, δέν είχαν τόση σημασία γιά τούς Γιαννιώτες, όση ή άναζωπύρηση 
τών παθών, μέ τό νέο κύκλο σκανδαλολογίας πού άρχισε, καί είχε σάν κα
τάληξη όχι μόνο τήν άπόλυση τών κατηγορούμενων καθηγητών άλλά καί 
πολιτικές προεκτάσεις, όπως ή άπομάκρυνση τοΰ Καλεύρα άπό τή Γενική 
διοίκηση, άλλά καί τραγικές συνέπειες, άφοϋ ό γυμνασιάρχης τής Ζωσι-
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μαίας σχολής Άλκ. Κυρούσης, μέλος τοΰ Εποπτικού συμβουλίου, πέθανε 
άπό καρδιακή προσβολή, τή νύχτα πού βγήκε ή καταδικαστική άπόφαση 
γιά τούς καθηγητές.

Ά λλ’ άς εκθέσουμε τά γεγονότα μέ τή σειρά τους: Στις 31 Δεκεμβρίου 
έγραφε ή Ήπειρος: 'Ώστε ό τόσον άκαριαίως καί αίφνιδίως δημιουργηθείς 
πρό είκοσαημέρου άναβρασμός καί ό έκκωφαντικός θόρυβος τών παλλη- 
καρισμών. έπέπρωτο τόσον άδόξως νά σβήστι καί νά έκλειψη κατά τήν 
προχθεσινήν έν τώ Αημαρχείω σύσκεψιν. Διότι ό μέν λαός άντιληφθείς, 
μετά τήν έκδοσιν τής άποφάσεως τοϋ Έποπτικοϋ συμβουλίου, περί τίνος 
έπρόκειτο. έπέστρεψεν είς τά ίδια. οί δέ άρχηγοί, άντιλαμβανόμενοι δτι οί 
λόγοι των καί οί ένθουσιασμοί των, δέν εΰρισκον πλέον άπήχησιν είς τήν 
ψυχήν τοϋ λαοϋ, έκίνησαν περιλύπως τήν κεφαλήν ψιθυρίζοντες: Σίκ 
τράνσιτ, γκλόρια μούντις. Τά γεγονότα διέψευσαν τραγικά τίς κρίσεις, τίς 
εκτιμήσεις καί τίς προβλέψεις τής Ηπείρου.

Τά Γιάννινα, τό επαναλαμβάνω, άπό χρόνια, δέν μπορούσαν νά ζήσουν 
ούτε χωρίς σκάνδαλα, ούτε χωρίς σκανδαλολογία. Τό μικρόβιο είχε μπει 
στό αίμα τους, άποτελοΰσε ταυτόχρονα ένα μέσο έκτόνωσης, έτσι δπως 
συμβαίνει σήμερα μέ τό ποδόσφαιρο, άλλά καί έπαναβεβαίωσης τοϋ ρόλου 
τών πολιτών, άπέναντι στά προβλήματα τοΰ τόπου, τά συναρτημένα μέ τήν 
αυτοδιοίκηση, τήν κρατική συμπεριφορά, καί τήν πολιτεία παραγόντων 
πού επηρέαζαν σημαντικά τή ζωή τών κατοίκων, δπως ή Μητρόπολη. 
’Έτσι τά σκάνδαλα καί ό θόρυβος γύρω άπ’ αύτά δημιούργησαν ένα άλλο 
είδος διχασμού, άλλοιώτικου άπό εκείνον πού σχετιζόταν μέ πολιτικές το
ποθετήσεις, άφοΰ διάφορων πολιτικών άποχρώσεων άνθρωποι συμμε
τείχαν στις παρατάξεις, οί όποιες δημιουργοϋνταν γιά τήν άντιμετώπιση 
τών θεμάτων, θετικά ή άρνητικά. Βέβαια υπήρχαν καί άλλοι παράμετροι, 
προβολή άτόμων, πολιτευόμενων ή μή. κυκλοφοριακές άνάγκες τών έφη
μερίδων κ.ά. πού έπηρέαζαν τό σχηματισμό τών φατριών, τών «πράσινων» 
καί τών «βένετων» κι αύτές δέν πρέπει νά παροραθοϋν. Έκει, λοιπόν, πού 
ή *Ηπειρος μέ τή λήξη τοϋ χρόνου πίστευε πώς δλα είχαν τελειώσει, άπό 
τή δεύτερη κι δλας μέρα τοϋ 1931, άνοιγε ό κύκλος τής νέας φάσης τών 
σκανδάλων. Ά ς  σημειωθεί πώς καί τή μέρα τής Πρωτοχρονιάς ή ’Ήπειρος 
είχε δημοσιεύσει έπιστολή γιαννιώτη δημοσιογράφου, συντάκτη τής αθη
ναϊκής Ελληνικής, ό όποιος συνιστούσε, γιά τό καλό τής πόλης, νά στα
ματήσει ό θόρυβος γιά τά σκάνδαλα, άφού τό θέμα είχε περιέλθει στή δι
καιοδοσία τής δικαιοσύνης καί τών αρμόδιων άρχών. Κατά τήν άτέρμονα 
εγκληματικήν έπί τοϋ σοβαρωτάτου πράγματι ζητήματος αυτού συζήτησιν 
-έγραφε- καί κατά τήν διηνεκή παλίρροιαν καί άμπωτιν τών γνωμών, 
ιδεών καί προτάσεων, αί όποίαι έν προκειμένω έρρίφθησαν πολλαχόθεν 
είς τό μέσον, έλησμονήθη πα ρ ' όλων γενικώς τό σπονδαιότατον τοϋτο: δτι 
ή συνέχισις τοϋ θορύβου αύτοϋ ζημιοί μεγάλως τήν πόλιν τών Ίωανγίνων
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ολόκληρον καί τήν καθόλου έκπαίδευσιν γενικώς καί διά πολλούς μέν 
άλλους λόγους, Ιδία δέ διά τό είδος τής νποθέοεως. Οί καθηγηταί έφυγαν 
ή έτιμωρήθησαν. Ή  δικαιοσύνη τής χώρας έπελήφθη καί συνεχίζει τό 
έργον της. Καί ό τύπος καί ή κοινή γνώμη, έν έπιφυλακή έστω, άγρυπνοϋν. 
Πρός τί, λοιπόν, ό άκρως επιζήμιος αύτός θόρυβος, ό όποιος παριστά τήν 
φιλότιμον αύτήν πόλιν, ώς ένα άπέραντον πορνεϊον σωμάτων καί συνει
δήσεων;

"Οχι! Δέν ήταν καί τόσο φιλότιμη ή πόλη, πού έπέτρεπε νά συνεχίζεται, 
μέ όλο καί έντεινόμενους ρυθμούς καί χρήση απαράδεκτου ύβρεολογίου, 
άπ’ όλες τίς πλευρές, ό θόρυβος πού δημιουργούσε μιά ζοφερή εικόνα γιά 
τούς κατοίκους σέ πανελλαδική κλίμακα. "Αν ήθελε, είχε τή δύναμη όλα νά 
τά σταματήσει, υψώνοντας τό άνάστημά της άπέναντι σ’ δλους. Αλλά δέν 
ήθελε. Έμοιαζε μέ τραυματισμένο άγρίμι, πού ήδονίζονταν νά γλείφει τίς 
πληγές του. Ή  έπιτροπή συλλαλητηρίου, πρωτόγνωρος θεσμός, μέ μεγάλη 
διάρκεια ζωής, είχε αύτοανακηρυχθεΐ σέ φύλακα ήθικής τής πόλης, καί 
άγρυπνούσε... Μέλη τής έπιτροπής, μέ έπικεφαλής τόν πρόεδρό της Νιαβή, 
βρίσκονταν στήν Αθήνα, άπ’ δπου ό πρόεδρος τηλεγραφούσε πώς είχαν 
έπισκεφτεΐ, μαζί μέ τό βουλευτή Αλ. Δούλη, τόν ύπουργό Παιδείας Γ. Πα- 
πανδρέου, κατατοπισμένο ήδη έπαρκώς, καί ζήτησαν άπ’ αύτόν ριζική 
εκκαθάριση τών έκπαιδευτικών πραγμάτων τής Ηπείρου, φροντίδα γιά 
καλλίτερη έπιλογή τοΰ προσωπικού τής Ζωσιμαίας σχολής καί άνάθεση 
στήν εφορεία τής πόλης καθηκόντων διοικητικού έλέγχου στά σχολεία. 
Επίσης έξέφρασαν τή δυσπιστία καί τή δυσφορία τοΰ Ηπειρωτικού λαού 
πρός τό Γενικό διοικητή Καλεύρα καί τό Γενικό έπιθεωρητή Κατσουρό, 
γιατί είχαν έπιδείξει βαρύτατη άμέλεια καί ύποπτη άνεκτικότητα άπέναντι 
τών κατηγορούμενων καθηγητών. Ό  Παπανδρέου τούς δήλωσε ότι είχε κα- 
λέσει τούς καθηγητές νά έρθουν στήν Αθήνα καί ότι ήταν άποφασισμένος 
νά λύσει τό θέμα. μέ άμεση άποστολή εκπαιδευτικού συμβούλου στά Γιάν
νινα, πρός διενέργεια άνακρίσεων.

Οί έπικριτικές θέσεις τού Νιαβή γιά τήν πολιτεία τών Καλεύρα καί Κα- 
τσουρού δημιούργησαν άναστάτωση στά άλλα μέλη τής έπιτροπής τοΰ 
συλλαλητηρίου. Ή  αιτία ήταν πώς ένώ πρίν άπό εβδομάδες οί δυό αύτοί 
παράγοντες κατηγοροΰνταν γιά κωλυσιεργία, τόν τελευταίο καιρό είχαν 
δείξει ζωηρό ένδιαφέρον καί προθυμία νά φέρουν σέ πέρας τήν υπόθεση, 
σύμφωνα μέ τίς άπόψεις τής έπιτροπής καί τό περιεχόμενο τοΰ ψηφίσμα
τος τοΰ συλλαλητηρίου. Συγκεντρώθηκαν, λοιπόν, τά μέλη τής έπιτροπής 
στό Δημαρχείο, συζήτησαν καί ανακοίνωσαν δτι δσα άνέφερε ό Νιαβής 
στόν Παπανδρέου έναντίον τών Καλεύρα καί Κατσουροΰ, άποτελούσαν 
προσωπική του γνώμη καί δέν εξέφραζαν τίς απόψεις τους. Ό  Ηπειρω
τικός ά /ώ ν διέγνωσε δτι ή ρήξη άνάμεσα στό Νιαβή καί τά υπόλοιπα μέλη 
τής έπιτροπής μπορούσε νά οδηγήσει σέ διάσπαση τού άγώνα, καί κατέβα



λε προσπάθεια νά άμβλύνει τίς άντιθέσεις, υπογραμμίζοντας πώς, άφοΰ 
δέν έχουν άκόμα άπομακρυνθεΐ άπό τά Γιάννινα οί καθηγητές, δέν έχει 
συμφέρον ό έξεγερθείς λαός νά δημιουργώ νέας συζητήσεις καί νά περι- 
σπάται περί αύτάς. Δέν συμφέρει έπ ’ ούδενί λόγω νά παύση ή συζήτησις 
περί τούς κατηγορουμένους καθηγητάς καί νά φανή ότι έπαυσε νά ένδια- 
φέρεται πλέον ό λαός. Δέν έπρεπε, τέλος, σημείωνε, νά πάρει έχθρική στά
ση ή πόλη έναντίον έκείνων (Καλεύρα καί Κατσουροΰ) οί όποιοι κατόρ
θωσαν διά μιας δεξιοτεχνίας νά στηρίξουν τάς κατηγορίας κατά τών κα
θηγητών. Τό άνακοινωθέν τής έπιτροπής τό σχολίασε καί ή Ήπειρος (4 
καί 7-1-31) άπό άλλη σκοπιά. Τό άνακοινωθέν, έλεγε, γελοιοποίησε τήν 
έπιτροπή, γιατί ένώ στό ψήφισμά της, στό συλλαλητήριο, έπέρριπτεν 
ρητώς καί κατηγορηματικώς μομφήν εις τούς κ.κ. Καλεύραν καί Κα- 
τσουρόν, παλινωδούσα καί στερουμένη ϊσως τοϋ θάρρους τής γνώμης νά 
έμμείνη εις δ ,η  κατήγγειλε καί ήξίωσε, άπονέμει τώρα εις αυτούς εύσημα 
καλής συμπεριφοράς, χαρακτηρίζουσα τά όσα εξέθεσε ό κ. Νιαβής εις τόν 
υπουργόν Παιδείας ώς προσωπικήν του γνώμην. Συνεχίζοντας τόνιζε, ότι 
ή έπιτροπή είχε ύποχρέωση νά έξηγήσει στούς Γιαννιώτες γιά ποιό λόγο 
άλλαξε τή στάση της καί κατέληγε: Ή  πόλις αύτή, ή άποδειχθεϊσα τελευταί
ως τόσον ευέξαπτος, δέν θεωρεί σοβαρόν καί κεφαλαιώδες τό ότι ή έπι
τροπή, ή όποία τήν άντιπροσώπευσεν, άρνεϊται τάς ύπογραφάς της, μέ τάς 
όποιας έπεκύρωσεν ένα ψήφισμα, μίαν άξίωσιν δηλαδή, όχι ίδικήν της 
άλλά τής πόλεως, καί διαψεύδει τόν πρόεδρόν της, δταν οϋτος δέν πράττει 
τι άλλο, παρά νά διερμηνεύη προφορικώς εις τόν υπουργόν τής Παιδείας 
τά όσα αύτή άπεφάσισεν: ’Ανάλογους δυσμενείς σχολιασμούς γιά τίς κρί
σεις τής έπιτροπής, ώς πρός τά λεχθένα άπό τόν πρόεδρό της Νιαβή, έκανε 
καί ό Κήρυξ. Ό  Νιαβής άντέδρασε έντονα στήν άνακοίνωση τής έπιτροπής, 
καί υπέβαλε τήν παραίτησή του, τήν όποία ή έπιτροπή, άπό τό φόβο τής 
διάσπασης τοϋ άγώνα, δέν έκανε άποδεκτή άλλ’ οϋτε τήν άνεκοίνωσε. 
Εξάλλου, κατά τίς καθημερινές σχεδόν συνεδριάσεις της στό Δημαρχείο, 
έπρεπε νά λάβει άποφάσεις γιά άνοιχτές πλευρές τοϋ καθηγητικού ζητήμα
τος. Επειδή διαδόθηκε ότι ό καθηγητής Μαστορίδης, -άθώος παμψηφεί-, 
θά συνέχιζε τή διδασκαλία του στή Ζωσιμαία σχολή, άποφασίστηκε άντι- 
προσωπεία τής έπιτροπής νά ζητήσει άπό τόν άναπληρωτή τοϋ Καλεύρα, 
Βλαχόπουλο, νά άπαγορεύσει στόν Μαστορίδη τήν παράδοση μαθημάτων, 
άφοϋ ρητή ήταν ή ύπόχεση τοϋ Γενικού διοικητή ότι θά άπομακρύνονταν 
άπό τά Γιάννινα καί οί τρεις καθηγητές (Κοντοπάνος, Ίωαννίδης, Μαστο
ρίδης). Ό  Βλαχόπουλος ζήτησε τή γνώμη τοΰ Κατσουροΰ, ό όποιος άπά- 
ντησε πώς στό Μαστορίδη μόνο σύσταση είχε δικαίωμα νά κάνει, κάτι πού 
δέν άποδέχτηκε ό καθηγητής. Δικαιολογημένα ή Ή πειρος σχολίαζε (10-1- 
31): Πώς είναι δυνατό νά λησμονοϋν όσοι άξίωσαν καί πάλι τηλεγραφικώς 
άπό τό ύπουργεϊο τήν άπομάκρυνση τοϋ καθηγητή, τή στιγμή πού ύπάρ-
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χουν νόμοι πού προστατεύουν υπάλληλο, ό όποιος κατ’ επανάληψη κρί- 
θηκε άθώος; Μέ τήν άποψη τής Ηπείρου συντάχθηκε καί ό Καλεύρας. Ά ν  
καί ύποστήριζε τίς ενέργειες τής έπιτροπής, δέν έκανε τό σφάλμα νά ταχθεί 
μέ τό μέρος της στήν άπαίτηση ν ’ απομακρυνθεί ό Μαστορίδης. Ά πό τή 
Θεσσαλονίκη, τήν πατρίδα του. όπου βρισκόταν, ένημερωμένος γιά τίς νέ
ες έξελίξεις, έστειλε τηλεγράφημα στήν έπιτροπή. άπορρίπτοντας τή νέα 
της άξίωση: Έ φ ’ δσον -έλεγε- ’Εποπτικόν συμβούλων, όμοφώνως. άνευ 
ούδεμιάς άντιρρήσεως, ήθώωσε καθηγητήν Μαστορίδην. ούδεμίαν ευθύνην 
δύναμαι άναλάβω καί χρησιμοποιήσω χωροφυλακήν, ϊνα άπαγορεύση εις 
τόν καθηγητήν Μαστορίδην νά διδάξη. Διότι έν τοιαύτη περιπτώσει θά 
διαπράξω κατάφορον παρανομίαν καί θά καταλύσω εγώ ό ίδιος τούς νό
μους... Υπόλογος δι ’ δ,τι διοικητικώς διετάχθη είμαι έγώ καί ούδείς 
άλλος καί πάσα άπόπειρα πρός ύποκατάστασιν τοϋ κράτους δέν είναι άνε- 
κτή. «Έπεσεν ή μάσκα», τιτλοφορούσε άρθρο της ή Ήπειρος (9-1-31), 
προσπαθώντας νά έκμεταλλευθεϊ τίς έξελίξεις ύπέρ τών κατηγορούμενων 
καθηγητών καί ύπογραμμίζοντας τό παράδοξον, ότι οί άνθρωποι τής έπι
τροπής τοΰ συλλαλητηρίου νομίζουν ότι, άν θελήσουν, τίποτα δέν τούς 
έμποδίζει νά καταλύσουν καί κράτος καί νόμους καί τά πάντα. Παρόλο 
πού ό Μαστορίδης άποδείχθηκε άθώος, επειδή αύτοί άξίωσαν νά φύγει, 
έπρεπε νά φύγει. Αύτές οί παράλογες άξιώσεις τής έπιτροπής, νά μή λο
γαριάζει τούς νόμους καί νά έπαναστατεΐ, θά δώσουν τό δικαίωμα, ύστερα 
άπό ένα δεκαήμερο στό διευθυντή τής εβδομαδιαίας Ηπειρωτικής φωνής 
Παν. Πέτσκο νά γράψει έπαναστατικό άρθρο, πιστεύοντας ότι ειχε άνακα- 
λύψει τό φάρμακο γιά τήν έπίλυση τών προβλημάτων τής Ηπείρου: Θέ
λεις, Ηπειρωτικέ λαέ, νά σέ λογαριάση τό Κέντρον: Θέλεις αί άξιώσεις 
σου -αί δίκαιαι πάντοτε- νά γίνουν άποδεκταί υπό τοϋ υδροκεφάλου; Θέ
λεις νά διώξης έναν. δστις ζή εις βάρος σου καί σέ κοροϊδεύει άντί νά σέ 
προστατεύη: Αι. τότε μόνον θά τό πετύχης, δταν πάρης στά χέρια σου τούς 
«γκράδες». Άλλοιώς νά ξέρετε όλοι οί Ήπειρώται πώς ουδέποτε θά προ- 
οδεύσωμεν.

Ό  χειρισμός τοΰ θέματος Μαστορίδη άποτέλεσε τό εύπαθές σημείο τοΰ 
άγώνα έναντίον τών καθηγητών καί δημιούργησε πολλές άμφιβολίες γιά 
τίς άνιδιοτελεΐς προθέσεις τών άγωνιζόμενων. Έπρεπε, συνεπώς, νά κα
τοχυρωθεί καί μέ άλλες κατηγορίες ή άξίωσή τους γιά άπομάκρυνση. Καί 
γιά νά τό πετύχουν ήταν άποφασισμένοι νά οργανώσουν καί δεύτερο 
συλλαλητήριο. Τίς νέες κατηγορίες κατά Μαστορίδη πρόσφερε μέ κατάθε
σή του στήν έπιτροπή ό πρώην μαθητής τής Ζωσιμαίας Μωϋσής Μωϋσή 
(κατά τόν Ηπειρωτικό άγώνα καί Σαμουέλ Νισήμ. κατά τήν ’Ελευθερία, τό 
όνομα δέν έχει καί τόση σημασία ή πράξη μετράει...), ό όποιος κατέθεσε, 
όσα προηγούμενα άναφέραμε.

Ή  ύποτροπή τής σκανδαλολογίας, σέ συνδυασμό μέ τίς άξιώσεις τής



επιτροπής γιά τήν άπομάκρυνση τοϋ Μαστορίδη καί τίς σκέψεις γιά νέο 
συλλαλητήριο, εξόργισαν τό Χρηστοβασίλη -τήν Πρωτοχρονιά πίστευε σέ 
άρθρο του: Μετά τήν τρικυμίαν ή γαλήνη..., ότι ή κατάσταση είχε εκτονω
θεί-, καί τόν ώθησαν νά μπει πάλι στή μάχη, κατηγορώντας όσους υποκι
νούσαν νέες εκδηλώσεις, άλλά καί τίς άποφάσεις τών συμβουλίων. ’Εξα
κολουθεί ή συλλαλητηριακή φρενοβλάβεια τιτλοφορούσε τό άρθρο του (12- 
1-31). «Ένομίζαμεν -έλεγε-, οτι κατόπιν τών άποφάσεων τοϋ Εποπτικού 
δικαστηρίου, αί όποϊαι μέ δλην τήν έμπαθεστάτην διαγωγήν τοϋ προέδρου 
των κ. Ίω. Κατσουροΰ. ούδέν τό έπιβαρυντικόν κατά τών τριών συκοφα
ντουμένων καθηγητών ήγαγον εις φώς. κατόπιν τής προσκλήσεως τών δύο 
έκ τών τριών εις !Αθήνας, τοϋ τρίτου παμψηφεί άθωωθέντος. μέ δλην τήν 
άναγγελθεϊσαν αποστολήν ένταϋθα τοϋ προέδρου τού Εκπαιδευτικού 
συμβουλίου κ. Ρωμανού, πρός έρευναν τοϋ ζητήματος, ή λεγομένη έπι
τροπή τοϋ έξωφρενικοϋ συλλαλητηρίου θά έκρυπτεν τό πρόσωπόν της έξ 
αισχύνης, διότι κατήσχυνε μίαν θρυλικήν καί ιστορικήν καί έντιμοτάτην 
πόλιν, τά χιλιοτραγονδημένα Γιάννινά μας, παρηστήσασα αύτά ώς Σόδο- 
μα καί Γόμορα, έν πλήρει είκοστφ αίώνι καί θ ’ άπεσύρετο κατησχυμένη, 
ώς μετανοούσα Μαγδαληνή... Τουναντίον αύτή εμμένει εις τήν έγκλημα- 
τικήν στάσιν της. νομίζουσα δτι θά χάση τό μέγα όφφίκιον δι ’ οϋ περιε- 
βλήθη παρ' ένός παραπλανηθέντος άριθμοϋ πολιτών, οί όποιοι τεχνηέ
ντως έξηγέρθησαν. φρονοϋντες δικαίως δτι προσέφεραν εις τήν κοινωνίαν 
μεγάλην υπηρεσίαν. Έ. κύριοι, -κατέληγε- οί άποτελοϋντες τήν δήθεν επι
τροπήν τοΰ συλλαλητηρίου τών βρακοζωναμυντόρων! ’Αρκετά έρεζιλέχpa- 
τε τήν πόλιν μας μέ τάς άνοησίας σας, αρκετά τήν διατυμπανίσατε καί τήν 
διακηρύξατε άνά τό πανελλήνιον ώς πόλιν άνήθικον, άρκετά τήν έστενο- 
χωρήσατε! Ησυχάσατε πλέον!... Μή γίνεσθε κράτος έν κράτει! Ησυχάσα
τε. διά νά ήμπορέση νά ήσνχάση καί ή δυστυχής, έπί ήμερών σας. πόλις. 
Στά σχόλια πού άκολουθοϋσαν τό άρθρο, έκρινε δυσμενέστατα καί τή στά
ση τού Κατσουροΰ, στόν όποιο καταλόγιζε τίς μεγαλύτερες εύθύνες, γιά 
τήν εξέλιξη τής κατάστασης, καί καυτηρίαζε τήν άπαίτηση τής έπιτροπής 
πού ζητούσε τήν άπομάκρυνση άπό τήν πόλη. μέσα σέ 24 ώρες, τοΰ Χαρ. 
Μαστορίδη. τόν όποιο τό εποπτικό συμβούλιο άθώωσε παμψηφεί, ψηφι- 
σάντων υπέρ τής άθωότητός του καί τοϋ καθηγητοφάγου κ. Κατσουροΰ 
καί τοϋ ραγιά αύτοϋ κ. Κυρούση (γυμνασιάρχη), έπειδή βρέθηκε κάποιος 
έβραΐος, πρώην μαθητής του. νά τόν κατηγορήση...

Νά ησυχάσουν, συνιστοϋσε ό Χρηστοβασίλης. Ή  άπάντηση δόθηκε τήν 
άλλη μέρα μέ φλογερή άνοικτή έπιστολή πρός τόν άφιχθέντα πρόεδρον 
τοϋ Εκπαιδευτικού συμβουλίου τού Ηπειρωτικού άγώνος (έπίτιτλος: Έν  
όνόματι τής Αλήθειας καί τοϋ Δικαίου), στήν όποία ό άρθρογράφος άφοΰ 
εξέθετε τό ιστορικό τής ύπόθεσης κατέληγε: Κύριε πρόεδρε!Μήν ώχριάτε 
Σεις ό έχων βαθεΐαν συναίσθησιν τής άποστολής τοϋ καθηγητοϋ'.Μή τα-
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ράσσεσθε! Αύτά τά επίσημα (τις κατηγορίες κατά τών καθηγητών) τά γνω
ρίζει ή κοινή γνώμη τής ιστορικής αυτής πόλεως. Αύτά τά επίσημα δεδο
μένα υπάρχουν διά τούς κατηγορηθέντας. Αύτή ή έπίσημος βοή τής άλη- 
θείας βοή. καί καταμαρτυρεί! Δέν θά θεωρήσητε άραγε ταύτα αρκετά διά 
νά καταδικάσητε: Καί ό Ρωμανός μάλλον τά θεώρησε ικανά. Δέν χρειάστη
κε ν ’ άρχίσει σέ βάθος διερεύνηση. Επηρεασμένος άπό τόν Κατσουρό -ό 
όποιος, κατά τή γνώμη τών άλλων έφημερίδων έπρεπε νά είχε άπομα- 
κρυνθεΐ άπό τά Γιάννινα, δπως καί οί κατηγορούμενοι καθηγητές, γιά νά 
γίνουν μέ άντικειμενικότητα οί άνακρίσεις -συνέταξε πόρισμα καταδικα- 
στικό γιά τούς καθηγητές. Σέ λίγες μέρες διατάχθηκε άπό τό ύπουργειο νά 
έπιστρέψει στήν ’Αθήνα, ίσως καί ό ίδιος νά είχε προκαλέσει τήν άνάκλησή 
του. Οί ύποστηρίκτριες τών καθηγητών έφημερίδες, πίστευαν -καί τό έξέ- 
φραζαν μέ επαινετικά σχόλια- ότι ό Ρωμανός θά έβρισκε τήν άλήθεια, 
είχαν έμπιστοσύνη στήν κρίση του...

Στό μεταξύ ή όλη ύπόθεση πήρε άλλες διαστάσεις, μέ τήν άνάμιξη σ’ 
αύτή τών ονομάτων τοϋ μητροπολίτη Σπυρίδωνος καί τοϋ Γενικοϋ διοι
κητή Καλεύρα. Ή  εμπλοκή τοϋ πρώτου είχε άρχίσει ήδη -καί έχει έπιση- 
μανθεΐ- άπό τόν προηγούμενο μήνα. Επανερχόταν μέ τήν υπόμνηση τών 
καθηκόντων τής νέας έφοροεπιτροπείας, ή όποία έπρεπε -κατά τόν Η πει
ρωτικό άγώνα (14-1-31)- νά άναθεωρήσει, νά μετατρέψει καί συμπληρώσει 
τόν ίσχύοντα Κανονισμό τών Αγαθοεργών καταστημάτων. Ό  δεύτερος, ό 
Καλεύρας, είχε γίνει στόχος λυσσαλέας έπίθεσης, λιβελλογραφικής, έκ μέ
ρους τοϋ διευθυντοϋ τοΰ 'Ηπειρωτικού βήματος ’Αθηνών ’Αριστοφάνη 
Τζάλλα (δέν είχε καμμιά συγγενική σχέση μέ τόν Εύθύμιο Τζάλλα), ό 
όποιος άξιοΰσε συνεχώς τήν άπομάκρυνσή του άπό τήν ’Ήπειρο, γιά λό
γους, πρώτιστα, ήθικούς. Δέν δίστασε -λιβελλογραφώντας- ν ’ άποκαλέσει 
τόν Καλεύρα έρωτύλο, κάθαρμα κ.ά., χωρίς τήν άναγκαία άντίδραση, όχι 
μόνο μέ δηλώσεις, άλλά καί μέ άμεση προσφυγή στή δικαιοσύνη έκ μέρους 
του, στάση πού έδωσε άφορμή στήν Ήπειρο  κυρίως -σέ έποχή πού άπό 
άντίδραση, δλες οί Γιαννιώτικες έφημερίδες είχαν ταχθεί στό πλευρό τοΰ 
Καλεύρα καί κατήγγειλλαν μέ δριμύτητα τή στάση τοΰ Ηπειρωτικού βή
ματος- ν ’ άρχίσει έντονο άγώνα έναντίον του, γιά τή χαλαρή άντίδρασή 
του, άγώνα, πού έφτασε στήν έπίμονη άπαίτηση τής άμεσης άπομάκρυνσης 
τοΰ Καλεύρα άπό τήν "Ηπειρο.

Τά δσα γράφτηκαν καί συνεχίζονταν νά γράφονται άπό τό Η πειρω 
τικόν βήμα, έθιγαν όχι μόνο τόν πολιτικό βίο τοΰ Καλεύρα, άλλά καί τήν 
τιμή καί τήν ύπόληψή του (πρωτάκουστα καί πρωτοφανή γιά τήν ’Ηπει
ρωτική δημοσιογραφία -δημοσιογραφικόν άγος τό άπεκάλεσε ό Χρηστοβα
σίλης). Ό  θίγόμενος, δπως σωστά έγραφε ή Ήπειρος, έπρεπε νά προσφύ- 
γει άμέσως στή δικαιοσύνη πρός τιμωρία τοΰ υβριστή. Παραδόξως ό Κα
λεύρας δέν έδειχνε μεγάλη σπουδή καί πρόβαινε σ’ άνακοινώσεις, πιστεύ-
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όντας πώς μέ τόν καιρό θά καθησύχαζε ό θόρυβος. 01 θρασείς όμως, όταν 
αντιμετωπίζουν ανεκτικότητα, γίνονται άκόμα θρασύτεροι καί άποκτοΰν 
δύναμη έπηρεασμοΰ όχι μόνο τής κοινής γνώμης, άλλά καί τής ήγεσίας τοϋ 
κόμματος στό όποιο άνήκουν. Ή  ’Ήπειρος έπέμεινε νά καυτηριάζει, δικαι
ολογημένα, τόν τρόπο τής άντίδρασης τοΰ Καλεύρα: Ό ταν ένας υπουργός, 
ένας Γενικός διοικητής (ήταν ταυτόχρονα καί γερουσιαστής ό Καλεύρας), 
ακούει καθημερινώς νά τόν άποκαλοϋν έρωτύλον ή κύναιδον καί νά τόν 
περιπαίζουν μέ σωρείαν αισχρών επιθέτων καί αισχρών εικόνων, νομίζο- 
μεν δτι έχει ύποχρέωσιν πρός τόν λαόν του, τόν δηλητηριαζόμενον καθη
μερινώς μέ παντοειδείς αισχρότητας (νά άντιδράσει). Γι’ αύτό -πρόσθετε- 
έπρεπε νά βρίσκεται στά Γιάννινα γιά νά δώσει άπαντήσεις καί στά πο
λυπληθή έρωτήματα τών Ήπειρωτών. Ύστερα άπό λίγες μέρες ό Καλεύ
ρας γύρισε κι έδωσε μακροσκελή άνακοίνωση στόν τύπο (22-1-31): Ό  δη
μόσιος λειτουργός -έλεγε- ύπόκειται άναντιρρήτως καί εις τόν μάλλον 
αυστηρόν έλεγχον, έντός δμως πάντοτε τών όρίων τής εύπρεπείας. Ό ταν  
δμως αύτός ό έλεγχος υπερβαίνει έξ ολοκλήρου τά δρια τής εύπρεπείας 
καί τής στοιχειώδους καλής πίστεως προσλαμβάνει μορφήν λιβέλλου άνα- 
ξίου καί τής έλαχίστης προσοχής... Ούδέποτε, εις τό μακρόν μου διοικη
τικόν στάδιον, υπήρξα στόχος τοιαύτης δημοσιογραφικής, κακολόγου καί 
κακοπίστου έπιθέσεως, ώς συμβαίνει, άπό μηνός ιδιαίτατα, άπό τών 
στηλών οργάνου έν Άθήναις έκδιδομένου, ένσαρκοϋντος κάθε κακίαν καί 
κάθε πονηριάν καί τροφοδοτηθέντος τελευταίως ύπό θλιβερών άποδήμων 
ή άλλων ένδημούντων, κακοτρόπως κινηθέντων κ α τ’ έμοϋ πρός πάσαν δι- 
εύθυνσιν. (Αύτή ή τελευταία φράση θά τοΰ δημιουργούσε καί άλλα προ
βλήματα)... Έσκέφθην πρός στιγμήν έν Άθήναις νά έπιδώσω μήνυσιν. Δέν 
θά τό πράξω. Δέν θέλω νά εύρεθώ έπί ολοκλήρους ώρας εις τό ϊδιον μέ 
τούς ύβριστάς περιβάλλον. Μοϋ άρκεΐ ή καταδίκη, ήν έξέδωκεν ήδη ή 
Ή πειρος καί ή τόσον έκφραστική άποκήρυξις τοϋ έκδοτου ύπό τής γενε- 
τείρας του (Τό χωριό τοΰ Αρ. Τζάλλα, στίς 2-1-31, είχε έκδώσει ψήφισμα, 
στό όποιο άναφερόταν: Ή  κοινότης Τσεπελόβου άνάστατος καί έν έξεγέρ- 
σει σύμπασα διά τά κακοήθη δημοσιεύματα τοϋ διευθυντοϋ τοϋ «Ηπειρω
τικού βήματος» καί κακή τή μοίρα συγχωρίου αύτής Άριστ. Τζάλλα, ένα
ντίον τοϋ σεβαστού καί τετιμημένου Γενικοΰ διοικητοϋ Ηπείρου κ. Άχ. 
Καλεύρα, άποκηρύττει τοϋτον μ ετ’ άποστροφής καί θεωρεί ταϋτα άποκυή- 
ματα νοσηρής φαντασίας τοϋ γράφοντος). Γιά τό περιεχόμενο τών άνακοι- 
νώσεων τοΰ Καλεύρα είχε άντιρρήσεις, σέ ορισμένα σημεία, ή Ήπειρος 
(23-1-31): Ό  κ. Καλεύρας δηλοί δτι ουδόλως προτίθεται νά κατέλθη εις τά 
δικαστήρια. Καί καθ’ ά συμπεραίνει κανείς έκ τών άνακοινώσεών του, 
είναι πλέον ικανοποιημένος καί δέν άποσκοπεί νά έπανέλθη. Η μείς δέν 
τήν έννοοϋμεν αύτήν τήν ίκανοποίησιν, οϋτε νομίζομεν δτι τό ζήτημα έλη
ξε... Ά λλά  καί ό κ. Τζάλλας καί οί άλλοι θά έκδοθοϋν καί αϋριον κ. Κα-
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λεύρα καί θά αίσχρολογήσουν πάλιν. Καί τότε τί θά πράξετε. ώς Γενικός 
διοικητής πλέον, ένός τόπου, είς τόν όποιον έν εΐδει έφημερίδος κυκλοφο
ρούν άσεμνα καί κακοήθη αναγνώσματα καί εικόνες, δηλητηριάζοντα τόν 
λαόν σας. καί δχι ώς κύριος Καλεύρας -έφ ’ δσον αυτός ίκανοποιήθη πλέον: 

Σέ λίγες μέρες ό Καλεύρας βρέθηκε στήν ’Αθήνα καί έδωσε συνέντευξη 
σέ νεοεκδοθεΐσα έφημερίδα (σαν τά μανιτάρια φύτρωναν οί έφημερίδες 
καί στήν Ή τ τ τ ιο ο  κ α ί στήν ’Αθήνα), δηλώνοντας δτι θά μηνύσει τούς υβρι

στές καί συκοφάντες του. Σημεία τοΰ 
ανακοινωθέντος του στά Γιάννινα καί 
οί νέες δηλώσεις του στήν ’Αθήνα άφη
ναν νά έννοηθεΐ δτι κρύβονται καί 
άλλοι πίσω άπό τό Ηπειρωτικόν βήμα. 
Επεκτείνει δηλαδή -σχολίαζε ή "Ηπει
ρος (29-1-31)- τόν κύκλο τών ύβριστών 
του καί πέραν τοϋ Άρ. Τζάλλα... 
Συνεπώς ή ύποχρέωσίς του νά έκκαθα- 
ρίση τήν θέσιν του -γι’ αύτά πού εΐπε- 
καθίσταται επιτακτική... Έχει τήν ύπο- 
χρέωσιν νά κατονομάση ποιους έννοεϊ, 
ίνα παράσχη είς τήν κοινήν γνώμην τό 
κριτήριον τής άξίας τών καταγγελλομέ- 
νων. Έάν δέν τό πράξη, δχι μόνον κα
τέρχεται είς τό έπίπεδον έκείνων, περί 
τών όποιων μετά τόσης περιφρονήσεως 

έκφράζεται. άλλά άκόμη χαμηλότερον. Διότι παρέχει τό δικαίωμα είς πά
ντα νά τόν άποκαλέση δχι μόνον υβριστήν, άλλά καί άνανδρον.

Ή  πολεμική τής Ηπείρου κατά τοΰ Καλεύρα άπό τή μέρα αύτή άρχισε 
νά στοχεύει, άνοιχτά πλέον, στήν άπομάκρυνσή του άπό τά Γιάννινα. Στό 
μεταξύ δέν άργησε νά γίνει γνωστό τί έννοοΰσε ό Καλεύρας δταν έλεγε δτι 
πίσω άπό τό Ηπειρωτικόν βήμα κρύβονταν κι άλλοι. Κατά τήν ’Ήπειρο. 
ύστερα άπό τρίωρη έμπιστευτική συνεργασία τοΰ Καλεύρα μέ τό διευθυντή 
τοΰ Ηπειρωτικού άγώνος Εύθ. Τζάλλα, είδε τό φώς, στήν έφημερίδα τοΰ 
τελευταίου, ένα άρθρο, διά τοϋ όποιου, ούτε λίγο. ούτε πολύ. έπιρρίπτεται 
είς τήν Μητρόπολιν Ίωαννίνων ή εύθύνη τής πολεμικής τοϋ «Ηπειρωτικού 
βήματος» κατά τοϋ κ. Καλεύρα... Ή ταν σωστή ή διαπίστωση. Ό  ’Ηπειρω
τικός άγών (27-1-31), είχε γράψει τά εξής: Άπίστευτον καί δμως άληθές! 
Ίσως περίεργον! Καί δμως γεγονός! Ό  δημοσιογράφος τών Αθηνών κ. 
Άρ. Τζάλλας έπί τοϋ άμβωνος... Ή  Γερά Μητρόπολις τών Ίωαννίνων τώ 
έχει προμηθεύσει τό ράσον τοϋ ίεροκήρνκος. Καί χωρίς δισταγμούς, διελ- 
θών τάς βαθμίδας τοϋ κατηχητικού άμβωνος. εύρέθη είς τήν κορυφήν του... 
Ή  έντολή έπρεπε νά έκτελεσθή. Ή  νέα άποστολή έπρεπε νά έπιτύχη...



Ή  εμπλοκή τής Μητρόπολης στό θέμα τών επιθέσεων έναντίον τοΰ Κα
λεύρα, σέ συνάρτηση μέ τά καθηγητικά σκάνδαλα, προβλήθηκε πιά επίση
μα. Ό  συλλογισμός ήταν: Ό  Καλεύρας είχε πάρει θέση έναντίον τών κα
τηγορούμενων καθηγητών τούς όποιους ύποστήριζε ή Μητρόπολη (Ό  Κο
ντοπάνος ήταν άνεψιός τοϋ Σπυρίδωνος). Ά ρα  ή Μητρόπολη κρυβόταν 
πίσω άπό τήν έπίθεση τοΰ Ηπειρωτικού βήματος. Εξάλλου ό Ηπειρω
τικός άγών, τήν ίδια μέρα, πού έκανε τίς άποκαλύψεις ήΉ πειρος γιά 
μυστικές συναντήσεις, έγραφε (29-1-31): Παρά πλείστων συμπολιτών μας 
εκφράζεται ή άποψις πώς ό σεβασμιώτατος μητροπολίτης κ. Σπυρίδων 
ήνέχθη καί άνέχεται νά μεταβληθή ή Μητρόπολις εις κέντρον τών κατηγο
ρουμένων καθηγητών. ’Επίσης πώς ό σεβ. μητροπολίτης δέν δηλώνει πρός 
τούς κατηγορουμένους δτι τά γραφεία τής Μητροπόλεως δέν είναι 
δυνατόν νά χρησιμοποιώνται παρ ’ αύτών ώς αίθουσα συνεδριάσεων καί 
συσκέψεων. Γενικά ή κοινή γνώμη διατελεί εις μεγάλην απορίαν πώς ένας 
ποιμενάρχης δέν ύψώνει πρώτος τό μαστίγιόν τον νά κτυπήση τήν άνηθι- 
κότητα.

Ή  άνάμιξη Μητρόπολης καί Γενικής διοίκησης στή σκανδαλολογία 
ήταν πιά έμφανής. Σέ λίγο ή Μητρόπολη καί τό περιβάλλον τοΰ Σπυρίδω
νος θά κατηγορηθεϊ άνοικτά, μέ βαρείς χαρακτηρισμούς, μητροπολιτική 
μαφία, όχι μόνο γιά περίθαλψη διαφθορέων, άλλά καί γιά συνωμοσία 
έκδίωξης τοΰ Καλεύρα, μέσω τής λιβελλογραφίας τοΰ Ηπειρωτικού βήμα
τος ’Αθηνών, κάτι πού έπεξέτεινε τό διχασμό καί στίς ’Ηπειρωτικές πα
ροικίες, τής ’Αθήνας, τοΰ Πειραιά, τής Θεσσαλονίκης καί άλλων πόλεων. 
Άπό τήν πλευρά τών ύπερασπιστών τών καθηγητών, κυρίως τής Ηπείρου 
-ό Χρηστοβασίλης έπέμενε μέχρι τέλους νά στηρίζει τόν Καλεύρα- έπιση- 
μαινόταν συνωμοσία μεταξύ Καλεύρα, Κατσουροΰ, ώς ένα σημείο καί τοΰ 
γυμνασιάρχη Κυρούση (ό όποιος δεχόταν βολές καί άπό τήν άλλη πλευρά) 
καί οργανωτών τοϋ συλλαλητηρίου, μέ σκοπό τή σπίλωση. τήν άπομά
κρυνση άπό τά Γιάννινα, καί τόν ήθικό στιγματισμό όχι μόνο τών κατηγο
ρούμενων καθηγητών, άλλά καί κάθε άλλου ύποπτου. Ή ταν φανερό πιά 
πώς τά άντίπαλα στρατόπεδα, μέ ύπεροχή τών οπαδών τής έπιτροπής 
συλλαλητηρίου, θά έρχόταν σέ σκληρή σύγκρουση μεταξύ τους.

Ή  νέα όξυνση τής κατάστασης άρχισε μέ τήν έπιστροφή τών καθηγητών 
Κοντοπάνου καί Ίωαννίδη στά Γιάννινα καί τήν άπόφασή τους νά διδά
ξουν στή Ζωσιμαία σχολή (ό Κοντοπάνος στό Διδασκαλείο όπου ήταν 
άποσπασμένος). Ή  ειδησις διαδοθείσα ένεποίησε άληθή κατάπληξιν. όταν 
μάλιστα έγινε γνωστό πώς ήταν έφοδιασμένοι καί μέ έγγραφο τοΰ 
ύπουργείου Παιδείας νά συνεχίσουν τό έργο τους. Τό ζήτημα εισέρχεται 
πλέον εις νέαν φάσιν καί ή πόλις καλείται νά κανονίση τήν θέσιν της απέ
ναντι τής κυβερνήσεως. Ή ρχισαν κινήσεις διά τήν συγκρότησιν νέου 
συλλαλητηρίον. ( Ηπειρωτικός άγών, 27-1-31). Τήν άλλη μέρα ή Ιδια έφη-
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μερίδα, σέ πολύστηλο άρθρο της, άπηύθυνε έκκληση, μέ ''Ανοικτή επιστολή 
πρός τόν κ. Βενιζέλον, νά έπέμβει προσωπικά γιά νά λύσει τό θέμα. Άφοϋ 
έξέθετε τό Ιστορικό τής ύπόθεσης -δπως αύτό είχε μορφολογηθεΐ άπό τήν 
πλευρά τών κατήγορων- κατέληγε: Ό  λαός ξέρει όσα σννέβησαν καί πολλά 
άλλα. Δι ’ δ καί δικαιούται νά άναρωτηθή: Μά έπαυσε νά κυβερνά ό Βενι
ζέλος; Ό  Βενιζέλος δέν έπαυσε νά κυβερνάει, άλλά τά Γιάννινα, μέ τήν 
έπιτροπή συλλαλητηρίου, είχαν μεταβληθεΐ σέ κράτος έν κράτει. Ή  ζύμω
ση είχε συντελεστει καί ό ’Ηπειρωτικός άγών (28-1-31), έξαιτίας τοΰ δτι ό 
Κοντοπάνος άρχισε νά διδάσκει στό Διδασκαλείο καί ό Ίωαννίδης στή 
Ζωσιμαία, προειδοποιούσε: Ό  έμπαιγμός αύτός έξηρέθισε τόν λαόν τής 
πόλεως εις τοιοϋτον σημεΐον ώστε νά μήν άποκλείεται ή διασάλευσις τής 
δημοσίας τάξεως.

Μέ τό φόβο (ή πρόσχημα) μήπως διασαλευθεΐ ή τάξη, άπό τήν άλλη μέ
ρα έκαναν τήν έμφάνισή τους περιπολίες χωροφυλάκων γύρω άπό τά δυό 
σχολεία καί έδωσαν έτσι τό έναυσμα νέων άντεγκλίσεων μεταξύ τών δυό 
παρατάξεων. Οί κατήγοροι τών καθηγητών έγραφαν πώς οί ίδιοι ζήτησαν 
άστυνομική προστασία, γιά τήν άσφάλειά τους. Οί άλλοι τό διέψευδαν κα
τηγορηματικά: Τό μέτρον τής φρουρήσεως τών σχολείων έλήφθη μόνον 
καί μόνον, δπως παρουσιάση κακοβούλως ώς έπαπειλουμένην τήν γαλή
νην τών σχολείων... Παρέχομεν τήν διαβεβαίωσιν δτι, δχι μόνον δέν έζη- 
τήθη π α ρ ’ ούδενός ή λήψις τοϋ μέτρου τούτου, άλλά οί ενδιαφερόμενοι 
σύλλογοι (τών καθηγητών Μέσης έκπαίδευσης) διεμαρτυρήθησαν διά τό 
άκοσμον μέτρον πρός τήν άρμοδίαν αστυνομικήν άρχήν (Ήπειρος, 29-1-
31). Τήν ϊδια μέρα οί άλλοι έπέμειναν: Χθες ή φρουρούσα τήν ύπόληψιν 
τών τριών καθηγητών ένοπλος δύναμις τής χωροφυλακής ένισχύθη. Τό 
τοιοϋτον αποτελεί ένδειξιν τής έκρύθμου καταστάσεως τήν όποιαν έδημι- 
ούργησεν ή επάνοδος τών δύο καθηγητών.

Ή  έπιτροπή όμως συλλαλητηρίου άγρυπνοΰσε. Είκοσι εκπρόσωποι σω
ματείων συνεδρίασαν μαζί της στό Δημαρχείο καί ύπέγραψαν τηλεγράφη
μα πρός τόν Βενιζέλο γιά άμεση άπομάκρυνση τών καθηγητών. Τό 
ύπουργεϊο Παιδείας, άνήσυχο γιά τά διαδιδόμενα περί διασάλευσης τής 
δημόσιας τάξης στά Γιάννιννα, έστειλε διαταγή νά άπομακρυνθοΰν οί κα
θηγητές. Νίκην περιφανή ήρε χθές ό λαός τής πόλεώς μας, έγραφε ό Η πει
ρωτικός άγών (30-1-31), προσθέτοντας πώς οί ύποστηρικτές τών καθη
γητών περιέφεραν στήν πόλη άναφορά πρός τήν κυβέρνηση γιά παραμονή 
τους, τήν όποία πολλοί υπέγραψαν, γιατί τούς έλεγαν ότι ήταν άναφορά 
έναντίον τών καθηγητών. Ή  ώρα τοΰ Γενικοΰ έπιθεωρητή Κατσουροΰ είχε 
φτάσει. Στηριζόμενος στό τηλεγράφημα τοΰ υπουργείου Παιδείας άπέσπα- 
σε άμέσως τόν Κοντοπάνο στό Κεφαλόβρυσο Άγρινίου καί τόν Ίωαννίδη 
στήν Παραμυθιά. Οί δυό άποσπασθέντες άμφισβητοΰσαν τήν έγκυρότητα 
τής άπόφασης καί δέν έφευγαν γιά τίς θέσεις τους, παρά καί τό νέο τηλε



γράφημα τοΰ υπουργείου νά συμμορφωθοΰν μέ τή διαταγή του. Οί άποφά- 
σεις υπουργείου καί Κατσουροϋ καταγγέλθηκαν άπό τούς υπερασπιστές 
τών καθηγητών: Ή  άνεξήγητος καί κωμική κουστωδία τών σχολείων (πε
ριπολίες τής χωροφυλακής) κατά τάς τελευταίας ημέρας εύρε πλέον τήν 
έξήγησίν της. Οί αρμόδιοι ένεφάνισαν είς τό κέντρον ώς άπειλουμένην τήν 
δημοσίαν τάξιν καί τό ύπουργείον Παιδείας διέταξε τόν κ. Κατσουρόν νά 
κάμη χρήσιν τοϋ περί άποσπάσεως δικαιώματος του. Ό  Κατσουρός... 
εσπευσε νά κάμη δχι χρήσιν, άλλά κατάχρησιν τοϋ δικαιώματος τούτου 
καί νά άποσπάση τούς καθηγητάς (στις άναφερθεΐσες θέσεις). Κατά κακήν 
του δμως τύχην ύπάρχουσι μερικά κωλύμματα έκ τοϋ νόμου καί ή έκτέλε- 
σις τής διαταγής είναι κάπως προβληματική. Δέν άποκλείεται νά δώση έν 
καιρώ καί εύθύνας τής τόσον καλοπίστου σπουδής του. (Ήπειρος, 30-1- 
31). Τήν άλλη μέρα (31-1-31) ή ίδια εφημερίδα επανήλθε δριμύτερη, απο
δίδοντας εύθύνες δχι μόνο στόν Κατσουρό, άλλά καί στόν Καλεύρα: Ή  
άνεξήγητος κουστωδία τών σχολείων, ή προκαλοϋσα τόν οίκτον καί τήν 
άηδίαν τών πολιτών καί τούς σαρκασμούς τών φρουρών χωροφυλάκων 
καί ό μυστικισμός, ό έπικρατήσας είς τάς συσκέψεις τής περιφήμου έπι- 
τροπής τού συλλαλητηρίου, τό άποσταλέν τηλεγράφημα καί αί έμπιστευτι- 
καί ένέργειαι τοϋ Καλεύρα, άπεκαλύφΟησαν ώς έκτελεσθεισαι έπί τή βάσει 
ένιαίου σχεδίου. Ή  έπιτροπή απειλεί καθ 'νπαγόρευσιν δτι θά διασαλεύση 
τήν τάξιν. Ή  χωροφυλακή φρουρεί κ α τ ' έμπνευσιν καί έπιταγήν, ϊνα έμφα- 
νίση πραγματικόν δήθεν τόν κίνδυνον καί ό κ. Γενικός διοικητής, παρα- 
ποιών τήν άλήθειαν καί τά πράγματα τηλεγραφεί έμπιστευτικώς. δτι μόλις 
κατορθώνει νά διατηρήση τήν τάξιν. Όμολογοϋμεν δτι ούδέποτε άνεμένο- 
μεν τοιαύτην κατάπτωσιν ενός άνωτάτου άρχοντος... Παραδίδομεν τήν 
έλεεινήν σκευωρίαν είς τήν περιφρόνησιν τοϋ κοινοϋ, τό όποιον άντελή- 
φθη αυτήν ΐδίοις δμμασι. Πας χαρακτηρισμός παρέλκει. Ή  ίδια πάλι ή 
έφημερίδα, προβαίνει σέ άποκαλύψεις γιά τίς παράνομες -κατά τή γνώμη 
της- ενέργειες τοΰ Κατσουροϋ. Τό πρώτο τηλεγράφημα τοΰ ύπουργοΰ 
πρός τόν Καλεύρα έλεγε δτι ή μετάθεση τών καθηγητών ήταν άδύνατη, 
μετά τήν εξάντληση τοΰ δικαιώματος τοΰ ύπουργείου γιά μηνιαία άπομά- 
κρυνση άπό τίς θέσεις τους. Πιεζόμενο δμως άπό τάς περί διασαλεύσεως 
τής δημοσίας τάξεως τερατολογίας τοΰ Καλεύρα άπαντα δτι άδυνατεϊ νά 
έπέμβει, άλλά άφού έπέμενε, μποροΰσε νά διατάξει τόν Γενικό έπιθεωρητή 
νά κάνει χρήση τοΰ δικαιώματος τής απόσπασης. Τήν άρνηση τοΰ 
υπουργείου -κατά τήν έφημερίδα πάντοτε- χρησιμοποίησε ό Κατσουρός 
γιά νά κάνει τίς παράνομες άποσπάσεις. Είχε βέβαια, δικαίωμα άπόσπα- 
σης άλλά ό νόμος δριζε δτι: α) ή απόσπαση γίνεται άπό τό πλησιέστερο 
σχολείο καί β) άπό σχολείο πού έχει όλιγότερες άνάγκες σέ άλλο μέ μεγα
λύτερες. Ά λλά διερωτάται πας τις: Τό πλησιέστερον σχολείον πρός τό 
γυμνάσιον Κεφαλοβρύσου (’Αγρίνιου) είναι τό «Διδασκαλείον Ίωαννί-
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νων» καί πρός τό γυμνάσιο Παραμυθίας ή «Ζωσιμαία σχολή»; Ή  μήπως 
είναι έπικτικώτεραι αί άνάγκαι τοϋ γυμνασίου Παραμυθίας μέ 60-70 μα- 
θητάς. άπό τής «Ζωσιμαίας σχολής» ή τοϋ γυμνασίου Κεφαλοβρύσου άπό 
τό «Διδασκαλεΐον Ίωαννίνων»;... Αύτή είναι ή υπηρεσιακή συνείδησις τοϋ 
κ. Κατσουροΰ, εις τήν όποιαν ένεπιστεύθη ό νόμος τό μέλλον καί τήν τύ
χην τών άτυχων έπιστημόνων; Στό μεταξύ ό Καλεύρας, μέ ανακοίνωσή 
του διέψευδε τά δημοσιευθέντα ότι πίσω άπό τήν εκστρατεία τοϋ Ηπειρω
τικού βήματος έναντίον του, κρύβονταν άλλοι άπό τά Γιάννινα. Διέψευδε 
επίσης καί τή μυστική συνεργασία του μέ τό διευθυντή τοϋ Ηπειρωτικού 
άγώνος, ή Ήπειρος δμως έξακολουθοΰσε νά ύποστηρίζει ότι κατεϊχεν 
άδιαφιλονικήτους αποδείξεις τής ώρας καί τής ημέρας.

Προβαίνοντας σέ άνασκόπηση τών γεγονότων τοΰ Ίανουαρίου, πού 
είχαν άμεση ή έμμεση σχέση μέ τά σκάνδαλα ό Χρηστοβασίλης, σέ άρθρο 
του, μέ τίτλο: Τό δράμα (Έλευθερία, 29-1-31), διαπίστωνε άπογοητευμένος 
μιά κατάσταση πού δέν ήταν καθόλου τιμητική γιά τήν παράδοση καί τήν 
κοινωνία τών Γιαννίνων' ύποστήριζε ταυτόχρονα ότι όλη ή έκστρατεία 
στρεφόταν κατά τοΰ Σπυρίδωνος άλλά καί τοϋ Καλεύρα: Προ δύο καί επέ
κεινα μηνών -έγραφε- έξυφάνθη καί παίζεται έν τή πόλει μας δράμα, μέ 
πρόσωπα όρατά καί άόρατα, φανερά καί κρυφά, άνήκοντα φύρδην μίγδην 
εις όλα τά κόμματα... Πρόσχημα μέν ή ύπεράσπισις δήθεν τής τιμής τής 
πόλεως τών Ίωαννίνων, άλλ ’ εις βάρος αυτής ταύτης τής τιμής τής πόλε
ως, πόλεως ιστορικής, θρυλικής, τιμιωτάτης, έξελθούσης άλωβήτου έκ τής 
σκληροτάτης τουρκικής δουλείας πέντε αιώνων, σκληρότατα δέ ήδη συκο- 
φαντηθείσης ώς πόλεως έκπεσούσης ήθικώς εις τό βάραθρον τής κοινω
νικής άτιμίας μέ άνηθίκους καθηγητάς καί δεκάδας διεφθαρμένων μαθη
τριών. Πάντα δέ ταϋτα ψευδή καί αναίσχυντα, διότι δέν άτιμάζεται μία 
πόλις άπό δύο διεφθαρμένα γύναια τής κατωτάτης κοινωνικής βαθμίδος 
καί μέ ένα έκφυλον καθηγητήν έκ τής Παλαιάς Ελλάδος. Σκοπός δέ 
ύπήρξεν ή έν τω προσώπω τριών έντιμοτάτων καθηγητών κατασυκοφάν
τησή καί κατασπίλωσις ενός μεγάλου μητροπολίτου, τού Σπυρίδωνος, 
πρός ον τόσα οφείλει ή Ήπειρος, καί ενός υπέροχου Γενικοϋ διοικητοϋ 
τοϋ κ. ’Αχ. Καλεύρα, περιστοιχιζομένους δυστυχώς παρά προσώπων ήκι
στα ειλικρινών. Τό δράμα συλληφθέν καί σκηνοθετηθέν, αρχίζει μέ δύο 
μαινομένας συνεδριάσεις έν τω Δημαρχείω. καθ’ ας έκυριάρχουν ό όχλος 
καί οί μπολσεβικίζοντες καί μέ ένα έξωφρενικόν παμπληθές συλλαλητή- 
ριον. τεχνικώς ήλεκτρισθέντος τού λαοϋ τών Ίωαννίνων καί ραδιουργη- 
θέντος μέ τήν ιδέαν δτι έκινδύνευε δήθεν καί κινδυνεύει ή τιμή τής πόλεως 
άπό τούς τρεις Ήπειρώτας καθηγητάς, τό όποιον συλλαλητήριον, μετα- 
βληθέν εις κυβέρνησιν έν κυβερνήσει, ήξίωσε διά μωροτάτου ψηφίσματος 
τήν έντός 24 ώρών παϋσιν τών καθηγητών αυτών καί τήν άποπομπήν των 
εξ ’Ηπείρου. ’Αναφέρει στή συνέχεια τά γεγονότα πού έπακολούθησαν καί
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επιρρίπτει τίς ευθύνες γιά τήν εξέλιξή τους στόν Κατσουρό, δστις προσε- 
πάθησε διά παντός τρόπου, ενεργών μονοπλεύρους καί συκοφαντικός 
άνακρίσεις, ϊνα άποδείξη ενόχους τούς καθηγητάς, δι ’ Ιδιους σκοπούς, άφ' 
ενός μεν δολιευόμενος τόν Γενικόν διοικητήν, άφ ’ έτέρου δέ δημιουργών 
συκοφαντικήν ατμόσφαιραν έναντίον τοϋ μητροπολίτου... Πιστέψαμε -κα
ταλήγει- δτι μετά τήν άπόφαση τοϋ ύπουργοΰ -επειδή πείσθηκε, γιά τήν 
άθωότητά τους- νά επιτρέψει στούς καθηγητές νά γυρίσουν στά Γιάννινα 
καί νά έπαναλάβουν τίς παραδόσεις τους, δτι τά πράγματα θά ήσύχαζαν. 
Όμως ήπατήθημεν! Νέα σκευωρία τής δήθεν έπιτροπής τοϋ συλλαλητηρί
ου, εις τήν όποιαν ήρνήθη. κληθείς, νά προσέλθη ό εντιμότατος τέως πρό
εδρος αυτής κ. Γ. Νιαβής, καί ήδη νέον τι πάλιν σκευωρείται έν τω Δημαρ- 
χείω. Εννοεί ν ’ άντιταχθή εις τήν άπόφασιν τοϋ υπουργείου καί νά συνέ
χιση τό δράμα τών δήθεν καθηγητικών σκανδάλων καί κατά τήν έν κρύπτω  
καί παραβύστω συνεδρίασιν αυτής άπεφάσισε νά ...έπαναστατήση άξιοϋσα 
παρά τοϋ ύπουργοΰ καί τοϋ Γενικοΰ διοικητοϋ τήν παϋσιν καί τήν έκδίω- 
ξιν έξ Ηπείρου τών καθηγητών. Δι ’ όνομα τοϋ θεοϋ! Εύρισκόμεθα ύπό τήν 
σκέπην εύνόμου κράτους, ή έν χώρα, όπου καθείς μπορεί νά κάμη δ.τι θέ
λει; Ά λλ  ’ ή υπομονή έχει όρια! Καί εάν τό κράτος είναι άνίκανον νά έπι- 
βάλη τήν ειρήνην εις τήν πόλιν μας. πατάσσον 5-10 ταρα'ξίας. θά φροντί- 
σωμεν νά τήν έπιβάλλωμεν μόνοι μας!

Βέβαια, σ’ όλες αύτές τίς καταγγελίες έδινε καθημερινές άπαντήσεις ό 
Ηπειρωτικός άγών, πού πρωτοστάτησε στή συγκρότηση τοΰ συλλαλητηρί
ου. Ή  άρθρογραφία κάποτε, τοΰ διευθυντή καί τών συνεργατών του, έδει
χνε πραγματικά επαναστατική. Ή ταν επόμενο νά προκαλει τίς άνάλογες 
άντιδράσεις. Επανάσταση οί κατήγοροι τών καθηγητών, γιά νά άπαλλαγεί 
ή πόλη άπό τήν άνηθικότητα, έπανάσταση καί οί ύποστηρικτές τους. γιά ν ’ 
άπαλλαγοΰν άπό τούς ύποκινητές καί ταραξίες. Διχασμένα, λοιπόν, τά 
Γιάννινα μέ έπίδειξη άδιαλλαξίας καί πεισμοσύνης καί άπό τίς δυό πλευ
ρές, κάποτε θά δινόταν ένα τέλος μέ τραγικές συνέπειες, κι αύτό τό τέλος 
ήταν κοντά...

Στόν άγώνα κατά τών καθηγητών, πού είχε άναλάβει ό Ηπειρωτικός 
άγών. προστέθηκε άπό τά μέσα τοΰ Ίανουαρίου καί ή Αγροτική ηχώ. μέ 
τήν εύκαιρία τής άφιξης τοΰ έκπαιδευτικοΰ συμβούλου Ρωμανοΰ γιά νέες 
άνακρίσεις, ζητώντας νά φύγουν οί καθηγητές, μέ τό δικό της σκεπτικό: 
Ή  προσπάθεια μερίδος τοϋ τύπου, δπως έπηρεάση τήν ορθήν κρίσιν τοϋ 
άφιχθέντος κ. Ρωμανού, μάς άναγκάζει νά διατυπώσωμεν καί ημείς τήν 
γνώμην μας. Είναι άληθές δτι ή κοινή γνώμη τής πόλεως, έξαιρέσει ελάχι
στου αυτής μέρους, θεωρεί ένοχους τούς κατηγορηθέντας καθηγητάς. Έκ 
τής συνειδήσεως τής κοινωνίας έ'ξέπεσαν πλέον οΰτοι. Ό σα άθωωτικά 
βουλεύματα καί δσαι άποφάσεις εκπαιδευτικών συμβουλίων καί άν έκδο- 
θοΰν, δέν θά είναι ίκ,αναί νά μετατρέπουν τήν σχηματισθεΐσαν ήδη παρά
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τφ  λαφ γνώμην, γνωστοϋ δντος δτι αΰται έκδίδονται έπί τή βάσει στοιχεί
ων προκνπτόντων έκ καταθέσεων, ούχί άπηλλαγμένων έν πολλοϊς επιρ
ροών καί προκαταλήψεων. (Άλλά καί οί καταδικαστικές άποφάσεις, μέ 
βάση τίς καταθέσεις τών μαρτύρων δέν έκδίδονται;). Λέγοντες ταϋτα δέν 
θέλομεν νά έίπωμεν δτι άναμφισβητήτως είναι ένοχοι. Τό Ιδιον θά διε- 
τυπώναμεν άν θά συνέβαινε τό έναντίον. Είς κάθε ζήτημα τόν μεγαλύτερον 
ρόλον παίζει τό παρασκήνιον, ή παρασκηνιακή κίνησις καί ένέργεια. 
Ζώμεν είς μίαν έποχήν πού τίποτε δέν γίνεται, άνεπηρεάστως, ειλικρινές. 
Καί έάν άκόμη ή άπόφασις τού κ. Ρωμανού θά είναι ικανοποιητική διά τήν 
πλειονότητα τών συμπολιτών μας, άναμφισβητήτως δέν θά τήν θεωρήση 
άπηλλαγμένην έπιρροών καί δικαίαν ή άντίθετος μερίς. Ό  κ. Ρωμανός 
έκτος τής διαλευκάνσεως τής ύποθέσεως, έχει καθήκον νά τακτοποιήση 
καί τά σχολικά πράγματα, νά έξασφαλίση τήν ησυχίαν καί τάξιν είς τά 
σχολεία. ’Ανεξαρτήτως τού πορίσματος τής έξετάσεώς του οί κατηγορηθέ- 
ντες πρέπει νά φύγουν. Ή  ένταύθα παραμονή των θά δίνη λαβήν είς πλεί- 
στας παρεξηγήσεις, αί όποίαι ενδεχόμενον νά έπαναλάβουν τά δσα μέχρι 
τοΰδε έλαβον χώραν, δπερ ούδόλως θ ' άποβή έξυπηρετικόν καί τιμητικόν 
διά τήν έκπαίδευσιν. Όρισμένες θέσεις τοΰ σχολίου είναι ορθές, άλλες δχι. 
Δέν ήταν καθόλου βέβαιο δτι είχαν έκπέσει στή συνείδηση της κοινωνίας 
οί καθηγητές. Ή  ίδια ή κοινωνία πού ύποτίθεται δτι τούς έδιωξε, θά τούς 
δεχτεί καί πάλι, χωρίς άντιδράσεις, στήν άγκαλιά της, δταν θά επιστρέ
φουν στις θέσεις τους στά Γιάννινα, μετά τήν έπαναφορά τους στήν ύπη- 
ρεσία.

Τό θέμα τών σκανδάλων κυριαρχούσε γιά καιρό στήν κοινή γνώμη, παρά 
τήν ύπαρξη καί άλλων γεγονότων τά όποια υποχρέωναν τό λαό καί τίς έφημε
ρίδες ν ’ άσχοληθούν μ’ αύτά. Παρόλα αύτά είχαν καταντήσει δευτερεύουσας 
σημασίας, άπό τήν άποψη τής προβολής. Κυριαρχούσαν τά άρθρα καί τά σχό
λια τών σκανδάλων. Ό  Χρηστοβασίλης τό είχε έπισημάνει: Τά Γιάννινα δέν 
δύνανται νά ζήσουν άνεν σκανδάλων... Ά ς  άπομακρυνθοϋμε, λοιπόν, γιά λίγο 
άπό τά σκάνδαλα γιά νά δούμε κι άλλες πλευρές τής ζωής.- "Υστερα άπό προ
εργασία άρκετών μηνών, πού τήν βοήθησαν καί οί έρευνες τοΰ τύπου, ιδρύθηκε 
στά Γιάννινα, τό πρώτο δεκαήμερο τοΰ Ίανουαρίου, ή Φιλοσηροτροφική Ένω- 
σις Ηπείρου, βοήθησε πολύ στήν έξάπλωση τής σηροτροφίας. "Εγιναν εξορμή
σεις γιά τή φύτευση μωρεόδεντρων, τά φύλλα τών όποιων άποτελοΰν τή μονα
δική τροφή τοΰ μεταξοσκώληκα, καί σιγά-σιγά άναπτύχθηκε μιά πλουτοπαρα- 
γωγική πηγή πού σήμερα έχει έκλείψει. Στά χωριά άπασχολήθηκαν άρκετές 
οικογένειες καί εξασφάλισαν ένα ικανοποιητικό εισόδημα. Τό πρώτο διοικη
τικό συμβούλιο τής Φ.Σ.Ε.Η. άποτελέστηκε άπό τούς: Χαρ. Λαζόπουλο, δι
ευθυντή ύποκαταστήματος τής ’Αγροτικής τράπεζας (πρόεδρο), Άν. Βλαχό
πουλο, πρόεδρο Εμπορικού ’Επιμελητηρίου Ηπείρου καί Δ. Μαμούρη, πρόε
δρο Γεωργικοϋ ’Επιμελητηρίου (άντιπροέδρους), Κων. Μολυβάδα, διευθυντή 
’Εμπορικής σχολής, (ταμία) καί μέλη τούς: Μιχ. Άράπη, διευθυντή ’Εμπορικού
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επιμελητηρίου, Παναγ. Δαγίδη καί Ήλ. Άντωνιάδη (γεωπόνους).- Ό  διάλογος 
γιά τήν 'ίδρυση Λέσχης Διανοουμένων ή Φιλολογικού συλλόγου κατ’ άλλους, 
συνεχίζονταν. Ή  *Ηπειρος επαινούσε καί πάλι τήν προσπάθεια (8-1-31): Έπί 
τέλους έξεδηλώθη κάποια κίνησις, εις τήν μακαρίαν αύτήν πόλιν, διά τήν 
ϊδρυσιν ενός φιλολογικού συλλόγου, ενός συλλόγου διανοουμένων. Καί δσον 
μάς έλύπησεν κατά τήν συγκέντρωσιν τοϋ Δημαρχείου (6-1-31) ή απουσία τοϋ 
επιστημονικού καί διανοουμένου κόσμου, πλήν τριών τεσσάρων, γνωστών 
πρωτοπόρων εις δλας τάς ώραίας προσπαθείας, άλλο τόσον μάς ένθουσίασεν 
η αυθόρμητος καί άθρόα προσέλευσις τής νεολαίας, πράγμα πού αποτελεί τόν 
καλλίτερον οιωνόν διά τήν επιτυχίαν τοϋ ώραίου σκοπού. Βασική προϋπόθεση 
γιά τή λειτουργία τοϋ συλλόγου -σημείωνε- ήταν ή άμεση εξασφάλιση στέγης, 
χωρίς αύτή ό σύλλογος θά κινδύνευε μέ διάλυση. Γνωρίζομεν τήν τύχην πλεί- 
στων άλλων τοιούτων προσπαθειών, αί όποίαι παρέμειναν προσπάθειαι μόνον, 
ακριβώς διότι οί πρόεδροι μέ τά βιβλία τών πρακτικών άνά χεϊρας, περιεφέ- 
ροντο άνά τάς πλατείας καί τάς ρύμας, προσπαθοϋντες νά παρασύρουν τά μέ
λη ύπό μίαν έξευρεθεϊσαν έπί τέλους στέγην, διά νά συνεδριάσουν...- Στίς 11- 
1-31, έγινε στή Μητρόπολη ή έκλογή τής νέας έφοροεπιτροπείας τής πόλης, τά 
μέλη τής όποιας άνέλαβαν τίς εξής έπί μέρους άρμοδιότητες: Εκπαιδευτική 
έπιτροπή: Π. Κίγκος, Β. Κούρεντας, Ν. Καζαντζής, Γ. Κραψίτης. Πτωχοκομεί- 
ου: Εύάγ. Παπαγγέλης, Όρ. Καλογήρου. Γηροκομείου: Κ. Παππας, Άθανασιά- 
δης. Προικοδοτημάτων: Σπ. Τσάντης, Άθ. Μπούντας, Ίω. Βερτόδουλος. Ε πο
πτική έπιτροπή: Άν. Βλαχόπουλος, Σπ. Σούρλας, Λ. Μίσιος, Σπ. Μέρτζιος καί 
Κ. Κιούρης. Ό  Ηπειρωτικός άγών, συνεχίζοντας τήν άντι-Σπυριδωνική του 
πολιτική, συνιστοΰσε στήν έφοροεπιτροπεία νά προχωρήσει στήν άμεση άναθε- 
ώρηση τοϋ ίσχύοντος Κανονισμού Άγαθοεργημάτων.- Καθώς τό Κόμμα τών 
Φιλελευθέρων πλήρωνε τό πολιτικό κόστος τής διακυβέρνησης, βαρύτερο τής 
συνηθισμένης φθοράς, έξαιτίας τών σκανδάλων άλλά καί τής σκανδαλολογίας, 
ή άντιπολίτευση άνασυντασσόταν. Εμφανής ήταν ή άναδιοργάνωση τής άξιω- 
ματικής άντιπολίτευσης τοϋ Λαϊκού κόμματος, μέ τήν 'ίδρυση συλλόγων σ’ 
δλες τίς πόλεις. Στά Γιάννινα άνασυστήθηκε ό Λαϊκός πολιτικός σύλλογος, μέ 
πρωτοβουλία τοΰ Χρ. Χρηστοβασίλη. Στίς 11-1-31 έγιναν, άπό τούς συγκε- 
ντρωθέντες στό κέντρο Εύστρατιάδου οί έκλογές τοΰ διοικητικού συμβολίου 
καί ή κατανομή άξιωμάτων ώς εξής: 1) Σπ. Σούρλας. δικηγόρος, πρόεδρος. 2) 
Σωτ. Συρμακέσης, δικηγόρος, άντιπρόεδρος. 3) Κων. Σπέγγος, γενικός γραμ
ματέας. 4) Δημ. Άναγνωστόπουλος, δικηγόρος, ειδικός γραμματέας. 5) Γεώργ. 
Σούλης, γιατρός χειρουργός, ταμίας καί 6) Γεώργ. Τζαβέλλας, δικηγόρος. 7) 
Βασίλ. Γκορτζής, άπότακτος άξιωματικός. 8) Βασ. Κούρεντας, γιατρός καί 9) 
Βασ. Δόνος, μέλη.- Κρίσεις τής ’Αγροτικής ήχοϋς (8-1-31), γιά τόν κυβερνητικό 
ανασχηματισμό τοΰ Δεκεμβρίου: Άπό ηπειρωτικής άπόψεως κρινομένη ή με- 
ταρρύθμισις (άνασχηματισμός) έχει τό εξής σπουδαϊον γεγονός: δτι εις τήν νέ
α ν κυβέρνησιν δέν αντιπροσωπεύεται ή Ήπειρος. ...Τούτο βαρύνει τήν ’Ηπει
ρωτικήν άντιπροσωπείαν (τούς βουλευτές καί γερουσιαστές). Διότι ά φ ’ ένός 
μέν δέν ήδυνήθη νά συγκράτηση τόν κ. Μπότσαρην εις τήν κυβέρνησιν, παρά 
τάς συχνάς επισκέψεις των καί τάς παραστάσεις των, άφ ’ έτέρου δέ, διά τής 
άντιδράσεώς της, συνετέλεσεν εις τήν μή ύπο υργοποίησιν τοϋ γνωστού
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βουλευτοϋ Πρεβέζης (τοΰ Χαβίνη). Ή  στάσις αϋτη τών βουλευτών καί γε
ρουσιαστών τής Ηπείρου ουδόλως τιμά αυτούς. Ή  έφημερίδα είχε τή γνώμη 
δτι ή απομάκρυνση τοΰ Μπότσαρη, έξ αιτίας τής άνεπαρκείας καί τής κλασ
σικής του άνικανότητος, είχε άποφασιστεϊ άπό πολύ πριν άπό τό Βενιζέλο, κά
τι πού δέν τό είχαν άντιληφθεΐ οί έκπρόσωποι τοΰ ’Ηπειρωτικού λαού στή 
βουλή μέ άποτέλεσμα νά έκτεθοΰν στήν κοινή γνώμη.- Τό ΖιτσαΙον κληροδό
τημα έξακολουθοΰσε νά απασχολεί μέ συνεχή άρθρογραφία δλες τίς έφημερί
δες τής πόλης, γιά μεγάλο διάστημα.- Λίγη ντροπή! τιτλοφορούσε σχόλιό της 
ή ’Ελευθερία (1-1-31), άναφερόμενη στά συμβαίνοντα στις χορευτικές συγκε
ντρώσεις: Ό ταν ελθη -έγραφε- ή σειρά τών ελληνικών χορών -εάν εννοείται 
δέν τούς άγνοή τό πρόγραμμα-, έλάχιστοι λαμβάνουν μέρος, άν μή κανείς. 
Παρ ’ όλον πού οί περισσότεροι τών παρισταμένων χορεύουν πολύ έπιδεξιώτε- 
ρα τούς έθνικούς χορούς άπό τό ταγκό καί τό έζιτασιόν, άπαξιούν τούς ελλη
νικούς χορούς. Ντρέπονται μήπως γιατί είναι Έλληνες καί δέν είναι Αργεντι
νοί; Είς κάθε πολιτισμένον έθνος, οί πολϊται του, δσον καί άν είναι κοσμο- 
πολΐται, δείχνουν τουλάχιστον δτι κρατούν τάς παραδόσεις, γιατί τό θεωρούν 
ζήτημα έθνικής άξιοπρεπείας. ’Εδώ άξιοπρέπεια θεωρείται νά περιφρονής κάθε 
έθνικήν παράδοσιν. Μήπως κάτι άνάλογον συμβαίνει καί στήν έποχή μας;.- 
Άφίξεις: Άφίκετο έκ Πάργας, όπου μετά ζήλου καί ύπό τήν αύραν τοϋ Ίονίου 
θεραπεύει έπιτυχώς τάς Μούσας, ό έξαίρετος νέος κ. Σωτ. Ζούμπος, δστις 
έκπαιδευθείς καί έπί έτη διαμείνας έν τή θρυλική μας πόλει, ύπήρξε μετά τοϋ 
άλησμονήτου άρχηγοΰ τών Ήπειρωτών προσκόπων κ. Γεώργ. Βαβαρέτου, 
ένας άπό τούς μεγάλους έμψυχωτάς τής Ίωαννιτικής νεολαίας. Ήδη έγκατα- 
σταθείς έν τή παρά τήν Πάργαν γενετείρα του Α  γιά. άφήνει δυσαναπλήρωτον 
κενόν παρά τή ήμετέρα κοινωνία (Ελευθερία, 1-1-31). Θά ξαναγύριζε σύντομα 
ό Ζούμπος στά Γιάννινα...- Στήν ίδια έφημερίδα: Άφίκετο έξ Αθηνών ό 
σπουδαστής τής Νομικής καί είς ακρον διανοούμενος κ. Πόνος Φάντης, δι
ευθυντής τοϋ άξιολόγου μηνιαίου περιοδικού μας «Έλλοπία». Ό  Φάντης θά 
συνεχίσει νά δημοσιεύει χρονογραφήματα στήν Ήπειρο.- Άρραβώνες: Χρ. Με- 
γκλίδης, φαρμακοποιός καί Έλλη Πανταζοπούλου (καί οί δυό άπό τό Λιασκο- 
βέτσι) άρραβωνιάστηκαν.- Μέ τήν εύκαιρία τής βράβευσης τών Ηπειρωτικών 
Χρονικών άπό τήν ’Ακαδημία Αθηνών, ό Χρηστοβασίλης σέ άρθρο του, ανα
λύει: Τό μεγάλο έργον τοϋ μητροπολίτου Ίωαννίνων Σπυρίδωνος (5-1-31).- 
Τήν Πρωτοχρονιά κυκλοφόρησε ή Κραυγή, έτσι μετονομάστηκε άπό τό Γρ. 
Σακκά ό Δαίμων καί Σατανάς, δπως άπό καιρό τό είχε προαναγγείλει. Ή  
Κραυγή -(«Σιαφλόκω». ακόυσα νά τήν άποκαλεΐ ό Σακκάς πολλές φορές τά με
ταπολεμικά χρόνια) έφερε τούς ύπότιτλους: Εβδομαδιαία άνεξάρτητος πολι
τική καί φιλολογική έφημερίς καί άπό κάτω, μέ μεγαλύτερα γράμματα Μάννα 
τών απανταχού Ήπειρωτών. Δι ’ εύνοήτους λόγους, θά παρατηρήσει ό Χρηστο
βασίλης. Ή ταν πράγματι πολιτική, φιλολογική καί σατιρική έφημερίδα, μόνο 
άνεξάρτητη δέν ήταν. Ανήκε στόν άντιβενιζελικό χώρο, ύποστηρίζοντας, κατά 
τίς περιστάσεις τό Λαϊκό  κυρίως κόμμα, άλλά καί άλλους άντιβενιζελικούς 
άρχηγούς. Καί τό Μπότσαρη καί τόν Άλ. Μελα υποστήριζε κατά καιρούς, καί 
οί δύο πολιτικοί είχαν χρήματα καί πλήρωναν. Τούς πρώτους μήνες, ώς τίς 15 
Μαρτίου, στήν 3η σελίδα είχε έγκατασταθεΐ ό Δαίμων, μέ τόν υπότιτλο: Έβδο-
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μαδιαία χιουμοριστική σελίς τής «Κραυγής». Άλλά καί μετά τίς 15 Μαρτίου 
υπήρχαν πάντα μερικές σατιρικές -χιουμοριστικές κατά τή νέα ορολογία τοΰ 
Σακκά- στήλες, γιά νά συνεχίζεται ίσως ή παράδοση. Λογοτέχνες συνεργάτες

τήν πρώτη εποχή είχε 
: τό γνωστό ποιητή καί 
πεζογράφο Λάκη Κολ- 
βάτσο, τόν Τάκη Τσάκο, 
ποιητή, τόν ποιητή Πε
ρικλή Κακούρη, πού μέ 
τό ψευδώνυμο ΓΙελής 
Αχρεώντιος έχει δημο- 

οιεύσει δεκάδες ποιη
μάτων καί σ’ άλλες 
έφημερίδες τών Γιαννί- 
νων, τόν "Ανθο Πωγω- 
νίτη, τό Σπ. Μουσελίμη, 
αργότερα τό Δημήτρη 
Σαλαμάγκα κ. ά. Τό 
πρωτοχρονιάτικο φύλ
λο κυκλοφόρησε δί
χρωμο, τό ίδιο γινόταν 
καί σέ μεγάλες γιορτές 
θρησκευτικές ή εθνικές. 
Είχε καί στήλες χρονο
γραφήματος, δπου δη
μοσίευαν πολλοί μέ 
ψευδώνυμο. Τό πρό
γραμμά μας. ό Λαός. 
ήταν ό τίτλος τοΰ πρώ
του φύλλου της. Ό  
εκδότης έπαίρεται γιά 
τήν απήχηση πού είχαν 
στήν κοινωνία ό Δαί
μων καί ό Σατανάς καί 
γιά τήν προφορά τους.

Άγωνισθέντες έπί μακράν μέ τάς υγιείς περί δημοσιογραφίας καί τοϋ σκοποϋ 
αυτής αντιλήψεις, άπό ούδεμίαν ποτέ ώθήθημεν ύστερόβουλον σκέψιν. Εις 
ούδέν άπεβλέχραμεν ταπεινόν όφελος. ’Εξ ούδενός ποταποϋ ελατηρίου ώρμή- 
θημεν. Ούδεμίαν ποτέ μή ηθικήν άποψιν ύποστηρίξαμεν. Καί σατιρίζοντες καί 
καυτηριάζοντες μετά δριμύτητος πολλάκις τήν άνηθικότητα ύπό τάς ποικίλας 
αυτής μορφάς καί εκδηλώσεις έν τή κοινωνία καί τή πολιτεία, εις ούδέν άλλο 
άποβλέψαμεν παρά μόνον εις τήν καταστολήν τοϋ παφλάζοντος κύματος τής 
άνηθικότητος, τό όποιον ορμητικόν έπ ’ έσχάτων κυλιόμενον, άπειλεΐ τά πάντα  
νά παρασύρη καί νά καταρρίψη αίωνοβίους ηθικούς θεσμούς καί κανόνας, ϊνα 
έπί τών έρειπίων καί τών συντριμάτων όρθωθή ή άκολασία, ή έκλυσις, ό
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Τό πρώ το φύλλο της Κ ραυγής.
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εκφυλισμός (Κοσμοχαλαστήδες, λοιπόν, οί τρεις καθηγητές... Πώς νά μην ζη
τούν τήν άπομάκρυνσή τους άπό τά Γιάννινα μέσα σέ 24 ώρες...). Ύ πό τήν νέ- 
αν μας έμφάνισιν θά συνεχίσωμεν μετά μεγαλυτέρας έντάσεως καί δραστηριό
τητας τούς άγώνας τούτους, εύρύτερον καί γενικώτερον. Ούχί απλώς ή έν τη 
στενή έννοια ύπό μερικήν μορφήν άνηθικότης θά είναι τό άντικείμενον τής πο
λεμικής ημών, άλλά ύπό γενικωτέραν τοιαύτην... Καί τή συνέχισε. Μόνο πού 
δέν μπορούσε ν’ άποδεσμευτεΐ εύκολα άπό τούς άγώνες τοΰ Δαίμονα καί Σα
τανά, πού δέν ήταν πάντοτε άνιδιοτελεΐς. "Οπως καί νάναι ή Κραυγή ήταν μιά 
νοικοκυρεμένη καί καλοτυπωμένη εφημερίδα, μέ μεγάλη κυκλοφορία.- Έπανα- 
διορίστηκε ώς γραμματέας τοΰ Ίταλικοΰ προξενείου ό άγαπητότερος παρά τή 
ήμετέρα κοινωνία, γέννημα καί θρέμμα τής πόλεως τών Ίωαννίνων Άνδρέας 
Αιβεράνης (Έλευθερία, 8-1-31). Δέν ξέρω πόσο άγαπητός ήταν ό Λιβεράνης, 
φανατικός οπαδός τοΰ φασισμοΰ, ξέρω όμως, δτι ήταν επικεφαλής τοΰ δικτύ
ου κατασκοπείας τών ’Ιταλών στά Γιάννινα. Τίς πληροφορίες τίς έχω άπό τό 
στρατηγείο τής VIII μεραρχίας, δπου υπηρετούσα, πριν καί κατά τή διάρκεια 
τοΰ πολέμου.- Τό θέμα τοΰ πειθαρχικού ούλαμοϋ τοΰ στρατοΰ στό Καλπάκι, 
έξακολουθοΰσε νά άπασχολεϊ τίς τοπικές έφημερίδες, δίνοντας άφορμή καί 
έντονες κριτικές έναντίον τής κυβέρνησης, ή όποία -έλεγαν- δέν άντιμετώπιζε 
σοβαρά τόν κομμουνιστικό κίνδυνο. Εις τό κεφαλαιώδες ζήτημα, τό έπαπει- 
λοϋν αύτήν ταύτην τήν ϋπαρξιν τοϋ κράτους -σημείωνε ή Ήπειρος (22-1-31), 
εις τήν άμυναν άπέναντι τοϋ μπολσεβικικοϋ κινδύνου, ή άβουλία καί ή γραφει
οκρατία έθριάμβευσαν, εις τρόπον ώστε νά άνακαλύπτωνται σχολεία κομ
μουνιστικά καί ή θρασύτης τών μπολσεβίκων νά φθάνη εις τό άκρον άωτον. Ή  
κυβέρνησις ας συναισθανθή δτι ό μπολσεβικισμός άποτελεΐ πλέον κίνδυνον διά 
τήν χώραν καί άρκετά σοβαρόν, καί ας λογικευθή καί αύτή μίαν φοράν. Μίαν 
φοράν... γιά όρκο, τουλάχιστον... Στό μεταξύ ό υπουργός Στρατιωτικών Κατε- 
χάκης, κατά τήν περιοδεία του στήν Ήπειρο, έπιθεώρησε καί τόν πειθαρχικό 
ούλαμό Καλπακίου καί... σύμφωνα μέ τήν έκθεσή του, διαπίστωσε δτι οί εις 
αυτόν τιμωρημένοι πειθαρχικώς 15 στρατιώται. διατρέφονται πολύ καλλίτερον 
τών στρατιωτών τών άλλων μονάδων καί εργάζονται πολύ όλιγωτέρας ώρας. 
άπό τάς ώρας άτινας διατίθενται διά τήν έκπαίδευσιν τών οπλιτών γενικώς... 
Σέ συνέντευξή του πρός τούς άθηναίους δημοσιογράφους τόνιζε πώς ό δημι- 
ουργηθείς θόρυβος περί τοϋ ούλαμοϋ Καλπακίου έγένετο έσκεμμένως ύπό τοϋ 
κομμουνιστικού κόμματος, διά νά καταργηθή ό ούλαμός καί άφίενται τά κομ
μουνιστικά στοιχεία έλεύθερα νά άσκοϋν προπαγάνδαν μεταξύ τών στρα
τιωτών. (Ή πειρος. 27-1-31).- ’Αρραβώνες: Μ ετ’ εύχαριστήσεώς μας άκρας 
άναγγέλλομεν δτι ό εκλεκτός ύπάλληλος τής Εθνικής τραπέζης τής Ελλάδος 
κ. Πολύχρονης Γκράτζιος, έκ Τσερβαρίου τοϋ Ζαγορίου, τοϋ έπικαλουμένου 
δασκαλοχωρίου, άριθμοϋντος 40 διδασκάλους έν ενεργείς, έμνηστεύσατο τήν 
διά πολλών προτερημάτων κεκοσμημένην, έκ τοϋ αύτοϋ χωρίου, δίδα Μαγδα- 
ληνήν Εμμανουήλ, έκ τών μάλλον σεμνών καί τών μάλλον ώραίων τοϋ χωρίου 
τούτου νεανίδων. - Καταρτίστηκε προσωρινή έπιτροπή Σωματείου χριστια
νικής άδελφότητας, μέ τήν προσωνυμία "Αγιος Κοσμάς, καί άνέλαβε τό βαρύ 
μεν. άλλά καί εύλαβές καί σωτήριον έρ/οντής καταπολέμησης τής έκλυσης τών 
ήθών τής κοινωνίας τών Γιαννίνων καί τής έξαρσης τοΰ θρησκευτικοΰ συναι-
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σθήματος τών πολιτών. Ή  έπιτροπή άποτελέστηκε άπό τούς: Σωτ. Συρμακέση, 
δικηγόρο, Άλέξ. Παρανίκα, διευθυντή τοΰ υποκαταστήματος τής τράπεζας 
Αθηνών, Σπ. Τζώρτζη, Γεώργ. Παπλωματά, Άθ. Μπούντα, Άριστ. Τσαμπαλί- 
κα, Μιχ. Μπακάλη καί Άλ. Ξυγκά. Τιμή καί δόξα είς τούς σχόντας τήν εύγενή, 
ίεράν καί φιλοπάτριδα ταύτην πρωτοβουλίαν, ( ’Ελευθερία, 22-1-31). Τή χρι
στιανική αδελφότητα Ά γιο ς  Κοσμάς, τήν άντικατέστησε μετά τόν πόλεμο ό 
Απόστολος Παύλος.- Ή  Εταιρεία Βυζαντινών σπουδών, εκτιμώντας τήν έπι- 
στημονική εργασία τοΰ καθηγητή τής Ζωσιμαίας σχολής Χρ. Σούλη, τόν άνεκή- 
ρυξε άντεπιστέλλον μέλος της.- Άφίκετο έξ Αθηνών, δ:του είχε μεταβή πρό 
μηνός περίπου, δπως διαφώτιση τόν υπουργόν Παιδείας περί τοϋ σκοποϋ τοϋ 
ένταϋθα τελευταίου μωροϋ συλλαλητηρίου, ό πρόεδρος τών Κατσανοχωριτών 
καί έγκριτος δικηγόρος τής πόλεώς μας κ. Γεώργιος Νιαβής. ( ’Ελευθερία, 26- 
1-31). Άκόμα καί τά κοινωνικά, τίς άφίξεις καί άναχωρήσεις, είχαν διαποτίσει 
οί άντιθέσεις γύρω άπό τά λεγάμενα καθηγητικά σκάνδαλα. Ό  Νιαβής είχε δια
φωνήσει μέ τήν έπιτροπή συλλαλητηρίου καί είχε παραιτηθεί. Αργότερα θά γί
νει ό συνήγορος τών έφημερίδων Κήρυξ καί Ήπειρος, στή δίκη τους, έξαιτίας 
τής μήνυσης πού τούς είχε υποβάλλει ό Κατσουρός.- Επιδημία γρίππης χτύ
πησε καί τά Γιάννινα καί δημιούργησε άνησυχία στούς κατοίκους της. Ό  
ύπουργός Υγείας Παππάς, μέ άνακοίνωσή του, μιλοΰσε γιά έξογκωμένες πλη
ροφορίες γύρω άπό τή βαρύτητα τής νόσου καί τούς θανάτους καί καθησύχαζε 
τούς πολίτες.

Ο Φεβρουάριος ήταν ό μήνας τής μεγάλης έξαρσης τών αντιθέσεων γύ
ρω άπό τα σκάνδαλα καί τών τραγικών συνεπειών. Ό  εκπαιδευτικός 

σύμβουλος Ρωμανός, πού γύρισε, βιαστικά στήν ’Αθήνα, μέ τό πόρισμά 
του, ζητούσε άπό τό ύπουργεϊο Παιδείας τήν απόλυση τών καθηγητών Κο
ντοπάνου και Ίωαννίδη, έπιρρίπτοντας εύθύνες σ’ αύτούς γιά τά σκάνδα
λα. "Οταν γνωστοποιήθηκε τό περιεχόμενο τοΰ πορίσματος (πρώτη ή βενι- 
ζελική Έστίατών ’Αθηνών εκανε λόγο γ ι’ αύτό) άρχισε ή διαμάχη άνάμεσα 
στούς κατήγορους τών καθηγητών (έφημερίδες τών Γιαννίνων καί τής 
’Αθήνας), οί όποιοι έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι, καί στούς ύποστη- 
ρικτές τών κατηγορούμενων, πού κατήγγειλαν άμέσως τό πόρισμα ώς δια
βλητό, προϊόν συναλλαγής καί σκοπιμοτήτων, άλλά καί πολιτικής επέμβα
σης. Ή  "Ηπειρος (6-2-31), τόνιζε, άνάμεσα σ’ αλλα: Δέν εΐχομεν καμμίαν 
αμφιβολίαν διά τό περιεχόμενον τοϋ πορίσματος. Ά φ ’ ής στιγμής ό υπη
ρεσιακός διωγμός έξεδηλώθη. ώς έξεδηλώθη, διά τής περί άποσπάσεως 
διαταγής τού υπουργείου, δέν ύπήρχεν ούδεμία αμφιβολία δτι ή πολιτική 
σκοπιμότης, ή αίωνία βενιζελική σκοπιμότης, ή καταλύσασα πάσαν ηθικήν 
δικαίου καί νόμου, θά ύπηγόρευΐν ή θά έπέβαλεν τοιοϋτον πόρισμα. Κατά 
το ̂ Ηπειρωτικόν άγώνα (8-2-31) ή πρόταση γιά τήν άπόλυση τών καθη
γητών σήμαινε πολλά καί κυρίως: α) ’Απέδειξε τήν ένοχή τών καθηγητών, 
πού έδωσαν λόγο τών πράξεών τους καί β) Άποτέλεσε δίδαγμα γιά τούς 
άλλους καθηγητές, τούς γονείς καί κηδεμόνες καί ολόκληρη'τήν κοινωνία.
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Ά ν οί έγκληματίαί έπαυσαν νά μάς ένοχλοϋν -τόνιζε-, θά μάς ένοχλή τό 
έγκλημά των. Μία πολυετής των έπίδρασις, έπίδρασις έπί τής διανοήσεως 
καί τής ψυχής τής μαθητιώσης νεολαίας, τήν άπεχαλίνωσε, τήν κατάστησε 
προπετή. αυθάδη, άπείθαρχον καί άδιάντρωπον. Υπερβολές. Τρεις καθη
γητές, όσον ένοχοι κι άν ήταν, δέν θά μπορούσαν νά «διαφθείρουν» τή νε
ολαία σέ τέτοια έκταση. Μάλλον ώς άποδιοπομπαϊοι τράγοι χρησιμοποι
ήθηκαν γιά νά καλύψουν τίς εύθύνες μιας ολόκληρης κοινωνίας. Καί βέ
βαια μιά περικοπή έπιστολής τού εγκατεστημένου στό Βουκουρέστι Δημο
σθένη Γραμματικοπούλου, άπό τά Γραμμενοχώρια, -εξελίχθηκε σέ εξαίρετο 
έπιστήμονα καί λόγιο- δημοσιευμένη στήν Έλευθερία (19-1-31) ήχησε παρά
ταιρα στ’ αύτιά άρκετών Γιαννιωτών. ιδίως τών οργανωτών τού συλλαλη
τηρίου καί προβλημάτισε πολλούς. Έγραφε, λοιπόν, ό Γραμματικόπουλος 
(27-12-30) σέ Γιαννιώτη φίλο του: Τί είναι εκείνα τά διδασκαλικά σκάνδα
λα; Διά δυό κορίτσια αναστατώθηκαν τά Γιάννινα ολόκληρα! ’Αλλοίμονο! 
Έδώ έπρεπε ν ’ άναστατωθή τό Βουκουρέστι κάθε ώρα καί στιγμή, άν είχαν 
τήν Ιδια νοοτροπία...

’Από τήν άσίγαστη επιθετικότητα καί τό φανατισμό τονΉπειρωτικοϋ 
άγώνος, γενναται ένα ερώτημα, στό όποιο πρέπει νά δοθεί μιά άπάντηση. 
Ή ταν τόσο προκατειλημμένος έναντίον τών καθηγητών, ώστε νά υιοθετεί 
όλα όσα κυκλοφορούσαν στήν άγορά, άλήθειες καί μυθεύματα μαζί, καί, 
άναλαμβάνοντας άποστολή άγγελου-τιμωροϋ, νά πυρπολεί μέ τά άρθρα του 
καί νά συνεγείρει τά πλήθη σέ όγκωδέστατα συλλαλητήρια: Ά πό τή μελέτη 
τών άρθρων του κατέληξα στά συμπεράσματα: α) Ό  Εύθ. Τζάλλας -δού
λεψα ώς δημοσιογράφος μεταπολεμικά στην έφημερίδα του- είχε πειστεί 
άπό τούς γιατρούς πού εξέτασαν τίς παθούσες καί άπό τίς έξομολογήσεις 
τους, ότι οί καθηγητές ήταν ένοχοι. Δέν τόν προβλημάτισε τό ότι, κάποιοι 
άπό τούς γιατρούς, είδαν άργότερα μέ διαφορετικό πρίσμα τά πράγματα, 
ούτε τό ότι άπό τίς παθούσες δέν ήταν όλες μαθήτριες. Έμεινε προσκολ- 
λημένος στήν πρώτη του έντύπωση καί τήν πίστη αύτή τήν ύπηρέτησε μέχρι 
τέλους. Έ τσι πήρε τό φραγγέλιο κι άρχισε νά χτυπάει γιά νά διώξει τούς 
βέβηλους άπό τό ναό, στόν όποιο έπρεπε νά εκκλησιάζονται μόνο πιστοί 
στίς παραδόσεις καί σύμφωνα μέ τήν ήθική διαβιούντες προσκυνητές. 
Ή ταν τίμιος άνθρωπος καί σ’ ένα άρθρο του (8-2-31) μέ τίτλο: Ή  κοινω
νία τών έλευθέρων συνειδήσεων, άφήνει νά διαφανούν κάποια άπό τά π ι
στεύω του: Ατενίζομεν -έγραφε- πρός μίαν κοινωνίαν έλευθέρων άνθρώ
πων καί έλευθέρων συνειδήσεων. Ό χι δμως πρός μίαν κοινωνίαν άσυδο- 
σίας καί άτομικισμοϋ... Ό χι πρός τήν κοινωνίαν τής κτηνώδους βίας, τής 
έκλύσεως καί τοϋ ηθικού ψυχικού καμάτου. Ξεκινώντας άπό αύτές τίς θέ
σεις -ορθές κατά βάση, άλλά μέ πολλών ειδών ερμηνείες- έφτασε νά π ι
στεύει πώς μόνο αύτός ύπηρετούσε τήν άλήθεια καί κανένας άλλος. "Ολοι 
ήταν ένοχοι κι έπρεπε νά τιμωρηθούν. Είναι φυσικό ή άλύγιστη έμμονή σέ



μιά πίστη, χωρίς τή συνεκτίμηση καί άλλων παραγόντων, νά δημιουργεί 
αδικίες. Παράδειγμα ή άπεινής δίωξη τοΰ άθώου X. Μαστορίδη. Μπλέχτη
καν υστέρα καί θέματα πολιτικά καί άλλα σχετιζόμενα μέ τήν πολιτεία τοϋ 
μητροπολίτη Σπυρίδωνα καί οδήγησαν τά πράγματα σέ άδιέξοδο. Έ τσι ό 
άγώνας θά συνεχιζόταν μέ τήν ίδια έπιθετικότητα ώς τό τέλος.

Ά πό τό στόχαστρο τοΰ 'Ηπειρωτικού άγώνος, δέν ξέφυγε ούτε ό δ ι
ευθυντής τοϋ Διδασκαλείου Εύρ. Σούρλας, πού, κατά κοινή άναγνώριση, 
ήταν ένας άπό τούς πιό πετυχημένους σέ πανελλήνια κλίμακα παιδαγω
γούς. Τό αμάρτημά του ήταν πώς ύποστήριζε ότι ό Κοντοπάνος δέν έπρεπε 
νά τιμωρηθεί άλλά νά τοΰ έπιβληθοΰν ποινές ελαφρότερες. Έγραφε, λοι
πόν, ό Ηπειρωτικός άγών (10-2-31), μέ τίτλο Ό  άδιόρθωτος: Ό  διευ
θυντής τοϋ «Διδασκαλείου» κ. Σούρλας εμφανίζεται ώς αιωνίως άδιόρθω
τος. Κάποτε μέ ένα του πείσμα έγκατέλειψε τό Διδασκαλεϊον (τά γεγονότα 
έχουν εκτεθεί σέ προηγούμενες σελίδες), Ινα κατόπιν, διά τών φίλων του, 
θέση εις κίνησιν όλην τήν πόλιν, ινα αϋτη συνηγορήση υπέρ τοϋ άσώτου 
τούτου υίοϋ οίκτρώς μετανοήσαντος διά τό παράπτωμά του. Τό πάθημα 
δέν έγινε μάθημα. Καί ιδού οϋτος ένεφανίσθη έσχάτως μέ νέον πείσμα. Τό 
τοιοϋτον βεβαίως είναι δικαίωμα τοϋ κ. Σούρλα. Εκείνο δμως πού δέν δι
καιούται είναι τό νά έπιτρέπη είς τόν κ. Κοντοπάνον έπισκέψεις είς τό Δι- 
δασκαλείον, καί μετά τήν διαταγήν τοϋ ύπουργείου Παιδείας πρός τόν κ. 
Σούρλαν ν ’ άπομακρύνη άπό τό Διδασκαλεϊον τόν κ. Κοντοπάνον, ύπο- 
χρεούμενον ν ’ άναχωρήση άμέσως διά τήν νέαν του θέσιν. Ή  Ήπειρος δέν 
άργησε νά τόν άντικρούσει: Ό  «Ηπειρωτικός άγών» έπιτίθεται κατά τοϋ 
διευθυντοϋ τοϋ Διδασκαλείου κ. Σούρλα, διαπρεπούς παιδαγωγού. ’Εάν 
ήτο δυνατόν ν ’ άποδώση καί είς αυτόν «σκάνδαλα», εϊμεθα βέβαιοι δτι θά 
τό έκαμεν. όχι δ ι ' άλλον λόγον, άλλά μόνον καί μόνον έπειδή ό κ. Σούρλας 
άποτελεΐ καύχημα Ηπειρωτικόν. Καί τελευταίως, διότι καί ό Καλεύρας 
δέν τόν άνέχεται. Ή  έπίθεση κατά τών Σούρλα καί Κοντοπάνου πρέπει νά 
συνδυασθεϊ καί μέ τήν έπιστολή πού έστειλαν οί σπουδαστές τής γ ' τάξης 
τοΰ Διδασκαλείου στις έφημερίδες, οί όποιοι ύποστήριζαν μέ θέρμη τόν 
Κοντοπάνο. Απευθυνόμενοι πρός τούς κατήγορους, τούς καταλόγιζαν ότι 
τόν άδίκησαν καί δτι ή νίκη πού κατήγαγε ό λαός δέν πρόσφερε τίποτε 
καλό γιά τό σχολείο τους. Τουλάχιστον διά τόν καθηγητήν μας κ. Κοντο
πάνον καθιστώμεν έξ άρχής γνωστόν δτι μέ τόν άγώνα τους μάς έβλαψαν 
μέχρι καταστροφής. Πρέπει νά γνωρίζητε ότι ένηργήσατε όχι ώς κηδεμόνες 
μας. άλλά ώς έχθροί μας. Εάν λοιπόν έσεΐς ενεργείτε τόσον ξένως πρός 
τήν θέλησίν μας, άνευ ισχυρών λόγων, ημείς εϊμεθα υποχρεωμένοι άπό κα
θαρόν ψυχικήν άνάγκην νά διάμαρτυρηθώμεν καί νά χαρακτηρίσωμεν τήν 
ένέργειάν σας ώς άντικειμένην πρός τήν θέλησιν, πρός τό καλόν μας. Σάς 
έρωτώμεν: Διατί μάς καταστρέφετε, ένώ θέλετε τό καλόν μας: Ένώ σείς 
λοιπόν φωνάζετε δτι δέν τόν θέλετε (τόν Κοντοπάνο), ημείς, τούς όποιους
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προσπαθείτε νά υπερασπίσετε, μέ δάκρυα, μέ λυγμούς, μέ πόνον δεικνύο- 
μεν τήν άγάπην καί τήν άφοσίωσιν πρός τόν καθηγητήν μας. Τί θέλετε λοι
πόν; Τί έκάματε; Έχωρίσατε τέκνα άπό πατέρα. Θεωρούμεν ύποχρέωσιν 
μας καί άνάγκην μας νά διακηρύξωμεν πρός τό φιλοπρόοδον κοινόν τών 
Ίωαννίνων ότι ό καθηγητής, άπό τόν όποιον τόσον σκληρά άναγκαζόμεθα 
ν ’ άποχωρισθώμεν. είναι ή καρδιά μας. Πώς θά έχετε τήν τόλμην καί τήν 
άπαίτησιν νά όμιλήτε διά τήν παιδείαν δτι είναι καθυστερημένη; Πώς θά 
όμιλήτε διά τά παιδιά σας μεθανριον. δτι δέν γίνονται άνθρωποι, δταν πα
ρεμποδίζετε τήν άρτίαν μόρφωσιν:... Καί κατέληγαν: Ό λοι μας εϊμεθα 
άφοσιωμένοι έξ ολοκλήρου εις τόν σοφόν μας καθηγητήν καί άγαπητόν 
μας προστάτην καί χύνομεν πικρά δάκρυα διά τήν άπώλειαν καί κοινο- 
ποιούμεν τήν άγανάκτησίν μας διά τούς αιτίους... οί όποιοι πληγώνουν 
άδικα τάς νεανικάς ψυχάς καί ποτίζουν άστοργα χολήν καί πικρίαν. Τήν 
επιστολή υπέγραφαν έκ μέρους τών μαθητών τής γ ' τάξης οί: Ελευθέριος 
Δ. Τάλιος, Χρ. Παπαβασιλείου καί Π. Παπαδόπουλος. (’Αποφοίτησαν 
κατά τό σχολικό έτος 1932-33. Ά πό αυτούς ό Τάλιος, Βορειοηπειρώτης, 
άγωνίστηκε μέ τίς «Τσέτες» τοΰ Έμβέρ Χότζα κατά τήν κατοχή καί σκο
τώθηκε σέ μάχη μέ Γερμανούς, γιά νά άνακηρυχτεϊ σέ εθνικό ήρωα τής 
κομμουνιστικής Αλβανίας). Ή  έπιστολή έπέσυρε τά ειρωνικά σχόλια τοΰ 
Ηπειρωτικού άγώνος (11-2-31): Παραπονοΰνται οί μαθηταί μέ ψυχικόν 
άλγος καί άρκετήν δόσιν ναρκισσευομένον ερωτύλον, διότι άπεστηρήθη- 
σαν τών διδασκαλιών τού ...κ. Κοντοπάνον. Ό  θανμασμός δέ τών νεαρών 
τούτων μελλόντων διδασκάλων πρός τόν καθηγητήν των εμφανίζεται τό
σον ισχυρός, ώστε δέν δυσκολεύονται ν ' άπαρνηθούν καί κηδεμόνας καί 
γονείς άκόμη, χάριν τών άπολυομένων καθηγητών. Κατά τήν εφημερίδα, 
τό θέμα τών καθηγητικών σκανδάλων δέν ήταν τής άρμοδιότητας τών μα
θητών, αύτοί έπρεπε μόνο στά μαθήματά τους ν ’ άφοσιωθοΰν. !Αλλοίμονο 
-κατέληγε- άν ό μαθητής κανονίζει τήν προσπάθειάν του καί τήν έπιμέλει- 
άν του άπό τό πρόσωπον τού καθηγητού. "Εκανε σφάλμα ό σχολιογράφος. 
Ό  δάσκαλος καί ό καθηγητής άσκοΰν τεράστιο ρόλο στήν άρτια μόρφωση 
καί διάπλαση τοΰ χαρακτήρα τών μαθητών. Καί ό Κοντοπάνος ώς καθη
γητής ήταν μιά προσωπικότητα πού άφησε τή σφραγίδα της στό χώρο τής 
παιδείας στά Γιάννινα. (Έχω γράψει άρκετά καί στά Χρόνια πού πέρασαν, 
(τόμ. A ')  γ ι’ αυτόν. Είχα τήν τύχη νά είμαι μαθητής του -μετά τήν επάνοδό 
του στήν ύπηρεσία- καί μπορώ νά πιστοποιήσω τή συμβολή του στήν όλη 
μου κατάρτιση. Κολακευτικά λόγια έχουν νά ποΰν γ ι’ αύτόν καί όλοι οί 
άπόφοιτοι τοΰ Διδασκαλείου καί τής Ακαδημίας).

Ό  Γενικός επιθεωρητής Κατσουρός, τοΰ όποιου, ταυτόχρονα μέ τήν 
έγκριση τής εισήγησης Ρωμανοΰ γιά άπόλυση τών καθηγητών, είχε ζητηθεί 
άπό τό ύπουργειο Παιδείας ή μετάθεση -χωρίς νά πραγματοποιηθεί-, έξα
κολουθοΰσε νά συγκεντρώνει τά πυρά τών ύπερασπιστών, τόσο γιά τίς με
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θόδους πού χρησιμοποιούσε κατά τις άνακρίσεις, δσο καί γιά τή δημι
ουργία δυσμενούς άτμόσφαιρας σέ βάρος τους. Δημοσίευσε στόν Ταχυ
δρόμο τού Βόλου, έφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας, άρθρο μέ τίτλο: Ε κ
παιδευτικά αίσχη, μέ προφανή σκοπό νά άναδημοσιευθεϊ καί στά Γιάννινα, 
όπως καί έγινε (τό άναδημοσίευσε ό Ηπειρωτικός άγών, 15-2-31). Στό 
άρθρο του ό Κατσουρός κατέληγε μέ τό συμπέρασμα ότι τά σκάνδαλα άπο- 
τελούσαν άπόδειξη γιά τήν ήθική κρίση πού περνούσε ή χώρα καί γιά τή 
διοικητική της άποσύνθεση. Πρέπει νά άντιδράσουν όσοι πονούν τόν τόπο, 
έλεγε. (Έγιναν έτσι τά Γιάννινα πανελλήνιο άνάγνωσμα καί κάκιστο πα
ράδειγμα πρός άποφυγή). Ή  άντίδραση τής Ηπείρου (18-2-31): Καί ύπάρ- 
χουσιν άνθρωποι άμφισβητοϋντες τήν ευφυΐαν τοϋ κ. Κατσουροϋ. Ό  
άνθρωπος έγραψεν εν άρθρον, τό έστειλε καί έδημοσιεύθη είς ευρέως 
κυκλοφορούσαν έν Θεσσαλία έφημερίδα, μέ σκοπόν νά άναδημοσιευθή είς 
τόν έγχώριον τύπον, διά νά πληροφορηθή, μέσω Βόλου, τό ευφυές κοινόν 
περί τών έν Ίωαννίνοις συμβαινόντων. Ό περ καί έγένετο. Καί έπειτα τολ- 
μώμεν νά μή άναγνωρίσωμεν τοιαύτην μεγαλοφυΐαν! Ή ίδια έφημερίδα, σέ 
άνταπόκρισή της, χαρακτήριζε (14-2-31) τό πόρισμα Ρωμανού ώς παγίδα 
γιά τό Γενικό διοικητή Καλεύρα, γιατί δπως είναι γνωστόν είς όλους τούς 
έκπαιδευτικούς κύκλους (τών ’Αθηνών) στηρίζεται άποκλειστικώς σχεδόν 
είς μίαν κατάθεσιν τής περιφήμου Ο..., καταλλήλως ύπαγορευθεΐσαν υπό 
τοϋ κ. Καλεύρα, προστάτου της. (Υποχρέωσε τό :Ανώτερο Παρθεναγω
γείο, πού τήν είχε άπολύσει, νά τήν έπαναπροσλάβει καί ό ίδιος κατέβαλε 
τίς δαπάνες γιά τή συνέχιση τών σπουδών της). Ή  άνταπόκρισή κατέληγε 
μέ τήν κρίση ότι τό πόρισμα Ρωμανού δέν ήταν παρά μιά καμουφλαρισμέ- 
νη παγίδα γιά τόν Καλεύρα άπό τόν άσπονδον συνάδελφόν του υπουργόν 
τής Παιδείας. Οί εξελίξεις έχουν κάποια σχέση μέ τίς άποκαλύψεις αύτές. 
"Αλλη άνταπόκρισή. άπό τήν ’Αθήνα κι αύτή, (μάλλον οί άνταποκρίσεις 
γράφονταν στά Γιάννινα, καί γιά λόγους έντυπώσεων άποδίδονταν στήν 
’Αθήνα), δημοσιευμένη στόν Ηπειρωτικόν άγώνα (17-2-31) μέ τόν τίτλο 
καί τό περιεχόμενό της προξένησε έντονες άντιδράσεις: Ή  μαφία τής Μη- 
τροπόλεως καί τά έργα καί αί ήμέραι τών καθηγητών. Ή  όλη έξέλιξη τών 
γεγονότων γύρω άπό τά καθηγητικά σκάνδαλα -σημειωνόταν-έπιβεβαιώνει 
τό γεγονός ότι μία μαφία, έγκαταστημένη στό μητροπολιτικό μέγαρο τών 
Ίωαννίνων, έπεξέτεινε καί είς τάς Αθήνας τήν δράσιν της υπέρ τών ενό
χων καθηγητών. Ή  μαφία αύτή συνάψασα σχέσεις καί γνωριμίας φιλίας 
καί κοινοϋ συμφέροντος μετά διαφόρων έν Αθήναις προσώπων, κατεχό- 
ντων ύψηλάς θέσεις, έθεσεν όλους τούτους είς κίνησιν διά νά έπιτευχθή ή 
σωτηρία τών ένοχων καθηγητών. Σ ’ αύτές τίς ένέργειες άποδιδόταν ή 
άπόφαση τοΰ ύπουργείου Παιδείας νά έπιτρέψει στούς καθηγητές νά γυρί
σουν στις θέσεις τους στά Γιάννινα. Λίγες μέρες, μετά τό δημοσίευμα, άπο- 
φασίστηκε άπό τήν κυβέρνηση ή άπομάκρυνση τοΰ Καλεύρα άπό τά Γιάν
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νινα. Κι αύτό ήταν έργο τής μητροπολιτικής μαφίας, ισχυριζόταν ό Η πει
ρωτικός άγών. Ή  ένταση άνάμεσα στίς εφημερίδες κορυφώθηκε. Ή  άπο
μάκρυνση τού Καλεύρα είχε σχέση οπωσδήποτε καί μέ τό χειρισμό τής 
υπόθεσης σκανδάλων έκ μέρους του, ύπήρχαν όμως κι άλλες παράμετροι 
πού θά έκτεθούν.

Μετά τήν άποδοχή άπό τό ύπουργεΐο Παιδείας τής εισήγησης Ρωμανού 
γιά άπόλυση τών καθηγητών, ό φάκελλος διαβιβάστηκε στό Εποπτικό 
συμβούλιο τών Ίωαννίνων (πρόεδρος ό Κατσουρός) γιά νέες άνακρίσεις 
καί λήψη οριστικής άπόφασης. Έγιναν οί άνακρίσεις, άπολογήθηκαν οί 
κατηγορούμενοι μέ πρώτο τόν Κοντοπάνο, (ή άπολογία του κράτησε ώρες 
καί ήταν έντονα έπικριτική γιά τόν πρόεδρο τοϋ συμβουλίου). Ή  άπόφαση 
δέν έξέπληξε κανένα. Ό  Κοντοπάνος άπηλλάγη όριστικώς τών καθηκό
ντων του διά τήν κυρίαν πρά'ξιν τών σκανδάλων καί έπεβλήθη εις αύτόν 
καί πρόστιμον ένός μηνιαίου μισθού διά τήν έπιδειχθείσαν άσύγγνωστον 
άμέλειαν καί ολιγωρίαν, έπειδή δέν είχε πάει στή θέση του στό Κεφαλό
βρυσο ’Αγρίνιου, όπου τόν μετέθεσαν. Ό  ’Ηπειρωτικός άγών έγραφε τήν 
επόμενη (26-2-31): Ή  δικαιοσύνη δέν κατεδίκασεν μόνον τόν Κοντοπάνον. 
Κατεδίκασε καί όλους εκείνους, οί όποιοι τετράκις τής ημέρας καί τής 
νυκτός άνήρχοντο τάς κλίμακας τής Ίεράς Μητροπόλεως. ή όποία άπό 
εστία ήθικής καί αύστηρότητος μετεβλήθη εις χαλκεΐον συκοφαντιών καί 
εις έδραν συνωμοτών, συνωμοτησάντων έναντίον μιάς πόλεως. έναντίον 
αύτής ταύτης τής ήθικής της ύποστάσεως. Κατεδίκασεν έπίσης καί τάς 
έφημερίδας πού τόν υποστήριξαν. Ό  άγών πρέπει νά συνεχισθή καί νά ζη
τηθούν εύθύναι καί άπό τόν μητροπολίτην, τοϋ όποιου ό ρόλος ύπήρξεν 
αυτόχρημα άντιχριστιανικός καί άνήθικος. Ή  έπίθεση κατά τοϋ μητροπο
λίτη έπαιρνε πιά σοβαρότατες διαστάσεις. Τή βαρειά άτμόσφαιρα ήρθε νά 
φορτίσει περισσότερο ένα τραγικό γεγονός: ό ξαφνικός θάνατος τοΰ 
γυμνασιάρχη τής Ζωσιμαίας σχολής Άλ. Κυρούση, μέλους τοΰ Έποπτι- 
κοϋ συμβουλίου πού άπέλυσε τόν Κοντοπάνο. Ό  θάνατος τόν βρήκε, μετά 
τή λήξη τής συνεδρίασης τοΰ συμβουλίου. Άρχισε ή συνεδρίαση, (24 Φε
βρουάριου τό άπόγευμα), ό Κυρούσης έκμυστηρεύτηκε στό Γενικό έπιθεω
ρητή καί πρόεδρο του συμβουλίου Κατσουρό, ότι αίσθάνθηκε πόνο στό 
στήθος καί στό άριστερό του χέρι. κάτι πού άπέδιδε σέ κρυολόγημα. Κατά 
τή διάρκεια τής συνεδρίασης οί πόνοι έγιναν πολύ δυνατοί (προφανώς είχε 
πάθει ίσχαιμική κρίση) καί ζήτησε τή διακοπή τών εργασιών τοΰ συμβουλί
ου γιά τήν επόμενη μέρα. Σ ’ αύτό άντέτεινε ό μετέχων τοΰ συμβουλίου, 
πρόεδρος πρωτοδικών Βασιλείου, πιστεύοντας προφανώς ότι πρόκειται 
γιά πόνους άπό κρυολόγημα. Ή  συνεδρίαση συνεχίστηκε καί έτελείωσε 
στίς 2 μετά τά μεσάνυχτα, μέ τήν έκδοση τής καταδικαστικής άπόφασης. 
Ό ταν ό Κυρούσης γύρισε σπίτι του, παραπονέθηκε στή γυναίκα του 
’Αθήνα, (τή γνωστή σ’ όλα τά Γιάννινα γιά τόν τρόπο πού φώναζε τ ’ όνομά
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της ό Κυρούσης, δταν τήν χαλούσε), ότι αισθανόταν ρίγος καί στενοχώρια. 
Γιά νά ζεσταθεί, ή Άθηνά τοϋ πρόσφερε κονιάκ, σέ λίγο όμως εκδηλώθηκε 
νέα κρίση μέ δυνατούς πόνους, καί κατά τήν είδησεογραφία τοΰ Ηπειρω
τικού άγώνος, ό Κυρούσης άρχισε νά φωνάζει: Μ ’ έφαγε ό Κοντοπάνος. 
Ή  κατάσταση αύτή κράτησε ώς τίς 6 τό πρωί, ώρα πού πέθανε. Είχαν πε
ράσει 10 ώρες άπό τήν πρώτη προσβολή καί κανένας, ούτε ό ίδιος, οϋτε τά 
μέλη τοΰ συμβουλίου, ούτε ή γυναίκα του, δέν σκέφτηκαν νά φωνάξουν 
ένα γιατρό νά διαγνώσει τήν άρρώστεια του καί νά τόν βοηθήσει. Τά Γιάν
νινα τοϋ 1931, άρίστευαν στή σκανδαλολογία, όχι όμως καί στήν έπίδειξη 
κοινοΰ νοΰ γιά τήν προστασία τής ύγείας τών πολιτών...

Οί κατήγοροι τών καθηγητών, έριξαν τήν εύθύνη τοϋ θανάτου τοϋ 
Κυρούση στόν Κοντοπάνο. Ά πό τάς πρώτας ώρας πού έγινε γνωστός ό 
θάνατος τοϋ γυμνασιάρχου Άλκ. Κυρούση, ά π ’ δλα τά στόματα ήκούσθη 
ή λέξις «θϋμα». Υπήρξε τό θύμα μιας μαφίας, ή όποία είχε κινήσει πάντα 
λίθον διά νά πνίξη τήν φωνήν τής άδεκάστου συνειδήσεώς του. Άλλη γνώ

μη είχαν οί ύπερασπιστές τών κα
θηγητών: Φοβερός άνθρωπος αύ
τός ό γενικός επιθεωρητής κ. Κα- 
τσουρός. 'Έφαγε διά τής κακίας 
του τούς δύο συκοφαντηθέντας κα- 
θηγητάς Κοντοπάνον καί Ίωαννί- 
δην! ’Έπαυσε διά τής άστοχίας του 
ένα ιδανικόν Γενικόν διοικητήν, 
τόν κ. Άχ. Καλεύραν. Έσκότωσε 
διά τής επιμονής του ενα γυμνα
σιάρχην τόν Άλκ. Κυρούσην. Τί 

άλλο έχει νά κάμη πλέον: Θέλει κι άλλα θύματα: Δέν είναι άρκετά αύτά; 
Τί κάνει άκόμα έδώ: Δέν τόν ταράζει ό τόπος πού κάθεται; Δέν σηκώνεται 
νά φύγη; Τό καταγγέλει καί ό μακαρίτης ό Κυρούσης άπό τόν τάφο του: 
«Μ ’ έφαγε τό ζήτημα τοϋ Κοντοπάνον. Τί κακό έκανα έγώ σήμερα, πού 
δέν είχα κάνει ποτέ κακό στή ζωή μου!». Αύτά έλεγε πεθαίνοντας ό καϋμέ- 
νος ό Κυρούσης ( Έλευθερία, 3-3-31). Δέν χωρει άμφιβολία δτι, έξαιτίας 
τής άπόφασης πού έπρεπε νά πάρει, ό Κυρούσης φορτίστηκε μέ θανατη
φόρο άγχος πού τόν οδήγησε στόν τάφο. Τό άγχος δημιουργήθηκε καί άπό 
τίς δυό πλευρές. Τοΰ Κοντοπάνου, πού μέ τήν πολύωρη άπολογία του, τήν 
ψύχραιμη καί επιθετική κατά τοΰ Κατσουροΰ ιδίως, δημιούργησε συνειδη
σιακό πρόβλημα στόν Κυρούση, καί τοΰ Κατσουροΰ, ό όποιος πίεζε τόν 
ύφιστάμενό του γυμνασιάρχη, νά δώσει καταδικαστική ψήφο, γιά νά δι
καιωθεί έτσι ή στάση του άπέναντι στό θέμα.

Ό  θάνατος τοΰ Κυρούση δημιούργησε συγκίνηση στούς Γιαννιώτες. 
Πάνδημη ήταν ή κηδεία του. "Ολόκληρος ή κοινωνία τών Ίωαννίνων, άνα-

Ο Αλκιβιάδης Κυρουσης, αριστερα, 
στό μέσον ό Γ. Καλούδης καί δεξιά ό 
Φ. Σαγκούνης.



γνωρίζουσα τάς θεηκάς καί πολλαπλός υπηρεσίας, τάς οποίας προσέφε- 
ρεν είς τήν έκπαίδευσιν καί τόν τόπον, κατά τήν πολυετή ένταϋθα υπηρε
σίαν του, παρηκολούθησε τήν εκφοράν τής σοροϋ τοϋ άειμνήστου διδασκά
λου, τοϋ όποιου ολόκληρος ή ζωή καί τά ιδανικά της υπήρξαν τό σχολεΐον 
καί τό καθήκον. Ύπήρξεν ό κα τ’εξοχήν άντιπρόσωπος μιάς γενεάς, ή 
οποία παρέρχεται καί έκλείπει άπό τήν κοινωνίαν καί ύπήρξεν άκόμη ό 
άντιπρόσωπος μιάς γενεάς διδασκάλων, ή όποία έκλείπει άπό τό σχολεΐον, 
άφήνουσα τήν θέσιν της είς τούς άκροβατοϋντας έλευθεριασμούς. Επική
δειους λόγους έκφώνησαν ό Κατσουρός, ό X. Μαστορίδης -ώς υποδι
ευθυντής τής Ζωσιμαίας σχολής- τοϋ οποίου τόν άμεσο αποκεφαλισμό καί 
τήν απομάκρυνση άπό τά Γιάννινα, ζητούσε, γιά άγνωστους λόγους, έπί 
μήνες ή Κραυγή, παρόλο πού είχε άθωωθεΐ παμψηφεί (ή Κραυγή τόν θεω
ρούσε ώς τόν πιό επικίνδυνο άπ’ όλους), ό γυμνασιάρχης τοΰ Β ' γυμνα
σίου Δ. Σακελλαρίδης κ.ά. Ό  λόγος τοΰ γυμνασιάρχη Σακελλαρίδη προξέ
νησε άντιδράσεις στούς κατήγορους τών καθηγητών, επειδή, δίς μάλιστα, 
έφρόντισε νά τονίση δτι τά άνθρώπινα μίση καί πάθη ώδήγησαν τόν 
Κυρούσην είς τόν τάφον, κάτι πού θεωρήθηκε ώς εκτόξευση κατηγορίας 
έναντίον τους. Ό  κ. γυμνασιάρχης έτέλει είς πλήρη άσυμφωνίαν πρός τόν 
εσωτερικόν του άνθρωπον, διαπίστωνε ό Ηπειρωτικός άγών (27-2-31) 
διότι γνωρίζει πολύ καλά ποιος ώδήγησεν τόν Κυρούσην είς τόν τάφον. 
Έπρεπε, λοιπόν, ν ’ άποφύγη νά όμιλήση, άφοϋ είχε τοιαύτας άντιλήψεις. 
Ή  Ή πειρος δέν άφησε άναπάντητη τήν πρόκληση: Ένομίζαμεν δτι ή μήνις 
τοϋ «Ηπειρωτικού άγώνος» περιωρίζετο είς τόν Κοντοπάνον μόνον καί 
τούς δύο άλλους καθηγητάς. Έν τούτοις τελευταίως άποδεικνύεται δτι 
στρέφεται παντοϋ δπου υπάρχει σχολεΐον καί διδάσκαλος. Ό  ύπέροχος 
παιδαγωγός διευθυντής τοϋ Διδασκαλείου κ. Σούρλας, ό γυμνασιάρχης 
τοϋ Β ' γυμνασίου, ό άκάματος κ. Σακελλαρίδης καί μ ε τ’ ολίγον ίσως ολό
κληρος ό καθηγητικός σύλλογος Ίωαννίνων καί δλα τά σχολεία θά δε
χθούν τά βέλη καί τά μαινόμενα άρθρα τοϋ «Ήπειρωτικοϋ άγώνος». Πώς 
λέγεται αύτό είς επιστημονικήν γλώσσαν;... (28-2-31).

Ή  άπόφαση τοΰ συμβουλίου γιά τόν Ίωαννίδη καθυστέρησε, έξαιτίας 
τής άνασύνθεσής του. Τή θέση τοΰ Κυρούση πήρε ό γυμνασιάρχης Δ. Σα
κελλαρίδης. Τό συμβούλιο στις 10-3-31, άπέλυσε καί τόν Ίωαννίδη μέ ψή
φους 2 πρός 1. (Ή ψήφος γιά τή μή άπόλυση τοΰ Ίωαννίδη. άλλά γιά τή 
μετάθεσή του, ήταν τοΰ Σακελλαρίδη). Έ τσι τερματίστηκε σέ πρώτη φάση 
ή ύπόθεση τών σκανδάλων καί τής σκανδαλολογίας πού ταλαιπώρησε τά 
Γιάννινα γιά ένάμιση χρόνο. Οί άπολυθέντες καθηγητές κατάφυγαν πρώτα 
στό Ανώτατο Εκπαιδευτικό συμβούλιο, πού έκρινε ότι καλώς άπελύθη- 
σαν καί στή συνέχεια στό Συμβούλιο Έπικρατείας, τό όποιο, σέ πρώτη φά
ση, δικαίωσε τόν Κοντοπάνο. "Ομως οί παρενέργειες τής άγριας αύτής 
διαμάχης γιά πολλά χρόνια, καί μετά τόν πόλεμο άκόμα, ταλαιπωροΰσαν
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τούς Γιαννιώτες. Φυσικά τό παρασκήνιο εξακολουθούσε νά δηλητηριάζει 
τή ζωή τής πόλης, έξαιτίας τής εμπλοκής στήν υπόθεση τοΰ μητροπολίτη 
Σπυρίδωνος καί τής άπομάκρυνσης τοΰ Γενικοΰ διοικητή Καλεύρα. Πριν 
γίνει άναφορά σ’ όλα αύτά πρέπει νά δοθεί ό λόγος στόν καθηγητή Άλκ. 
Κοντοπάνο γιά νά έκφράσει τήν άποψή του γιά τά γεγονότα πού οδήγησαν 
στήν άπόλυσή του. Περιέχεται στήν επιστολή, στήν όποία, δημοσιευμένη 
στίς έφημερίδες, δίνει μιά συνολική εικόνα τών θέσεων τής άλλης πλευράς, 
τών κατηγορούμενων καί τών ύποστηρικτών τους: Τερμαησθέντος τοϋ 
περί τά σχολεία θορύβου, διά τής γνωστής άποφάσεως τοϋ εποπτικού 
συμβουλίου, αισθάνομαι τήν ύποχρέωσιν νά εύχαριστήσω θερμώς τήν με
ρίδα τοϋ εγχωρίου τύπου καί τήν έπίλεκτον κοινωνίαν διά τήν έκδηλω- 
θείσαν συγκινητικήν των άφοσίωσιν. Διά τής ενισχύσεως αύτών έπετεύχθη 
δ,τι έπετεύχθη καί τούτο δέν είναι μικρόν. Α ί άδέσποτοι τερατώδεις φήμαι 
άπεδείχθησαν άπλά μυθολογήματα καί τό δλον ζήτημα ένετοπίσθη εις τάς 
άδελφάς.... οϋτω δέ άπηλλάγη ή πόλις καί ιδιαιτέρως τά σχολεία αύτής τής 
δεινής συκοφαντίας, τήν οποίαν άπεπειράθησαν νά στηρίξωσιν κατ' 
αύτών οί δήθεν άμύντορες τής ήθικής. Α λλά καί διά τήν προσωπικήν μου 
καθαρώς ύπόθεσιν καί διά τά έπιτευχθέντα άποτελέσματα είναι άξιοι τής 
ευγνωμοσύνης μου. Ή  έκδοθείσα άπόφασις περιορισθεΐσα, ώς περιορίσθη, 
στηριχθεΐσα ώς έστηρίχθη, ούδεμίαν δύναται νά έχη εύρυτέραν ηθικήν ση
μασίαν πλήν τών ύλικών συνεπειών, τών όποιων τήν άποκατάστασιν 
άπεκδέχομαι παρά τών άνωτέρων βαθμιδών τής διοικητικής δικαιοσύνης. 
Δέν θέλω νά εξετάσω τούς λόγους, οϊτινες έπεισαν τά μέλη τού συμβουλί
ου. δπως «έναρμονιζόμενα πρός τό πόρισμα τοϋ κ. Ρωμανού», κατά τήν 
φρασεολογίαν τοϋ υπουργικού εγγράφου, έκδώσωσι τήν έκδοθεισαν άπό- 
φασιν. Περιορίζομαι άπλώς νά σημειώσω ρητήν δήλωσιν τοϋ προέδρου 
τοϋ συμβουλίου, γενομένην έν τω γραφείφ του, προ τής συνεδριάσεως έπί 
παρουσία άξιοπίστων μαρτύρων, δτι ή άνάκρισις τού κ. Ρωμανοϋ ούδέν 
νέον στοιχείον προσθέτει εις τήν δικογραφίαν. Ά λ λ ' ή περιπέτεια αϋτη, πε
ριπέτεια ούχί προσωπική, άλλ ’ εύρύτερον κοινωνική, δέν πρέπει νά πα- 
ρέλθη άπαρατήρητος. Κατεφάνη έξ αύτής ή κοινωνική μας άποσύνθεσις 
καί ή έλλειψις παντός χαλινού. Κατεφάνησαν οί κίνδυνοι οί έπαπει- 
λοϋντες τήν ήθικήν ύπόστασιν παντός πολίτου, λόγω άκριβώς τής κατα- 
στάσεως ταύτης. Κατεδείχθησαν έτι μάλλον οί κίνδυνοι, οί έπαπειλοϋντες 
τούς εκπαιδευτικούς λειτουργούς ώς άτομα, ώς έπαγγελματίας καί ώς 
εντολοδόχους τής συγχρονισμένης μορφώσεως τής νέας γενεάς, ου μόνον 
λόγω τής ύφισταμένης κοινωνικής καταστάσεως, άλλά καί λόγω τοϋ τρό
που τής συνθέσεως τοϋ ’Εποπτικού συμβουλίου. Κατεδείχθη ώσαύτως πό
σον ατελεσφόρητος αποβαίνει οίαδήποτε προσπάθεια άτομικής άμύνης. 
Καί έκ πάντων τούτων προκύπτει επιτακτική ή άνάγκη τής όργανώσεως 
τών έπιλέκτων κοινωνικών στοιχείων, τής στενής όργανώσεως τών έκπαι-



δευτίκών λειτουργών ιδιαιτέρως καί χάριν έαυτών καί χάριν τοϋ μέλλο
ντος τής ιδιαιτέρας μας πατρίδος. Τήν εκκλησιν ταύτην δικαιούμαι ν ’ 
άπευθύνω ώς ό άμεσώτερον πληγείς, άλλά καί έχων τήν ύπερήφανον ίκα- 
νοποίησιν ν ’ άντικρύζω παρά πάσαν έπίθεσιν καί παρά πάσαν άπόφασιν, 
άμέριστον τήν έκτίμησιν εκείνων, τών όποιων τήν κρίσιν άξίζει τόν κόπον 
νά λαμβάντ) τις ϋ π ’ όψιν καί ιδιαιτέρως άπαραμείωτον τήν άφοσίωσιν τοϋ 
μαθητικού κόσμου, τοϋ άλαθήτου αύτοϋ κριτοϋ τών διδασκάλων του. Άλκ. 
Κοντοπάνος. ( ’Ήπειρος 1-3-31). Περιέχει πολλούς ύπαινιγμούς ή επιστο
λή. πολλές προεκτάσεις καί άρκετές άλήθειες. ’Ιδιαίτερα ή τελευταία φρά
ση πού άναφέρεται στό αλάθητο τής κρίσης τών μαθητών γιά τούς διδα
σκάλους τους" άπό προσωπική έμπειρία μπορώ νά βεβαιώσω δτι οί διδα- 
σκαλιστές έτρεφαν απεριόριστη εκτίμηση στήν πνευματική του συγκρότηση 
καί τήν κρίση του, περισσότερη άπό κάθε άλλο καθηγητή. Εξάλλου οί 
συναναστροφές καί οί φιλίες του μέ επίλεκτα στελέχη τοΰ σώματος τών 
έκπαιδευτικών, δπως τοΰ Εύρ. Σούρλα, τοΰ Χρ. Σούλη. τοΰ Κ. Στεργιό- 
πουλου, τοΰ Εύαγ. Παπανούτσου άργότερα, καθώς καί ή ύπεύθυνη θέση 
του στή σύνταξη τών Ηπειρωτικών χρονικών μαρτυρούν τοΰ λόγου τό 
άληθές. Ή ταν, λοιπόν, φυσικό νά ήχήσει παράταιρα ό σχολιασμός τού πε
ριεχομένου τής επιστολής άπό τόν Ηπειρωτικό άγώνα (4-3-31): Ποδήρη 
τής μετανοίας χιτώνα ένδυθείς κ. ό Κοντοπάνος καί τήν «αμαρτωλών σω
τηρίαν» άναχεϊρας κρατών ένεφανίσθη. Καί άφοϋ ώμίλησε περί έκτιμήσε- 
ως καί ευγνωμοσύνης ένεθυμήθη καί τάς άδελφάς...., τάς οποίας έπεχείρη- 
σε νά παρουσιάση ώς κατωτάτης υποστάθμης υποκείμενα. Έλησμόνησεν 
δμως ό μετανοών άμαρτωλός, δτι αί άδελφαί αϋται. προτοϋ είς τήν γκαρ- 
σονιέραν τοϋ Μελισσάρη μεταβληθοϋν υπό τών καθηγητών των είς ηθικά 
ράκη. ησαν έντροπαλαί καί τίμιαι έλληνίδες μαθήτριαι. Καί τό τοιοϋτον 
νομίζομεν δτι έχει μεγάλην σημασίαν, τήν όποιαν παρέβλεψεν ό καθηγητής 
οϋτος, δπως παρείδε καί έπί τριετίαν τόν υψηλόν του προορισμόν. Πά
ντως οί άντίπαλοι τοΰ Κοντοπάνου, καί μετά τήν άπόλυσή του, ήταν άπο- 
φασισμένοι νά μήν τόν άφήσουν σέ χλωρό κλαδί. Δέν τολμοΰσε πουθενά 
νά πάει, χωρίς νά σχολιαστεί ή μετακίνησή του: Ό  διαπρεπής θιασώτης 
τής φιλοσοφούσης γερμανικής φιλολογίας κ. Σούρλας, διευθυντής τού Δ ι
δασκαλείου. έξακολουθεί νά παρέχη τό Διδασκαλεϊον είς τόν άπολυθέντα 
Κοντοπάνον ώς άσυλον καί επιτρέπει εντός αύτοϋ νά λαμβάνουν χώραν 
έρωτικαί εξομολογήσεις καί συναντήσεις. Έ χει δέ γενικώς ό διευθυντής 
οϋτος εξαχρειώσει τόσον τούς μαθητάς τοϋ Διδασκαλείου, ώστε νά άνα- 
γκασθή νά άσχοληθή μέ τάς θεωρίας του καί τό Τμήμα άσφαλείας. (Η πει
ρωτικός άγών, 15-3-31). Αύτό δέν έμπόδισε τήν ϊδια έφημερίδα, ύστερα 
άπό λίγους μήνες, όταν έγιναν οί γιορτές τού Διδασκαλείου, νά πλέξει τό 
έγκώμιο τού Σούρλα καί τών παιδαγωγικών του άντιλήψεων, μέ τίς όποιες 
είχε άρχίσει ν ’ άσχολεΐται τό Τμήμα άσφαλείας!... Ά λλ’ ό Κοντοπάνος
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6,τι καί νά έκανε δέν θά μποροΰσε νά κατευνάσει τούς άντιπάλους του. Οί 
τερατώδεις φήμες, οί άναφερόμενες στήν επιστολή του, είχαν δημιουργή
σει κατάσταση μή ανατρέψιμη. Λίγο μετά τήν άπόλυσή του δημοσιευόταν 
στήν εφημερίδα τό εξής: Φίλος μας διαρρηγνύει τά ίμάτιά τον, διότι ό Κο
ντοπάνος, μέ τήν άδειαν τού σεπτού θειον του (τού μητροπολίτη Σπυρί
δωνος) έκαμεν ιαματικά λοντρά εις τό νοσοκομεΐον Χατζηκώστα, ινα ένι- 
σχύση τόν έκ τής άκολασίας παράλυτον οργανισμόν του... Καί, κατά τίς 
έφημερίδες, ή έπιτροπή συλλαλητηρίου, πού δικαιολογημένα τή χαρακτή
ρισαν κράτος έν κράτει, άφού έκπλήρωσε τό σκοπό της, άπέλυσε δηλαδή 
τούς καθηγητές, -μόνο ό Μαστορίδης τής ξέφυγε κι έκαναν άγώνα γιά νά 
τόν άπομακρύνουν, προάγοντάς τον σέ γυμνασιάρχη καί μεταθέτοντάς τον 
στήν άλλη άκρη τής Ελλάδας, στόν Ά γιο  Νικόλαο Κρήτης- κατέθεσε τήν 
έντολήν... Σέ λίγες μέρες άποκαλύφτηκε ότι όχι μόνο δέν έγινε δεκτή άπό 
τίς οργανώσεις, κατά τή συνεδρίασή τους στό Δημαρχείο (22-3-31) ή κατά
θεση τής έντολής, άλλά τής άνατέθηκαν κι άλλα καθήκοντα: 1) Νά έμφα- 
νιστεΐ στό νέο Γενικό διοικητή Γ. Μόδη καί νά τόν παρακαλέσει νά λάβει 
σύντονα μέτρα γιά τήν τακτοποίηση τών έκπαιδευτικών ζητημάτων τής 
πόλης. Τί είδους τακτοποίηση ήθελαν φάνηκε στήν άρθρογραφία τοΰ 
Ηπειρωτικού άγώνος. τής 26ης ’Απριλίου. Ζητοΰσε τόν καθαρμόν τοϋ Δ ι
δασκαλείου καί τοϋ Β ' γυμνασίου, διότι κάτι σάπιο ύπάρχει έκεΐ, πού 
άποτελεϊ φοβερόν καρκίνωμα, άναπτυχθέν έπικινδύνως εις τόν έκπαι- 
δευτικόν οργανισμόν τών άνωτέρων έκπαιδευτηρίων. Τά φοβερά καρκινώ
ματα ήταν ό Εύρ. Σούρλας, διευθυντής τοΰ Διδασκαλείου καί ό Δ. Σακελ- 
λαρίδης, διευθυντής τοΰ γυμνασίου, πού είχαν ταχθεί ύπέρ τών άπολυθέ- 
ντων καθηγητών. Καί φυσικά έπρεπε νά φύγει άμέσως καί ό Μαστορίδης 
γιά τή νέα του θέση... 2) Νά παρουσιαστεί (ή έπιτροπή) στόν άντιπρόσωπο 
τής Μητρόπολης (ό Σπυρίδων βρισκόταν στήν Αθήνα) καί νά άξιώσει νά 
παύσει τό μητροπολιτικό μέγαρο νά χρησιμοποιείται ώς κατοικία τοΰ Κο- 
ντοπάνου. Ή  επίσκεψη τής έπιτροπής έγινε καί ή άξίωση διαβιβάστηκε, 
πλήν δμως ό Κοντοπάνος έπανελθών προχθές έκ Δολιανών εξακολουθεί 
νά κοιμάται εις τήν Μητρόπολιν...

Μπορεί ή έπιτροπή νά διατυμπάνιζε ότι έκπλήρωσε τήν άποστολή της 
ώς πρός τή δίωξη τών καθηγητών, οί δραστηριότητές της όμως άνοιξαν 
άλλη πληγή, τής όποιας θΰμα ήταν ό Γενικός διοικητής Άχιλ. Καλεύρας. 
Η ύποστήριξη τοΰ προσώπου καί τής πολιτείας του άπό τίς έφημερίδες 

τών Γιαννίνων -μέ έξαίρεση τήν Ήπειρο, ή όποία έπέμεινε στήν άπομά- 
κρυνσή του- άποδεικνύει, άνεξό'ρτητα άπό κομματικές ή πολιτικές τοποθε
τήσεις, ότι είχε άποσπάσει τήν εκτίμηση τοΰ Ήπειρωτικοΰ λαοΰ καί ιδιαί
τερα τών κατοίκων τοΰ νομοΰ Ίωαννίνων. ’Απόδειξη πώς τό βασιλικότατο 
Τσεπέλοβο -οί φιλελεύθεροι έκεϊ μετροΰνταν στά δάχτυλα τών δυό χεριών- 
ηταν πλήρως άφοσιωμένο στόν Καλεύρα, έτοιμο νά πέσει στή φωτιά γιά
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τό χατήρι του. Μάλιστα τό Τσεπέλοβο βρισκόταν σ’ αντιδικία μέ τή 
Μπούλτζη (Έλάτη) γιά τό ποιό άπό τά δυό χωριά ήταν περισσότερο άφο- 
σιωμένο στόν Καλεύρα. (Αναγνώστη μας -έγραφε ή Ή πειρος (13-2-31)- 
έρωτά διατί έγράφομεν περί πρεσβειών τής κοινότητος Μπούλτζης είς τάς 
υπέρ τοϋ κ. Καλεύρα έκδηλώσεις. 'Απλούστατα, διότι ό κ. Καλεύρας 
συνδέεται δλως ιδιαιτέρως μετά τής κοινότητος ταύτης καί τών κατοίκων 
της. 'Ότε τό Τσεπέλοβον άνεκήρυξεν αυτόν επίτιμον δημότην, πολλοί τών 
κατοίκων τής Μπούλτζης διεμαρτυρήθησαν διά τήν υφαρπαγήν τής τιμής, 
ήτις άνήκε άποκλειστικώς είς τήν κοινότητά των... ). Ούτε φυσικά καί ή 
πρωτεύουσα τοΰ νομού ύστεροΰσε σέ εκδηλώσεις άφοσίωσης, μέ πρώτο 
τό δήμαρχο Δ. Βλαχλείδη καί τά συμβούλια τών σωματείων καί οργανώ
σεων.

Έχουν ήδη άναφερθεϊ άρκετά γιά τόν άγώνα έναντίον τοΰ Καλεύρα 
πού άρχισε άπό τήν ’Αθήνα, άπό τό Ηπειρωτικόν βήμα τοΰ Άριστ. Τζάλ
λα. Μέ τά λιβελλογραφήματά του, έδωσε τό έναυσμα καί στήν άντιπολί- 
τευση τών Γιαννίνων, τήν έκφραζόμενη μέσω τής Ηπείρου, γιά ν ’ άρχίσει 
έπίθεση έναντίον του. Τό περίεργο είναι πώς ούτε καί ή Ήπειρος, όπως 
καί όλες οί άλλες έφημερίδες, εύθυγραμμιζόταν μέ τό Ηπειρωτικόν βήμα 
γιά τούς έναντίον του λιβέλλους πού έθιγαν τόν Καλεύρα άπό πολλές 
άπόψεις, πολιτικές, ήθικές, διαχείρισης τού δημόσιου χρήματος κ.ά.

Τά αίτια πού όδήγησαν στήν άπομάκρυνση τοΰ Καλεύρα ήταν πολλά. 
Ά ν  καί οί έκτιμήσεις τών έφημερίδων. τών Γιαννίνων καί της Αθήνας, 
διαφέρουν, κάθε άναφερόμενο αϊτιο συνέβαλε άπό τήν πλευρά του στό 
άποτέλεσμα.

Σέ κάθε έκδοσή του τό Ηπειρωτικόν βήμα. δημοσίευε καί νέους λιβέλ
λους. Ή  έπίθεση είχε άρχίσει άπό τό Δεκέμβριο καί βάδιζε παράλληλα μέ 
τήν έξέλιξη τής ύπόθεσης τών καθηγητών, τούς οποίους ή έφημερίδα υπο
στήριζε, κατηγορώντας ταυτόχρονα τόν Καλεύρα ότι είχε μεγάλο μέρος 
ευθύνης γιά τά συμβαίνοντα. Ό λες οί Γιαννιώτικες έφημερίδες, κατεδίκα- 
σαν έντονα τήν άρθρογραφία τοΰ Άρ. Τζάλλα, άκόμα καί ή Ήπειρος, ή 
όποία δμως θεωρούσε τόν Καλεύρα ύπεύθυνο γιά τή συνεχιζόμενη λιβελ- 
λογραφία, έπειδή δέν άντιδρούσε: Είς πέντε ολόκληρους στήλας περιποι
είται καί είς τό τελευταΐον του φύλλον τό «Ηπειρωτικόν βήμα» τόν Γε
νικόν διοικητήν Ηπείρου καί είς τό ύβρεολόγιόν του προστίθενται καί με
ρικά νέα επίθετα, Οϋτος δμως, ύπεράνω δλων τών χυδαιοτήτων αυτών, 
έξακολουθεΐ σιωπών καί άνεχόμενος καί περιφρονών. Καί έν τοιαύτη πε- 
ριπτώσει έξαντλήσαντες πλέον κάθε τρόπον τήν φιλοτιμίαν του καί πει- 
σθέντες πλέον δτι ό κ. Καλεύρας άγνοεί τί έστί άνδρική άξιοπρέπεια καί 
τί επιβάλλει αϋτη είς ένα Γενικόν διοικητήν, ύβριζόμενον μέ επίθετα τών 
τριόδων καί έξευτελιζόμενον άπό άνθρώπους πάσης φύσεως καί ύποστά- 
σεως καθημερινώς, εϊμεθα άναγκασμένοι ν ’ άποδώσωμεν, ώς δικαίωμα-



τικώς πλέον άνήκοντα εις αυτόν δλα τά επίθετα μέ τά όποια τόν έστόλισαν 
καί νά τόν άποκαλέσωμεν ακόμη άναξιοπρεπή καί άφιλότιμον, διά νά μή 
έπανέλθωμεν καί νά μην άσχοληθώμεν πλέον μέ τάς ρυπαρός αύτάς έλεει- 
νότητας... (Ήπειρος, 3-2-1931).

’Αντί ν ’ απαντήσει στούς συνεχιζόμενους λιβέλλους, ό Καλεύρας προ
τίμησε νά τούς άντικρούσει εμμέσως. Έθεσε σέ κίνηση τό μηχανισμό τής 
άποστολής ψηφισμάτων άπό τίς κοινότητες, τούς δήμους, τα σωματεία 
κ.λπ. πρός τήν κυβέρνηση, πού εξέφραζαν τίς διαμαρτυρίες τους γιά τά κα- 
ταγγελόμενα, άλλά καί τό αίτημα τής παραμονής τοΰ Καλεύρα στά Γιάν
νινα. Ποτέ τόσα πολλά ψηφίσματα δέν δημοσιεύτηκαν στίς έφημερίδες τής 
πόλης, μόνο ή περίοδος τής δικτατορίας Μεταξά μπορεί νά διεκδικήσει τά 
πρωτεία (μιλώ πάντοτε γιά τήν περίοδο τοΰ μεσοπολέμου). Ψήφισμα 
συμπαράστασης δημοσίευσαν καί 16 σωματεία τής πόλης, πολύ λιγότερα 
άπό όσα είχαν υπογράψει τή δίωξη τών καθηγητών. Ή  Ή πειρος ειρωνεύ
τηκε τή στάση τους καί οί πρόεδροι τών σωματείων άντέδρασαν μέ νέο ψή
φισμα, κατηγορώντας τήν έφημερίδα γιά λιβελλογραφία καί διαβεβαιώνο- 
ντας ότι έν τφ  προσώπω τοϋ κ. Καλεύρα εΰρον πάντοτε τόν ένθερμον καί 
ιδεώδη ύποστηρικτήν τών νομίμων καί δικαίων αύτών αιτημάτων ώς καί 
τών γενικωτέρων Ηπειρωτικών τοιούτων. Ή  Ή πειρος  δέν άργησε νά άπα- 
ντήσει. Είχε προηγηθεϊ άρθρο της, μέ τίτλο Πρέπει νά φύγη... καί θά φύγη 
(13-2-31), στό όποιο προφητικά σημείωνε -σέ άντίθεση μέ τίς άλλες έφημε
ρίδες, πού έπέμειναν ότι ποτέ δέν θά έφευγε ό Καλεύρας άπό τά Γιάννινα- 
ότι δσον δήποτε καί άν έκλιπαρή τούς πάντας καί υποβάλλεται εις πάσαν 
ταπείνωσιν καί έξευτελισμόν. ΐνα δυνηθή νά κράτηση δσον τό δυνατόν πε
ρισσότερον τό άξίωμα τοΰ Γενικοϋ διοικητοϋ, ...είτε θέλει, είτε δέν θέλει 
θά φύγη άπό τήν Ή πειρον καί πιθανόν νά μήν πρόκειται πλέον περί με- 
ταθέσεως άλλά περί εκούσιας οίκτράς φυγής ή περί έπαισχύντου έκδιώξε- 
ως. ('Ας σημειωθεί ότι τόν κατά Καλεύρα άγώνα, υποστήριζαν άπό τό Φε
βρουάριο καί οί εβδομαδιαίες έφημερίδες Εθνικός Κήρυξ καί Ηπειρωτική 
φωνή). Στίς διαμαρτυρίες τών σωματείων ή Ή πειρος άπάντησε μέ δύο 
άρθρα της (15 καί 17-2-31): Στό πρώτο έξέφραζε τή λύπη της γιά τους προ
έδρους τών 16 σωματείων, γιατί ό τρόπος μέ τόν όποιο άντέδρασαν, φα
νέρωνε τό πόσο εύκολα παρασύρονται. Στό δεύτερο κατήγγειλε ότι μέ τή 
στάση τους απέδειξαν ότι ό ραγιαδισμός δέν εννοεί νά έκλειψη άπό τήν 
Ήπειρον, καί ότι έγιναν αιτία νά δημιουργηθεΐ τό φαινόμενο νά τεθή ό 
άνώτατος άρχων τοϋ τόπου, ό έκπρόσωπος τοϋ κράτους ύπό τήν προστα
σίαν 16 προέδρων.

Καί ενώ ή άρθρογραφία ύπέρ ή κατά τοΰ Καλεύρα βρισκόταν σέ έξαρ
ση, τήν Ιδια μέρα πού δημοσιευόταν στήν Ήπειρο  (17-2-31) ή άπάντηση 
πρός τά σωματεία, έγινε γνωστό στήν ’Αθήνα ότι ό Καλεύρας ύπέβαλε τήν 
παραίτησή του. Δέν έπρόκειτο όμως γιά παραίτηση άλλά γιά κυβερνητική
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άπόφαση άπομάκρυνσής του. Τό επιβεβαίωσε καί ό ίδιος μέ τήν άνακοί
νωσή του, ή οποία περιείχε αιχμές έναντίον πολλών: Ή  υποβολή παραιτή- 
σεως είς ώρας καθ’ άς έκκρεμοϋσεν ή κατασυγκινοϋσα τήν Ή πειρον ύπό- 
θεσις τών καθηγητών καί καθ’ ας διεξήγητο κ α τ’ έμοϋ ό βαναυσώτερος 
τών προσωπικών άγώνων υπό δυσηρεστημένων καί ύ π ’ εκείνων οΐτινες 
υποστήριζαν τούς καθηγητάς, θά ητο φυγομαχία τοϋ χειρίστου είδους, 
άναξία έμοϋ... Δέν ητο δυνατόν είς τάς κρισιμωτέρας ώρας τής μάχης, 
καθ’ άς άντιμετώπιζα άφοβα καί καρτερικά τήν λύσσαν γνωστού έν Ίω- 
αννίνοις συγκροτήματος, ήτις έξεδηλοϋτο παντοιουτρόπως διά μερίδος 
τοϋ έχθρικοϋ τύπου άλλά καί παρασκηνιακώς είς Αθήνας πρός πάσαν κα- 
τεύθυνσιν καί δι ’ όλων τών άθεμίτων καί βαναύσων μέσων, νά έφευγα άπό 
τήν θέσιν, έγκαταλείπων άνάνδρως αυτήν... Δέν παρητήθην. λοιπόν, άλλά 
ό πρωθυπουργός ήρε τήν πρός έμέ εμπιστοσύνην του. Στή συνέχεια εξέ
φραζε τήν ευγνωμοσύνη του πρός τά 16 σωματεία πού τοΰ συμπαραστά
θηκαν καί στις κοινότητες γιά τά ψηφίσματα τους καί τήν άνακήρυξή του 
ώς δημότη. Υπερασπιζόταν τό έργο πού έπετέλεσε κατά τά Vk  χρόνια τής 
θητείας του ώς Γενικού διοικητή καί κατέληγε: Ά λλά πολλάκις ή μοίρα 
τών δημοσίων λειτουργών είναι νά πίπτουν άκριβώς είς στιγμάς κατά τάς 
όποιας ένθουσιωδώς έπικροτείται τό γόνιμον έργον των. Πολλές ήττες 
φαινομενικώς. είναι οί καλλίτερες ήθικές νίκες.

Οί αιχμές τής άνακοίνωσης τοΰ Καλεύρα, γιά τούς ύπεύθυνους τής 
άπομάκρυνσής του, ήταν φανερό ότι στρέφονταν κατά κύριο λόγο ένα
ντίον τής Μητρόπολης, τοΰ περιβάλλοντος τών κατηγορούμενων καθη
γητών -στά Γιάννινα καί τήν ’Αθήνα -καί έναντίον τών άντιπολιτευόμενων 
τήν πολιτεία του έφημερίδων. Ό  Ηπειρωτικός άγών έδωκε σαφές περιε
χόμενο στις καταγγελίες: Ή  πόλις σύσσωμος έξεγερθεΐσα. άποδοκιμάζει 
τάς κακοβούλους συκοφαντίας, συνεπεία τών όποιων άπεμακρύνθη 
έντεϋθεν ό κ. Άχ. Καλεύρας. (Εΐναι έμφανής) ή άγανάκτησις τοϋ λαοϋ τής 
πόλεως κατά του μητροπολίτου Σπυρίδωνος, άρχηγοϋ τής μητροπολιτικής 
μαφίας. Ά λλ  ’ άν ή παμψηφία τής πόλεως άπεδοκίμασε τήν κυβερνητικήν 
ταύτην ένέργειαν, υπήρξαν βεβαίως καί οί έλάχιστοι, οί όποιοι έξεδήλω- 
σαν τήν χαράν των διά τό γεγονός. Καί οΰτοι υπήρξαν οί περί τόν μητρο
πολίτην Σπυρίδωνα κϋκλοι, ώς καί οί φίλοι τών υποδίκων Κοντοπάνου, 
Ίωαννίδη καί Μαστορίδη, οί όποιοι τόσης θερμής ύποστηρίξεως έτυχον έκ 
μέρους τοϋ μητροπολίτου, δστις είχε μεταβάλει τά ιερά γραφεία τής Μη- 
τροπόλεως είς κοιτώνας καί άσυλον τών προαγωγών καθηγητών.

Γιά τήν άπομάκρυνση τοΰ Καλεύρα νέες άντιδράσεις σημειώθηκαν έκ 
μέρους τών κοινοτήτων άλλά καί τοΰ Δήμου Ίωαννιτών καί τών σωματεί
ων, μέ τηλεγραφική διαμαρτυρία πρός τό Βενιζέλο, αύστηρώς προσωπική. 
Τό νόημα τοΰ αύστηρώς προσωπικού είναι έμφανές. Νά μή λάβουν γνώση 
οί τοΰ περιβάλλοντος τοΰ Βενιζέλου, οί όποιοι, γιά τούς διαμαρτυρόμε-
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νους Γιαννιώτες, ήταν υπεύθυνοι γιά τήν άπομάκρυνση τοΰ Καλεύρα. 
Μετά μεγίστης έκπλήξεως καί ειλικρινούς συγκινήσεως -τηλεγραφούσαν ό 
δήμαρχος καί οί πρόεδροι 19 σωματείων- πληροφορούμεθα τήν άπομά- 
κρνσιν τοϋ Γενικού διοικητοϋ κ. Καλεύρα, τοϋ παρασχόντος μεγίστας 
υπηρεσίας εις Ήπειρον, ύπερασπισθέντος μετά μεγίστου ζήλου ζωτικότα
τα συμφέροντα αύτής. έξοντώσαντος τήν ληστείαν, δπερ έδωσε νέαν ζωήν 
εις Ήπειρον... Ή  πατρική μέριμνα τοϋ κ. Καλεύρα ύπέρ τής Ηπείρου θά 
είναι άνεξάντλητος εις τήν μνήμην μας καί άναγκαζόμεθα κ. Πρόεδρε νά 
σάς έκφράσωμεν τήν βαθυτάτην θλίψιν μας δι ’ άπομάκρυνσιν άναντικα- 
ταστάτου λαοφιλούς διοικητοϋ μας. κατόπιν κακοβούλων συκοφαντιών 
σκηνοθετησών έπιτηδείως. "Αλλες αιχμές άπό τό δήμαρχο αύτή τή φορά. 
(Τό τηλεγράφημα δμως, έκτός άπό τό Δ. Βλαχλείδη, δέν τό ύπόγραψε κα
νείς άλλος άπό τό Δημαρχείο -πρόεδρος Δημοτικού συμβουλίου, σύμ
βουλοι κ.λπ.).

Γιά τά αίτια τής άπομάκρυνσης τοΰ Καλεύρα διατυπώθηκαν πολλά 
σχόλια. Γιά τούς κατήγορους τών καθηγητών ή έπικρατέστερη άποψη ήταν 
ότι οί φίλοι τού μητροπολίτη στήν ’Αθήνα είχαν κηρύξει έναντίον τοΰ Κα
λεύρα άμείλικτο πόλεμο. Έ τσι κατόρθωσαν νά έπηρεάσουν τό περιβάλλον 
τού Βενιζέλου καί τελικά τόν Ιδιο πού άποφάσισε τήν άντικατάστασή του. 
Ό  Ηπειρωτικός άγών (22-2-31) πίστευε δτι έπειδή συνέπεσε ή άσθένεια 
τού Βενιζέλου (είχε άρρωστήσει σοβαρά καί γιά μέρες ό πρωθυπουργός), 
οί έχθροί τοΰ Καλεύρα βρήκαν τήν εύκαιρία καί κατόρθωσαν νά τόν άπο- 
λύσουν. Οί έχθροί αύτοί ήταν ή μερίδα τοΰ τύπου, ή έμπνεόμενη άπό τούς 
ύπονομευτές τής Ηπειρωτικής τιμής (τούς καθηγητές καί τούς ύποστηρι- 
κτές τους δηλαδή). Ό  Κήρυξ άργότερα -καί συμφωνούσε καί ό Ηπειρω
τικός άγών μαζί του- ύποστήριζε πώς ό Καλεύρας έπεσεν θϋμα ραδι
ουργιών έκ τών κάτωθεν. Θΰμα τών ραδιουργιών, -κατά τή δεύτερη έφη- 
μερίδα- έπεσε καί ό Βενιζέλος, κι αύτό τό άντελήφθηκε όταν πήρε τήν τη
λεγραφική διαμαρτυρία τοΰ δημάρχου καί τών σωματείων. "Εστειλε -κατά 
τά δημοσιεύματα, πού βέβαια δέν είχαν καμμιά έπίσημη προέλευση- άμέ
σως επιστολή στόν ύπουργό Εσωτερικών μέ τήν έντολή νά παραμείνει ό 
Καλεύρας στά Γιάννινα, τήν ιδια όμως μέρα είχαν δημοσιευθεΐ στίς άθη- 
ναΐκές έφημερίδες ’Ελεύθερον βήμα καί Πατρίδα, οί άνακοινώσεις τοΰ Κα
λεύρα. μέ τίς όποιες όμολογοΰσε ότι είχε στερηθεί τής εμπιστοσύνης τής 
κυβέρνησης. Τό γεγονός έξουδετέρωσε τό άποτέλεσμα τοΰ τηλεγραφήματος 
τής πόλης.

Ό  άντιπολιτευόμενος Χρηστοβασίλης, φίλος δμως καί ύποστηρικτής 
τού Καλεύρα. έδινε τή δική του έκδοχή: Υπάρχει ή ιδέα δτι τήν παϋσιν 
τοϋ κ. Καλεύρα έδημιούργησαν τά καθηγητικά σκάνδαλα τής πόλεως τών 
Ίωαννίνων, καθ ’ ά δμως ημείς γνωρίζομεν τά καθηγητικά ψευδοσκάνδαλα 
υπήρξαν άφορμή καί όχι αιτία. Αιτία υπήρξε κυρίως ή άσθένεια τοϋ Βενι-
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ζέλου, ένεκα τής όποιας οί διάφοροι διαχειριζόμενοι τήν εξουσίαν του, 
υπεξούσιοί του, προέβησαν είς τήν παϋσιν του... (23-2-31). Σέ μεταγενέστε
ρο σχόλιό του (5-3-31) σημείωνε: (Τόν Καλεύρα) τόν έφαγε ή συκοφαντία, 
δπως έφαγε καί τούς καθηγητάς, τήν οποίαν έπίστεψεν καί ό κρονόληρος 
Βενιζέλος! Στό προηγούμενο φύλλο της ή Ελευθερία (2-3-31), κατηγορεί 
τόν τύπο τών Γιαννίνων ότι ξέφυγε άπό τό σκοπό του, ότι έμπνεόταν άπό 
εχθρότητα, καί τάσεις εκβιασμού, συκοφαντίας καί σκανδαλοθηρίας καί 
άνέφερε παραδείγματα γιά νά στηρίξει τίς απόψεις του: Διά τής δημοσιο
γραφίας έσυκοφαντήθησαν καί έπαύθησαν δύο εκλεκτοί καθηγηταί μας οί 
κ.κ. Κοντοπάνος καί Ίωαννίδης, ένώ συγχρόνως έσυκοφαντεΐτο καί κατε- 
σπιλοϋτο ή τιμή τής πρωτευούσης τής Ηπείρου, ώς πόλεως όμοιας μέ τά 
Σόδομα καί τά Γόμορα... Διά τής δημοσιογραφίας έπαύθη εντιμότατος, σε
μνότατος, έγκυκλοπαιδικότατος καί ίκανώτατος Γενικός διοικητής, ό κ. 
Άχ. Καλεύρας. Διά τής δημοσιογραφίας επιδιώκεται νά... μετατεθή, νά 
παυθή ή τουλάχιστον νά καταπικραθή καί νά άγανακτήση ό μέγας μητρο
πολίτης μας κ.κ. Σπυρίδων, ν ’ άναθεματίση τήν ώραν καί τήν στιγμήν πού 
διορίστηκε μητροπολίτης Ίωαννίνων. ’Αρκεί πλέον! Μόνον δυστυχώς 
στήν Ή πειρόν μας συμβαίνουν όλα αύτά τά έκτροπα καί τά άφύσικα! Μό
νον έδώ στήν πατρίδα τή δική μας! Καί συμβαίνουν διότι ό λαός ό Η πει
ρωτικός, άν καί άπηλευθερώθη πρό δεκαοκταετίας όλης, δέν έχει σνναί- 
σθησιν τοϋ ελευθέρου λαοϋ, φιλοτίμου λαοϋ, καί ό καθένας δύναται νά πο- 
δοπατή τά όσια καί τά ιερά τής χώρας ταύτης. Ό  ύπαινιγμός γιά τό μη
τροπολίτη άφορούσε τόν Ηπειρωτικό άγώνα, ό όποιος συνέχιζε τίς επιθέ
σεις έναντίον του, μέ χρήση χαρακτηρισμών, όπως: άρχηγός τής μητροπο- 
λιτικής μαφίας, οί όποιοι, όπως ήταν φυσικό προκάλεσαν άντιδράσεις. Ή  
πιό έντονη εκδηλώθηκε άπό τόν γιατρό καί άπό τά πρώτα στελέχη τοΰ 
κόμματος τών Φιλελευθέρων Βασ. Μηχαηλίδη. Μέ επιστολή του πρός τόν 
Ηπειρωτικό αγώνα (28-2-31) ζήτησε νά διαγραφεί άπό συνδρομητής, κα
τόπιν τοΰ αναληφθέντος (άπό τήν έφημερίδα) άνιέρου καί όλως άδικου 
άγώνος έναντίον τοϋ μητροπολίτου κ. Σπυρίδωνος, ό όποιος μεταξύ τών 
ιεραρχών άπολαύνει άπεριορίστου έκτιμήσεως καί θαυμασμού άνά το πα
νελλήνιον. Ή  έφημερίδα δημοσίευσε τήν επιστολή, έκφράζοντας τή διαφω
νία της πρός τό περιεχόμενό της καί προσθέτοντας ότι ή κοινή γνώμη δέν 
έχει τήν ίδια άντίληψη καί ιδίως μέ τήν άποψη ότι ό άγώνας έναντίον τοΰ 
μητροπολίτη ήταν άνίερος καί άδικος. ’Αντίθετα όλες οί άλλες έφημερίδες 
έπεκρότησαν τή στάση τοΰ Μιχαηλίδη.

Τί έγραφε όμως ή Ήπειρος, ή κυρία κατήγορος τοΰ Καλεύρα, γιά τήν 
άπομάκρυνσή του; Σ ’ ένα χαμηλών τόνων άρθρο (20-2-31, τίτλος: Ή  δι- 
καίωσις τοϋ άγώνος μας) έξέφραζε τήν ικανοποίησή της γιά τό άποτέλε- 
σμα, πρόσθετε όμως: Ό  άπολυθείς κ. Γενικός διοικητής άς είναι βέβαιος, 
ότι άπολύτως τίποτε μαζί του δέν έχομεν, δπως ίσως σφαλερώς θά ένόμι-



σεν. Πολεμήσαντες αυτόν ώς Γενικόν διοικητήν ένός τόπου, εις τόν όποιον 
απολύτως τίποτε δέν προσέφερεν, τόν έπολεμήσαμεν διότι έπρεπε, διότι 
δέν ητο δυνατόν νά γίνη άλλως. Άναφερόμενη στούς ύπαινιγμούς τοΰ Κα
λεύρα γιά τούς υπεύθυνους της απόλυσής του (21-2-31), τόνιζε ότι δέν 
πρέπει ν ’ αναζητεί ύπεύθυνους, διότι έν τή πραγματικότητι τόν Καλεύραν 
τόν έφαγεν ό Καλεύρας καί μόνον αύτός. Ή  κυβερνητική έμπιστοσύνη 
ήρθη, διότι αύτός κατεχράσθη αύτής σκανδαλωδώς. Σέ άλλο σχόλιό της 
μέμφεται τόν Καλεύρα, γιατί ενώ στό άρθρο της (20-1-31) τόν άποχαιρέ- 
τησε μέ αγνότητα καί χωρίς καμμιά κακία ή πάθος προσωπικό, ό ίδιος μέ 
τίς δηλώσεις του, μάς άπεκάλεσε σπείραν, γνωστόν συγκρότημα καί συκο- 
φάντας. Άλλά έφ ’ δσον έπρόκειτο περί συκοφαντιών διατί δέν μάς έμή- 
νυσεν: Διατί έσιώπα: Δέν έπρόκειτο, λοιπόν, περί συκοφαντών άλλά περί 
τιμιωτάτων δημοσιογράφων. Οί συζητήσεις στό γιαννιώτικο καί τόν άθη- 
ναϊκό τύπο κράτησαν πολλές μέρες. Λάδι στή φωτιά έρριξαν δημοσιεύμα
τα άθηναϊκών έφημερίδων (27-2-31) πού άνέφεραν: Κατά τηλεγραφήματα 
τοϋ κ. Καλεύρα πρός τούς φίλους του, άφορμή τής άπομακρύνσεως αύτοϋ 
έκ τής Γενικής διοικήσεως Ηπείρου, είναι δτι οΰτος ύπέπεσεν εις τήν 
δυσμένειαν τοϋ Βενιζέλου, διότι δέν έδέχθη νά συγκαλύψη τό σκάνδαλον 
τών καθηγητών τής «Ζωσιμαίας σχολής», παρά τάς πιέσεις τών βενιζε- 
λικών βουλευτών τής Ηπείρου. Μέ βάση τά δημοσιεύματα αύτά ή ’Ηπει
ρος προκαλοΰσε τόν Κήρυκα, τό όργανον τών Φιλελευθέρων, νά άπαντή- 
σει άν είναι ψέμματα, οπότε οφείλει νά παραδεχτεί ότι ό Καλεύρας είναι 
παλιάνθρωπος, ή δέν είναι, οπότε πρέπει νά ομολογήσει δτι ό Βενιζέλος 
άπεβλακώθη τελείως, ώστε νά ένδιαφέρεται τόσον πολύ διά τόν Κοντοπά
νον. Σ ’ άλλες δηλώσεις του, στή Θεσσαλονίκη, ό Καλεύρας άναιρώντας 
προηγούμενες καταγγελίες του καί διαψεύδοντας όσα ώς τότε είχαν δημο
σιευτεί, έδινε άλλη διάσταση στήν άπόλυσή του. Πολύ πριν γίνει ό άνα- 
σχηματισμός τής κυβέρνησης -δήλωνε- είχε ζητήσει άπό τό Βενιζέλο νά τόν 
τοποθετήσει ώς Γενικό διοικητή Θράκης, τής περιοχής πού άντιπροσώπευε 
καί ώς γερουσιατής. Μετά τόν άνασχηματισμό, έπανέλαβε τήν επιθυμία 
του νά μήν μείνει στήν Ή πειρο πέραν άπό τό Πάσχα, γιατί θεωρούσε δι
καιολογημένα τά παράπονα τών θρακιωτών ότι τούς έγκατέλειψε. Ό  Βε
νιζέλος πιεζόμενος άπό πλείστας φιλοδοξίας, έδέχθη τήν παραίτησίν μου. 
ώς έκ τών υστέρων μοί άνακοινοϋται, τήν ύποβληθεΐσαν αύτώ κατά τόν 
παρελθόντα Δεκέμβριον, προ τοϋ άνασχηματισμοϋ τής κυβερνήσεως. Ό λα  
τά άλλα τά όποια άνεγράφησαν δέν είναι άληθή. Θεωρώ λήξαν τό ζήτημα. 
Καί οί άνακοινώσεις πού έκαμε, όταν έγινε γνωστή ή άπόλυσή του καί κα
τηγορούσε έφημερίδες, Μητρόπολη, καθηγητές, παρασκήνια; Γιατί δέν έλε
γε αύτά πού δήλωνε στή Θεσσαλονίκη; Άκόμα πιό άπρόβλεπτα ήταν όσα 
έγιναν γνωστά τέλη Απριλίου. Σύμφωνα μέ τήν έφημερίδα Ταχυδρόμος 
τής Μυτιλήνης (άναδημοσιεύτηκαν στήν Ή πειρο , 30-4-31), ό πρώην Γε-
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νικάς διοικητής Ηπείρου Καλεύρας, ό όποιος έπαύθη, έγκατέλειψε τάς τά
ξεις τοϋ κόμματος τών Φιλελευθέρων, εκδικούμενος τήν παϋσιν του καί 
μετεμορφώθη ήδη εις άπόστολον σοσιαλιστικών ιδεών, περιπλανώμενος 
άνά τήν Μακεδονίαν.

Πάντως οί αντιδικίες γιά τήν απομάκρυνση τοΰ Καλεύρα δέν έληξαν 
καί μετά τήν άφιξη στά Γιάννινα τοΰ νέου Γενικοΰ διοικητή Γεωργ. Μόδη, 
βουλευτή Φλωρίνης. Οί πρώτες κρίσεις τών έφημερίδων γιά τήν προσωπι
κότητά του ήταν εύνοϊκές, γιά νά μεταβληθοΰν γρήγορα σέ έπικριτικές.

Στίς άρχές Μαρτίου έγινε στά Γρεβενά μεγάλη συγκέντρωση αγροτών, δια- 
μαρτυρόμενων γιά τήν απελπιστική οικονομική κατάσταση στήν όποία είχαν 
περιέλθει. Ή  έπιτροπή τών συγκεντρωθέντων τηλεγραφούσε: Ή  κατάστασις 
εγκυμονεί διασάλευσιν τής τάξεως. 'Επιβάλλεται ή άμεσος αποστολή αραβοσί
του. Πεινώμεν! (’Αναγράφεται ή είδηση γιατί τίς μέρες πού σύρονταν οί γραμ
μές αύτές, έγιναν οί καταστροφικοί σεισμοί τών Γρεβενών πού έφεραν τούς κα
τοίκους σέ απόγνωση). Δέν ήταν μόνο οί άγρότες τών Γρεβενών πού διαμαρ
τύρονταν. Οί σεισμοί καί οί καταστροφές άπό τίς πλημμύρες, κυρίως δμως οί 
έπιπτώσεις άπό τήν παγκόσμια οικονομική κρίση, πού επηρέαζε αισθητά πιά 
τήν οικονομική ζωή τής χώρας, δημιούργησαν έντονες άντιδράσεις ανάμεσα 
στόν άγροτικό, ύπαλληλικό καί εργατικό κόσμο, δπως φανερώνουν τά συλλα
λητήρια, μερικά ήταν καί αιματηρά, καί άλλες έκδηλώσεις.- Στήν νΗπειρο (4-3- 
31) δημοσιεύτηκε κατάλογος τών Κατά καιρούς βαλήδων τών Ίωαννίνων. Στά 
επόμενα χρόνια είδαν τό φώς νέοι κατάλογοι πού συμπληρώνουν τούς παλαι- 
ότερους. Ό  πληρέστερος πρέπει νά είναι τοΰ καθηγητή Ίωάν. Θεοχαρίδη δη
μοσιευμένος στή «Δωδώνη», τόμ. 12, 1983 μέ τόν τίτλο: Οί διοικητές τών Ίω
αννίνων, σύμφωνα μέ τό salname τοϋ 1892- 1893.- Ό Τάκης Πελλερέν (Χα
τζής) μέ άφορμή τίς προετοιμασίες τοΰ Διδασκαλείου γιά τήν όργάνωση γιορ
τής ή όποία άπέβλεπε στήν άναβίωση τοΰ Ήπειρωτισμοϋ έγραφε: Θελκτικό δ,τι 
πέρασε -λέει σ ’ ενα τραγούδι ό Πελλερέν. "Ο,τι πέρασε αποπνέει πλέον ένα 
άρωμα εύγενείας καί ρωμαντισμοϋ, καί τά μάτια τά δικά μας, τών άνθρώπων 
μιάς εποχής στείρας καί ξηράς αίσθητικώς, δπου τά πάντα έμηχανοποιήθησαν, 
γυρίζουν κάποτε νοσταλγικά πρός αύτό τό «δ,τι πέρασε» καί τό βλέπουν 
ντυμένο μέ τό πέπλον τής ποιήσεως. Καί ό «Ήπειρωτισμός» πέρασε πλέον, πέ
θανε, έγινε ιστορία ή ποίησις. Ά πό  τά κόκκινα μάγουλα τής χωριατοπούλας, 
έως τήν ποίησιν τής άπλότητος τής ζωής τών Ηπειρωτικών κάμπων καί λόγ
γων, ό «Ήπειρωτισμός» πέθανε... Ό  κ. Σούρλας θά τόν ξαναζήση στά μάτια 
καί τήν ψυχήν μας εις μίαν εορτήν. Θά ξαναζήση μίαν ποίησιν πού έχάθη. 
(Ήπειρος, 6-3-31). Έ γιναν καί μετά τόν πόλεμο προσπάθειες άναβίωσης τοΰ 
Ήπειρωτισμοϋ. Ένθερμος ύποστηρικτής τής ιδέας ήταν ό Κώστας Φρόντζος, 
πρόεδρος τής 'Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών...- Στόν Ηπειρωτικό άγώνα 
άρχισε, άπό τήν 1-3-31, ή δημοσίευση τής ιστορίας τοΰ 25ου συντάγματος τής 
IX ’Ηπειρωτικής μεραρχίας, πού πολέμησε ήρωϊκά κατά τή Μικρασιατική 
εκστρατεία. Συγγραφέας ό διοικητής τοΰ συντάγμτος ’Αντ. ’Αντωνόπουλος. Ή  
δημοσίευση κράτησε μήνες.- Στίς άρχαιρεσίες τοΰ νεοσύστατου θρησκευτικού
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συλλόγου Ά γιο ς  Κοσμάς, εκλέχτηκαν ώς διοικητικό συμβούλιο οί: Σ. Συρμα- 
κέσης, πρόεδρος, Άλέξ. Παρανίκας, αντιπρόεδρος, Γεώργ. Παπλωματάς, 
γραμματέας, Σπ. Τζώρτζης, ταμίας, καί σύμβουλοι οί: Άλ. Ξυγκάς, Άριστ. 
Τσαμπαλίκας, Μιχ. Βακάλης καί Βασίλ. Βλέτσας.- Άρραβώνες: Ό  εκλεκτός 
υπάλληλος τοϋ ένταϋθα υποκαταστήματος τής ’Εθνικής τραπέζης κ. Κωνστα
ντίνος Τσοφόπουλος καί ή χαριτωμένη καί ενπαίδευτος δίς Φιλομήλα Βερτο
δούλου (τοϋ μουσικολογιωτάτου) έδωσαν άμοιβαίαν ύπόσχεσιν γάμου.- Χρή- 
στος Στεφανίδης ύπολοχαγός πεζικοϋ (άπό τή Βίτσα) καί Νίτσα Λαλάκου έξ 
Άρτης. ήρραβωνήσθησαν.- Οί Χρ. Χρηστοβασίλης καί Χρ. Σούλης, ώς προσω
ρινή έπιτροπή, προσκαλοΰν στις 15 Μαρτίου, στό Δημαρχείο, τά μέλη τοϋ 
ίδρνθέντος «Φιλολογικοϋ συλλόγου τών Διανοουμένων» καί όσους έπιθυμοϋν 
νά εγγράφουν, πρός συξήτησιν διά τήνπραιτέρω δρασιν του.- Διένεξη άνάμεσα 
στήν ’Ελευθερία καί τόν Κήρυκα γύρω άπό τόν πληθυσμό τής Αλβανίας. Σύμ
φωνα μέ τήν τελευταία σταστιστική ό πληθυσμός άνερχόταν σέ 804.000. Ό  
Κήρυξ, μέ τή δική του στατιστική -κατά τό Χρηστοβασίλη- τόν ανέβαζε σέ
850.000, άπό τούς οποίους 550.000 ήταν μουσουλμάνοι. Ά ς  παραδεχτούμε τή 
στατιστική τοΰ Κήρυκος, στά δύο αύτά σημεία, λέει ό Χρηστοβασίλης. Είναι 
δμως άπαράδεκτο νά άνεβάζει καί τούς καθολικούς σέ 200.000, πονηρότατα 
άφήνων νά έννοηθή δτι οί ύπόλοιποι ελληνορθόδοξοι άνέρχονται σέ 140.000 
μόνον!!. Κατά τή στατιστική τοΰ 1926 οί Καθολικοί άνέρχονταν σέ 100.000 καί 
οί ορθόδοξοι σέ 240.000. Ό  Κήρυξ, απαντώντας δικαιολογήθηκε δτι τά στοι
χεία τά είχε πάρει άπό τήν άθηναϊκή Εστία, άλλά ό Χρηστοβασίλης έπέμεινε 
δτι δέν ήταν επιτρεπτό στό Βορειοηπειρώτη Πανίδη νά υιοθετεί τέτοιες άνθελ- 
ληνικές στατιστικές (’Ελευθερία, 26-3-31).- Ή  ρουμανική κυβέρνηση πού τό Δε
κέμβριο τοΰ 1930 είχε αποφασίσει τήν κατάργηση τοΰ Γενικοΰ προξενείου της 
στά Γιάννινα άποφάσισε νά τό επανιδρύσει, μέ Γενικό πρόξενο τόν μέχρι τής 
κατάργησης ύπηρετοΰντα Κ. Μπουρελιάνου. Στή 1 Απριλίου έτελέσθη μετά 
πάσης μεγαλοπρεπείας καί λαμπρότητος ή άνίηρωσις τής ρουμανικής σημαίας, 
ήτις είχε ϋποσταλή τήν 31-12-30, μέ τήν κατάργησιν τοϋ προξενείου. Τήν ανα
σύσταση χαιρέτησε καί ό νέος Γενικός διοικητής Γ. Μόδης (τό ρουμανικό προ
ξενείο ήταν εγκατεστημένο στή λεωφόρο Δωδώνης, δπου παλιότερα ή μαι
ευτική κλινική τοΰ γιατροΰ Ζηκοπούλου).- Κάποιος άχρεΐος κλεφτανθας, πήγε 
μιά νύχτα κι έκλεψε ώραιότατα ζουμπουλάκια τών σιδηροφράκτων ανθώνων 
της νέας πλατείας. Τά Ιχνη τοϋ κλεφτανθά τούτου παρηκολουθήθησαν ύπό τής 
αστυνομίας είς τήν όδόν Μάνου πρός τήν Ξηρόβρυσιν καί έκεΐ κάπου άπωλέ- 
σθησαν. Ή  Δημαρχία προσφέρει 500 δρχ. είς έκεϊνον δστις ήθελε καταδώσει 
τόν πρωτότυπον αυτόν κλέφτην ( ’Ελευθερία, 30-3-31). Υπήρχε, νομίζω, μεγα
λύτερη εύαισθησία στούς Γιαννιώτες τήν εποχή εκείνη, άπ’ δ,τι σήμερα. 
Άλλοιώς δέν θά είχαμε μεταπολεμικά φαινόμενα βανδαλισμών, δπως αύτά τής 
κακοποίησης τών ανδριάντων καί τών προτομών, έχουν γίνει άγνώριστες άπό 
τά μουντζουρώματα καί τήν αναγραφή κάθε είδους συνθημάτων καί αισχρολο
γιών. Παλιότερα είχαν σπάσει τίς μύτες δλων τών προτομών τοΰ Ά λσους  καί 
τοΰ πάρκου Λιθαριτσιών. Σήμερα υπάρχει στήν ανω πλατεία ό άνδριάντας τοΰ 
Βενιζέλου μέ χαραγμένα, στή θέση τους, τά γεννητικά του δργανα. Πέντε χρό
νια βρίσκεται σ’ αύτή τήν κατάσταση καί κανείς δέν βρέθηκε νά ένδιαφερθεί...
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Ή  κλοπή, τότε, λίγων λουλουδιών συγκινοϋσε, σήμερα, άλλα χειρότερα, δέν 
προξενούν εντύπωση...- Τό υπουργείο Οικονομικών ένέκρινε τήν ανταλλαγή 
τοϋ οικοπέδου τοϋ πυρπολημένου διοικητηρίου μέ εκείνο τοΰ Ναμάζ γκιάχ, 
δπου θά άνεγειρόταν τό νέο διοικητήριο (στή θέση πού βρίσκεται σήμερα). Τό 
οικόπεδο τοϋ παλιού διοικητηρίου συμφωνήθηκε, δπως άναφέρθηκε, νά πωλη- 
θεϊ στήν Εθνική τράπεζα, αντί 1.200.000 δρχ. γιά νά χρησιμοποιηθεί πρός άνέ
γερση τοϋ υποκαταστήματος της. Έ τσι καί έγινε. Τά Γιάννινα απέκτησαν ενα 
αρχοντικό, μέ παραδοσιακές προδιαγραφές, στολίδι τής κάτω πλατείας. Ή  
Εθνική τράπεζα τό δώρισε αργότερα στό κράτος κι εκεί εγκαταστάθηκε, τά 
πρώτα χρόνια, ή Ζωσιμαία βιβλιοθήκη, στό Ισόγειο, καί τό Δημαρχείο στούς 
άνω ορόφους.- Ή  έφοροεπιτροπεία Ίωαννίνων, ύστερα άπό εισήγηση τοϋ μη
τροπολίτη, άπεφάσισε νά ιδρυθεί Παράρτημα φυματιώντων, στό νοσοκομείο 
Χατζηκώστα. (Τά χρήματα γιά τήν ίδρυσή του προέρχονταν άπό δωρεά τοϋ 
εύεργέτη Λάππα, έγκατεστημένου στήν Ευρώπη). Ή  Κραυγή (8-3-31) δικαιολο
γημένα άντέδρασε σ’ αύτή τήν επιλογή καί συνιστοϋσε τήν έξεύρεση άλλου χώ
ρου γιά τήν εγκατάσταση τών φυματικών.- Ή  διεύθυνση Γεωργίας τού νομού 
Ίωαννίνων, ύστερα άπό εγκύκλιο τοΰ υπουργείου, άνακοίνωσε δτι αγόραζε 
νυφίτσες πρός 500 δρχ. τή μία, γιά νά χρησιμοποιηθούν γιά ειδικούς σκοπούς. 
Ποιοι ήταν αύτοί οί σκοποί δέν άνεφέρονταν...- Δυό μαθητές τοΰ Β ' γυμνασί
ου άποβλήθηκαν ώς κομμουνιστές. Ή  'Ήπειρος αφιέρωσε άρθρο γιά τό θέμα, 
κατηγορώντας τό Βενιζελισμό ώς ύπεύθυνο, γιατί εφερε τήν κομμουνιστικήν 
θεωρίαν μέχρι τών μαθητικών έδωλείων, παρ ’ δλον τόν αύταρχισμόν του καί 
τήν δύναμιν, πα ρ ’ δλα του τά Καλπάκια. Προέβλεπε ζοφερό τό μέλλον γιά 
τούς δύο άποβληθέντες μαθητές, διότι ώς κομμουνισταί καί έπαναστάται μό
νον τήν είρωνίαν καί τόν οίκτον ασφαλώς θά προκαλοϋν... (14-3-31).- "Ενα 
σχόλιο εντελώς επίκαιρο: Θλιβερόν εις τήν αθλιότητά της εικόνα, μάς έδωσεν 
ό διαγωνισμός διά τήν θέσιν τοϋ ύπο γράμμα τέως εις τό γραφεϊον τοϋ κ. Νο- 
μομηχανικοϋ. Σαράντα υποψήφιοι, τελειόφοιτοι γυμνασίου, φοιτηταί ακόμη 
τοϋ Πανεπιστημίου, άνθρωποι πού έξώδευσαν δεκαπέντε χρόνια εις τά θρανία, 
διηγωνίζονταο διά μίαν θέσιν 1.500 δρχ. Σχολιασμός πού ισχύει γιά τά συμβαί- 
νοντα σήμερα στούς διαγωνισμούς προσλήψεων στό δημόσιο...

Τ ό Πάσχα αύτή τή χρονιά ήρθε πρώιμα, στίς 12 ’Απριλίου. Οί οικογέ
νειες τοΰ Πέτρου καί τοΰ Γιάγκου, μέ τή βοήθεια κι όλων τών φίλων 

τους, άρχισαν άπό ενωρίς τίς ετοιμασίες, γιά τό γάμο τής Θεώνης, είχε 
άποφασιστεΐ νά γίνει τήν εβδομάδα τής Διακαινησίμου. Τ’ άλλα, προίκες, 
καί οικονομικές διευθετήσεις είχαν τακτοποιηθεί έγκαιρα. Ή  Θεώνη προι
κίστηκε πλουσιοπάροχα άπό τίς δυό οικογένειες, όλα έγιναν γνωστά στήν 
κοινωνία τών Γιαννίνων, ήταν ή πιό πολύφερνη νύφη τής χρονιάς. Τά 
γιαννιώτικα σαλόνια άνοιξαν διάπλατα νά τή δεχτούν, ξεχώριζε τίς κο
σμικές συγκεντρώσεις, τό ίδιο καί στούς χορούς, άρχιζαν άπό τό Νοέμβριο 
καί τελείωναν συνήθως μέ τήν έναρξη τής Μεγάλης Σαρακοστής. Οί χοροί 
τήν έποχή εκείνη άποτελοΰσαν τό κυριότερο κοσμικό γεγονός τής πόλης. 
’Οργανώνονταν άπό κάθε είδους φορείς, ξεχώριζαν όμως πάντα οί χοροί



— 319 —

τής Στρατιωτικής λέσχης, τών Δημοσίων υπαλλήλων, τών Προσκόπων, 
τοΰ Λυκείου Έλληνίδων, τής Φιλοδασικής ένώσεως, τοΰ Μεκκείον κ.ά. 
Πολλοί συνοστίζονταν σ’ αυτούς, προπαντός ύποψήφιοι γαμπροί καί νύ
φες, οί κοσμικές στήλες τών εφημερίδων τήν άλλη μέρα έγραφαν τά ονό
ματα τους, τί χόρεψαν, τί φοροΰσαν και άλλες ενδιαφέρουσες λεπτομέρει
ες τής συμπεριφοράς τους. Ό λες αφιέρωναν στήλες γιά τίς χορευτικές 
βραδυές, ή δημοσίευση ονομάτων πάντα άνεβάζει τήν κυκλοφορία...

Ό  έρωτας έκανε τήν ομορφιά τής Θεώνης ν ’ άνθίσει σ’ δλη της τή με
γαλοπρέπεια. Καμμιά δέν μποροΰσε νά συγκριθεϊ μαζύ της, τό είχε συνει
δητοποιήσει καί ή ιδια, αισθανόταν κάποιο φόβο γ ι’ αύτό. Προσπαθούσε, 
δσο τής ήταν δυνατό, κατά τίς μεγάλες συγκεντρώσεις, ν ’ άποσύρεται δια
κριτικά σέ χώρους άπόμερους, δέν ήθελε νά προκαλεΐ, ένοιωθε πώς κινδύ
νευε άπό κάποια άόρατη άπειλή... Δέν σκεφτόταν τό ίδιο καί οί άλλοι, οί 
αναρίθμητοι καβαλιέροι, πού τήν πολιορκούσαν, θεωροΰσαν τιμή τους νά 
χορέψουν ένα βάλς μαζί της, σ’ ελληνικούς χορούς δέν έπαιρνε μέρος, μό
λις τελευταία άρχισε νά τούς μαθαίνει, παρακολουθούσε μαθήματα στό 
Λύκειο Έλληνίδων. Τήν άνακάλυπταν, λοιπόν, καί τήν έσερναν στή σάλα 
τοΰ χοροΰ, μάταια προσπαθούσαν ό Δημήτρης καί ό Νίκος πού τή συνό
δευαν νά τήν προφυλάξουν άπό τίς άρπακτικές διαθέσεις τών νέων, περί- 
μεναν μέ άνυπομονησία νά έρθει ή σειρά τους...

Τίς άποκριές ήρθε κι ό Μάνος άπό τήν ’Αθήνα, μαζί τώρα έτρεχαν στίς 
συγκεντρώσεις' τά σχόλια τών έφημερίδων έξαντλοΰνταν σέ κολακευτικά 
λόγια γιά τό ταιριαστό ζευγάρι, είχε κατακτήσει τίς καρδιές τών Γιαν- 
νιωτών. Ή  Θεώνη έδειχνε δτι απαλλάχτηκε οριστικά άπό τήν τυραννία 
τοΰ παρελθόντος, ό ούρανός ήταν ξάστερος, οί δικοί της χαίρονταν γ ι’ 
αύτή τή θεαματική μεταβολή, καταλάβαιναν δτι ήταν άποτέλεσμα τού έρω
τα πού είχε άνθίσει στίς καρδιές τών δυό παιδιών, έρωτας κι άγάπη μαζί, 
ένα σύνθετο συναίσθημα, ικανό νά άντιμετωπίσει δλες τίς άντιξοότητες 
τής ζωής καί νά θάψει οριστικά τούς έφιάλτες. Ή  Θεώνη, καθημερινά άπο- 
κάλυπτε στό Μάνο νέους θησαυρούς τής ψυχής της, πάντοτε εύχάριστη 
έκπληξη γ ι’ αύτόν, τόν έφερνε πιό πολύ κοντά της' φοβόταν κάποτε μήπως 
ή κακή μοίρα ζηλέψει τήν εύτυχία της, καί τότε προσευχόταν καί παρακα- 
λούσε τό θεό νά τή βοηθήσει, νά μή δοκιμάσει ποτέ τή διάψευση τών έλπί- 
δων της, νά μή ξαναγυρίσει στήν άγωνία καί τή θλίψη, άνατρίχιαζε μέ τή 
σκέψη μιας τέτοιας υποτροπής... Σέ κανέναν δέν έκμηστερευόταν τούς φό
βους της, δέν ήθελε νά φαρμακώσει τή χαρά τών δικών της, εξάλλου τό 
μέλλον μιάς εύτυχίας δέν μπορεί νά στεριώσει σέ διαισθήσεις χωρίς άντί- 
κρυσμα... Ό  Μάνος, γύρισε καν πάλι στήν ’Αθήνα, έρωτευμένος περισσό
τερο άπό κάθε άλλη φορά μέ τή Θεώνη, τό σπάνιο λουλούδι τής ’Ιωνίας, 
πού ή θεία πρόνοια έφερε κοντά του...

Ό  γάμος άποφασίστηκε νά γίνει τή δεύτερη μέρα τού Πάσχα. Τό μυστή
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ριο θά ευλογούσε ό Σπυρίδων στό Άρχιμαντρειό, εκατοντάδες προσκλή
σεις ετοιμάζονταν νά σταλούν, χιλιάδες θάταν ό κόσμος πού θά κατέκλυζε 
τήν έκκλησία καί τό μεγάλο της περίβολο. Πολλοί θά έρχονταν κι άπό τήν 
Αθήνα, προϊστάμενοι, συνάδελφοι, φίλοι, γονείς, συγγενείς, ήταν μεγάλο 
καί άρχοντικό τό σόι τοΰ γαμπρού... Ό λα  έτοιμα, λοιπόν, μιά παρεμβολή 
όμως, άπρόσμενη, ήρθε ν ’ άνατρέψει τίς ήμερομηνίες καί νά μεταθέσει τήν 
τελετή γιά τό Σάββατο τής Διακαινησίμου. Δέν έπέλεξαν τήν Κυριακή τού 
Θωμά' κατά τήν παράδοση τής πόλης, ό κόσμος έκκλησιαζόταν αύτή τή μέ
ρα στόν άγιο Νικόλαο τών Κοπάνων, δίπλα ήταν τό νεκροταφείο καί τι
μούσε ταυτόχρονα καί τούς νεκρούς του. Ή  αιτία πού δημιούργησε τήν 
άνάγκη τής μετάθεσης ήταν ή νέα άφιξη στά Γιάννινα τού Έσσάτ πασά. 
Μέρες πρίν άπό τό Πάσχα κυκλοφορούσαν φήμες γιά τόν έρχομό του, 
χωρίς όμως νά προσδιορίζεται ήμερομηνία. Οί οικογένειες τοΰ Πέτρου καί 
τοΰ Γιάγκου ένοιωσαν τήν άνάγκη νά έπικοινωνήσουν μέ τό μουφτή, αύτός 
θά είχε θετικές πληροφορίες γιά τήν άφιξή του. Ά ν  άλήθευαν οί φήμες, ό 
Έσσάτ θά ήταν ό έπίσημος προσκεκλημένος, δέν μπορούσε νά γίνει γάμος 
χωρίς αύτόν. Ό  μουφτής ήταν ενημερωμένος. Ό  Έσσάτ. δπως τού είχε 
γράψει ό Καρβούνης άπό τήν ’Αλεξάνδρεια, θά βρισκόταν στά Γιάννινα τό 
Μεγάλο Σάββατο. Έ τσι ό γάμος άναβλήθηκε.

Τί έφερνε πάλι τόν Έσσάτ στά Γιάννινα; Οί κτηματικές ύποθέσεις του, 
ή ελληνική γραφειοκρατία δέν έλεγε νά δώσει λύση. Ώ ς Γιαννιώτης ό 
Έσσάτ ζητούσε νά τοΰ άποδοθούν τά κτήματά του, τό σπίτι καί ή ιδιωτική 
περιουσία του, μέ βάση τίς συμφωνίες πού είχαν ύπογραφεΐ άνάμεσα στήν 
Τουρκία καί τήν Ελλάδα. Γιά τήν άφιξή του καί τούς σκοπούς τοΰ έρχο- 
μοΰ του, ό Ηπειρωτικός άγών, τή μέρα τοΰ Πάσχα (12-4-31) έγραφε: Άφί- 
κετο εις τήν πόλιν μας, προερχόμενος έκ Κωνσταντινουπόλεως, δπως κα
νονίση τάς ιδιωτικός κτηματικός του ύποθέσεις, ό Ίωαννίτης στρατηγός 
καί ύπερασπιστής τοΰ Μπιζανίον. κατά τόν νικηφόρον πόλεμον τοΰ 1912- 
13, Έσσάτ πασάς. Ή  ίδια έφημερίδα, λίγες μέρες άργότερα, (17-4-31) κά
κιζε τίς έλληνικές άρχές γιά τή στάση τους άπέναντι στόν Έσσάτ, επειδή 
δέν έδιναν μιά λύση στά αίτήματά του: Θέλομεν νά πιστεύωμεν ότι έκφρά- 
ζομεν τήν θέλησιν καί τήν αξίωσιν όλης τής πόλεώς μας, έν ζητήματι τό 
όποιον άφορά τήν άξιοπρέπειαν αύτοΰ τοϋ κράτους. Πρόκειται περί τής 
έκκρεμούσης ύποθέσεως τής έν τή πόλει μας κτηματικής περιουσίας τοϋ 
Έσσάτ πασά. τοΰ όποιον τό όνομα συνδέεται όχι μόνον μέ τήν άμυναν τοϋ 
Μπιζανίου, άλλά καί μέ τήν σωτηρίαν τής πόλεως κατά τούς χαλεπούς 
καιρούς τής άλώσεως. Ή  κυβέρνησις σπεύδουσα νά λύση τό ζήτημα υπέρ 
τοΰ Έσσάτ πασά καί πράξιν δικαίαν θά πράξη, άλλά θά ικανοποίηση καί 
τό αίσθημα τής πόλεώς μας, ή όποία μ ’ ευγνωμοσύνην αναφέρει τό όνομα 
τοϋ ιστορικού τούτου άνδρός.

Ό  Χρηστοβασίλης άφιέρωσε δυό άρθρα γιά τόν Έσσάτ καί ήταν έντονα
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έπικριτικός κατά τών κυβερνητικών οργάνων, πού χειρίζονταν τό θέμα: 
Δέν είναι ή πρώτη φορά πού επισκέπτεται τήν πόλιν τών Ίωαννίνων καί 
πόλιν τής γεννήσεώς του καί πατρίδα του, ό ηρωικός, ένδοξος, πολιτισμέ
νος καί τίμιος τοϋρκος στρατηγός Έσσάτ πασάς, καί δμως ή πόλις τών 
Ίωαννίνων καί αί άνώτεραι έν αύτφ άρχαί ούδεμίαν συγκίνησιν ησθάνθη-

σαν έπί τη παρουσία ένταϋθα τοιούτου 
ιστορικού άνδρός, τοϋ όποιου ή ήττα 
συνεδέθη μέ τήν άπελευθέρωσιν τής Η πεί
ρου, ά λλ ' ήττα ισοβάθμιος τής νίκης. Καί 
ό άρθρογράφος, άφοΰ εξιστορούσε τις 
συνθήκες κάτω άπό τίς όποιες άγωνίστηκε 
ό Έσσάτ πασάς καί πώς σώθηκε ή πόλη 
άπό τήν καταστροφή, πρόσθετε: Άλλά  
ύπάρχει καί ένας άλλος Έσσάτ πασάς, ό 
άνθρωπος, κατά μοιραίαν σύμπτωσιν 
συνταυτισμένος μέ τόν τοϋρκον στρα
τηγόν Έσσάτ πασάν καί αύτός μάς ένδια- 
φέρει κυρίως σήμερον. (Καθ’ όλη τή διάρ
κεια τοΰ πολέμου) έδειξεν ούχί τουρκικήν, 
άλλά χριστιανοτικωτάτην διαγωγήν, σε- 
βασθείς τήν ζωήν, τήν τιμήν καί τήν περι
ουσίαν τών Ελλήνων Ήπειρωτών. Καί 
δταν ό Έσσάτ πασάς παρέδωσεν εις τόν 

νικητήν τά Γιάννινα καί δλην τήν Ήπειρον, ή Ηπειρωτική χώρα δέν έφε- 
ρεν οϋτε Ιχνος πολεμοπαθούς χώρας. Άλλοίμονον έάν ήτο άλλος πασάς 
εις τήν θέσιν του. Τά Γιάννινα μεθ’ όλης τής Ηπείρου, θά έγίνοντο γή Μα
διάμ! Αύτόν τόν άνθρωπον Έσσάτ πασάν, έπισκεφθέντα τά Ιωάννινα ώς 
ξένος, χάριν κτηματικών του ύποθέσεων, ήγνόησαν αί Δημοτικαί καί Δ ι
οικητικοί άρχαί τών Ίωαννίνων νά τού προσφέρουν ένα έλάχιστον φόρον 
τιμής καί εύγνωμοσύνης! Όποία μαύρη αχαριστία!Αύτήν τήν έλλειψιν έπι- 
γνώσεως... άνέλαβε νά έκπλύνη τό VIII σύνταγμα τοϋ ’Ορειβατικού πυρο- 
βολικοϋ, ό διοικητής τοϋ οποίου προσεκάλεσεν έπισήμως τόν Έσσάτ 
πασάν τήν ημέραν τοϋ Πάσχα εις γεϋμα εις τούς στρατώνας τοϋ πυροβο
λικού καί τοϋ άπέδωσε τιμάς στρατηγού! (20-4-31).

Τό άρθρο τοΰ Χρηστοβασίλη είχε ευρύτατη άπήχηση στό κοινό. 
Ά νδρες καί γυναίκες, γραμματισμένοι καί άγράμματοι, έμποροι καί έπι- 
στήμονες, άπό τοϋ μεγαλουργού μας μητροπολίτου μέχρι τοϋ τελευταίου 
μικροαστού δλοι άνεξαιρέτως μάς συνεχάρησαν καί δλοι άνεγνώρισαν δτι 
πράγματι, δικαίως-δικαιότατα, ή πόλις αύτη καί μ ετ’ αύτής ολόκληρος ή 
Ή πειρος οφείλουν... τήν διάσωσίν των εις τόν Έσσάτ πασάν  (τούτο) μάς 
καθιστά ύπερηφάνους διότι πρώτοι ύψώσαμεν τήν φωνήν τής Δικαιοσύ

Ο Εσσάτ πασάς



— 322 —

νης υπέρ τοϋ Άνδρος τούτου... Ή δη μετά τά δσα έγράψαμεν είς τό προη
γούμενοι άρθρον καί γράφομεν είς τό παρόν (23-4-31) τόν λόγον έχουν ό 
δήμαρχος καί τό Δημοτικόν συμβούλιον. Οί δύο οϋτοι παράγοντες οφεί
λουν νά συνεργαστούν περί τής άποδόσεως τής τιμής καί τής ευγνωμοσύ
νης πρός τόν Ίωαννίτην στρατηγόν Έσσάτ πασσάν... Τό ζήτημα τής άπο
δόσεως τιμών δέν είναι οικονομικόν διά τήν πόλιν. Μία άναθηματική 
πλάξ έπί τής έμπροσθίας πλευράς τής έν τφ  Φρουρίφ πατρώας οικίας του, 
έν fi έγεννήθη οϋτος μέ τήν έπιγραφήν: «Έν τή πατρώα ταύτη οικία έγεν- 
νήθη ό Έσσάτ πασάς», καί ή διά τοϋ ονόματος του ονομασία τής πρό τής 
οικίας ταύτης όδοϋ θά ητο έργον στοιχειοδεστάτου καθήκοντος. Καί τό 
έργον τοϋτο θά ητο άρτιώτερον, άν τό Δημοτικόν συμβούλιον άνεκήρυττεν 
αυτόν έπίτιμον πολίτην καί άνηρτάτο είς τήν αίθουσαν τελετών καί αύτή 
ή είκών τοϋ Έσσάτ πασά...

Δέν μπόρεσε νά άποδεσμευτεΐ άπό τίς προκαταλήψεις του ό Δήμος Ίω- 
αννιτών καί νά κάνει πράξη τήν ορθότατη πρόταση τοϋ Χρηστοβασίλη. 
Παρά τό σύμφωνο πού είχε υπογράφει μέ τήν Άγκυρα, οί άρχές -όχι ό κό
σμος· εξακολουθούσαν νά βλέπουν στό πρόσωπο τοΰ Έσσάτ μόνο τόν 
τοΰρκο στρατηγό, πού πολέμησε μέ νύχια καί δόντια γιά νά κρατήσει τήν 
πόλη τουρκική, καί παραγνώριζαν τήν άνθρωπιά του, πού έσωσε τήν πόλη 
άπό τήν καταστροφή. Έτοιμοι ήταν οί φανατικοί μουσουλμάνοι πού είχαν 
έρθει άπό τά βάθη τής Μικράς Άσίας νά στηρίξουν τήν άμυνα τής πόλης, 
όπως καί οί Αλβανοί πού άπέμειναν καί εξακολουθούσαν νά πολεμούν μέ 
τούς Τούρκους, νά σκορπίσουν τή φρίκη καί τόν όλεθρο, μέ λεηλασίες, 
άρπαγές, φόνους, πυρπολήσεις σπιτιών καί συνοικιών μόνο ή σιδερένια 
θέληση καί ή άγάπη τού Έσσάτ γιά τόν τόπο πού γεννήθηκε, έσωσαν τά 
Γιάννινα. Ούτε μιά άναμνηστική πλάκα, λοιπόν, ούτε μιά ονομασία δρό
μου, ούτε μιά άπονομή τιμής... Ή  εύθύνη βαρύνει όλους τούς δημάρχους 
άπό τήν άπελευθέρωση τής πόλης ώς τίς μέρες μας...

Ό  Έσσάτ κατέλυσε, όπως καί κατά τό προηγούμενο ταξίδι του, στό 
Ίλιον  Πάλλας. Τά τούρκικα άρχοντικά τής πόλης ήταν όλα άνοιχτά γ ι’ 
αύτόν, πρώτο άπ’ όλα τοΰ μουφτή. Καί πολλά άρχοντικά Ελλήνων θά τό 
θεωροΰσαν τιμή τους νά φιλοξενήσουν ένα τόσο υψηλό έπισκέπτη, συμπα
τριώτη τους. Ζοΰσαν άκόμα οί περισσότεροι Γιαννιώτες, πού στις καρδιές 
τους σπαρταρούσαν ζωντανές οί έπιβιώσεις τών μεγάλων ημερών τής πο
λιορκίας καί τής άπελευθέρωσης καί γνώριζαν καλά τίς μεγάλες ύπηρεσίες 
πού πρόσφερε ό Έσσάτ στήν πόλη, άπό τότε τόν τιμούσαν καί τόν σέβο
νταν. Ό χ ι όμως οί άρχές' στέκονταν άπέναντι του κουμπωμένες, άπόδειξη 
πώς ούτε στις κτηματικές υποθέσεις του δέν έλεγαν νά δώσουν ένα τέλος... 
Ούτε τόν τάφο τοΰ πατέρα του φρόντισαν οί δημοτικοί άρχοντες, κι αύτό 
τόν ύποχρέωσε νά ξανάρθει στά Γιάννινα τό 1934 γιά νά τόν περιποιηθεΐ 
καί νά τόν άνακαινίσει. Δέν ήταν τυχαίος ούτε ό πατέρας τοΰ Έσσάτ' είχε
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διατελέσει καί δήμαρχος, καί σύμφωνα μέ δσους ασχολήθηκαν μέ τήν πα- 
λαιότερη Ιστορία τής πόλης, κατεπάτησεν τόν σχολαστικόν σεβασμόν τών 
έν αύτή μωαμεθανικών νεκροταφείων καί πολλά τούτων μετέβαλεν εις 
δρόμους, εξ οΰ καί «Χαλαστής» ώνομάσθτη ύπό τών Τουρκογιαννιωτών. 
Ά ς  είναι...

Σέ συνεννόηση μέ τό μουφτή, οί οικογένειες τοΰ Πέτρου καί τοΰ Γιά- 
γκου πήγαν τή δεύτερη μέρα τοΰ Πάσχα, νά ύποβάλουν τά σεβάσματά τους, 
καί γιά μιά άκόμα φορά, τίς εύχαριστίες τους πρός τό μεγάλο εύεργέτη 
τους. Μαζί τους ήταν καί ή Θεώνη. "Οταν τήν είδε ό Έσσάτ, δέν τήν άνα- 
γνώρισε. Είχε βοηθήσει νά γυρίσει στήν πατρίδα της ένα ταλαιπωρημένο, 
άδύνατο καί βασανισμένο πλάσμα, τώρα άντίκρυζε μπροστά του μιά σπά
νια καλλονή, πιό όμορφη κι άπό τίς ομορφότερες γυναίκες πού δέν σπά
νιζαν στήν πατρίδα του. Ό ταν τήν πρόσεξε καλλίτερα, τήν ώρα πού ή Θε
ώνη πλησίασε γιά νά τοΰ φιλήσει τό χέρι, συνειδητοποίησε ποιά ήταν, 
άνοιξε διάπλατα τήν άγκαλιά του καί τή δέχτηκε. —Θεώνη, καλό μου κο
ρίτσι, δυό χρόνια έχω νά σε δώ καί μέσα στά χρόνια αύτά βάλθηκε ό 
Αλλάχ νά σε ξαναχτίσει από τήν άρχή, νά σοϋ χαρίσει τά καλλίτερα στο
λίδια, δέν πιστεύω στά μάτια μου... Ό  Έσσάτ τήν κρατοΰσε ζεστά στήν 
άγκαλιά του, κι ούτε αύτή ήθελε νά φύγει άπ’ έκεϊ... Δέν έλεγε λέξη, καί 
νάθελε, δέν θά μποροΰσε, τά δάκρυα έτρεχαν άσταμάτητα άπό τά μάτια 
της, δάκρυα εύγνωμοσύνης γιά τόν άνθρωπο πού τής χάρισε τή ζωή καί 
τήν ξανάδωσε στήν οίκογένειά της.,.Ό Έσσάτ, κάποια στιγμή, άπολυτρω- 
μένος άπό τήν έκσταση πού τοΰ είχε δημιουργήσει ή παρουσία τής Θεώνης, 
άντιλήφθηκε πώς βρίσκονταν κι άλλοι στό δωμάτιό του, ζήτησε συγγνώμη 
γιά τήν άφηρημάδα του, άφησε τή Θεώνη καί πήγε κοντά τους. —Σοφολο
γιότατε, Μουσταφά φίλε μου, κύριε Κωστίδη, κύριε Κεϊβανίδη, χαρά μου 
πού σάς ξαναβλέπω, διπλή χαρά πού σάς βλέπω όλους καλά καί ευτυχι
σμένους. —Περισσότερο εύτυχισμένους, έξοχότατε ά π ’ ότι διαισθάνεστε, 
είπε ό Γιάγκος, κι αυτό είναι πού φοβόμαστε... μή τυχόν καί προκαλέσουμε 
τή μοίρα μας... —Γιατί τό λέτε αύτό; ρώτησε μέ άπορία ό Έσσάτ... —Αύτή  
τήν εβδομάδα παντρεύουμε τή Θεώνη μας, πήρε τό λόγο ό Πέτρος, μ ’ ένα 
θαυμάσιο έπιστήμονα, είμαστε χαρούμενοι κι εύτυχισμένοι, άπ' αύτοϋ ξε
κινάει κι ό φόβος μας... Ό  Έσσάτ γύρισε πρός τή Θεώνη, περιεργάστηκε 
μέ προσοχή τό πρόσωπό της, κατάλαβε. —Καί μένα μέ κάνεις εύτυχισμένο, 
κόρη μου, είπε μέ συγκίνηση καί τήν τράβηξε πάλι στήν άγκαλιά του. Κι 
άκοϋτε σείς, πού κάθεστε σέ τέτοιες ώρες, καί λογαριάζετε πώς νά φερθείτε 
γιά νά μήν προκαλέσετε τήν κακιά μοίρα. Ό  ’Αλλάχ είναι μεγάλος, αύτός 
προσδιορίζει τή μοίρα μας, τ&κισμέτ, τίποτε άλλο δέν είναι έξω α π ’ αύτό.
*Επειτα κι ό θεός ό δικός μας κι ό θεός ό δικός σας, άγαποϋν τούς άνθρώ- 
πους, θέλουν τήν εύτυχία τους. Καί θά θυμώσουν σ τ ’ άλήθεια, είπε γελώ
ντας τώρα, άν άρχίσουμε νά μοιρολογούμε σέ στιγμές πού γεμίζουν τίς
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καρδιές μας μέ τά πιο γλυκά συναισθήματα. Έσύ σοφολογιότατε κοίταξε 
νά τούς βάλεις μυαλό, οί παπάδες τους φαίνεται δέν τούς βοηθούν. Γέλα
σαν δλοι καί κάθησαν στίς πολυθρόνες γύρω άπό τόν Έσσάτ, όταν αύτός 
έδωσε τό σύνθημα. —Έμεΐς, έξοχότατε, μίλησε ό Πέτρος, δέν ήρθαμε σή
μερα έδώ μόνο γιά νά σάς εύχαριστήσουμε, γιά μιά άκόμα φορά, γιά τά 
όσα καλά κάνατε στίς οίκογένειές μας. "Ηρθαμε καί σάν καλεστάδες... 
— Τί θά πει αύτό; τόν διέκοψε μέ άπορία ό Έσσάτ. —Ή  Θεώνη, όπως 
άκούσατε, παντρεύεται τό Σάββατο, τό γάμο θά εύλογήσει ό Σπυρίδων. 
'Εγώ κι ό Γιάγκος, οί δυό πατεράδες της, θά στεκόμαστε στό πλά ι της, 
δμως χρειάζεται καί τόν τρίτο πατέρα της, έσάς. Ό  θεός θέλησε νά βρίσκε
στε στά Γιάννινα αύτές τίς μέρες, πού άνοίγει καινούριος δρόμος γιά τή 
ζωή της. Γιά μάς είναι καλοσήμαδος ό έρχομός σας, δέν έγινε τυχαία, σί
γουρα ό δικός σας ’Αλλάχ οδήγησε τά βήματά σας στά Γιάννινα. Σάς πε
ριμένουμε λοιπόν, νά σταθήτε δίπλα μας στή Θεώνη, στήν έκκλησία τοϋ 
Αρχιμανδρειοϋ, τό Σάββατο πού μάς έρχεται.

Ό  Έσσάτ συγκλονίστηκε. Γρήγορα έφερε στό νοΰ του, τίς φοβερές μέ
ρες τής άμυνας τοϋ Μπιζανιοϋ, τότε πού νύχτα μέρα ξαγρυπνοΰσε πλάϊ 
στούς ρακένδυτους καί πεινασμένους στρατιώτες του, γιά νά άποκρούσει 
τίς άδιάκοπες επιθέσεις τοϋ άντίπαλου, σ’ ενα άγώνα μέχρι θανάτου, έπα
θλο είχε τήν πόλη πού γεννήθηκε, θά τήν κρατοϋσε ή θά τήν έχανε; "Ηξερε 
πώς στίς φυλακές είχε κρατούμενους, καταδικασμένους σέ θάνατο, δυό 
έξέχουσες προσωπικότητες τών Ελλήνων τής Ηπείρου, τό μητροπολίτη 
Κονίτσης Σπυρίδωνα καί τό δημοσιογράφο Γ. Χατζή' δέν είχε ποτέ σκοπό 
νά διατάξει τήν έκτέλεσή τους καί στενοχωρήθηκε δταν στά κατοπινά χρό
νια διάβαζε πώς, χάρη στήν αύστηρή προειδοποίηση τοϋ Κωνσταντίνου 
δέν τούς θανάτωσε. Σκέφτηκε πώς θά βρισκόταν άκόμα μιά φορά άντιμέ- 
τωπος στήν έκκλησία μ’ αύτό τόν τρομερό παπα, πού άψηφοΰσε τό θάνατο, 
σ’ ένα χριστιανικό μυστήριο, καί μιά κοινή προσευχή. Είχε δίκιο ό Πέτρος 
νά τόν άποκαλει τρίτο πατέρα τής Θεώνης, κι ό ίδιος τή θεωρούσε κόρη 
του, μήπως δέν βοήθησε νά ξαναρχίσει ή ζωή της άπό τό μηδέν; Οί άλλοι 
δέ μιλούσαν, σεβάστηκαν τούς συλλογισμούς του. —Θάρθω, πετάχτηκε σέ 
μιά στιγμή όρθιος ό Έσσάτ, θά μέ συνοδεύει κι ό πατρικός μου φίλος ό 
μουφτής, δλοι μαζί θά προσευχηθούμε γιά νά είναι στρωμένος μέ ρόδα ό 
νέος δρόμος πού άρχίζει ή κόρη μας... Οί άλλοι δέν μπορούσαν ν ’ άρθρώ- 
σουν λέξη άπό τή συγκίνηση. Σιωπηλά, έτρεξαν καί φίλησαν τό χέρι τοΰ 
Έσσάτ, αύτός τό άποτραβοΰσε, άνοιγε μόνο τήν άγκαλιά του καί τούς 
έσφιγγε νοιώθοντας πώς οί άνθρωποι πού ήταν κοντά του, ήθελαν μέ κάθε 
τρόπο νά έκδηλώσουν τά αισθήματά τους πρός τόν εύεργέτη τους, τόν άπέ- 
ραντο σεβασμό, τήν εύγνωμοσύνη καί τήν άγάπη τους...

Χρέος τοΰ Πέτρου γιά τίς άμέσως επόμενες μέρες, ήταν νά συναντήσει 
τό δεσπότη, νά τόν παρακαλέσει νά εύλογήσει τό μυστήριο, νά τόν κατα



τοπίσει γιά τήν παρουσία τοΰ Έσσάτ, άλλά καί νά κουβεντιάσουν γιά τά 
δσα συνέβαιναν τόν τελευταίο καιρό στά Γιάννινα- ήταν βέβαιος πώς θά 
είχαν δημιουργήσει δυσάρεστες καταστάσεις στό Σπυρίδωνα, υστέρα μά
λιστα άπό τίς επιθέσεις πού δέχονταν, έξαιτίας τοΰ κατατρεγμοΰ τοΰ άνε- 
ψιοΰ τους, τοΰ καθηγητή Άλκ. Κοντοπάνου. Ό  Πέτρος ένοιωθε πώς ήταν 
ύπόλογος απέναντι του, επειδή δέν μπόρεσε νά τόν συναντήσει νωρίτερα, 
νά τοΰ έκφράσει τά συναισθήματά του, νά τοΰ συμπαρασταθεί. Άποπειρά- 
θηκε μιά δυό φορές, άλλά δέν έγινε δυνατή ή συνάντηση' ό Σπυρίδων, 
κυρίως μετά τήν έμπλοκή τής Μητρόπολης στήν ύπόθεση τών σκανδάλων, 
βρισκόταν συνεχώς στήν Αθήνα. Δέν τήν εύρισκε άρκετή αύτή τή δικαιο
λογία γιά τόν εαυτό του ό Πέτρος, αν έπέμενε, θά μπορούσε νά δει τό 
Σπυρίδωνα. Γι’ αύτό αισθανόταν κάποιο φόβο όταν τήν Τετάρτη βάδιζε 
γιά τή Μητρόπολη, δέν ήξερε πώς θά τόν ύποδεχόταν. Δέν συνέβη τίποτα 
άπ’ δ,τι φοβόταν. Ό  Σπυρίδων, ναί, ήταν πικραμένος, στενοχωρημένος, 
άηδιασμένος γιά τή στάση μεγάλου μέρους τοΰ ποιμνίου του άπέναντι του, 
καθόλου όμως έκδικητικός γιά τούς άντιπάλους του. Περισσότερο τούς 
λυπόταν, παρά τούς έχθρευόταν, αύτό διαπίστωσε ό Πέτρος κατά τή συνο
μιλία του. Τόν δέχτηκε χωρίς νά πει τίποτα, τοΰ έδωσε τό χέρι νά τό φι
λήσει, τόν κάθησε άπέναντι του, τόν κοίταξε έπίμονα άρκετή ώρα' ό Πέ
τρος κάποια στιγμή κατέβασε τά μάτια, δέν άντεχε έκεΐνο τό βλέμμα, τό 
έταστικό, ένοιωθε σά νά ξεγύμνωνε τήν ψυχή του γιά ν ’ άποκαλύψει τά 
μυστικά της... Λύπη έκρυβε ό λόγος του όταν μίλησε. — Καλά βρέ, άκόμα 
καί συ τρομοκρατήθηκες άπό τήν έπιτροπή τοϋ συλλαλητηρίου καί δέν 
τόλμησες νά πατήσεις τό πόδι σου στή Μητρόπολη, μή σέ παρεξηγήσουν; 
Γιά «έπιτροπή έθνικής σωτηρίας τής Γαλλικής έπαναστάσεως» τήν πέρα
σες καί φοβήθηκες μήν σοϋ πάρει τό κεφάλι; Πέτρος κι έσύ έτοιμος νά μέ 
προδόσεις, δπως ό μεγάλος άπόστολος τόν Κύριο, «πριν άλέκτωρ φωνήση 
τρίς...». Δέν τόν άφησε νά συνεχίσει ό Πέτρος, πετάχτηκε όρθιος. —Όχι, 
δεσπότη μου, νά χαίρεσαι τήν άρχιερωσύνη σου, δχι, μήν πεις άλλο τίποτα, 
θά μέ άδικήσεις. Έφταιξα πού δέν ήρθα νωρίτερα, είναι δμως άδικία νά 
μοϋ καταλογίζεις φόβο γι ’ αύτή τήν καθυστέρηση, μήπως καί φανώ δυσά
ρεστος στήν έπιτροπή. Μέ ξέρεις άπό παλαιότερους καιρούς, άπό τήν 
εποχή τοϋ διχασμοϋ, τότε πού κάθε κίνηση καί στάση παρεξηγόταν καί είχε 
συνέπειες, έγώ βρέθηκα πάντοτε στό πλευρό σου, στις κακές καί τίς καλές 
μέρες, ποτέ δέ λογάριασα τή γνώμη τών άλλων, τή φωνή τής συνείδησής 
μου πάντα ακόυσα, έτσι ήμουν καί θά είμαι κοντά σου... —Φτάνει, φτάνει, 
τόν διέκοψε τώρα ό Σπυρίδων, δέν θέλω άλλα, μ ’ έπεισες, συνέχισε γελώ
ντας. Κάθησε τώρα νά κουβεντιάσουμε... Μίλησαν γιά όλα. Γιά τά σκάν
δαλα, γιά τήν καταλαλιά τοΰ κόσμου, γιά τή μητροπολιτική μαφία, τώρα 
γίναμε καί ’Ιταλοί μαφιόζοι, παρατήρησε ό Σπυρίδων, καί γιά νά μάς διώ
ξουν πάλι, δπως μάς έδιωξαν τήν πρώτη φορά, οργανώνουν τά συλλαλη
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τήρια, εμένα έχουν στόχο Πέτρο, όχι τήν «ηθική κάθαρση» τής πόλης καί 
τόν Κοντοπάνο, ξέρω καλά τί τσανάκι είναι ό άνεψιός μου, κάνει τίς βρω
μοδουλειές πού τόν κατηγορούν έξω άπό τά σχολεία, όχι μέ τίς μαθήτριές 
του, ποτέ μέ τίς μαθήτριές του, είναι μεγάλη άδικία ή άπόλυση καί ό κα
τατρεγμός τριών λαμπρών καθηγητών ό Μελισσάρης ήταν ένοχος, ναί, 
άποδείχτηκε, νά τιμωρηθεί, όχι οί άλλοι, τούς χρησιμοποιούν ώς πρόσχη
μα γιά νά χτυπήσουν έμένα... Βρισκόταν σέ μεγάλη έξαψη ό Σπυρίδων, δέν 
μπόρεσε νά συνεχίσει, ένας συνεχής βήχας, χαρακτηριστικός τής άρρώστει- 
ας του τόν διέκοψε' δταν σταμάτησε, σκουπίστηκε μέ τό μαντήλι του, ό Πέ
τρος ξεχώρισε κόκκινα σημάδια, ή άρρώστεια προχωρούσε μέ γοργούς βη
ματισμούς... Τά ίδια σημάδια έβλεπα καί στό μακαρίτη τό Γιώργη Χατζή, 
σκέφτηκε κι άνατρίχιασε... Ό  κλονισμός τοΰ Σπυρίδωνος δέν κράτησε πο
λύ. Ή ταν τόσο ισχυρή προσωπικότητα καί είχε τόση αύτοκυριαρχία αύτός 
ό δεσπότης, πού τίποτα δέν τόν φόβιζε, άκόμα καί τό αίμα πού έβαφε τό 
μαντήλι του κι ήξερε καλά τί σήμαινε.

Ό ταν ξανάρχισε ή κουβέντα, ό Σπυρίδων ήταν ήρεμος, ή έξαψη είχε πε
ράσει. Εκτονώθηκε μέ όσα, τόσο γρήγορα, μέ μιά άνάσα πές, είπε γιά τούς 
κατηγόρους του, κι ήταν τώρα έτοιμος ν ’ άκούσει τόν επισκέπτη του. Μό
νο τοΰτο είπε, μέ φανερή ειρωνεία, λίγο πρίν άρχίσει νά μιλάει ό Πέτρος: 
— Δέν σοϋ λέω, αύτή ή «έπιτροπή σωτηρίας», είναι εφευρετικότατη. Δέν 
διοργανώνει συλλαλητήρια μόνο γιά νά σώσει τά Γιάννινα άπό τήν ηθική, 
θέλει νά τή σώσει καί άπό τόν «Κανονισμό τών Ελεών». Λές καί στάθηκε 
έμπόδιο νά χτίσουμε τόσα σχολεία, καί κοινωφελή ιδρύματα. Ελιγμό κά
νουν. Σάν είδαν πώς ή άνάμιξη τής Μητρόπολης στά σκάνδαλα, δημιούρ
γησε άντιδράσεις, διάβασες τήν έπιστολή τοϋ γιατροϋ τοϋ Μιχαηλίδη, 
άλλαξαν βιολί καί ξέθαψαν τόν «Κανονισμό». Έγραψαν τόσες φορές γι ’ 
αύτό, θά γράψουν κι άλλες. Έλα, πές μου τώρα τά δικά σου... —Είσαι στε
νοχωρημένος, δεσπότη μου, τό καταλαβαίνω, λυπάμαι πολύ, όχι γιά σένα, 
άλλά γιά όσους δέν σ ’ άφήνουν νά συνεχίσεις τό έργο σου. ΖεΙς σέ μιά 
άνήσυχη άτμόσφαιρα, κάνεις τό σφάλμα νά μήν προσέχεις καί πολύ τήν 
ύγεία σου, ξέρεις πώς τά Γιάννινα σέ χρειάζονται, κι άς λένε οί άλλοι, δέν 
θάθελα νά άντιπαραθέσω στή στενοχώρια σου, τίς εύτυχισμένες στιγμές 
τών οικογενειών μας, αύτές οί μέρες πού ζοϋμε είναι άπό τίς καλλίτερες 
τής ζωής μας... Ό  Σπυρίδων τόν διέκοψε: —Πώς σοϋ πέρασε βρέ άπό τό 
νοϋ, πώς ή χαρά ή δική σου, θά μεγαλώσει τή δική μου στενοχώρια; Πέτρο, 
Πέτρο, καί σύ άκόμα λίγο μέ ξέρεις... Λέγε λοιπόν. —Παντρεύουμε τή Θε
ώνη μας αύτή τήν εβδομάδα, μ ’ ένα λαμπρό παλληκάρι, συμπατριώτη μας, 
σπούδασε πολιτικός μηχανικός στή Λωζάνη καί τώρα δουλεύει στήν ’Αθή
να, στό υπουργείο Συγκοινωνιών. —Πώς τόν λένε; ρώτησε ό Σπυρίδων. 
— Μάνο Βεζάνη, ήρθε κι αυτός καί ή οίκογένειά του πρόσφυγες άπό τή 
Σμύρνη, κατάγονται όμως άπό τά Ζαγοροχώρια, είναι άκόμα άνοιχτό τό
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αρχοντικό τους έκεϊ. — Τόν ξέρω, είπε ό Σπυρίδων, τόν συνάντησα στό 
υπουργείο, έχει καλή θέση, θ ’ άνέβει ψηλά. Καλά όλα αύτά, άλλά εκείνο 
πού μ ’ ενδιαφέρει νά μάθω είναι άν ό γαμπρός σας είναι επιλογή τής Θε
ώνης ή δική σας. Ά ν  συμβαίνει τό τελευταίο θά τήν κάνετε δυστυχισμένη... 
—Όχι, όχι, διαμαρτυρήθηκε ό Πέτρος. Μόνη της τόν γνώρισε, τόν διάλε
ξε, τόν άγάπησε καί θέλει νά τόν παντρευτεί. Εμείς δέν είχαμε καμμιά άνά- 
μιξη. —Μπράβο, είμαι σίγουρος πώς θά εύτυχήσει. Αύτό τό κορίτσι τό 
έχω στήν καρδιά μου. Καί μή σάς κακοφανεί, είναι καλλίτερη ά π ’ όλους 
σας... Έλα, έλα, συμπλήρωσε, δλοι καλοί, καλότατοι είστε, μακάρι κι δλο 
τό ποίμνιό μου νά άποτελοϋνταν άπό άνθρώπους σάν έσάς... Γιά νά είμαι 
ειλικρινής, δέν θά ήθελα κάτι τέτοιο. Μέσα σέ μιά κοινωνία άγγέλων, τί 
θά χρειαζόμουν εγώ; Διαβόλους θέλω νά ποιμαίνω, γιά νά τούς κάνω 
άνθρώπους, δσο μπορώ, άν κάποιοι δέν θέλουν ν ’ άλλάξουν, είναι βελζε- 
βούληδες. Κ ι εγώ άρχιβελζεβούλης, συμπλήρωσε ψιθυριστά, νά μήν τόν 
άκούσει ό άλλος. —Ποιά μέρα θά γίνει ό γάμος: ρώτησε δυνατά τόν Πέτρο. 
— Τό Σάββατο, κι ήρθα έκ μέρους δλων νά σάς παρακαλέσω νά τόν ευλο
γήσετε έσεΐς. — Θάρθω βρέ, πότε έλειψα άπό τίς χαρές τών οικογενειών 
σας; Μόνο νά μ ’ άφήσει αύτό τό καταραμένο κρυολόγημα, μέ καθήλωσε 
στό κρεβάτι, πιστεύω ώς τότε νά γίνω καλά. Θά κατεβείτε στή Μητρόπολη 
γιά τή στέψη; —Δέν θά φύγουμε οϋτε τή φορά αύτή άπό τό Άρχιμαντρειό, 
είναι ή έκκλησία μας, σεβασμιώτατε, τό καταλαβαίνετε... Θάθελα νά σάς 
πώ καί κάτι άλλο. Στό γάμο θά βρίσκεται καί ό Έσσάτ πασάς, τόν καλέ- 
σαμε, είναι ό τρίτος πατέρας τής Θεώνης... Μήπως έχετε άντίρρηση γιά τήν 
παρουσία του;... —Πώς τό λές αύτό; Ό  Έσσάτ είναι παλληκάρι, λεβεντό- 
πασας, μέ μπέσα, κρατάει τό λόγο του, μ ’ έσωσε άπό τήν κρεμάλα στόν 
πόλεμο, μπορώ νά τό ξεχάσω; Έμαθα γιά τόν έρχομό του, θάρθει σίγουρα 
νά μέ δει, τό ίδιο έκανε καί κατά τήν προηγούμενη φορά. Είναι βέρος Γιαν- 
νιώτης κι οί δικοί μας τόν παιδεύουν μέ τά κτήματά του. Κάνατε πολύ 
καλά πού τόν καλέσατε...

Πρώιμο Πάσχα, πρώιμη καί ή άνοιξη. Καί ή εβδομάδα τής Διακανησί- 
μου δέν ήταν μόνο φωτεινή γιά τίς ψυχές άνθρώπων -πόσο ταιριαστός ό 
στίχος τοΰ ψαλμωδοΰ: Νύν πάντα πεπλήρωται φωτός...- άλλά έδειχνε νά 
μοιάζει σάν μιά έντονη πινελιά στό ζωγραφικό πίνακα τής άνοιξης, πού 
άν καί δέν είχε άκόμα ολοκληρωθεί, έδειχνε άπό τώρα τί έξαίσιο καλλιτέ
χνημα θά εμφάνιζε... Μέσα σ’ αύτή τήν άποθέωση τοΰ φωτός καί τών χρω
μάτων, ό γάμος τοΰ Μάνου καί τής Θεώνης ερχόταν ν ’ άποτελέσει τήν πα
ράλληλη σύνθεση μιας ζωής πού πήγαζε άπό τό μεγάλο θαύμα τής ’Ανά
στασης καί τήν άναγέννηση τής 'φύσης' καί τά δυό στοιχεία ύπήρχαν στήν 
ένωση τών δυό ξεχωριστών ύπάρξεων, νά ένας άλλος πίνακας συμβολικός 
τής συνέχισης τής άνθρώπινης ζωής, στήν καλλίτερή της έκφραση... Τό 
πλήθος κατέκλυζε τό έσωτερικό τοΰ ναοΰ καί τόν τεράστιο περίβολο τοΰ
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Άρχιμαντρειοΰ. Γιαννιώτες δλων τών κοινωνικών τάξεων, Ζαγορίσοι άπό 
τό χωριό τοΰ γαμπροΰ καί τά γύρω χωριά, ’Αθηναίοι, επιστήμονες, συγγε
νείς καί φίλοι, έδωσαν τίς δικές τους άποχρώσεις στή σύνθεση τοΰ μεγά
λου πίνακα. Καί στή μέση τοΰ ναοΰ, ό Μάνος καί ή Θεώνη σκορποΰσαν 
τό δικό τους φώς στήν έκκλησιά, μέ τίς πανέμορφες εικόνες, μόνο σ’ έναν 
τέτοιο περίγυρο μποροΰσαν νά σταθοΰν αρμονικά ό άντρας καί ή γυναίκα 
πού θά ένωναν τίς τύχες τους, ενώπιον θεού καί ανθρώπων... Μπροστά 
τους ό Σπυρίδων, μέ βασανισμένο άκόμα πρόσωπο άπό τήν έξαρση τής 
άρρώστειας. Δίπλα του ό Έσσάτ, ξερμάτωτος, χωρίς τό ξίφος, τό καλπάκι, 
τή στολή, τά παράσημα καί τά φανταχτερά χρώματα, ένας εύθυτενής σεβα
στός πολίτης- έβλεπε τό Σπυρίδωνα καί τοΰ χαμογελοΰσε, είχε ήρεμη τή 
συνείδησή του, οί σκληροί δικαστές τοΰ στρατοδικείου του τόν είχαν κα
ταδικάσει σέ άπαγχονισμό, τόν έβλεπε κι ό Σπυρίδων κι έτρεχε ή μνήμη 
του στά σκληρά έκεΐνα χρόνια -τόσο κοντινά, άλλά πόσο μακρυνά φάντα
ζαν! - κι άνάβλυζε ό θαυμασμός κι ή έκτίμηση γιά τή μεγαλοψυχία τοΰ 
άνδρα πού στεκόταν δίπλα του, κι ήταν τότε θανάσιμος έχθρός του. Κοντά 
τους, πίσω καί γύρα τους, γονείς, άδέλφια, συγγενείς καί φίλοι τών νεο- 
νύμφων, καί άρχές καί έξουσίες κάθε είδους καί κάθε βαθμοΰ, όχι, δέν 
έλειπε κανείς, άπό τή μεγαλύτερη σύναξη πού έγινε ποτέ στά Γιάννινα, σέ 
μιά γαμήλια τελετή. Στέφεται ό δοϋλος τοϋ θεοϋ Μάνος, τήν δούλην τοϋ 
θεοϋ Θεώνην... Στέφεται ή δούλη τοϋ θεοϋ Θεώνη, τόν δοϋλον τοϋ θεοϋ 
Μάνον..., υψώθηκε κάποια στιγμή άνάμεσα άπό τούς ψαλμούς καί τίς 
εύχές, ή βραχνή, άλλά δυνατή καί έπιβλητική φωνή τοΰ Σπυρίδωνος- καί 
καθώς ό χορός έψαλλε μελωδικά τό: Κύριε ό θεός ημών δόξη καί τιμή στε- 
φάνωσον αύτούς... κι ό κουμπάρος, ένας συνάδελφος τού Μάνου άπό τήν 
’Αθήνα, άλλαζε τά στέφανα, ένα χαρμόσυνο μουρμουρητό άπλώθηκε στό 
ναό καί έξω άπ’ αύτόν, έπιβεβαίωση καί συναίνεση γιά τό μυστήριο πού 
είχε ολοκληρωθεί... Σέ λίγο ό Σπυρίδων φίλησε στό μέτωπο τούς νεό
νυμφους, τούς εύχήθηκε, μέ τόν τρόπο καί τό λόγο πού αύτός ήξερε, ύπεν- 
θυμίζοντάς τους τό περιεχόμενο τών εύχών πού διάβασε κι έπρεπε γ ι’ 
αύτούς νά είναι κανόνας ζωής, έσφιξε μέ θέρμη τό χέρι τοΰ Έσσάτ, τού 
Πέτρου, τοΰ Γιάγκου, τών γονιών τοΰ γαμπρού καί τού κουμπάρου, κι 
έφυγε, συνοδευόμενος άπό τό διάκο καί τούς άλλους βοηθούς του' δέν θά 
παρευρισκόταν στό γαμήλιο τραπέζι, δέν ένοιωθε άκόμα καλά... ούτε καί 
ό Έσσάτ θά έμενε στό τραπέζι- Γιαννιώτης ήταν, ήξερε καλά τά ήθη καί τά 
γαμήλια έθιμα τών χριστιανών, ίσως ή παρουσία του ν ’ άποτελοΰσε μιά 
παραφωνία στήν έορταστική ομήγυρη. Μαζί μέ τό μουφτή, έφυγαν, άφοΰ 
έδωσαν τίς εύχές τους σ’ όλους, ή Θεώνη τόν ήθελε κοντά της, ήταν ό τρί
τος πατέρας της, τού τό ψιθύρισε στ’ αύτί όταν τή φιλούσε. —Θά τόθελα 
πολύ κόρη μου, τής ψιθύρισε, σπουδαίες φροντίδες μ ’ άναγκάζουν νά μήν 
έρθω. Νά είσαι ευτυχισμένη μέ τόν άντρα σου γιά όλη σου τή ζωή... Δέν
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θέλησε νά τής πει τούς πραγματικούς λόγους τής απουσίας του, ήξερε πώς 
θά τήν πίκραινε...

Χρειάστηκε ώρα πολλή, ώσπου νά περάσουν όλοι γιά νά εύχηθοϋν τούς 
νεόνυμφους. Κι ύστερα τό πλήθος τών ειδικών καλεσμένων, μ’ επικεφα
λής δυό κομπανίες οργάνων, τράβηξαν γιά τό σπίτι τοΰ Πέτρου Κωστίδη, 
στήν Καραβατιά, εκεί είχε στρωθεί τό γαμήλιο τραπέζι, μέσα καί έξω, στήν 
μεγάλη αύλή καί στόν κήπο, τή γενική εύθύνη είχε άναλάβει ό Θεολόγος, 
μέ τή βοήθεια τής Αλεξάνδρας τής γυναίκας του' ώς τά ξημερώματα τής 
Δευτέρας, ύστερα άπό τήν Κυριακή τοΰ Θωμά, κράτησε τό γλέντι' τά τρα
πέζια στρώνονταν μεσημέρι καί βράδυ, μ’ όλα τά καλά τοΰ θεοΰ, ό Πέτρος 
είχε δώσει εντολή νά μή λογαριάσουν έξοδα, νά μήν άποδιώξουν κανένα 
φτωχό κι άπόκληρο πού θά βρισκόταν έκεϊ. Πατέρας ήταν, πάντρευε τή 
δεύτερη κόρη του, ύστερα άπό τήν πολυαγαπημένη του Χριστίνα. Τό 
ζευγάρι τών νέονυμφων μόνο στό πρώτο τραπέζι, τοϋ μεσημεριοΰ τοΰ Σαβ
βάτου κάθησε, ύστερα άποσύρθηκε διακριτικά, πήρε ενα άμάξι καί τράβηξε 
γιά τό σπίτι τής Θεώνης γιά νά ολοκληρώσει τήν εύτυχία του... Τήν άλλη 
μέρα έφευγαν γιά τό γαμήλιο ταξίδι στήν Κέρκυρπ...

Σ τήν ’Αθήνα, τά άντιπολιτευόμενα κόμματα, καί ;u οισσότερο τά δημο
κρατικά, καυτηρίαζαν πολλές φορές μέ τρόπο απαράδεκτο, τά λάθη, 

τίς παραλείψεις καί προπαντός τά κυβερνητικά σκάνδαλα, πού ξεφύτρω
ναν σά μανιτάρια τό ενα πίσω άπό τό άλλο. Τόν θόρυβο άπό τήν αύξηση 
τής τιμής τοΰ ψωμιοΰ, πού δικαιολογήθηκε, χωρίς νά πείσει, ότι οφειλόταν 
σέ λογισηκόν λάθος, ήρθε νά επισκιάσει τό μεγάλο σκάνδαλο τής νοθείας 
τής κινίνης -έγινε ήδη λόγος-, μέ τό όποιο ταυτίστηκε καί ή άξιοπιστία τοΰ 
Βενιζέλου. Ά ρχισε άπό τά μέσα ’Οκτωβρίου 1930, δταν άποκαλύφτηκε 
στή Θεσσαλονίκη, ότι τά δισκία κινίνης πού κυκλοφορούσαν δέν περιείχαν 
τή φαρμακευτική ούσία άλλά άλεύρι. Ά πό τή νοθεία άποκόμισαν τεράστια 
ποσά, όσοι συμμετείχαν σ’ αύτή καί ήταν φυσικό ή εξέγερση τοΰ τύπου, 
καθώς καί ή κατακραυγή τοΰ κόσμου, νά είναι πανελλήνια. Τό όνομα τοΰ 
Βενιζέλου συνδέθηκε άμεσα μέ τό σκάνδαλο, όταν κάλυψε μέ τό πρω- 
θυπουργικό κΰρος του τό Γενικό διευθυντή τοΰ Χημείου τοΰ Κράτους Γα- 
λόπουλο, έναντίον τοΰ όποιου στρέφονταν τά πυρά τοΰ τύπου, γιά τήν 
εύθύνη στή νοθεία, άποκαλώντας τον εντιμότατο. Ή ταν ενας χαρακτηρι
σμός πού χρησιμοποιήθηκε άπό τούς δημοσιογράφους γιά πολλά χρόνια, 
σέ περιπτώσεις προσπάθειας συγκάλυψης εύθυνών ανώτερων ύπαλλήλων 
γύρω άπό σκάνδαλα. Τό παράδοξο στήν υπόθεση είναι πώς ό Γαλόπουλος, 
τόν όποιο οί δικαστικές άρχές παρέπεμψαν σέ δίκη, άθωώθηκε στίς 20-6- 
31 άπό τό πενταμελές Έφετεΐο ’Αθηνών, καί άπαλλάχτηκε άπό κάθε κατη
γορία. Παρόλα αύτά, ό σκανδαλοθηρικός τύπος, εξακολούθησε νά θεωρεί 
τήν κυβέρνηση υπεύθυνη γιά τό σκάνδαλο καί τό Γαλόπουλο ένοχο, μέ τόν
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ισχυρισμό δτι άπηλλάγη λόγω αμφιβολιών και υστέρα άπό κυβερνητικές 
πιέσεις πρός τους δικαστές. Ή  άντικυβερνητική προπαγάνδα θά εξακο
λουθούσε νά χρησιμοποιεί τό σκάνδαλο ώς τό κύριο άντιπολιτευτικό μέσο 
καί τό εντιμότατος ώς βασικό χαρακτηρισμό γιά κάθε υπεύθυνο νέου 
σκανδάλου.

Πριν άκόμα άρχίσει ή δίκη τοΰ Γαλοπούλου νέο σκάνδαλο ξέσπασε, μέ 
άνάμιξη σ’ αύτό τού υπουργού Συγκοινωνιών Β. Καραπαναγιώτη. Ή  κα
τηγορία ήταν ότι τά έργα όδοποίΐας Λέσβου είχε άναλάβει εταιρία στήν 
όποία μετείχαν οί τρεις άδελφοί τοΰ Καραπαναγιώτη καί ό γαμπρός του. 
Ή  δίκη έγινε στή Μυτιλήνη, στις άρχές Μάΐου, ύστερα άπό διαφορές πού 
είχαν προκύψει μεταξύ τών συνεταίρων. Ή  κατηγορία κατά τοΰ Καραπα
ναγιώτη ήταν, ή σύστασή του, μέ τήν ιδιότητα τοϋ υπουργού, στήν άνάδοχο 
τής σύμβασης οδοποιίας τής Μυτιλήνης εταιρία, νά δοθούν τά έργα σέ κά
ποιο Γαλάνη, πού ένεργοΰσε γιά λογαριασμό εταιρίας, στήν όποία είχαν 
συμμετοχή οί συγγενείς τοΰ υπουργού. Ό  Καραπαναγιώτης, όταν τόν κά- 
λεσε ό Βενιζέλος, νά δώσει έξηγήσεις καί νά εκθέσει τά πραγματικά γεγο
νότα, μέ στοιχεία άπέδειξε ότι ό γαμπρός του, είχε άποσυρθεΐ, μέ ύπόδειξή 
του, ενωρίς άπό τήν εταιρία. Ό  Βενιζέλος, παρόλα αύτά, ζήτησε άπό τόν 
Καραπαναγιώτη νά παραιτηθεί, γιά νά έχει τήν εύχέρεια, ώς ιδιώτης πιά, 
νά ζητήσει άπό τή δικαιοσύνη τήν καταδίωξη τών δυσφημιστών του. Ή  
άπόφαση τού Βενιζέλου χαρακτηρίστηκε άπό πολλούς, ώς βαρύτατο λά
θος. "Οπλισε τήν άντιπολίτευση μέ νέα έπιχειρήματα. Στή συζήτηση στή 
Βουλή (25 Μα'ίου) ό άρχηγός τοΰ Λαϊκοϋ κόμματος άποστόμωσε τό Βενι
ζέλο, μέ τόν εξής άπλό συλλογισμό: Λφού κ. πρόεδρε ύποσστηρίζετε τήν 
άθωότητα τοΰ Καραπαναγιώτη, γιατί τόν άφήσατε νά παραιτηθεί, μιά καί 
δέν ύπέπεσε σέ κανένα παράπτωμα; Ά ν  τόν ύποχρεώσατε νά παραιτηθεί, 
ή μόνη ερμηνεία είναι δτι παραδέχεστε δτι ήταν ένοχος, άλλοιώς δέν έπρε
πε νά δεχθείτε τήν παραίτησή του. Ά πό τήν υπεράσπιση τοΰ Καραπανα
γιώτη δέν ικανοποιήθηκε ούτε ό παραιτηθείς ύπουργός. Πικραμένος ύπέ- 
βαλε τήν παραίτησή του καί άπό τό βουλευτικό άξίωμα. Οί Λαϊκοί είχαν 
πετύχει μεγάλη νίκη. Εξουδετέρωσαν έναν άπό τούς ικανότερους ύπουρ- 
γούς τοΰ Βενιζέλου. Πέτυχαν άκόμα τόν ήθικό στιγματισμό, ενός άπό τά 
μέλη τοΰ εκτάκτου στρατοδικείου πού κατεδίκασε σέ θάνατο τούς έξ. Ή  
κατάληξη αύτή είχε γενικότερες προεκτάσεις. Καταβλήθηκε προσπάθεια νά 
δοθεί ή ερμηνεία δτι ό ήθικός στιγματισμός άντανακλοΰσε σ’ όλα τά πρό
σωπα πού είχαν έπιλεγεΐ ώς στρατοδίκες, άπό τή βενιζελική παράταξη, άρα 
ή άπόφασή τους ήταν διαβλητή. Τό περίεργο είναι πώς στήν έξουδετέρωση 
τού Καραπαναγιώτη συνέβαλαν καί άρκετοί βενιζελικοί παράγοντες, άκό
μα καί υπουργοί, πού είχαν φθονήσει τή γρήγορη άνοδό του στήν ιεραρχία 
τοϋ κόμματος.Τίποτα δέν έμεινε άπ’ όλα αύτά άπαρατήρητο άπό τό γιαν- 
νιώτικο τύπο, εκτός τοϋ Κήρυκος. Καί ή νοθεία τής κινίνης καί τό σκάν
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δαλο Καραπαναγιώτη σχολιάστηκαν δυσμενέστατα γιά την κυβέρνηση, 
μεγαλύτερη δμως έκταση έδωσαν οί τοπικές έφημερίδες, στό νομοσχέδιο 
περί τύπου τό όποιο χαρακτήριζαν ώς κυβερνητική πρόφαση φίμωσής του.

Αναμφισβήτητα τήν εποχή αύτή ό τύπος, άθηναϊκός καί επαρχιακός, 
έκανε κατάχρηση τής ελευθερίας του, ήταν έντελώς ασύδοτος. Σκανδαλο
λογούσε καί σέ περιπτώσεις πού δέν ύπήρχαν σκάνδαλα, σπίλωνε συνει
δήσεις, χρησιμοποιώντας γλώσσα άπαράδεκτη, δέν λογάριαζε τίποτα, προ- 
κειμένου νά πετύχει τούς στόχους του. Τών αντιπολιτευόμενων στόχος βέ
βαια ήταν ό Βενιζέλος καί ή προσπάθεια κατέτεινε νά τόν φθείρουν διά 
τής τεθλασμένης, μέσω τοΰ περιβάλλοντος του (τόν ίδιο προσωπικά ήταν 
δύσκολο νά τόν μειώσουν ώς διεφθαρμένο καί άναξιόπιστο), πολλές ενέρ
γειες τοΰ όποιου ήταν λανθασμένες, ήθικά διαβλητές καί ποινικά κολάσι
μες. Τόσο είχε έξοργιστεί ό Βενιζέλος, άπό τή χωρίς φραγμούς έπίθεση τοΰ 
τύπου, ώστε, τό άναφέραμε ήδη, τόν άπεκάλεσε κακούργον τύπον.

Εμπεριστατωμένο άρθρο γιά τίς θέσεις του γιαννιώτικου άντιπολιτευ- 
όμενου τύπου έγραφε ό Κήρυξ, ύπερασπίζοντας πάντοτε τήν κυβέρνηση, 
στίς 23-4-31: Κακήν Ιδέαν περί της νοημοσύνης τού Ηπειρωτικού λαού 
έχουν προφανώς τά εγχώρια όργανα τής άντιπολιτεύσεως. Ήμπορούν νά 
συνεχίσουν εις τό διηνεκές τάς κακοήχους ιερεμιάδας των, άνευ έλπίδος 
νά συμφωνήσωσι ποτέ πρός τό δημόσιον αίσθημα. Πρόκειται άκριβώς 
περί μικρογραφίας τοϋ άντιπολιτευομένου άθηναϊκού τύπου, δστις καί 
τάς άτμοσφαιρικάς άνωμαλίας ήμπορεί ν ’ άποδώση εις τήν κυβέρνησιν... 
Ούδέποτε ό άντιπολιτευόμενος τύπος είχε τό ηθικόν σθένος ν ’ άναγνω- 
ρίση μίαν πολιτικήν νίκην τής κυβερνήσεως Βενιζέλου. εϊτε εξωτερικήν, 
εϊτε εσωτερικήν, έπί δύο καί ήμισυ ήδη έτη πλήρη ενεργητικής δράσεως. Ή  
άντίδρασις καί ή δημοκοπία, ύφ ’ όλας αύτών τάς μορφάς, άποτελούσι τό 
χαρακτηριστικόν γνώρισμα τοϋ άντιπολιτευομένου τύπου, έκτός ελάχι
στων τιμητικών έξαιρέσεων. Καί ήτο μοιραΐον τά εγχώρια πολυπληθή 
άντιβενιζελικά δημοσιογραφικά όργανα νά προχωρήσωσιν εις τόν γενικόν 
κανόνα. Εις τό μερίδιόν των έτάσσετο ώς στόχος ή κυβερνητική κοινο
βουλευτική όμάς τής Ηπείρου. Εμπρός λοιπόν! Βουλευταί καί γερουσια- 
σταί συλλήβδην δλοι άνίκανοι καί άνάξιοι τής έμπιστοσύνης τού Ηπειρω
τικού λαού. Ιδού τό στερεότυπον αύτών τροπάριον, τό όποιον καθημε
ρινώς ύψούται εις τήν διαπασών. Ματαιοπονεί ό εγχώριος τύπος -συνέχι- 
ζε- καί πετυχαίνει τό άντίθετο τοΰ έπιδιωκόμενου σκοποΰ. Θά υπηρετούσε 
καλλίτερα τήν Ήπειρον, άν είχε τήν φρόνηση νά συμβάλει καί όχι νά ύπο- 
νομεύει τό άναδημιουργικό έργο τής κυβέρνησης. ’Ορθές -θεωρητικά- ήταν 
οί θέσεις τοΰ Κήρυκος. Μόνο πού οί άντιπολιτευόμενες έφημερίδες, δέν 
έβλεπαν νά έκδηλώνεται γιά τήν Ή πειρο ή πρόθεση τής κυβέρνησης γιά 
άναπτυξή της, δπως γινόταν σ’ άλλες περιοχές...

Γιά νά περιστείλει τίς καταχρήσεις τού τύπου ό Βενιζέλος έδωσε έντολή
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στόν υπουργό Δικαιοσύνης Ν. ’Αβραάμ, νά καταρτίσει νομοσχέδιο αυστη
ρότατο. Τό λάθος τοΰ συντάκτη ήταν ότι ετοίμασε ενα νόμο, πού όταν έγινε 
γνωστό τό περιεχόμενό του, ξεσήκωσε θύελλα διαμαρτυριών άπό αντιπο
λιτευόμενες και συμπολιτευόμενες έφημερίδες, πραγματικά φίμωνε τόν τύ
πο. Τό νομοσχέδιο πήγαινε κι έρχόταν στή Βουλή, δέν ψηφιζόταν, γιά νά 
γίνουν τροποποιήσεις. Έ πί μήνες τό νομοσχέδιο άποτελοΰσε καθημερινή 
ένασχόληση τοΰ τύπου. Πολλά έγραφαν καί οί γιαννιώτικες έφημερίδες. Σ ’ 
ένα άρθρο της (9-5-31) ή Ή πειρος  παρατηροΰσε: Εξακολουθεί ή άπό τών 
στηλών τών εφημερίδων δημοσίευσις τών πρακτικών τής δίκης διά τήν νο
θείαν (τής κινίνης). Καί αποκαλύπτεται μία ολόκληρος μαφία λυμαινομέ- 
νη τό κράτος καί άποκαλύπτεται άκόμα καί ενα κράτος μωρόν, άβουλον 
άποσυντεθημένον. Έν τώ μεταξύ θεωρείται γεγονός βέβαιον πλέον, ότι τό 
άθλιον έκεϊνο καί άντισυνταγματικόν νομοσχέδιον περί τύπου θά ψηφισθή 
έφ ’ όσον ό κ. Βενιζέλος δηλοΐ, ότι θά θέση ζήτημα εμπιστοσύνης διά τήν 
ψήφισίν του είς τήν Βουλήν τών κωφαλάλων, ή όποία δέν είναι δυνατόν 
βεβαίως νά μετέβαλεν συνήθειας τόσον άπροόπτως. Καί τό νομοσχέδιον 
δέν ύπάρχει άμφιβολία ότι θά ψηφισθή καί ίσως άκόμα καί ό τύπος νά φι- 
μωθή, νά τρομοκρατηθή, νά σιωπήση, ένώ <5έν ύπάρχει επίσης καμμία 
άμφιβολία, ότι τό κράτος θά έξακολουθή νά είναι τό σημερινόν άβουλον, 
άθλιον καί μωρόν Βενιζελικόν κράτος, δπως τό άποκαλύπτει καί τό ξε
γυμνώνει ή δίκη διά τήν νοθείαν τής κινίνης. Ά λλά ό τύπος θά έχη σιω
πήση πλέον, αί μισαί έφημερίδες θά έχουν κλείσει, ένώ αί άλλαι μισαί τρο
μοκρατημένοι, δέν θά σάς βρίζουν, οϋτε θά σάς ελέγχουν πλέον κ. Βενιζέ- 
λε...

Ό  Ηπειρωτικός άγών, άντίθετος βασικά μέ τό νομοσχέδιο, παραχω- 
ροΰσε τίς στήλες του καί σέ συνεργάτες πού συμφωνοΰσαν μέ τό περιεχό
μενό του. Σέ δυό άρθρα του (30 ’Απριλίου καί 1 Μαΐου) ό δημοσιογράφος 
Πύρρος Γιαννόπουλος ύποστήριζε τό νομοσχέδιο: Τό νομοσχέδιον περί 
τύπου είναι άληθές ότι, εις τινας διατάξεις, περιέχει περιορισμούς μηχα
νικώς άνεφάρμοστους. Είς τήν βάσιν όμως είναι ορθόν, σύγχρονον καί 
άπαραίτητον. Είναι άνάγκη δπως περιορισθή ό μαινόμενος έκτραχηλισμός 
έφημερίδων τινών. Οί παρατηρήσεις τοΰ άρθρογράφου ήταν ορθές. Μετά 
τήν ψήφιση τοΰ νόμου άπό τή Βουλή, ύστερα άπό άρκετές τροποποιήσεις 
ό Χρηστοβασίλης παρατηροΰσε (15-6-31): Ώ ς τά σήμερα είχαμε τό δικαί
ωμα, μαζί μέ τό δημοσιογραφικόν καθήκον, νά έλέγχωμεν κάθε κυβερνη
τικήν πράξιν καί κάθε παρεκτροπήν τών δημοσίων υπαλλήλων κι έτσι χω- 
ροφυλάκοι, άποσπασματάρχαι, είρηνοδίκαι, δικασταί, οικονομικοί έφοροι, 
ταμίαι, στρατηγοί καί κάθε είδους άξιωματικοί, υπουργοί, πρωθυπουργοί, 
δικηγόροι, γιατροί, φαρμακοποιοί, διδάσκαλοι καί καθηγηταί καί κάθε 
λογής άνθρωποι, δταν παρεκτρέπονταν άπό τά καθήκοντά τους... δταν πα
ρανομούσαν, δταν έκλεφταν ή έδερναν, δταν έπιβουλεύονταν τήν τιμήν
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τοϋ καθενός, έρχονταν ό τύπος, ή έφημερίδα, καί πρό παντός ή έφημερίδα 
μας αύτή καί χτυποϋσε τούς παρεκτρεπομένους... κι έβγαζε στά φόρα κάθε 
κακή τους πράξη καί τά διάφορα κυβερνητικά όργανα, άπό τά πλειό μικρά 
ώς τά πλειό μεγάλα, τά βάνανε στόν τύπο... κι άλλα μέν τά έπιανε ό εισαγ
γελέας άπό τό αύτί καί τάστελνε στό δικαστήριο καί τιμωριώνταν, άλλα 
δέ συμμαζεύονταν φοβούμενα τήν έφημερίδα... Ά λλά τώρα, άπό σήμερα, 
άλλαξε ό νόμος πώδινε τό δικαίωμα στόν τύπο νά έλέγχη καί νά καταγ- 
γέλη κάθε παρανομία τών κυβερνητικών ύπαλλήλών... Τώρα ό νέος νόμος 
μάς βούλωσε τό στόμα, μάς έσπασε τήν πέννα, καί δέν μπορούμε νά γρά- 
ψωμε πλειό τίποτε έναντίον έκείνων πού παρανομούν... Γ ι’ αύτό δέν θά 
καταγγέλωμε στήν έφημερίδα μας στό έξης καμμιά-καμμιά παρανομία, κα
νένα έγκλημα άπό κανέναν έναντίον τοϋ φορολογουμένου λαοϋ μας. Δέν 
τό έπιτρέπει ό νέος νόμος! Τί νά κάνωμε; Μποροϋμε νά τά βάλωμε μέ τό 
νόμο: Υπερέβαλε οπωσδήποτε ό Χρηστοβασίλης. Ό  νέος νόμος ήταν 
αυστηρότατος έναντίον τών δημοσιογράφων πού έθιγαν ύπολήψεις, χωρίς 
νά έχουν στοιχεία, κι όσοι θίγονταν έπρεπε νά έχουν τό δικαίωμα νά κα
ταφεύγουν στά δικαστήρια. Τό λάθος τοΰ νόμου ήταν ότι επέβαλε ποινές 
εξοντωτικές. Πάντως οί ικανοί δημοσιογράφοι έβρισκαν τρόπους νά πα
ρακάμπτουν τό νόμο καί νά ελέγχουν τούς παρανομοΰντες.

Ό  βοηθός επίσκοπος της Μητρόπολης Ίωαννίνων Δημήτριος Ευθυμίου, 
άνήρ ευσεβέστατος, άριστα θεολογικώς μεμορφωμένος, σεμνός, ταπεινόφρων, 
έλεήμων καί μέ πάσαν χριστιανικήν αρετήν πεπροικισμένος, πού είχε προαχθεΐ 
σέ μητροπολίτη Λευκάδος καί Ιθάκης, άνεχώρησε. άρχές ’Απριλίου, γιά τή νέα 
θέση του.- Τά συχαρίκια μας! Έσημειώθηκε στόν ’Ηπειρωτικόν ορίζοντα, ύστε
ρα άπό δύο ετών ησυχία, καί πάλιν ένα λείψανο τής ληστοκρατίας τών Ρετζαί- 
ων, Κουμπαίων κ.λπ., ό Κώτσης, άπό τά περί τήν Κλεισούραν κλεφτοχώρια. 
Αύτός είναι άπό τούς περίφημους άμνηστευμένους όπαδούς τών Ρετζαίων. Με- 
τέσχε τοϋ μεγάλου εγκλήματος τής Πέτρας, κατηγορήθηκε, πέρασε άπό τό Κα- 
χουργιοδικεϊο τής Κερκύρας καί ήθωώθη. ελλείψει ικανών άποδείξεων. Άλλ ’ 
έκ τής πορείας, ήν έσχε τό έγκλημα τής Πέτρας, μετά τήν σύλληψιν τών Ρετζαί
ων καί τήν δίκην αύτών, έβεβαιώθη πλέον (τό δικαστήριο) δτι ό Κώτσης ητο 
έκ τών έκτελεστών τοϋ φοβεροΰ έγκλήματος... Αέγεται δτι είς συμπλοικήν 
έπληγώθη είς τήνχείρα, τελικά ό Κώτσης σκοτώθηκε.- Ό  Μιχ. Λάππας, δευτε
ρότοκος γυιός τοϋ Ίω. Β. Λάππα, δούς τάς έπί διδακτορία έξετάσεις του έν τή 
Νομική σχολή τών Παρισίων, ήξιώθη τοϋ βαθμοϋ άριστα, τιμήσας οϋτω τό 
ελληνικόν όνομα καί ιδιαίτατα τό Ηπειρωτικόν, ένώπιον τών μεγαλυτέρων 
κορυφών τής γαλλικής νομικής επιστήμης.- Γάμοι: Σπϋρος Αούτσης. δι
ευθυντής τοϋ λογιστηρίου τοϋ υποκαταστήματος τής ’Εθνικής τραπέζης καί 
Δάφνη X. Χρηστοβασίλη, έτέλεσαν (26-4-31) έν στενωτάτω οίκογενεικφ κύκλω 
τούς γάμους των. Τό μυστήριον τοϋ γάμου ηύλόγησεν ή Α.Σ. ό Μητροπολίτης 
Ίωαννίνων κ. Σπυρίδων, τούς δέ νυμφικούς στεφάνους άντήλλαξεν ή άδελφή 
τής νύμφης δίς Άνθούλα X. Χρηστοβασίλη, ώς άντιπρόσωπος μακράν εύρι-
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σκομένου άγαπητοϋ φίλου (’Ελευθερία, 27-4-31).- Μέ αφορμή τήν απόφαση 
τών γονέων καί κηδεμόνων τής Ζωσιμαίας σχολής γιά διορισμό παιδονόμου, 
διά τήν εξωσχολικήν τών μαθητών έπιτήρησιν καί παρακολούθησιν, ό γυμνα
σιάρχης τοϋ Β ' γυμνασίου Δημ. Σακελλαρίδης δημοσίευσε στήν ’Ελευθερία

άρθρο (30-4-31), εκ
φράζοντας τήν άν- 
τίθεσή του στό διο
ρισμό παιδονόμου. 
Κατέληγε: ’Εν ταΐς 
ψυχαϊς τών νέων 
άπεικονίζεται ή θέ- 
σις καί ή αξία καί ή 
κατάστασις ήμών 
τών γονέων καί γε
νικώς τοϋ περιβάλ
λοντος έν τω μέσφ 
τοϋ οποίου ζή καί 
δρά ό νέος τής σή
μερον. Ά ς  βελτιώ- 
σωμεν τό περιβάλ

λον, τήν οικογένειαν, τήν κοινωνίαν καί τόσα άλλα, καί τότε καί μόνον τότε, 
ή νεανική ζωή θά έκδηλωθή ώς δεί καί ώς προσήκει. Ά ς  μή αύταπατώμεθα. 
Μάς λείπουν πολλά. Μάς λείπει τό έμψυχον παράδειγμα. Ή παιδονομία είναι 
τι βίαιον, εξωτερικόν, άσυνείδητον. Ή  εσωτερική αναδημιουργία είναι τό θετι
κόν, τό μόνιμον, τό σταθερόν. Μέ δυό άρθρα του -άπαντήσεις, ό Χρηστοβασί
λης εξέφραζε τήν άντίθεσή του στις άπόψεις τοΰ Δ. Σακελλαρίδη καί θεωρούσε 
άναγκαΐο τό διορισμό παιδονόμου, ιδιαίτερα στά Γιάννινα, δπου διαπίστωνε 
δτι οί μαθητές χαρακτηρίζονταν ώς μή έχοντες ήθικάς καί θρησκευτικός βάσεις, 
ήσαν μαθηταί όλων τών ρυπαροτήτων τών σχολείων τών όδών, άτίθασοι καί 
άσεβείς πρός τούς μεγαλυτέρους των. Αυτούς τούς μαθητάς μάς υπόσχεται ό 
κ. γυμνασιάρχης, διά τών περί ελευθερίας παιδαγωγικών θεωριών του νά μάς 
τούς καταστήση άγγέλους! Δηλαδή, νά είσάγχι ελέφαντας εντός ύαλοπωλείων. 
Δέν ξέρω άπό πού προέρχονταν τά αίτια τής δυσπιστίας τοϋ Χρηστοβασίλη 
πρός τούς μαθητές. Οί διαπιστώσεις του πάντως ήταν υπερβολικές. ’Αντίθετος 
μέ τίς άπόψεις τοΰ Σακελλαρίδη ήταν καί ό Ηπειρωτικός άγών (5-5-31). Στό 
γυμνασιάρχη δ άρθρογράφος άπηύθυνε ορισμένα έρωτήματα καί ζητούσε απά
ντηση. Ρωτοΰσε: Πρέπει νά μήν ύπάρχχι ό παρακολουθών τόν μαθητήν, έξω τοϋ 
σχολείου, καταφεύγοντα εις τό καφενείον ή φοιτώντα εις τό χαρτοπαίγνιον ή 
γλεντοκοποϋντα εις τό ταβερνεϊον ή τέλος θύοντα εις τούς ναούς τής ’Αφροδί
της; Άπάντησε ό Σακελλαρίδης στά έρωτήματα, έπιμένοντας στις άπόψεις του. 
Πρότεινε τελικά, άντί τοΰ παιδονόμου, τήν έποπτείαν τών μαθητών εκτός τοϋ 
σχολείου νά άσκοϋν όλοι οί διδάσκοντες καί τά μέλη τών σχολικών επιτροπών. 
Ή  συζήτηση γιά τήν άνάγκη διορισμοΰ ή δχι παιδονόμου κράτησε μέρες, οί πε
ρισσότερες δμως εφημερίδες είχαν ταχθεί μέ τήν πρόταση τοΰ διορισμού του.- 
Στούς γυναικείους εκλογικούς καταλόγους τοΰ Δήμου Ίωαννιτών, ύστερα άπό
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δημοσίευση τοϋ νόμου πού παρείχε τό δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες, μέ 
συμπληρωμένο τό 30ό έτος τής ηλικίας τους καί μέ γνώση γραφής καί ανάγνω
σης, έγγράφηκαν πέντε μόνο, οί κυρίες: 1) Καλλιόπη Λύκα, 2) Καλλιόπη Σα- 
λαμάγκα (μητέρα τοϋ λαογράφου καί ιστορικού τών Γιαννίνων Δημήτρη Σα- 
λαμάγκα), 3) Ή  γυναίκα του (ή πρώτη), 4) Ή  γυναίκα τοΰ γιατροΰ ’Αριστοτέλη 
Χρηστίδη, 5) Ή  γυναίκα τοΰ Σωτ. Συρμακέση (τά κύρια ονόματα τών γυ
ναικών δέν αναγράφονταν στις έφημερίδες, άναφέρονταν ώς κυρίες τοΰ τάδε 
καί τοΰ δείνα).- Ό  Έσσάτ πασάς, άναχώρησε (25-4-31) άπό τά Γιάννινα γιά 
τήν ’Αθήνα, άπ’ δπου θά έπέστρεψε καί πάλι. Έφυγε όριστικά γιά τήν Κων
σταντινούπολη, στις 30 ’Ιουνίου, άποχαιρετώντας τούς Γιαννιώτες μέ τήν πα
ρακάτω άνακοίνωσή: 'Επειγόμενος ν ’ αναχωρήσω διά τήν Κωνσταντινούπολή 
καί μή δννάμενος ν ’ άποχαιρετήσω δλους τούς φίλους μου Ίωαννίτας, έναν 
πρός εναν, ένεκα τής στενότητας τοΰ χρόνου, άναγκάζομαι νά πράξω τούτο διά 
τής φίλης «Ελευθερίας» καί παρακαλώ νά μοϋ συγχωρήσουν τήν ελλειψίν μου 
ταύτην. ’Ιωάννινα 30 ’Ιουνίου 1931. Έσσάτ πασάς Ίωαννίτης, αντιστράτηγος 
έν άποστρατεία (Ελευθερία, 2-7-31).- Στις 14 Μάΐου, ύστερα άπό μακροχρόνια 
έπώδυνη εγκεφαλική νόσο, πού τόν υποχρέωσε σέ πολύμηνες θεραπείες σέ κλι
νικές τής ’Αθήνας καί τής Βιέννης, πέθανε μιά άπό τίς έξέχουσες προσωπικό
τητες τών Γιαννίνων, ό Γεώργιος Βλαχλείδης, άδερφός τοΰ δημάρχου Δημ. 
Βλαχλείδη. Λαμπρός δικηγόρος, άλλά καί οικονομολόγος, πολιτικός καί δημο
σιογράφος, μέ σπάνια πνευματική κατάρτιση, εκδήλωσε καί ζωηρό ενδιαφέρον 
γιά τήν Ιστορία καί λαογραφία τής πόλης, καρπός τοΰ όποιου ήταν ή δημοσί
ευση στά ’Ηπειρωτικά Χρονικά, δυό αξιόλογων εργασιών του: Οί Έφτά- 
μπουλες καί τά Γιαννιώτικα δίστιχα (τόμοι Δ ' καί Ε ' τοΰ περιοδικοΰ). Συνερ
γάστηκε μέ τή Μεγάλη Ελληνική εγκυκλοπαίδεια, δημοσιεύοντας άρθρα γιά τά 
οικονομικά θέματα τής ’Ηπείρου καί τών Γιαννίνων. "Ολα τά Γιάννινα τόν 
θρήνησαν καί τόν τίμησαν μέ δεκάδες ψηφίσματα, δημοσιευμένα στις έφημερί
δες, μερικές άπό τίς όποιες κυκλοφόρησαν μέ πένθιμο πλαίσιο. Εγκωμια
στικές νεκρολογίες γράφτηκαν πολλές, άρκετές πήραν τή θέση κύριου άρθρου. 
Θρηνοϋμεν τόν άνδρα, τιτλοφορούσε τό δικό του ό Ηπειρωτικός άγών (16-5- 
31). Ή  Ήπειρος (15-5-31) έγραφε: Άνθρωπος σπανίας μορφώσεως καί χαρα- 
κτήρος άκεραίου ό Γεώργιος Βλαχλείδης, τόν όποιον σήμερον θρηνοϋν τά ’Ιω
άννινα, άλλά καί ολόκληρος ή Ήπειρος, συνδυάζων τήν μόρφωσιν μέ τόν χα
ρακτήρα, ύπήρξεν άναμφισβητήτως διά τήν Ήπειρον κεφάλαιον θετικόν... Τό 
πένθος διά τόν Γεώργιον Βλαχλείδην δέν είναι τής οίκογενείας του μόνον. 
Είναι πανηπειρωτικόν... Ή  Ελευθερία (18-5-31): ...Ό Γεώργιος Π. Βλαχλείδης, 
ό άπόγονος εύγενών Ζαγορισίων προγόνων, ό ευρυμαθέστατος, τό έπιλεκτότε- 
ρον μέλος τής Ηπειρωτικής κοινωνίας, ό έν παντί κοινωνικφ καί πολιτειακφ 
ζητήματι σοφός, ό άδαμάντινος χαρακτήρ καί εύγενέστατος τήν ψυχήν, ό υιός 
φιλοστοργοτάτης μητρός, ό σύζυγος έναρετωτάτης καί άφοσιωμένης συζύγου, 
ό τρυφερότατος πατήρ ενός ζεύγους άγγέλων θυγατέρων, ό προσφιλέστατος 
αδελφός τοϋ ,λαοφιλήτου δημάρχου Ίωαννιτών καί εγκρίτου ίατροϋ κ. Λημ. 
Βλαχλείδου, δέν υπάρχει πλέον έν τή ζωή... Ή  Αγροτική ηχώ (16-5-31): Ά ν
θρωπος σπανίας μορφώσεως καί επιστημονικής καταρτίσεως, χαρακτήρος άκε
ραίου, μέ άρετάς καί προσόντα πάμπολλα, έγκυκλοπαιδικώτατος, γνώστης
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δλων τών πολύπλοκων ζητημάτων τοϋ τόπου, μέ τά όποια πολλάκις ήσχολήθη 
ό Γεώργιος Βλαχλείδης, υπήρξε διά τήν Ήπειρον θετικόν κεφάλαιον. Ό  
Κήρυξ αφιέρωσε τίς περισσότερες στήλες του σέ άρθρα καί νεκρολογίες πολι
τικών καί πνευματικών άνθρώπων, γιά τόν άνθρωπο, τόν πολιτικό, τό νομικό, 
τόν οικονομολόγο καί τόν ιστορικό Βλαχλείδη. Συγκινητικό επικήδειο κατά 
τήν κηδεία τοϋ Γ. Βλαχλείδη στήν ’Αθήνα, είχε εκφωνήσει ό γερουσιαστής 
’Αλέξ. Μυλωνάς.- Ά πό τό πρώτο δεκαήμερο τοϋ Μαΐου, μεγάλος θόρυβος δη- 
μιουργήθηκε στά Γιάννινα, άλλά καί σ’ δλη τήν Ελλάδα, μέσω τών άθηναϊκών 
έφημερίδων, γύρω άπό τίς νέες άνασκαφές πού άρχισαν στό Κάστρο, γιά τήν 
άνεύρεση τών θησαυρών τοΰ ’Αλή πασά. Τίς άνασκαφές έκαναν ή Κούλα Χρη- 
στίδου, σύζυγος άπόστρατου άρχίατρου, κόρη Πολωνοϋ πρόσφυγα καί μητέ
ρας Γιαννιώτισσας, καί ό Γ. Γραμματικός, άπόγονοι καί οί δυό τοΰ άρχιγραμ- 
ματέα τοϋ ’Αλή πασά Δημ. Σιώμου. Φαίνεται δτι άπό τά κατάλοιπα τοϋ προ
γόνου τους, πείσθηκαν γιά τήν ύπαρξη τών θησαυρών καί πίστεψαν πώς θά 
τούς βροϋν, έκεΐ πού άλλοι, πολλές φορές, είχαν άποτύχει. Οί άνταποκριτές 
τών άθηναϊκών έφημερίδων άλλά καί άπεσταλμένοι δημοσιογράφοι, τηλεγρα
φούσαν καθημερινά γιά τήν πρόοδο τών άνασκαφών καί γιά εύρήματα πού δη
μιουργούσαν ελπίδες. Οί γιαννιώτικες έφημερίδες, οί περισσότερες άντιμετώ- 
πιζαν ειρωνικά τήν προσπάθεια καί δημοσίευαν άρθρα, μέ τά όποια άγωνίζο- 
νταν ν ’ άποδείξουν δτι θησαυροί δέν ύπήρχαν. Περί τούς άνυπάρκτους θη
σαυρούς τοϋ Άλή πασά, τιτλοφορούσε τό άρθρο της ή ’Ελευθερία (25-5-31)' μέ 
πληθώρα ιστορικών άναφορών κατέληγε στό συμπέρασμα δτι δέν ύπήρχαν. 
Αύτά λέγει ή ιστορία μετά τής λογικής -κατέληγε- οί δέ διάφοροι θησαυρομα- 
νείς ας έρχωνται αισιόδοξοι ένταϋθα, μέ τά σχεδιογραφήματά των, καί ας 
άπέρχωνται πλήρεις άπογοητεύσεως καί πικρίας. Ούδένα βλάπτουν, έκτός τοϋ 
έαυτοϋ των! Τήν ίδια γνώμη είχε καί ή Ήπειρος, ή όποια δημοσίευσε (10-5-31) 
καί μικρή μελέτη τοΰ καθηγητού Χρ. Σούλη. Συμπέρασμά του ήταν δτι δέν 
υπάρχουν θησαυροί τοΰ ’Αλή πασά: Συνεπώς -κατέληγε- τά περί θησαυρών τοϋ 
Άλή πρέπει νά άποδοθοϋν μάλλον εις τήν ροπήν τοϋ λαοϋ εις θρύλους, προ- 
κειμένου περί τοιούτων ζητημάτων, παρά εις ιστορικήν τινά βάσιν καί πραγ
ματικότητα. Αύτή νομίζω είναι ή άλήθεια, βγαλμένη άπό τήν ιστορίαν, σχε- 
τικώς μέ τό πολυθρύλητον ζήτημα τών θησαυρών, τό όποιον κατά διαστήματα 
συγκινεϊ τήν δημοσίαν γνώμην καί τήν δημοσιογραφίαν. Δέν ακούσε κανένας 
τούς ιστορικούς. Οί άνασκαφές συνεχίστηκαν καί δπως πάντα οϋτε καν άνθρα
κες ό θησαυρός, τιμωμένους σήμερον έν τή άγορα μας πρός 3,60 δρχ. κατ’ 
όκάν, δπως προέβλεπε ό Χρηστοβασίλης. ’Αντίθετη άποψη μέ τό Χρ. Σούλη, 
είχε ό Β. Γκορτζής καί τή διατύπωσε μέ έπιστολή του στήν Ήπειρο (13-5-31). 
Έγραφε, παραθέτοντας τά δικά του επιχειρήματα: Άφοϋ δέν πρόκειται νά μάς 
ζητήσουν νά πληρώσωμεν τά έξοδα τών άνασκαφών, δέν γνωρίζω διατί πρέπει 
νά άπαγοητεύσωμεν τούς άνθρώπους, οί όποιοι δι ’ έξόδων των ένεργοϋν κάτι 
πάντως ώφέλιμον, άφοϋ πρόκειται ϊσως χρήματα μέν νά μήν εϋρονν, δυνατόν 
δμως ν ’ άνακαλύψουν βυζαντινά ϊσως έρείπια ναοϋ ή άνακτόρου τινός, όπότε 
τό κέρδος διά τήν έπιστήμην θά είναι πολύ θετικώτερον άπό δλας τάς συζητή
σεις τών Ήπειρωτολόγων, τάς σχετιζομένας έπί αυθαιρέτων γνωμών ή χρονο- 
γραφικών σημειωμάτων, στερουμένων έπαρκοϋς σημασίας. Είμαι πάντως ϋπέρ
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τών άνασκαφών καί εύχομαι καί νά εύρεθοϋν καί τά εκατομμύρια τοϋ ’Αλή, 
διά νά πνιγή κυριολεκτικούς τό ρωμαίϊκο εις τά πεντόλιρα καί νά καταστώ 
τουλάχιστον δι ’ αύτοϋ τοϋ μέσου «άγνώριστον» (πολιτικός υπαινιγμός), πρός 
εύλογον λύπην τοϋ φίλου μου κ. Σούλη καί έμοϋ (ή οικογένεια Σούλη ανήκε 
στή φιλοβασιλική παράταξη). Πρός έπίρρωση τών απόψεων γιά τήν ύπαρξη θη
σαυρών ό καθηγητής Φ. Σαγκούνης, δημοσίευσε άπό χειρόγραφο τοϋ ’Αρχείου 
Άλεξ. Φίλιου, μέ τίτλο: Ιστορία τοϋ Βεζύρ Άλήπασια Τεπελενλή, ήγεμόνος 
τής Ηπείρου, συντεθεϊσα παρά τοϋ λογιωτάτου Κωνσταντίνου Αιαμάντου 
Τζουκαλά Ίωαννίτου 1823, αποσπάσματα (έμμετρη ήταν ή ιστορία), στά όποια 
άναφέρεται ή ύπαρξη θησαυρών. Ή Ιστορία -σχολίαζε ό Σαγκούνης- νομίζω 
δτι παρουσιάζει ιστορικόν ένδιαφέρον, όχι κατώτερον άπό άλλας σχετικός 
ιστορίας, αί όποϊαι έγράφησαν καί πολύ βραδύτερον καί άπό ιστορικούς μή 
Ίωαννίτας. Οί άθηναϊκές, πάντως έφημερίδες, έδωσαν διαστάσεις στό θέμα 
τών άνασκαφών -πωλοϋσε φύλλα- κι είχαν άρχίσει νά μιλοΰν γιά τά πρώτα 
εύρήματα: Νομίσματα τοΰ Ίονικοΰ κράτους, κρανία καί γυάλινοι θάλαμοι. 
Προϊουσών δέ τών άνασκαφών -ειρωνευόταν ή *Ηπειρος (16-5-31) δέν είναι 
άπίθανον νά άναλύψουν καί κανένα χαρέμιον...- Επαινετικά σχόλια γιά τή 
δράση τοΰ ’Αγίου Κοσμά γράφονταν καθημερινά σ’ δλες τίς έφημερίδες. 'Ιερο
κήρυκας τοΰ σωματείου είχε προσληφθεΐ ό μορφωμένος θεολόγος τοΰ 'Ιεροδι
δασκαλείου Βελλάς καί ρήτορας ’Ιωάννης Κολιτσάρας.- Ό  Ηπειρωτικός άγών 
δημοσίευε καθημερινά λεπτομερή πρακτικά τής δίκης γιά τή νοθεία τής κινίνης. 
Ή  επιτυχία έγινε κατορθωτή χάρη στή σύνδεσή της μέ τήν ’Αθήνα, μέσω τοΰ 
άνταποκριτή της στά Τρίκκαλα. Δικαιολογημένα τή χαρακτήριζε ώς θρίαμβον!- 
Οί Παγκαλικοί στήν ’Αθήνα άποπειράθηκαν καί πάλι νά έπαναστατήσουν. 
Συνελήφθησαν όλοι οί πρωτεργάται, έγραφαν οί έφημερίδες. Ή ταν πραγμα
τική άπόπειρα ή όχι; Πολλοί τό άμφισβητούσαν...- Έντονες τηλεγραφικές δια
μαρτυρίες έστειλαν οί οργανώσεις τής πόλης πρός τήν κυβέρνηση, γιά τή μελε- 
τώμενη εγκατάλειψη τής κατασκευής τοΰ δρόμου Ίωαννίνων-Γρεβενών. Στήν 
υπόθεση άναμίχτηκε καί τό δνομα τού νέου Γενικού διοικητή Ηπείρου Γ. Μό- 
δη, γιά τόν όποιο ή Ήπειρος είχε γράψει πώς άντιδροΰσε στή διάνοιξη τοΰ 
δρόμου. Ό  Μόδης μέ ανακοίνωση διαμαρτυρόταν γιά τίς προθέσεις πού τοΰ 
απέδιδαν.- Νέος τύπος έμφανίστηκε στά Γιάννινα, αύτοτιτλοφορούμενος βασι
λεύς. ’Αποτελούσε δημόσιο κίνδυνο, έλεγαν πολλοί καί έπρεπε νά κλειστεί σέ 
φρενοκομείο.- Θλιβερό επεισόδιο έγινε στό Οικοτροφείο θηλέων Ζωοδόχος πη
γή, μεταξύ μιάς μαθήτριας καί τής διευθύντριας τοϋ ιδρύματος Φωτεινής Κα- 
σιούμη. Τό διοικητικό συμβούλιο τήν απέλυσε. Ή  Ήπειρος έβρισκε άδικη καί 
βιαστική τήν απόφαση (2-5-31). Γιά τό επεισόδιο μόνο ή Κραυγή έδινε λεπτο
μέρειες: Τήν Ιην Μαΐου δλες οί μαθήτριες τοΰ Οικοτροφείου έκήρυξαν στάσιν 
έναντίον τής διευθυντρίας, έπιτιθέμεναι έναντίον της διά ραπισμάτων... Τά 
αίτια τής στάσεως δέν έγνώσθησαν είσέτι, πάντως δμως πρόκειται περί σκευ
ωρίας έναντίον τής διευθυντρίας. Στό επόμενο φύλλο (10-5-31) καί σέ κύριο 
άρθρο, διευκρινιζόταν δτι μία οίκότροφος μαθήτρια χτύπησε τή διευθύντρια, 
στήν όποία τώρα ή Κραυγή, καταλόγιζε εύθύνες γιατί άφησε νά περάσουν ώρες 
μέχρις δτου ειδοποιήσει τό διοικητικό συμβούλιο.- Γάμοι: Ό  κ. Θ. Σταμό- 
πονλος καί ή δίς ’Ιωάννα Μαρτίνη, έτέλεσαν τούς γόμους των.- Ό  γενικός
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γραμματέας τής Γεν. διοίκησης Ηπείρου Δημ. Βλαχόπουλος, έτέθη εις τήν διά- 
θεσιν τον υπουργείου Εσωτερικών, μετά τήν αποκάλυψη άτασθαλιών στή δια
χείριση χρημάτων τής Γεν. διοίκησης. ’Αργότερα εγινε γνωστό δτι είχε δανιστει 
χρήματα καί άπό ιδιώτες χωρίς νά τά έπιστρέψει, γ ι’ αύτό καί διατάχθηκε ή 
σύλληψή του.- Κάποιοι φίλαθλοι τοΰ Πύρρου, άποσπάστηκαν καί ίδρυσαν νέο 
αθλητικό σύλλογο, τόν ’Ολυμπιακό Ίωαννίνων (16-5-31). Τόν επόμενο μήνα, 
σέ συνάντησή του στήν Άρτα, μέ τον Παναμβρακικό, ήρθε ισόπαλος (1-1), με
γάλο επίτευγμα γιά τό νέο σύλλογο.

Π ερνούσαν οί μήνες, μέ εξελισσόμενα σοβαρά εσωτερικά γεγονότα, καί 
τά Γιάννινα δέν έλεγαν νά άπαλλαγοΰν άπό τήν σκανδαλολογία. Ή  

επιτροπή συλλαλητηρίου εξακολουθούσε νά ενεργεί, εξ ονόματος, έλεγε, 
τής πόλης, στήν πραγματικότητα είχε γίνει όργανο όσων ήθελαν νά συντη
ρήσουν τόν πόλεμο κατά τών άπολυμένων καθηγητών -ό Χαρ. Μαστορί- 
δης είχε φύγει γιά τή νέα θέση στήν Κρήτη ώς γυμνασιάρχης-, μέ στόχο 
απώτερο τό μητροπολίτη Σπυρίδωνα, τόν όποιο κατηγορούσαν -προσχη
ματική ή κατηγορία, τά αίτια ήταν βαθύτερα- ότι φιλοξενούσε τόν Κοντο- 
πάνο στή Μητρόπολη. Σέ νέο άνακοινωθέν της ή επιτροπή άνέφερε ότι 
συνάντησε τό Σπυρίδωνα καί τοΰ μετέφερεν τήν άξίωσιν τοϋ λαοϋ τής πό
λεως νά φύγη ό Κοντοπάνος άπό τήν Μητρόπολιν, γιά νά πάρει τήν άπά- 
ντηση: Σάς ήκουσα. Ή  επιτροπή θεώρησε ύποτιμητική τήν άπάντηση καί 
δήλωνε ότι θά συνέχιζε τίς ένέργειές της ώς τήν εκδίωξη τοΰ Κοντοπάνου.

Ή  ύπαρξη καί οί δραστηριότητες τής επιτροπής καί τών κατευθυνόμε- 
νων ενεργειών της έναντίον τοΰ Σπυρίδωνος, προκάλεσαν τήν άντίδραση 
δλων τών έφημερίδων, εκτός τοΰ Ηπειρωτικού άγώνος. Ή  πόλις μας υπό 
κηδεμονίαν, κραύγαζε ή Ή πειρος (19-5-31). Ά πό τής πρώτης ημέρας διε- 
τυμπανίσαμεν δτι όλη ή περί τό περίφημον καθηγητικόν ζήτημα κίνησις 
δέν άπετέλει εί μή συγκεκαλυμμένον προσωπικόν άγώνα, καί σειρά άλλε- 
παλλήλων τότε γεγονότων τό άπεδείκνυε. Ένομίζαμεν δμως δτι μετά τήν 
έκδοσιν τής άποφάσεως τοϋ Εποπτικού συμβουλίου (οί Κοντοπάνος καί 
Ίωαννίδης άπολύθηκαν, τήν άπόλυσή τους έπεκύρωσε καί τό Ανώτατο 
Εκπαιδευτικό συμβούλιο, στό όποιο είχαν προσφύγεί' τή δικαίωση τήν πε- 
ρίμεναν άπό τό Συμβούλιο Έπικρατείας), τό ζήτημα θά έπρεπε νά λήξη. 
δεδομένου μάλιστα δτι ό άγών τών κηδεμόνων τής πόλεως καί τών κερβέ
ρων τής ηθικής της, είχε στεφθή υπό επιτυχίας. Οί κηδεμόνες δμως αυτοί 
τής δυστυχούς καί άκεφάλου πόλεως, έξακολουθοϋν άσχημονοϋντες, κατά 
τρόπον προκαλέσαντα πλέον τήν άγανάκτησιν καί τήν άηδίαν... Ή  γνωστή 
επιτροπή (συλλαλητηρίου) τών άτασθαλιών, άστοχιών καί άνοησιών... 
άποθρασυνθεϊσα τελείως καί άναλαβοϋσα κατ' άποκοπήν τήν διευθέτησιν 
παντός ζητήματος, σχέσιν έχοντος μέ τήν ηθικήν, έπανέλαβεν τελευταίως 
τάς άσχημοσύνας καί άνοησίας της... Άπευθυνόμεθα πλέον πρός τόν Γε
νικόν διοικητήν κ. Μόδην, ό όποιος πρέπει νά μάς έξηγήση, εάν έννοή νά



— 339 —

διοική αυτός τήν Ή πειρον καί νά διευθύνη αυτός ή θά παριστοϋν τούς κη
δεμόνας αί διάφοραι έπιτροπαί τών συλλαλητηρίων καί τών κολοκυνθο
κορφάδων καί τών πρασίνων άλογων. Ό  κ. Μόδης ήλθεν είς τήν Ή πειρον 
ώς άνθρωπος ευθύς, τίμιος καί πυγμής. Δέν είναι δυνατόν λοιπόν ν ’ 
άφήστι νά έπαναληφθή ή Καλευρική ιστορία. Άλλά καί πρός τόν κ. εισαγ
γελέα άπευθυνόμεθα άκόμη. Εκτενέστατο άρθρο γιά τό Ιδιο ζήτημα έγραψε 
καί ό Κήρυξ, κακίζοντας τήν επιτροπή συλλαλητηρίου γιά τίς ένέργειές 
της, καί επικροτώντας τήν απάντηση τοϋ μητροπολίτη. Έπέκρινε επίσης 
τίς οργανώσεις γιά τήν άνάμιξή τους στό καθηγητικό ζήτημα, άποκαλώ- 
ντας τες σοβιετικά μπουλούκια καί θέτοντας τό ερώτημα τί εκπροσωπούν. 
’Απάντησε μέ μακροσκελέστατο άρθρο ό Ηπειρωτικός αχών (20-5-31) καί 
τίτλο: Ό ταν ύβρίζωνται αί οργανώσεις, άναπτύσσοντας τά δικά του επι
χειρήματα.

Οί άντεγκλήσεις συνεχίστηκαν μέ έντονότερο ύφος. Ή  Ήπειρος ζήτησε 
κι αύτή άπάντηση στό ερώτημα τί εκπροσωπούν οί πρόεδροι τών σωματεί
ων καί ή έπιτροπή συλλαλητηρίου. Τίποτα, κατά τή γνώμη της, γιατί δέν 
ήταν έξουσιοδοτημένοι άπό τά μέλη τών σωματείων τους, ύστερα άπό γε
νικές συνελεύσεις, δ ι’ όσα ένεργούσαν. ΟΙ πρόεδροι διαμαρτυρήθηκαν, 
άλλά ή Ήπειρος, Διά τελευταίαν φοράν (21-5-31) άπαντοΰσε, άποκρούο- 
ντας τόν ισχυρισμόν τοϋ Ηπειρωτικού άγώνος ότι πάσα ϋβρις έναντίον 
τοϋ συλλαλητηρίου άντανακλά επί τής πόλεως, μέ τήν άποψη ότι ούδεμία 
υπάρχει σχέσις μεταξύ τών Καλευρικών έπιτροπών τών συλλαλητηρίων 
καί τοϋ λαοϋ... Καί όχι μόνον δέν ύβρίζομεν ημείς τόν λαόν, συνέχιζε, ό 
όποιος εύρίσκεται τήν φοράν αυτήν είς τό πλευρόν μας, άλλά ή όλη μας 
προσπάθεια τείνει είς τό νά παταχθή ή είς βάρος τοϋ λαοϋ ύφ ’ οίανδήποτε 
μορφήν έκμετάλλευσις. Ό  Κήρυξ ερριχνε τίς δικές του βολές: Ή  έπιτροπή 
του συλλαλητηρίου είναι μία άπλή σκιά. Κακώς τά σωματεία έδέχθησαν 
τάς προσκλήσεις καί συνεδρίασαν. Ό λα  όσα έγιναν δέν έγιναν διότι 
ύπήρξεν τι τό άξιόποινον διά τούς κατηγορηθέντας καθηγητάς, άλλά διότι 
τεχνηέντως οί ύποκινηταί καί όργανωταί τοϋ συλλαλητηρίου έστρέφοντο 
κατά τοϋ μητροπολίτου. Νάτος πάλι στή μέση ό Σπυρίδων! Νέος κύκλος 
άρθρογραφίας μέ στόχο τίς καταγγελίες έναντίον του ή τήν υπεράσπισή 
του. Αγνωμοσύνη, θά τιτλοφορήσει ή Ή πειρος τό άρθρο της (23-5-31), μι
λώντας γιά τήν προσωπικότητα καί τό έργο τοϋ Σπυρίδωνος. Ή  Ή πειρος 
έχει έναν άνώτατον έκκλησιαστικόν λειτουργόν, τόν μητροπολίτην Σπυρί
δωνα. Ό  ιεράρχης οϋτος είναι τέκνον τής Ηπείρου καί συνεπώς ούδείς 
Ήπειρώτης δικαιούται νά τόν άγνοή. Έχει έν παρελθόν ό άνθρωπος 
οϋτος, παρελθόν ζηλευτόν καί ώραιον, παρελθόν έθνικόν. έλληνοπρεπέ- 
στατον... Ό τέ  ήτο διάκονος είχε τό δωμάτιόν του όπλοστάσιον καί τά θη- 
λάκια τοϋ ράσου του πλήρη άπό έπαναστατικά έγγραφα. Ό ταν έγινε ίε- 
ρεύς καί πρωτοσύγγελος. έγινε κυριολεκτικώς ή έστία, περί. τήν θαλπωρήν



τής όποιας συνέρρεον έν Καβάλλα πάντες οί σκεπτόμενοι καί όνειροπο- 
λοϋντες τήν άνάστασιν τον ελληνισμού. Δεκάκις έκεϊ διέφυγε τήν δολοφο
νίαν καί δίς τήν αγχόνην. Ώ ς μητροπολίτης Κονίτσης μίαν πρωίαν επέτα
ξε τό ράσον καί έγινε αντάρτης έπίσημος, διότι άνεπίσημος ητο ανέκαθεν. 
Έσπευσε μόνος εις τήν Βορείαν ’Ήπειρον, εϋρε έκεϊ δύο άλλους ίερεϊς 
ένθουσιώδεις καί μ ετ’ αυτών έκήρυξε τήν έλευθερίαν τής αγαπημένης έκεί- 
νης χώρας καί τήν έλευθέρωσεν καί τήν άνέστησεν καί τήν άπέδωσεν διά 
τής βίας εις τάς άγκάλας τής Ελλάδος... Καί δταν έπραττε πάντα ταϋτα 
έπτνε αίμα συνεχώς... Οί Τούρκοι τόν έπεκήρνξαν, οί Βούλγαροι..., οί 
’Αλβανοί..., οί Ιταλοί τόν έπεκήρνξαν. "Ολοι οί έχθροί τής πατρίδος τόν 
έπεκήρνξαν έκ περιτροπής. Ώ ς μητροπολίτης Ίωαννίνων τί έπραξεν 
έθνικώς ϊσως γνωρίζουν καλλίτερον οί έκεϊθεν τής Κακαβιάς ζώντες άδελ- 
φοί... ’Έκτισε σχολεία, άνέστησε νοσοκομεία καί γηροκομεία, έγέμισε τήν 
ύπαιθρον χώραν έκπαιδεντηρίων. Διέσωσε τά κληροδοτήματα άπό τάς 
κρατικάς έπεμβάσεις... Καί τώρα, δτε άνεμος νοσηρότητος έπεσε καί μία 
διάθεσις συντριβής τών έμβλημάτων άνεπτύχθη, φωνή ήγέρθη άγνωμοσύ- 
νης καί έμπαθείας. Φωνή στιγματίζουσα τήν εϋανδρον ταύτην γην, τήν 
όποιαν αίμοπτύων έν φυλακαϊς καί εις τά στρατόπεδα... ώραματίσθη 
έλευθέραν ό διαπρεπής τούτος Έ λλην ιεράρχης.

Εντονότατη, κάποιες φορές καί έξω άπό τά πλαίσια τής δημοσιογρα
φικής δεοντολογίας, ήταν ή αντίδραση τοΰ Ηπειρωτικού άγώνος στό 
άρθρο αύτό. Ό  διευθυντής της κατέβαλε προσπάθεια ν ’ άπομονώσει τούς 
φίλους καί ύποστηρικτές του άπό τόν Σπυρίδωνα, νά τούς ζωγραφίσει μέ 
τά μελανότερα χρώματα καί νά τούς εμφανίσει ώς κρυπτόμενους πίσω 
άπό τό μητροπολίτη -έναντίον τοΰ οποίου δέν στρεφόταν ή λαϊκή όργή- 
γιά νά καλύψουν τίς άνομίες καί τά ίδιοτελή τους συμφέροντα. Διερχόμε- 
θα -έγραφε (24-5-31)- περίοδον πνευματικού ευνουχισμού... Φαϋλαι σννει- 
δήσεις, νοσηροί έγκέφαλοι, άλυσσος προσώπων καί πραγμάτων, έδημιούρ- 
γησαν μίαν άποπννκτικήν άτμόσφαιραν καί συνθλίβονν πάσαν διάθεσιν 
τείνονσαν νά περιορίση τήν φθοροποιόν τούτων έπίδρασιν καί καταπνί
γουν πάσαν φωνήν διαμαρτνρομένην κατά μιάς άθλιότητος, τήν όποιαν 
κατειργάσθησαν σκότιαι φθοροποιοί δυνάμεις. Καί ό κόσμος αντών τών 
άνομιών καί τής έκλύσεως, νψώνει τό λάβαρόν τον καί έπιδεικννει τό 
έμβλημά τον. Είναι τούτο ό Δεσπότης. Έξεγείρεται ή λαϊκή σννείδησις καί 
έκσπά εις άναθεματισμούς καί οί ένοχοι καί ύπόλογοι, οί προδόται καί 
διαφθορείς, σνσπειρώνονται νπό τήν σημαίαν τον καί δικαιολογούν τά 
άνομήματά των καί κρύπτονν τά πρόσωπά των νπό τάς πτνχάς τοϋ λαβά- 
ρον των, ό Δεσπότης... Μετέβαλον ένα μητροπολίτην, ένα κοινόν πατέρα, 
(μέ τήν έννοια ότι είναι ποιμενάρχης όλων τών Γιαννιωτών), ώς κηδεμόνα 
τών άνομιών των καί ώς υπόλογον τών αθλιοτήτων των! Καί προκαλοϋν 
καί έγκαλοϋν ένα λαόν, άποδίδοντες εις αύτόν διάθεσιν καί τάσιν έξνβρί-
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σεως καί πολεμικής κατά τοϋ μητροπολίτου των... Προσφέρουν κακήν 
υπηρεσίαν εις αύτόν... ’Απέναντι τής πόλεως δέν είναι υπόδικος ό Δεσπό
της. άλλά εκείνοι, οί όποιοι φίλοι του δντες, τόν εξέθεσαν φοβερά καί έξα
κολουθοϋν νά τόν εκθέτουν, χρησιμοποιοϋντες αύτόν ώς πρόχωμα, Ινα 
σωθοϋν από τήν λαϊκήν οργήν. :Αλλά δέν θά τό έπιτύχουν. Α ί άνομίαι των 
δέν έχουν καμμίαν σχέσιν μέ τήν διατυμπανιζομένην μεγαλουργίαν τοϋ 
μητροπολίτου...

Στό άρθρο, τό διχαστικό στην ουσία, -άπό τό ένα μέρος είναι ό «λαός», 
τόν όποιο υποστηρίζει δτι εκπροσωπεί ή έφημερίδα, καί άπό τό άλλο δλες 
οί σκοτεινές δυνάμεις τοΰ τόπου, οί προδότες καί οί φαΰλοι, άλλη μερίδα 
λαοΰ αύτή, τοϋ «κακού λαοΰ»-, δέν δόθηκε άπάντηση άπό καμμιά έφημε
ρίδα. "Ισως οί ύπερβολές πού περιείχε νά δημιούργησαν λαϊκή άντίδραση, 
έτσι δέν χρειάστηκε νά έκφραστεϊ ή κοινή γνώμη μέ δημοσιεύματα. Ό  
Ηπειρωτικός άγών, παρόλα αύτά δέν έπαψε τήν πολεμική έναντίον τοϋ 
μητροπολίτη, μεταφέροντάς την σέ άλλα έπίπεδα. Επειδή, μέ τίς πρωτο
βουλίες τοϋ Σπυρίδωνα, άνεγείρονταν πολλά σχολικά κτίρια στήν πόλη, 
άνάμεσα σ’ αύτά καί τό μεγαλοπρεπές συγκρότημα τών σχολείων, τών 
γνωστών ώς Ζωσιμαία Παιδαγωγική ’Ακαδημία, κάκιζε τίς προτιμήσεις 
του γιά άνέγερση μεγάλων καί έπιβλητικών κτιρίων, δέν άνταποκρίνονται, 
έλεγε, στίς πρακτικές άνάγκες τής πόλης: Ά πό τήν ϊδρυσιν σχολικών κτι
ρίων έπρεπε ν ’ άπομακρυνθή ό πειρασμός τής έπιδείξεως. Έδώ τόν λόγον 
έχει μόνον τό πρακτικόν πνεϋμα, προέχει μόνον ή άληθής καί ουσιαστική 
έξυπηρέτησις τοϋ λαοϋ... Αίφνης άνεγείρεται ό κολοσσός επί τής λεωφό
ρου Δωδώνης. Θά στοιχίση περί τά 12.000.000 δρχ. Ά λλ  ’ άν οί ετήσιοι πό
ροι τών κληροδοτημάτων τής πόλεως νποχρεοϋνται έπί μίαν δεκαπενταε
τίαν τουλάχιστον νά έξυπηρετήσουν τήν δαπάνην τής άνεγέρσεως τοϋ σχο- 
λικοϋ κτιρίου τής Δωδώνης, κατά ποιαν λογικήν τά άλλα τμήματα τής πό
λεως θά υποχρεωθούν νά μείνουν ανευ σχολείων δημοτικών έπί μίαν δε
καετίαν έστω; Τό λυπηρόν είναι δτι ένώ δλα σχεδόν τά μέλη τής εκπαι
δευτικής έπιτροπής είναι κεκηρυγμένα κατά τής τακτικής τής έπιδείξεως, 
έν τούτοις ύποχωροϋν διά νά μή παρεμβάλουν -δπως λέγουν- έμπόδια εις 
μίαν μεγαλοφυά πολιτικήν, τήν οποίαν έν τούτοις άποδοκιμάζουν. Τό 
αιώνιον, δηλονότι, Γιαννιώτικον πνεϋμα! (12-6-31). Δέν είχε δίκιο ό 
άρθρογράφος. Τό δτι ήταν μεγαλοφυής ή πολιτική τοΰ Σπυρίδωνος, τό 
άπέδειξε ή πραγματικότητα καί τό πιστοποίησε ή ομολογία όχι κάποιου 
ύμνητή ή φίλου του, άλλά -κατά τεκμήριο- άντιπάλου του, τοΰ άριστεροΰ 
γιατροΰ Πέτρου Άποστολίδη. Άναφερόμενος, ύστερα άπό πολλές δεκαε
τίες, στήν προσωπικότητα καί τό έργο τοΰ Σπυρίδωνος έγραφε γιά τό 
συγκεκριμένο θέμα, τής άνέγερσης τοΰ σχολικοΰ συγκροτήματος τής Ζω- 
οιμαίας Ακαδημίας: Κάποια άλλη μέρα έμείς, ή ίδια έπιτροπή (συλλογής 
εράνων γιά άνέγερση φθισιατρείου) βρεθήκαμε στό γραφείο του. Μέ κατη-
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γοροϋν (είπε ό Σπυρίδων) δτι ξόδεψα τόσα χρήματα γιά νά χτίσω τήν 
’Ακαδημία, ενώ μποροϋσα μ ’ αύτά νά χτίσω σχολεία στις συνοικίες... Τό 
μέγαρο τής Ακαδημίας τό έχτισα άπό υστεροβουλία. Αϋριο μεθαύριο θά 
ζητήσουμε άπό τήν κυβέρνηση νά μάς φκιάσει στήν Ήπειρο πανεπιστήμιο. 
Θά μέ ρωτήσεις. Καί ποϋ θά τό στεγάσουμε δεσπότη μου; Θά έχουμε 
λοιπόν έτοιμο τό οίκημα. Καί χρόνο μέ χρόνο θά χτίσουμε καί τά σχολειά 
πού μάς χρειάζονται... (Π. Άποστολίδη, Ό σα θυμάμαι (1900-1969), τόμ. 
Β ',  ’Αθήνα 1983). Ή ταν προφητικός ό Σπυρίδων. Ό πω ς τά πρόβλεψε 
έτσι έγιναν. Ή  Ακαδημία στέγασε τήν πρώτη σχολή τοΰ Πανεπιστημίου 
τής πόλης, δέν υπήρχε άλλο κτίριο κατάλληλο. (Πρέπει νά σημειώσω, ότι 
στό κεφάλαιο τοΰ βιβλίου του γιά τό μητροπολίτη Σπυρίδωνα Βλάχο, σελ. 
181 κ.έ., ενώ τόν άναγνωρίζει ώς τήν πιό ισχυρή φυσιογνωμία στά Γιάννι
να, πού είχε τή συμπάθεια καί τήν εκτίμηση τής πλειοψηφίας τοΰ ’Ηπει
ρωτικού λαοΰ, (παρά τό δτι ήταν δηλωμένος βασιλικός) -στό πρόσωπό 
του, γράφει, οί Ήπειρώτες είχαν ένσαρκώσει ένα ίνδαλμα άνωτερότητας, 
πατριωτισμού καί αγαθοεργίας-, παρά τά μεγάλα προτερήματα πού τοΰ 
άναγνωρίζει, χωρίς νά παραβλέπει καί τά έλαττώματά του, καταλήγει σ’ 
ένα συμπέρασμα πού άνατρέπει τά προηγούμενα: Γενικά δέν ώφέλησε τήν 
πόλη καί τόν τόπο, Ισως καί νά τόν έβλαψε. Ώ ς κύριο ύπεύθυνο γ ι’ αύτό 
θεωρεί τόν καθηγητή Άλκ. Κοντοπάνο, πού προσπαθούσε νά έκμηδενίζει 
τήν άξια όποιουδήποτε άγωνιζόταν γιά τό καλό τής πόλης. Φυσικά τόν θε
ωρούσε καί ώς πρωταίτιο τών καθηγητικών σκανδάλων, μάλιστα ήταν καί 
μάρτυς κατηγορίας στή δίκη τοΰ Μελισσάρη στήν Κέρκυρα. Τά σκάνδαλα 
είχαν συμβεϊ στά Γιάννινα πριν 53 χρόνια άπό τή δημοσίευση τοΰ βιβλίου. 
Παρόλα αύτά έξακολουθοΰσαν ν ’ άπασχολοΰν τούς άνθρώπους τής 
εποχής μας...).

Άπό τήν πλευρά της ή Ή πειρος δέν έβρισκε νόημα στό περιεχόμενο 
τοΰ άρθρου αύτοΰ, άφού πρακτικά κανένα άποτέλεσμα δέν μπορούσε νά- 
χει, μιά καί οί εργασίες άνέγερσης συνεχιζόταν ένα χρόνο καί κανένα σχέ
διο δέν μποροΰσε νά άλλάξει.

Ή  σκανδαλολογία θά παρουσιάσει ύφεση άπό τόν ’Ιούνιο κι ύστερα, 
άφού κράτησε σ’ άναταραχή τήν πόλη δυό χρόνια σχεδόν, θά έχει δμως 
δυό άκόμα έξάρσεις. Μιά μέ τή δίκη τού καθηγητή Μελισσάρη (τέλη 
Μαΐου) στό Έφετείο Κερκύρας (ύστερα άπό έφεση), δπου άπαλλάχτηκε 
άπό τή βαρύτερη κατηγορία, τής άποπλάνησης τών δυό πρώην μαθητριών 
-οί πρώτες πού κατήγγειλαν τά σκάνδαλα-καί καταδικάστηκε δ ’ άποπλά- 
νησιν καί άσέλγειαν μιάς (άλλης) μαθήτριας, (Ηπειρωτικός άγών. 28-5-31) 
ή διά άπόπειραν άποπλανήσεως ( Ήπειρος, 31-5-31), σέ δεκάμηνη φυλάκι
ση. Ή  ποινή τών πέντε μηνών έξαγοράστηκε, τούς ύπόλοιπους πέντε μήνες 
άποφασίστηκε ό έγκλεισμός του στις άγροτικές φυλακές τής Κερκύρας, 
όπου ή ποινή τών καταδικαζόμενων μειωνόταν στό μισό. Ή  συνολική ποι
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νή, δηλαδή, τοΰ Μελισσάρη περιορίστηκε στήν ουσία μόνο σέ δυό μήνες. 
Ή  δεύτερη έξαρση σημειώθηκε μέ τήν εκδίκαση, στις αρχές ’Ιουνίου, τής 
μήνυσης τού Γενικού επιθεωρητή Κατσουροϋ έναντίον τών έφημερίδων 
Κήρυξ καί Ήπειρος. Τή μήνυση ύποχρέωσαν τόν Κατσουρό νά ύποβάλει 
ό καθηγητικός σύλλογος, έπειδή οί δυό έφημερίδες σέ χρονογραφήματα

καί σχόλια παραλλήλισαν τόν Κα
τσουρό μέ τό γνωστό τύπο τής πόλης 
Γαμβέτα (Μιχ. Διανέζη). Μέ ϋβρισαν κ. 
δικασταί -είπε καταθέτοντας ό Κα- 
τσουρός- μέ πρόθεσιν νά μέ εξευτελί
σουν καί μέ πρόθεσιν νά μέ χλευάσουν 
μέ συνεταύτισαν μέ τόν Γαμβέταν, ό 
όποιος μέ συνήντησε τήν πρωίαν καί 
μοϋ ώμολόγησε καί ό ίδιος ότι δέν μπο
ρεί νά παραβληθή, μέ έμενα πού ίσταμαι 
τόσον υψηλά... (ίλαρότης...) (άπό τά 
πρακτικά τής δίκης). Μάρτυρες κατηγο
ρίας τών έφημερίδων ήταν οί άποτε- 
λούντες τό διοικητικό συμβούλιο τών 
καθηγητών, μάρτυρες ύπεράσπισης οί: 
Κ. Σπέγγος, Π. Φάντης (ύποστήριζε τήν 
άποψη ότι τά γραφέντα άποτελοΰσαν 

εύθυμογραφήματα καί όχι έξύβριση) καί Δ. Κάτσης. Τό δικαστήριο, χαρα
κτηρίζοντας τά δημοσιεύματα ώς περιφρονητικόν χλευασμόν, έπέβαλε 
στόν Δ. Πανίδη (διευθυντή τοΰ Κήρυκος), δεκαήμερη φυλάκιση, 200 δρχ. 
πρόστιμο καί 250 δρχ. ψυχική οδύνη καί στό Δ. Χατζή (διευθυντή τής 
Ηπείρου) οκταήμερη φυλάκιση, 100 δρχ. πρόστιμο καί 200 δρχ. ψυχική 
οδύνη. Μέ τή μετατροπή τής ποινής οί καταδικασθέντες άφέθηκαν έλεύθε- 
ροι. Ή ταν φυσικό καί οί δυό έφημερίδες νά γράψουν καυστικά-είρωνικά 
σχόλια έναντίον τοΰ μηνυτή, σέ κάποια σημεία ήταν χειρότερα άπό εκείνα 
πού τόν ύποχρέωσαν νά υποβάλει μήνυση. Εξακολούθησαν άκόμα νά δη
μοσιεύουν καί πολλά εύτράπελα άπό τή δίκη. (Ό  πρόεδρος τού δικαστη
ρίου, ό όποιος στή δίκη τών καθηγητών μετείχε ώς μέλος τοΰ Εποπτικού 
συμβουλίου, προεδρευόμενου άπό τόν Κατσουρό, ύποχρεώθηκε έπανει- 
λημμένα νά κάνει παρατηρήσεις στό μηνυτή πού χειρονομούσε καί θο
ρυβούσε: Μήν κουνάς έτσι τά χέρια σου Κατσουρέ! Κατσουρέ άν ξαναθο- 
ρυβήσης θά σέ βάλω είκοσιτέσσερες ώρες φυλακή! Έξ αύτών καί μόνο τών 
παρατηρήσεων δύναται νά συμπεράνη πάς τις -σχολίαζε ή Ήπειρος, 7-6- 
31- ποία ύπήρ'ξεν ή διαγωγή τοϋ Κατσουροϋ, τοϋ έπιφορτισμένου μέ τήν 
διαπαιδαγώγησιν τής νεολαίας. Φαντασθήτε τώρα τήν έντύπωσιν καί τήν 
έπίδρασιν τήν οποίαν θά έχη ή έπίσκεψις τοϋ άνθρώπου αύτοϋ είς τά σχο
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λεία!...’Αλλά ποιοι είναι οί διατηροΰντες αυτόν ώς Γενικόν επιθεωρητήν 
καί δη έν Ίωαννίνοις; Καί έπειτα διερωτώμεθα διατί καταρρέει ολόκληρος 
ή έκπαίδευσις! Ό  φάκελλος τών σκανδάλων έκλεισε προσωρινά μέ τήν 
άπόφαση τοΰ Ανωτάτου εκπαιδευτικού συμβουλίου, τό όποιο έκδίκασε τή 
μήνυση Κοντοπάνου κατά Κατσουροΰ (τόν κατηγορούσε γιά μεροληψία, 
προκατάληψη, άντιδικία, καταπίεση μαρτύρων, άντικανονική άναβολή 
τών διοικητικών άνακρίσεων κ. ά.) καί άπήλλαξε τόν τελευταίο άπό κάθε 
κατηγορία. Τήν επομένη (19-7-31) ό Ηπειρωτικός άγών έπλεκε τό έγκώμιο 
τοΰ I. Κατσουροΰ ώς άνθρώπου καί έπιστήμονα, μέ άρθρο άφιερωμένο 
ειδικά σ’ αύτόν. Ή  τύχη τών καθηγητών θά κρινόταν σέ τελευταία φάση 
άπό τό Συμβούλιο έπικρατείας, όπου είχαν καταφύγει. Μιά βολή άκόμα 
κατά τοΰ Κατσουροΰ καί τή μήνυσή του έδωκε ό Π. Φάντης μέ τό χρονο
γράφημά του στήν Ήπειρο, (7-7-31): Υποστήριζε πώς τά δημοσιευθέντα 
δέν άποτελοΰσαν εξύβριση -δπως άναφερόταν στό κλητήριο θέσπισμα- 
ούτε δυσφήμιση, ούτε λοιδωρία, ούτε περιφρονητικό χλευασμό, άλλά ήταν 
καθαρά ένα γελοιογραφικό δημοσίευμα, πού θά μπορούσε ν ’ άποτελέση 
άντικείμενο μιας πρώτης τάξεως γελοιογραφίας, άν τά τεχνικά μέσα επέ
τρεπαν ένα τέτοιο πράγμα στά Γιάννινα καί μέ τήν προϋπόθεση ότι θά βρι
σκόταν ό κατάλληλος καλλιτέχνης γελοιογράφος. Έ χω  τή γνώμη πώς τε
λικά, ό νέος νόμος περί τύπου, πού ψηφίστηκε άπό τή Βουλή στίς άρχές 
’Ιουνίου, μέ τίς αύστηρότατες κυρώσεις πού έπέβαλλε στίς έφημερίδες γιά 
ψευδή καί συκοφαντικά δημοσιεύματα, συνέβαλε σημαντικά στό νά χαμη
λώσουν οί τόνοι καί άπό τίς δυό πλευρές: τών κατήγορων τών καθηγητών 
καί τοΰ μητροπολίτη Σπυρίδωνα καί τών υπερασπιστών τους.

Γιαννιώτισσα πλέκουσα



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ - ΕΣΩΚΟΜΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

Ή  ένταση τών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας καί Αλβανίας εξακολούθησε 
έξαιτίας τών συνεχιζόμενων διώξεων τοΰ Βορειοηπειρωτικοΰ στοιχείου 
καί τών προκλήσεων τών Αλβανών, πού δέν δίστασαν νά συλλάβουν δυό 
"Ελληνες στά σύνορα καί νά τούς οδηγήσουν στά Τύραννα, διαπομπεύο- 
ντάς τους. Ή  άντίδραση τοΰ γιαννιώτικου τύπου ήταν άμεση. Ό  Δ. Γ. Χα
τζής, στήν Ήπειρο  (3-6-31) σέ κύριο άρθρο του μέ τίτλο: Ή  Ελλάς άπο- 
τελεΐ αλβανικόν προτεκτοράτον; κάκιζε τήν ελληνική κυβέρνηση γιά τήν 
σωρεία τών λαθών της άπέναντι στήν άλβανική προκλητικότητα: Αφορμή 
-έγραφε- γιά τίς τελευταίες συζητήσεις γύρω άπό τά έλληνοαλβανικά, -είχε 
προηγηθεΐ άρθρογραφία, κυρίως άπό τόν Κήρυκα γιά διαλλακτικότητα καί 
είρηνιστική πολιτική- έδωκε τό άλβανικό πραξικόπημα (ή σύλληψη τών 
δυό στρατιωτών). Αλλά τούς Ήπειρώτες, πρόσθετε, δέν ενδιαφέρει τόσο 
ή Αλβανία καί ή αθλια τακτική της άπέναντι τών Ελλήνων, όσον ή άπεί- 
ρως άθλιεστέρα καί ασυνάρτητος στάσις τής Ελλάδος, άπέναντι τής μι- 
κρας γείτονος. στάσις ήτις όμολογουμένως προκαλεΐ πλέον τήν Ηπειρω
τικήν άγανάκτησιν, έκ παραλλήλου μέ δυσμενή εις βάρος μας σχόλια τών 
ξένων. Στάσις τόσον άνεξήγητος καί άθλια καί κατωτέρα τής άξιοπρεπεί- 
ας ένός κράτους έλευθέρου -καί εις τό τέλος τής γραφής άσυγκρίτως, υπό 
πάσαν έποψιν ίσχυροτέρου τής νεαράς γείτονος. Έπαναλαμβάνομεν ότι 
μάς ένδιαφέρει περισσότερον άπό τάς πιέσεις τών Αλβανών κατά τών 
Ελληνικών μειονοτήτων, άπό τόν άπηνή διωγμόν τής έλληνικής γλώσσης 
καί τής ’Ορθοδόξου θρησκείας, ή στάσις τής Ελλάδος εις τήν έν λόγω ύπό- 
θεσιν. Πρός άπόδειξη τοΰ ίσχυρισμοΰ του γιά άναξιοπρεπή συμπεριφορά 
τής Ελλάδας, άνέφερε άριθμό παραδειγμάτων. 1) Τό υπουργείο ’Εξωτε
ρικών, πριν ένα μήνα κατήγγειλε καί παρέπεμψε στή δικαιοσύνη Ήπειρώ- 
τη δημοσιογράφο, γιατί είχε άναδημοσιεύσει άπό άλβανική έφημερίδα, 
έκδιδόμενη στή Βιέννη, υβριστικό άρθρο κατά τοΰ άλβανικοΰ καθεστώτος. 
Τά δικαστήρια τών Ίωαννίνων άθώωσαν τόν δημοσιογράφο, τό ύπουργεΐο 
’Εξωτερικώνδμως διαμαρτυρήθηκε στή Δικαιοσύνη γιά τήν άθώωσή του!... 
2) Τόν Φεβρουάριο έγινε άπόπειρα έναντίον τοΰ Ζώγου. Ή  Ελλάδα, παρά 
τίς έντονες διαμαρτυρίες τοΰ εύρωπαϊκοΰ τύπου, συνέλαβε στούς Φιλιά- 
τες, τόν άδελφό τοΰ δράστη, φθισικόν καί ημιθανή, πολιτικό φυγάδα Ρε- 
τζέπ Φιλιάτι καί τόν παρέδωσε στούς Αλβανούς, παραδίδουσα μαζί μέ 
αυτόν καί τήν άξιοπρέπειάν της. 3) Τό υπουργείο ’Εξωτερικών, χωρίς νά



γνωρίζουν τίποτε οί τοπικές αρχές, διέταξε τήν εξορία μέσα σέ πέντε μέρες 
στήν ’Ιθάκη, τοΰ Φέ'ΐζου Λεπενίτσα, πολιτικοΰ φυγάδα στά Γιάννινα, φι- 
λησυχωτάτου καί τίμιου, ποτέ δέν είχε άπασχολήσει τήν άστυνομία. 4) Δυό 
"Ελληνες στρατιώτες συνελήφθησαν καί μεταφέρθηκαν στό ’Αργυρόκα
στρο, γιά νά άπολυθοΰν τήν άλλη μέρα. Ή  Ελλάς, μετά τήν άπόλυσίν των, 
θεωρεί έαυτήν ίκανοποιηθεΐσαν πλέον. 5) Στό μεταξύ ή Ελλάδα πλήρωσε, 
χωρίς κανένα λόγο, 5.00.000 δρχ. στούς μπέηδες τών 16 χωριών τών Φι- 
λιατών, τή στιγμή πού τά δικαστήρια τών Ίωαννίνων μέ τίς άποφάσεις 
τους άπέδειξαν ότι δέν είχαν κανένα τίτλο ιδιοκτησίας στά κτήματα τών 
χωριών. Ή  πράξη αύτή άποτέλεσε προσβολή γιά τήν ελληνική δικαιοσύνη 
καί περιφρόνηση τών άποφάσεών της. "Ολα αύτά καί πολλά άλλα, συμπέ- 
ρανε ό Χατζής, γεννούν αύθόρμητο τό ερώτημα: Ή  Ελλάς είναι κράτος 
ελληνικόν έλεύθερον ή άλβανικόν προτεκτοράτον, εις τρόπον ώστε νά 
ύποκύπτη εις τάς άλβανικάς ιδιοτροπίας καί καταπατη στοιχειώδεις νό
μους διεθνοϋς δικαίου, άλλά καί κανόνας εύπρεπείας, άφιλόξενος καί 
τυραννική πρός τούς ξένους φυγάδας; Καταλήγοντας διατύπωνε τήν ύπό- 
νοια ότι στά Γιάννινα ύπήρχε ’Αλβανικό πρακτορείο κατασκοπείας, άπό 
τό όποιο όλοι οί Ήπειρώτες, διέτρεχαν κίνδυνο, άφοΰ ή Ελλάδα κατάντη
σε πιά άλβανικό προτεκτοράτο.

Τήν ιδια μέρα (3-6-31), ό Ηπειρωτικός άγών άποκάλυπτε καί νέο έγ
κλημα τών ’Αλβανών: Κατακρεούργησαν, μέ τόν πιό άπάνθρωπο τρόπο, 
τόν ιερέα τοΰ χωριοΰ Νόκορη. ’Αναφερόμενη στό έγκλημα έγραφε: Φαίνε
ται δτι οί γείτονες Αλβανοί, τήν μεγάλην ανοχήν τοϋ έλληνικοϋ κράτους, 
χάριν τής παγιώσεως τής ειρήνης, τήν έξέλαβον ώς άδυναμίαν καί δέν 
έννοοϋν νά περιορίσουν τούς έτσιθελισμούς των κατά τοϋ έν Βορείφ 
Ήπείρω διαβιοϋντος έλληνικοϋ στοιχείου... Έχομεν νά συστήσωμεν εις 
τούς φίλους γείτονας, δτι εάν όντως θέλουν τήν φιλίαν μετά τής Ελλάδος, 
όφείλουσι νά κατευνάσωσι τά νεύρα των. Τούς διαβεβαιοϋμεν δτι ή υπο
μονή έχει καί.τά δριά της καί έκείνοι, οϊτινες θά έξέλθουν ζημιωμένοι δέν 
θά είναι ασφαλώς οί Έλληνες, οϊτινες θά έκτελέσουν τό καθήκον των, άν 
ή άνάγκη τό έπιβάλλη. Μέχρι Βερατίου διά τούς Έλληνας είναι εις στρα
τιωτικός περίπατος... "Οταν χρειάστηκε, τόν έκαναν τόν περίπατο αύτό οί 
"Ελληνες, πολεμώντας Ιταλούς καί ’Αλβανούς μαζί καί χύνοντας πολύ 
αίμα... Μόνο πού ζημιωμένοι στό τέλος βγήκαν οί "Ελληνες κι όχι οί 
’Αλβανοί... Ό πω ς πάντοτε... Ή  ίδια έφημερίδα θά άποκάλυπτε σέ λίγες 
μέρες (9-6-31) κι άλλες προκλητικότητες τών ’Αλβανών: ’Αποστολή τής 
άμερικανικής εταιρείας Φόρδ (καραβάνι Φόρδ), ύποχρεώθηκε, περνώντας 
άπό τήν Κορυτσά, νά καλύψει τίς ελληνικές επιγραφές πού έφερναν τά 
αύτοκίνητα. Στήν περιοχή τοΰ ’Αργυροκάστρου εξακολουθούσε ή άπαγό- 
ρευση τής χρησιμοποίησης τοΰ γαλάζιου χρώματος, γιά έπίχριση τών σπι- 
τιών, θύμιζε Ελλάδα.
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Ό  Χρηστοβασίλης (22-6-31) κατηγορούσε τήν ελληνική κυβέρνηση, 
γιατί δώρισε στους άγάδες τών Φιλιατών εκατομμύρια ολόκληρα, παρόλο 
πού ή Δικαιοσύνη άποφάνθηκε δτι κανένα δικαίωμα ιδιοκτησίας δέν είχαν 
στά 16 χωριά τής περιοχής. Είναι δικαία ή είναι άδικος κ. Πρωθυπουργέ 
-έγραφε- ή άπόφασις τοϋ Πρωτοδικείου Ίωαννίνων, δι ’ ής άπεπέμφθησαν 
οί άπόγονοι τών τυράννων τών 16 χωριών, ώς μή έχοντες ούδέν επί τού
των δικαίωμα; Καί εάν μέν είναι δικαία, διατί έχορηγήσατε σ ’ αύτούς τά
5.000.000 δρχ. τοϋ ελληνικού Δημοσίου; ’Εάν δέ άδικος, διατί δέν έτιμω- 
ρήσατε τούς έκδόντας τοιαύτην άπόφασιν δικαστάς; Άλλω στε είσθε πο- 
λυεκατομμυριοϋχος κ. πρωθυπουργέ, καί έάν ήσθάνθητε στοργήν τινά 
πρός τούς απογόνους τών τυράννων τών 16 χωριών, διότι έχασαν ήδη τά 
τυραννικά των προνόμια, ήδύνασθο νά τούς χαρίσετε άπό τήν περιουσίαν 
σας αύτά τά 5 έκατομμύρια καί όχι άπό τόν ίδρωτα τοϋ άγρίως φορολο- 
γουμένου έλληνικοϋ λαοϋ. Τόν Αύγουστο (3-8-31) ό Χρηστοβασίλης δια
πίστωνε πώς τό ελληνικό κράτος μέ τόν ίδιο ύπουργό ’Εξωτερικών, τόν 
Άνδρ. Μιχαλακόπουλο, στή μέν περίοδο 1926-28, κρατούσε σθεναρή στά
ση άπέναντι στήν ’Αλβανία, τό 1931, δμως, φέρεται πειθήνιον πρός τάς 
άλβανικάς άξιώσεις. ώς πρός άξιώσεις μεγάλης δυνάμεως (άναφέρει 
συγκεκριμένα παραδείγματα). Ή  άνεκτικότης, ινα μή έίπωμεν ή ύποτέλεια. 
τής ελληνικής κυβερνήσεως έναντι τοϋ μικροσκοπικοϋ άλβανικοϋ κράτους, 
έφθασε καί μέχρι τοϋ σημείου νά έγκαταλείψη έρμαιον είς τούς άλβανι- 
κούς όνυχας τήν ελληνικήν μειονότητα τής Αλβανίας, τής οποίας είναι 
φυσικός προστάτης, δυνάμει διεθνών συνθηκών. Παρέθεσε καί νεότερα 
στοιχεία έγκληματικών ένεργειών τών ’Αλβανών, μεταξύ τών οποίων τή 
«δολοφονία» 47, κατ’ άλλους 57, Ελλήνων στρατιωτών τού άλβανικού 
στρατού, πού καταπλακώθηκαν άπό όγκους χωμάτων, έξαιτίας άνατίνα- 
ξης, στά άλβανοσερβικά σύνορα, πάνω άπό οχυρό στό όποιο υποχρεώθη
καν νά έργάζωνται. Τί θά πράξη έπί τοϋ προκειμένου ή ελληνική κυβέρνη- 
σις;, κατέληγε: ΜηδένΙΆπλώς γράφομεν ταϋτα διά τήν ιστορίαν τής ελλη
νικής μειονότητος έν Αλβανία, έπί τών ένδοξων ημερών τοϋ κραταιοτά- 
του πηδαλιούχου κ. Έλευθ. Βενιζέλου! ’Αλλά μήπως οί μή πηδαλιούχοι 
διάδοχοι τού Βενιζέλου, οί τού Λαϊκοϋ κόμματος, τήρησαν σθεναρότερη 
στάση άπέναντι τής ’Αλβανίας; Ό χ ι φυσικά. Καί νά ήθελαν, δέν θά μπο
ρούσαν. Γιατί ή ’Αλβανία στό μεταξύ είχε γίνει όργανο τής επεκτατικής πο
λιτικής τοϋ ιταλικού φασισμού, ό όποιος τελικά τήν ενσωμάτωσε στή νέα 
ρωμαϊκή αύτοκρατορία του...

Νέος τμηματάρχης τής Γενικής διοίκησης Ηπείρου τοποθετήθηκε, άπό τόν 
’Ιούλιο, ό Γεώργιος Θεοδωράκης, πατέρας τοϋ Μίκη Θεοδωράκη. Τό Σεπτέμ
βριο τοϋ άνατέθηκαν τά καθήκοντα του γενικού γραμματέα τής Γενικής διοί
κησης.- Ή  είδηση τής «δολοφονίας» τών 47 Ελλήνων τοϋ άλβανικοϋ στρατού, 
τήν όποια είχαν δημοσιεύσει οί αθηναϊκές έφημερίδες καί μόνο ό Ηπειρωτικός
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άγών στά Γιάννινα, δίχασε τόν τύπο τής πόλης, ώς πρός τήν έγκυρότητά της. 
Ό  Κήρυξ, γνωστός γιά τά φιλοαλβανικά του αισθήματα, δημοσίευε (2-8-31), μέ 
ιδιαίτερη προβολή κυβερνητική άνακοίνωση τών Τιράνων, σύμφωνα μέ τήν 
όποία: Ή  υπό τινων ελληνικών εφημερίδων δημοσιευθεΐσα έίδησις, καθ’ ήν 47 
στρατιώται έγένοντο θύματα δυστυχήματος εις τήν περιφέρειαν Άργυροκά- 
στρου, είναι εντελώς φανταστική καί καταδεικνύει τήν κακοπιστίαν τών έπι- 
νοησάντων αυτήν. Κατά τής μυθοπλασίας ταύτης άντιτάσσομεν τήν πλέον 
άπόλυτον καί κατηγορηματικήν διάψευσιν. Έτσι, δπως μεταδόθηκε ή διά
ψευση, παγίδευε, χωρίς νά τό καταλάβει, τόν Κήρυκα. Ό  Ηπειρωτικός άγών 
τήν εκμεταλλεύτηκε (4-8-31): Ναί -έγραφε- οί ’Αλβανοί λένε τήν αλήθεια. Πραγ
ματικά στήν περιφέρεια ’Αργυροκάστρου δέν έγινε κανένα δυστύχημα. Οί 
'Έλληνες στρατιώτες βρήκαν τραγικό θάνατο κατά τήν κατασκευή οχυρών στά 
έλληνοσερβικά σύνορα. Καί αφού αύτή ήταν ή είδηση πού δημοσιεύτηκε, γιατί 
έσπευσε ό Κήρυξ νά παρουσιάσει τήν άλβανική εκδοχή, τή στιγμή πού ή ’Αλβα
νική πρεσβεία δέν είχε κάνει καμμιά άνακοίνωση; Τέτοιο ρόλο στήν έλληνική 
'ιστορία έπαιξαν μόνο ό Εφιάλτης καί ό Πήλιο-Γούσης... 'Ύστερα άπό είκοσι 
μέρες ή Ελευθερία δημοσίευε σχόλιο (20-8-31) πού, κατά κάποιο τρόπο, δικαι
ολογούσε τήν άλβανική πλευρά καί έριχνε εύθύνες γιά τόν δλο θόρυβο στό 
υπουργείο Εξωτερικών: Ό  άλβανικός τύπος μαίνεται έναντίον τοϋ ελληνικού, 
τοϋ γράψαντος περί τής δολοφονίας 47 Ελλήνων στρατιωτών παρά τά άλβα- 
νικά σύνορα, έκ πτώσεως μεγάλου όγκου χώματος έ π ’ αυτών. Άποδειχθέντος 
δτι ούδέν συνέβη έκεϊ μ ο ν ο μ ε ρ ώ ς  (ή ύπογράμμιση δική μου) έναντίον τών 
Ελλήνων στρατιωτών, εΐμεθα ήναγκασμένοι νά συμμετάσχομεν τής δικαίας 
άγανακτήσεως τοϋ άλβανικοϋ τύπου καί νά μεμφθώμεν τήν έλληνικήν κυβέρ- 
νησιν, ή όποία άφησε τόν ελληνικόν τύπον οϋτω έκτεθειμένον εις τάς ύβρεις 
τοϋ άλβανικοϋ, ένώ γνωρίζουσα τήν άλήθειαν όχι μόνον δέν εσπευσεν νά δια
φώτιση τάς έλληνικάς έφημερίδας τής πρωτευούσης καί τών έπαρχιών, άλλά 
καί δέν προέβη εις τήν έξακρίβωσιν τής προελεύσεως τής χρευδοϋς ταύτης εϊδή- 
σεως καί τήν τιμωρίαν τών πλασάντων αυτήν: Τά τοϋ Καίσαρος τω Καίσαρι. 
Δέν ύπήρχε, λοιπόν, καμμιά άλήθεια στή δημοσιευθεΐσα είδηση; Ή  λέξη μ ο ν ο 
μ ε ρ ώ ς  μάς δίνει τήν εξήγηση. Τό δυστύχημα έγινε καί "Ελληνες στρατιώτες 
ύπήρξαν θύματα όχι δμως μόνον αύτοί. Σκοτώθηκαν καί ’Αλβανοί κι αύτό πρέ
πει νά ήταν ή απόδειξη γιά μιά δχι προσχεδιασμένη ενέργεια σέ βάρος τών 
'Ελλήνων.- Τό Πεντατάξιο Διδασκαλείο Ίωαννίνων, μέ τίς καλλιτεχνικές, παι
δαγωγικές καί πνευματικές εκδηλώσεις του, πού κάθε χρόνο πολλαπλασιάζο- 
νταν, άκτινοβολούσε στά Γιάννινα καί έξω άπ’ αύτά καί δικαιολογημένα χα
ρακτηριζόταν άπό τό γιαννιώτικο τύπο, ώς πρότυπο παιδαγωγικό ίδρυμα. Ό  
Ηπειρωτικός άγών, πού κατά τή θλιβερή περίοδο τών σκανδάλων καί τής 
σκανδαλολογίας είχε καταφερθεΐ μέ δχι κολακευτικά λόγια έναντίον τοΰ δι
ευθυντή τοΰ Διδασκαλείου Εύρ. Σούρλα, δέν δίστασε νά τοΰ άπονείμει έπαινο 
γράφοντας: (27-6-31): Ή  παρατηρουμένη καί έπιτελουμένη εντός τοϋ Διδασκα
λείου εργασία άξιοζήλευτος καί άπό πάσης άπόψεως έπαινετή, πολύ δικαίως 
άνεβάζει τό Πεντατάξιον Διδασκαλείον Ίωαννίνων εις έν έκ τών προτύπων 
καί άρτιωτέρων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ολοκλήρου τής χώρας μας. ’Εκτός 
άπό τούς εορτασμούς μέ τήν εύκαιρία θρησκευτικών γεγονότων καί εθνικών
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επετείων, οί όποιες ξέφευγαν άπό τά συνηθισμένα μέτρα καί άποκτοΰσαν πε
ριεχόμενο, οργάνωνε κι άλλες εκδηλώσεις, μέ βάση κυρίως τήν άξιοποίηση τής 
παιδαγωγικής άρχής, τής συνύφανσης τής εργασίας καί τής μόρφωσης τών δα
σκάλων καί τών μαθητών τών δημοτικών σχολείων, μέ τίς άξίες καί τά μορ
φωτικά άγαθά τής στενότερης πατρίδας -ό Σούρλας πέθανε σέ βαθειά γεράματα 
υπηρετώντας πιστά μέ τό λόγο καί τή γραφή τήν ιδέα τής στενότερης πατρίδας,

πού άποτελούσαν γιά τά 
Γιάννινα γεγονός πολλα
πλής σημασίας. Τό πιό 
άξιόλογο στήν οργάνωση 
αύτών τών εκδηλώσεων 
ήταν ή συμβολή δλων, μι
κρών καί μεγάλων, καθη
γητών, σπουδαστών καί 
μαθητών τών δημοτικών 
σχολείων γίνονταν δλοι 
δημιουργοί, συγγραφείς, 
σκηνογράφοι, ζωγράφοι, 
ποιητές, συνθέτες, σκηνο
θέτες, χορογράφοι καί 
ταυτόχρονα ηθοποιοί 
πού ύποδύονταν τούς ρό
λους τών ηρώων, επινοη

μάτων τής δικής τους φαντασίας καί συγγραφικής δεξιοτεχνίας, πάντα μέσα 
στά πλαίσια τοΰ γενικού σκοποΰ. Έ τσι ύστερα άπό τή Γιορτή τής άνοιξης τό 
1930 (έγινε λόγος στά προηγούμενα), τό 1931 σκόρπισε τήν άκτινοβολία της 
μιά άκόμα λαμπρότερη παράσταση: Ή  Ήπειρωτοπούλα τών παραμυθιών. Οί 
εξηγήσεις πού περιείχε τό πρόγραμμα τής γιορτής, φωτίζουν καθαρά τούς σκο
πούς γιά τούς οποίους οργανώθηκε: Ή  εργασία γύρω άπό τήν έορτήν φέρει τή 
σφραγίδα μιας ομαδικής συνεργασίας δλων τών μαθητών καί μαθητριών τοϋ 
Διδασκαλείου υπό τήν καθοδήγηισν ολοκλήρου τοϋ διδάσκοντος προσωπικού. 
Ή  έορτή άποτελεΐ ένα κομμάτι τής πολλαπλής ζωής τοϋ Διδασκαλείου καί 
συνδυάζει εις τό δλον της τελείαν πρωτοτυπίαν καί χρησιμοποίησιν τών δη- 
μουργικών δυνάμεων τών μαθητών καί μαθητριών πρός δλας τάς κατευθύν
σεις. Είδικώτερον: Ή  έφετεινή γιορτή τοϋ Διδασκαλείου έμπνέεται, μέσα εις 
τήν πολλαπλήν συνθετικήν δημιουργικότητα, ώς πρός τήν χρησιμοποίησιν ώς 
πηγών ιδία τής ’Ηπειρωτικής λαογραφίας καί τών Ηπειρωτικών παραμυθιών, 
άπό τήν παιδαγωγικήν ιδέαν τής στενωτέρας πατρίδος καί τοϋ πατριδογνωστι- 
κοϋ άξιώματος. Μέ λίγα λόγια: Ή  έορτή περιστρέφεται γύρω άπό τήν ιδέαν 
τοϋ Ήπειρωτισμοϋ. Οί κριτικές γιά τή γιορτή ήταν διθυραμβικές. Καμμιά έφη- 
μερίδα δέν υστέρησε στή δημοσίευση ύμνητικών κειμένων. Ή  παράθεση, έστω 
καί άποσπααμάτων, θ’ άπαιτοΰσε πολύ χώρο. Σημειώνω μόνο μερικούς τίτ
λους: Ήπειρος: Ή  έορτή τοϋ Πενταταξίου Διδασκαλείου (27-6-31), Ή  παιδαγω
γική σημασία τής έορτής τοϋ Διδασκαλείου (30-6-31). Ηπειρωτικός άγών: Ή  
Ήπειρωτοπούλα τών παραμυθιών (26-6-31). Κραυγή: Η  Ήπειρωτοποΰλα τών

Από τήν παρασταση 
τής Ήπειρωτοπούλας τών παραμυθιών.



παραμυθιών (28-6-31), Τό Ηπειρωτικό μας Διδασκαλείο (28-6-31). 'Ελευθερία: 
Τό θαϋμα τοϋ Διδασκαλείου (29-6-31), Άπό μίαν παιδαγωγικήν εορτήν  (27-7- 
31). !Αγροτική ηχώ: Ό  θρίαμβος τοϋ Πενταταξίου Διδασκαλείου. Ά ς  σημειω
θεί δτι δλες οί κριτικές ήταν πολύστηλες, ή δημοσιεύονταν σέ συνέχειες.- Πριν 
άπό τή γιορτή αύτή, τό Διδασκαλείο, στις άρχές Ιουνίου, είχε οργανώσει μιά 
άλλη εκδήλωση: Τήν εορτή τών Ηπειρωτικών γραμμάτων. Σ ’ αύτή τιμήθηκε ό 
Ήπειρώτης λογοτέχνης, Χρηστός Χρηστοβασίλης, στά πλαίσια μιας προσπά
θειας πού είχε αρχίσει άπό τούς καθηγητές τών φιλολογικών μαθημάτων ’Αλκ. 
Κοντοπάνο (απολυμένο πιά...) καί τό Χρ. Σούλη, νά τιμηθούν δηλαδή μέ άνά- 
λυση τού έργου τους άπό σπουδαστές τής 5ης τάξης, οί νεοέλληνες λογοτέχνες 
καί προπαντός οί Ήπειρώτες. Τό έργο τοΰ Χρηστοβασίλη άνέλυσε ό σπουδα
στής Κων. Παπαδόπουλος (ποιητής, μέ δημοσιευμένες συλλογές) καί κατά τίς 
εκτιμήσεις τής κριτικής ήταν πολύ πετυχημένη (περιγραφή τής γιορτής δημο
σιεύτηκε σ’ δλες τίς έφημερίδες καί έκτενέστερη στήν 'Ελευθερία (4-6-31). Ή  
διάλεξη τοΰ Παπαδοπούλου δημοσιεύτηκε καί στόν Ηπειρωτικό άγώνα (9-6-
31), μέ τίτλο: Ό  Χρηστοβασίλης καί τό φιλολογικό εργο του) καί άναδημοσι- 
εύτηκε στήν Ελευθερία (29-6-31). Στό πλαίσιο τών εορτών γιά τά Ηπειρωτικά 
γράμματα, δόθηκε στις 18 ’Ιουλίου στό Διδασκαλείο ή διάλεξη τοΰ σπουδαστή 
Β. Μυλωνά (κι αύτός άργότερα άσχολήθηκε δόκιμα μέ τήν πεζογραφία) γιά τό 
Γ. Χατζή - Πελλερέν. Επιστέγασμα δλων αύτών τών θαυμάσιων δραστηριοτή
των τοΰ Διδασκαλείου ήταν ή Έκθεσις τής Λαϊκής 'Ηπειρωτικής τέχνης (διορ- 
γανώθηκε στις αίθουσες τής σχολής) καί ή παράλληλη 'Έκθεσις τοϋ Ηπειρω
τικού τύπου (πρωτοβουλία τοΰ καθηγητή Χρ. Σούλη), μέ προβολή καί διάσωση 
στοιχείων πολύτιμων, άναφερόμενων σ’ δλα τά εϊδη τοΰ ήμερήσιου καί περιο
δικού ’Ηπειρωτικού τύπου πριν άπό τό 1913 ώς τό 1931. Παρουσιάζονταν 
δλες οί έφημερίδες τών Γιαννίνων καί τών άλλων ’Ηπειρωτικών πόλεων, 
καθώς καί οί έκδιδόμενες έκτός τής ’Ηπείρου. (Πλήρη περιγραφή τής έκθεσης 
καί τών σκοπών πού υπηρέτησε δημοσίευσε ό Χρ. Σούλης στό ημερολόγιο Ή  
Δωδώνη, τόμ. Α ',  ’Αλεξάνδρεια 1931-32, σελ. 273-284).- Συνεχίστηκαν τά 
ευτυχή γεγονότα στήν οικογένεια Χρηστοβασίλη. Ό  γυιός του Γιάννος, ταγμα
τάρχης πυροβολικού καί ή Σοφία Πουλίδη έτέλεσαν τούς άρραβώνας των υπό 
τάς εύχάς τών εκατέρωθεν γονέων των, έν Καβάλλα τή 24 Μαΐου 1931.- Τό κύ
ριο άρθρο τής ’Ελευθερίας, τής 8-6-31, ήταν άφιερωμένο στό μεγάλο Ήπειρώτη, 
διεθνοΰς φήμης ζωγράφο, Πάνο ’Αραβαντινό (1886— 1930), έγγονό τοΰ ιστο
ριοδίφη Παναγ. ’Αραβαντινοΰ. ’Όταν πέθανε ό Πάνος Αραβαντινός -σημείωνε- 
ό μεγάλος Α ϊνσ τά ιν  είχε γράιρει γ ι ’ αυτόν στήν Μπερλίνερ Ταγεμπλάτ: "Ολαι 
αί άρεταί του ήνώνοντο εδώ: Ή  ζωγραφική φαντασία του, ήτις ήγάπα ιδιαιτέ
ρως τήν Ανατολήν, καί ένεπνέετο άπό αύτήν, ό πλούτος τών χρωμάτων, όστις 
ένεθύμιζε πολύτιμα πετράδια, ή λεπτότης καί τό μεγαλεΐον τών γραμμών, πρω- 
τίστως δέ ή ικανό της νά δημιουργή έν τφ  πνεύματι τής μουσικής. Ή  καλλιτε
χνική άπώλεια εις τήν περίπτωσιν αυτήν είναι πραγματικώς άνεπανόρθωτος. 
Ό  Χρηστοβασίλης σχολίαζε πικρόχολα τήν άγνοια τοΰ καλλιτέχνη άπό τούς 
συμπατριώτες του, σέ άντίθεση μέ τήν πανελλήνια καί παγκόσμια άναγνώριση 
τοΰ έργου του... Μόνον ή πατρίς του τά Ιωάννινα, δέν έγνώρισε τήν ϋπαρξιν 
τοϋ μεγάλου τέκνου της, συνεπώς δέ ουδέ καί τόν θάνατόν του. Όποιον αίσχος
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διά τά σημερινά Ιωάννινα!- Στις 6-6-31 δμιλος μαθητών τοΰ Β ' γυμνασίου 
ανέβασε στό θέατρο Εϋστρατιάδου τήν ’Αντιγόνη τοΰ Σοφοκλέους σέ μετάφρα
ση τοΰ εκπαιδευτικού συμβούλου Δημ. Σάρρου. Τά σχόλια ήταν ευνοϊκά.- Γιά 
μιά άκόμα φορά ό Χρηστοβασίλης δέν άφησε άσχολίαστο τό σπάσιμο τών με
λανοδοχείων άπό τούς μαθητές, μετά τή λήξη τών μαθημάτων: Εις τό Α  ' 
γνμνάσιον, τό φέρον τό ιερόν δνομα τής «Ζωσιμαίας σχολής», επικρατεί κατά 
τήν παϋσιν τών μαθημάτων ένα άπαίσιον εθιμον. Μαθηταί, μάλλον βανδαλι- 
σταί, θραύουν τά πλήρη μελάνης ύάλινα μελανοδοχεία των επί τών τοίχων τής 
σχολής, τών μαρμαρίνων κιόνων της καί τών πέριξ οικιών, οϋτω δέ τό περι
καλλές κτίριον παρουσιάζει γελοίαν καί πένθιμον δψιν... Ό  Περ. Μελίρρυτος, 
πού εκπόνησε τό σχέδιο τής σχολής, υπέβαλε μήνυση γιά τήν εύρεση καί τιμω
ρία τών βανδάλων μαθητών. Παρομία μήνυσις, συμπληρώνει ό Χρηστοβασί
λης, έπρεπε νά ύποβληθή καί κατά τών καθηγητών καί αυτών ακόμη τών κλη
τήρων, επί άμελεία καθήκοντος (29-6-31).- ’Αρραβώνες: Γεώργιος Άγγελό- 
πουλος, πολιτικός μηχανικός καί Έλενίτσα Γ. Γαρτζούνη, όφθαλμολόγος, 
άρραβωνιάστηκαν.- Τακτικός συνεργάτης τής Κραυγής 6 Βλαδ. Βρέλλης, δημο
σίευε τακτικά ενδιαφέρουσες έρευνες γιά τήν πόλη καί τά προβλήματά της. Ώ ς 
πόλη τών κινηματογράφων, τή χαρακτήριζε σέ μιά συνεργασία του, (14-6-31). 
Τέσσαρες κινηματογράφοι λειτουργούσαν τότε καί ένας άπ’ αυτούς, τοΰ 
Μπρούφου στό καφενείο Παράδεισος, όμιλών. ΟΙ άλλοι τρεις ήταν στά κέ
ντρα: Εϋστρατιάδου, Αίγλης καί Κουραμπά. Σ ’ ενα χρονογράφημα ό Βρέλλης 
(26-7-31) άσχολήθηκε μέ τή γλώσσα γιά νά έπισημάνει: Πρό ετών ή γλώσσα μας 
ήτο άσπιλος καί άμόλυντος. Αέν περιείχε κανένα άπό τά σημερινά γλωσσικά 
καρυκεύματα. Οϋτε «μπαρντόν», οϋτε «παρόλ-ντ’ όνέρ», οϋτε «ώλ-ράϊτ». Ή το  
άγνή. ’Αφότου δμως τά σοβαροφανή καραβάνια -ιδίως μεταπολεμικώς- πε
ρ ιήρχο ντο τάς πρωτευούσας τών νικητών καί τών ήττημένων, άφοϋ έζησαν 
μιας ώρας ζωήν καί μηχανικώς άπεστήθησαν όλίγας λέξεις, έπιστρέφοντας εις 
τά ίδια, μάς έσέρβιραν ώς τό πιό εκλεκτότερο φροϋτο διεθνούς γλωσσολογίας 
δ,τι εκείνοι -οί φράγκοι- έγκατέλειπον άπό τήν άχρηστίαν. ’Ας θυμίσουμε άκό
μα δτι ή Κραυγή, ήταν ή πρώτη έφημερίδα στά Γιάννινα πού ζήτησε άμέσως 
τήν εφαρμογή τοΰ όκτάωρου γιά τούς έργαζόμενους. ’Αντίθετη ήταν ή θέση της 
στό νομοσχέδιο περί τύπου γιά τό όποιο είχε γράψει (12-4-31): Γιά νάβλασφη- 
μίσει τις τόν θέανθρωπον θά καταδικάζεται διά χιλιοδράχμου προστίμου, εάν 
δμως θίξη τις τόν Σταυρόπουλον, Καραγεώργην (βουλευτές) κ.λπ.. τότε θά τι- 
μωρήται μέ τήν πιό βαρειά ποινή τής φυλακίσεως καί προστίμου 100.000 δρχ. 
Α λλά βεβαίως ό κ. πρωθυπουργός όρθώς έσκέφθη τό τοιοϋτον, διότι δυό, κακή 
τή μοίρα:, βουλευταί μας ϊσως νά είναι κατά πολύ άνώτεροι τοϋ θεανθρώπου, 
διότι άντιπροσωπεύουν τήν ελληνικήν βουλήν!!Μή χειρότερα.- Στό κινηματο
θέατρο Εϋστρατιάδου άνεβάστηκε (24-5-31), άπό ερασιτεχνικό θίασο τό έργο 
Ή  έκδίκησις, τοΰ Ήπειρώτη συγγραφέα Χρ. Μπαρμπούτη (δημοσίευε καί ποι
ήματα), γιά τήν ενίσχυση τοΰ άθλητικού συλλόγου ’Ατρόμητος, τοΰ όποιου 
πρόεδρος τό«τε ήταν ό Γρ. Σακκάς. Έγραψε καί άλλα κείμενα αύτός ό συγγρα
φέας, άγνωστο ποιά ή τύχη τους.- ’Αθλητικά: Πύρρος - ’Ατρόμητος (μέσα 
’Ιουλίου) 5-1. Ό  άγώνας μεταξύ Άτρομήτου - ’Ολυμπιακού (26-7-31) διακόπη
κε ύστερα άπό σοβαρά έπεισόδια. Πόσο άμερόληπτος, δπως ύπόγραφε, ήταν ό
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συντάκτης τής περιγραφής τοΰ άγώνα φαίνεται άπό μιά παράγραφο, σχετική 
μέ τή σύνθεση τών ομάδων. Λίαν ενωρίς ή αγωνία τών θεατών εφθασε εις τό 
κατακόρυφον, άνυπομονούντων διά τήν εκβασιν τοϋ άγώνος τών ομάδων 
αυτών: Τοϋ «Άτρομήτου», άποτελουμένου έκ μαθητών καί εργατών ομοιο
γενών, φιλήσυχων καί πειθαρχημένων στοιχείων, καί τοϋ «Όλυμπιακοϋ» κρά
ματος στρατιωτών αγνώστου προελεύσεως καί αποστατών τοϋ «Πύρρου». Καί 
κατά φυσικόν λόγον τό επικρατούν εις τόν τελευταϊον πνεϋμα είναι τόσον

άγριον καί σκληρόν! Κι δλα αύτά γιά νά 
καταλογιστεί ή ευθύνη τών επεισοδίων 
στήν όμάδα τοΰ ’Ολυμπιακού. ..- 
’Αριστοκρατικοί γάμοι: Έν μέσω εκλε
κτού κόσμου έτελέσθησαν τήν παρελ- 
θούσαν Πέμπτην (30-7-31) έν Άθήναις οί 
γάμοι τού λαοφιλεστάτου άνά τήν Ή πει
ρον καί ’Αττικήν (άντιβενιζελικότατος ό 
Γρ. Σακκάς, υποστήριζε κατά καιρούς τόν 
Άλκ. Λούλη) βουλευτοϋ Ίωαννίνων κ. 
Άλκ. Λούλη, μετά τής καλλιμόρφου 
άρχοντοπονλας Ρομπίνης Νικολάου 
Ζορμπά, θνγατρός τοϋ άειμνήστου στρα
τηγού Ζορμπα, άρχηγοϋ τής Έπαναστά- 
σεως στό Γουδί, δισεγγονής δέ τοϋ άρχη
γοϋ τοϋ Σουλίου καί ήρωος τής Κλεισό- 
βας, πρωθυπουργού έπί Όθωνος, Κί- 
τσου Τζαβέλλα καί τοϋ άρχηγοϋ Εύβοιας 

Αντιγόνη Γ. Τζαβέλλα yal Στερεάς Ελλάδος στρατηγού Νικολ.
Κριεζώτου. (Κραυγή 2-8-31).- 'Ιδρύθηκε 

καί στά Γιάννινα Παράρτημα τής Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης μέ σκοπούς: Τήν 
διατήρησιν τής παραδόσεως παντός κλάδου τής Ελληνικής λαϊκής τέχνης καί 
τήν προσαρμογήν ταύτης εις τάς συνθήκας καί άνάγκας τοϋ σημερινοϋ πολι
τισμού. Τό πρώτο διοικητικό συμβούλιο: Μαρία Πυρσινέλλα, πρόεδρος, Φρό
σω Ίωαννίδου, άντιπρόεδρος, Ελευθερία Χατζηαλεξίου, ταμίας, ’Αντιγόνη Γ. 
Τζαβέλλα, γραμματέας καί Ελένη Σ. Μπότσιου, ’Αγγελική Ν. Καλαντζή, Μαρ
γαρίτα Γ. Πολυχρονιάδου, σύμβουλοι.- Ή  Ήπειρος καταφερόταν έναντίον τής 
Δημοτικής άρχής γιά τήν απόφαση κατεδάφισης ενός άπό τά ώραιότερα καί τά 
λεπτοφυέστερα τζαμιά, τοϋ τζαμιοϋ τοϋ παζαριού, πού προοριζόταν γιά Δη
μοτική άγορά. (30-6-31).- Νέος γυμνασιάρχης τής Ζωσιμαίας σχολής, τοποθε
τήθηκε ό Δημ. Οίκονομόπουλος, πρώην γυμνασιάρχης ’Αμαλιάδας. Μέ πρότα
ση γιά τήν προαγωγή τοΰ καθηγητή Χρ. Σούλη (κατ’ έκλογήν) σέ γυμνασιάρχη 
(τέλη Αύγούστου) ό ’Ηπειρωτικός άγών έξέφραζε τήν εύχή νά άναλάβει αύτός 
τή διεύθνση τής Ζωσιμαίας. Ή  προαγωγή έγινε τό 1932 καί ό Σούλης άνέλαβε 
τή διεύθυνσή της.- Ό  Ν.Γ. Δ(όσιος) άπό τό Παρίσι, μέ Ιστορική αναδρομή του, 
δημοσιευμένη στόν ’Ηπειρωτικόν άγώνα (9-7-31) άναφερόταν στήν πρό τοΰ 
1900 περίοδο καί έκανε λόγο γιά τόν τότε έπιλοχία τοΰ τουρκικού στρατού 
(μπάς-τσαούς) Έσσάτ, τόν κατοπινό άντιστράτηγο καί υπερασπιστή τοΰ Μπι-
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ζανιοΰ. Είχε Ιδρυθεί τότε (1873-1874) στά Γιάννινα ή Εμπορική καί Φιλολο
γική Λέσχη «Πρόοδος», πού συνέβαλε άποφασιστικά στήν άνθιση μιας άξιόλο- 
γης πνευματικής κίνησης, μέ διαλέξεις, 'ίδρυση άναγνωστηρίου καί τήν έκδοση 
τής σατιρικής εφημερίδας Καραβίδα. Στό πλαίσιο τής άτμόσφαιρας αύτής ό βι
βλιοπώλης Κων. Ξανθόπουλος προμήθευε τους μαθητές τής Ζωσιμαίας σχολής, 
κυρίως τούς τεταρταίους, ελληνικά καί ξένα μυθιστορήματα, μεταφρασμένα, 
είσαγόμενα άπό τήν Ελλάδα. Ό  μπάς-τσαούς Έσσάτ, ήταν άπό τούς πρώτους 
πελάτες τοϋ Ξανθόπουλου, σέ μιά έπίσκεψή του μάλιστα στό βιβλιοπωλείο, πα
ρολίγο νά πιάσει τούς τεταρταίους νά διαβάζουν τήν ΊΙρωΐδα τής Ελληνικής 
έπαναστάσεως τοϋ Στ. Ξένου. Ό  Έσσάτ -κατέληγε ό Δόσιος- γόνος εύγενοϋς 
τουρκογιαννιώτικης οίκογενείας, ήταν απόφοιτος τής «Ζωσιμαίας σχολής», ης 
τίνος διήλθε μ ε τ’ επαίνων τάς τάξεις, έχει δέ μέσα του καί ολίγον χριστιανικόν 
αίμα. διότι κατάγεται άπό τόν Γλυκύν έκεΐνον, ό όποιος είχεν έκτουρκισθή διά 
νά σώση τήν περιουσίαν του. Έκ τής οίκογενείας ταύτης κατάγεται καί ό 
Έσσάτ, ό όποιος έσωσε άπό τήν λεηλασίαν καί τήν καταστροφήν τήν γενέθλιον 
πόλιν, ώς άρχιστράτηγος τών Τούρκων. Είναι μία έκδοχή πού έλέγχεται άπό 
μεταγενεστέρους σέ ορισμένα σημεία.- Ό  δάσκαλος τών προτύπων τοΰ Διδα
σκαλείου Σωτ. Δαγκλής εκλέχτηκε αιρετό μέλος τοΰ Άνωτάτου εκπαιδευτικού 
συμβουλίου.- "Αρθρο τοΰ ’Ηπειρωτικού άγώνος (18-7-31, τίτλος: Ασέβεια) μέ 
βαρείς χαρακτηρισμούς (άνόσιοι πράξεις είς βάρος άσθενών) έναντίον τοϋ δι
ευθυντή τοΰ χειρουργικοΰ τμήματος τοΰ νοσοκομείου Χατζηκώστα Δημ. Δά- 
νου -έξαιτίας θανάτου άσθενοΰς άπό τή Σκλήβανη- έγινε άφορμή έντονης άντι- 
δικίας μεταξύ τής έφημερίδας καί τοΰ Δάνου, στήν όποία άναμίχτηκαν καί οί 
άλλες έφημερίδες -ύποστηρίκτριες τοϋ Δάνου- καί ό Ιατρικός σύλλογος. Όξύ- 
τατος ήταν καί ό Δάνος στήν άπάντησή του: Καταλόγιζε εύθύνη γιά τό δημο
σίευμα σέ όμάδα άντιπάλων του Φαρισαίων πού δήθεν ένδιαφέρονταν γιά τούς 
άσθενεΐς τοϋ νοσοκομείου, άπέβλεπαν δμως σ’ άλλους σκοπούς. Τιτλοφόρησαν 
τό άρθρον των «άσέβεια» καί όντως ειλικρινέστερος, παραστατικώτερος, εύ- 
στοχώτερος τίτλος δέν ήτο δυνατόν νά εύρεθή, ϊνα χαρακτηρίση προσηκόντως 
καί τούς γράφοντας καί τά γραφόμενά των. Διότι όντως άσέβεια έσχάτη ήτο 
τό δημοσίευμα. ’Ασέβεια πρός τούς κανόνας στοιχειώδους εύπρεπείας, τής 
στοιχειώδους εύσχημοσύνης, τοϋ στοιχειώδους αϋτοσεβασμοϋ. ’Ασέβεια πρός 
τήν άλήθειαν. άσέβεια πρός τήν έπιστήμην, τής οποίας ζητείται δι ’ οίκτρών με
θόδων ή καπήλευσις. Καί άσεβοϋντες καθ’ όν τρόπον άσεβοϋσιν καί διαστρέ- 
φοντες γεγονότα καί δημιουργοϋντες οίκτρά σκευωρήματα καί χρησιμοποι- 
οϋντες τήν χυδαίαν ϋβριν, τήν συκοφαντίαν καί τήν διαβολήν πρός επιστημο
νικήν καπηλείαν, άξιοϋν μολαταύτα νά έμφανίζωνται ώς τιμηταί άλλων, ώς έξ 
άγαθοϋ συνειδότος όμιλοϋντες, ενώ οίκτρώς άσεβοϋσι πρός πάντας τούς γρα
πτούς καί άγράφονς κανόνας. "Ελεγε καί πολλά άλλα άκόμα ό Δάνος, στά 
όποια ό Ηπειρωτικός άγών δήλωσε δτι δέν θά άπαντοΰσε, γιατί τά θεωροΰσε 
υβριστικά. Γιά άντίκρουση δημοσίευσε στά επόμενα φύλλα τήν θλιβεράν ιστο
ρίαν τοϋ άποθανόντος είς τό νοσοκομειον Χατζηκώστα χωρικοΰ. Ό  Κήρυξ, 
άπό τήν πλευρά του, χαρακτήρισε τό άρθρον τοϋ ’Ηπειρωτικού άγώνος ώς εξύ
βριση κατά τών γιατρών. Καί ή Ή πειρος  πρός τήν άποψη αύτή άπόκλινε, προ
σθέτοντας πώς τά δσα έγραφε έναντίον άλλων γιατρών ό Δάνος έπρεπε νά γί
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νουν αντικείμενο ερευνάς τοΰ Ίατρικοϋ συλλόγου. Ό  τελευταίος ασχολήθηκε 
μέ τό θέμα, υστέρα άπό προσφυγή τοΰ χειρουργού Γ. Σούλη, -θεώρησε τόν 
εαυτό του θίγόμενο άπό τήν άπάντηση Δάνου- καί τόν παρέπεμψε στό πειθαρ
χικό. Οί άνακρίσεις άνατέθηκαν στόν Β. Κούρεντα.- Στούς 39,4 βαθμούς υπό 
σκιάν, έφτασε ή θερμοκρασία στά Γιάννινα στις άρχές τού δεύτερου δεκαημέ
ρου τοΰ Ιουλίου. Οί Γιαννιώτες, δσοι μπορούσαν καί είχαν τήν εύχέρεια, πή
γαιναν στό Νησί καί τή Ντραμπότοβα γιά νά δροσιστοΰν...- Μέ αίτηση τών

εμπόρων συγκροτήθηκε στό Δημαρχείο σύσκεψη 
γιά νά συζητηθεί τό θέμα τής έμποροπανήγυρης. 
Οί έμποροι ζήτησαν τήν κατάργησή της, οί 
εκπρόσωποι τών οργανώσεων άπέρριψαν τό 
αίτημα.- Ά πό τά μέσα ’Ιουλίου άρχισε τίς παρα
στάσεις του ό θίασος τοϋ ’Εθνικοϋ μελοδράμα
τος (ερχόταν γιά δεύτερη φορά στά Γιάννινα). 
Οί κριτικές ήταν επαινετικές.- Στις 15 ’Ιουλίου 
άρχισε ή δοκιμαστική άεροπορική συγκοινωνία 
μεταξύ Άθηνών-’Ιωαννίνων. Τό πρωΐ (9 καί 
40' )  προσγειώθηκε στό άεροδρόμιο τό 
γιούγκερς Άθήναι, μέσα σέ ενθουσιώδεις εκδη
λώσεις τών χιλιάδων Γιαννιωτών πού πήγαν 
στό άεροδρόμιο γιά νά παρακολουθήσουν τό 
θέαμα. Ανάμεσα στούς επιβάτες ήταν καί ό 
ύπουργός τής 'Αεροπορίας Ζάκκας. Τό δεύτερο 

άεροπλάνο, τά ’Ιωάννινα, προσγειώθηκε στις 17. ’Επιβάτες του, άνάμεσα σέ 
άλλους, ό Γενικός διοικητής Μόδης καί ή Αγγελική Χατζημιχάλη. Έξαιτίας 
μικρής βλάβης στούς τροχούς τό άεροπλάνο έμεινε δυό μέρες στά Γιάννινα. 
Ρωμαίϊκη κακορίζικια χαρακτήριζε ή Ή πειρος τήν έλλειψη άνταλλακτικών. 
ώστε νά μήν παρατηρούνται τέτοια φαινόμενα (22-7-31).- Κυκλοφόρησε ή είδη
ση δτι ό διώκτης τών άπολυθέντων καθηγητών Γενικός επιθεωρητής Κα
τσουρός, μετατέθηκε στήν Κομοτινή. Χαρακτηριστικό τό σχόλιο πού έγραφε ή 
Ή πειρος (24-7-31): Οί ΊωαννΙται δέν είναι δυνατόν παρά νά χαίρωμεν διά τήν 
έντεϋθεν άπομάκρυνσίν του. ’Επί τρία έτη εδώ ούδεμίαν εις τήν έκπαίδευσιν 
υπηρεσίαν προσέφερεν, έπισφραγίσας τήν ένταϋθα παραμονήν του μέ τήν δη- 
μουργίαν ένός φρικτοϋ σκανδάλου, άναστατώσαντος τήν πόλιν καί στιγματί- 
σαντος αυτήν. Ά ς  μή νομίση ό κ. Κατσουρός δτι τό πάθος μας καί τό μίσος 
μας θά τόν άκολουθήσουν. Τόν έκτυπήσαμεν μέ πάθος πράγματι καί λύσσαν, 
έφόσον έμεινεν έδώ, διότι δέν η το δυνατόν νά γίνη άλλως. ’Επολεμήσαμεν δχι 
τόν Κατσουρόν, άλλά τόν έπιθεωρητήν. Παρά τά άτοπήματά του καί τά κακά 
ατινα έπεσώρευσεν εις τήν πόλιν αυτήν, μέ πλήρη λησμοσύνην τοϋ παρελθό
ντος, χωρίς κανένα πάθος πλέον τοϋ εύχόμεθα «ώρα καλή». Παρά τά κατευό
δια ό Κατσουρός άργησε νά φύγει άπό τά Γιάννινα.- Ό  γνωστός Γαμβέτας είχε 
τούς ύποστηρικτές του, άλλά είχε καί πολλούς πολέμιους. Άνάμεσά τους καί 
ή Ήπειρος. Κατάντησε επικίνδυνος καί άνυπόφορος γιά τά Γιάννινα, έγραφε 
(24-7-31). Οί καθημερινές του παρεκτροπές καί οί χυδαιότατες ύβρεις του, στά 
κέντρα καί τούς δρόμους της πόλης καί οί έπιθέσεις έναντίον του διαβατών

Γιωσέφ Ελιγιά
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πρέπει νά πείσουν τούς άρμόδιους ή νά τοϋ περιορίσουν τήν άσυδοσία ή νά 
τόν κλείσουν σέ άσυλο.- Πέθανε, τέλη ’Ιουλίου στήν ’Αθήνα, ό Γιαννιώτης 
λυρικός ποιητής καί έβραιολόγος έκ τών ολίγων μελετηρός καί βαθύς, ό Γιω- 
σέφ’Ελιγιά. Ό λες οί έφημερίδες άφιέρωσαν νεκρολογίες καί κριτικές γιά τό 
εργο του. Ό  Έλιγιά -έγραφε ό Π. Φάντης στήν *Ηπειρο (2-8-31) -ανήκε στή 
φυλή τοϋ Ισραήλ' άλλ ’ αύτός δέ λάτρευε τόν Ίαχβέ τόν θεό τών όμοεθνών του, 
τής φυλής του, ό Έλιγιά πίστευε καί λάτρευε ενα ξανθό ’Απόλλωνα καί ό 
ύμνος καί ό αίνος του σ ' αύτόν είχε τήν ελληνική γραμμή, τό μέτρο καί τό 
ρυθμό στήν έκφραση, τή μελωδία καί τή μουσική στή σκέψη, σκέψη καθάρια 
'Ελληνική. (Γιά τόν Έλιγιά βλέπε περισσότερα στόν Ε ' τόμο).

Ο νόμος 5060, περί τύπου, πού -ψηφίστηκε, ύστερα άπό άρκετές τροπο
ποιήσεις καί πολύωρες καί όξύτατες συζητήσεις στή Βουλή (άρχισε 

νά ισχύει άπό 10-7-31), δέν ήταν καί τόσο φιμωτικός, όσο τόν κατάγγελ
λαν, μέ καθημερινά άρθρα καί σχόλια έπί μήνες, οί άντιπολιτευόμενες 
άθηναϊκές καί επαρχιακές έφημερίδες καί φυσικά καί οί γιανιώτικες. Ή  
συζήτηση γιά τό νομοσχέδιο συνέπεσε μέ τό σκάνδαλο Καραπαναγιώτη καί 
τήν πολιτική διάσταση πού πήρε, γ ι’ αύτό καί οί άντιπολιτευτικοί τόνοι 
ήταν όξύτεροι άπό κάθε άλλη φορά.

Ό  συνδυασμός δλων αύτών καθώς καί ή άθώωση τοϋ Γαλοπούλου άπό 
τό δικαστήριο, δημιούργησε άτμόσφαιρα δυσπιστίας γιά τήν πολιτική τής 
κυβέρνησης σέ μεγάλες μάζες πολιτών, άκόμα καί τοΰ κόμματος τών Φι
λελευθέρων. Κανένας δέν πίστευε πώς ό Γαλόπουλος ήταν άθώος. Είναι 
χαρακτηριστικό τό σχόλιο τοΰ Ηπειρωτικού άγώνος (3-7-31), εφημερίδας 
φιλελεύθερων καί δημοκρατικών τάσεων: Δέν παρεξενεύθημεν διά τήν 
άπόφασιν τής δίκης, τής σχετικής μέ τήν νοθείαν τής κινίνης. Πότε ελλην 
δημόσιος υπάλληλος ή οπωσδήποτε κρατικός λειτουργός έκάθησεν νά λο- 
γοδοτήση διά τά καθ' ύπέρβασιν εργα του; ’Απόδειξις ή άπόφασις. Βεβαι- 
ούται δικαστικώς ή πράξις, τιμωρούνται ώρισμένοι πολίται καί διά τούς 
δημοσίους υπαλλήλους άπαγγέλει τό δικαστήριον άπαλλαγήν ελλείψει 
επαρκών άποδείξεων, λόγω αμφιβολιών. Μέσα σ’ ένα τέτοιο κλίμα δυσπι
στίας συζητήθηκε καί τό νομοσχέδιο περί τύπου. Τό περίεργο ήταν, ότι οί 
ποινές πού επέβαλε ό νέος νόμος στούς παραβάτες, ήταν ελαφρότερος άπό 
εκείνες τοΰ παλαιού νόμου (τοΰ 1837). Ή  ελευθεροτυπία, ετσι δέν κινδύ
νευε τόσο, όσο ισχυρίζονταν οί άντίπαλοι. Βέβαια περιστέλλονταν οί 
άκρότητες τοΰ τύπου, οί ύβρεις καί συκοφαντίες κατά κυβερνητικών πα
ραγόντων, άλλά καί κάθε πολίτη πού είχε τήν αίσθηση ότι ήταν αδύναμος 
ν ’ άντιδράσει στή σπίλωση πού τοΰ γινόταν, καί -ας προσεχτεί ιδιαίτερα 
αύτό, γιατί σχετίζεται άμεσα μέ τή σημερινή πραγματικότητα- άπαγορευό- 
ταν στίς έφημερίδες ή διανομή δώρων, βιβλίων, λαχείων κ.ά, ώς καί 
προίκες μοίραζαν καί άσεμνα άναγνώσματα- τό άρθρο καταπολεμούσε 
ορισμένα δημοσιογραφικά συγκροτήματα, επειδή ή άπαγόρευση δώρων



κ.λπ. μείωνε τήν κυκλοφορία τους. Τά Ιδια συμβαίνουν καί στήν εποχή 
μας. Ή  παροχή δώρων, διαμερισμάτων, δίσκων, βιβλίων κ.λ.π. άλλοιώ- 
νουν τήν πραγματική άπήχηση που έχει ό τύπος στήν κοινή γνώμη, δημι
ουργούν προϋποθέσεις άθέμιτου άνταγωνισμοϋ. Τό νομοσχέδιο δέν ήταν 
ανελεύθερο, ούτε αντισυνταγματικό, είχε γνωματεύσει ό συνταγματολόγος 
καθηγητής Άλ. Σβώλος, τίποτα δμως δέν ήταν δυνατό νά πείσει τήν πολι
τική ήγεσία τών άντιπολιτευόμενων καί τά δημοσιογραφικά της όργανα νά 
κατεβάσουν τούς τόνους γιά μιά έποικοδομητική συζήτηση στή Βουλή. "Ισα 
ίσα, έκεΐ οί άντεγκλήσεις μεταξύ τών βουλευτών δημιούργησαν έκρηκτική 
ατμόσφαιρα. Ή  μονομαχία μάλιστα μεταξύ Βενιζέλου-Καφαντάρη οδή
γησε καί τούς δύο πολιτικούς, στενούς συνεργάτες στό παρελθόν, νά ξεπε- 
ράσουν καί τά δρια τής εύπρέπειας. Ό  Καφαντάρης, μέ τά δσα είπε, άπο- 
καλοΰσε τόν πρωθυπουργό ψεύτη κι ό Βενιζέλος δήλωνε πώς στό εξής μέ 
δυσκολία θά ονόμαζε τόν Καφαντάρη κύριο... Ή  διένεξη οδήγησε σέ 
συγκρότηση συμβουλίου τιμής, στό όποιο μετείχαν οί άρχηγοί τών κομμά
των, έκτός τοϋ Λαϊκοϋ. Ή  άπόφαση θεωρήθηκε άπό τόν Καφαντάρη δτι 
δικαίωνε τό Βενιζέλο καί άφηνε τόν ίδιο έκθετο. "Ετσι τό κόμμα του κή
ρυξε άπό τίς 15 Ιουνίου, άποχή άπό τίς συνεδριάσεις τής Βουλής καί τής 
Γερουσίας. Ή  πολιτική κατάσταση έκτραχυνόταν μέ συνέπειες πού δέν θ ’ 
άργοΰσαν νά φανούν... Παρά τούς περιορισμούς τοΰ νέου νόμου περί τύ
που, οί άντιπολιτευόμενες έφημερίδες συνέχισαν νά δημοσιεύουν νέα 
σκάνδαλα, κάποιο μάλιστα έθιγε καί τήν τιμή τοϋ υπουργού Δικαιοσύνης 
Ν. Αβραάμ. Οί έπιθεωρησιογράφοι, έγραφαν σάτιρες γύρω άπό τά σκάν
δαλα, πραγματικά ή δχι, καί έκμεταλλεύονταν τίς ειδήσεις τών άντιπολι- 
τευόμενων έφημερίδων κατά τρόπο προκλητικό γιά τούς οπαδούς τών σα- 
τιριζόμενων πολιτικών. Έτσι, μιά όμάδα φανατισμένων φιλελεύθερων, τό 
βράδυ τής 22-8-31, έκανε εισβολή στό θέατρο Περοκέ, άποφασισμένη νά βι- 
αιοπραγήσει έναντίον τών ήθοποιών πού παρουσίαζαν άντικυβερνητικά 
νούμερα. Σκοτώθηκε ένας μηχανικός σκηνής καί τραυματίστηκαν άλλοι. 
Τό έπεισόδιο έδωσε καινούρια δπλα στήν αντιπολίτευση νά ισχυρίζεται 
δτι ή κυβέρνηση είχε χάσει τήν πλειοψηφία τοϋ λαοϋ.

Ή ταν φυσικό, ή δξυνση τής πολιτικής κατάστασης καί οί διαφοροποι
ήσεις πού παρατηρούνταν καί μέσα στούς κόλπους τοϋ κυβερνητικού κόμ
ματος, νά έχουν τίς έπιπτώσεις τους καί στή συνοχή τοϋ κόμματος σέ πε
ριφερειακό επίπεδο. Οί τελευταίες έκλογικές άναμετρήσεις, έξάλλου, είχαν 
άποκαλύψει τήν καθίζηση τοΰ κόμματος κι αύτό ένίσχυσε περισσότερο τόν 
σκεπτικισμό πολλών στελεχών του. Στήν άναπληρωματική π.χ. έκλογή τής 
Λέσβου, κέρδισε μέν τήν έδρα ό κυβερνητικός ύποψήφιος, οί άντίπαλοί 
του δμως είχαν συγκεντρώσει μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Τό ϊδιο είχε γί
νει καί στή Θεσσαλονίκη τόν προηγούμενο χρόνο. Τό σκηνικό άλλαζε, ήταν 
φανερό αύτό καί στά Γιάννινα, δχι μέ έκλογικές άναμετρήσεις έδώ, άλλά
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μέ διαφοροποιήσεις μέσα στό κόμμα. Τό θέμα προβλήθηκε στό παρασκήνιο 
μέ δημοσίευμα τοϋ Κήρυκος (12-7-31), τό όποιο άποκάλυπτε τήν άπόφαση 
τοΰ Σ. Σίμου, διευθυντή τής Πατρίδος νά πολιτευθεΐ στήν ’Ήπειρο. Ή  κά
θοδος τοΰ Σίμου ύπονοοΰσε τήν άπόφασή του νά υποσκελίσει τό Μπότσα
ρη καί νά άναλάβει αύτός τήν ηγεσία τοΰ κόμματος στά Γιάννινα. Ή  
’Ήπειρος (14-7-31) έβλεπε τό θέμα άπό τή δική της σκοπιά: Πρόκεται περί 
κινήσεως εντελώς εντυπωσιακής. ούτε ό Σΐμος ούτε οί άλλοι θά έκαναν κά
τι γιά τήν "Ηπειρο. Εϊμεθα συνηθισμένοι νά βλέπωμεν τόν Βενιζελισμόν 
κάθε φοράν πού αισθάνεται τό έδαφος κλονιζόμενον υπό τούς πόδας του, 
νά κινήται σπασμωδικά, νά φωνασκή, νά χαμογελά, νά προσπαθή νά δη
μιουργήσω έντύπωσιν καί θόρυβον. Ό  Ηπειρωτικός άγών έφερε στή δη
μοσιότητα καί άλλες διαστάσεις τοΰ θέματος. Μιλοΰσε γιά διχασμό τοΰ 
κυβερνητικοΰ κόμματος, γιά διαφωνία άνάμεσα στό Μπότσαρη καί τό 
Λούλη καί γιά τή συγκρότηση δεύτερου κυβερνητικοΰ συνδυασμού. Στό με
ταξύ ό Σΐμος άρχισε νά άρθρογραφεϊ στόν Κήρυκα, προβάλλοντας τήν 
άνάγκη εκκαθάρισης τοΰ κόμματος στήν "Ηπειρο, χωρίς, δπως έπεσήμα- 
ναν οί άντίπαλοί του, νά προτείνει κάποιες λύσεις γιά τήν άνάπτυξη τοΰ 
τόπου. Εμάς δέν μάς ενδιαφέρει άν θά είναι άρχηγός ό Σΐμος ή ό Μπό
τσαρης σημείωνε ή Ή πειρος (21-7-31), ή ίδια ή κατάσταση θά συνεχιστεί 
μέ τή μία ή τήν άλλη ήγεσία. Γιά τήν άνασυγκρότηση τής Ηπείρου χρειά
ζονται ίκανοί πολιτικοί καί τέτοιοι δέν είναι ούτε ό Μπότσαρης ούτε ό 
Σΐμος. Ή  διάσταση μεταξύ τών δυό άντρων συνεχίστηκε καί μετά τίς 
έκλογές τοΰ επόμενου χρόνου (Σεπτέμβριος 1932). Παρά τόν λυσσώδη 
άγώνα τών τελευταίων νά άφαιρέσουν τά πρωτεία άπό τό Μπότσαρη, δέν 
τόν κατάφεραν. ’Εκλέχτηκε πάλι πρώτος σέ ψήφους βουλευτής.

Ή  Ελευθερία τοΰ Χρηστοβασίλη ύποστήριζε τό Μπότσαρη, λόγω Σου- 
λιώτικης καταγωγής, άνέλαβε, λοιπόν, νά δώσει άπάντηση (6-8-31) στήν 
άρθρογραφία τοΰ Σπ. Σίμου, τοΰ Λαβδαναίου, δπως τόν άποκαλοΰσε (κα
ταγόταν άπό τή Λάβδανη). Άφοϋ ειρωνευόταν τίς έξαγγελίες καί τήν άπό
φασή του νά πολιτευθεΐ γιά νά προσφέρει τίς ύπηρεσίες του γιά τήν άνόρ- 
θωση τής ’Ηπείρου, άποκάλυπτε τίς βαθύτερες προθέσεις του, πίσω του 
κρυβόταν ό ίδιος ό Βενιζέλος. Έγραφε ό Σΐμος στόν Κήρυκα: Μοϋ προ
ξενεί πάντοτε θλΐψιν τό γεγονός καθ’ ό εις τήν άντιπροσωπείαν (τή 
βουλευτική) τής Ηπείρου, παρουσιάζεται τό θλιβερόν φαινόμενον ενός 
είδους πολιτικής τυραννίας. Πολιτικός τύραννος -μεταφράζει ό Χρηστο
βασίλης- θεωρείται έν τή φράσει ταύτη ό κ. Δημ. Νότη Μπότσαρης, ώς 
συνδεσμάρχης καί σχών πάντοτε τόν πρώτον λόγον, κι όχι ό Σΐμος, ό 
οποίος υποσχόταν ότι θά περιλάμβανε στό συνδυασμό του μόνο εκείνα τά 
στελέχη πού θά ύποδεικνύονταν άπό τούς Ήπειρώτες. Ή  άποκάλυψη ότι 
πίσω άπό τό Σΐμο βρισκόταν ό Βενιζέλος, έγινε άπό τόν ίδιο, δταν έγραφε 
°τόν Κήρυκα, ότι: Ιδού ή σκέψις, ή όποια μέ προήγαγεν εις τήν νέαν μου
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τούτην άπόφασιν (της καθόδου του στις έκλογές) καί εις τήν όποιαν συνέ- 
τεινεν καί ή πρωτόβονλος προτροπή τοϋ Μεγάλου κυβερνήτου τής χώρας 
μας καί άρχηγοϋ τοϋ κόμματος τών Φιλελευθέρων. Είπε δμως καί μερικά 
άλλα ό Σιμός, πού γιά τούς άντιπολιτευόμενους ήχησαν παράξενα. Κατήγ
γειλε ώς άθλιον τό ϋπάρχον πολιτικόν καθεστώς, θά άγωνιζόταν γιά τήν 
κατάλυσή του. Ό  κ. Σΐμος όμιλεΐ περί τοϋ άθλιου σημερινού καθεστώτος, 
διά νά μάς εΐπγι δτι τώρα θά δημιουργήσουν ενα νέον καλόν, αξιοπρεπές 
καί συνετόν καθεστώς. Ά λλά ποιος καί πρός τί; Δέν εϊσθε οί Ιδιοι; Δέν 
εϊσθε σείς πάλιν ό ίδιος άμετάβλητος Βενιζελισμός; Καί διατί άραγε δέν 
έφροντίσατε τό καθεστώς αυτό τό τίμιον. τό νέον, τό συνετόν, τό καλόν 
νά τό δημιουργήσητε τήν τετραετίαν αυτήν πού παρήλθεν. άλλά έδημι- 
ουργήσατε ενα καθεστώς δυστυχίας καί σπατάλης καί καταχρήσεως καί 
Καραπαναγιώτηδων καί Γαλοπουλών; (Ήπειρος, 4-8-31). Ή ταν έντονα 
άντιπολιτευτικές, άλλά καί άδικες οί κρίσεις τοΰ άρθρογράφου Δ.Γ. 
Χ(ατζή). Γιατί παρά τά μεγάλα, σέ πολλά σημεία, σφάλματα τής τετραε
τίας τοΰ Βενιζέλου, παρά τίς καταχρήσεις καί τά σκάνδαλα, είχε νά εμφα
νίσει καί έργο άξιόλογο σ’ δλους τούς τομείς τής ζωής τής χώρας, τό 
όποιο έχει καταλάβει τή θέση του στις σελίδες τής νεώτερης ιστορίας. Σ ’ 
ό,τι άφοροΰσε τίς δηλώσεις τοΰ Σίμου, αύτές πρέπει νά άναφέρονταν 
μάλλον στό άθλιον τοπικόν πολιτικόν καθεστώς γιά τό όποιο έμμεσα θε- 
ωροΰσε υπεύθυνο τό Μπότσαρη. Διαφωτιστικό, σέ σχέση μ’ αυτό, είναι τό 
άρθρο τοΰ Γ. Βαβαρέτου, δημοσιευμένο στόν Ηπειρωτικό άγώνα (26-8-31), 
μέ τίτλο: Ή  άποτίνα'ξη τής Μποτσαρικής τυραννίδος. Κατάντησε σύνθημα 
τής ήμέρας -σημείωνε ό Βαβαρέτος- τό σάλπισμα τοΰ Σίμου: Κάτω οί 
άρχηγίες. Ή  διένεξη τών δυό άντρων πέρασε άπό πολλά στάδια ώς τίς 
έκλογές. Κάποιοι μίλησαν γιά πλήρη άποκατάσταση τών σχέσεών τους καί 
γιά άγαστή συνεργασία. Τήν άποψη αύτή ύποστήριζε ό Κήρυξ, τή διέψευδε 
δμως ό Ηπειρωτικός άγών, χαρακτηρίζοντας τίς σχετικές ειδήσεις ώς 
φληναφήματα (31-8-31). Ά λλοι έπέμεναν στή διάσταση, πού είναι καί ή 
πιθανότερη έκδοχή. Ή  επιφανειακή προσέγγισή τους πρέπει νά οφειλόταν 
στις άνησυχίες άπό τή διαρροή φιλελεύθερων μαζών πρός άλλους κομμα
τικούς σχηματισμούς, κυρίως πρός τό Αγροτικόν κόμμα, τοΰ οποίου τήν 
άνοδο άπέδειξε ό ενθουσιασμός μέ τόν όποιο έγινε δεκτός κατά τίς περιο
δείες του, τόν Αύγουστο, ό άρχηγός του, γερουσιαστής Άλ. Μυλωνάς.

Άπό τήν πλευρά τών άλλων κομμάτων ζυμώσεις καί συσπειρώσεις πα
ρατηρούνταν τόσο στό Λαϊκό κόμμα, όσο καί στό κόμμα τών Προο
δευτικών (Καφαντάρη). ’Εμφανής, δπως τονίστηκε, άρχισε νά γίνεται ή 
παρουσία καί τοΰ Άγροτικοϋ κόμματος, τό όποιο ύστερα άπό πολύμηνες 
προσπάθειες όργανώθηκε καί ύποστηρίχτηκε κατά τήν περίοδο αύτή στήν 
Ήπειρο κατά κύριο λόγο άπό τήν Αγροτική ηχώ, καί άπό τόν Ηπειρωτι
κό άγώνα. Τά πάμπολλα άρθρα τών δυό εφημερίδων τό μαρτυρούν. Καρ
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πός τής προσπάθειας αυτής ήταν ή εκλογή τοΰ άρχηγοΰ τοΰ Αγροτικού 
κόμματος Άλεξ. Μυλωνά, ώς βουλευτή.

Τ ά κρούσματα ληστειών, λιγότερων στήν "Ηπειρο καί περισσότερων σ’ 
άλλες περιοχές τής Ελλάδας, δημιούργησαν άνησυχίες στήν κοινή 

γνώμη. Κατετάραξαν καί έθορύβησαν τήν κοινήν γνώμην, (σημείωνε ή 
’Ήπειρος, 29-7-31)ώς άποτελοϋντα τήν άπειλήν τής διά μίαν άκόμη φοράν 
άναβιώσεως σκοτεινών καί θλιβερών εποχών, κατά τάς όποιας οί μέν λη- 
σταί άπεθρασύνοντο τελείως, τό δέ κράτος, ελεεινόν καί άξιοδάκρυτον θέ
αμα παρουσίαζε καθημερινώς, θέαμα κράτους άβούλου, άκυβερνήτον, 
άποσυντεθημένου. Κατηγορούσε τήν κυβέρνηση γιατί, ενώ δέν άφηνε 
ευκαιρία γιά νά κομπάσει καί νά ύπερηφανευτεΐ γιά τό ότι εξαφάνισε τό 
στίγμα τής ληστείας, παρακολουθοΰσε τώρα άδιάφορη τήν άναβίωσή της 
καί άδρανοΰσε. Ή  χωροφυλακή, τό κύριο όργανο τής καταδίωξης τής λη
στείας, χρησιμοποιόταν άπό τήν κυβέρνηση διά τήν άπηνή καταδίωξιν τών 
αγαθών νοικοκυραίων τής ύπαίθρου, οί όποιοι έκ πραγματικής καί τρα
γικής άδνναμίας, έγιναν έκπρόθεσμοι έκ φόρων χρεωφειλέται τού Δημοσί
ου. Οί φυσικοί προστάται τών χωρικών, μεταβληθέντες είς σκληρούς διώ- 
κτας αυτών άσχολοϋνται μέ τήν έκτέλεσιν φορολογικών ένταλμά των, άντί 
μέ τήν καταπολέμηση τής ληστείας, δίνοντας έτσι τήν εύχέρεια σ’ όλα τά 
κακοποιά στοιχεία νά οργανώνουν καί έκτελοΰν μ’ όλη τους τήν άνεση τά 
ληστρικά τους σχέδια.

Ή  άνησυχία έγινε εντονότερη στήν περιοχή Ίωαννίνων όταν διαδόθηκε 
ή είδηση -μόνο τά άθηναϊκά φύλλα τή δημοσίευσαν- ότι οί άδελφοί 
Τσουμάνη, οί όποιοι φυγοδικούσαν γιά φόνο, αιχμαλώτισαν ένα τσέλιγκα 
στό Ζαγόρι. Ή  είδηση διαψεύστηκε άπό τή Χωροφυλακή, ό Γενικός όμως 
διοικητής Γ. Μόδης, ό όποιος περιόδευσε στήν περιοχή, γιά νά εξαναγκά
σει τούς Τσουμαναίους νά παραδοθοΰν, πίεσε τήν Έπιτροπή άσφαλείας 
νά προχωρήσει σέ έκτοπίσεις. Τό μέτρο τών έκτοπίσεων βρήκε άντίθετο, 
όπως πάντοτε, τό Χρηστοβασίλη. Έγραψε γά τό θέμα δυό άρθρα (13 καί 
17-8-31). Οί Τσουμαναΐοι -τόνιζε- φυγοδικοΰν δ ι ' ένα άπλοϋν φόνονχάριν  
εκδικήσεως, τόν φόνον κάποιου Κουμπή, ό όποιος είχε φονεύσει πρό έτών 
τον άδελφόν των. Συνεπώς οί Τσουμαναΐοι απλοί φυγόδικοι ήταν καί όχι 
λήσταρχοι, δπως τούς βάφτισε ό Μόδης κατά τήν περιοδεία του στό Ζα
γόρι. Καί διήλθεν όρη καί βουνά ό Γενικός διοικητής -συνέχιζε- συνήντησε 
φιλησύχους τσελιγκάδες καί άλλους άνθρώπονς καί τούς ήπείλησε δ ι ’ 
εκτοπισμοϋ, άν δέν παραδώσουν τούς φνγοδικούντας, οί όποιοι δέν διέ- 
πρα'ξαν καμμίαν ληστείαν. Καί άντί ό Μόδης, πάντα κατά τό Χρηστοβα
σίλη, νά διατάζει τίς έκτοπίσεις τής γριάς μητέρας καί τών συγγενών τους, 
έπρεπε νά τούς χρησιμοποιήσει γιά νά τούς πείσει νά παραδοθοΰν. Μέ τά 
μέτρα εξανάγκαζε τούς φυγοδικοΰντες νά μεταβληθοΰν σέ ληστές. Άντίθε-
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τη, πρός τήν Ελευθερία, δπως καί κατά τό παρελθόν, ήταν ή 'Ήπειρος (4- 
8-31): Επανειλημμένος άπό τών στηλών τούτων έτονίσαμεν τήν άνάγκην 
τής λήχρεως μέτρων συντόνων καί αυστηρών, διά τήν τελειωτικήν πάταξιν 
τής ληστείας, εν έκ τών όποιων άναμφισβητήτως αποτελούν καί οί έκτο- 
πισμοί τών υπόπτων καί ληστοτρόφων, μέτρον θαυμάσιον μέ θετικώτατα 
άποτελέσματα. "Ανάγκη, λοιπόν, τόσον ή Χωροφυλακή, όσον καί ή Γενική 
διοίκησις νά προβοϋν εις τό καθήκον των, άδίρητοι. άκαμπτοι, σκληροί, 
άνεπηρέαστοι άπό κάθε μεμψιμοιρίαν, δικαιολογίαν ή μεσολάβησιν. Υπέρ 
τών έκτοπισμών τάχθηκε καί ό "Ηπειρωτικός άγών, χαρακτηρίζοντας τό 
μέτρο σκληρό μέν, άλλά έπιβεβλημένον. Οί εκτοπίσεις δέν περιορίστηκαν 
σέ λίγες οικογένειες, πήραν μεγαλύτερη διάσταση.

Γιά τό θέμα έξέδωσε μακρά άνακοίνωση ή Γενική διοίκηση (9-8-31): Ή  
"Επιτροπή άσφαλείας άπεφάσισε τήν έπικήρυξιν έκάστου τών τριών λη
στών άντί δρχ. 125.000, διά τόν φόνον, καί 75.000. διά τήν παράδοσιν, καί 
τήν έκτόπισιν εις τάς νήσους 32 σκηνιτών κτηνοτροφών, συγγενών καί 
ύποπτων. Προηγουμένως είχε άποφασίσει τήν έκτόπισιν καί άλλων 11, ή 
όποια καί έξετελέσθη. Έ φ ’ όσον ή τριμελής συμμορία θά έξακολουθή νά 
ύπάρχη εις τό Ζαγόρι, έστω καί άδρανούσα, τά μέτρα θά καθίστανται 
όλονέν ευρύτερα καί αύστηρότερα. Καθ ’ ά καί αύτοπροσώπως πρός τούς 
Σαρακατσαναίους. κατά τήν εις Ζαγόριον διαδρομήν μας, έδηλώσαμεν, θά 
φανώμεν αυστηροί καί άμείλικτοι, μέχρι σκληρότητος. άλλά τήν άναβίω- 
σιν τοϋ αίσχους τής ληστείας δέν θά έπιτρέψωμεν. 'Αν πρός οριστικήν 
έκρίζωσιν αυτής παραστή άνάγκη έκριζώσεως καί πληθυσμών δέν θά δι- 
στάσωμεν νά τό πράξωμεν. Ό  Ηπειρωτικός άγών δημοσίευσε τήν άνακοί
νωση, χαρακτηρίζοντάς της ώς σοβαράν, χωρίς άλλα σχόλια. Ή  "Ελευθε
ρία όμως άντέδρασε καί πάλι έντονα (17-8-31): Ό  κ. Γ. Μόδης ένεθυμήθη 
τά άγρια μαθήματα τής νεανικής του ζωής, άτινα έδιδάχθη άνά τά όρη καί 
τάς πεδιάδας τής Μακεδονίας... καί επιθυμεί νά τά έφαρμόση εις τήν ράχιν 
τών δυστυχών τσελιγκάδων τοϋ Ζαγορίου, διά νά έκλειψη άπό τοϋ προ
σώπου τής "Ηπείρου ή μεγάλη ποιμνιοτροφία, μεταφερομένη εις τήν 
Αλβανίαν, δπως έγένετο καί έν έτει σωτηρίω 1929. δτε περί τάς τριακο- 
σίας χιλιάδας προβάτων κατέφυγον έκ τής έλευθέρας "Ηπείρου εις τό 
άλβανικόν κράτος! Ξεύρετε τί θά πή έκτοπισμός 40 τσελιγκάδων άπό τά 
βουνά τοϋ Ζαγορίου εις διαφόρους νήσους τοϋ Αιγαίου πελάγους: Κατα
στροφή ισαρίθμων κοπαδιών προβάτων! Έρωτώμεν: Λειτουργούν νόμοι 
εις τήν δύσμοιρον ταύτην χώραν, ήτις λέγεται "Ήπειρος; Πότε ήκούσθησαν 
επικηρύξεις χρηματικαί διά κεφαλάς άνθρώπων, μή διαπραξάντων ληστεί
ας μετά φόνων; Πότε ήκούσθησαν έκτοπισμοί έπί ύποθάλψει μή ληστών: 
Αύτά τά έκτροπα πρώτην φοράν τά βλέπομεν, έπί ημερών τοϋ κ. Γ. Μόδη 
ώς Γενικού διοικητοϋ τής "Ηπείρου!... "Αρκετά ύπέφερεν ό τόπος αύτός 
άπό τάς ένεκα τής ληστοκρατίας διώξεις, έκτοπισθέντων άλλοτε, τριακο-
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σίων περίπου ποιμνιοτρόφων. Ά ς  παύση, επί τέλους, ή άρξαμένη αύτή, 
διά τών έκτοπισμών, σταυροφορία, μόνον καί μόνον διότι τό θέλει ό Γε
νικός διοικητής.

Ή ταν σκληρά τά μέτρα τών έκτοπισμών. "Ομως ό φόβος γιά τήν άνα- 
βίωση τής ληστείας εξακολουθούσε νά είναι μεγάλος στήν Ήπειρο' έφτανε 
κάποτε στά όρια τοΰ πανικού, δταν δημοσιεύονταν ειδήσεις άναφερόμενες 
σέ δράση συμμοριών, σέ ληστείες καί φόνους. ’Α π’ αύτή τήν ψυχολογική 
διάθεση ήταν έπηρεασμένος καί ό Γ. Μόδης, ό όποιος πίστευε δτι είναι 
πρώτιστο καθήκον του νά έξασφαλίσει τήν τάξη καί άσφάλεια, τό είχε πε- 
τύχει ήδη ή ’Αλβανία. Μέ τίς άντιδράσεις πάντως τοΰ τύπου οί έκτοπισμοί 
περιορίστηκαν.

Κι άφοΰ ό λόγος γιά τό Γενικό διοικητή Γ. Μόδη, πρέπει νά σημειωθεί 
ότι, παρά τήν έντονη δραστηριότητα πού άνέπτυξε στήν επίλυση τών προ
βλημάτων τής ’Ηπείρου -συνεχώς περιόδευε γιά νά σχηματίσει προσωπική 
άντίληψη-, δέν μπόρεσε νά πετύχει τήν κοινή άναγνώριση τών προσπα
θειών του καί νά άποσπάσει τή συμπάθεια τής μεγάλης πλειοψηφίας τοΰ 
Ήπειρωτικοΰ λαού, κάτι πού είχε κατορθώσει ό προκάτοχός του Καλεύ- 
ρας. Τό γεγονός οφείλεται ίσως στήν ιδιοσυγκρασία τών δύο άντρών. Ό  
Καλεύρας ήταν περισσότερο προσιτός στόν κόσμο, περισσότερο «γλυκο
μίλητος», κολάκευε τούς έπικεφαλής τών οργανώσεων καί σωματείων τής 
πόλης -συχνά γινόταν καί όργανό τους, δπως άπέδειξε ή σύμπλευσή του 
μέ τήν έπιτροπή συλλαλητηρίου, πού άρκετές φορές τόν ύποκατάστησε- 
καί παρά τό δτι δέν πρόσφερε πολλά στήν Ήπειρο, ήταν γενικά άποδε- 
κτός. ’Αντίθετα ό Μόδης, άπό τούς μαχητές τοΰ Μακεδονικού άγώνος, 
προσωπικότητα μέ αυτοπεποίθηση, άποφασισμένη νά άσκεΐ τήν έξουσία, 
σύμφωνα μέ τά δικά του κριτήρια κι δχι κατά τίς ύποδείξεις τών αυλοκο
λάκων καί τών προέδρων τών συντεχνιών, ήταν φυσικό νά δημιουργήσει 
δυσμενή άτμόσφαιρα γύρω άπό τίς προθέσεις του καί τήν σκοπιμότητα 
τών δραστηριοτήτων του. Ή  άντίθεση μεταξύ οργανώσεων καί Μόδη, άπο- 
καλύφτηκε σ’ δλη της τήν έκταση -είχε ήδη γίνει ή ζύμωση μέσω τών πε
ρισσότερων έφημερίδων τής πόλης, μέ τήν άντιδικία πού ξέσπασε γύρω 
απο τό θέμα τής σκοπιμότητας τής κατασκευής ή όχι τής όδοΰ Γρεβενών- 
Ιωαννίνων, άπαίτηση κοινή δλων τών Ήπειρωτών. Κάποιοι κατηγόρησαν 

το Μόδη δτι ήταν άντίθετος μέ τήν κατασκευή τής όδοΰ, ό ίδιος τό διέ- 
ψευσε, άλλά δέν έγινε πιστευτός. Είχε έκφράσει πάντως, σέ συνέντευξή 
του, τήν άποψη δτι θεωροΰσε άμεσης προτεραιότητας τήν κατασκευή τής 
όδοΰ Ίωαννίνων-Καλαμπάκας, πού θά έξυπηρετοΰσε τά συμφέροντα τοΰ 
εμπορικοΰ κόσμου καλλίτερα άπό τήν οδό Ίωαννίνων-Γρεβενών. Μέσα σ’ 
ενα τέτοιο φορτισμένο κλίμα ήρθε ή έπιστολή (6-9-31) τοϋ προέδρου τοΰ 
Εμπορικού συλλόγου Ίωαννίνων, Ε. Βέλλη, άπό τά πρωτοκλασάτα στελέ- 

Χη τ°ύ κόμματος τών Φιλελευθέρων νά δημιουργήσει τήν έκρηξη. Κατηγο-
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ροΰσε τό Μόδη πώς σέ δηλώσεις του πρός τόν άθηναίο δημοσιογράφο Κώ
στα Δάφνη (άπό τήν Κέρκυρα) δέν εΰρισκε άναγκαία τήν κατασκευή τής 
όδοΰ αυτής, οΰτε χρήσιμη γιά τήν έξυπηρέτηση τοϋ έμπορίου. Τόν κατηγο
ρούσε άκόμα ότι χαρακτήρισε τούς έμπορους τών Γιαννίνων ώς μπακάλη
δες πού σκέπτονταν μπακαλίστικα κι ήταν άνίκανοι νά έξαρθοΰν στό ύψος 
τών περιστάσεων καί μίλησε μέ περιφρόνηση γιά τούς Ήπειρώτες. Βρι
σκόταν -έλεγε ό Βέλλης- σέ πλήρη άντίθεση μέ τά ζωτικά συμφέροντα τών 
Ήπειρωτών καί τήν κοινή γνώμη καί τό καλλίτερο πού είχε νά κάνει ήταν 
νά έγκαταλείψει τήν ’Ήπειρο, πριν η εκδηλωθώ ή νπολανθάνουσα οργή τοϋ 
λαοϋ κατά τόν πλέον έντονώτερον τρόπον.

Ό  Μόδης στήν άπάντησή του, άπό τήν άρχή κι όλας, γράφοντας πώς: 
ό κ. Βέλλης κάμνων ώς συνήθως πολιτικήν καί μάλιστα κάκιστης ποιότη- 
τος. έννοεΐ νά δημιουργώ ζητήματα έκ τοϋ μή όντος, διά νά λάβη τήν άκο- 
πον ευκαιρίαν νά έμφανισθή κέρβερος συμφερόντων, τά όποια κανείς δέν 
έπιβουλεύεται. δίνει τήν πρόγευση τοϋ περιεχομένου της. Υπεραμυνόταν 
τής πολιτικής πού άκολουθοϋσε καί τών προτεραιοτήτων πού έπέλεξε, 
πρόβαινε σέ άπολογισμό τοϋ έργου του, διέψευδε ώς παραποιημένο τό πε
ριεχόμενο τής συνέντευξης πρός τόν Κ. Δαφνή καί κατέληγε: Ό σον άφορά 
τά γραφόμενά του (τοϋ Κ. Δαφνή) περί περιφρονητικών έκδηλώσεων διά 
τούς ...έμπορους -διά ποιον λόγον άρα γε;- έλαβαν, ώς έλπίζω, ούτσι τήν 
εύκαιρίαν νά μέ γνωρίσουν, ώστε νά είναι ταϋτα καί άνάξια κάν διαψεύ- 
σεως. Δέν άποκρύπτω όμως ότι δέν τρέφω έξαιρετικήν έκτίμησιν πρός 
άνθρώπους. οί όποιοι, χωρίς ούτε οί Ιδιοι νά πολιτεύωνται. άναμιγνύουν 
τήν πολιτικήν, καί μάλιστα τήν μικροπολιτικήν, έκεΐ όπου αϋτη δέν έχει 
καμμίαν θέσιν. Λυπούμαι βέβαια διότι δέν έλαβα τήν άδειαν τοϋ κ. Βέλλη. 
όταν ήλθα ένταϋθα. Δέν θά παραλείπω όμως νά τήν ζητήσω όταν άποχω- 
ρήσω (Ήπειρος. 8-9-31).

Νέα, μακροσκελέστατη καί σ’ έντονώτερο ύφος, επιστολή τοϋ Βέλλη, 
όξυνε περισσότερο τήν κατάσταση. Κατηγοροϋσε τόν Μόδη ότι δέν έλεγε 
τήν άλήθεια, ότι άκολουθοϋσε πολιτική περιστασιακή, άποκάλυπτε ιδιαί
τερες συνομιλίες τους, τούς διαπληκτισμούς τους, σ’ ό,τι άφοροϋσε τήν 
προτεραιότητα κατασκευής τών όδών. Ό  Βέλλης έπέμεινε πώς άμεσης άνά- 
γκης ήταν ή κατασκευή τής όδοΰ Ίωαννίνων-Γρεβενών, ενώ θεωρούσε ότι 
ή άποπεράτωση τής όδοΰ Ίωαννίνων-Ήγουμενίτσης θά ήταν ό τάφος τών 
Ίωαννίνων καί δέν πιστεύομεν ότι ή κυβέρνησις τών Φιλελευθέρων άπε- 
φάσισε νά μεταβάλη τήν θρυλικήν ταύτην πόλιν είς ερείπια (δέν μπορώ νά 
κατανοήσω γιά ποιό λόγο ή κατασκευή τής όδοΰ αύτής θά ίσοδυναμοΰσε 
μέ καταστροφή τών Ίωαννίνων...)' έπέμενε άκόμα ότι ό Μόδης έκανε πε
ριφρονητικές δηλώσεις γιά τούς εμπόρους, δηλώνοντας τελικά, ότι άφό- 
του άντελήφθη τάς διαθέσεις του, ουδέποτε έπεδίωξε τήν έκτίμησίν του καί 
ότι άρμόδια νά κρίνει άν μικροπολιτεύεται ήταν ή τάξη του κι όχι ό Μό-
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δης. (10-9-31). Δέν έδωσε άλλη απάντηση ό τελευταίος, έτσι δέν συνεχίστη
κε ή δημόσια άντιπαράθεση. Μόνο ό εμπορικός κόσμος μέ άνακοίνωση 
του, ύπογραφόμενη άπό πολλούς εμπόρους, δήλωνε δτι ένέκρινε τήν πο
λιτεία τοΰ Βέλλη, σ’ δλα τά θέματα πού άνακινήθηκαν. Τό Μόδη ύποστή
ριζε ένθερμα ό κυβερνητικός Κήρυξ, ενώ τό Βέλλη άνέβαζε μέχρις έβδομου 
ουρανού ή Ελευθερία. Είναι χαρακτηριστικό ένα σχόλιό της (14-9-31): Ό  
κ. Έπ. Βέλλης άπό Ζαγορίσιος, άπό έμπορος, άπό πρόεδρος τοϋ «Εμπο
ρικού συλλόγου», έξήρθη εις πανίηπειρωτικήν φυσιογνωμίαν... Διενήργησε 
συλλαλητήρια μέ άντιβενιζελικόν χαρακτήρα έδώ, μέσα στά Γιάννινα, τά
βολε μέ τό Βενιζέλλο τό «Μπόμπα» τών Γιαννιωτών, τάβαλε μέ τούς διο
ρισμένους βουλευτάς του τής 19ης Αύγούστου, τώρα τάβαλε μέ τόν Γε
νικόν διοικητήν κ. Μόδην. τόν όποιον συλλαμβάνει βυσσοδομοϋντα ένα
ντίον ζωτικών ζητημάτων τής Ηπείρου, ήν έτάχθη νά διοικήση! Τόν 
συλλαμβάνει ύβρίζοντα τούς Ήπειρώτας, οϋς ώφειλε νά σεβασθή κι άλλα 
πολλά... Πανηπειρωτική προσωπικότητα ό Βέλλης, λοιπόν, γιατί έκανε 
άντιβενιζελική πολιτική... Έ τσι άποτιμόταν τότε οί άνθρωποι, άν άξιζαν 
ή όχι, άπό τίς προσφορές τους στις κομματικές έπιδιώξεις. Μήπως τό ίδιο 
δέν γίνεται καί σήμερα;...

Ή  ίδια λογική άνάμεσα στις γιαννιώτικες έφημερίδες -άξιολόγηση δη
λαδή τών άνθρώπων άνάλογα μέ τίς κομματικές πεποιθήσεις τους- επικρά
τησε δταν ένας άπό τούς άδελφούς Στεφάνου, ό Στέφανος (άπό τή Ζωο- 
δόχο), εύεργέτες -δχι μόνο τοΰ τόπου τής καταγωγής τους-, κατά τήν άφιξή 
τους στά Γιάννινα, άπό τή Φιλαδέλφεια τής ’Αμερικής, δπου ήταν εγκατε
στημένοι καί πάμπλουτοι, δημοσίευσε στόν Κήρυκα (16-9-31) άρθρο ύπέρ 
τοΰ Βενιζέλου καί έναντίον τών άντιπολιτευόμενων κομμάτων. Ό  Η πει
ρωτικός άγών έξανέστη: Οί Ήπειρώται άγρόται εκλογείς δέν θά λησμονή
σουν δτι μίαν ημέραν τοϋ Σεπτεμβρίου τοϋ 1931, κάποιος Στεφάνου, μή 
σεβόμενος τά έθιμα τής φιλοξενίας, θέλων νά φανή τίς οΐδε διά ποιους λό
γους καί πρός έπιτυχίαν τίνων σκοπών άρεστός, κατεσυκοφάντησε τό 
«'.Αγροτικόν κόμμα» καί καθύβρισε τόν άγροτικόν κόσμον, ύποστηρίξας 
δτι οί άγρόται τής Ελλάδος καί συνεπώς οί Ήπειρώται συνάδελφοί των... 
έμφανίζονται ώς όργανα ξένων προπαγανδών, προδίδοντες τήν πατρίδα 
των καί ύπονομεύοντες τό εθνικόν οικοδόμημά μας... (18-9-31). ’Αγανά
κτηση, άλλου είδους δμως, έξέφρασε καί ό Χρηστοβασίλης: Έκπληκτοι 
ανεγνώσαμεν εις τόν «Κήρυκα» βενιζελικώτατον κύριον άρθρον τού παρε- 
πιδημοϋντος έν τή πόλει μας (άς σημειωθεί δτι, δταν οί άδελφοί Στεφάνου 
έφτασαν στά Γιάννινα, δλες οί έφημερίδες είχαν γράψει έπαινετικότατα 
σχόλια γ ι’ αύτρύς) λογίου κ. Στεφάνου, γαμβρού έπ ’ άδελφή τοϋ τέως δη
μάρχου κ. Β. Πυρσινέλλα, τούς οποίους άμφοτέρους ένομίζαμεν άντιβενι- 
ζελικωτάτους καί μάλιστα Ιδεολόγους τοιούτους. Φαίνεται ότι ή μετάστα
σης τών δύο τούτων όψιμων βενιζελικών έχαλκεύθη έν Αθήναις καί τήν



— 364 —

έφερεν ένταϋθα ό κ. Στεφάνου... Συλλυπούμεθα έγκαρδίως τόν τε γαμβρόν 
καί τόν γυναικάδελφον. διά τήν εποχήν ήν εξέλεξαν νά βουτήξουν εις τήν 
βενιζελικήν κολυμβήθραν. (17-9-31). Δέν άρκέστηκε μόνο σ’ αύτό τό σχό
λιο ό Χρηστοβασίλης. Στό επόμενο φύλλο (21-9-31) αφιέρωσε κύριο άρ
θρο, έπικρίνοντας αναλυτικότερα τά όσα δημοσίευσε ό Στεφάνου στόν Κή
ρυκα μέ τίτλο: Α ί δυό παγίδες. Παγίδες, κατά τόν Στεφάνου, στίς όποιες 
μπορούσε νά πέσει ό ελληνικός λαός ήταν: α) ή χωρίς άρχές επίθεση των 
άντιπολιτευόμενων έναντίον τής κυβέρνησης μέ όργανά της τόν κίτρινο 
τύπο καί β) ό κίνδυνος παλινόρθωσης τής Μοναρχίας, ή όποια διά τοΰ 
κομματικοΰ της οργάνου, τού Ααϊκοϋ κόμματος, θά συνεργαζόταν μέ τόν 
κομμουνισμό, γιά νά μεταβάλει τήν Ελλάδα σέ μπολσεβίκικο πρακτορείο

(άφελές έπιχείρημα τοΰ 
Στεφάνου). Ό  Χρηστοβα
σίλης άντιπαρέθετε τά δι
κά του επιχειρήματα -άνα- 
φερόμενος συνεχώς στό 
φιλοβασιλικό παρελθόν 
τοΰ Στεφάνου- γιά νά κα- 
ταλή'ξει στό συμπέρασμα 
ότι ή μεταστροφή του ο
φειλόταν στήν προσπά
θεια νά έξασφαλίσει μιά 
θέση στό γυναικάδελφό 
του Πυρσινέλλα, στό ψη
φοδέλτιο τών Φιλελευθέ
ρων κατά τίς έκλογές. 

Ποτέ βέβαια ό τέως δήμαρχος δέν έγινε βενιζελικός, καί όλες οί επικρίσεις 
έναντίον του ήταν άδικες. Ό  Στεφάνου μάλλον προσχώρησε στό Βενιζελι- 
σμό, χρησιμοποίησε όμως άφελή έπιχειρήματα γιά νά τεκμηριώσει τή νέα 
του τοποθέτηση, όπως φαίνεται άπό τά όσα έγραψε έναντίον τών κομμά
των Αγροτικού καί Ααϊκοϋ.

Νέο σκάνδαλο άρχισε νά άπασχολεΐ τίς έφημερίδες τών Γιαννίνων. Ό  επι
θεωρητής Π. Παυλοΰρος, τής περιοχής Παραμυθίας, είχε μηνυθεί άπό Κερ- 
κυραία δασκάλα τής περιφερείας του δτι τήν υποχρέωσε νά δημιουργήσει σχέ
σεις μαζί της, έμεινε μάλιστα έγκυος. Ύστερα άπό καιρό έγινε δίκη, στήν όποια 
άποκαλύφθηκαν πολλά... Άλλες έφημερίδες κατηγορούσαν τόν Παυλοϋρο καί 
άλλες τόν ύπερασπίζονταν...- Γάμοι: Μετά μεγίστης μας χαράς άναγγέλομεν 
τούς εύτυχεΐς γάμους τοϋ εγκρίτου πολιτευτοϋ τοϋ νομοϋ Ίωαννίνων κ. Άλεξ. 
Λ. Μελά μετά τής πολυφέρνον δίδος Βίλμας Μπερέλλ Στράττος, τελεσθέντας 
ένΠαρισίοις(Ελευθερία, 13-8-31).- Έκδόθηκε στήν Ά ρτα ή εβδομαδιαία έφη- 
μερίδα ’Ελεύθερος λόγος τοΰ δημοσιογράφου, συγγραφέα καί άργότερα δήμαρ-

Οι αδελφοί Στέφανου. Απο αριστερά οι τρεις κα
θισμένοι: Παπα-Γιάννης, Κωστής και Στέφανος.
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χου Ά ρτας Ίω. ΓΙαπαβασιλείου.- ’Αρραβώνες: ’Ετελέσθησαν (9-8-31) οί εκλε
κτοί καί ύπερταιριασμένοι αρραβώνες τοϋ λαμπροτάτον καί σεμνοτάτου νέου 
κ. Νίκ. Σακελλίωνος, οδοντιάτρου, μετά τής πανώριας δίδος Χρνσούλας. θυγα- 
τρός τοϋ άντιστρατήγου έ.ά. Χρηστογιάννη έκ Μεσολογγίου.-{’Ελευθερία, 13- 
8-31).- Ή  ώρα ία τό τε σώμα καί τήν ψυχήν, ή σεμνή καί ζηλευτή, δίς Ελένη 
Ίω. Μελά, τής γνωστής άρχαίας Ίωαννιτικής οίκογενείας, έμνηστεύθη μετά

τοϋ γνωστοϋ μεγαλεμπόρου τής 
πόλεώς μας κ. Τάκη Τσονίδη.- Είς 
Σκλήβανην (τέλη Αύγουστου) έτε- 
λέσθησαν οί γάμοι τοϋ άρίστου 
νέου ’Αλεξάνδρου Β. Παπαδο- 
πούλου καί τής ώραίας δίδος 
Αλεξάνδρας Ζώη. Ό  Παπαδό- 
πουλος κατά τήν κατοχή άναδεί- 
χθηκε σ’ ένα άπό τά βασικότερα 
στελέχη τής οργάνωσης τοϋ Ν. 
Ζέρβα ΕΔΕΣ-ΕΟΕΑ, καί διετέλε- 
σε διοικητής τοϋ συντάγματος 
Ξηροβουνίου. Μετά τήν άπελευ- 
θέρωση έξέδωκε τήν έφημερίδα 
’Εθνικός άγών. εκλέχτηκε βου
λευτής μέ τό ’Εθνικό κόμμα (τοΰ 
Ζέρβα), καί άργότερα μέ τό κόμ
μα τών Φιλελευθέρων.- ’Ανατα
ραχή προξένησε στά Γιάννινα καί 
κυρίως στόν οικονομικό κόσμο 
τής πόλης, ή χρεωκοπία τοΰ έπι- 
χειρηματίου αύτοκινητιστικών με
ταφορών Νικολάου Βρανά, υπαλ
λήλου τών Τ.Τ.Τ. ’Αποδείχτηκε δ- 
τι τό παθητικό τής εταιρίας ξε- 
περνοΰσε τά 2.000.000 δρχ., ποσό 
μεγάλο γιά τήν έποχή έκείνη. 'Ό 
λες οί έφημερίδες ασχολήθηκαν 

γιά πολλές μέρες μέ τήν υπόθεση, ή οποία προκάλεσε δχι μόνο βαθύτατη αίσθη
ση άλλά καί μεγάλη άναταραχή στήν άγορά. Δημοσιεύτηκαν καί τά ονόματα 
δλων τών πιστωτών τής εταιρίας μέ τά ποσά πού διεκδικοϋσαν. Τό βασικό 
έρώτημα ήταν: Ποιός έπέτρεψε σέ ένα υπάλληλο νά συγκροτήσει εταιρεία, μαζί 
μέ άλλους, χωρίς κανένα έλεγχο; Άνθρωποι επιτήδειοι καί αισχροκερδείς, 
επωφελούμενοι τής κλασσικής του κουταμάρας (τοΰ Βρανά) τόν έπήραν στά 
χέρια τους καί άπό ήσυχον, μειλίχιον, καλόν, εΰπιστον καί άφελή. τόν μετέβα
λαν είς κακοποιόν, είς καταστροφέα τής υπαλληλικής καί οικογενειακής του 
θέσεως, είς εγκληματίαν! Αιότι ήτο έγκλημα κατά τής οίκογενείας του, κατά 
τών φίλων του, κατά τής κοινωνίας, ή έκτος τής κρατικής τον υπηρεσίας άνά- 
μιξης είς κερδοσκοπικήν έπιχείρησιν ξένην πρός αυτόν, έξ ής ώφελοϋντο μό-

Ό Αλέκος Παπαδόπουλος μέ τήν οίκο- 
Υένειά του, πριν άπό τόν πόλεμο, όρ
θιος ανάμεσα στή γυναίκα του Αλεξάν
δρα (δεξιά) και τήν κόρη του Αλίκη (αρι
στερά). Καθισμένα τά παιδιά του (άπό 
άριστερά): Βασίλειος, Χριστόφορος καί 
Ναπολέων.
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νον οί επιτήδειοι κερδοσκόποι. ('Ελευθερία, 20-8-31), άρθρο: Ό  Βρανάς). Ή  
υπόθεση κατέληξε στά δικαστήρια.- Στις 6-9-31, πέθανε ό ’Αλέξανδρος Παρα- 
νίκας (χωριανός μου) διευθυντής τοΰ υποκαταστήματος τής Τραπέζης ’Αθηνών 
άπό τό 1918, άγαπώμενος καί έκτιμώμενος παρά σύμπαντος τοϋ έμπορικοϋ 
κόσμον τών Ίωαννίνων. Σύμπασα ή πόλις τόν προέπεμψεν εις τήν τελενταίαν 
τον κατοικίαν έν προφανή σνγκινήσει καί θλίψει. Επικήδειους εκφώνησαν 
πολλοί, άνάμεσά τους καί ό Χρηστοβασίλης ανώτατος ένταϋθα τιτλοϋχος τοϋ 
'Ελληνικού Τεκτονισμού -δπως έγραφε ό ίδιος- γιατί καί ό ΓΙαρανίκας ήταν 
άνώτερο στέλεχος τοΰ Τεκτονισμού μέ τόν βαθμό τοΰ Ροδοσταύρου. "Ενα μήνα 
πριν τό θάνατό του -έπασχε άπό έλκος, μάλλον καρκίνο τού στομάχου- ήρθε 
στή Βίτσα νά ξεκουραστεί καί νά πανηγυρίσει τό Δεκαπενταύγουστο μαζί μέ 
τούς συγχωριανούς του. Ψηλός, επιβλητικός, πάντα γελαστός, παρά τήν άρρώ- 
στεια πού τόν βασάνιζε, γέμιζε μέ τήν παρουσία του κάθε συγκέντρωση κάτω 
άπό τόν πλάτανο τής Κάτω Βίτσας, καί σέ κάθε παιγνίδι πού στηνόταν έκεϊ. 
Κυρίως έπαιζε πεντίλιο, ήταν ό καλλίτερος στό παιγνίδι καί δλοι άναγνώριζαν * 
τό προβάδισμά του.- Ή  κίνηση τής β ' έμποροπανήγυρης τών Γιαννίνων ήταν 
περισσότερο άποδοτική άπό εκείνη τού προηγούμενου έτους. Σύμφωνα μέ στα
τιστικό πίνακα είσπράχτηκαν α) Ά πό  πωληθέντα εμπορεύματα παραπηγμάτων 
δρχ. 1.631.300. β) ’Ανοικτού χώρον δρχ. 331.000. γ) ’Ανοικτού χώρου μάλλινων 
ειδών δρχ. 1.678.585. δ) ’Εκ κτηνοτροφικών προϊόντων δρχ. 11.650. ε) Έκ γε
ωργικών προϊόντων δρχ. 56.323. στ) Έκ πωληθέντων ζώων δρχ. 1.485.250. Σύ
νολο 5.194.108 δρχ.- 'Ιδρύθηκε στά Γιάννινα σωματείο μέ τήν έπωνυμία ’Αερο
πορική Ένωσις Ίωαννίνων, ύποστήριζε τά άεροπορικά ταξίδια.- Έκαναν, τό 
καλοκαίρι τοΰ 1931, τήν εμφάνισή τους καί στά Γιάννινα οί χαλνβδόκρανοι 
τής εθνικιστικής (φασιστικής τήν χαρακτήρισαν πολλοί) οργάνωσης τών Ε.Ε.Ε. 
Ό  Κήρυξ ύποστήριζε δτι οί πραγματικοί σκοποί τών Τριεψιλιτών ήταν ή κα
ταπολέμηση τοΰ Έβραϊσμοΰ καί τοΰ κομμουνισμοΰ. Στήν άπάντηση τής προ
σωρινής διοικούσας έπιτροπής τοΰ παραρτήματος τών Ε.Ε.Ε. Ίωαννίνων άνα- 
φερόταν πώς άγωνίζονταν κατά τών δημαγωγών καί τών άλαλαζόντων κυμβά
λων των, κατά τών άνθρωπιστικών θεωριών καί κατά τών ξένων προπαγαν- 
δών, αί όποΐαι άποσκοπούσαν εις τήν αύτονόμησιν τής Μακεδονίας καί τής 
Θράκης. Σέ σχόλιό του ό Ηπειρωτικός άγών (4-9-31) παρατηρούσε πώς άν στή 
Μακεδονία καί τή Θράκη δημιουργήθηκαν ειδικές συνθήκες πού έπέβαλαν τήν 
ίδρυση τών Ε.Ε.Ε., στήν ’Ήπειρο τέτοιες συνθήκες δέν ύπήρχαν. Ά λλά καί άπό 
γενικωτέρας άπόψεως δέν εύρίσκομεν έπιτακτικήν τήν άνάγκην ίδρύσεως τοι- 
ούτων οργανώσεων, αί όποΐαι μεταβάλλονται εις όργανα έπιβονλής τών 
έλενθεριών τών λαών.- Τά τρία άθλητικά σωματεία τής πόλης, ό Πύρρος, ό 
’Ατρόμητος καί ό Όλνμπιακός διαμαρτυρήθηκαν πρός τήν κυβέρνηση, γιατί ό 
στρατηγός Χασαπίδης, δέν τούς παραχωρούσε τό γήπεδο τών στρατώνων, τό 
μοναδικόν γήπεδον έν τή πόλει γιά ποδοσφαιρικές συναντήσεις. Ό  θεός, δηλα
δή, νά τόκανε γήπεδο, άλλά σέ τέτοια γήπεδα, μέ χαλίκια, άγωνίζονταν τότε οί 
ποδοσφαιριστές, κι δχι σέ καταπράσινους χλοοτάπητες...- Διαλέξεις γιά τόν 
Γιωσέφ Έλιγιά δόθηκαν πολλές. Ή  πιό έμπεριστατωμένη ήταν τοΰ Πάνου Φά
ντη, μέ τήν ευκαιρία τοΰ φιλολογικού μνημοσύνου γιά τόν ποιητή. Δημοσιεύ
τηκε σέ συνέχειες στήν Ήπειρο, άπό 30-8-31. Διάλεξη οργανώθηκε καί στή Ζω-
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σιμαία σχολή, μέ πρωτοβουλία τοΰ Γενικοΰ διοικητή Μόδη. Καθένας έβλεπε 
τόν Έλιγιά άπό τή δική του σκοπιά, καί ήταν φυσικό οί κρίσεις νά μή συμπί
πτουν. Ό  Β. Καρασκόγιας π.χ„ κομμουνιστής, σέ διάλεξή του στό κέντρο 
Εύστρατιάδου, έμφάνισε τόν Έλιγιά ώς επαναστάτη. Μιά άλλη διάλεξη τοΰ νε- 
αροΰ τότε άθηναίου δημοσιογράφου καί άργότερα εκδότη έφημερίδων στήν 
Κέρκυρα, έρευνητή ίστορικοΰ κ.λπ. μέ πανελλήνια εμβέλεια, τοϋ Κώστα Δαφνή, 
δημιούργησε προβλήματα στούς λογοτεχνικούς κύκλους τής πόλης. Ή  διάλεξη 
οργανώθηκε άπό τό Λύκειο Έλληνίδων καί δόθηκε στίς 2-9-31. Θέμα: Ή  τέχνη 
τής απαγγελίας καί αί νεώτεραι τάσεις τής έλληνικής ποιήσεως. Ό  Τάκης Χα
τζής, στήν Ήπειρο  (4-9-31), έψεγε τό Λύκειο Έλληνίδων γιατί δέν έδινε τήν 
άπαιτούμενη προσοχή στό περιεχόμενο διαλέξεων τών προσκαλούμενων ξένων 
όμιλητών. Τί ήταν έκεινο πού προκάλεσε τήν άντίδραση τών Γιαννιωτών; Ό  
Δαφνής χαρακτήρισε, έν μέσοις Ίωαννίνοις, τό Βηλαρά λογιώτατο, απαισιό
δοξο τό Νίτσε, στενής διανοητικότητας τόν Σοπενχάουερ, παρεξηγήσιμο τόν 
Βάρναλη, δέν άναγνώρισε κανένα ποιητικό τίτλο στόν Καβάφη, αγνόησε τόν 
Γρυπάρη καί τόν Παλαμά, χαρακτήρισε εγκεφαλικούς τούς Παρνασσιακούς καί 
περιορίστηκε νά μιλήσει μόνο γιά τή μεγάλη έπίδραση -τή μηδαμινή κατά τόν 
κριτικό (δχι εύστοχη κρίση)- τής Επτανησιακής σχολής, στή νεοελληνική ποί
ηση. (Μέ τόν Κώστα Δαφνή, κατά τή διάρκεια τής θητείας μου ώς έπιθεωρητή 
σχολείων στήν Κέρκυρα, συνδέθηκα στενά, συνεργαστήκαμε καί οργανώσαμε 
διαλέξεις, στό πλαίσιο τής συνεργασίας τών δυό πνευματικών σωματείων: τής 
Εταιρείας ’Ηπειρωτικών Μελετών καί τής Εταιρείας Κέρκυρα ϊκών σπουδών, 
τής όποιας ήταν πρόεδρος).- Νέος επιστήμω ν: Ό  κ. Κων. Φρόντζος. δούς τάς 
έπ ’ άδειοι κεκανονισμένας έξετάσεις ενώπιον τοϋ Άρείον Πάγου, έσημείωσεν 
έπιτυχίαν άρίστην. Ήδη, ώς πληροφορούμεθα. εγκαθίσταται εις τήν πόλιν μας 
πρός έξάσκησιν τοϋ δικηγορικού έπαγγέλματος. Δέν ξέρω πόσες επιτυχίες είχε 
ό Φρόντζος, ώς δικηγόρος. Ή  άγάπη του δμως γιά τόν τόπο, τήν παράδοσή 
του, ή έγνοια του γιά τήν πνευματική καί πολιτιστική του άνάπτυξη, τόν οδή
γησαν σέ δραστηριότητες πού κάλυψαν τήν δικηγορική του ιδιότητα καί τοΰ 
έδωσαν δυνατότητες νά έκφράσει τόν έσωτερικό του κόσμο μέ έργα γιά τά 
όποια περηφανεύονται τά Γιάννινα.- Βανδαλισμοί: Φαίνεται δτι ή πόλις μας 
εξακολουθεί νά έκτρέφη βανδάλους, οί όποιοι ποικιλοτρόπως εκδηλώνουν τάς 
ταπεινός των διαθέσεις. Μετά τήν καταστροφήν τών κήπων ήρχισαν νά ρυπαί
νουν διά τών βδελυρών χειρών των καί αύτά τά μνημεία, τά όποια ή σημερινή 
γενεά έστησεν ώς τρανάς άποδείξεις εύγνωμοσύνης πρός τούς οπωσδήποτε 
έξυπηρετήσαντας τό έθνος ( ’Ηπειρωτικός άγών, 30-9-31). Τί θά έγραφε σήμερα 
άν ζοΰσε ό μακαρίτης Εύθ. Τζάλλας; Θά έκρυβε τό πρόσωπό του άπό ντροπή, 
γιά τούς αισχρούς ρύπους, μέ τούς οποίους έχουν κατακαλύψει μνημεία, 
άνδριάντες, προτομές καί δ,τι άλλο οί σημερινοί βάνδαλοι, πού είναι τρισχει
ρότεροι άπό τούς πριν άπό 65 χρόνια όμοιους τους. Γιατί έχουν συσσωρευμένη 
περισσότερη άθλιότητα στίς ψυχές τους καί χρησιμοποιούν τελειότερα μέσα 
γιά νά ρυπαίνρυν καί νά καταστρέφουν. Ντροπή γιά τά Γιάννινα, ντροπή γιά 
δλες τίς πόλεις τής Ελλάδας, τά Ιδια συμβαίνουν παντού...
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Ή  παγκόσμια οικονομική κρίση, πού ξέσπασε στήν ’Αμερική τόν 
’Οκτώβριο τοΰ 1929 καί αποκορυφώθηκε τό 1931, μέ τήν έπέκτασή της καί 
στήν Εύρώπη καί σ’ όλη τήν ύφήλιο, δημιούργησε τραγική κατάσταση γιά 
εκατομμύρια έργαζόμενους, κατάσταση πού οδήγησε, ιδίως στήν Εύρώπη, 
σέ σοβαρές συνέπειες' έγιναν αισθητές γρήγορα πού οδήγησαν σέ λίγα χρό
νια στόν πόλεμο καί στήν καταστροφή. Ή  κρίση έπληξε περισσότερο απ’ 
όλα τά εύρωπαϊκά κράτη τή Γερμανία, τήν έκμεταλλεύθηκε ό Ναζισμός, 
κατέλαβε τήν έξουσία καί οδήγησε τόν κόσμο στόν όλεθρο.

Ή  κρίση έγινε αισθητή άπό τήν πρώτη στιγμή καί στήν Ελλάδα, όπως 
άποδεικνυόταν άπό τίς άντιδράσεις καί τίς συνεχείς κινητοποιήσεις τών 
έργαζομένων, τών άγροτών καί τών λεγόμενων σήμερα μικρομεσαίων. 
’Από τό Σεπτέμβριο όμως τοΰ 1931, τό χτύπημα γιά τήν Ελλάδα ήταν βα
ρύτερο, έξαιτίας τής άπόφασης τής άγγλικής κυβέρνησης νά έγκαταλείψει 
τή χρυσή βάση, μέ τήν όποια ήταν συνδεμένη καί ή δραχμή. Ή  Ελλάδα, 
στήν προσπάθειά της νά σώσει τή δραχμή, γιά νά άποφύγει περαιτέρω έπι- 
δείνωση τών άποτελεσμάτων τής κρίσης, έκανε άπεγνωσμένο άγώνα νά 
κρατήσει γιά επτά όλόκληρους μήνες τή χρυσή βάση' ύποχρεώθηκε τόν 
’Απρίλιο τοΰ 1932 νά τήν έγκαταλείψει, υποτιμώντας τή δραχμή, μέ δλες 
τίς συνέπειες πού είχε μιά τέτοια απόφαση. Ή  κυριότερη ήταν ή πτώση 
τής τιμής τών άγροτικών προϊόντων, καί ή έπιδείνωση τής οικονομικής 
κατάστασης τών άγροτών. Δύσκολα προβλήματα άντιμετώπισαν καί οί 
άλλες τάξεις, προπαντός οί έργαζόμενοι, έξαιτίας τής αύξησης τής ανερ
γίας καί τή συρρίκνωση τοΰ εισοδήματος τους, λόγω τής ύποτίμησης.

"Ολες οί έφημερίδες, άθηναϊκές καί έπαρχιακές, δημοσίευαν συνεχώς 
άρθρα γιά τίς συνέπειες πού είχε γιά τήν Ελλάδα ή όξυνση τής κρίσης, γιά 
τόν πανικό πού έπικράτησε στό Χρηματιστήριο ’Αθηνών -άκόμα καί αύτο- 
κτονίες χρηματιστών σημειώθηκαν- καί έκριναν μέ αύστηρότητα τήν κυ
βέρνηση. ’Ακόμα καί τά άκριτικά Γιάννινα διατύπωναν γνώμες γιά τίς έπι- 
πτώσεις τής κρίσης στήν οικονομική ζωή τοΰ τόπου, τής τόσο εύθραυστης, 
έξαιτίας τής έγκατάλειψης τής ’Ηπείρου. Ή  έκ τοϋ Σίτυ τοϋ Λονδίνου 
έκκινήσασα απροσδόκητος λαϊλαψ -έγραφε ό Ηπειρωτικός άγών. 27-9-31- 
έξακολουθεϊ, περιτρέχουσα τήν γην, νά παρασύρη πάν ό,τι άνθιστάμενον 
ισταται άκόμη όρθιον. Ή  οικουμένη σύμπασα άντιμετωπίζει μίαν οικονο
μικήν θεομηνίαν όμοίαν τής οποίας μέχρι σήμερον δέν έγνώρισεν άκόμη ό 
άνθρωπος καί ή όποία δύναται νά παραβληθή πρός τά μεγαλύτερα ιστο
ρικά γεγονότα, τά όποια βαθύτατα έπέδρασαν έπί τής τύχης καί τής ζωής 
τών λαών. Προφητικές κρίσεις ενός επαρχιώτη δημοσιογράφου πού έβλεπε 
μέ άνοιχτά μάτια τά γεγονότα καί πρόβλεπε τίς συνέπειές τους.

Ή  κυβέρνηση ήταν αισιόδοξη γιά τήν επιτυχή άντιμετώπιση τής κρίσης 
καί κατηγοροΰσε τούς έπικριτές τής πολιτικής της ώς άπαισιόδοξους. Έ να 
άπό τά μέσα πού χρησιμοποίησε ήταν καί ό έξωτερικός δανεισμός, ήρθε
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δμως -πάντα επίκαιρη καί τότε καί σήμερα- ή φωνή τοΰ Άλεξ. Ζολώτα, 
μετά τή συζήτηση τοΰ προϋπολογισμού 1930-31 στή Βουλή, νά υπενθυμίσει 
τούς κινδύνους πού ύπέκρυπτε ό δανεισμός καί ή αύξηση τοϋ δημόσιου 
χρέους: !Αντί βαθμηδόν νά περιορίζηται, ώστε νά έπανέλθωμεν εις ύγιά 
κατάστασιν, άντιθέτως διά τοΰ άενάου δανεισμού διαρκώς διογκοΰται καί 
επέρχεται άναγκαστικώς έπιδείνωσις τής νφισταμένης καταστάσεως, ή 
όποία υπάρχει κίνδυνος νά δημιουργήση κρίσιν εις τήν δημοσίαν οικονο
μίαν. εάν δέν τεθή έγκαίρως τέρμα εις τήν πολιτικήν ταύτην. Τά Ιδια λέει 
καί σήμερα ό Ζολώτας. Ποιός τόν άκούει;

"Αμεσες πολιτικές συνέπειες τής δξυνσης τής οικονομικής κρίσης ήταν 
ή ύποχρέωση σέ παραίτηση τοΰ διοικητή τής Τραπέζης τής Ελλάδος Αλεξ. 
Διομήδη' τόν κατηγόρησαν ότι δέν είχε προβλέψει τήν άγγλική κρίση. 
Αλλά καί οί άλλες έξελίξεις, γιά τίς όποιες θά γίνει λόγος στή συνέχεια, 
είχαν άμεση συνάρτηση μέ τήν κρίση. Έτσι, στά μεγάλα προβλήματα, πού 
άντιμετώπιζε ήδη ή κυβέρνηση, ήρθε νά προστεθεί κι ενα άκόμα, τό σοβα
ρότερο: Ή  σταθεροποίηση τής δραχμής. Θά πετύχαινε ή θά ύποχρέωνε σέ 
παραίτηση τήν κυβέρνηση, κάτω άπό τό βάρος τών συνεπειών μιας απο
τυχίας;

Η ταν φυσικό ή όξυνση τής κρίσης νά είναι τό κύριο θέμα τών συζητή
σεων στούς οικονομικούς καί χρηματιστηριακούς κύκλους τών Γιαν- 

νίνων -έξακολουθοΰσαν άκόμα νά λειτουργοϋν στά Γιάννινα μικρές ιδιω
τικές τράπεζες καί σαράφικα, μέ συχνά τοκογλυφικές δραστηριότητες- καί 
βέβαια στούς κύκλους τών εμπόρων καί τών έπαγγελματιών. Τόν πρώτο 
καιρό, μέ τίς ταλαντεύσεις τής ελληνικής κυβέρνησης ώς πρός τήν άκο- 
λουθητέα πολιτική, πολλές επιχειρήσεις άντιμετώπισαν οδυνηρές καταστά
σεις. Δέν ήταν άσχετες μέ τήν κρίση καί οί πολιτικές άνακατατάξεις πού 
σημειώνονταν στό εκλογικό σώμα.

Τά καταστήματα τών Πέτρου Κωστίδη, Γιάγκου Κεϊβανίδη καί Θεολό
γου Θεριανοΰ είχαν γερές οικονομικές βάσεις' παρόλα αύτά οί σεισμικές 
δονήσεις πού προήλθαν άπό τήν κρίση ήταν τόσο ισχυρές, ώστε προκάλε- 
σαν ρήγματα στό οικοδόμημα. Ό χ ι τόσο ισχυρά γιά νά οδηγήσουν σέ κα- 
τάρευση, ικανά δμως γιά τή δημιουργία προβλημάτων. Καί οί τρεις συνέ
ταιροι -συνέταιρος είχε γίνει πιά καί ό Θεολόγος- συζήτησαν γιά πολλές 
ώρες τήν κατάσταση καί κατέληξαν σέ συμπεράσματα. ’Ό χι μεγάλα ξανοίγ- 
ματα, όχι τολμηρές οικονομικές δραστηριότητες, συνεχής προσπάθεια γιά 
τή βελτίωση τής ποιότητας τών έμπορευμάτων καί συμπίεση τών τιμών, μέ 
έλαχιστοποίηση τοϋ κέρδους, ώστε νά συγκρατηθεΐ ή πελατεία, πού τώρα 
δοκιμαζόταν από τήν άνεργία, τήν άγοραστική καχεξία καί τήν έλλειψη 
προοπτικών. Σέ ανάλογες άποφάσεις κατέληξαν καί άλλοι έμποροι καί 
έπαγγελματίες τής πόλης. Επαγρύπνηση καί σύνεση.
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Στήν ’Αθήνα, ό Μάνος καί ή Θεώνη, εξακολουθούσαν νά είναι ερω
τευμένοι, δσο καί τήν πρώτη μέρα τής γνωριμίας τους. Τίποτα δέν μπο
ρούσε νά επηρεάσει τήν έκσταση τής ευτυχίας μέσα στήν όποια ζοϋσαν, 
συχνά πίστευαν ότι ήταν οί ήρωες ενός ονείρου καλοσήμαδου, πού άρχισε 
πριν ένα χρόνο καί δέν έλεγε νά τελειώσει.- Σάν παραμύθι μοιάζει ή ζωή 
μας, έλεγε κάθε τόσο ή Θεώνη, ξορκίζω κάθε μέρα τήν κακιά μάγισσα, νά 
μή ζηλέψει τή μοίρα μας...— Θά σέ μαλώσω, τής έλεγε ό Μάνος καί τήν 
έπαιρνε στήν άγκαλιά του, εμείς οί ίδιοι γράφουμε τή μοίρα μας. Κανένας 
δέν μπορεί νά μάς άπειλήσει. μάς προστατεύει ή άγάπη μας. Τά λόγια του 
τήν άφόπλιζαν, όμως στό βάθος τής καρδιάς της είχε φωλιάσει μιά υποψία 
φόβου, έμοιαζε μ’ εκείνον πού είχε θάψει στό υποσυνείδητό της κατά τή 
μεγάλη περιπέτεια τής αιχμαλωσίας της...

’Από τήν πρώτη στιγμή, μέ τήν ομορφιά καί τήν προσωπικότητά της, 
επιβλήθηκε στους κύκλους τών ’Αθηνών, μέ τούς όποιους ήταν συνδεμένη 
ή ζωή τοϋ Μάνου' οί γνωριμίες καί οί φιλίες του ήταν πολλές καί κά
λυπταν μεγάλο φάσμα κοινωνικών στρωμάτων. Ή  παρουσία τής Θεώνης 
γινόταν αισθητή παντού, σέ έπίσημες δεξιώσεις, σέ φιλικές συγκεντρώσεις 
ή σέ γιορτές φιλανθρωπικές γιά τήν ένίσχυση άπορων τάξεων. Δέν κατέ
βαλε καμμιά προσπάθεια γιά νά έπιβληθει, ούτε μετέβαλε τή συμπεριφορά 
της άνάλογα μέ τό περιβάλλον πού βρισκόταν' ήταν ή άρχόντισσα τών 
Γιαννίνων, όσοι δέν ήξεραν τήν καταγωγή της, άπορούσαν πώς άνθισε 
αύτό τό είδος τής ομορφιάς, μέσα στό τραχύ Ηπειρώτικο περιβάλλον. 
Ό χ ι πώς δέν είχαν όμορφες κοπέλλες τά Γιάννινα, άλλά τούτη ή ομορφιά, 
ήταν ζωγραφιά άπό κοντύλι ζωγράφου άλλου είδους, δέν είχε σχέση μέ τήν 
Ήπειρο, θύμιζε άλλους τόπους καί άλλους άνθρώπους. Ό ταν μάθαιναν 
ότι ή Θεώνη είχε άναδυθεΐ άπό τίς πανέμορφες άκτές τής ’Ιωνίας, ένοιω
θαν ικανοποίηση γιά τίς άρχικές άμφιβολίες τους.

. Κοινωνοί τής εύτυχίας τών δυό νέων γίνονταν τακτικά οί οίκογένειές 
τους στά Γιάννινα μέ τά γράμματα πού έστελνε ή Θεώνη, κάποτε έγραφε 
στό τέλος λίγες σειρές κι ό Μάνος, τί νά πει άλλωστε, όλα τά αίσθήματά 
τους έκφράζονταν μέσα στά πολυσέλιδα τής Θεώνης. Στή Φιλίτσα έστελνε 
καί ξεχωριστά γράμματα, έκμυστηρεύονταν στήν άδελφή της τίς πιό μύχιες 
σκέψεις της, όλο τόν πλούτο τών αισθημάτων πού τήν κατέκλυζε, τόν έρω
τά της γιά τό Μάνο, πού καί πού καί κάποιους φόβους της, ήθελε νά μα
θαίνει ό,τι είχε σχέση μέ τή ζωή τού παιδιού της. Ή  Φιλίτσα διέκρινε πίσω 
άπό τίς γραμμές καί τή δική της έπιθυμία νά γίνει γρήγορα μητέρα' τότε 
έμπλεκε στίς έξομολογήσεις τής άδερφής της καί τά δικά της όνειρα, θά 
μπορούσαν άραγε νά πραγματοποιηθούν μέσα στίς νέες συνθήκες ζωής 
πού θά δημιουργούσε μιά τυχόν μητρότητα τής Θεώνης; Δέν τό βασάνιζε 
πολύ, ένοιωθε όμως πώς άν τυχόν τά όνειρά της έμεναν άνεκπλήρωτα, θά 
γίνονταν ό σάρακας τοΰ έσωτερικοϋ της κόσμου έπί ζωής. Πρός τό παρόν
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τήν ικανοποιούσε τό μωρό της, μιά ζωή βγαλμένη άπό τά σπλάχνα της, γύ
ρω άπ’ αύτή είχε συγκεντρωθεί όλη ή άγάπη καί ή στοργή τών οικογενειών 
τοϋ Πέτρου καί τοϋ Γιάγκου. Ή  εύτυχία τής Φιλίτσας συμπληρωνόταν μέ 
τήν αίσθηση πώς είχε χαρίσει στόν άνδρα της ένα άνεκτίμητο δώρο, μέ χί- 
λιους τρόπους ό Νίκος τήν εύχαριστούσε γ ι’ αύτό, ολοκληρωνόταν έτσι ή 
εύτυχία της...

Ό  Πέτρος, όταν γεννήθηκε τό παιδί, είχε πεΧ στό Γιάγκο ότι τό νέο 
έγγόνι θά έπαιρνε τό δικό του όνομα. Τοϋ έφτανε ή διαιώνιση τοϋ ονόμα
τος του, μέσω τοΰ μεγάλου έγγονοΰ του, τοΰ Πετράκη, κοτζάμ παλληκάρι 
είχε γίνει, εύγενικό, μέ πλοΰτο αισθημάτων, άριστος μαθητής τής Ζωσιμαί- 
ας σχολής, φέτος τελείωνε τήν δ ' τάξη καί προετοιμαζόταν γιά τό Πανε
πιστήμιο. Δέν είχε κάνει άκόμα τήν έπιλογή του. Ό  Γιάγκος, λοιπόν, είχε 
δεχτεί μ’ εύγνωμοσύνη τήν προσφορά τοΰ Πέτρου, κι ετοιμαζόταν γιά τή 
βάφτιση, άποφάσισαν νά γίνει τά Χριστούγεννα. Θά έρχονταν άπό τήν 
’Αθήνα κι ό Μάνος μέ τή Θεώνη, πολύ θά ήθελαν νά βρίσκονταν τό καλο
καίρι κοντά τους, θά μποροΰσαν ν ’ άνεβοΰν καί στό Ζαγόρι, τό πατρικό 
σπίτι τοϋ Μάνου, έκεΐ παραθέριζαν φέτος οί γονείς του καί κάποιοι στενοί 
συγγενείς. "Ομως οί ύπηρεσιακές ύποχρεώσεις τοΰ Μάνου δέν τοΰ έπέτρε- 
ψαν νά έκπληρώσει τόν κοινό πόθο καί τών δυό, ύποχρεώθηκε σέ πολυή
μερα ταξίδια στήν Εύρώπη, ή τεχνολογία έξελισσόταν καί τό ύπουργέϊο 
ήταν ύποχρεωμένο νά τήν παρακολουθεί. Μαζί του πήγαινε καί ή Θεώνη, 
θά έκανε τήν πρώτη της γνωριμία μέ τήν Εύρώπη κι αύτό της άρεσε. —Θά
ναι καί τό δεύτερο γαμήλιο ταξίδι μας. της έλεγε ό Μάνος, εκείνο τής Κέρ
κυρας ηταν πολύ σύντομο.

Στις άρχές τοΰ φθινοπώρου ό Γιάγκος παρατήρησε κάποια μεταβολή 
στή ζωή τοΰ Πέτρου. Πάντοτε έπισκεπτόταν τό νεκροταφείο τοΰ άγιου Νι
κολάου, πήγανε νά κουβεντιάσει μέ τούς δικούς του, προπαντός μέ τό Βα
σίλη, τό παλληκάρι έξακολουθοΰσε νά ζει μέσα του, μ’ όλη τήν ομορφιά 
καί τή λεβεντιά τών άνδρικών του χρόνων. Πολλές φορές έρχόταν καί στά 
όνειρά του, τοϋ χάριζε ώραΐες στιγμές οικογενειακής ζωής λησμονημένης, 
κάποτε μιλοΰσε φωναχτά μαζί του. Ή  Λευκή τρόμαζε καί τόν ξυπνοΰσε, 
πίστευε πώς τόν τυραννοΰσε έφιάλτης.- Δέν ηταν εφιάλτης, καλή μου, τής 
είπε μιά νύχτα, ήταν τό παιδί μας, ό Βασίλης... Τούς μήνες τοΰ καλοκα- 
ριοϋ οί επισκέψεις τοΰ Πέτρου στό νεκροταφείο έγιναν συχνότερες, έφευγε 
απο τό μαγαζί, τήν ώρα τής δουλειάς, δέν έλεγε σέ κανέναν ποϋ πήγαινε. 
Η περιέργεια τοΰ Γιάγκου τόν οδήγησε στήν άπόφαση νά τόν παρακο

λουθήσει γιά νά λύσει τό μυστήριο. Τόν είδε γονατισμένο πάνω στόν οικο
γενειακό τάφο νά προσεύχεται. Κρύφτηκε κοντά, τόν άκουσε νά ψιθυρίζει 
πολλές φορές τό όνομα τοΰ Βασίλη, κατάλαβε. Δέν είπε τίποτα. Ύστερα 
απο άρκετές μέρες, σ’ ένα άπό τά γεύματα, πού τακτικά παρέθετε ό Πέ
τρος στό Γιάγκο καί τή Φωτεινή, όταν οί δυό άντρες άποτραβήχτηκαν στό
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σαλόνι γιά καφέ, ό Γιάγκος μίλησε: — Άκου, Πέτρο, τοΰ είπε, δέν θέλω 
νά μέ διακόψεις, οϋτε νά μοϋ φέρεις αντιρρήσεις... Ξέρω ποϋ πάς δταν 
εξαφανίζεσαι άπό τό μαγαζί. Στό Βασίλη. Ά ν  θέλεις μπορείς νά μοϋ εξη
γήσεις τό γιατί. "Ο,τι καί νδναι, έγώ πήρα τήν άπόφασή μου. Τό παιδί τής 
Φιλίτσας θά πάρει τό δνομα τοϋ Βασίλη. Τό παλληκάρι πού έμεΐς δέν τό 
γνωρίσαμε, άλλά τό λατρέψαμε τό ϊδιο, δπως καί σείς, έχει δικαίωμα νά 
έπιζήσει στή μνήμη όλων. Βλέπουμε τή φωτογραφία του στό σαλόνι καί 
τόν θυμόμαστε, άλλο όμως είναι ν ’ άκοϋς κάθε μέρα καί τ ’ όνομά του, π ι
στεύεις πώς εξακολουθείς νά ζεϊς μαζί του, κι δπως συμβαίνει μέ τό έγγο- 
νάκι μας, θά είναι σα νά τόν βλέπεις νά μεγαλώνει μέρα τή μέρα, νά γίνε
ται παιδί, έφηβος, άντρας λεβέντης, όπως ό Βασίλης, πιστεύω μ ’ όλες τίς 
άρετές καί τά χαρίσματά του. "Ηθελε νά πει κι άλλα ό Γιάγκος, σώπα, τόν 
διέκοψε μέ τόνο έπιτακτικό ό Πέτρος, ανοιχτό βιβλίο είναι ή καρδιά σου, 
μή συνεχίζεις. Σ ’ εύχαριστώ καί... δέν μπόρεσε να συνεχίσει, ή γλώσσα του 
μπερδεύτηκε, τό πρόσωπο είχε γίνει ωχρό, τό σαγόνι παραμορφώθηκε, 
έγειρε στήν πολυθρόνα, κάτι ψέλλιζε, δέν έβγαινε νόημα. Εγκεφαλικό, σκέ- 
φτηκε μέ φόβο άμέσως ό Γιάγκος., Λευκή, Φιλίτσα, φώναξε τίς γυναίκες, 
ελάτε γρήγορα, ό Πέτρος δέν είναι καλά. Έτρεξαν έντρομες οί γυναίκες, 
έτοιμες ήταν νά βάλουν τίς φωνές, ό Γιάγκος τούς έκανε νόημα νά σωπά- 
σουν νά πάει ή Ειρήνη νά ειδοποιήσει τό Δημήτρη, νάρθει άμέσως σπίτι, 
βοηθάτε μέ προσοχή νά τόν μεταφέρουμε στό κρεβάτι, θά γίνει καλά, ό 
θεός καί ή έπιστήμη θά βοηθήσουν... Μέ τήν πρώτη ματιά πού τοΰ έρριξε 
ό Δημήτρης, δταν έφθασε, κατάλαβε τί είχε συμβεϊ... Ό  πατέρας δέν είναι 
καλά, είπε στή Λευκή, πρέπει νάρθουν ό Μιχαηλίδης κι ό Δάνος, νά άπο- 
φασίσουμε κι οί τρεις τί πρέπει νά κάνουμε. Μέ δυσκολία κρατοΰσε τή 
συγκίνησή του, μπήκε κάποια στιγμή στήν τουαλέτα, κι άφησε τά δάκρυά 
του νά κυλήσουν ποτάμι...

Τό ιατρικό συμβούλιο έγινε ύστερα άπό λίγες ώρες. Κοινή διαπίστωση 
ότι τό εγκεφαλικό έπεισόδιο ήταν σοβαρό, τό δεξιό χέρι καί τό πόδι παρέ
λυσε, είχε πληγεί καί τό εγκεφαλικό κέντρο πού ρυθμίζει τήν ομιλία. 
"Επρεπε νά μεταφερθει, άμέσως μάλιστα, στήν κλινική, ό κίνδυνος νά χει
ροτερέψει ή κατάστασή του ήταν υπαρκτός.

Ή  ζωή καί τών δυό οικογενειών, άλλά καί τοΰ Θεολόγου άναστατώθη- 
κε. Δέν μποροΰσαν πρώτα νά δώσουν έξήγηση γιά τόν κεραυνό πού χτύ
πησε ξαφνικά τόν Πέτρο. Ούτε καί ό Δημήτρης. Πρίν τρεις μέρες τόν είχε 
εξετάσει στό ιατρείο του, παραπονοΰταν γιά κάποιες ζαλάδες, δέν διέγνω- 
σε τίποτα τό άνησυχητικό. Ή  πίεσή του ήταν κανονική, ή καρδιά του, 
παρά τό έμφραγμα πού είχε πάθει πρίν άπό χρόνια, βρισκόταν σέ καλή κα
τάσταση, κανένα στοιχείο δέν έδειχνε πώς ύπήρχε κίνδυνος επικείμενης 
έγκεφαλικής προσβολής. Ό λοι άποροΰσαν, όχι δμως καί ό Γιάγκος. Αύτός 
έδινε μιάν έξήγηση. "Ηξερε πόσο συναισθηματικά φορτισμένος ήταν ό Πέ-
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χρος τόν τελευταίο καιρό, τό φανέρωναν οί τακτικές επισκέψεις του στό 
νεκροταφείο, κουβέντιαζε μέ τούς προγόνους του, προπαντός μέ τό Βασί
λη, πάντα ζωντανό τόν λογάριαζε, ποτέ δέν παραδέχτηκε πώς είχε πεθάνει. 
Οί συγκινήσεις τοϋ τελευταίου καιροϋ έγιναν ή αιτία τής άρρώστειας του, 
σκέφτηκε ό Γιάγκος. Μήπως έτοιμαζόταν γιά τό τελευταίο ταξίδι καί προ
ετοιμαζόταν; άναλογίστηκε κάποια στιγμή κι άνατρίχιασε. Όχι, φώναξε 
δυνατά καί ή Φωτεινή πού βρισκόταν κοντά του πετάχτηκε φοβισμένη.
__Μην άνησυχεϊς, δέν είναι τίποτα, τής είπε κάτι μ ’ ένοχλοϋσε καί τό άπό-
διωξα...

Μ έ τήν έλευση τοΰ φθινοπώρου, ποικίλα γεγονότα, εσωτερικά καί 
εξωτερικά, ήρθαν νά προσθέσουν τό δικό τους βάρος στό πλήθος 

τών προβλημάτων πού άπασχολοΰσαν τήν κυβέρνηση. Άπό τά εσωτερικά, 
πρωταρχικής σημασίας ήταν ή άντιμετώπιση τής οικονομικής κρίσης, ή 
οποία, μετά τήν εγκατάλειψη τής χρυσής βάσης άπό τήν Αγγλία, έπρεπε νά 
άντιμετωπιστεΐ μέ αύστηρά καί μακράς πνοής μέτρα. Ό  Βενιζέλος, μέ τό 
λόγο στή Βουλή στίς 15 Αύγούστου. έξέφρασε μεγάλη αισιοδοξία γιά τήν 
οικονομία καί τό μέλλον της' τή γνώμη του δέν συμμερίζονταν οί άντίπα- 
λοί του, όχι τόσο οί κοινοβουλευτικοί, όσο ό ό τύπος, τόν όποιο ό Βενι
ζέλος κατηγορούσε ότι ύπονόμευε τό νόμισμα. Άλλά καί τά ϊδια τά γεγο
νότα άποδυνάμωσαν τήν αισιοδοξία τοΰ Βενιζέλου, όπως άποδεικνυόταν 
άπό τή συρρίκνωση τοΰ καλύμματος τής Τραπέζης τής Ελλάδος καί άπό 
τή μείωση τών εσόδων τοΰ προϋπολογισμού. Ήρθε στιγμή, πού ή χώρα 
βρέθηκε υποχρεωμένη νά άναστείλει τήν καταβολή τών τοκοχρεωλυσίων 
τών δανείων σέ χρυσό καί ή μόνη διέξοδος πού άπέμεινε ήταν ή σύναψη 
νέου εξωτερικού δανείου, κάτι όχι καί τόσο εύκολο τήν εποχή εκείνη· ύπο- 
χρεώθηκε έτσι ό Βενιζέλος νά ταξειδέψει άπό τόν ’Ιανουάριο τού 1932 στίς 
εύρωπαϊκές πρωτεύουσες γιά νά τό έξασφαλίσει.

Άπό τά έξωτερικά γεγονότα, άμεσα συνδεόμενα μέ τά εθνικά θέματα 
τής χώρας, τό σοβαρότερο ήταν τό Κυπριακό. Οί Κύπριοι, μετά τήν ένταξή 
τους, τό 1925 στή Βρεττανική αύτοκρατορία -ή Κύπρος έντάχθηκε ώς 
άποικία- , ένέτειναν τόν άγώνα τους, μέ κύριο αίτημα τήν ένωσή τους μέ 
τήν Ελλάδα. Συσπειρωμένοι περισσότερο άπό κάθε άλλη φορά, οργάνω
ναν συνεχώς διαδηλώσεις καί συλλαλητήρια γιά νά καταλήξουν, τόν 
Οκτώβριο τοΰ 1931, σέ άνοικτή ρήξη μέ τίς άγγλικές άρχές, ή όποία κα
τέληξε σέ συγκρούσεις στή Λευκωσία κι άλλοΰ. Τήν έντολή γιά νά άντιμε- 
τωπιστούν ένοπλα οι συγκεντρωθέντες μπροστά στό Κυβερνείο, έδωσε ό 
Τούρκος άρχηγός τών άστυνομικών δυνάμεων. Σκοτώθηκε ένας διαδη
λωτής καί τραυματίστηκαν πολλοί. Οί συγκρούσεις γενικεύτηκαν καί έπε- 
κτάθηκαν καί σ’ άλλες πόλεις, τήν Αμμόχωστο, τήν Κυρήνεια κ.ά., μέ νέ
ους νεκρούς καί τραυματίες. Τά άντίποινα τών Άγγλων ήταν σκληρά:
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Συλλήψεις καί απελάσεις μητροπολιτών καί πολιτικών καί επιβολή τυραν
νικής διοίκησης στή μεγαλόνησο. Ή  συμπεριφορά τών "Αγγλων δημιούρ
γησε άμεσες άντιδράσεις στήν Ελλάδα, δχι δμως κυβερνητικές. Ό  Βενιζέ
λος άποδοκίμαζε κάθε έκδήλωση, συλλαλητήρια κ.λπ., ήθελε νά δώσει τήν 
έντύπωση δτι ή έπίσημη Ελλάδα, δέν τασσόταν άλληλέγγυη μέ τά γεγονό
τα τής Κύπρου. Ή  στάση τής κυβέρνησης δέν έπηρέασε καθόλου τήν κοινή 
γνώμη, ή οποία, μέ επικεφαλής τήν μεγάλη έπιτροπή πού είχε συγκροτηθεί 
ύπό τήν προεδρία τοϋ Π. Κουντουριώτη, βρήκε τρόπους νά έκδηλώσει τήν 
άγανάκτησή της γιά τά γεγονότα αύτά' οργάνωσε, μέ πρωτοπόρους πάντο
τε τούς φοιτητές, διαδηλώσεις καί συλλαλητήρια, δπου γιά μιά άκόμα φο
ρά, διατρανώθηκε τό αίτημα τής ένωσης τής Κύπρου μέ τήν Ελλάδα.

Έντονες άντιδράσεις κατά τής άγγλικής πολιτικής σημειώθηκαν καί σ’ 
δλες τίς πόλεις τής Ελλάδας. Πέραν τής άρθρογραφίας καί είδησεογρα- 
φίας, οί γιαννιώτικες έφημερίδες δημοσίευσαν τήν προκήρυξη τής Κε
ντρικής επιτροπής έπί τοϋ Κυπριακοϋ ζητήματος, τήν έκκληση πρός τή Μ. 
Βρεττανία τής Ένώσεως τών καθηγητών τοϋ Πανεπιστημίου !Αθηνών, τών 
’Ηπειρωτικών οργανώσεων, κ.ά. Στις 15 Νοεμβρίου στή Μητρόπολη έγινε 
μνημόσυνο τών πεσόντων Κυπρίων, μέ ομιλητή τόν καθηγητή Γ. Οικονό
μου. Τό Δημοτικό συμβούλιο Ίωαννίνων άποφάσισε τήν άποστολή δύο 
ψηφισμάτων: ενός πρός τήν άγγλική κυβέρνηση καί τίς μεγαλύτερες έφη
μερίδες τοϋ Λονδίνου καί άλλους καί πρός τούς ήρωϊκώς υπέρ τής ένώ
σεως μετά τής μητρός Ελλάδος άγωνιζόμενους Κυπρίους. Μνημόσυνα 
έγιναν καί σ’ δλες τίς πόλεις, κωμοπόλεις καί χωριά τής Ηπείρου. Άπό 
τίς άντιπολιτευόμενες έφημερίδες δέν έμεινε άσχολίαστη ή στάση τής ελλη
νικής κυβέρνησης. Δέν είχαμε τήν άξίωσιν -έγραφε ή Ελευθερία. 19-11-3Ι
ό πρωθυπουργός τής Ελλάδος νά πάρη τήν ελληνικήν σημαίαν στό χέρι 
καί νά φωνάξη — Εμπρός Έλληνες γιά τήν Κύπρο! — τό όποιον θά έσή- 
μαινε κήρυξιν πολέμου τής άσθενοϋς Ελλάδος έναντίον τής κραταιάς 
Αγγλίας, άλλά είναι έγκλημα διά τόν πρωθυπουργόν τής Ελλάδος ν ’ άπο- 
δοκιμάζη έκ τής έπισήμου θέσεώς του. τόν ιερόν άγώνα τής Κύπρου. Δέν 
τόν έβίασε κανένας, δέν τού έβαλε κανένας τό μαχαίρι στό λαιμό γιά νά 
φανή άγγλικότερος τών Άγγλων...

Στό μεταξύ περνούσαν οί μήνες, μπήκε τό φθινόπωρο μέ τίς άκατά- 
παυστες βροχές, ήρθε ό χειμώνας κι ό καυγάς άνάμεσα στόν Κήρυκα καί 
τόν Ηπειρωτικόν άγώνα γιά τό άν εξακολουθούσε ή όχι ή διένεξη άνάμεσα 
στό Μπότσαρη καί τό Σίμο, δέν έλεγε νά πάρει τέλος. Ό  Κήρυξ υποστήριζε 
δτι είχαν άποκατασταθει οριστικά οί σχέσεις άνάμεσα στούς δυό πολιτι
κούς άνδρες, ό Ηπειρωτικός άγών έπέμενε δτι τό χάσμα ήταν άγεφύρωτο' 
είχε προστεθεί μάλιστα καί ένα νέο στοιχείο σέ βάρος τοΰ Μπότσαρη, δτι 
δηλαδή τόν είχε έγκαταλείψει καί ό Άλκ. Λούλης. Ή  διένεξη μεταξύ τών 
έφημερίδων ήταν τόση οξεία, ώστε δέν παραξένευαν τίτλοι, δπως τοΰ
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Ηπειρωτικού άγώνος τής 8-10-31: Διά τούς κήρυκας τοϋ ψεύδους καί 
τούς μουεζίνηδες τοϋ φανατισμού. Φυσικά στήν δλη υπόθεση υπήρχε καί 
πολύ παρασκήνιο, οργίαζε ή φαντασία καί ή παραπληροφόρηση καί άπο- 
δίδονταν δηλώσεις στούς άντίπαλους, πού στοιχειώδης λογική άπέκλειε. 
Έλεγαν π.χ. καί δημοσίευαν γιά τό Μπότσαρη ότι είχε κάνει δηλώσεις 
στήν Παραμυθιά σύμφωνα μέ τίς όποιες: Τό κράτος έξώδευσε διά τήν 
Ή πειρον 167.000.000 δρχ., τά όποια δέν άξίζουν όλοι οί Ήπειρώται ώς 
κρέας! Έπρεπε νά είναι βλάκας ένας πολιτικός γιά νά εκστομίζει τέτοιες 
ύβρεις έναντίον τών Ήπειρωτών. Καί ό Μπότσαρης δέν ήταν...

Ό  Χρηστοβασίλης πάλι, όλο αύτόν τόν καιρό, είχε στραφεί μέ πάθος 
έναντίον τοΰ Γενικοΰ διοικητή Γ. Μόδη. Πίστευε ότι έβλαπτε τήν Ήπειρο 
καί ζητοΰσε κάθε τόσο τήν άπομάκρυνσή του. Στίς άρχές ’Οκτωβρίου άπό 
παραπληροφόρηση βεβαιώθηκε ότι ό Μόδης άπηλλάγη τών καθηκόντων 
του. Έσπευσε νά πανηγυρίσει: (5-10-31): Ή  «Ελευθερία» καί ό πρόεδρος 
τοϋ Εμπορικού συλλόγου κ. Έπ. Βέλλης δύνανται νά καυχώνται δτι 
αύτοί μόνον άπήλλαξαν τήν Ή πειρον άπό τήν έν αυτή παρουσίαν τοϋ κ. 
Γ. Μόδη. Βιάστηκαν νά έκδηλώσουν τά αίσθήματά τους. Κάτι πολύ τό βρά
ζει έδώ -έγραφε άργότερα ό Χρηστοβασίλης- ό τέως Γενικός διοικητής 
Ηπείρου κ. Μόδης! Βεβαίως δέν τοϋ κάνει ή καρδιά ν ’ άφήση ένα τέτοιο 
μεγάλο άξίωμα κ.ά. κ.ά. "Ομως ό Μόδης δέν ήταν τέως, έξακολουθοΰσε νά 
είναι Γενικός διοικητής. Καί τό άπέδειξε μέ ένέργειές του πολύ σύντομα. 
Στίς 30-11-31 ό Μόδης δέν είχε φύγει, κατά τό Χρηστοβασίλη, τελούσε ύπό 
παραίτησιν, καί γιά τό λόγο αύτό δέν τοΰ έπιτρεπόταν νά άνακατεύεται σέ 
άντιδικίες μεταξύ Δήμου καί έφημερίδων. Στίς 10-12-31 ό Χρηστοβασίλης 
τό πήρε άπόφαση ότι ό Μόδης έξακολουθοΰσε νά είναι Γενικός διοικητής 
καί άντιπρόσωπος τοΰ δικτάτορος Βενιζέλου, τόν κατηγορούσε τώρα 
έπειδή είχε έπέμβει στήν κυβέρνηση γιά νά ματαιωθεί ή έκλογή τοΰ Έπ. 
Βέλλη ώς προέδρου τού ’Εμπορικού, Βιομηχανικού καί Επαγγελματικού 
’Επιμελητηρίου Ηπείρου. Γιά τό ίδιο θέμα θά γράψει (14-12-31) ολόκληρο 
άρθρο, μέ πολλές κατηγορίες έναντίον του, προεξοφλώντας τήν άνάδειξη 
τοΰ Βέλλη ώς προέδρου κατά τίς έπικείμενες έκλογές τοΰ ’Επιμελητηρίου. 
Είχαν σημασία τά αίτια τής ύποστήριξης τού Βέλλη άπό τό Χρηστοβασίλη: 
Ό  Γενικός διοικητής Ηπείρου ...θά έπιχειρήση βιαίως νά ματαιώση τήν 
έκλογήν. 'Ας τό πράξη. Κρατική δύναμιν έχει στά χέρια του. Ό  πόλεμος 
μεταξύ τού κ. Μόδη καί... ή μάλλον μεταξύ Βενιζέλου καί Ηπειρωτικού 
λαού έκηρύχθη. Δόξα σοι ό θεός, πού σηκώνουν τήν άντιβενιζελικήν ση
μαίαν καί οί τέως Βενιζελολάτραι Ήπειρώται! Ή το καιρός! Ή  κατάληξη 
τού άρθρου ερμηνεύει πολλές άπορίες... Παρά τή βεβαιότητα τοΰ Χρηστο
βασίλη ή άνάδειξη τοΰ Βέλλη, ώς προέδρου τοΰ ’Επιμελητηρίου δέν έγινε, 
γιατί ό Μόδης, βασιζόμενος σέ νομικές διατάξεις, ματαίωσε τίς έκλογές. 
Ό  Χρηστοβασίλης (17-12-31) συνέχισε νά τόν κατηγορεί ότι τό έκανε γιά
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νά εκλέξει διοικητικό συμβούλιο τής άρεσκείας του. Τί νά κάνωμε; κατέ
ληγε μοιρολατρικά. Θά υποφέρουμε, άφοϋ γνωρίζομεν δτι κυβερνά τήν δύ
σμοιρο ν Ελλάδα ό Βενιζέλος καί τά δργανά του! Τό συνηθισμένο έπιμύ- 
θιο τοϋ γηραιού δημοσιογράφου καί, πολιτικοϋ. Πληροφορίες έλεγαν, δτι 
δ Μόδης είχε ύποβάλει τήν παραίτησή του καί δτι δ Βενιζέλος τήν έκανε 
δεκτή, μέ τόν δρο νά παραμείνει στά Γιάννινα δλο τό Δεκέμβριο. Έμεινε 
καί τούς πρώτους μήνες τοΰ 1932.

Ή  πρώτη τάξη τής Εμπορικής σχολής Ίωαννίνων καταργήθηκε άπό έλλει
ψη μαθητών. Οί οργανώσεις διαμαρτυρήθηκαν, φαίνεται δμως πώς ό εμπο
ρικός κόσμος τής πόλης δέν ύποστήριζε καί τόσο τή σχολή του... Τό σχολικό 
έτος 1931-32, άρχισε νά λειτουργεί τό γυμνάσιο θηλέων, μέ πρώτο γυμνασιάρ
χη τόν ώς τότε γυμνασιάρχη τοΰ Β ' γυμνασίου Δημ. Σακελλαρίδη. Σύσσωμος 
ή κοινωνία έχαιρέτησε μέ ενθουσιασμόν τήν σύστασίν του, σημείωνε ό Η πει

ρωτικός άγών (2-10-31). Διατύπωνε 
δμως τήν απορία του γιά τό γεγονός δτι 
στίς είσιτήριες εξετάσεις είχαν άπορρι- 
φθεΐ οί περισσότερες υποψήφιες, άπό- 
φοιτες Δημοτικού, μέ βαθμούς άπολυτη- 
ρίου 8, 9 καί 10. Μήπως γίνεται αυτό, 
άναρωτιόταν, γιά νά εξακολουθήσει ό 
συναγελασμός τών άρρένων καί θηλέων 
καί νά γίνει κατορθωτή ετσι, μέ άνήθικα 
μέσα, ή ματαίωση τής λειτουργίας τοΰ 
γυμνασίου; Ό χι, άπαντοΰσε ό γυμνα
σιάρχης Σακελλαρίδης. Έχουν εγγράφει 
42 μαθήτριες στήν α ' τάξη καί θά έγγρά- 
φονταν κι άλλες. Γιά τό πρώτο έτος λει
τουργίας ό άριθμός ήταν ικανοποιητι
κός. Μέ τήν έναρξη τής λειτουργίας τοΰ 
γυμνασίου θηλέων ό καθηγητής Φιλ. Σα
γκούνης δημοσίευσε (άπό τίς 14-10-31) 
σειρά άρθρων στόν Ηπειρωτικό άγώνα 
μέ θέμα: Ή  σννεκπαίδευσις, ύπέρ τής 
όποιας άπέκλινε.- Νέος διοικητής τής 
VIII μεραρχίας, μετά τή μετάθεση τοΰ 
Χασαπίδη, άνέλαβε ό υποστράτηγος Κων. 

Βλάχος, έκ τών μάλλον μορφωμένων άνωτάτων άξιωματικών τοϋ στρατού 
μας, φημιζόμενος διά τήν δραστηριότητά του, τήν στρατιωτικήν μόρφωσιν καί 
τάς ικανότητάς του, έγραφαν οί έφημερίδες.- Πέθανε στήν ’Αθήνα, δπου νοση
λευόταν, ή ’Αμαλία Ξανθοπούλου' είχε διατελέσει γιά δεκάδες χρόνια (μισό 
αιώνα) διευθύντρια τοΰ Άνωτέρου Παρθεναγωγείου Ίωαννίνων (Έλισαβετεί- 
ου). Ή ταν μιά έξέχουσα μορφή τής ελληνικής εκπαίδευσης, μέ πλούσια έθνική 
καί εκπαιδευτική δράση. ’Εκτενή νεκρολογία δημοσίευσε ό ’Ηπειρωτικός άγών 
(14— 10-31).- Άρχισαν οί εργασίες έκχωμάτωσης γιά τήν ανέγερση τοΰ νέου δι

Από τους τυπους τ ω ν  Π α ν ν ι ν ω ν  

τής προπολεμικής εποχής: Γκέ- 
Υ κ η δ ε ς  πωλητές σαλεπιού καί 
χαλβά.
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οικητηρίου, στή θέση πού σήμερα βρίσκεται.- Ά πό δυό. πρώην τριτοβάθμιους, 
μέ μετεκπαίδευση στό Διδασκαλείο Ίωαννίνων, Ίκκο καί Παπαπαύλου, έκδό- 
θηκε τό Ιο τεύχος τοΰ μηνιαίου έκπαιδευτικοΰ περιοδικού ’Εγερτήριον. Στό με
ταξύ, οί έπιτυχόντες στή μετεκπαίδευση νέοι τριτοβάθμιοι, διατάχθηκαν άπό 
τό υπουργείο Παιδείας, νά έγκαταλείψουν τά θρανία καί νά ξαναγυρίσουν στά 
σχολεία τους, δέν υπήρχαν χρήματα γιά διορισμό αναπληρωτών. Έ πί μήνες 
διαμαρτύρονταν οί ενδιαφερόμενοι γιά νά πετύχουν τήν άναστολή τής δια
ταγής αύτής.- Μετά άπό αύστηροτάτας καί δικαιοτάτας εξετάσεις είσήχθησαν 
στό Διδασκαλείο Ίωαννίνων 22 μαθητές καί 8 μαθήτριες. Πρώτος επιτυχών ό 
’Ιωάννης Οικονόμου. Πρόκειται γιά τόν γράφοντα, πού τότε έφερε -κακώς- τό 
επίθετο Οικονόμου (τό πώς καί γιατί τό άναφέρω σ’ άλλα βιβλία μου). Μετά 
τήν αποφοίτησή μου, σύμφωνα μέ τίς άπαιτήσεις τής Στρατολογίας, ξαναγύρι- 
σα στό πραγματικό μου επίθετο: Νικολαΐδης. Οί είσαχθέντες ήταν οί τε
λευταίοι, άπό τό σχολικό έτος 1931-1932, άρχισε νά εφαρμόζεται ό θεσμός τών 
Παιδαγωγικών Άκαδημιών. Είμαστε οί τελευταίοι καί οί άτυχοι. Δέν μάς έδω
σαν τό 500δραχμο έπίδομα πού έπαιρναν οί σπουδαστές τών άλλων τάξεων. 
Στις άρχές Νοεμβρίου στό Διδασκαλείο οργανώθηκε μνημόσυνο τοΰ μεγάλου 
εφευρέτη Θωμά Έντισσον, γιά τό όποιο άσχολήθηκαν εκτενέστατα οί έφημερί
δες. Μίλησαν πολλοί σπουδαστές, τελευταίος ό Σούρλας, γιά νά υπογραμμίσει 
κάτι σοβαρό άπό τήν εκπαίδευση τοΰ Έντισσον: Ά λ λ ' ό Έντισσον πού 
ρυμούλκησε πίσω του τήν άνθρωπότητα. προτού νά φθάση στό σημεΐον αύτό 
ήρθε σέ σύγκρουση μέ τό σχολεΐον εις τό όποιον φοιτούσε, ή άν θέλετε καλλί
τερα, τό σχολείο τόν ήγνόησε καί τόν περιεφρόνησε, γιατί δέν μπόρεσε μέσα 
στόν σχολαστικισμό του νά τόν καταλάβη καί νά τόν νοιώση... Ή  ιστορία μαρ
τυρεί πώς τά περισσότερα άπό τά δημιουργικά καί μεγάλα πνεύματα τής 
άνθρωπότητος ήδικήθησαν άπό τό σχολείο. Καί αύτό άκριβώς τό γεγονός θέτει 
μερικά έρωτήματα: Τό σχολείο δέν προσέχει τήν άτομικότητα τών παιδιών, τό 
σχολείο σέρνει άλύπητα τόν οδοστρωτήρα του καί άδιαφορεί γιά μερικές άπαι- 
τήσεις πού φαίνονται νά μήν έχουν σχέση μέ τό έργον του... Ά ν  ό Έδισσον 
μπορούσε νά μιλήση στήν γλώσσαν τήν παιδαγωγικήν θά έλεγε: «Τό σχολείο άς 
μή προσέχη μοναχά τό σακκί τών γνώσεων, ά λλ’ άς χάση κάμποσο καιρό 
έρευνώντας καί τάς προδιαθέσεις τών τροφίμων του». Λόγια σοφά πού ισχύ
ουν καί σήμερα...- Κυκλοφόρησε τό Ιο φύλλο τής έβδομαδιαίας εφημερίδας ή 
Φωνή τοϋ ΙΙωγωνίου. ’Εκδότης ό Χριστόφορος Κ. Σακελλάριος, έδρα ή Βήσ- 
σανη.- Ά πό τά πιό παράδοξα πού δημοσιεύτηκαν: Ό  Θεοφ. Τζάλλας, έκδοτης 
τοΰ ’Ηπειρωτικού βήματος Αθηνών, καταχώρησε τήν είδηση δτι ό Χρ. Χρη
στοβασίλης είχε προσχωρήσει στούς Φιλελευθέρους! Ποιός; ό Χρηστοβασίλης. 
Ή ταν φυσικό ν ’ άκούσει τά σκολιανά του. Δυό έξηγήσεις μποροΰν νά δοθοΰν, 
άπαντοΰσε ό Χρηστοβασίλης: Ή  ό Φ. Τζιάλλας έκούτιασεν καί γίνεται θϋμα 
κάποιου farseur, όπερ δέν πιστεύομεν, ή διά τοϋ δημοσιεύματος του έπιδιώκει 
νά μή συνεργασθή έν τφ  νομφ Ίωαννίνων τό Λαϊκόν κόμμα μέ τόν Άλέξ. 
Μελάν. δπερι καί πιστεύομεν. Βέβαια ήταν τόσο χονδροειδής ή είδηση πού ύπο- 
χρέωσε τό Ηπειρωτικόν βήμα νά τή διαψεύσει στήν επόμενη έκδοσή του.- Τέλη 
Νοεμβρίου άναχώρησε γιά τή νέα του θέση στις Σέρρες, ύστερα άπό μετάθεση, 
δ πρόεδρος Πρωτοδικών Ίω. Βασιλείου. Άφησε λαμπρόν δικαστικήν έποχήν
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έν Ίωαννίνοις, τήν όποιαν ή κοινωνία μας καί πρό πάντων ό δικηγορικός κό
σμος, έπί πολύ θά ένθυμήται καί θά εκτιμά, έγραψαν οί εφημερίδες. Πολλά 
σχόλια και άρθρα άφιέρωσαν στήν προσωπικότητά του. Καί ένα μυστήριον ση
μείωνε ό Χρηστοβασίλης: Έπί πέντε έτη, καθ’ ά ύπηρέτησεν ένταϋθα ώς πρό
εδρος ό κ. Ίω. Βασιλείου, ούδείς κατώρθωσε νά έννοήση εις ποιαν πολιτικήν 
μερίδα άνήκει. Άπόδειξις καί τούτο τής άκρας του δικαστικής άμεροληψίας.- 
Τά δυό εγκαίνια: Στίς 28-11-31 έγιναν τά εγκαίνια τοΰ πρώτου άστικοΰ προ- 
σφυγικοΰ συνοικισμού, έκ 40 ώραίων διπλοκατοικιών, καλοκτισμένων, σκεπα
σμένων μέ εύρωπαϊκά κεραμίδια καί ρυμοτομικώς τοποθετημένων. Τήν ίδια 
μέρα, τό άπόγευμα, έγιναν τά εγκαίνια τής θεμελίωσης τών Δημοτικών 
λουτρών, τοΰ πρώτου εκπολιτιστικού έργου τής πόλης, δπως χαρακτηρίστηκαν. 
Χτίστηκαν στή θέση. δπου πρώτα άνυψωνόταν τό τζαμί Μεχμέτ, άπέναντι άπό 
τό τότε Φρουραρχείο. Εξυπηρέτησαν γιά πολλές δεκαετίες τά Γιάννινα. Σήμε
ρα στό κτίριο είναι εγκατεστημένη, ύστερα άπό προσθήκες πού έγιναν, ή Ζω- 
σιμαία Βιβλιοθήκη.- Πέθανε ό ναύαρχος έ.ά., πρώην υπουργός καί πολιτευτής 
τοΰ Ααϊκοϋ κόμματος στά Γιάννινα, Μιχαήλ Άν. Γούδας. Στή μεγάλη δίκη. 
δπου άποφασίστηκε ή εκτέλεση τών εξ, ήταν συγκατηγορούμενος καί καταδι
κάστηκε σέ ισόβια δεσμά. Μνημόσυνό του έγινε στίς 31-10-31.- Ύστερα άπό 
μακροχρόνια άσθένεια πέθανε στά Γιάννινα, σέ ήλικία 32 χρόνων, ό Ραμζή βέ- 
ης, μονογενής υιός τοϋ Μουσταφά πασά, Ίωαννίτον καί τής έκ τοϋ ηγεμονικού 
άλβανικοϋ οϊκου τών Τοπτάν καταγομένης Ναϊνές, τής ξακουστής πάσαινας, 
έγγονός δέ τοϋ Άχμέτ πασά Βλιώρα, εύπατρίδου έξ Αύλώνος. Αδελφή του 
ήταν ή Ραφέτ. Υπηρετούσε στά Γιάννινα ώς Γενικός πρόξενος τής Αλβανίας, 
μέ τήν πολιτεία του καί τήν εύγένειά του, είχε γίνει συμπαθής στήν κοινωνία 
τής πόλης. Ή  κηδεία του έγινε τήν επομένη. Παρέστησαν δλες οί άρχές, οί πρό
ξενοι καί πολύς κόσμος ( ’Ελευθερία, 14-12-31). Ή  σορός του μεταφέρθηκε στό 
Λιμπόχοβο Άργυροκάστρου, δπου έγινε καί ή ταφή. Τήν ίδια μέρα, πέθανε ό 
Σικιρί Όμέρ Ντεραγότ, ό μόνος Χότζας τής μουσουλμανικής κοινότητας τών 
Γιαννίνων, ό όποιος ώς θρησκευτικός λειτουργός, κήδευσε τόν Ρεμζή βέη. 
Αιτία τοΰ θανάτου ή λύπη γιά τήν άπώλεια τοΰ Ραμζή.- Ανακοινώθηκε στή 
Θεσσαλονίκη καί επίσημα ή προσχώρηση τοΰ τέως Γενικού διοικητή Ηπείρου 
Άχ. Καλεύρα. στό Προοδευτικόν κόμμα τοΰ Καφαντάρη, ό όποιος δήλωσε δτι 
ή συμμετοχή τοϋ κ. Καλεύρα εις τό «Προοδευτικόν κόμμα», δέν είναι μόνο με
γάλη τιμή, άλλά καί κέρδος άνυπολόγιστόν... Ό  Χρηστοβασίλης πολύ χάρηκε 
γ ι’ αύτή τή μετάσταση, άποτελει ένδειξιν τής άρξαμένης πανωλεθρίας τοϋ βε- 
νιζελικοϋ κόμματος, έγραφε (’Ελευθερία, 24-12-31.- Ή  Ή πειρος άντιμετώπιζε 
πάλι οικονομικές δυσχέρειες στήν έκδοσή της. Τόν ’Οκτώβριο καί Νοέμβριο 
τοΰ 1931 κυκλοφοροΰσε τρεις φορές τήν εβδομάδα. Στίς 20-11-31, ή έφημερίδα 
έδινε εξηγήσεις γ ι’ αύτές τίς δυσχέρειες' ύποσχόταν άπό τήν επόμενη νά έπα- 
ναλάβει τήν ήμερήσια έκδοση, μέ έκκληση πρός τούς Ήπειρώτες νά τήν ένισχύ- 
σουν.- Τό Ελεγκτικό συνέδριο ύπολόγισε τήν κατάχρηση τοΰ Ντάφλου στό 
Δήμο Ίωαννιτών σέ 10.000.000 δρχ. Θά μπορούσε ό Δήμος ν ’ άναμορφώσει τήν 
πόλη μ’ αύτά τά χρήματα, παρατηροΰσε ή Ήπειρος.- Τό Λύκειο Έλληνίδων 
ίδρυσε στά Γιάννινα παράρτημα τοΰ Έλληνικοϋ ’Ωδείου ’Αθηνών. Τά μαθήμα
τα θά άρχιζαν τήν 1η Δεκεμβρίου στό νέο οίκημα τοΰ Λυκείου, στόν Κουραμπά.
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Τό παράρτημα ήταν Ισότιμο μ’ εκείνο τών ’Αθηνών. Πιάνο καί σολφέζ θά δί
δασκε ή πτυχιοϋχος τοΰ Ελληνικού ’Ωδείου δίς Τσικβάτζε. Τό Λύκειο πρώτο 
άνοιξε καί τή σαιζόν τών χοροεσπερίδων μέ τήν οργάνωση τοΰ χοροΰ του (13- 
12-31) στήν αίθουσα τοΰ καφενείου Μεγάλη Βρεττανία. Πρόεδρος τοΰ ιδρύμα
τος αύτή τήν εποχή, ήταν ή Εύ. Γ. Γκορτζή.- Παρά τίς έντονες καί έπί μήνες 
διαμαρτυρίες τών Δημοσίων ύπαλλήλων, ή κυβέρνηση αποφάσισε τήν περικοπή 
τοΰ μισθοΰ τους κατά 6%, άπό τήν 1η Ίανουαρίου. Δέν ισοσκελιζόταν μέ άλλο 
τρόπο ό προϋπολογισμός, υποστήριζε...- Τέλη ’Οκτωβρίου οργανώθηκε τελετή, 
μέ πρωτοβουλία τοΰ Γ. Μόδη, γιά τή βράβευση 50 περίπου φιλοπρόοδων γε
ωργών τοΰ νομοΰ. Δόθηκαν καί πολλοί έπαινοι, κυρίως σ’ εκείνους πού είχαν 
άσχοληθεΐ μέ τή σηροτροφία.- Ό  τακτικός ιεροκήρυκας τοΰ 'Αγίου Κοσμά, θε
ολόγος Χρ. Παπαγιάννης, ίδρυσε άπό τά μέσα Νοεμβρίου τό πρώτο Κατηχη
τικό σχολείο στά Γιάννινα.- Ό  συνεργάτης τής Κραυγής Βλαδ. Βρέλλης πέτυχε 
στίς εξετάσεις τής Νομικής σχολής. Στήν ϊδια έφημερίδα άρχισε νά δημοσιεύει 
τακτικά συνεργασίες (κυρίως ποιήματα) ό Λάκης Κολβάτσος, ό όποιος άσχο- 
λήθηκε δόκιμα μέ τήν ποίηση, τήν πεζογραφία καί τό μυθιστόρημα. Μετά τόν 
πόλεμο, ύπηρέτησε γιά ενα διάστημα καί νομάρχης. Τό άρχεΐο του, μέ άρκετά 
ανέκδοτα έργα, βρίσκεται στήν 'Εταιρεία ’Ηπειρωτικών Μελετών. Ό  ίδιος ζεΐ 
καί βασιλεύει.. Ή  Κραυγή, τέλος, ήταν ή πιό ένημερωμένη έφημερίδα στήν 
άθλητική κίνηση, καί ιδιαίτερα στό ποδόσφαιρο.- Παρά τίς προόδους τής ια
τρικής επιστήμης, παρά τήν ύπαρξη ικανότατων γιατρών, δλων σχεδόν τών 
ειδικοτήτων, στά Γιάννινα, οί κομπογιαννϊτες έξακολουθοΰσαν νά καταδυνα
στεύουν τήν πόλη καί τήν ύπαιθρο καί νά προξενούν άνεπανόρθωτες βλάβες 
σέ άνθρώπινους οργανισμούς, άκόμα καί τό θάνατο. Ό  ’Ιατρικός σύλλογος 
Ίωαννίνων, άναγκάστηκε νά δημοσιεύσει κατ’ έπανάληψη στίς έφημερίδες μα- 
κροσκελέστατη άνακοίνωση, γιά νά έπιστήσει τήν προσοχή τών πολιτών, σχε
τικά μέ τούς κινδύνους πού διέτρεχε ή υγεία τους άπό διαγνώσεις καί φάρμακα 
τών κομπογιαννιτών. Τούς χαρακτήριζε άλήτες, εκβιαστές, άπατεώνες, οί θερα
πείες τους όδηγοΰσαν πάντοτε στήν επιδείνωση τής κατάστασης τών άσθενών 
καί σέ βέβαιο θάνατο. Παρετηρήθησαν - άναφερόταν στήν άνακοίνωση- τυφλώ
σεις, σηψαιμίαι γάγγραιναι εξ έπιθέσεως τών θαυματουργώνί!) άλοιφών. επί
σης παραλύσεις ποδών, κατόπιν ενέσεων κινίνης κακώς διενεργουμένων. θά
νατοι έλονοσούντων καί κατά συνέπειαν πασχόντων έκ σπληνομεγαλείας, οϊτι- 
νες κατέφυγον εις άγύρτας ϊνα τούς κόιρωσι τόν σπλήνα, θάνατοι έπί γυναικών, 
α'ίτινες κατέφυγον εις αυτούς, ινα δήθεν θεραπεύσωσι τήν στείρωσιν. θάνατοι 
γυναικών, πτωχών πολύτεκνων γιά νά άποφύγουν τήν τεκνοποίησιν, μέ τά 
δήθεν στειρόχορτα! Άνέφερε καί πολλές άλλες περιπτώσεις ή άνακοίνωση. Κά
κιζε έπίσης τή συνήθεια πολλών, άκόμα καί μορφωμένων, νά ζητοΰν φάρμακα 
γιά πονοκεφάλους, έντερικές διαταραχές ή άναπνευστικές ενοχλήσεις άπό τούς 
φαρμακοποιούς, χωρίς συνταγή γιατρού καί άνέφερε παραδείγματα θανάτων 
άπό σκωληκοειδίτιδα, επειδή τούς δόθηκε καθάρσιο γιά θεραπεία. Ποιά ήταν 
τά άποτελέσματα τών προειδοποιήσεων τοΰ Ιατρικού συλλόγου, δέ γνωρίζω. 
Τό βέβαιο είναι πώς ό κομπογιαννιτισμός έξακολουθεϊ νά άνθεΐ καί στίς μέρες 
μας καί νά έχει τά θύματά του. Ά ς  θυμηθούμε τό θαυματουργό νερό τοΰ Κα- 
ματεροΰ...- Μέ άφορμή τά σχόλια τών εφημερίδων, έναντίον τής οργάνωσης
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Ε.Ε.Ε. καί. σχετική επιστολή αναγνώστη ύποστηρικτή τής οργάνωσης, ή Ή πει
ρος έξέφρασε κι αύτή τις άλλου είδους, επιφυλάξεις της. Σήμερον βεβαίως-ατ\- 
μείωνε- δσον άφορά τήν όργάνωσιν τών Ίωαννίνων, άποτελουμένην άπό εκλε
κτά μέλη τής Γιαννιοπικης κοινωνίας, δέν έχομεν ποϋ νά στηρίξωμεν τους 
ένδοιασμούς μας. Λιατρέχομεν δμως μίαν εποχήν πού τά πάντα έκαπηλεύθη- 
σαν καί τά πλέον ιερά εμβλήματα έχρησιμοποιήθησαν διά σκοπούς άμφιβόλου 
ηθικής καί διά νά ειμεθα ειλικρινείς φοβούμεθα τόν Βενιζελισμόν. Αϋριον ϊσως 
καταστήση υποχειρίους τάς οργανώσεις αύτάς, είς σκοπούς πολύ όλιγώτερον 
εθνικιστικούς καί περισσότερον Βενιζελικούς, διά νά έγκαταστήση άπροκά- 
λυπτον τήν δικτατορίαν του. Δέν χρησιμοποίησε ό Βενιζέλος τά Ε.Ε.Ε., άλλοι 
τό έκαμαν...- Τό πρώτο διοικητικό συμβούλιο τών Ε.Ε.Ε.: Γ. Δευτεραίος, πρό
εδρος, Γ. Καππάς, άντιπρόεδρος, Δ. Γκωλέτσης, γενινός γραμματέας, Σπ. 
Τσαρτσής, ταμίας καί μέλη οί: Εύάγ. Κολοβός, Σεπετάς καί Μαρτίνης. Ό  
Κήρυξ (22-11-31) ασχολήθηκε καί πάλι έπικριτικά μέ τό θέμα σημειώνοντας: 
Όμολογούμεν δτι καί μετά τήν συμμετοχήν είς τήν ίδρυθεΐσαν ένταϋθα όργά- 
νωσιν τών Χαλυβδοκράνων εγκρίτων καί σοβαρών συμπολιτών, διατηροϋμεν 
είσέτι τάς έπιφυλάξεις μας, δσον άφορά τούς σκοπούς καί τήν άποστολήν τοϋ 
σωματείου τούτου, περί ώ νκαί άλλοτε ήσχολήθημεν. Είχε γίνει πιά φανερό δτι 
ό βασικός σκοπός τής οργάνωσης ήταν ή καταπολέμηση τοΰ κομμουνισμού, κά
τι πού καί ό Κήρυξ δικαιολογούσε γιά άλλες επαρχίες τής Ελλάδας, δχι δμως 
γιά τήν “Ηπειρο...- ’Αρχιτέκτονας τοΰ υπουργείου Παιδείας άρχισε τή μελέτη 
γιά τή διαρρύθμιση τοΰ ιστορικού τεμένους τοΰ Άσλάν πασά, σέ ΜουσεΙον 
'Ηπειρωτικής τέχνης.- Ή  Ένωσις Συντακτών 'Αθηνών, συνεχίζοντας τήν οργά
νωση τών καλλιστείων γιά τήν εκλογή τής Μις Ελλάς, ενημέρωνε τίς επαρ
χιακές έφημερίδες, γιά τή διαδικασία τής εκλογής τών ώραίων τών επαρχιών. 
Τήν εύθύνη τής διοργάνωσης άναλάβαιναν οί δήμαρχοι σέ συνεργασία μέ τίς 
τοπικές έφημερίδες. Ή  εκλογή τών Μις τών επαρχιών έπρεπε νά ολοκληρωθεί 
πριν άπό τίς 15 Ίανουαρίου 1932. Ό λα  τά είχε ή Ελλάδα, αύτή τήν εποχή, μό
νο οί Μις τής έλειπαν...- Πληροφορίες άπό τήν ’Αθήνα -τελευταίο δεκαήμερο 
τοΰ Δεκεμβρίου- έλεγαν πώς ή προσφυγή τών καθηγητών Άλκ. Κοντοπάνου 
καί Χαρ. Ίωαννίδη άπό τό Συμβούλιο Έπικρατείας είχε άπορριφθεΐ. Έ τσι ή 
άπόλυσή τους φαινόταν δτι ήταν οριστική. Ό  'Ηπειρωτικός άγών πανηγύρισε. 
Στις 23-12-31 σχολίαζε: Είς τό πολυθρύλητον καθηγητικόν ζήτημα, διά τά γνω
στά έν τή πόλει μας σκάνδαλα, κατόπιν τής άπορρίψεως τών προσφυγών τών 
κ.κ. Κοντοπάνου καί Ίωαννίδη άπό τό Συμβούλων Έπικρατείας, έτέθη τελεία 
καί παϋλα. Ή  κοινωνία μας, ήτις τοσούτους άγώνας κατέβαλεν ινα ίκανοποι- 
ηθή ή προσβληθεΐσα τιμή της καί άποκαθάρη τήν γεραράν «Ζωσιμαίαν σχολήν» 
άπό τούς παρεκλίναντας τοϋ προορισμού των καθηγητάς, έπείσθη πλέον, δτι 
δέν δνναται κανείς νά παίξη μέ τήν τιμήν της άτιμωρητεί. Έ στι δίκης οφθαλ
μός, δς τά πανθ' όρα. Δίδεται πλέον ένα μάθημα διά τό μέλλον, δτι ή Η πει
ρωτική κοινωνία είναι κέρβερος καί ώς κόρην οφθαλμού φυλάττει τήν ηθικήν 
της ύπόστασιν. Πάντως τό «μάθημα», ήταν βραχείας διάρκειας. Δέν θ’ άργοΰ- 
σαν νά ξαναγυρίσουν στις θέσεις τους, μέ πρώτο τόν Κοντοπάνο, παρόλο πού 
τό θέμα υποτροπίασε τό Δεκέμβριο τοΰ 1932 καί το Φεβρουάριο τοΰ 1933.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ

ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

Τό 1932 ήταν τό τελευταίο έτος τής τετραετίας τοϋ Βενιζέλου, μιας τε
τραετίας πού έχει νά εμφανίσει πολλά επιτεύγματα, άλλά καί πολλά λάθη. 
"Οταν τόν Αύγουστο τοΰ 1928 άναλάμβανε τήν εξουσία ό Βενιζέλος, είχε 
ύποσχεθεΐ στόν ελληνικό λαό, ότι θά έκανε τήν Ελλάδα άγνώριστη. Οί 
άντίπαλοί του φανατισμένοι καί έτοιμοι κάθε στιγμή νά άμφισβητήσουν 
τήν άξιοπιστία του -χειρότεροι ήταν οί άρχηγοί τών βενιζελογενών κομμά
των καί πρώην συνεργάτες του- τόν λοιδωροΰσαν γι’ αύτές τίς έξαγγελίες 
του, χωρίς ορθή τεκμηρίωση όλων τών έπιχειρημάτων τους. Πρέπει νά 
ειπωθεί πώς, παρά τίς άντιξοότητες πού άντιμετώπισε ό Βενιζέλος, ή 
κυριότερη άπό τίς όποιες ήταν ή παγκόσμια οικονομική κρίση, ό άπολο- 
γισμός τοΰ έργου του, στό σύνολό του, δέν ήταν άρνητικός. Τά σύμφωνα 
μέ τήν Ιταλία καί τήν Τουρκία, καθώς καί οί συνεννοήσεις μέ τή Γιουγκο
σλαβία, όσο κι άν κατακρίθηκαν, άποτέλεσαν επιτεύγματα μιάς έξωτε- 
ρικής πολιτικής εύεργετικής γιά τήν Ελλάδα τήν έποχή έκείνη. Ή  έπιτυχής 
εξάλλου ρύθμιση τών γερμανικών επανορθώσεων, καθώς καί αύτών τών 
άλλων ήττημένων κατά τόν πόλεμο χωρών, ή κατασκευή μεγάλων έργων, 
παρά τίς καταχρήσεις, ή ένίσχυση τής γεωργικής παραγωγής, ή μέριμνα γιά 
τούς πρόσφυγες, ή εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, μέ τήν όποια, έκτός τών 
άλλων, άνεγέρθηκαν χιλιάδες διδακτήρια, ή καθιέρωση θεσμών, όπως ή 
ίδρυση τοΰ Συμβουλίου Έπικρατείας, ήταν θετικά επιτεύγματα. Ά ν  πολ
λοί χειρισμοί, στόν οικονομικό κυρίως τομέα, δέν άπέδωσαν τούς καρπούς 
πού άνέμενε ή κυβέρνηση, έξαιτίας τών παρενεργειών τής οικονομικής κρί
σης. όμως καταλογίζονται στό ένεργητικό τής κυβέρνησης. "Ισως ή Ελλά
δα νά γινόταν πραγματικά άγνώριστη κατά τήν τετραετία τοΰ Βενιζέλου, 
άν δέν εμφανίζονταν τά τεράστια προβλήματα, πού άποτέλεσαν άνασχε- 
τικό φραγμό στίς έξαγγελίες καί τούς όραματισμούς της καί δέν σημειώ
νονταν σοβαρά λάθη σέ πολλούς τομείς.

Έδώ πρέπει νά γίνει μιά διάκριση. Στή γενική βελτίωση πού παρατηρή
θηκε στή χώρα κατά τήν τετραετία, ή "Ηπειρος είχε έλάχιστο έως μηδαμινό 
μερίδιο. Άκριτική καί άπομονωμένη όδικά, μέ βουλευτική εκπροσώπηση, 
έκτός άπό λίγες έξαιρέσεις, όχι τοΰ ύψους πού άπαιτοΰσαν οί περιστάσεις, 
έμεινε στό περιθώριο τής όποιασδήποτε άνάπτυξης' τά έντυπα πού έκπρο- 
σωποΰσαν τήν κοινή γνώμη, σπάνια μιλοΰσαν γιά επιτεύγματα, τόν περισ
σότερο καιρό μοιρολογούσαν. Στήν άνάπτυξη τής Ηπείρου άνασταλτικό 
παράγοντα άποτέλεσε καί ή κατάρα τής ληστείας· εμπόδιζε τήν εισροή κε



φαλαίων γιά επενδύσεις, έτοιμες ήταν οΐ συμμορίες νά άπογυμνώσουν άπό 
τά υπάρχοντά τους, όσους είχαν τήν άπρονοησία νά γυρίσουν στόν τόπο 
τους μέ τήν θέληση νά συνεισφέρουν στήν προκοπή του. Οί δχι καλές σχέ
σεις μέ τήν ’Αλβανία -καί πότε ήταν καλές;- έμπόδισαν τίς εμπορικές 
συναλλαγές άνάμεσα στις δυό χώρες καί στέρησαν τήν άγορά τών Ίωαννί
νων καί τών άλλων πόλεων τής ’Ηπείρου άπό έκμεταλλεύσιμες πηγές' 
έρχόταν τώρα ή ’Ιταλία μέ τήν οικονομική καί άλλη διείσδυση νά συμπλη
ρώσει τό κενό. Δέν είναι, λοιπόν, παράξενο, τό δτι ή οικονομική κρίση είχε 
γιά τήν Ήπειρο βαρύτατες συνέπειες, περισσότερες άπό κάθε άλλη περιοχή.

ΟΙ σχέσεις μέ τήν ’Αλβανία, δπως άναφέρθηκε ήδη, έξαιτίας τών προ
κλητικών αποφάσεων τής άλβανικής κυβέρνησης, θά όξυνθοϋν τό 1932 καί 
θά οδηγηθούν σέ χειροτέρευση. Ήδη, άπό τά τέλη τοΰ 1931, τά σημάδια 
τής έπερχόμενης κρίσης ήταν έμφανή. Α ί άλβανικαί άρχαί -έγραφε ό Η πει
ρωτικός άγών (25-10-31)- παρά τήν ένδοτικότητα καί τήν εμπράγματον φι
λίαν ήν έπέδειξεν ή ήμετέρα κνβέρνησις εις πολλαπλός περιστάσεις πρός 
τό νεοσύστατον άλβανικόν κράτος, έξακολουθοϋν νά συμπεριφέρωνται 
πρός τούς ομογενείς μας μέ άνεξήγητον εχθρότητα. Ή  μέχρι τοϋδε δια
γωγή τής άλβανικής κυβερνήσεως δέν έχει νά επίδειξη ούδέ τό έλάχιστον 
δείγμα πρός ημάς καί τούς όμοεθνεΐς μας πραγματικής φιλικής διαθέσεως. 
Ρεύμα άτελευτήτον μισελληνισμού έπικρατεί. Αέν γνωρίζομεν πού έρειδό- 
μενοι οί κύριοι οϋτοι γίνονται τόσον προκλητικοί έναντίον τής Ελλάδος. 
Ή  κατάστασις βαίνει εις τό άπροχώρητον. Σχολεία ελληνικά κατ' έτος κα- 
ταργούνται. έπί τή γελοία προφάσει δτι οί ελληνοδιδάσκαλοι άγνοονν τήν 
επίσημον γλώσσαν, ήτις μόλις προσφάτως έγινε γραπτή... Αναφέρονται 
καί πολλές άλλες προκλητικές ενέργειες τών ’Αλβανών, μεταξύ τών όποι
ων καί τό πραξικόπημα γιά τό Αύτοκέφαλον. Τόν άνθελληνισμό καλλιερ- 
γοΰσε συστηματικά, δπως κατ’ έπανάληψη σημειώθηκε, ό άλβανικός τύπος. 
Περισσότερο φανατική ήταν ή έφημερίδα τοΰ ’Αργυροκάστρου Δημοκρα
τία, διευθυνόμενη άπό "Ελληνα, γιά τόν όποιο ό Χρηστοβασίλης έγραφε 
πολλά «κολακευτικά»... Ή  κυριότερη κατηγορία έναντίον τών Ελλήνων 
ήταν, ότι συμπεριφέρονταν τυραννικά στούς Τσάμηδες, τά έγραφαν γιά νά 
καλύψουν τά δεινοπαθήματα τών Βορειοηπειρωτών. Ό  Ηπειρωτικός 
άγών (29-1-31), άπαντοΰσε: Ή  Ελλάς παραλαβούσα τήν Τσαμονριάν εις 
βαθμόν πολιτιστικόν ήκιστα άξιοζήλεντον. προσπαθεί πώς πληρέστερον 
νά άνταποκριθή εις τάς άνάγκας της καί καταστήση τήν ζωήν τών κατοί
κων της άρμονικήν καί ευτυχή. 'Ενώ ή ’Αλβανία τούς άτυχεΐς Βορειοηπει- 
ρώτας, διατελοΰντας εις υψηλόν πολιτιστικόν έπίπεδον, μέ σχολεία, παρ
θεναγωγεία κ,.α... μέ κοινωνίαν ούχί καθυτερημένην, άλλά συγχρονισμένην 
καί θάλλουσαν. κατέστησεν αύτούς άξιους πάσης συμπαθείας, ώς στε- 
ρουμένους καί τών στοίχειωδεστέρων άνθρωπίνων δικαιωμάτων καί ώς
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στενάζοντας υπό τήν π λέο ν  υποχθόνιον δουλείαν. Τέτοιες συγκρίσεις δέν 
τίς λογάριαζαν οί ’Αλβανοί. Στηριζόμενοι. τήν έποχή αύτή, στίς πλάτες 
τών ’Ιταλών, -ποτέ δέν έπαψαν νά στηρίζονται σέ κάποιες πλάτες- άγωνί- 
ζονταν συστηματικά γιά τόν άφελληνισμό τής Βορείου ’Ηπείρου.

Ή  ϊδια εφημερίδα, νωρίτερα, σύμφωνα μέ άνταπόκρισή της άπό τό 
’Αργυρόκαστρο, μιλούσε γιά συστηματικές διώξεις τών Ελλήνων, πού γί
νονταν μέ πολλά μέσα, καί κυρίως μέ τό κλείσιμο σχολείων. Είχε μπει ό 
καινούριος χρόνος καί τά σχολεία Λόγγου, Γοραντζή, Σελιοΰ, Κλεισάρης, 
Πέπελης, άγιου Νικολάου, Κοσοβίτσας, Σωτήρας, Κρά, Βοδινού, “Ανω καί 
Κάτω Λεσινίτσας, Γρίζιανης, Κράψης, ’Επισκοπής, Γλινοϋ-Γοραντζής κ.ά. 
παρέμειναν κλειστά. Κάτω άπό τέτοιες συνθήκες κανένας δέν προσδοκούσε 
άποκατάσταση ομαλών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας καί ’Αλβανίας (19-1-32).

Μέ τήν έλευση τοΰ χειμώνα, τά συμπτώματα τής οικονομικής κρίσης 
άρχισαν νά γίνονται οδυνηρά, σ’ όλη τήν Ελλάδα, περισσότερο όμως στήν 
"Ηπειρο, τή φτωχότερη περιοχή της. Ή  πείνα, μόνιμος σύντροφος πολλών 
επαρχιών τής ’Ηπείρου, εμφανιζόταν τώρα άπειλητική. Οί εθελοντικοί 
έρανοι πού γίνονταν κάθε χρόνο, παραμονές Χριστουγέννων, γιά τήν άνα- 
κούφιση τών άπορων, έγιναν τώρα. μετά καί άπό άπόφαση τής κυβέρνη
σης. πού διείδε τόν κίνδυνο κοινωνικής άναταραχής. υποχρεωτικοί, μέ κύ
ριο στόχο τήν ίδρυση συσσιτίων, γιά άνακούφιση τών άνέργων άπορων. 
Ό λες οί γιαννιώτικες έφημερίδες δημοσίευαν καθημερινά καταλόγους 
εισφορών, κι όλες ήταν γεμάτες μέ άρθρα πού πρότρεπαν γιά μεγαλύτερες 
άκόμη, γιά ούσιαστική βοήθεια τών χειμαζόμενων άγροτών καί γιά επίδει
ξη πραγματικής φιλοαγροτικής πολιτικής έκ μέρους τής κυβέρνησης. Πε
ρισσότερο μαχητική στόν τομέα αύτό ήταν ή ’Α γρ ο τικ ή  ηχώ, δέν έπαυε νά 
ειρωνεύεται τήν φ ιλοα γροτικήν πο λ ιτική ν  τής κυβερνήσεως, νά κραυγάζει 
μέ άρθρα συνεχή ότι ό λαός πεινά  καί νά έπιμένει στήν εισαγωγή μεγαλύ
τερων ποσοτήτων άφορολόγητου άραβόσιτου καί κριθής καί διανομή του 
στούς άγρότες. Ή  Ή π ειρ ο ς  διέβλεπε τόν κίνδυνο τερματισμού τών ερά
νων μετά τίς γιορτές -συνεχίστηκαν, επειδή έγιναν υποχρεωτικοί- καί έπι- 
σήμανε ότι χρειαζόταν μονιμότερη πρόβλεψη, μέ τακτική καί διαρκή 
εισφορά τών εύπορότερων. γιά τήν άνακούφιση τής δυστυχίας. ’Αρωγός σέ 
μιά τέτοια προσπάθεια ήρθε ή άπόφαση τής κυβέρνησης γιά ίδρυση συσσι
τίων άνέργων καί άπορων. Τά Γιάννινα ζητούσαν 2000 συσσίτια καθημε
ρινά, τελικά περιορίστηκαν σέ 1500. Οί έφημερίδες συνιστοΰσαν οργάνω
ση συσσιτίων στίς πόλεις καί διανομής άραβόσιτου στίς κοινότητες, κατά 
τρόπο δίκαιο, ώστε ή βοήθεια νά φτάνει στούς πραγματικά άπορους κι όχι 
στούς έπιτήδειούς ή τούς κομματικούς φίλους, όπως συνήθως γίνονταν.

Τελικά τό Δημοτικό συμβούλιο έκρινε προτιμότερο, άντί νά οργανώσει 
συσσίτια, νά μοιράζει ψωμί στούς άνεργους καί τίς οικογένειες. Συμφω-
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νοΰσε μέ τήν άπόφαση καί ή κοινή γνώμη, έγραφαν οί έφημερίδες. Π αρ’ 
όλων πιστεύεται δτι δταν ένας οικογενειάρχης έχει έξασφαλισμένον ήμε- 
ρησίως τό «ψωμί», ανακουφίζεται πάρα πολύ. Όρθή κρινόταν καί ή άπό
φαση σύστασης επιτροπών κατά ενορίες, γιά τή σύνταξη τών πτωχολογίων 
(τών άπορων). Οί άνεργοι έπρεπε νά καταθέσουν δήλωση άνεργίας στό 
Δημαρχείο. Σέ κάθε άτομο άπορης οικογένειας θά δινόταν 200 δράμια ψω
μιού. Παρά τίς ενστάσεις ορισμένων ή καταβολή τών ύποχρεωτικών 
εισφορών συνεχιζόταν κανονικά. Προβλήματα άρχισαν νά δημιουργοΰν- 
ται δταν τό τρίτο δεκαήμερο τοΰ Ίανουαρίου τό Συμβούλιο Έπικρατείας 
χαρακτήρισε άντισυνταγματικό τόν ύποχρεωτικό έρανο.

Ή ταν φυσικό ή πείνα τών άνέργων καί τών άγροτών νά γίνει άντικεί- 
μενο κομματικής έκμετάλλευσης, κυρίως άπό τήν πλευρά τής άριστεράς. 
Μέ πρωτοβουλίες τών κομμουνιστών οργανώνονταν καθημερινά σ’ δλη 
τήν Ελλάδα, πορεϊαι πείνης, τίς όποιες ή κυβέρνησις άρχισε ν ’ άντιμετω- 
πίζει δυναμικά. Οί πορείες άρχισαν άπό τήν Καρδίτσα κι εξαπλώθηκαν 
γρήγορα σ’ δλη τή Θεσσαλία καί τή Μακεδονία, σέ περιοχές μάλιστα πλού
σιες σέ παραγωγή. Κατά τίς πληροφορίες τής Ελευθερίας (8-2-32) τό 
’Αρχηγείο τής Χωροφυλακής άποκάλυπτε, στηριζόμενο, δπως ισχυριζόταν, 
σέ άδιάσειστα στοιχεία, δτι τίς πορείες διοργάνωναν τά κόμματα Κομ
μουνιστικό καί ’Αγροτικό καί ή Δημοκρατική Ένωσις τοΰ Παπαναστασί
ου. Ό  Χρηστοβασίλης συνέχιζε: Ό . τι άκούς στή γειτονιά σου, πάντεχέ το 
στή γωνιά σου. "Ετσι καμμιά δεκαριά έργατικοί μεταβάντες (τέλη Ίανου
αρίου) εις τό λαϊκόν οίνομαγειρεΐον τοϋ 77. Γκουγιάννου... έφαγαν καί 
έπιαν κατά κόρον καί σηκώθηκαν κι έφυγαν, χωρίς νά πληρώσουν παρα- 
πέμψαντες τόν οίνομάγειρον νά πληρωθή άπό τόν δημόσιον ταμίαν. Δεύ
τερο κρούσμα άναρχίας θεώρησε ή ’Ελευθερία τήν παρουσίαση πενταμε
λούς έπιτροπής στό Γενικό διοικητή, μέ άπαιτήσεις νά τούς δώσει ψωμί 
καί έργασία. Ή  έπιτροπή, δυσαρεστημένη άπό τήν άπάντηση -ό Γενικός δι
οικητής τούς είχε παραπέμψει στό δήμαρχο- ξαναγύρισαν ύστερα άπό λίγο, 
έπί κεφαλής πεντήκοντα, ινα έπιβληθή διά τού όγκου της εις τόν Γενικόν 
διοικητήν, δστις άντιληφθείς τήν επιδρομήν, διέταξε τό κλείσιμον τής θύ- 
ρας. Τήν άλλη μέρα, ύστερα άπό άνακρίσεις, συνελήφθησαν, άλλά έλευθε- 
ρώθηκαν άργότερα γιά νά παραπεμφθοΰν σέ τακτική άνάκριση οί: Μιχ. 
Τσάντης, δικηγόρος, Μ. Κούλιας, Άθ. Γκάσιος καί Αν. Χαρίσης, ύποδη- 
ματοποιοί, Θ. Κοντογιάννης καί Γ. Μπαμπανίκας ύποδηματεργάτες, Β. 
Πηγαδάς, άρτεργάτης, Άνδρ. Κουδουνάς καί Θ. Γιαννόπουλος, έργάτες, Β. 
Γάτσιος καί Κίμων Δήμος, αύτοκινητοδηγοί, Χρ. Λάμπρος έλαιοχρωματι- 
στής καί Ήλ. Φαραώνης, γύφτος, σιδηρουργός. Τό κακόν τής άναρχίας 
ήρχισε καί ένταΰθα. κατέληγε ό Χρηστοβασίλης. Έξαρτάται έκ τών αρμο
δίων αρχών νά σταματήση ή νά έξακολουθήση.
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Η κατάσταση τοΰ Πέτρου έξακολουθοΰσε νά είναι κρίσιμη. Στήν κλι
νική τοΰ Δάνου, δπου μεταφέρθηκε, οΐ γιατροί κατέβαλλαν δλες τίς 

προσπάθειες, πρώτα νά τόν κρατήσουν στή ζωή. νά σταθεροποιήσουν μιά 
κατάσταση, κι υστέρα ν ’ άρχίσουν τό μεγάλο άγώνα τής άποκατάστασης, 
δσων ήταν δυνατό νά ξαναγυρίσουν στή φυσιολογική τους μορφή. Ό  Δη
μήτρης είχε κλείσει τό ιατρείο του, βρισκόταν νύχτα μέρα δίπλα στόν πα
τέρα του, τόν ύποχρέωσαν ύστερα άπό λίγες μέρες συνάδελφοί του νά φύ
γει γιά τό σπίτι, ή άύπνία τοΰ δημιούργησε προβλήματα, θά τόν άντικαθι- 
στοΰσαν μέ τή σειρά τους. Ούτε ή Λευκή έλεγε νά ξεκολλήσει άπό τό προ- 
σκέφαλλο τοΰ Πέτρου, μέ τό ζόρι τήν ύποχρέωσαν κι αύτή νά ξεκουραστεί, 
ή Ειρήνη καί ή Φιλίτσα θά τήν άναπλήρωναν. Μέ τή μεταφορά τοΰ Πέτρου 
στήν κλινική πλήθος γνωστοί καί φίλοι έτρεξαν νά τοΰ συμπαρασταθοΰν. 
Ό  Δάνος ύποχρεώθηκε νά χρησιμοποιήσει σκληρή γλώσσα, γιά νά τούς 
άπομακρύνει, βέβαια τόν άγαποΰσαν καί τόν σέβονταν, άλλά ή ομαδική 
παρουσία τους στό μικρό δωμάτιο τής κλινικής δημιουργούσε κινδύνους 
γιά τόν άρρωστο. Τό φθινόπωρο είχε προχωρήσει, πολλοί μπορεί νά ήταν 
καί φορείς μικροβίων, μιά πνευμονία θά ίσοδυναμοΰσε μέ θάνατο.

Ή  άρρώστεια τοΰ Πέτρου άνέτρεψε δλα τά σχέδια τών οικογενειών καί 
τίς προετοιμασίες τους γιά τίς γιορτές τών Χριστουγέννων καί τής Πρω
τοχρονιάς. Γιά τούς μεγάλους δέν είχε καί τόση σημασία ή ματαίωση τών 
προγραμματισμών, άς γινόταν ό Πέτρος καλά κι όλες οί μέρες τοΰ θεοΰ 
δικές τους ήταν γιά νά γιορτάσουν καί νά γλεντήσουν. Γιά τόν Πετράκη 
όμως καί τήν Έλενίτσα, άν καί προσπαθοΰσαν νά μήν τό δείξουν, ή έλλει
ψη κάθε έκδήλωσης κατά τό δεκαπενθήμερο τών διακοπών ήταν ή πρώτη 
οδυνηρή εμπειρία τής ώς τότε άμέριμνης ζωής τους. Τούς είχε επηρεάσει 
τρομερά ή άρρώστεια τοΰ παπποΰ, δέν μπορούσαν όμως νά προσαρμο
στούν στήν άτμόσφαιρα τής συνεχούς άγωνίας καί τής κατάθλιψης, ή ζωή 
έσφυζε μέσα τους κι άπαιτοΰσε τά δικαιώματά της. Ό  Πετράκης είχε γίνει 
άντρας πιά, δεκαοχτώ χρονών παλληκάρι. ετοιμαζόταν γιά άνώτερες 
σπουδές- δέν θά πήγαινε στό Πανεπιστήμιο, θά έδινε εξετάσεις στή Σχολή 
Εύελπίδων, ήθελε νά γίνει άξιωματικός, ή ζωή καί ό ηρωισμός τοΰ θείου 
του Βασίλη, τόν είχαν επηρεάσει βαθύτατα, έφεδρος άξιωματικός ήταν 
έκεΐνος, όμως είχε προσφέρει στήν πατρίδα περισσότερα άπό πολλούς μό
νιμους. "Ηθελε νά τοΰ μοιάσει ό Πετράκης, σέ κανένα δέν είχε εκμυστη
ρευτεί τίς σκέψεις του, ούτε τώρα θάλεγε τίποτα, τήν άπόφασή του θά τήν 
άνακοίνωνε στό τέλος τής χρονιάς, όταν θάπαιρνε τό άπολυτήριο τής Ζω- 
σιμαίας σχολής, παρακαλοΰσε τό θεό νά γίνει ώς τότε καλά ό παππούς 
του, πρώτα σ’ αύτόν θά έλεγε τά όνειρά του.

Ή  Έλενίτσα, είχε δώσει εξετάσεις γιά τήν α ' τάξη τοΰ νεοσύστατου 
γυμνασίου θηλέων, πήρε άριστα καί μπήκε μέ τίς πρώτες. Καμάρωνε τώρα 
φορώντας τή μαύρη ποδιά της, κάποιες στιγμές τό χρώμα τήν έπηρέαζε
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συναισθηματικά, έμοιαζε μέ πένθιμο ροΰχο υστέρα άπό θάνατο... Ό  νους 
της πήγαινε στόν παπποΰ κι ή καρδιά της σφιγγόταν, δάκρυα έρχονταν στά 
μάτια της, δχι, μουρμούριζε, δέν θά μάς άφήσει ό παππούς, ή ζωή μας δέν 
έχει νόημα χωρίς αυτόν...

Οί γυναίκες άπό τήν πλευρά τους, έκαναν δ,τι έπέβαλε ή πίστη τους σέ 
τέτοιες περιστάσεις. Στό Άρχιμαντρειό γινόταν καθημερινά λειτουργίες 
καί άγρυπνίες, ό παπα-Σταΰρος είχε πεθάνει, είχαν μείνει δμως άλλοι άξι
οι διάδοχοί του. Στό σπίτι διαβάζονταν εύχέλαια κι άλλες έκκλησίες καί 
μοναστήρια είχαν άνοίξει γιά λειτουργίες καί δεήσεις, ή πανάρχαια εκκλη
σία τοΰ χωριού του ζώστηκε μέ κερί σέ πολλές σειρές, τίποτα άπ’ όσα 
χρειάζονταν νά γίνουν δέν παραλείφθηκε. Στό μαγαζί ό Γιάγκος, δέχονταν 
καθημερινά τίς εύχές πάμπολλων Γιαννιωτών γιά τή σωτηρία καί γρήγορη 
άνάρρωση τοΰ Πέτρου, κι ό τύπος, έκφράζοντας τό κοινό αίσθημα, μίλησε 
γιά τήν άρρώστεια του καί ένωσε τίς Ικεσίες πρός τόν Ύψιστο μ’ εκείνες 
τών δικών του. Ό  Σπυρίδων έστελνε καθημερινά τόν πρωτοσύγγελο νά 
πληροφορηθεΐ γιά τήν ύγεία του. Τό ίδιο έκαναν καί άλλοι έξέχοντες πα
ράγοντες τής Πολιτείας.

Ή  θέρμη τών εύχών καί τών παρακλήσεων τόσων άνθρώπων καί οί 
επιστημονικές ικανότητες τών γιατρών πού άνέλαβαν τή θεραπεία του, έφε
ραν άποτέλεσμα. Ό  Πέτρος άρχισε σιγά-σιγά νά άποκτάει έπαφή μέ τό πε
ριβάλλον, νά γνωρίζει τούς δικούς του καί τούς φίλους του, νά καταλα
βαίνει τίς κουβέντες τους, στήν άρχή νά δίνει άπαντήσεις μέ τό σφίξιμο 
τών χεριών, τό άνοιγοκλείσιμο τών βλεφάρων, ύστερα μέ φθόγγους, άναρ
θρους πρώτα, μέ τήν πάροδο τοΰ χρόνου, μέ μικρές φράσεις, άκόμα 
τραυλίζοντας, δλα έδειχναν μιά όμαλή πορεία στήν έξέλιξη τής βαρύτατης 
άρρώστειας του, τόν χτύπησε σάν κεραυνός, ούτε τό κατάλαβε, έγειρε 
ξερός στήν πολυθρόνα' άρχισε νά τά θυμάται άμυδρά τόν πρώτο καιρό, 
καθαρά άργότερα, είχε αποκτήσει πιά, καθώς πλησίαζαν τά Χριστούγεννα, 
πλήρη συναίσθηση τών όσων ύπέφερε καί τών συνεπειών τής άρρώστειας 
του.

Τρεις μέρες μετά τήν Πρωτοχρονιά, ό Δάνος, μέ τή σύμφωνη γνώμη καί 
τών άλλων γιατρών, άποφάσισε τήν έξοδό του άπό τήν κλινική. Τό σπίτι 
τοΰ Πέτρου ήταν κατάλληλο γιά μιά όμαλή άνάρρωση καί άνάκτηση τών 
δυνάμεών του, άλλά καί τών σωματικών ικανοτήτων του, άν βέβαια βα
σικά όργανα δέν είχαν πάθει άνεπανόρθωτη βλάβη. Ό  γυιός του, ό για
τρός, θά βρισκόταν στό πλάϊ του, δυό καλές νοσοκόμες, τίς συνέστησε ό 
Δάνος, θά τόν συντρόφευαν καί θά τόν βοηθοΰσαν στις άνάγκες του νύχτα 
μέρα' ή Ειρήνη διαμαρτυρήθηκε έντονα γιά τήν πρόσληψή τους, ήταν άπο- 
φασισμένη ή ίδια νά τόν περιποιείται. —Δέν μπορείς Ειρήνη μόνη σου, 
άντέτεινε ό Δημήτρης, έχεις τόσες δουλειές νά κάνεις, τό σπίτι σέ χρειάζε
ται, έχουμε τήν άνάγκη σου, τό χτύπημα μάς λύγισε δλους, τόν πατέρα θά
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τόν άναλάβονμε εγώ καί οί αδελφές, κανένας δέν θά σ ’ εμποδίσει νά τόν 
περιποιείσαι στίς ώρες τής σχόλης σου. Γιά τήν Ειρήνη δέν ήταν καί τόσο 
καλοδεχούμενος ό λόγος τοϋ Δημήτρη, ήθελε νά βρίσκεται πάντα στό 
πλευρό τοΰ άρχοντα τοΰ σπιτιού, έτσι τόν έλεγε, γιατί έτσι τόν πίστευε, 
ήταν άρχοντας πραγματικός, πρώτα άπ’ όλα στήν ψυχή καί τά αισθήματα. 
Οί προσευχές τής Ειρήνης ήταν οί πιό θερμότερες άπ’ όλες, ή άφοσίωσή 
της στόν άρρωστο δέν είχε όρια, τήν ένοιωθε κι ό Πέτρος ώς τά κατάβαθα 
της καρδιάς του, τό φανέρωναν τά μάτια του, όταν τήν άντίκρυζε, γιά τήν 
Ειρήνη ήταν ή καλλίτερη άνταμοιβή πού μποροΰσε νά ονειρευτεί.

Ή ταν φυσικό, μέ τήν άρρώστεια τοΰ Πέτρου, οί προγραμματισμοί καί 
τών δυό οικογενειών ν ’ άνατραποΰν. Ή  βάπτιση τού νέου βλαστού, τοΰ 
παιδιοΰ τοΰ Νίκου καί τής Φιλίτσας, πού ήταν νά γίνει τά Χριστούγεννα, 
άναβλήθηκε γιά τό Πάσχα, ώς τότε πίστευαν όλοι, πώς ό Πέτρος θά μπο
ροΰσε νά σταθεί στά πόδια, έστω καί μέ τή βοήθεια κάποιου οργάνου. Τό 
όνομα τοΰ παιδιοΰ είχε πιά καθοριστεί, σέ στιγμές μάλιστα κρίσιμες γιά 
τή ζωή τοΰ Πέτρου, λίγο πριν πάθει τήν έγκεφαλική συμφόρηση. Θυμόταν 
καλά πώς κατά τή μοιραία έκείνη μέρα ό Γιάγκος τοΰ άνακοίνωσε πώς ό 
έγγονός του δέν θά έπαιρνε τό δικό του όνομα, όπως είχε προτείνει ό Πέ
τρος. άλλά τοΰ Βασίλη, ίσως ή χαρά πού ένοιωσε άκούοντας αύτά τά λό
για, νά τοΰ δημιούργησε έντονο συναισθηματικό κραδασμό πού νά οδήγησε 
στήν κρίση. Ό πω ς καί νάταν ό Πέτρος τά άναπολοΰσε κι ένοιωθε άπέρα- 
ντη εύγνωμοσύνη γιά τό Γιάγκο, έγινε αιτία νά άναστηθεΐ τό όνομα τοΰ 
άγαπημένου του παιδιοΰ' ύποσυνείδητα τό ϊδιο έπιθυμοΰσε καί ό ϊδιος, 
είχε δώσει όμως τό λόγο του, θά χάριζε τάχα ό θεός παιδιά στή Θεώνη γιά 
νά άναστήσουν τό όνομα τοΰ Γιάγκου; Ήρθε στό νοΰ τοΰ Πέτρου ή Θεώνη, 
καί τό πρόσωπό του -ή παραμόρφωση πού είχε πάθει είχε σχεδόν εξαφα
νιστεί- συννέφιασε. Πώς καί δέν ήρθαν μέ τόν άνδρα της άπό τήν "Αθήνα 
νά τόν δοΰν; Άποζητοΰσε τήν παρουσία καί τών δυό τους, κάποτε έκανε 
λόγο καί στό Δημήτρη, έπαιρνε χαρτί καί σημείωνε μέ τό άριστερό του χέρι 
ό,τι ήθελε, τόν κούραζε νά βασανίζεται μέ τήν ομιλία, άκόμα έκανε τά 
πρώτα βήματα γιά τήν άποκατάστασή της. —Θάρθουν πατέρα, τοΰ άπάν- 
τησε ό Δημήτρης, οί δουλειές τοϋ Μάνου τούς κράτησαν στήν 'Αθήνα άκό
μα καί τίς γιορτές, ή έγνοια τους είναι καθημερινή γιά σένα, στέλλουν τηλε
γραφήματα καί γράμματα καί ρωτούν, ποτέ δέν σέ ξέχασαν. Ημέρωνε τό 
πρόσωπό τοΰ άρρωστου, κι έδειχνε τήν ικανοποίησή του άπ’ όσα άκουγε.

Τήν παραμονή τών Φώτων, τοΰ Σταυροΰ, ό Μάνος καί ή Θεώνη βρί
σκονταν στά Γιάννινα. Μέ τήν άναταραχή πού ύπήρχε άκόμα στά δυό σπί
τια, δέν ήθελαν νά γίνουν πρόσθετο βάρος, έμειναν στό ξενοδοχείο τής Με
γάλης Βρεττανίάς. Ό ταν ή Ειρήνη άνήγγειλε στόν Πέτρο πώς είχαν έρθει 
να τόν δοΰν, ή άντίδρασή του ήταν τέτοια πού νόμιζε κανείς πώς θά πε- 
ταζόταν άπό τό κρεβάτι καί θά έτρεχε στήν πόρτα νά τούς ύποδεχτεΐ. Τόν
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συγκρότησε φοβισμένη άπό τίς άντιδράσεις του, άνοιξε ή πόρτα, κι ό Πέ
τρος ένοιωσε πώς είχε μπεΤ ή άνοιξη στό δωμάτιό του, μέσα στό καταχεί
μωνο. Αισθανόταν μιά άφατη άγαλλίαση στή θέα τής πανέμορφης γυναί
κας πού στεκόταν δίπλα του, καί τοϋ άρρενωποΰ άντρα πού τή συντρό
φευε, δλα ήρέμησαν, δλα πήγαιναν νά μοιάσουν μέ τίς άλησμόνητες 
συγκινήσεις τών καλών ήμερών. Έσφιξαν τό χέρι τοΰ Πέτρου καί τό κρα
τούσαν στά δικά τους, ώς τήν ώρα πού έφυγαν, κάθισαν δίπλα του στό 
κρεβάτι, κι άρχισε μεταξύ τους ένας διάλογος, χωρίς λόγια, μόνο μέ τά μά
τια, σέ τέτοιες περιπτώσεις δέν χρειάζονται λόγια γιά νά έκφραστοΰν τά 
συναισθήματα. Κάποια στιγμή ό Πέτρος φάνηκε άνήσυχος. Δέν άργησαν 
νά καταλάβουν ότι τούς ρωτοΰσε ποΰ μένουν. —Στό ξενοδοχείο είπε ό 
Μάνος. —Στό ξενοδοχείο; τραύλισε συλλαβιστά ό Πέτρος, άναστατωμέ- 
νος, καί προσπάθησε πάλι νά σηκωθεί άπό τό κρεβάτι. Δέν τό κατόρθωσε 
κι έπεσε μουρμουρίζοντας άκατάληπτους φθόγγους, ήταν φανερό πώς είχε 
ένοχληθεΐ άπό τήν άπόφαση νά μή μείνουν στό σπίτι του. Ή  Ειρήνη, πού 
έκείνη τή στιγμή βρισκόταν κοντά του, τόν ήρέμησε, τοΰ είπε τά λόγια πού 
αύτή ήξερε, έδωσε στούς άλλους νά καταλάβουν πώς είχε στενοχωρηθεί 
πολύ νά μένουν μακρυά του. —Πάμε νά πάρουμε τίς βαλίτσες μας άπό τό 
ξενοδοχείο κι ερχόμαστε, τοΰ ψιθύρισε στ’ αύτί ή Θεώνη. Τό πρόσωπο τοΰ 
άρρωστου ξαναβρήκε τή γαλήνη, κι ένα χαμόγελο άνθισε στά χείλη του. 
Τών Φώτων ό Μάνος καί ή Θεώνη παρακολούθησαν τήν κατάδυση τοΰ 
Σταυροΰ στή λίμνη, χοροστατοΰσε ό Σπυρίδων, ό καιρός ήταν μαλακός, 
κόσμος πολύς, χάρηκαν κι ο'ι δυό τους πού ξαναβρίσκονταν άνάμεσα 
στούς Γιαννιώτες' τό άπόγευμα τό μοιράστηκαν μέ τή Φωτεινή καί τή Φι
λίτσα, είχαν τόσα νά ποΰν oi δυό άδερφές, ήταν άδύνατο νά γίνει τώρα, 
κάτω άπό τίς συνθήκες πού βρίσκονταν. Τήν άλλη μέρα τό ζευγάρι έφυγε 
γιά τήν ’Αθήνα, μέ συγκρατημένη αισιοδοξία γιά τήν παραπέρα πορεία τής 
άρρώστειας τοΰ Πέτρου. ’Αν δλα πήγαιναν καλά, θά ξαναγύριζαν τό Πά
σχα γιά τή βάπτιση τοΰ μικροΰ Βασίλη...

Μ έ τήν έναρξη τοΰ 1932. τά προβλήματα πού άντιμετώπιζε τό κόμμα 
τών Φιλελευθέρων στά Γιάννινα, κυρίως σέ έπίπεδο ήγεσίας, έκαναν 

πάλι έντονη τήν παρουσία τους. ’Εξάλλου ή άρθρογραφία δλων τών έφη
μερίδων, μηδέ τοΰ Κήρυκος έξαιρουμένου. έδιναν λαβή σέ παντοΐα σχόλια. 
Ποιός θά άναδεικνυόταν τοπικός ήγέτης; Ό  Σΐμος ή ό Μπότσαρης; Καί 
ποιές ήταν οί σχέσεις τών άλλων βενιζελικών βουλευτών άπέναντι στούς 
διεκδικητές τής ήγεσίας; Ό  Χρηστοβασίλης σέ άρθρο του: Ό  Βενιζελισμός 
έν Ίωαννίνοις (11-1-32), έβλεπε τίς εξής διαφοροποιήσεις: Καταρτισμό νε- 
οβενιζελικού πολυκέφαλου συνδυασμού στό νομό Ίωαννίνων άποτελούμε- 
νου, πρός τό παρόν, άπό τούς Σπ. Σίμο, Άλκ. Δούλη, τοΰ άλλοτε όμνύο- 
ντος είς τό όνομα τοΰ Μπότσαρη, Άλεξ. Μυλωνά καί Α. Βέργου. Ύπο-
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στηρικτές τοΰ σχήματος αύτοΰ ήταν ό γερουσιαστής Φιλιατών Π. Μπέ
μπης, πού άρθρογραφοΰσε μέ τό ψευδώνυμο Μολοσσός, ό γερουσιαστής 
Γ. Βηλαράς καί ό βουλευτής Πρεβέζης Θ. Χαβίνης. Οϋτως ό κ. Μπότσα
ρης έμεινεν άπό αρχηγός 7 βουλευτών καί 3 γερουσιαστών μέ τούς 
βουλευτάς κ.κ. Καλούδην καί Κατσαδήμαν καί τόν γερουσιαστήν Τραχή- 
λην. "Οργανα τοΰ νεοφιλελεύθερου σχήματος, κατά τόν Χρηστοβασίλη πά
ντοτε, ήταν ό Κήρυξ καί ό Ηπειρωτικός άγών, ύποστηρικτής τώρα Φιλε
λευθέρων καί ’Αγροτικών, κυρίως τοΰ Μυλωνά. ’Ανάλογου περιεχομένου 
ήταν καί τό επόμενο άρθρο τής Ελευθερίας (14-1-32) μέ τίτλο: Μαλλιά 
κουβάρια, καί τίς έξής διαφοροποιήσεις: ό Βενιζέλος, ό Σϊμος καί ό 
Μυλωνάς χόρευαν ενα χορόν υποκρισίας εις βάρος τοϋ Μπότσαρη, ό 
όποιος δμως δέν είχε πτοηθεϊ καί καιροφυλακτοϋσε γιά νά δώση καίριον 
κτύπημα. "Ηδη ό Κήρυξ πού προσωρινά τόν είχε έγκαταλείψει άρχισε πά
λι, ώς μετανοούσα Μαγδαληνή. νά τόν υποστηρίζει, δημοσιεύοντας μάλι
στα καί έπικριτικά σχόλια κατά τής ομάδας τοΰ βουλευτή Λούλη καί τών 
γερουσιαστών Βηλαρά καί Μπέμπη, ύποστηρικτών τοΰ Σίμου' τούς κατη- 
γοροΰσε ότι άδιαφόρησαν γιά τήν άποστολή μεγαλύτερων ποσοτήτων άρα- 
βοσίτου στά Γιάννινα (μόνο 100 τόννους είχε στείλει ή κυβέρνηση, ποσό
τητα πού όλοι τή θεωροΰσαν άνεπαρκέστατη). Οί άντιβενιζελικές πάντως 
έφημερίδες τής πόλης, θεωροΰσαν δεδομένη τήν προσχώρηση, (συνεργασία 
ήταν ό άκριβέστερος όρος, κι αύτόν χρησιμοποίησε ό Μυλωνάς γιά ν’ άπα- 
ντήσει, χωρίς ή διευκρίνιση νά σημαίνει ότι ήταν οριστική ή συνεργασία) 
στή Βενιζελική παράταξη τοΰ Ηπειρωτικού άγώνος καί τοΰ Μυλωνά.

Ό  Ηπειρωτικός άγών, μέ τίς ειδήσεις καί τήν άρθρογραφία του έδινε 
έπιχειρήματα στούς άντιπάλους γιά νά ύποστηρίζουν τήν άλλαγή πολι
τικής του. Υψώνεται ή σημαία τής πολιτικής άνεξαρτησίας - Καταργοϋν- 
ται αί άρχηγίαι καί οί άρχηγοί - Ύπεράνω παντός συμφέροντος τίθεται τό 
συμφέρον τοϋ τόπου, ήταν οί τίτλοι πού χρησιμοποιοΰσε (8-1-32). Τίς 
ίδιες θέσεις ύποστήριξε τήν άλλη μέρα σέ μακροσκελές άρθρο του τι
τλοφορούμενο: Ποία ή υψωμένη σημαία μας πρός μίαν πολιτικήν έπανά- 
στασιν (9-1-32). Η μείς εδώ οί νοικοκυραίοι -έγραφε- οί ψηφοφόροι, οί 
εκλογείς, ότιδήποτε πιστεύοντες, οπουδήποτε άνήκοντες, έχομεν καί τό δι
καίωμα καί τό καθήκον ν ' άφυπνισθώμεν, νά έξεγερθώμεν, νά έπαναστα- 
τήσωμεν, νά γίνωμεν κύριοι τοϋ πολιτικού μας οϊκου, καί νά καλέσωμεν 
εις προσοχήν, ν ' άνακαλέσωμεν εις τό καθήκον δλους εκείνους οί όποιοι 
μέ οικόσημα καί πατραγαθίας, εύρισκόμενοι εις τήν πρωτεύουσαν, αξιώ
νουν. παρά παν δικαίωμα, νά κανονίζουν τά πολιτικά μας πράγματα... 
Απευθυνόμενοι πρός δλας τάς κατευθύνσεις, κηρύττομεν τό εύαγγέλιον 
τής πολιτικής άφυπνίσεως καί τής πολιτικής έπαναστάσεως. Όξύτατη 
ήταν ή άντίδραση τής Ηπείρου γιά τό περιεχόμενο τοΰ άρθρου: Καί άπό 
προχθές άρχισε πλέον τό πανηγύρι. Ό  Ηπειρωτικός λαός καλείται αύτήν
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τήν φοράν νά διασκεδάσει ολίγον τήν δυστυχίαν καί τήν πίκραν του δια
βάζουν τόν βενιζελικόν πλέον «Ηπειρωτικόν άγώνα» καί τόν «Κήρυκα» 
(αύτός δέν μπορούσε νά «χωνέψει» τήν είσοδο τοϋ Ηπειρωτικού άγώνος 
στά άμπελοχώραφά του) καί τούς καυγάδες τών βενιζελικών βουλευτών 
(10-1-32). Επειδή ό σχολιογράφος καί άρθρογράφος Τάκης Χατζής, χρη
σιμοποίησε καί ύβριστικούς όρους στά κείμενά του (χρεωκόποι, γυμνοί, 
ρεζίληδες, τιποτένιοι) ό Ηπειρωτικός άγών τόν προειδοποιούσε ότι στό 
μέλλον θά έπαιρνε άπαντήσεις άνάλογες: Ευλαβείς πρός τήν μνήμην τοϋ 
Γ. Χατζή πάντοτε, ήθελήσαμεν οσάκις έν δημοσιογραφικαΐς συζητήσεις 
συνηντώμεθα μέ τήν «"Ηπειρον», νά χρησιμοποιώμεν τήν γλώσσαν τοϋ σε
βασμού καί τής έκτιμήσεως. Δυστυχώς δμως τό παιδαρέλι πού στοιχειοθε
τεί σήμερον τήν «Ήπειρον» δέν ήθέλησε νά παραδειγματισθή έκ τής τοι- 
αύτης συμπεριφοράς μας. Βεβαίως ή άνεπιδεικτικότης του αϋτη ζημιώνει 
τόν Τάκην (Χατζήν), ύποχρεώνει δμως καί ημάς νά πολιτευθώμεν ομοίως, 
διά νά άναγκασθή νά σοβαρευθή εις τάς συζητήσεις του (14-1-32).

Μετρίασε τούς τόνους, ύστερα άπό τό σχόλιο αύτό ή Ήπειρος, έπανερ- 
χόταν όμως στό θέμα τής διαφοροποίησης τών τριών πολιτικών (Λούλη, 
Βηλαρά, Μπέμπη) άπό τόν Μπότσαρη, έκφράζοντας τήν άπορία της γιά τή 
δημιουργία τόσου θορύβου γιά μιά καθαρά έσωκομματική ύπόθεση τών 
Φιλελευθέρων. Ή  άποψή της ήταν ότι στήν πραγματικότητα ή διένεξη άπο- 
τελοϋσε μιά δημοκοπική πολιτική, πολιτική ρεκλάμας καί αύτοεμφάνισης 
καί μιά προσπάθεια νά δημιουργηθεί ή έντύπωση στόν Ηπειρωτικό λαό 
ότι οί βουλευτές του ένδιαφέρονταν γ ι’ αύτόν. Τέτοιες «ρεκλάμες» όμως - 
συνέχιζε- θά μπορούσαν νά γίνουν μόνον όταν ό ’Ηπειρωτικός λαός δέν 
βρισκόταν στήν κατάσταση τής πείνας καί τής έξαθλίωσης, μόνο όταν δέν 
είχε εννοήσει τήν οίκτρή εγκατάλειψη καί τό επιφανειακό ενδιαφέρον τών 
βουλευτών του. Άπό μιά άποψη είχε δίκιο ό Χατζής. Ξεχνούσε όμως δυό 
πράγματα, ή μάλλον τά ήξερε, άλλά δέν τά άνέφερε. Χωρίς σκανδαλολογία 
καί χωρίς πολιτικολογία ό γιαννιώτικος τύπος καί ή κοινωνία τής πόλης 
δέν μπορούσε νά ζήσει. Εξάλλου, ό Διχασμός εξακολουθούσε νά άποτελεΐ 
κυρίαρχο στοιχείο τής ζωής, καί οί άποκαλύψεις τών έφημερίδων γιά τίς 
διενέξεις τών βουλευτών τοϋ νομοϋ, αποτελούσαν καλή εύκαιρία εκτόνω
σης.

Στά τέλη Ίανουαρίου, νέο στοιχείο ήρθε νά άναζωπυρώσει τό Διχασμό, 
ό θάνατος τής πρώην βασίλισσας Σοφίας, άδελφής τοϋ Κάϊζερ τής Γερμα
νίας, στήν όποία μεγάλο μέρος τοϋ λαού καταμαρτυρούσε πολλά γιά τήν 
πολιτική πού άκολούθησε ό Κωνσταντίνος κατά τόν α ' παγκόσμιο πόλε
μο. Ή  Σοφία πέθανε στίς 13-1-32 καί ή ταφή της έγινε στή Φλωρεντία, δί
πλα στόν Κωνσταντίνο. Ή  Ελευθερία, έξέφρασε μέ άρθρα, σχόλια καί τη
λεγραφήματα. τά φιλοβασιλικά της αισθήματα, οί άλλες έφημερίδες άνέφε- 
ραν είδησεογραφικά τό γεγονός. Οί τόνοι υψώθηκαν όταν ό Λαϊκός Πο
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λιτικός σύλλογος πού αποφάσισε τήν οργάνωση μνημοσύνου γιά τή Σοφία 
στή Μητρόπολη, κατηγόρησε τό Δημοτικό συμβούλιο, ότι άρνήθηκε τήν 
πρόταση νά άναλάβει ό Δήμος τήν οργάνωση, δπως είχε γίνει καί σ ’ άλλες 
πόλεις, μέ πρώτη τήν ’Αθήνα, όπου καί ό Δήμος (μέ δήμαρχο τό Μερκούρη, 
άντιβενιζελικό) καί ή 'Ιερά Σύνοδος άνέλαβαν τήν πρωτοβουλία γιά τό 
μνημόσυνο. Ό  Λαϊκός Πολιτικός σύλλογος καταφέρθηκε μέ δριμύτητα γιά 
τήν άπόφαση: Εύρέθησαν όψιμοι δημοκράται -τόνιζε- δημοκράται όχι βε
βαίως τήν ψυχήν, άλλά τής μόδας, έπιθυμοϋντες ν ’ άποκτήσουν τίτλους 
Ήρακλέων τής Δημοκρατίας, διά τής παροχής υπηρεσιών άζητήτων, νά 
ματαιώσωσι τήν υπό τής Δημοτικής άρχής τέλεσιν τοϋ μνημοσύνου... πα- 
ραβλέποντες τήν ιστορίαν καί τάς εύγενεϊς παραδόσεις τής πόλεως. Τελικά 
τό μνημόσυνο έγινε άπό τό Σύλλογο στή Μητρόπολη, στις 13 Μαρτίου, 
ύστερα άπό άναβολές. Χοροστάτησε ό Σπυρίδων, παρέστησαν ό δήμαρχος 
καί τό δημοτικό συμβούλιο καί οί έκπρόσωποι σωματείων καί οργανώσε
ων. Οί πολιτικές άρχές άπουσίασαν. Τόν επιμνημόσυνο λόγο έκφώνησε ό 
Χρηστοβασίλης. Ή  τέλεση τοΰ μνημοσύνου τοΰ έδωσε τήν άφορμή νά γρά
ψει σειρά άρθρων γιά τόν Κωνσταντίνο IB' .  ’Αναταραχή δημιουργήθηκε 
στήν ’Αθήνα μέ τήν άποστολή τηλεγραφήματος άπό τήν Ιερά Σύνοδο πρός 
τόν Γεώργιο Β ' , τόν όποιο άποκαλοΰσε βασιλέα τών Ελλήνων. Ό  άρχιε- 
πίσκοπος Χρυσόστομος έδωκε τίς δικές του έξηγήσεις, πού δέν ικανοποί
ησαν τούς κυβερνητικούς κύκλους.

Διαμαρτυρίες, γιά πολλοστή φορά, δημοσιεύονται στις έφημερίδες τών 
Γιαννίνων, γιά τήν μή ίδρυση Έφετείου στήν πόλη. Τό Έφετεΐο Κερκύρας - 
έγραφαν- έκδικάζει ουσιαστικά μόνο υποθέσεις Ήπειρωτών. Είναι δίκαιο νά 
υποβάλλονται σέ ταλαιπωρίες, κινδύνους καί έξοδα, τόσοι πτωχοί άνθρωποι 
άπό τήν άνυπαρξία Έφετείου στήν Ήπειρο;- Τό καμμένο διοικητήριο ήταν 
έτοιμο νά καταρρεύσει καί γίνονταν συστάσεις γιά τήν κατεδάφισή του, τελικά 
πραγματοποιήθηκε. Σέ λίγο ύπογράφηκαν καί τά συμβόλαια μέ τήν ’Εθνική 
τράπεζα, γιά τήν ίδρυση έκεΐ τοΰ μεγάρου της.- Στήν "Αρτα, ιδρύθηκε άπό δια
νοουμένους νέο πνευματικό σωματείο -ό Σκουφάς έξακολουθοΰσε νά προσφέ
ρει τίς πολύτιμες υπηρεσίες, όχι μόνο πνευματικές καί παιδείας- πού όνομά- 
στηκε Μικρός όμιλος. Βασικοί σκοποί του ή διοργάνωση διαλέξεων καί λει
τουργία Λαϊκής βιβλιοθήκης.- Οί έφημερίδες τών Γιαννίνων συνέχιζαν νά 
έκφράζουν τή δυσφορία τους γιά καθυστέρηση τής οργάνωσης τής Λέσχης επι
στημόνων, είχε περάσει πολύς καιρός άπό τήν άπόφαση τής ίδρυσής της. Τε
λικά στις 2-3-30, έγινε γενική συνέλευση τών ιδρυτικών μελών τής Λέσχης στή 
Γενική διοίκηση (πολύ συνέβαλε στήν έπιτάχυνση τών διαδικασιών ό γενικός 
γραμματέας Γ. Θεοδωράκης), τήν όποια, κατά τό Χρηστοβασίλη, έπεχείρησαν 
νά μεταβάλουν είς Λέσχην βυζαντινοφλ υαρίας. μερικοί δικηγόροι. Εκλέχτηκε 
έπταμελής έπιτροπή, μέ άποστολή τή φροντίδα τής υπογραφής τοΰ καταστατι
κού άπό τά 214 μέλη τής Λέσχης καί τήν είσπραξη 200 δρχ. ώς προκαταβολής. 
Προσωρινά ή Λέσχη θά στεγαζόταν στό οίκημα πάνω άπό τό φαρμακείο Γκα-
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ραλάνη. Ή  έπταμελής έπιτροπή άποτελέστηκε άπό τούς: Χρ. Χρηστοβασίλη, 
τής τάξεως τών διανοουμένων, Γ. Νιαβή, τών δικηγόρων, Έπ. Νέλλη, τών 
έμπορων, Άδ. Τσατσάνη τών γιατρών, Σπ. Τσάντη, τών φαρμακοποιών, Γ. 
Χρηστίδη, τών οδοντιάτρων καί τών Άντ. Χριστοδολοπούλου, τών δημοσίων 
υπαλλήλων (’Ελευθερία, 7-3-1932).- Νέος θάνατος σημειώθηκε στό νοσοκομείο 
Χατζηκώστα κι έδωσε αφορμή στόν τύπο, στήν ’Αγροτική ηχώ κυρίως, νά κα
τηγορήσει τό νοσοκομείο, καί τούς γιατρούς πού υπηρετούσαν έκεϊ (εθελοντικά 
άς σημειωθεί), γιά άδιαφορία. Ό  ’Ιατρικός σύλλογος διαμαρτυρήθηκε, σέ άνα- 
κοίνωσή του, καί έπέρριψε τήν ευθύνη τής δυσλειτουργίας τοϋ νοσοκομείου σέ 
κάποιους τομείς, στή μή έγκριση τού Κανονισμού πού είχε υποβάλει άπό καιρό 
στή Μητρόπολη.- Ώ ς κομήτης έκανε τήν έμφάνισή του στά Γιάννινα ό θείος 
μου βουλευτής Στ. Καραγεώργης. Ή ταν φυσικό νά σατιρίζονται οί σπάνιες 
έμφανίσεις του: Τό φαινόμενον τούτο -τής άφιξης τοΰ Καραγεώργη- πρώτην 
φοράν παρατηρούμενον έν Ήπείρφ, είναι εξαιρετικού ένδιαφέροντος, οί δέ 
ειδικοί άποδίδουν εις αυτό μεγάλην σημασίαν. Οί άστρονόμοι προβλέπουν 
αλλαγήν τού καιρού, έτεροι δέ -ϊσως υπερβολικοί- τήν δευτέραν παρουσίαν 
('Ηπειρος, 22-3-32).-Θάνατοι: Πέθανε τήν παραμονή τών Φώτων ό Λεωνίδας 
'Αλιεύς. Πέθανε έπίσης στήν ’Αθήνα ό δικηγόρος ’Αλκ. Τσακμάκης, γέννημα 
καί θρέμμα τών Ίωαννίνων.- Μεταφέρθηκε στήν Κέρκυρα, άπό τίς φυλακές 
τών Γιαννίνων, γιά νά δικαστεί, ό πρώην γενικός γραμματέας τής Γενικής δι
οίκησης Ηπείρου Δ. Βλαχόπουλος, κατηγορούμενος ότι καταχράστηκε 500.000 
δρχ. Καταδικάστηκε σ’ ένα χρόνο φυλάκιση.- Στήν ’Αθήνα καταβλήθηκε προ
σπάθεια άπό τή Λέσχη Φιλελευθέρων νά συμφιλιωθοΰν οί Δούλης, Μπέμπης 
καί Βηλαράς μέ τόν Μπότσαρη. Σχολιάζοντας τήν είδηση ή ’Ελευθερία (4-2-32) 
έγραφε: Οί στασιάσαντες κατά τοϋ άρχηγοϋ των Λημ. Νότη Μπότσαρη, διετά- 
χθησαν νπό τοϋ προέδρου τής Βουλής καί τού κόμματος καί έζήτησαν συγγνώ
μην άπό τόν κ. Μπότσαρην καί τοϋ φίλησαν τό χέρι καί τό ποδάρι! Μωρέ δχι 
μόνον τό χέρι καί τό ποδάρι, άλλά καί τόν πισινόν του άκόμα θά τοϋ φιλούσαν, 
γιά νά μή χάσονν τό βενιζελικόν χρίσμα! Δέν ήταν άκριβώς έτσι τά πράγματα. 
Μιά κατ’ έπίφαση συμφιλίωση, όπως φαινόταν καί άπό κοινό δημοσίευμά 
τους στόν Κήρυκα, είχε γίνει, ή διένεξη έξακολούθησε.- Μέ καθημερινά σχόλια 
καί άρθρα ό Κήρυξ δέν άφηνε σέ ησυχία τό δήμαρχο Δημ. Βλαχλείδη. Τόν θε- 
ωροΰσε υπεύθυνο γιά όλες τίς δυσλειτουργίες τοΰ Δήμου. Οί άλλες έφημερίδες 
υποστήριζαν τό δήμαρχο.- Προοδευτικότατοι καί ένεργητικώτατοι οί αδελφοί 
Σ. Ζαχαρτζή, οί όποιοι, άπό μηνός ήδη, διανέμουν νερό τής «Ντραμπάτοβας» 
καί εις τά μάλλον άπομεμακρυσμένα σημεία τής πόλεώς μας, διά λαμπρού 
αυτοκινήτου καί καινουργών βαρελών, πρός δραχμάς τρεις τήν βαρέλαν, άντί 
τών δραχμών εξ καί τών βρωμουσών βαρελών τών άλλων νεροκονβαλητών. 
Τούς συγχαίρομεν... (’Ελευθερία, 18-2-32). Χρυσορυχειο τήν έποχή έκείνη τό 
νερό τής Ντραμπάτοβας. Σήμερα δέν ύπάρχει, έχει άπό χρόνια έξαφανιστεΐ...- 
Ό  συμπαθής καί ένθουσιώδης γυμναστής τοϋ ένταϋθα Διδασκαλείου (ό Φάνης 
Δούμας, δημοσιογραφοΰσε κατά διαστήματα κι έγραφε καί ποιήματα στίς το
πικές έφημερίδες), άπωλέσας πρό μηνών πολλών τό καπέλλο του, διό καί πε- 
ριεφέρετο ξεσκούφωτος, τό έπανεϋρε, καί τό φορεί πλέον, δι ’ δ καί τόν συγχαί
ρομεν! ’Ελπίζομεν καί άλλοι που έχουν χάσει τά καπέλλα τονς καί περπατούν
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ξεσκούφωτοι, νά τά βροϋν καί αύτοί καί νά τά φορέσουν, άλλά ένας μόνον δέν 
θά βρν ποτέ τ°  άπωλεσθέν καπέλλο του, ό πολυπτύχιος δικηγόρος κ. Κων. 
Φρόντζος καί θά περπατά η έφ' όρου ζωής ξεσκούφωτος, έκτός άν τόν λυπηϋή 
κανένας καί τοϋ άγοράση ένα καπέλο. (Ελευθερία, 18-12-32). Ποτέ δέ φόρεσε 
καπέλλο στή ζωή του ό Φρόντζος. Ήθελε νά έχει ελεύθερο τό κεφάλι του...- Ή  
Ίοοαηλιτική κοινότητα, μέ τίς φροντίδες τοϋ προέδρου της Σαμπεθάϊ Καμπιλή, 

απέκτησε Γηροκομείο, στό όποιο θά περιθάλπονταν άπο
ροι έβραΐοι. Νοικιάστηκε γιά τό σκοπό αυτό στό Κάστρο 
ένα κατάλληλο σπίτι καί επιπλώθηκαν δλοι οί χώροι του, 
Οωμάτια, κοιτώνες, άναρρωτήριο, αίθουσα αναψυχής. 
Στήν άρχή θά είχαν περίθαλψη 10 γέροντες. Γιά τήν άντι- 
μετώπιση τών μεγάλων δαπανών πολλοί έβραΐοι πρόσφε- 
ραν σημαντικά ποσά.- Καθημερινή, σχεδόν είδηση σ’ δλες 
τίς έφημερίδες, ήταν ό άτελής αραβόσιτος. Ό  αιώνιος 
αραβόσιτος, τιτλοφορούσε τίς σχετικές ειδήσεις ή Ή πει
ρος.- ’Αξιοπρόσεκτο άρθρο στήν Ήπειρο  (7-2-32) γύρω 
άπό τό οικονομικό πρόβλημα τών Ήπειρωτών άγροτών. 
Χαρακτηριστική ή κατάληξη τοϋ άρθρου; Έδώ εις τήν 
Ηπειρωτικήν γήν, ή όποια έχει άνάγκην τονώσεως, οί 
άγρόται δέν έννοοϋν ν ’ άλλάξουν οϋτε σύστημα, ούτε μέ
σα εις τάς καλλιεργείας. Έ ! τότε οϋτε αύτά θ ’ άλλάξουν, 
οϋτε ό συνεταιρισμός θά τούς μεταβάλη, οϋτε ή ’Αγροτική 
τράπεζα θά τούς προαγάγη, οϋτε τό Γεωργικόν Έπιμελη- 
τήριον θά τούς κάμη έπαγγελματίας, άλλ ’ οϋτε καί ό θεός 
τής Ελλάδος καί τής Ηπείρου θά τούς έλεήση... ’Αλήθειες, 
ποϋ σ’ δ,τι άφορά τουλάχιστο τήν άλλαγή καλλιεργειών, 
ισχύουν καί σήμερα.- Στίς 7-2-32, ή όμάδα Πρωτοπόρων 
Ίωαννίνων (κομμουνιστική) οργάνωσε διάλεξη στό καφε

νείο τοΰ Βελισσαρίου (ή άστυνομία δέν έπέτρεψε νά δοθεί ή διάλεξη μέσα στήν 
πόλη) μέ θέμα: Ή  ζωή καί τό έργον τοϋ Λένιν.- Ό  καραγκιοζοπαίχτης Μόλας 
έδωσε παραστάσεις τό Φεβρουάριο στό θέατρο Εύστρατιάδη, μέ μεγάλη επι
τυχία.- "Ενας άρθρογράφος τής ’Ηπείρου (14-2-32. υπογράφει μέ τά άρχικά ν- 
ξ) υποστήριζε πώς υπήρχε στά Γιάννινα πληθωρική ζωή, καί ζωή παραπαίουσα 
καί χωρίς καμμίαν άπολύτως συνάρτησιν καί δτι χρειαζόταν μέθοδος καί σύ
στημα διά νά καταστή ή ζωϊκή αύτή δύναμις ικανή, ν ’ άποφέρη καρπούς ' καί 
θά καταστή ίκανή, μόνον μέ τήν σύμπηξιν ένός «Συλλόγου Διανοουμένων» έπί 
στερεών βάσεων οργανωμένου... Μάλλον αίθεροβάμων ήταν ό άρθρογράφος 
πού στήριζε τήν καλλιτέραν Ηπειρωτικήν αύριον (τίτλος τοΰ άρθρου) μόνο σ’ 
ένα Σύλλογο Διανοουμένων. Πάντως δλη ή άρθρογραφία γύρω άπό Λέσχες καί 
Συλλόγους έπιστημόνων καί διανοουμένων, εκφράζουν τήν έφεση τών πνευμα
τικών άνθρώπων γιά έξοδο άπό τήν αποτελμάτωση πού έμφάνιζαν τά Γιάννινα 
τήν περίοδο «έκείνη...- Ή  όξύτατη διένεξη -μέ υβριστικούς χαρακτηρισμούς- 
πού είχε κοπάσει προσωρινά, άνάμεσα στήν Ή πειρο καί τόν Ηπειρωτικό 
άγώνα συνεχίστηκε δλο τό Φεβρουάριο. Τόσο ήταν τό μένος τών άρθρογράφων 
καί. άπό τίς δυό πλευρές, πού ορισμένες φράσεις τους ούτε σήμερα μποροΰν ν ’

Απο τους τυ- 
πους τών Γιαννί- 
νων: Π λανώ διος 
Εβραίος πωλη- 
τής πανιών.
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άναφερθοΰν. ’Επίκεντρο τής αντιδικίας, στήν όποία λίγο-πολΰ έπαιρναν μέρος 
καί οί άλλες εφημερίδες, ή αλλαγή πλεύσης στήν πολιτική τοΰ Ήπειρωτικοϋ 
άγώνος...- Μέ άπόφαση τής Ίεράς Συνόδου, ή περιφέρεια Μετσόβου, πού γιά 
ένα διάστημα άποτελοΰσε ξεχωριστή Μητρόπολη, προσαρτήθηκε στή Μητρό
πολη Ίωαννίνων. Κάποιοι ένεργοΰσαν νά προσαρτηθεϊ στά Γρεβενά...- Πανη
γύρισαν καί οί άντιβενιζελικές έφημερίδες τών Γιαννίνων γιά τή νίκη τοΰ υπο
ψήφιου δημάρχου τοΰ Λαϊκοϋ κόμματος στόν Πειραιά. Ή ταν γ ι’ αυτές προ- 
μηνύματα μεταστροφής τοΰ λαοΰ. Παρέβλεπαν δμως τό γεγονός δτι οί δυό Φι
λελεύθεροι υποψήφιοι είχαν πάρει περισσότερους ψήφους άπό τούς Λαϊκούς.- 
Τέλη Φεβρουάριου εγινε δεκτή ή παραίτηση τοΰ Μόδη άπό τήν κυβέρνηση. Ό  
Μόδης άναχώρησε άμέσως γιά τήν ’Αθήνα, άπ’ δπου, ύστερα άπό καιρό, έστει
λε αποχαιρετιστήριο μήνυμα στούς Γιαννιώτες.

Κ ατά τό 1932, τό τελευταίο έτος τής τετραετίας τοΰ Βενιζέλου -θά 
κυβερνούσε γιά λίγο διάστημα καί τό 1933-, ή οικονομική κατάστα- 

στη τής χώρας επιδεινώθηκε. Ή  οικονομική κρίση είχε άποτυπώσει τή 
σφραγίδα της σ’ δλα τά μεγέθη καί τίς πλευρές τής οικονομίας, άνέτρεψε 
προϋπολογισμούς καί προγραμματισμούς, συρρίκνωσε τά συναλλαγμα
τικά άποθέματα, όδηγοϋσε σέ άστάθεια, πού δέν άπεΐχε πολύ άπό τήν κα
τάρρευση. Ό  Βενιζέλος πίστευε -φάνηκε καί άπό τίς άγορεύσεις του στή 
Βουλή- πώς τά μέτρα πού πήρε ή κυβέρνηση θά βελτίωναν τήν κατάσταση, 
ή άντιπολίτευση διαφωνούσε' κύριος εκφραστής τών άπόψεών της ήταν ό 
Δημ. Μάξιμος, ό όποιος θεωρούσε ώς άμεσης προτεραιότητας τήν άπόφα
ση γιά κήρυξη χρεωστασίου (αναστολή τών πληρωμών τού χρεωλυσίου 
τών δανείων σέ χρυσό). Ό  Βενιζέλος θεώρησε άσύμφορη τήν άποψη γιά 
τή χώρα, κι αποφάσισε τή σύναψη δανείου, μέ τήν συγκατάθεση τών μεγά
λων εύρωπαϊκών κρατών, εκτός τής Γερμανίας, πού είχε καταρρεύσει 
οικονομικά, τίς πρωτεύουσες τών όποιων έπισκέφθηκε. Ή  Ιταλία, ή Γαλ
λία καί ή ’Αγγλία φάνηκαν συγκρατημένες καί ανακοίνωσαν στό Βενιζέλο, 
ότι θά άποφάσιζαν, μετά τήν έκθεση τής Διεθνούς οικονομικής επιτροπής. 
τής σχετικής μέ τήν κατάσταση τής ελληνικής οικονομίας. Ό  τύπος, άθη- 
ναϊκός καί επαρχιακός, παρακολουθούσε μέ προσοχή -καί δημοσίευε ειδή
σεις καί κρίσεις- τίς κινήσεις τοϋ Νιμάγερ, άπό τούς διευθυντές τής Τρα- 
πέζης τής ’Αγγλίας, αύτόν είχαν στείλει οί τρεις κυβερνήσεις στήν Ελλάδα 
γιά τή μελέτη τών οικονομικών καί τή σύνταξη τής έκθεσης. Ή  Δημοσιο
νομική επιτροπή τής Κοινωνίας τών Εθνών (συνεδρίασε στις 10-3-32 στό 
Παρίσι), πρότεινε διάφορα μέτρα, δπως κάνει σήμερα ή Ευρωπαϊκή κοι
νότητα, συμφώνησε στήν. ύπό όρους, άναστολή πληρωμής τών χρεο
λυσίων γιά ενα χρόνο, καί πρότεινε τή χορήγηση προσωρινού δανείου
10.000.000 δρχ. στήν Ελλάδα, μέ τήν εγγύηση τών Δυνάμεων. Ή  άπόφαση 
δέν ήταν ικανοποιητική, τό συνειδητοποίησε γρήγορα ό Βενιζέλος, άν καί 
στήν άρχή είχε άντίθετη γνώμη, κι άποφάσισε νά προτείνει στόν Πρόεδρο



— 395 —

τής Δημοκρατίας τή συγκρότηση σύσκεψης τών πολιτικών αρχηγών, μέ 
απώτερο στόχο τή συγκρότηση Οικουμενικής κυβέρνησης, γιά καλλίτερη 
αντιμετώπιση τών οικονομικών προβλημάτων. Στή σύσκεψη πήραν μέρος 
δλοι οί άρχηγοί, πού δέχτηκαν νά μετάσχουν στήν Οικουμενική, εκτός άπό 
τόν άρχηγό τοΰ Λαϊκοϋ κόμματος Π. Τσαλδάρη, πρόβαλε τούς δικούς του 
όρους γιά συμμετοχή' πρώτος ήταν ή άμεση παραίτηση τής κυβέρνησης Βε
νιζέλου, ό σχηματισμός κυβέρνησης ειδικοτήτων ή άμεση προκήρυξη 
εκλογών. Τίς έκλογές δέν τίς ήθελε ό Βενιζέλος, γ ι’ αύτό καί δέν συμφώ
νησε. Ή  άναφορά τοΰ Τσαλδάρη, κατά τή σύσκεψη, στά γεγονότα τοΰ πα
ρελθόντος, έδωσε στό Βενιζέλο άφορμή -τήν όποια καί έπιζητοΰσε μέ 
σκοπό τη συσπείρωση όλων τών βενιζελικών γύρω άπό τό πρόσωπό του- 
νά άναξέσει, κατά τίς άγορεύσεις του στή Βουλή, τά παλιά πάθη, νά άνα- 
φερθεΐ στό παρελθόν καί ν ’ άναβιώσει τό Διχασμό στήν όξύτερη μορφή 
του. Ή ταν φυσικό ν ’ άντιδράσουν έντονα καί οί άντιβενιζελικοί,κι δλα 
αύτά τή στιγμή πού τό Συμβούλιο τής Κοινωνίας τών ’Εθνών (12-4-32), 
άφηνε έκκρεμές τό θέμα τής άναστολής τής πληρωμής τών χρεωλυσίων καί 
δέν έκανε κανένα λόγο γιά παροχή δανείου. Ό  Βενιζέλος, πάντως, πού είχε 
πάει καί πάλι στό έξωτερικό, δήλωνε άπ ’ έκεΐ -γίνονται καί σήμερα τέτοιες 
δηλώσεις σέ περιπτώσεις αποτυχίας- ότι ήταν ικανοποιημένος άπό τήν 
άπόφαση' άπό τούς ιστορικούς χαρακτηρίστηκε ώς προσπάθεια έξαπάτη- 
σης τοΰ λαοΰ. Μετά τήν επιστροφή του στήν Ελλάδα (19-4-32) καί τήν 
έφαρμογή μέτρων γιά κήρυξη προσωρινού χρεωστασίου καί άρση τής στα
θεροποίησης, ξέσπασε κυβερνητική κρίση μέ τήν παραίτηση τοΰ ύπουργοΰ 
Οικονομικών Γ. Μαρή' ήρθε σέ άντίθεση μέ τό Βενιζέλο, ύποστηρίζοντας 
ότι τά νέα οικονομικά μέτρα έπρεπε νά άντιμετωπιστοΰν άπό νέα κυβέρ
νηση, ύστερα άπό έκλογές. Τόν Μαρή άντικατέστησε στό υπουργείο Οικο
νομικών ό καθηγητής τής Πολιτικής Οικονομίας τοΰ Πανεπιστημίου 
’Αθηνών Κυρ. Βαρβαρέσος, γνωστός καί άπό τή συμμετοχή του σέ οικο
νομικά ύπουργεια κατά τή μεταπολεμική περίοδο.

Τά νέα μέτρα (άρση τής σταθεροποίησης καί χρεωστάσιο) συζητήθηκαν 
καί στή Βουλή, σέ μιά συνεδρίαση τής όποιας (28-4-32), ό Άλ. Παπανα
στασίου άποκάλεσε τό Βενιζέλο μοιρολάτρη. Άστραψε καί βρόντησε οργι
σμένος ό παλιός επαναστάτης τοΰ Θερίσου. Καί τότε άπάγγειλε τό γνωστό 
επικήδειο. — ’Εσύ θά τόν αναγγείλεις όταν πεθάνω, είπε άπευθυνόμενος 
στόν Παπαναστασίου, καί θά πεις: Αγαπητοί φίλοι, ό προκείμενος νεκρός 
ηταν ένας άληθινός άνδρας, μέ μεγάλο θάρρος, μέ αύτοπεποίθησιν καί δ ι ' 
αύτόν καί διά τόν λαόν, τόν όποιον έκλήθη νά κυβερνήση. Ίσως έκαμε 
πολλά σφάλματα, άλλά ποτέ δέν τοϋ άπέλειψε τό θάρρος, ποτέ δέν υπήρξε 
μοιρολάτρης, διότι δέν έπερίμενε ποτέ άπό τήν μοίραν νά ϊδη τήν χώραν 
προηγμένην. άλλ ’ έθεσεν είς τήν ύπηρεσίαν αυτής δλον τό πϋρ, τό όποιον 
είχε μέσα του, κάθε δύναμιν ψυχικήν καί σωματικήν. Αύτός ό αύτοεπική-
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δειος, ήταν δ,τι πραγματικά υπήρξε δ Βενιζέλος στήν πολιτική του ζωή. 
"Επρεπε νά έκτιμηθεΐ άκόμα καί άπό τούς άντιπάλους του. Τό άντίθετο 
έγινε. Τούς δόθηκε εύκαιρία νά τόν σαρκάσουν... Άκόμα καί αύτός ό Πα
παναστασίου, άντί νά εκτιμήσει δτι μέσα στό μικρό επικήδειο κρυβόταν 
ολόκληρος ό Βενιζέλος, δέν συγκινήθηκε καί άπάντησε: —Μπορεί νά πα- 
ραστή ευκαιρία νά πώ τά αντίθετα. —Δέν τό εύχομαι, τοΰ είπε μέ λύπη ό 
Βενιζέλος. Στά Γιάννινα ό Χρηστοβασίλης, άφοϋ κατειρωνευόταν κάθε λέ
ξη τοΰ αύτοεπικηδείου κατέληγε: Είναι λοιπόν ή δέν είναι άνισόρροπος

άνθρωπος; Άλλά περισ
σότερον άνισόρροπος είν
αι άναμφισβητήτως ό έλ- 
ληνικός λαός, δστις, ενώ 
τόν είδε καί τόν γνώρισε 
τοσάκις κακουργοϋντα κα
τά τής πατρίδος, τοϋ έδωσε 
πιστοποιητικόν καλής δια
γωγής καί τόν έβαλε στό 
σβέρκο τον!... Φυσικά ή 
Ελευθερία, δπως καί ή 
Ήπειρος (ό Ηπειρωτικός 
άγών, μετά τή στροφή 
ύποστήριξης τών άντιτι- 
θέμενων στόν Μπότσαρη 

βουλευτών καί συνέχιση τής υπέρ τοΰ Μυλωνά άρθογραφίας του, είχε κα
τεβάσει τούς τόνους' κάποτε, παρόλο πού συνέχιζε τήν κατά Μπότσαρη 
πολεμική του, δέν έμοιαζε καθόλου μέ άντιπολιτευόμενη έφημερίδα), εκμε
ταλλευόμενες τίς δυσχέρειες πού άντιμετώπιζε ή κυβέρνηση στή λύση οικο
νομικών προβλημάτων, καθώς καί τίς έσωκομματικές διαφωνίες, πού όδη- 
γοΰσαν σέ παραιτήσεις ύπουργών, δέν έπαυαν νά σφυροκοποΰν συνεχώς 
τό Βενιζέλο καί τήν πολιτική του καί νά ζητοΰν τήν παραίτησή του. Ό  Μέ- 
γας άταξίας τιτλοφοροΰσε ενα άρθρο του (21-3-32) ό Χρηστοβασίλης, κι 
αύτός βέβαια ήταν ό Βενιζέλος, ό όποιος μέ τήν οικονομική κρίση πού ξέ
σπασε καί μέ τόν τρόπο πού τήν άντιμετώπισε, έγυμνώθη ενώπιον τοϋ 
έλληνικοϋ λαοϋ καί τοϋ ξένου... έσώθησαν πλέον τά τερατώδη του ψέματα 
καί προσπαθοΰσε τώρα ό ψευδοπηδαλιοϋχος νά έμπλέξει καί τά άλλα κόμ
ματα μέ σχηματισμό Οικουμενικής κυβέρνησης γιά νά συγκαλύψει τίς 
εύθύνες του. Ό  Μέγας άνισόρροπος, θά τόν άποκαλέση ύστερα άπό ένα 
μήνα (25-4-32), γιά νά έπαναλάβει τίς ίδιες κατηγορίες κατά τοΰ Βενιζέλου 
καί νά καταλήξει: Οϋτω ό μέγας αύτός άνισόρροπος πρωθυπουργός μας, 
ό μέγας άγνωριστοποιός μας, έσπειρε τήν δυστυχίαν καθ’ άπασαν τήν 
Ελλάδα  (καί) άντί νά φύγη άνεπιστρεπτεί έκ τής ελληνικής πατρίδος, ή νά

Ο πρωθυπουργός Έλ. Βενιζέλος μέ τόν 
ύπουργό Παιδείας Γεώργ. Παπανδρέου
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καταφυγή εις κανέναν μοναστήριον τοϋ αγίου Όρους, δέν άποαπάται έκ 
τής εξουσίας, μή έννοών νά χάση ούδεμίαν ημέραν τής βουλευτικής περιό
δου τοϋ 1928...

Ή  Ήπειρος, άπό τήν πλευρά της, έπισημαίνοντας τήν προσπάθεια τοΰ 
Βενιζέλου κατά τίς άγορεύσεις του στή Βουλή, ν ’ άναφερθει στό παρελθόν, 
γιά νά συσπειρώσει τούς οπαδούς του, τόν κατέκρινε τονίζοντας ότι ήθέ- 
ληοε νά άναξέση τάς πληγάς τοϋ παρελθόντος καί νά ύποδαυλίση τά πα
λαιό μίση καί πάθη πού έδίχασαν τήν Ελλάδα εις δύο θλιβερά στρατόπεδα 
άλληλοεξοντωνομένων άδελφών, ϊσως διότι μοναδική σανίς σωτηρίας εις 
τόν ψυχορραγοϋντα Βενιζελισμόν ήτο νά έμφανίση τό «Λαϊκόν κόμμα» ώς 
σκιάν τοϋ παρελθόντος. Ώ ς μόνην λύσιν διέβλεπε (27-4-32) τό σχηματισμό 
μιας νέας κυβέρνησης, ύστερα άπό άμεσες έκλογές, μιας κυβέρνησης νέας, 
άναβαπτισμένης εις τάς ψήφους τοϋ λαοϋ, τοϋ όποιου νά έχη τήν άπό- 
λυτον έμπιστοσύνην. διά νά ήγηθή τοϋ άγώνος. Οί έκλογές, κατέληγε, θά 
δώσουν μίαν κυβέρνησιν Ισχυράν καί νέαν, ή όποία θά μάς όδηγήση εις 
τήν νίκην, ή ταχέως πρός τήν καταστροφήν, ή όποία είναι άπείρως προτι- 
μωτέρα άπό τοϋτον τόν σημερινόν καθημερινόν θάνατον...

Άλλά είχε φτάσει ή Ελλάδα στό τελευταίο σκαλοπάτι τής δοκιμασίας 
της, ώστε νά δημιουργεί στούς δημοσιογράφους ψυχολογικές καταστάσεις 
τέτοιες πού νά προτιμούν τήν καταστροφή τής χώρας, παρά τόν καθημε
ρινό θάνατο; "Οχι βέβαια. Τεράστιες οικονομικές δυσχέρειες ύπήρχαν, 
άνεργία, φτώχεια, άκόμα καί πείνα, δέν βρισκόταν όμως ή χώρα στό έσχα
το σημείο εξαθλίωσης, ώστε νά δικαιολογούνται τέτοια διλήμματα. Ή  τα
κτική τής άντιπολίτευσης, μεγιστοποιοΰε συχνά τά γεγονότα, άλλά, όπως 
καί νάταν. οί κρίσεις της επηρέαζαν τό φρόνημα τοΰ λαοΰ. Διορατικός ό 
Βενιζέλος διέβλεπε ότι δύσκολα θά κέρδιζε τίς νέες έκλογές καί, παρά τίς 
σαφείς προτιμήσεις του στό πλειοψηφικό σύστημα, έπανέφερε τήν άναλο- 
γική, φοβόταν ότι μέ τό πλειοψηφικό τό κόμμα του θά πάθαινε συντριβή, 
δέν μπορούσε ποτέ νά ξεχάσει τί είχε γίνει τό Νοέμβριο τοΰ 1920. Ούτε μέ 
τό άναλογικό ήταν βέβαιος ότι θά κέρδιζε τίς έκλογές, γ ι’ αύτό καί προ
σπάθησε, κατά τήν ψήφιση τού έκλογικοΰ νομοσχεδίου νά ξαναθυμηθει τόν 
κίνδυνο τοΰ πολιτειακού, γιά τό όποιο ή θέση τοΰ Λαϊκού κόμματος ήταν 
άκόμα άμφίρροπη.

Οί έσωκυβερνητικές διενέξεις ήταν επόμενο νά άναζωπυρώσουν καί τίς 
διαμάχες πού είχαν άρχίσει άπό καιρό μεταξύ τών βουλευτών καί γε
ρουσιαστών τοΰ νομού Ίωαννίνων. Ή  ομάδα τών τριών (βουλευτής Δού
λης καί γερουσιαστές Μπέμπης καί Βηλαρας) διέψευδε κατηγορηματικά 
ότι ή Διοικούσα έπιτροπή τοΰ κόμματος τών Φιλελευθέρων τούς είχε έπι- 
τιμήσει γιά τή ‘στάση τους καί τούς ύποχρέωσε νά συμφιλιωθοΰν μέ τόν 
Μπότσαρη. Παρέχομεν τήν διαβεβαίωσιν -τόνιζαν σέ άνακοίνωσή τους- 
ότι, οϋτε άστεϊαι άπειλαί. οϋτε αχαρακτήριστοι ψευδολογίαι. οϋτε εύτελείς
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μηχανορραφίαν, θά δυνηθούν ν ’ άνακόψουν τήν εκστρατείαν μας διά τήν 
πολιτικήν έκκαθάρισιν τοϋ τόπου μας καί τήν χειραφέτισιν τής κοινο
βουλευτικής έκπροσωπήσεως τής Ηπείρου, άπό τάς τόσον ολέθριας το
πικός άρχηγίας. (30-1-32). Ή  Διοικούσα επιτροπή τοϋ κόμματος τών Φι
λελευθέρων (’Αθήνα), φοβούμενη τή διάσπαση, είχε πράγματι άναμιχθεΐ 
στις εσωκομματικές διενέξεις καί μέ άνακοίνωσή της δήλωνε δτι ό έκλο- 
γικός συνδυασμός τοΰ νομοϋ Ίωαννίνων θά καταρτιστεί άπό τή διοίκηση 
τοϋ κόμματος (12-3-32) (έμμεση δήλωση κατάργησης τής άρχηγίας τοϋ 
Μπότσαρη). 01 τρεις είχαν υποβάλει προηγουμένως έπιστολή στήν έπι- 
τροπή δηλώνοντας ότι μετά τις διαβεβαιώσεις της -οί όποιες δημοσιεύτη
καν άργότερα- είχε άποκατασταθεΐ ή σύμπνοια γιά συνεργασία καί ή ενι
αία κατεύθυνση τοϋ άγώνα τών Φιλελευθέρων στήν "Ηπειρο. Ό  Ηπειρω
τικός αγών, θερμός ύποστηρικτής τής ομάδας τών τριών, έπανελάμβανε 
ότι τό θέμα τοϋ διχασμοϋ τό είχε δημιουργήσει ό Κήρυξ. Υποστήριζε στήν 
άρχή τό δίδυμο Μπότσαρη-Λούλη, τούς έγκατέλειψε ύστερα, γιά νά ταχθεί 
στό πλευρό τοΰ Σίμου, τά χάλασε μέ τό Σΐμο καί τάχτηκε πάλι στό πλευρό 
τοϋ Μπότσαρη καί έναντίον τών τριών.

Παρά τις δηλώσεις καί άνακοινώσεις τής Διοίκησης τών Φιλελευθέρων 
καί τών τριών, γιά άποκατάσταση τής ενότητας τής φιλελεύθερης παράτα
ξης, ό διχαστικός άγώνας συνεχιζόταν μέ όλο καί μεγαλύτερη οξύτητα. 
Τόν ’Απρίλιο, οί τρεις κατηγοροϋσαν τόν Μπότσαρη ότι, παρόλο πού ήταν 
στρατιωτικός, δέν χτυποϋσε κατά μέτωπο, άλλά προσπαθοϋσε νά τούς δο
λοφονήσει πολιτικά, κρυπτόμενος έπιμελώς όπισθεν πότε τοϋ ενός καί πό
τε τοϋ άλλου εκ τών πειθήνιων υποτακτικών του. Καί μάς άμφισβητεΐ - 
συνέχιζαν- άλλοτε τήν εις τό κόμμα θέσιν μας καί άλλοτε τάς προς τήν 
’Ήπειρον υπηρεσίας μας. Πρόσθεταν πώς, όταν αύτοί άγωνίζονταν γιά τήν 
έπίλυση σοβαρών προβλημάτων τής Ηπείρου, ό Μπότσαρης έδροσίζετο 
εις τάς Ελβετικός Άλπεις. ’Αποκάλυπταν, τέλος, ότι τήν έποχή πού ό 
Μπότσαρης άπομακρυνόταν άπό τήν κυβέρνηση, τούς πρότεινε ν ’ άπο- 
σκιρτήσουν οί Γιαννιώτες βουλευτές, ή Ηπειρωτική όμάδα. άπό τό κόμμα 
(19-4-32). Ό λα  αύτά. δημοσιευόμενα κυρίως άπό τόν Ηπειρωτικόν 
άγώνα, διαψεύδονταν έπιθετικά άπό τόν Κήρυκα, γίνονταν όμως καί άντι- 
κείμενο έκμετάλλευσης άπό τις άντιπολιτευόμενες έφημερίδες. Ή  Ελευθε
ρία (24-3-32) έβλεπε πιά τήν ύπαρξη δυό κομμάτων Φιλελευθέρων στά 
Γιάννινα. Τοϋ ένός ηγείται ό κ. Δημ. Νότη Μπότσαρης, όστις έχει εξυψώ
σει εις τά προηγούμενα έτη τόν Βενιζελισμόν εν Ήπείρω, κακώς ποιών βε
βαίως,... τοΰ δέ άλλου ό πατήρ τής Λοβιτούρας (πάντοτε έτσι τόν άποκα- 
λοϋσε) κ. Σπϋρος Σϊμος, ό Ααβδαναίος (άπό τή Λάβδανη Πωγωνίου), ό 
όποιος μόνον τήν χλεύη τοϋ Ηπειρωτικού λαοϋ κινεί... Καί διατάσσει μέν 
πειθαρχίαν ή «Λέσχη τών Φιλελευθέρων»... καί προβαίνουν εις ταπεινός 
δηλώσεις οί άποσχισθέντες τοϋ Μποτσαρικοϋ κόμματος, ά λλ ' ό χωρισμός
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είναι μέγας... Ό  αγώνας μεταξύ Κήρυκος καί Ηπειρωτικού άγώνος, εξα
κολουθούσε λυσσαλέος, κάποια στιγμή μάλιστα ό πρώτος έξετόξευσε τήν 
κατηγορία δτι ό δεύτερος υποστήριζε τούς Βασιλικούς! Ή  Ήπειρος χαρα
κτήριζε εξευτελιστική τήν επιστολή πού είχαν στείλει οί τρεις στή Διοι
κούσα επιτροπή τών Φιλελευθέρων, μέ τήν όποία στήν ούσία -κατά τήν 
εφημερίδα- δήλωναν μετάνοια καί μιλούσαν γιά άποκατάσταση τής ενότη
τας, ή εξέλιξη δμως τής κατάστασης έδειχνε δτι ή ενότητα δέν είχε άποκα- 
τασταθει καί ό διχασμός συνεχιζόταν (29-3-32). Ή  ϊδια έφημερίδα (9-4-32), 
σημείωνε: Τί θέλουν τέλος πάντων οί άνθρωποι αυτοί, πού άπό τό πρωΐ 
ως τό βράδυ δέν έχουν άλλην δουλειάν άπό τό νά βρίζουν ό ένας τον 
άλλον: Ό  Μπότσαρης τον Λούλην καί ό Λούλης τόν Κατσαδήμαν καί ό 
«Ηπειρωτικός άγών» τόν «Κήρυκα» καί ό «Κήρυξ» όλους καί όλοι πάλιν 
δλους: Διότι άναμφισβητήτως κανείς δέν καταλαβαίνει τί γίνεται. Τί θέ
λουν τέλος πάντων: Τί έχουν νά μάς εΐπουν: Πρωτίστως τί έχουν νά κά
μουν; Δέν ήθέλησαν ποτέ νά έργασθοϋν παρά διαρκώς νά φωνάζουν καί 
νά μαλλιοτραβιοϋνται καί νά έξευτελίζωνται καί οί μέν καί οί δέ... ’Αλλά 
καί ή ’Αγροτική ήχώ, στό πλευρό τού Άλ. Μυλωνά πάντοτε, τά ίδια σχεδόν 
ύποστήριζε: Ό τ ι δηλαδή δλοι οί Φιλελεύθεροι βουλευτές, πού τώρα κατα
φέρονταν ό ένας εναντίον τοϋ άλλου, τίποτα δέν είχαν προσφέρει στήν 
"Ηπειρο, κατά τή διαρρεύσασα τετραετία: Πλανώνται πλάνην οίκτράν οί 
χρεωκοπημένοι βουλευταί μας, άμφοτέρων τών μερίδων τοϋ διχασθέντος 
έν Ήπειρο) κόμματος τών Φιλελευθέρων, έάν νομίζουν ότι μέ τάς τε
λευταίας σπασμωδικάς κινήσεις καί ένεργείας των, τάς όποιας άσυστόλως 
διατυμπανίζουν, δύνανται νά έξιλεωθοϋν άπέναντι τοϋ σκληρώς δοκιμα- 
ζομένου Ηπειρωτικού λαού καί νά ζητήσουν καί πάλιν τήν ψήφο του. 
Εχθρικά τοποθετημένη άπέναντι στό Μπότσαρη ήταν καί ή Κραυγή -άπό 
άντιβενιζελική θέση πάντοτε-, ό Χρηστοβασίλης θά τήν κατηγορούσε κατά 
τις εκλογές τού 1933 γιά άλλαγή πολιτικής- πρός τό παρόν ύποστήριζε τόν 
λαοφιλέστατον πολιτευτήν Άλέξ. Μελάν.

Ή  'Ομοσπονδία τών έπαγγελματιών Ίωαννίνων, υπέβαλε, στις αρχές Μαρ
τίου, μακροσκελέστατο υπόμνημα πρός τήν κυβέρνηση, ζητώντας τήν ικανοποί
ηση ένδεκα βασικών προβλημάτων πού άπασχολοΰσαν τόν κλάδο τους. Φωνήν 
άπογνώσεως καί διαμαρτυρίας, τό χαρακτήριζαν οί εφημερίδες.- Νά αγωνι
στούν γιά τήν 'ίδρυση Βιβλιοθήκης καί Μουσείου, πρότρεπε τή νέα γενεά, 
άρθοργράφος τής Ηπείρου (12-3-32).- Ό  Κατσουρός φεύγει, δήλωνε μέ βεβαι
ότητα ή Ή πειρος (26-3-32): Έχορηγήθη επί τέλους ή εξ είκοσι χιλιάδων δραχ
μών πίστωσις γιά τήν μετάθεσίν του. Θά περνούσε άκόμα καιρός γιά νά ερθει 
αύτή ή πίστωση.- Οί μηχανικοί, στούς οποίους ό Δήμος είχε άναθέσει τή μελέτη 
τής ύδρευσης. j-ήν ολοκλήρωσαν. Σύμφωνα μ’ αύτή, ή δαπάνη τού έργου θά 
ανερχόταν σέ 12.000.000 δρχ. καί ή ετήσια δαπάνη συντήρησης τοϋ δικτύου καί 
ανύψωσης τού νερού σέ 400.000 δρχ. Ό  Δήμος προσανατολιζόταν στή σύναψη 
δανείου.- Έπικρινόταν ή κυβέρνηση γιά τήν άργοπορία τής συμπλήρωσης τής
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θέσης τού Γενικού διοικητή, μετά τήν παραίτηση τοϋ Μόδη. Κατά τήν 'Ήπειρο, 
ό Π. Εύριπαϊος, πού oi φήμες τόν έφεραν ώς τό νέο Γενικό διοικητή, ήταν ακα
τάλληλος γ ι’ αύτό τό άξίωμα, άφοΰ στό μεταξύ είχε διοριστεί στήν ’Αθήνα ώς 
διευθυντής τής υπηρεσίας ’Αγορανομίας. Ή ταν δυνατό νά άναλαμβάνει καί 
νέα καθήκοντα; ρωτούσε ή ’Ήπειρος. Τόν διόρισαν γιά τούς τύπους -τόνιζε-, 
επειδή πλησιάζουν οί εκλογές...- Σοβαρότατο επεισόδιο δημιουργήθηκε στή 
Μητρόπολη, κατά τή δοξολογία τής 25ης Μαρτίου μέ τούς καθηγητές τής πό
λης. Σύμφωνα μέ τήν άνακοίνωση τοϋ Καθηγητικού συλλόγου, ό σύλλογός του 
πρεσελθών εις τόν ναόν εν σώματι, άπεκλείσθη υπό των εντεταλμένων αξιω
ματικών, από τοϋ εντός τοϋ κιγκλιδώματος χώρου τοϋ ναοϋ, επί τφ  λόγω δτι 
δέν έπιτρέπεται εις ούδένα νά είσέλθη εις τόν επί τούτω όρισθέντα κεντρικόν 
χώρον, πριν είσέλθη ό στρατηγός... Ό  Σύλλογος τή στάση αυτή τή θεώρησε 
προσβλητική καί άποχώρησε, άποφασισμένος νά διαμαρτυρηθεΐ παντού, διά 
τήν πρωτοφανή είς τά χρονικά τής πόλεως μείωσιν τοϋ γοήτρου των άπέναντι 
τής κοινωνίας καί των μαθητών ιδίως, είς τήν συνείδησιν τών όποιων ό εκπαι
δευτικός δέον νά κατέχη τήν πρώτην θέσιν. Γιά τούς ίδιους λόγους δέν έπέτρε- 
ψε καί στήν άντιπροσωπεία τών μαθητών νά παραστούν στή δοξολογία καί τά 
τμήματά τους νά λάβουν μέρος στήν παρέλαση. Δόθηκαν άμοιβαΐες έξηγήσεις 
καί τό επεισόδιο έληξε.- Πρωταπριλιάτικο ψέμα τής Ηπείρου: Τήν Ιην ’Απρι
λίου έκδίδεται είς Κουτσελιό, ή χιλιοστή πρώτη ’Ηπειρωτική έφημερίς«Τά 
Καρπάθια όρη», όργανον Ηπειρωτικής άναγεννήσεως. Συνεργάται δλοι οί 
άναλφάβητοι. ’Ονομαστικοί απόλυτοι. Άρθρα άκατανόητα. Ά  νορθογραφίαι. 
Ψαλλίδι καί άντιγραφή. Θά έκδίδεται υπό συντακτικής επιτροπής κάθε τετρα
ετίαν πού θά προκηρύσσωνται νέαι έκλογαί. - Μέ άφορμή τή χρήση πολλών 
υπερθετικών επιθέτων, άπό τις εφημερίδες, κυρίως τήν ’Ελευθερία καί τήν 
Κραυγή, κατά τή σύνταξη τών «κοινωνικών», ό άρχισυντάκτης τής Ηπείρου 
(πρέπει νά ήταν ό Ιδιος ό Δ. Χατζής), στό χρονογράφημά του (2-4-32), σατίριζε 
τό θέμα σ’ έναν υποθετικό διάλογο. Κάποιος τού έδινε συμβουλές πώς νά άνα- 
πτύσσει τά διάφορα θέματα. "Orav γράφης κύριο άρθρο -τοϋ έλεγε- νά 
μουντζουρώνεις πολύ τά χειρόγραφα γιά νά μή καταλαβαίνουν τί λέει οί τυπο
γράφοι καί νά τό συμπληρώνουν, δπως τούς άρέσει. γιά νά μή βγαίνη κανένα 
νόημα, ή. τό πιό καλό, νά τό καταργήσης τελείως. —Καί τί νά βάλω: —Κοι
νωνικά. Ά λλά  κοινωνικά μέ ζουμί, μέ ουσία, μέ μπρίο, όχι άψυχα καί τυπικά. 
Κοινωνικά μέ έπίθετα, μέ παρατσούκλια, μέ ευχές, μεγάλα, δυό συνθετήρια τό 
καθένα. Τό κοινωνικό θέλει φιλοσοφία. Δέν είναι άπλό πράγμα. Πρέπει νά 
είσαι ψυχολόγος, σάν οί «συνάδελφοι», καί νά βρίσκης γιά τό τί ύπερηφανεύ- 
εται κρυφά ό καθένας πού θά έλθη, θά φύγη θά παντρευτή ή θά πεθάνη, καί 
...φάπ... ώμορφα, ώμορφα τού τό γράφεις. Έ τσι μάλιστα... Είκοσι μέρες άργό- 
τερα (23-4-32) έπανέρχεται στό ίδιο θέμα μέ συγκεκριμένα στοιχεία: Τό ηθο
γραφικόν στύλ -έγραφε- καλλιεργείται τόσον έπιτυχώς εδώ, ώστε, σύν τοΐς 
άλλοις. έπεκτείνεται καί μέχρι αυτών τών «κοινωνικών», είς τρόπον ώστε τό 
κατωτέρω (άνα)δημοσιευόμενον, γηραιοϋ λογοτέχνου καί ηθογράφου Ήπειρώ- 
του δημοσιογράφου (τού Χρηστοβασίλη), νά είναι τόσον πρωτότυπον ώστε, αν 
μή τί άλλο, είναι δύσκολος ή διάκρισις άν τοϋτο προέρχεται άπό τόν συγγρά- 
ψαντα ή άπό τσαμπατζήν ορεινόν χωρικόν τοϋ γνωστοτάτου ίατροϋ κ. Γεωρ
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γίου Συύλτ}, τόν όποιον τόσον τερπνώς καί άνευ προσπαθείας μιμείται οϋτος 
καί ή άπόδειξις (παρατίθεται τό κοινωνικό). Τήν παρελθοϋσαν εβδομάδα ή 
άξιότιμος κυρία Βασιλική Γ. Σούλιι προσέφερεν ε ’ις τόν φημισμένον καθ’ απα- 
σαν τήν ’Αλβανίαν ώς χειροϋργον γυναικολόγον ιατρόν σύζυγόν της κ. Γ. Σού- 
λην καί εις άπασαν τήν φάραν τών εκ Χουλιαράδων Σουλαίων νέον Χουλια- 
ρόπονλον, έφ ’φ  καί σνγχαίρομεν τούς γονείς, τόν πάππον των καί δλον τό γέ
νος τής είρημένης φάρας, ευχόμενοι νά τούς ζήση καί νά τόν Iδουν καί γα
μπρόν...· Νέος ευεργέτης τής πόλης, ό Δημήτριος Βαταβάλης. Άφησε πεθαίνο- 
ντας σημαντική περιουσία (10.000 τούρκικες χρυσές λίρες) στά ’Αγαθοεργά κα
ταστήματα. ’Αρχιερατικό μνημόσυνο έγινε στό μητροπολιτικό ναό στις 10-4- 
32.-Μέτρηση τοϋ τιμαρίθμου τής εποχής άπό τή Γενική στατιστική υπηρεσία: 
Τό μήνα Μάρτιο ό τιμάριθμος άνέβηκε στις 16.577 μονάδες, έναντι 16.307 τοΰ 
Φεβρουάριου. ΓΙώς τόν μετρούσαν, άγνωστο.- Στόν Πειραιά είχαν γίνει δημο
τικές εκλογές καί τις κέρδισαν οί άντιβενιζελικοί. Έβγαλαν δικό τους δήμαρχο 
καί πανηγύριζαν, θεωρώντας τήν έκλογή πρόκριμα γιά τις βουλευτικές εκλογές. 
Ή  έκλογή άκυρώθηκε, γιατί ό νέος δήμαρχος δέν είχε συγκεντρώσει τό προβλε- 
πόμενο άπό τό νόμο ποσοστό ψήφων (40%). Στίς επαναληπτικές εκλογές (10- 
4-32) οί κυβερνητικοί χρησιμοποίησαν δλα τά μέσα νά τις κερδίσουν (έγιναν 
αιματηρές ταραχές) καί τό πέτυχαν. Πανηγύριζαν τώρα αυτοί μέ τή σειρά τους. 
Καί ενώ τήν πρώτη φορά ό Π. Τσαλδάρης είχε κάνει ενθουσιώδεις δηλώσεις 
γιά τήν έκλογή τοΰ υποψηφίου του Στρατήγη, τώρα, μέ τήν έκλογή τοΰ Φιλε
λεύθερον Μιαούλη, δήλωνε: Αί έκλογαί Πειραιώς έχουν τοπικόν χαρακτήρα 
δημάρχου. Ουδέποτε τό «Λαϊκόν κόμμα» έδωσε πολιτικήν χροιάν εις αύτάς. 
Τήν πρώτη φορά, λοιπόν, οί έκλογές ήταν σημαντικές γιά τό Λαϊκό κόμμα, τή 
δεύτερη άσήμαντες... Τό βέβαιον δμως ήταν δτι άπό τά άποτελέσματα τής β ' 
έκλογής διαπιστωνόταν δτι τό Φιλελεύθερο κόμμα είχε χάσει 5.000 ψήφους.- 
Θίασος άπό νέους έβραίους οργάνωσε δυό παραστάσεις (23 καί 24-4-32) -μέ 
εξαιρετική έπιτυχία δπως έγραφε ό τύπος-, στίς όποιες παρουσίασε τό έργο Ή  
'Έξοδος τών έβραίων εκ τής Αίγύπτου. Τά έσοδα διατέθηκαν γιά τό νεοσύστα
το Γηροκομείο τής κοινότητας. Τό έργο παρουσίασαν οί ερασιτέχνες ήθοποιοί: 
Έλντα Λευΐ, Σάνδρα Μάτσα. Ελισάβετ Μπατή, Ήλίας Λαγαρής, Λέων Ίακο- 
έλ, Έσδρά Μαιήλ, Ιάκωβος Μάτσας, Έσδρά Δαυίδ, Νεσίμ Νεγρίν, Μ. Ίομτώβ, 
Σ. Μάτσας καί Σ. Ναχμίας. Σώθηκε τάχα κανένας άπό τά κρεματόρια τοϋ Χίτ- 
λερ;- Έπανελήφθησαν στό Φρούριο, τέλη ’Απριλίου, οί άνασκαφικές έργασίες 
γιά ανεύρεση τών θησαυρών τοΰ ’Αλή πασά άπό τή Β. Χρηστίδου καί τό Γ. 
Γραμματικό. Οί άνασκαφές γίνονταν στόν Ιδιο χώρο, τόν περυσινό, μέσα στόν 
πύργο τοΰ Πρελούμπου καί σέ σημεία πού υπέδειξε ό ραβδοσκόπος Παπαθα
νασίου.- Πρόεδρος Πρωτοδικών Ίωαννίνων διορίστηκε ό... ’Ιωάννης Βασιλεί
ου, σέ άντικατάσταση τοΰ μετατεθέντος Ίωάννου Βασιλείου. Καταπληκτική 
σύμπτωση, είχε κι αυτός τό ίδιο όνοματεπώνυμο μέ τόν μετατεθένταΙΣ’ αυτή 
τή σύμπτωση άναφέρθηκε ό Χρηστοβασίλης (14-3-32), μ’ ένα άνέκδοτο άπό τή 
Ζάκυνθο: Υπήρχε πρό 35 ίσως καί πλέον ετών εν Ζακύνθω ώραία τις χήρα. 
της υψηλής κοινωνίας, ήτις εκλαιε άπαρηγορήτως τόν άποθανόντα σύζυγόν 
της Γιάννην καί συχνότατα τόν έμοιρολογοϋσε λέγουσα: —Γιάννη μου σ ' έχα
σα! Μέχρις <5του ένεφανίσθη μίαν ημέραν εις τήν Ζάκυνθον ό ώραϊος συντα
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γματάρχης τού Μηχανικοϋ Γιάννης Σέχος, δστις τήν έζήτησεν εις γάμον καί 
τής ήλλαξε τά μαϋρα φορέματα τής χηρείας μέ λευκά... Τότε οί δαιμόνιοι εις 
πνεύμα Ζακύνθιοι τής έκόλλησαν εις τό μοιρολόγι τής χήρας: — Γιάννη μου σ ’ 
έχασα! καί τό — Γιάννη μου Σ ’ έχω! ήτοι —Γιάννη μου σ ’ έχασα, Γιάννη μου 
σ ’ έχω (Σέχο).- Στή γενική συνέλευση τών μελών της Λέσχης επιστημόνων Ίω 
αννίνων (3 ’Απριλίου) πού συγκροτήθηκε ύπό τήν προεδρία τοϋ γενικοΰ γραμ
ματέα τής Γενικής διοίκησης Γ. Θεοδωράκη, εκλέχτηκε τό πρώτο έπταμελές δι
οικητικό συμβούλιο. Άποτελέστηκε άπό τούς: Γ. Μουλαϊμίδη, δικηγόρο, πρό
εδρο, Άντ. Χριστοδουλόπουλο, επιθεωρητή δασών, άντιπρόεδρο, Κ. Κατσαού- 
νη, τραπεζικό υπάλληλο, γενικό γραμματέα, Α. Λεύκοβιτς, οδοντίατρο, ταμία, 
Γεώρ. Σούλη, χειροϋργο, κοσμήτορα καί μέλη τούς: Χρ. Χρηστοβασίλη καί 
Βασ. Λάππα, γιατρό.- Χορηγήθηκε πίστωση 150.000 δρχ. στή Γενική διοίκηση 
γιά τή μεταρρύθμιση τοϋ τζαμιοϋ τοϋ Άσλάν πασα σέ Μουσείο. Κρίμα στήν 
πίστωσιν!, σημείωνε ό Χρηστοβασίλης. Τό Μουσεΐον έπρεπε. νά γίνη εις περί
βλεπτον καί κεντρικόν μέρος τής πόλεως καί πρός στολισμόν αυτής καί νά κτι- 
σθή ώς Μουσεΐον, δπως εις δλας τάς πόλεις τοϋ κόσμου κι όχι νά μεταβληθή 
τζαμί εις Μουσεΐον! Μπορεί, δι ’ δνομα θεοϋ! νά γένη τό τζαμί Μουσείο ή τό 
Μουσείο τζαμί; Ποιός θά πάη νά τό έπισκεφθή εκεί πέρα; Παρ’ δλα αύτά τό 
τζαμί έγινε Δημοτικό Μουσείο.- ’Οξείας μορφής διαμάχη ξέσπασε άνάμεσα 
στό διδακτικό προσωπικό τοϋ ρουμανικοϋ γυμνασίου στά Γιάννινα καί τοϋ 
γυμνασιάρχη Νταντάμη. Καθηγητές τοϋ γυμνασίου καί δάσκαλοι τοϋ ρουμανι
κού σχολείου κατηγορούσαν γιά -δήθεν- φιλελληνισμό τόν Νταντάμη καί ήθε
λαν νά τόν διώξουν. Οί κατήγοροι άποτελοϋσαν τό σκληρό πυρήνα τής ρουμα
νικής προπαγάνδας στήν Ή πειρο καί υποκινούνταν άπό άντίστοιχα κέντρα 
τοϋ Βουκουρεστίου. Μάλιστα σέ έφημερίδα πού έξέδιδαν τά κέντρα αύτά οί 
βυσσοδομοϋντες ρουμάνοι καθηγητές τού γυμνασίου Ίωαννίνων, δημοσίευαν 
λιβέλλους εναντίον τής Ελλάδας, ϋβρίζαν καί έσυκοφάντουν τήν ελληνικήν 
κυβέρνησιν, ώς καταπιέζουσαν τήν έν Ήπείρω ρουμανίζονσαν μειονότητα. Κά
ποιοι γράφουν σήμερα δτι ήταν μϋθος ή ρουμανική προπαγάνδα. Ά ς  διαβά
σουν τις εφημερίδες τής έποχής εκείνης, γιά νά μορφώσουν γνώμη. Πολλές λε
πτομέρειες γιά τή διένεξη δημοσιεύει ό Χρηστοβασίλης, ένθερμος φίλος τών 
Ρουμάνων, στήν ’Ελευθερία τής 7 καί 10-4-32, κακίζοντας τή στάση τών φανα
τικών ρουμάνων καθηγητών. Δριμύτατο σχόλιο δημοσίευσε καί ό Ηπειρω
τικός αγών (5-4-32), εναντίον τών ρουμανικών έφημερίδων πού ύβριζαν τήν 
Ελλάδα καί τά Γιάννινα, άλλά καί γιά τά ψεύδη τους (χυδαϊον ψεύδος χαρα
κτηρίζεται ό ισχυρισμός τους δτι ό Γενικός έπιθεωρητής Μέσης εκπαίδευσης, 
είχε διατάξει, δταν επιθεώρησε τό ρουμανικό γυμνάσιο, νά κατεβαστούν οί 
εικόνες τών Ρουμάνων εθνικών ήρώων καί ν ’ άντικαταστασθοϋν μέ εικόνες 
τών Ελλήνων ήρώων). Λιαμαρτυρόμεθα επίσης -συνέχιζε- κατά τής διατυπω- 
θείσης κατηγορίας δ η  ή έν Έλλάδι ρουμανική μειονότης καταπιέζεται. Άντι- 
θέτως μάλιστα ίσχυριζόμεθα δτι ή συμπερα.φορά μας άπέναντι τής ρουμανικής 
μειονότητος φθάνει μέχρι τοϋ σημείου τής παρεξηγήσιμου άνεκτικότητος...- 
Στά στρατιωτικά γυμνάσια τής VIII μεραρχίας (’Απρίλιος 1932) έλαβε μέρος 
καί ή άεροπορία. ’Ανάμεσα στούς άξιωματικούς άεροπόρους ήταν καί ό Γιαν- 
νιώτης Γεώργιος Παλάσχας, μεταπολεμικά βουλευτής τοϋ Πλαστήρα καί
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υπουργός. 01 έβραϊοι τών Ίωαννίνων εγραφε ό Χρηστοβασίλης (14-4-32) 
άγνωστον γιά ποώ ν λόγον, βλέποντες τούς λαμπρούς μας άεροπόρους άξιω- 
ματικούς, τούς όποιους γιά πρώτην φοράν εΐδεν ή πόλις μας, ξεφώνιζαν: 
«Άγρίνιον! Άγρίνιον» καί οί άετάνθρωποί μας άποροϋσαν καί ρωτούσαν: 
Γιατί μάς άποκαλοϋν «Ά γρίνιον»: Ά λλ ’ αυτό είναι μυστικόν τών έβραίωνμας

καί είναι άδύνατον νά τό μάθω μεν.- Νέ
ος διδάκτωρ: Ό  έκ Νεγάδων κ. Μάνθος 
Κ. Οικονόμου, έγγονός έκ θυγατρός τοϋ 
αύτόθι γηραιοϋ καί συνταξιούχου διδα
σκάλου κ. Γεωργ. Β. Σωτήρη, δούς τάς 
επί πτυχίω έξετάσεις είς τήν Φιλολο
γικήν σχολήν, ήξιώθη τοϋ επιζήλου βαθ
μού «λίαν καλώς».- Θάνατοι: Άπέθανε 
είς Παρισίους {14-2-32) ένα άπό τά ένδο- 
ξότερα τέκνα τών ΊωαχΎίνων , ό Περι
κλής Άραβαντινός, τό αηδόνι τοϋ Η πει
ρωτικού τραγουδιού, ό περιώνυμος 
Αραμης! Απέθανεν έρημος καί έγκατα- 

λελειμένος, χωρίς νά τοϋ κλείση τά μά
τια του ένα Ηπειρωτικό, ή κάν ελληνικό 
χέρι! Αύτή είναι ή μοίρα τών Ελλήνων 
καλλιτεχνών! Καϋμένε Άραμη! Ό  θάνα

τός σου όρφάνεψε τό ελληνικό τραγούδι! ( ’Ελευθερία, 4-4-32).- Ύστερα άπό τή 
διακοπή τής έκδοσης (έπανεκδόθηκε αργότερα) τοϋ Ηπειρωτικού βήματος τοϋ 
Άριστ. Τζάλλα έκλεισαν καί τά ’Ηπειρωτικά νέα (τής ’Αθήνας κι αύτά). Οί πά- 
μπολλες ευχές -σχολίαζε ό Χρηστοβασίλης (25-4-32) τά έβλαψαν καί μετεβλή- 
θησαν σέ κατάρες καί τά «Ηπειρωτικά νέα» έκοιμήθησαν τόν ύπνον τού δικαί
ου έκ τού καταβληθέντος μεγάλου κόπου διά τήν γέννησίν των. Τί κρίμα! Αιώ
νια των ή μνήμη!.- Τρία αρθρα, σχετικά μέ τήν εκκαθάριση τοϋ κόμματος τών 
Φιλελευθέρων στά Γιάννινα, δημοσίευσε στόν ’Ηπειρωτικόν άγώνα (άπό 3-3-
32) ό δικηγόρος πολιτευτής Θρασύβουλος Στέας, άπό τό Μονοδέντρι, σφοδρός 
αντίπαλος τής ήγεμονίας τοϋ Μπότσαρη.- Ή  πρώτη εκλογή τοϋ Πειραιά -τότε 
πού οί άντιβενιζελικοί πανηγύριζαν στά Γιάννινα καί οδήγησαν τόν ’Ηπειρω
τικόν άγώνα σέ βίαιη επίθεση εναντίον τους- είχε κι άλλες παρενέργειες. 'Οδή
γησε στήν ανασύσταση τοϋ παλαιού Δημοκρατικού συλλόγου, έξ αιτίας ύπο
πτου δράσεως προσώπων ευρισκομένων επί κεφαλής διαφόρων οργανώσεων 
(προφανώς βασιλικών).- Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε ό Βενιζέλος, μιλώντας στή 
Γερουσία (12-3-32) γιά τό νομοσχέδιο πού καταργούσε τά δώρα τών εφημερί
δων. οί όποιες δήλωναν δτι θά συνέχιζαν νά τά προσφέρουν. Τί νόμο θά ψήφιζε 
για τις εφημερίδες, άν κυβερνούσε σήμερα, πού δέν άφησαν τίποτα νά μή δώ
σουν προς άγραν αναγνωστών;- ’Αντιδικία ξέσπασε μεταξύ τοϋ Φάνη Δούμα, 
γυμναστή στό Διδασκαλείο καί ύποστηρικτή τών νέων ποιητών καί τών κατή
γορων τους (Γ. Τσάμπα, Δ. Γαλάνη, Σ. Ζούμπου, Γ. Παπαγεωργίου, υπηρετούσε 
τοτε στήν Πάργα, κ.α.), άπό τις στήλες τής εφημερίδας ’Ηπειρωτικός άγών. Ό  
τολμηρός αύτός προστάτης τών νέων (ό Φ. Δούμας, τοϋ άμφισβητούσαν καί

Μάνθος Κ. Οικονόμου, έπ. γυμνα
σιάρχης, ιστοριοδίφης καί συγ
γραφέας.



τού ίδιου τόν χαρακτηρισμό του ώς ποιητή) φαντάζεται δτι δέν πρέπει απολύ
τως νά πειραχθοϋν οί νέοι, τουναντίον δέ πιστεύει πώς πρέπει νά ένισχνθοΰν 
ποικιλοτρόπως δι ’ εύμενεστάτων σχολίων καί διά τής δημοσιενσεως όλων τών 
τερατουργημάτων των. τά όποια ώς επί τό πλεΐστον έμπνέονται άπό τά αχ!... 
βάχ...- Σειρά 'ιστορικών άρθρων (9) δημοσιεύτηκε στόν Ηπειρωτικό αγώνα 
(άπό 17-4-32) άπό τό Νικόλαο Πατσέλη, μέ τίτλο: Πώς έχάσαμεν τήν Ή πειρον  
εις τό Συνέδρων τοϋ Βερολίνου.-

Σ έ νέα έξαρση πάλι τό Βορειοηπειρωτικό. Ό  Άχμέτ Ζώγου, σφοδρός 
πολέμιος τοΰ Βορειοηπειρωτικοϋ ελληνισμού, μέ διάταγμά του, κα

τάργησε άπό τις αρχές Μαρτίου 1932, τά κατοχυρωμένα, άπό τήν εποχή 
τής Τουρκοκρατίας, προνόμια τής Χιμάρας. μέ τόν ισχυρισμό δτι ο'ι Ιδιοι 
οί κάτοικοι τής περιοχής τό είχαν ζητήσει καί τή δικαιολογία δτι, μέσα στό 
άλβανικό κράτος, δέν μπορούσαν νά υπάρχουν περιοχές μέ προνόμια, τή 
στιγμή πού καί οί Χιμαριώτες ήταν... ’Αλβανοί. Σ ’ ένα διάταγμα δέκα 
γραμμών έξαφάνιζε δλη τήν ιστορία τής ηρωικής Χειμάρας καί τών αγώ
νων της γιά τήν έλευθερία καί τόν Ελληνισμό. Σύμφωνα μέ τό διάταγμα, 
άπό 1ης Μαρτίου, θά άρχιζε ή έπιβολή τού πρώτου φόρου στά αιγοπρό
βατα (τζελέπι)' στή συνέχεια θά έπιβάλλονταν δλες οί άλλες φορολογίες, 
δπως γίνονταν σ’ δλη τήν ’Αλβανία. Οί αθηναϊκές εφημερίδες πρώτα, καί 
οί γιαννιώτικες στή συνέχεια, ασχολήθηκαν εκτενέστερα μέ τις νέες πρα
ξικοπηματικές ενέργειες τοϋ Ζώγου κατά τού Ελληνισμού. Τό νΕθνος (τέ
λη Φεβρουάριου) σέ άρθρο του μέ τίτλο: Ή  μπέσα τοϋ Ζώγου σημείωνε: 
Τά προνόμια τής Χειμάρας, τά όποια καταργεί ήδη τόσον αύθαιρέτως ή 
αλβανική κυβέρνησις, δέν είναι μόνον προνόμια παλαιά καί επομένως 
άπαραίτητα διά τήν κανονικήν έξέλιξιν της ζωής εις τήν ελληνικήν αυτήν 
γωνίαν τοϋ αλβανικού βασιλείου, άλλά καί η διατήρησίς των άπετέλεσε τό 
άντικείμενον ειδικής συμφωνίας, κατά τήν εποχήν της προσαρτήσεως τής 
Χειμάρας. άπό τήν κυβέρνησιν τών Τιράνων, μεταξύ τών κατοίκων αυτής 
καί τοΰ ίδίου βασιλέως Ά χμέτ Ζώγου, όταν ήταν ακόμα πρωθυπουργός. 
Κατά συνέπειαν αΐρων τά προνόμια τής Χειμάρας, καταπατεί τόν ίδιον 
τόν λόγον του, επί τή ευκαιρία ταύτη δημιουργών καί μίαν άφορμήν προ
στριβής καί όξύτητος μετά τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ καί τής ελληνικής κυβερ- 
νήσεως.

Από τήν πλευρά τους οί άλβανικές εφημερίδες πανηγύριζαν γιά τις 
άποφάσεις τού Ζώγου. Ή  Μπέσα τών Τιράνων έστελνε χαράς ευαγγέλια 
εις τόν άνδρεϊον λαόν τής Χειμάρας... Οί Χειμαριώται είναι άδελφοί μας, 
έλεγε, είναι τέκνα τής 'Αλβανίας καί ώς εκ τούτου δέν έπρεπε νά έχουν 
καμμίαν διάκρισιν, ούδέν προνόμιον μεταξύ τών άλλων άδελφών των τής 
κοινής πατρίδος καί τοϋτο τό έξετίμησεν ό βασιλεύς καί διέταξε νά έξα- 
φανισθή κάθε άκανθα, δυναμένη νά άπειλήση τήν εθνικήν ενωσιν καί τήν 
άλβανικήν ένότητα. Αλλά δέν ήταν. γιά τούς Αλβανούς, μόνο άκανθα τά
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προνόμια τής Χιμάρας, ήταν καί οί ίδιοι οί Έλληνες Χιμαριώτες. Γι’ αυτό 
καί σέ κανένα άλλο σημείο τής ’Αλβανίας, όπου υπήρχαν ελληνικοί πλη
θυσμοί δέν έγιναν τόσες προσπάθειες άφελληνισμοϋ τής περιοχής. Σήμερα 
οί ’Αλβανοί δέν θέλουν ν ’ άκοϋν γιά ελληνική Χιμάρα. Έχουν διαγράψει 
τήν Ιστορία της. Υπάρχει, άπό τήν ημέρα τής προσάρτησης τής Χιμάρας 
στήν ’Αλβανία, μιά συνεχής, έπίμονη πολιτική γιά έξάλειψη παντός ελλη
νικού άπό τήν περιοχή. Καί, δυστυχώς, τό έχουν πετύχει. Είναι χαρακτη
ριστικές οί προσπάθειες πού κατέβαλαν οί άλβανικές εφημερίδες, άπό τήν 
ημέρα τής προσάρτησης, άλλά κυρίως μετά τήν κατάργηση τών προνομίων, 
νά θεμελιώσουν τήν άποψη ότι οί Χιμαριώτες ήταν άνέκαθεν Άλβανοί(!) 
άνδρεΐοι, πού πολέμησαν γιά τήν ελευθερία τους έναντίον τών Γάλλων, 
τών ’Ιταλών καί τών Τούρκων, δτι άποτελούσαν μέλη τής μεγάλης άλβα- 
νικής οικογένειας, δέν έπρεπε λοιπόν νά έχουν προνόμια. Καί επειδή δέν 
μπορούσαν νά λησμονήσουν τούς άγώνες τους γιά τήν ένωση μέ τήν Ελλά
δα, προσπαθούσαν νά άντιπαρέλθουν τό ιστορικό αυτό γεγονός μέ τό «πα
ραμύθι», ότι τό μικρόβιον τής θελήσεως τών Χειμαριωτών νά ένωθοϋν μέ 
τήν Ελλάδα είσήλϋεν έξωθεν καί ότι, οί Αλβανοί Χειμαριώται έπεσαν θύ
ματα προπαγάνδας! Έτσι. οί πλαστογράφοι, διέγραφαν μέ μιά μονοκον- 
δυλιά τήν ιστορία καί τούς ήρωες πού τή δημιούργησαν, τούς Βάρφηδες, 
τους Μήληδες. τούς Δούληδες κι άλλους πολλούς, όλην τήν φάλαγγα τών 
ηρώων Χειμαριωτών, ή οποία ένίσχνσε τόν στρατόν τής ελληνικής 
Ελευθερίας... Οί Χιμαριώτες, βέβαια, δέν δέχτηκαν μέ «ενθουσιασμό», 
δπως ψευλογούσαν οί άλβανικές εφημερίδες, τις άποφάσεις τού Ζώγου 
καί δέν κάθησαν μέ σταυρωμένα χέρια. Άρνούνταν νά συμμορφα)θοΰν σ’ 
αύτές καί προτιμούσαν τή φυλακή παρά νά υπακούσουν. Ή  άπάντηση τών 
Αλβανών ήταν ή άναμενόμενη: Νά χτυπηθεί ή Χιμάρα. Οί πρόκριτοι άπό 
τά κυριότερα 7 χωριά τής περιοχής συνελήφθησαν καί φυλακίστηκαν. Σέ 
μιά ιστορική άναδρομή, δημοσιευμένη στόν Ηπειρωτικόν άγώνα (13-3-32), 
ένας Χιμαριώτης, εκθέτει άναλυτικά τούς ηρωικούς άγώνες τών Χειμα- 
ριωτών, όχι έκείνους έπί τουρκοκρατίας, άλλά τούς άγώνες γιά νά διατη
ρήσουν τόν έθνισμό τους άπό τήν ημέρα τής προσάρτησής τους στήν 
Αλβανία. Κατέληγε: Αυτή είναι ή Χειμάρα, κόσμημα τής ιστορίας τοϋ 
Εθνους, άδάμας μοναδικός, περίλαμπρος. "Αν ή Ακρόπολις συμβολίζη τό 

πνεϋμα. τόν πολιτισμόν τής Φυλής, ή Χειμάρα θά μείνη ή Ακρόπολις τοϋ 
θάρρους, τής άνδρείας. τής άντοχής τής ελληνικής ψυχής... (Τά θυμαται 
κανείς αύτά σήμερα;). ’Αναφερόμενη, ή Ιδια έφημερίδα (22-3-32). στό Κατά  
τής Χειμάρας πραξικόπημα αποκάλυπτε τις βαθύτερες προθέσεις τών 
Αλβανών: Πάσα παραπλανητική άμφιβολία περί τών προθέσων τών 
Αλβανών, δέον τελείως νά έκλειψη. Τό σχέδιον τών ιθυνόντων τυγχάνει ή 
συνεπής συνέχισις τής αφομοιωτικής πολιτικής, ήτις καί θέλει έπιτευχθή 
διά τής άπογυμνώσεως τοϋ χριστιανικού στοιχείου παντός προνομίου ή



δικαιώματος θρησκευτικού ή έθνικοϋ, οϋ τίνος τυγχάνουσι θεματοφύλα- 
κες, καί διά τής επιβολής καταπιεστικών μέτρων, ϊνα έξαφανισθή ή προς 
τό ελληνικόν ιδανικόν προσήλωσις.

Ή  ενασχόληση τών εφημερίδων μέ τό θέμα τής Χιμάρας καί γενικότερα 
μέ τό Βορειοηπειρωτικό ζήτημα, κράτησε μήνες. Στις 2-4-32, ό Ηπειρω
τικός αγών, βασιζόμενος σέ ανταπόκριση άπό τή Β. "Ηπειρο, υπενθύμιζε: 
Ό  τόσα έν εξορία, είς Σερβίαν ευρισκόμενος, Α χμέτ Ζώγου, διά τό ελλη
νικόν στοιχεϊον τής Β. Ηπείρου ύποσχεθείς, τά εναντία τούτων πράττει... 
Ένώ ομολογεί τήν ελληνικότητα τής Βορείου Ηπείρου, απαγορεύει τήν 
λειτουργίαν τών έλληνικών σχολείων καί) ' άπασαν τήν Β. *Ηπειρον. Είς 
τό ελληνόφωνον τμήμα τοϋ Άργυροκάστρου ή ελληνική διδάσκεται οϋχί 
ώς γλώσσα τής μειονότητος. άλλ ’ ώς ξένη. όλίγας ώρας μόνον τήν εβδο
μάδα. είσαχθείσης ώς κυρίας γλώσσης τής άλβανικής... Α ί πιέσεις έκ μέ
ρους τών Τουρκαλβανών είναι είς ήμερησίαν διάταξιν (αναφέρει πολλά 
συγκεκριμένα παραδείγματα)... Ό  αλβανικός τύπος οργιάζει είς ψεύδη καί 
προκλήσεις εναντίον τών Ελλήνων... Οί Ιταλοί ύπεισήλθον σχεδόν είς 
δλας τάς έπιχειρήσεις τοϋ τόπου... Είς τούς "Ελληνας υπηκόους (όλιγί- 
στους) άπαγορεύεται ή έξάσκησις επαγγέλματος, άπελαύνονται οί άνεπι- 
θύμητοι... Ή  κατάργησις τών προνομίων τής Χειμάρας. είναι τό τε- 
λευταΐον καίριον πλήγμα τών Αλβανών κατά τοϋ ελληνισμού. Δέν ήταν τό 
τελευταίο, θά άκολουθήσουν κι άλλα...

Κ αθώς τό Πάσχα πλησίαζε -φέτος ήταν όψιμο, πρωτομαγιάτικο- γινό
ταν αισθητή καί ή βελτίωση τής κατάστασης τής υγείας τοϋ Πέτρου. 

Κάθε μέρα έκανε όλο καί περισσότερα βήματα, ή ομιλία του είχε άποκα- 
τασταθεΐ σχεδόν εντελώς, οί κινήσεις του γινόταν ολοένα πιό ελεύθερες' ό 
Δημήτρης τού είχε υποδείξει κι ορισμένες ελαφρές ασκήσεις, γιά νά πά
ρουν ζωή τά δυό παράλυτα μέρη του, τό πόδι νά μή σέρνεται καί τό χέρι 
νά κινείται κάπως ελεύθερα. Ό  Πέτρος τώρα συνειδητοποιούσε τή σημα
σία τής υγείας κι έκανε δ,τι μπορούσε νά ξαναβρει τόν παλιό εαυτό του, 
πειθαρχώντας σ’ όλες τις εντολές τοϋ γυιοϋ του. Ά πό τά μέσα ’Απριλίου, 
τις ζεστές άνοιξιάτικες μέρες, κατέβαινε στόν κήπο μέ τή βοήθεια τής Ειρή
νης, αργότερα μέ προσοχή καί μόνος του, μεθούσε άπό τό μϋρο τών 
λουλουδιών καί τήν πανδαισία τών χρωμάτων, βάλσαμο ήταν ό άέρας γιά 
τά κουρασμένα πλεμόνια του, έκανε βαθειές εισπνοές γιά νά τόν απολαύ
σει, ύστερα άρχιζε τό πήγαινε-έλα στούς διαδρόμους, μετρούσε τά βήματά 
του, κάθε μέρα καί πιό πολλά. Τά κλαδιά τών χαμηλών δέντρων τοϋ κή
που, τού έδωσαν τήν έμπνευση ν ’ άρχίσει άσκήσεις άποκατάστασης τοϋ 
παράλυτου χεριοϋ. Τό σήκωνε μέ τή βοήθεια τοϋ γεροϋ, τό άκουμποϋσε 
στό κλαδί, πίεζε τά δάχτυλά του νά τό γαντζώσουν κι ύστερα, μέ προσοχή, 
άγωνιζόταν νά πετύχει κάμψεις καί άνατάσεις. κάποτε τά κατάφερνε,
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άλλες φορές δχι, τό σίγουρο ήταν δτι σημειωνόταν βελτίωση. Ό ταν κου
ραζόταν, καθόταν κάτω άπό τόν ίσκιο μιας πυκνόφυλλης φιλύρας, άκόμα 
δέν είχε άνθίσει, ήταν τόσο έντονο τό άρωμά της πού σ’ έδιωχνε. Δίπλα 
του ή Ειρήνη τού άφηνε τις έφημερίδες τής ημέρας, σ’ δλες ήταν συνδρο
μητής, κι  άρχιζε τό διάβασμα. Πραγμα παράξενο! Τόν είχε έγκαταλείψει 
τώρα τό έντονο ένδιαφέρον γιά τά πολιτικά πράγματα, τά γενικά καί τά 
τοπικά, οί άτέλειωτες άναφορές στά σκάνδαλα τής ’Αθήνας καί τών Γιαν- 
νίνων' πριν άρρωστήσει, στό μαγαζί, στίς συντροφιές, στίς συγκεντρώσεις, 
στούς περιπάτους, τά συζητούσε έντονα, ποτέ παθιασμένα, μετείχε όμως 
ενεργά σ’ δλες τις διαδικασίες πού δημιουργούσε ή περιρρέουσα άτμό- 
σφαιρα. Τώρα. δλα αύτά, τού φαίνονταν κάπως άπόμακρα, μόνο τά άρθρα 
γιά τήν εξέλιξη τής οικονομικής κρίσης τόν ένδιέφεραν καί βέβαια καί τά 
κοινωνικά, ποιός γεννήθηκε, ποιός πέθανε, ποιος ήρθε, ποιός έφυγε, γι' 
αύτά είχαν πολλές λεπτομέρειες οί έφημερίδες. Ό ταν διάβαζε θανάτους 
φίλων καί γνωστών του, έρχεται καί ή σειρά μας, μουρμούριζε, περάσαμε 
τά εξήντα εφτά, γεράματα. Δέν φοβόταν τό θάνατο, λυπόταν δμως γιά 
τούς φίλους πού έχανε, είχε ζήσει μαζί τους πολλά, σέ ταραγμένα χρόνια 
τά περισσότερα, τά θυμόταν καί τά νοσταλγούσε...

Ό ταν έπεφταν τά μάτια του στίς άντιδικίες τών έφημερίδων, ένοιωθε 
ένα είδος άντιπάθειας γιά τό δημοσιογραφικό άγώνα πού έκαναν. ’Ιδιαίτε
ρα ή εσωκομματική διένεξη τών Φιλελευθέρων στά Γιάννινα τοΰ δημι
ουργούσε άμφιβολίες γιά τήν ποιότητα τής ιδεολογίας τών άντιμαχόμενων. 
—Μά είναι δυνατό νά εκδηλώνεται τόσο μίσος ανάμεσα σέ στελέχη τοϋ 
ϊδιου κόμματος: έλεγε άπορώντας. στό Δημήτρη καί τό Νίκο. Πώς θά 
έμπνεύσουν εμπιστοσύνη στό λαό γιά νά τούς ξαναδώσει τήν ψήφο του: 
— Τά συμφέροντα πατέρα, αύτά βρίσκονται πάνω άπό τήν ιδεολογία, τοΰ 
άπαντοΰσε ό Δημήτρης. Μήν παραξενεύεσαι, τό ϊδιο γίνεται σ ' όλα τά 
κόμματα, ποιός θά φάει τόν άλλο γιά νά επικρατήσει. Τό ίδιο γίνεται καί 
μέ τις έφημερίδες. Ψάλλουν τό τροπάρι εκείνου, άπό τόν όποιο προσδο
κούν τά περισσότερα ώφέλη. Έσύ έχεις μεγαλύτερη πείρα άπό μάς. πρέπει 
να τό ξέρεις... Τό ήξερε, άλλά δέν ήθελε νά τό παραδεχτεί. Πίστευε πώς ή 
ιδεολογία τών φορέων ήταν πάνω άπό κάθε ύλικό συμφέρον...

Τό Πάσχα πλησίαζε κι έπρεπε ν ’ άρχίσουν οί προετοιμασίες γιά τή βά- 
πτιση τού μικρού Βασίλη. Θάρχονταν άπό τήν ’Αθήνα κι ό Μάνος μέ τή 
Θεώνη, κι δχι μόνο αύτό. Ή  Θεώνη είχε ειδοποιήσει έγκαιρα δτι ήθελαν, 
αυτή καί ό άντρας της, νά είναι οί άνάδοχοι. Ποιός μπορούσε ν ’ άρνηθεΐ 
την προσφορά τους; Ή  βάφτιση θά γινόταν τής Ζωοδόχου πηγής, στήν 
εκκλησία τής Περιβλέπτου αυτή τή φορά, γιόρταζε κιόλας' ήταν, μετά τήν 
εγκατάστασή τους στό νέο σπίτι, ή έκκλησία τοΰ Γιάγκου καί τής Φω
τεινής· 6 Πέτρος συγκατατέθηκε σ’ αύτή τήν παραχώρηση, παρότι θά ήταν 
κουραστική ή μετάβασή του έκεΐ. Ό  Δημήτρης έπισκέφτηκε, έκ μέρους τοΰ



πατέρα του, τό Σπυρίδωνα στή Μητρόπολη, τή Μεγάλη Πέμπτη είχε γυρί
σει άπό τήν ’Αθήνα, καί τόν παρακάλεσε νά ευλογήσει τό μυστήριο. —Καί 
βέβαια θά είμαι έκεϊ, άπάντησε μέ χαμόγελο καί άγάπη ό Σπυρίδων, εκτός 
άν παρουσιαστεί τίποτε έκτακτο, πρόσθεσε, ελπίζω νά μή συμβεΐ. Κάτι πα
ρουσιάστηκε, δχι δμως γιά νά φύγει ό Σπυρίδων άπό τά Γιάννινα άλλά γιά 
νά παραμείνει. Θά δοθεί ή εξήγηση στή συνέχεια.

Χοροστάτησε, λοιπόν, στή βάφτιση του μικρού Βασίλη, περιστοιχιζό- 
μενος άπό ένα πλήθος ιερέων τριών εκκλησιών: τοϋ Άρχιμανόρειοϋ -ό Πέ
τρος δέν ήθελε νά μή μετέχει ή εκκλησία τής ενορίας του στό μυστήριο-, 
τής Μητρόπολης -τούς έφερε μαζί του ό δεσπότης- καί τής Περιβλέπτου. 
Δύσκολη ήταν ή παρακολούθηση τοΰ μυστηρίου άπό τόν ίδιο τόν Πέτρο, 
δέν μποροΰσε νά κρατηθεί γιά πολλή ώρα όρθιος. Καθόταν σέ μιά πο
λυθρόνα δίπλα στό δεσποτικό, ένοιωθε νά παίρνει δύναμη νοιώθοντας κο
ντά του τό Σπυρίδωνα. Κόσμος πολύς, επίσημοι καί άνεπίσημοι, γεμάτη ή 
εκκλησία, οί περισσότεροι έμειναν άπέξω, κάτω άπό τό μεγάλο πλάτανο. 
Ό  Σπυρίδων καμάρωνε γιά όλους, περισσότερο δμως γιά τό Μάνο καί τή 
Θεώνη, τούς είχε δίπλα του. δταν τελούσε τό μυστήριο. Κι δταν ήρθε ή 
στιγμή νά ρωτήσει τούς άνάδοχους γιά τό δνομα τοϋ παιδιοϋ, Βασίλειος!, 
άπάντησε μέ δυνατή φωνή ή Θεώνη. Στό άκουσμα τοϋ ονόματος ό Πέτρος 
τραντάχτηκε άπό άναφυλλητά, ό Σπυρίδων σταμάτησε πρός στιγμή τό 
μυστήριο, έτρεξε κοντά του άνήσυχος, έσκυψε πάνω του κι ό Δημήτρης, 
βρισκόταν δίπλα του, κατά τή διάρκεια τής τελετής. Ή  άνησυχία μεταδό
θηκε σ’ δλο τό εκκλησίασμα, έφτασε γρήγορα καί στό πλήθος, τό συγκε
ντρωμένο έξω άπό τήν έκκλησία, κάτι έπαθε ό Πέτρος, μουρμούριζαν δλοι. 
Ευτυχώς δέν ήταν τίποτα τό σαβαρό. Μιά έκρηξη συναισθήματος, δταν 
ακούσε τό δνομα τοϋ άγαπημένου του Βασίλη, στούς ημιπληγικούς αύτή 
είναι πιό έντονη, έξαιτίας τής εύσυγκινησίας πού τούς χαρακτηρίζει. 
Συνήλθε γρήγορα, δέ μπόρεσε πιά νά σηκωθεί δρθιος, τό μυστήριο συνεχί
στηκε καί τέλειωσε όμαλά, ό κόσμος πέρασε κι ευχήθηκε, μέ τήν περιέργεια 
-νοσηρή πολλές φορές- νά μάθει τί κρυβόταν πίσω άπό τό ξέσπασμα τοΰ 
Πέτρου, παρότι τόν έβλεπαν δτι ήταν καλά, μέσα τους πίστευαν δτι πέρασε 
νέα κρίση. Κάποιο φόβο είχε κι ό Δημήτρης, ή συγκίνηση είναι σοβαρό 
αίτιο γιά ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, άποφάσισε, λοιπόν, νά πάρει τόν πα
τέρα νά φύγουν γρήγορα γιά τό σπίτι. —"Οχι, άντέτεινε ό Σπυρίδων, θά 
τόν κρατήσω γιά λίγη ώρα μαζί μου, θέλω νά κουβεντιάσουμε, έχω εγώ τό 
νοϋ μου. δέν θά πάθει τίποτε... Τό διαπεραστικό βλέμμα τοΰ δεσπότη άνά- 
γκασε τό Δημήτρη νά υποχωρήσει, έπέμεινε δμως νά μείνει κι αύτός στήν 
έκκλησία, στό βάθος, πίσω άπό τό παγκάρι, γιά κάθε ένδεχόμενο. —Νά 
μείνεις, τοΰ είπε ό Σπυρίδων. Έβγαλε στό μεταξύ τά χρυσοποίκιλτα 
άμφια, τά παρέδωσε στό διάκο, φώναξε τούς επιτρόπους καί τούς έδωσε 
έντολή ν ’ άδειάσουν τήν έκκλησία άπό τόν κόσμο, κλείστε τις πόρτες, τούς
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είπε τέλος, έχω εξομολόγηση.
Ό ταν έφυγαν όλοι, ό Σπυρίδων έσυρε μιά άλλη πολυθρόνα, κάθησε δί

πλα στόν Πέτρο καί τοϋ πήρε τά δυό χέρια στά δικά του. Αυτός κρατοϋσε 
τό κεφάλι του σκυφτό, ένοιωθε πώς άν άντίκρυζε τό Σπυρίδωνα στά μάτια, 
θάρχιζαν τά δάκρυα νά τρέχουν ποτάμι. Κάθησαν, έτσι άμίλητοι, άρκετή 
όχκχ. — Θέλω νά μέ εξομολογήσεις δεσπότη μου, μουρμούρισε κάποια στιγ
μή ό Πέτρος. — Τόσες φορές έχεις εξομολογηθεί, τί μεγάλα αμαρτήματα 
έκανες τελευταία, καί θέλεις νά συγχωρηθοϋν: —Τίποτα, είπε μέ δισταγμό 
ό άλλος, αλλά νά, άνθρωποί είμαστε, θέλω νά είμαι έτοιμος... — Έσύ έτοι
μος είσαι, απάντησε σέ έντονο ύφος ό Σπυρίδων, εγώ δέν είμαι, μέ βαραί
νουν οί αμαρτίες, εγώ χρειάζομαι εξομολόγηση... — Έσύ αμαρτωλός δε
σπότη μου;, τόλμησε ν ’ άντιτείνει ό Πέτρος. —Ναί, καί μεγάλος άμαρτω- 
λός, κάθε μέρα πού περνάει, όλο καί νέα κρίματα βαραίνουν τήν ψυχή μου. 
Σώπασε γιά λίγο. Δέν μ ’ αφήνουν κι αυτοί οί ευλογημένοι, μέ τόν πόλεμο 
πού μοϋ ξανάρχισαν, πάω στήν'Αθήνα. μέ κατηγορούν, ότι δέν κάθομαι 
εδώ, μέ τό ποίμνιό μου ' άλλ' αυτό τό βασανισμένο ποίμνιο έχει άνάγκες 
πολλές, πρέπει νά φροντίσω γιά τήν ικανοποίησή τους. Μένοντας εδώ, δέν 
προσφέρω τίποτε, κανένας δέν παίρνει πρωτοβουλία γιά νά δώσει λύσεις, 
στήν !Αθήνα παίρνονται οί άποφάσεις' τρέχω καί βρίσκω τούς ύπουργούς, 
κάπως έτσι, κάπως άλλοιώς, τούς πείθω, μοϋ δίνουν ένισχύσεις καί γίνο
νται αυτά τά έργα πού ξέρεις... Μέ κατηγορούν γιατί τρέχω. Τί θάλεγαν άν 
μ ’ έβλεπαν νά κλείνομαι στό μητροπολιτικό μέγαρο, ή νά κάνω καμιά πε
ριοδεία στά χωριά, «πρός τόνωσιν τοϋ θρησκευτικού φρονήματος τοϋ ποι
μνίου»; Καλά είναι τά λόγια, άλλά ό κόσμος πεινάει Πέτρο, καί κάποιοι, 
έδώ στά Γιάννινα, δέν τό έχουν συνειδητοποιήσει. Μόνο νά κατηγορούν 
ξέρουν. Θά πώ κανένα βαρύ λόγο. «θοϋ Κύριε φυλακήν τώ στόματί μου», 
νά γ ι ’ αυτό στοιβάζονται οί άμαρτίες στήν ψυχή μου... Ό  Πέτρος τόν 
άκουε μέ προσοχή, δέν τόν διέκοψε ούτε μιά φορά. Είχε συνέλθει εντελώς 
άπό τή συγκινησιακή φόρτιση, τόν συνεπήραν τά λόγια τού Σπυρίδωνα, 
τόν θαύμαζε έτσι πού τόν άκουγε νά μιλάει. Διέκοψε τούς συλλογισμούς 
του ό δεσπότης. —Πολλά είπα. έλα, θέλω ν ’ άκούσω τώρα καί τά δικά 
σου. Πρώτα α π ’ όλα, πές μου. Νοιώθεις καλά ύστερα άπό τήν τελευταία 
περιπέτεια: —Δέν ξανάβρα τόν παλιό έαυτό μου. άλλά, δόξα τώ θεω. κάθε 
μέρα βαδίζω πρός τό καλλίτερο. Ά ν  δέν μέ χτυπήσει κανένας νέος κε
ραυνός... — Μή σκέφτεσαι έτσι, τόν άποπήρε ό Σπυρίδων. Τί νά πώ έγώ: 
Πεθαίνω σιγά-σιγά Πέτρο, τό έξομολογοϋμαι μόνο σέ σένα, δέν θέλω νά 
μαθευτεί έξω. θ ’ άρχίσουν τά συνηθισμένα γιαννιώτικα κουτσομπολιά... 
Μέ τό ζόρι άγωνίζομαι νά σταθώ όρθιος, ή φυματίωση μοϋ έχει ρημάξει 
τά σωθικά, φταίω κι έγώ. δέν άκούω τούς γιατρούς, κάνω του κεφαλιού 
μου, νοιώθω πώς φτάνει τό τέλος Πέτρο... — Τί είναι αύτά πού λές δεσπό
τη μου. φώναξε ό Πέτρος κι άναταράχτηκε στήν πολυθρόνα του. Δέν έχεις



δικαίωμα νά πεθάνεις εσύ, σέ χρειάζεται ό τόπος, τί, έτσι. χωρίς άγώνα, 
χωρίς προσπάθεια, θά καταθέσεις τά όπλα. εσύ ό παλιός άντάρτης;... Ό  
Σπυρίδων χαμογέλασε πικρά. —Νδσαι καλά, είπε, άνακουφίστηκα μ ’ αύτά 
πού σοϋ εμπιστεύτηκα, νά σάς ζήσει ό νέος έγγονος, πάμε τώρα. Δημήτρη! 
φώναξε, έλα κοντά μας, ώρα νά φύγουμε... —Δέν θάρθεις νά ευλογήσεις 
τό μεσημεριάτικο τραπέζι μας; Τό σπίτι κι όλοι οί δικοί μου σέ περιμέ
νουν... —Δέν μπορώ, φίλε μου, σοϋ εξομολογήθηκα, νοιώθω πολύ άδύνα- 
μος, δικαιολόγησέ με σ ’ όλους... Ό  Πέτρος πήρε τό χέρι του, τό φίλησε, 
δέν έλεγε νά τ ’ άφήσει...- Ό  θεός μαζί σας, είπε τέλος ό Σπυρίδων κι έφυγε' 
ό διάκος κι ό σωφέρ τόν περίμεναν μέ τ ’ άμάξι λίγο παρακάτω άπό τήν 
Περίβλεπτο.

Γιατί δέν έφυγε γιά τήν ’Αθήνα ό Σπυρίδων, άμέσως μετά τό Πάσχα, 
όπως συνήθως έκανε: Οί άντίπαλοί του τόν κατηγορούσαν γιά έγκατάλει- 
ψη τοΰ ποιμνίου του. τώρα πού ήταν κοντά τους, έψαχναν νά βροΰν τούς 
λόγους τής παραμονής του. Δέν άργησαν νά τούς άνακαλύψουν. Ό  Η πει
ρωτικός άγών. έκφραστής τής ομάδας τών άντι-Σπυριδωνικών, τούς έπι- 
σήμανε τήν αιτία. Ό  Σπυρίδων παρέμεινε στά Γιάννινα γιά νά υποδεχτεί 
καί νά μιλήσει γιά θέματα τής πόλης καί τής Μητρόπολης, στόν ύπουργό 
Γεωργίας Άπ. ’Αλεξανδρή πού επισκεπτόταν τά Γιάννινα. Στή Γενική Δι
οίκηση τοΰ έγινε δεξίωση (στίς 9-5-32), παρευρίσκονταν δλες οί άρχές καί 
3 βενιζελικοί βουλευτές, οί όποιοι μίλησαν γιά τήν επίδειξη ένδιαφέροντος 
τής κυβέρνησης πρός τήν ’Ήπειρο. Ό  Σπυρίδων -κατά τήν "Ηπειρο (10-5- 
32)- άκούοντας αύτά ξέσπασε: Δέν έκάματε τίποτε πρός τήν 'Ήπειρον κ. 
υπουργέ. Πρός καμμίαν κατεύθυνσιν. Καί μή μου είπήτε διά τήν κατάστα- 
σιν καί τήν κρίσιν. Συγκρίνω μέ ό.τι έγινεν εις τήν Θράκην, τήν Μακεδο
νίαν, τήν Θεσσαλίαν. ’Εδώ δέν έγινε τίποτε. Καί δέν σάς ζητοϋμεν περισ
σότερον άπό τόν τόκον τών όσων έχομεν προσφέρει εις τήν κοινήν πατρί
δα. 'Ας είναι βέβαιος ό σεβασμιώτατος, σχολίαζε ή Ήπειρος, ότι χθές πε
ρισσότερον άπό κάθε άλλην φοράν, ύπήρξεν ό διερμηνεύς ενός Πανηπει- 
ρωτικοϋ παραπόνου, μιάς Πανηπειρωτικής οδύνης, τήν οποίαν δυστυχώς 
άπέμεινεν μόνον πλέον αυτός νά έκφράζη καί διερμηνεύη κάθεν φοράν. Ό  
Ηπειρωτικός άγών... έφρύαξε; "Ωστε γιά αύτό έμεινε στά Γιάννινα ό 
Σπυρίδων καί δέν έφυγε άμέσως μετά τις γιορτές τοΰ Πάσχα, δπως τό 
συνηθίζει. Περίμενε τόν ’Αλεξανδρή διά νά τοϋ ψάλλη τόν άναβαλλόμενον 
καί διά νά λάβη άφορμήν νά δημοσιεύση έπαίνους τοΰ μητροπολίτου ή βα- 
σιλόφρων « Ήπειρος». Δέν θά έπιχειρήσωμεν άναφέροντες τά όσα έκατομ- 
μύρια διετέθησαν εις τόν σεβασμιώτατον ύπέρ τής Βελλάς του καί τόν 
άλλων Ντολμά-Μπαχτσέδων του, τά όποια ούδείς γνωρίζει ποϋ καί πώς 
διετέθησαν. Σημειώνομεν απλώς τά άνωτέρφ καί τά θέτομεν ύπ' όψιν 
όλων εκείνων έν Αθήναις, οί όποιοι πιστεύουν ότι ό μητροπολίτης μας 
έγινεν Βενιζελικός εσχάτως καί ότι πρέπει διά τόν λόγον τούτον ή κυβέρ-
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γηοις νά εύνοή τά μεγαλεπήβολα σχέδιά του! Ή ταν φυσικό ή *Ηπειρος 
(14-5 -32) νά άντιδράσει έντονα καί νά ζητήσει εξηγήσεις άπό τόν Ηπειρω
τικόν άγώνα γιά τούς ύπαινιγμούς του, χωρίς νά πάρει άπάντηση. Τής δό
θηκε ταυτόχρονα ή ευκαιρία νά άσχοληθεί μέ τό έργο τοΰ Σπυρίδωνος γιά 
νά καταλήξει: Δυστυχώς άπέμεινεν ολομόναχος αυτός, μόνος νά προ
σπαθώ άναμέσον βουλευτών κοιμωμένων καί άδιαφορούντων καί μηδέν 
προσενεγκόντων εις τήν *Ηπειρον. Καί νά έπιτυγχάνη καί νά δημιουργή. 
Διά νά υβρίζεται άπό τά κακοηθέστατα βενιζελικά των δημοσιογραφικά 
όργανα.

Μέ τήν εξομολόγηση τοΰ Σπυρίδωνα ό Πέτρος είχε συγκινηθεΐ πολύ. Τά 
σημάδια τής άρρώστειας του ήταν φανερά άπό καιρό, αυτός δμως έπέμεινε 
νά ζεΐ μέσα σ’ ένα κλίμα συνεχούς έντασης' είχε οραματιστεί πολλά, ένοι
ωθε πώς έκανε λίγα, ήθελε νά έκμεταλλευτεΐ τό χρόνο πού τοΰ άπέμεινε, 
έργαζόταν εξαντλητικά, ξαγρυπνοΰσε, δλο τόν καιρό στό δρόμο βρισκό
ταν: Γιάννινα-Άθήνα, Άθήνα-Γιάννινα, κουλουριασμένος στ’ αυτοκίνητο, 
νά τόν ψήνει πολλές φορές ό πυρετός, νά τοΰ θερίζει τά σωθικά ό βήχας, 
τά μαντήλια του βάφονταν μέ αίμα, κι αύτός έκεϊ, νά μή θέλει νά ξαπλώσει 
σέ κρεβάτι, μέ τή βία οί γιατροί τόν καθήλωναν πού καί πού, ώς πότε θά- 
ντεχε αύτό τό βασανισμένο σώμα; —Κρίμα, ψιθύρισε ό Πέτρος, καθώς ση
κωνόταν άπό τήν πολυθρόνα μέ τή βοήθεια τοΰ Δημήτρη, σ ’ αυτόν τόν 
άνθρωπο πρέπει νά στήσουν εικόνισμα οί Γιαννιώτες, όχι νά τόν πικραί
νουν, κρίμα! Στηρίχτηκε στό μπράτσο τοΰ Δημήτρη, ένοιωθε άδύναμος, 
υστέρα άπό τόσες συγκινήσεις, νά περπατήσει μόνος του, πέρασαν τό νε
κροταφείο, οί νεκροί τότε θάβονταν γύρω άπό τήν έκκλησία. τό άμάξι τούς 
περίμενε. Καθώς κατέβαιναν πλήθος προσκυνητών πού άνέβαινε ν' άνά- 
ψει τό κερί του μπρός στήν Εικόνα τής Μεγαλόχαρης, τόν χαιρετούσε καί 
τοϋ ευχόταν νά ζήσει ό νεοφώτιστος. — Ά ς  είναι καλά οί άνθρωποι, 
μουρμούρισε ό Πέτρος κι άνέβηκε στ' άμάξι.

Στό σπίτι τούς υποδέχτηκαν μέ έκδηλα σημεία άνησυχίας. Είχαν άργή- 
σει, δέν ήξεραν τί συνέβαινε, κι οί δικοί του έτρεξαν κοντά του νά δούν 
πώς είναι. Ό  Δημήτρης τούς καθησύχασε, εξηγώντας τούς λόγους τής 
άργοπορίας, ή γιορταστική άτμόσφαιρα άποκαταστάθηκε. Μόνο ή Ειρήνη, 
η υπηρέτρια, είπε τό λόγο της: —Σήμερα βρήκε κι αύτός ό εύλογημένος 
ν άνοίξει κουβέντα μέ τόν άρχοντά μας: Χάθηκαν οί μέρες τοϋ θεοϋ: Τό 
σπίτι είχε γεμίσει άπό προσκεκλημένους, πολλά τραπέζια καί στήν αυλή 
καί στόν κήπο. Μάϊος ήταν, χαρά θεού, ό χειμώνας είχε φύγει οριστικά. 
Ο Πέτρος κάθησε στήν κορυφή τού μεγάλου τραπεζιού, έκανε προσευχή 

καί τό φαγοπότι άρχισε. Δίπλα του, άπό τή μιά καί τήν άλλη μεριά, οί άνά- 
δοχοι, ό Μάνος'καί ή Θεώνη, έλαμπαν άπό χαρά, ευτυχία καί έρωτα... Τό 
εδειχαν τά πρόσωπά τους πού άκτινοβολοΰσαν. οί δικοί τους κι δλοι οί 
συνδαιτημόνες τούς καμάρωναν... Ό  Πέτρος είχε ξανάβρει τό κέφι του, σή
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κωνε τά βλέμματα κι άπέναντί του άντίκρυζε τή φωτογραφία τοϋ Βασίλη, 
ήταν σίγουρος πώς τού χαμογελούσε. Ξέρω, είσαι ευχαριστημένος παλλη- 
κάρι μου, τό άνεψιδάκι σου έχει τώρα τ ’ όνομά σου, σέ άνάστησε, δέν βλέ
πω πιά παράπονο στά μάτια σ ο ν  Άπορροφημένος μέ τόν εσωτερικό μο
νόλογο ό Πέτρος άθελά του ξεκόπηκε άπό τό περιβάλλον, ό Δημήτρης πού 
πάντα τόν παρακολουθούσε, άνησύχησε, —Συμβαίνει τίποτα πατέρα; 
είσαι καλά;, τού φώναξε. Ό  Πέτρος συνήλθε, τόν κοίταξε ξαφνιασμένος, 
δέν καταλάβαινε τί τόν ρωτούσε. — Είσαι καλά; έπανέλαβε ό Δημήτρης, πε
ρισσότερο φοβισμένος τώρα. —Καλά είμαι, νά άφαιρέθηκα, οί σημερινές 
συγκινήσεις ήταν πολλές, νοιώθω λίγο κουρασμένος, θά μοϋ επιτρέψετε νά 
σάς άφήσω, θέλω νά ξαπλώσω... — Ό χι πριν ακούσουμε τις ευχές σου γιά 
τό Βασιλάκη, είπε ή Θεώνη, σφίγγοντάς του τό χέρι. Κι άμποτε οί ευχές 
σου νά σφραγίσουν τή μοίρα του... — Μπορώ νά σοϋ χαλάσω χατήρι κο
ρίτσι μου; είπε γελώντας ό Πέτρος καί σήκωσε τό ποτήρι του. Δέν άφησε 
εύχή καί καλό λόγο πού νά μήν πει γιά τό έγγονάκι του. Κατέβαλε μεγάλη 
προσπάθεια γιά νά μήν δείχνει ή ομιλία του τά σημάδια τής βαρείας άρρώ- 
στειας πού πέρασε. Τά κατάφερε. Ό λοι οί δικοί του τόν καμάρωναν. 
Πρώτος ό Δημήτρης πού είχε καταβάλει επίμονες προσπάθειες γιά νά τόν 
συνεφέρει. Έμειναν, βέβαια, μερικές βλάβες άκόμα στό χέρι καί στό πόδι, 
θ ’ άγωνιζόταν νά κάνει δ,τι μπορούσε, νά τις εξαφανίσει εντελώς, άν καί 
ήταν δύσκολο. Χειροκρότησαν όλοι τόν Πέτρο γιά τά λόγια του, κι όταν 
άποχώρησε οί άλλοι συνέχισαν τό γλέντι, οί ευχετήριες προπόσεις διαδέ
χονταν ή μιά τήν άλλη, όλοι ήθελαν νά πούν τόν καλό τους λόγο. Τήν άλλη 
μέρα ό Μάνος καί ή Θεώνη έφυγαν γιά τήν ’Αθήνα, ό Μάνος έπρεπε τή 
Δευτέρα νά βρίσκεται στό γραφείο του...

Επειδή είχε αμφισβητηθεί άπό τούς κύκλους τού Μπότσαρη ό ισχυρισμός 
τών τριών (Λούλη, Βηλαρα, Μπέμπη), δτι ό Μπότσαρης μετά τήν άπόφαση τού 
Βενιζέλου νά μήν τόν συμπεριλάβει στή νέα κυβέρνηση, πρότεινε στούς 
βουλευτές τού νομού Ίωαννίνων, πριν πραγματοποιηθεί ό άνασχηματισμός, νά 
άποσκιρτήσουν άπό τό κόμμα τών Φιλελευθέρων, oi τρεις, μέ μακροσκελέστα- 
ση άνακοίνωσή τους, ( Ηπειρωτικός αγών, 5.5.32) έπέμεναν δτι ή πρόταση γιά 
άποσκίρτηση ήταν γεγονός καί αποκάλυπταν όλα τά διαμειφθέντα κατά τή 
διάρκεια δείπνου, πού παρέθεσε στό σπίτι του ό Μπότσαρης. Ή  Ηπειρωτική 
αντιπροσωπεία -έγραφαν στήν άνακοίνωσή τους- κατά τήν έσπέραν εκείνην, 
παρουσίαζε τό θλιβερόν θέαμα ναυαγοσωστικής συγκεντρώσεως, σπευσάσης 
είς τάς επικλήσεις τοϋ έκπεμφθέντος σήματος κινδύνου (SOS) πρός διάσωσιν 
τοϋ ύπουργικοϋ χαρτοφυλακίου. Βουλευτής (κατ’ έμπνευση τού Μπότσαρη) 
πρότεινε τήν άποσκίρτηση άπό τό κόμμα, εάν άπομακρυνόταν ό κ. Μπότσαρης 
άπό τό ύπουργεΐον Ναυτικών. Πρώτος ό Καλούδης μέ άγανάκτησιν άπέκρουσε
τήν πρότασιν, λέγοντας: "Οποιου τοϋ βαστάει ό κ ......άς παραιτηθή πρώτα καί
άς πάη ύστερα στόν Ηπειρωτικόν λαόν διά νά ζητήση τήν ψήφον του διά τήν 
άποσκίρτησιν... Υποχρεώθηκε έτσι ό Μπότσαρης νά δηλώσει ότι ούτε αυτός
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θεωρούσε ορθή τήν πρόταση, έπέμενε όμως νά γίνει τό γνωστό διάβημα πρός 
τόν Βενιζέλο, γιά νά μή άντικατασταθεΐ.- Σέ συμπλοκή κοντά στήν Καλωτά 
συνελήφθη άπό άπόσπαμα τής Χωροφυλακής ό Γ. Τσουμάνης, ένας άπό τούς 
τρεις τής συμμορίας. Οί άλλοι δυό διέφυγαν.- Ή ρθαν τά οδοιπορικά κι έφυγε 
γιά τή νέα του θέση ό Γενικός επιθεωρητής Κατσουρός. Οί εφημερίδες τόν ξε
προβόδισαν μέ όχι καλά λόγια, ό Ηπειρωτικός αγών δμως, (18-5-32) έπλεξε, 
γιά μιά άκόμα φορά, τό έγκώμιό του. Έπέδειξε -έγραφε- ευψυχίαν καί τόλμην, 
κατά τήν συζήτησα’ τών καθηγητικών σκανδάλων... ’Ενώ άλλοι έτρεμαν φοβού
μενοι ίσως εκδικήσεις υψηλών επιρροών, ό κ. Κατσουρός, γίγας τήν ψυχήν καί 
τιτάν τό θάρρος, έπάλευε κατά τής λύσσης δλων εκείνων, οί όποιοι εϊχον 
συμμαχήσει πρός επιόρκους. Τήν περίοδον εκείνην τής άνίσου πάλης ή πόλις  
ασφαλώς δέν θά τήν λησμονήση... Τήν λησμόνησε καί γρήγορα μάλιστα, ιδιαί
τερα μετά τήν άπάνοδο τών άπολυθέντων καθηγητών στις θέσεις τους...- Μιά 
παράσταση τής «Μήδειας» τοΰ Ευριπίδη άπό μαθήτριες τοΰ γυμνασίου θηλέων, 
κατά σκηνοθεσία Δημ. Σιωμόπουλου (τέλος τοΰ πρώτου δεκαημέρου τοΰ 
’Ιουνίου), έδωσε άφορμή γιά όξύτατους διαξιφισμούς μεταξύ τών καθηγητών 
Γρ. Τζομάκα καί Δ. Σιωμοπούλου. Ό  Τζομάκας, πριν τήν παράσταση, παρα
κολούθησε μιά πρόβα της καί άφηνε νά έννοηθεϊ δτι υπήρχαν διχόνοιες άνάμε- 
σα στούς καθηγητές, άναφερόμενες στόν τρόπο τής σκηνοθεσίας καί άντιγνω- 
μίες σέ κάποιες άλλες λεπτομέρειες. Ό  Σιωμόπουλος άντέδρασε έντονα καί μέ 
έπιστολή του στόν Ηπειρωτικό άγώνα μέ τό ψευδώνυμο Ίσμηνός, κατηγορούσε 
έμμεσα τόν Τζομάκα δτι, γράφοντας, κρατούσε στιλέτο εναντίον του... ’Αλλά 
καί μετά τήν παράσταση οί κριτικές δέν ικανοποίησαν τόν Σιωμόπουλο, πού 
σέ δυό άρθρα του, μέ τό ψευδώνυμο πάλι Ίσμηνός (Ηπειρωτικός αγών, 17 καί 
18-6-32) έπετέθη λαΰρος κατά τών κριτικών, τούς όποιους καί άποκάλεσε με- 
λανορραντιστάς. Σέ κάποια σημεία είχε δίκιο. Πώς νά μήν έξεγερθεΐ δταν ένας 
κριτικός επαινούσε τήν ύποδυθεΐσα τόν ρόλον τού Ίάσονα μαθήτρια (ήταν ή 
Έλσα Λεβή) διότι διεκρίθη διά τό άλάνικον κυρίως ϋφος: (Οί μαθήτριες πού 
ύποδύθηκαν τούς κυριότερους ρόλους τών ήρώων τής τραγωδίας, ήταν οί: Να- 
δίνα ’Αγνάντη, Μαίρη Βερσή. "Ελλη Σπανού. Ά ννα  Συρμακέση. Φωφώ Πα
γκρατίου, Κυρκοπούλου. Μοσχέτα, κ.ά.). Ή  άπάντηση τοΰ Σιωμόπουλου σχο
λιάστηκε δυσμενέστατα καί άπό τήν Ήπειρο: (21—6-32): ‘Όλω ν αί γνώμαι 
πρέπει νά είναι σεβασταί. Δέν βλέπομεν δμως νά είναι σεβασταί διά τόν δημο- 
σιογραφοϋντα υπό ψευδώνυμον «Ίσμηνός» κ. Σιωμόπουλον... (Μέ τά γραφό- 
μενά του) οϋτε τόν γυμνασιάρχην τον (Δ. Σακελλαρίδην) οϋτε -τό θλιβερώτε- 
ρον- τόν ϊδιον εαυτόν του ό κ. Σιωμόπουλος σέβεται, άνωνυμογραφών καί 
άνωνύμως ύβρίζων.-’Από 22-5-1932, άρχισαν νά δημοσιεύονται στόν 'Ηπειρω
τικόν άγώνα, σέ συνέχειες, οί εντυπώσεις τοϋ καθηγητή Α. Κ. Καθάριου άπό 
προσκυνηματική έκδρομή στήν Ιερουσαλήμ, κατά τις μέρες τής Μεγάλης εβδο
μάδας καί τοϋ Πάσχα.- ’Εκλεκτοί άρραβώνες: Ό  εκ Βίτσης του Ζαγορίου  
εύπαίδευτος διευθυντής τοϋ έν Παλαιοσελίω δημοτικού σχολείου κ. Γεώργ. Δά- 
νος καί ή αβρά καί χαριεστάτη δεσποινίς ’Ανδρομάχη Χρ. Κοκκάλα, έδωσαν 
άμοιβαίαν ύπόσχεσιν γάμου ( ’Ηπειρωτικός άγών, 8-6-32).- Έντονη διαμαρ
τυρία υπέβαλε τό ’Εμπορικό ’Επιμελητήριο πρός τήν κυβέρνηση, γιατί μερικές 
διατάξεις τοϋ νόμου 5197 περί έπαγγελματικής έκπαιδεύσεως δημιουργούσαν
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μεγάλα προβλήματα στήν όμαλή λειτουργία καί ανέλιξη τής Εμπορικής σχο
λής. Ζητούσαν τήν τροποποίησή του. Οί γιαννιώτικες έφημερίδες έπικρο- 
τοΰταν τό περιεχόμενο τής διαμαρτυρίας.- ’Αντίθετες ήταν οί έφημερίδες γιά 
τή μελετώμενη άπό τήν κυβέρνηση κατάργηση δλων τών Γενικών διοικήσεων, 
γιά λόγους οικονομίας.- Διακόπηκαν καί πάλι (13-5-32) οί άνασκαφές στό 
Φρούριο, δέν είχε βρεθεί τίποτα άπό τούς θησαυρούς τοϋ ’Αλή. Οί άνασκαφεις 
δέν τόβαζαν κάτω καί θά ξανάρχιζαν, έλεγαν.- Σάπιο (μουχλιαμένο) καλαμπό
κι διατέθηκε σ’ δλη τήν Ελλάδα καί φυσικά καί τά Γιάννινα. Τό ψωμί πίκριζε 
καί ό κόσμος ύπέφερε άπό έντερικές άνωμαλίες. Ό  τύπος ήταν άνάστατος καί 
ζητοΰσε κυρώσεις γιά τούς υπεύθυνους. Καταδικάστηκαν καί στά Γιάννινα με
ρικοί χονδρέμποροι... Ευτυχώς έπισημάνθηκαν οί κρυμμένοι σάκκοι τοΰ χαλα
σμένου καλαμποκιού καί καταστράφηκαν. Ή  άνεπάρκεια καλοϋ καλαμποκιού 
άρχισε πάλι νά σχολιάζεται καθημερινά άπό τόν τύπο. Βρωμόσκνλα, άποκα- 
λοΰσε ή Ή πειρος (1-6-32) όσους άπέκρυβαν καλαμπόκι, προσδοκώντας αύξη
ση τής τιμής του.- Ό  καθηγητής Χρ. Σούλης, διαπρεπής ιστοριοδίφης, προήχθη 
έπαξίως εις γυμνασιάρχην Κρεσταίνων.- Ά γριο έγκλημα εγινε στίς 17 ’Ιουνίου, 
στά περίχωρα τών Γιαννίνων, στό μοναστήρι τοΰ άγιου Ίωάννου τής Καστρί- 
τσας, καί άναστάτωσε τήν πόλη. Θύματα ήταν ό ίερομόχαχος Δωρόθεος Τσού- 
λιας καί ό άδελφός του Κωνσταντίνος, δόκιμος μοναχός. Ελατήριο, άπό τήν 
πρώτη στιγμή, έπισημάνθηκε ή ληστεία. Οί δράστες, ύστερα άπό λίγες μέρες, 
συνελήφθησαν. Ή ταν εξ κάτοικοι άπό τό χωριό Μπρακμάδι.- Στό προσκήνιο 
καί πάλι τά πετρέλαια Δραγοψάς. Έρχονταν στήν Ή πειρο συνεργεία μηχα
νικών καί γεωλόγων νά έρευνήσουν τήν περιοχή. Ή  Ή πειρος (25-6-32) ήταν 
άπόλυτα αισιόδοξη. Κάτι υπάρχει εκ ε ί . πίστευε.- Παρά τις διαμαρτυρίες τών 
κατοίκων καί τοΰ τύπου, καταργήθηκαν τά Ήμιγυμνάσια Βίτσας. Γραμμένου, 
Δελβινακίου, Δερβιζιάνων, Μετσόβου, Τσεπελόβου καί Αελόβων.- ’Αρραβώνες: 
Μετά χαράς άναγγέλλομεν τούς εν Άθήναις τελεσθέντας άρραβώνας τής καλ
λιμόρφου καί κυπαρισσόκορμης συμπολίτιδός μας Κατίνας Θεοδωρίδου. 
άδελφής τοϋ διακεκριμένου τμηματάρχου (τμηματάρχης τότε ήταν υψηλός βαθ
μός, σήμερα ούτε κάν ύπολογίζεται, γέμισε ή κρατική μηχανή άπό διευθυντές 
κάθε κατηγορίας καί κάθε προέλευσης) τοΰ υπουργείου Προνοίας κ. Θεόδ. Θε
οδωρίδου (μεταπολεμικού δήμαρχου τών Γιαννίνων), πρός δν τόσα οφείλει ή 
πόλις μας, μετά τοϋ εκ Λιδωρικίου κ. Ίωάν. Πρωτοπαπά, διευθνντοϋ οικοτρο
φείου Μακεδονίας ( Ελευθερία , 19-5-32).- Ύστερα άπό πολλές άναβολές καί 
άντιπαραθέσεις μεταξύ τών έφημερίδων, εκλέχτηκε καί συγκροτήθηκε σέ σώμα 
ή διοίκηση τοΰ 'Εμπορικού, Βιοτεχνικού καί 'Επαγγελματικού ’Επιμελητηρίου 
Ηπείρου. Ή  σύνθεση τής νέας διοίκησης ήταν: ’Επ. Βέλης, πρόεδρος. Σαμπε- 
θάϊ Καμπιλής, 1ος άντιπρόεδρος. Κων. Τσόδουλος, 2ος άντιπρόεδρος, Στέφ. 
Καψάλης, γραμματέας καί Σπυρ. Μέρτζιος, ταμίας. ’Εκλογές έγιναν καί στήν 
'Ομοσπονδία έπαγγελματιών. ’Εκλέχτηκαν οί: Ίωάν. Παπαζήσης, διευθύνων 
σύμβουλος, Άθαν. Βακαλόπουλος, άναπληρωτής. Γεώργιος Κουρτελίδης, γε
νικός γραμματέας καί Δημ. Κωστής, ταμίας. Σύμβουλοι: Δημ. Σταμπουλτάς. 
Στέφ. Δρούγκας, Γεώργ. Κοράκης. Κυρ. Κούσης, Δημ. Γελέκης, Ίωάν. Δογορί- 
της καί Δημ. Φλώρος.- Σχολιάστηκε τό πλουσιώτατον γεύμα τό όποιον παρέ- 
θηκεν εις πολλούς επισήμους στό Νησί, ό πρωτοσύγγελος τής Μητρόπολης καί



— 415 —

ηγούμενος της Μονής Έλεούσης, αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ραφανας. Μεταξύ 
τών όρεκτικωτάτων φαγητών έπρώτευον τό αρνί γάλακτος τής σούβλας, καρα
βίδες σκορδαλιά, πήττα ηγουμενική καί χέλι τής κεραμίδας. (Ελευθερία, 2-6- 
32).- Έπαυσαν νά έκδίδονται τά Χρονικά τής Πάργας τού Σωτ. Ζούμπου. Οί 
λόγοι, δπως πάντοτε, οικονομικοί.- Ή  Λέσχη Ίωαννίνων άρχισε, μετά πάροδο 
πολλών μηνών, νά δραστηριοποιείται. Μέ τις φροντίδες τού διοικητικού 
συμβουλίου της έξησφάλισε μόνιμη στέγη, ένοικιάζοντας όλόκληρη τήν οικο
δομή τοϋ κέντρου Εύστρατιάδη, εκτός τοϋ κινηματογράφου. Είχε τώρα νά προ
σφέρει ευρύτατη αίθουσα άναγνωστηρίου, καί άλλες πολλές αίθουσες γιά σφαι
ριστήριο, χαρτοπαίγνιο (αυτό εξασφάλιζε τούς πόρους), συνομιλίες κ.λπ. Τούς 
θερινούς μήνες είχε στή διάθεσή της τό μεγάλο εξώστη τής οικοδομής καί 
πλουσιότατο κυλικείο. Παρηγγέλθη ήδη λαμπρά καί πλούσια έπίπλωσις καί 
μετ' όλίγας ημέρας τελούνται πανηγυρικώς καί μετά πάσης έπισημότητος τά 
εγκαίνια τοϋ ψυχαγωγικού τούτου κέντρου, τό όποιον θά τιμά τήν πόλιν μας... 
( ’Ελευθερία, 27-6-32). Τώρα, Λέσχη επιστημόνων καί Ψυχαγωγικόν κέντρον - 
κατά τό Χρηστοβασίλη- πώς ταίριασαν αύτά τά δυό, είναι άλλη υπόθεση. Πάν
τως δλες οί εκτιμήσεις συμπίπτουν πώς ή Λέσχη πρόσφερε άξιόλογο πνευμα
τικό εργο...

Ή  κρίση πού άναστάτωσε τήν οικονομική ζωή της χώρας, επηρέασε καί 
τήν πολιτική ζωή. Οί αγωνιώδεις προσπάθειες τοΰ Βενιζέλου νά επιτύχει 
τή σταθεροποίηση τής οικονομίας, μέ τή συναίνεση τών κομμάτων τής 
αντιπολίτευσης, καθώς καί οικονομικών καί πολιτικών παραγόντων, 
δπως ό Δημ. Μάξιμος -δέν δίστασε νά προτείνει καί τό σχηματισμό 
Οικουμενικής κυβέρνησης-, άπέτυχαν. Εξάλλου διαφωνούσαν μέ τήν πο
λιτική τοϋ Βενιζέλου καί βασικά στελέχη τών Φιλελευθέρων, άκόμα καί 
υπουργοί του, όπως ό υπουργός Οικονομικών Μαρής, ό όποιος καί πα
ραιτήθηκε (21-4-32), έπιμένοντας στήν άμεση διεξαγωγή εκλογών, τις 
όποιες ό Βενιζέλος δέν ήθελε γιά κανένα λόγο. Οί συνεχιζόμενες επαφές 
μέ τήν άντιπολίτευση δέν είχαν κανένα άποτέλεσμα. Ό  Βενιζέλος άντελή- 
φθηκε ότι ύπήρχε πιά δυσαρμονία άνάμεσα στήν κοινή γνώμη καί τήν κοι
νοβουλευτική εκπροσώπηση καί άποφάσισε νά παραιτηθεί, μέ τήν προσδο
κία πώς ή άνάληψη τής διακυβέρνησης τής χώρας, άπό άλλους θά δημι
ουργούσε εύκαιρίες γιά άνασύνταξη τοΰ κόμματός του, ώς τό Σεπτέμβριο 
πού θά γίνονταν οί εκλογές. Ό  Μάιος, λοιπόν, ήταν ό μήνας τών ραγδαί
ων πολιτικών εξελίξεων. Ό  Βενιζέλος δήλωσε στή Βουλή (τοΰ Μαΐου) ότι 
η κυβέρνησή του διατελοΰσε ύπό παραίτηση, εξήγησε τούς λόγους πού τόν 
οδήγησαν σ’ αύτή καί δήλωσε πώς, μέ ορισμένες προϋποθέσεις, θά στήριζε 
τή σχηματιζόμενη κυβέρνηση. Ό  πρόεδρος τής Δημοκρατίας Άλ. Ζαΐμης, 
προσπάθησε καί πάλι νά πετύχει τή συγκρότηση Οικουμενικής κυβέρνησης, 
χωρίς νά τό κατορθώσει. Μετά τήν άποτυχία καί τής τελευταίας προσπά
θειας γιά συγκρότησή κυβέρνησης συνασπισμού τών μικρών δημοκρατικών 
κομμάτων, ανέθεσε τελικά τήν εντολή -μέ υπόδειξη τοϋ Βενιζέλου- στόν



— 416 —

Άλ. Παπαναστασίου. "Ομως ή νέα κυβέρνηση ήταν αιχμάλωτη τής πλειο- 
ψηφίας της Βουλής. Ή  κοινή γνώμη τήν άποδέχτηκε, άλλά τά περισσότερα 
στελέχη τών Φιλελευθέρων καί τών εφημερίδων τους, τήν καταπολε

μούσαν. Πίεζαν, λοιπόν τό Βενιζέλο - μέ 
διάφορα προσχήματα- νά τήν άνατρέψει. 
Ό  Παπαναστασίου διέγνωσε τις προθέ
σεις τους και παραιτήθηκε, στίς 3 ’Ιουνί
ου, πριν άκόμα έμφανιστει στή Βουλή γιά 
νά ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης. Σέ δυό 
μέρες άναλάμβανε καί πάλι τήν εξουσία 
ό Βενιζέλος σχηματίζοντας τήν προτε
λευταία κυβέρνηση τής τετραετίας,. Άπό 
τούς ιστορικούς κρίνεται δτι ό σχηματι
σμός τής νέας κυβέρνησης είχε δυσμενή 
άντίκτυπο στήν κοινή γνώμη.

Πώς έκρινε ό γιαννιώτικος τύπος τις 
πολιτικές εξελίξεις; Ό  Ηπειρωτικός 
άγών, παρά τήν. έντονη άντίθεσή του, το
πικά, μέ τήν ηγεσία τοΰ κόμματος τών 

Φιλελευθέρων, δέν σχολίασε τις πολιτικές εξελίξεις. Περιορίστηκε μόνο νά 
δημοσιεύει καθημερινά, μέ λεπτομέρειες, δλες τις δημοσιογραφικές ειδή
σεις, γύρω άπό τό θέμα, άκόμα καί τις φήμες πού κυκλοφορούσαν στήν 
Αθήνα καί μιλοΰσαν γιά έπικείμενη δικτατορία. Ό  Κήρυ'ξ, άκολουθώντας 
πιστά τήν πολιτική τοΰ κόμματος τών Φιλελευθέρων, καί ιδιαίτερα τις 
πρωτοβουλίες τοΰ άρχηγοΰ του, συμφωνοΰσε πάντα μ’ αύτές, αύτό φανε
ρώνουν καί ή άρθρογραφία καί ό σχολιασμός τών γεγονότων. Εκείνες πού 
ξεσπάθωσαν καί δέν έκρυβαν τόν ένθουσιασμό τους γιά τήν παραίτηση τοΰ 
Βενιζέλου. άλλά καί τήν άπογοήτευσή τους, δταν σχημάτισε τή νέα κυβέρ
νηση, ήταν οί άντιβενιζελικές Ελευθερία καί Ήπειρος. Περισσότερο εκδη
λωτική ήταν ή Ελευθερία. Άφοΰ άπό τις άρχές Μαΐου δημοσίευσε σειρά 
έπικριτικών άρθρων κατά τοΰ Βενιζέλου: Τά χάλια τής κυβερνήσεως Βε
νιζέλου (12-5-32), Ό  άχαρακτήριστος (16-5-32). Βενιζέλος ό νεκροθάφτης 
τής Ελλάδος (19-5-32), Ίδε ό άνθρωπος (23-5-32), μέ τήν παραίτηση τοΰ 
Βενιζέλου ξέσπασε: Ξεκουμπίστηκε!, τιτλοφορούσε τό άρθρο τής 26-5-32. 
Έγραφε, καί τι δέν έγραφε, γιά νά καταλήξει: Καί όμως ό δικαίως τιμω
ρηθείς ήδη ελληνικός λαός έκ τής τετραετούς βενιζελικής κακοδιοικήσεως, 
ξεμεθυσθείς άπό τάς βενιζελικάς ψευδεπαγγελίας, καί λυθείς άπό τά βενι- 
ζελικά μάγια, θά φέρη εις τήν άρχήν τοϋ ελληνικού κράτους, τόν Μπα
μπούλαν τοϋ βενιζελισμοϋ, τόν Παν. Τσαλδάρην! Θά τόν φέρη διά νά 
σώση τήν Ελλάδα άπό τό χείλος τής αβύσσου καί νά τήν κάνη. άπό τσι
φλίκι τοϋ Βενιζέλου, πατρίδα όλων τών Ελλήνων. Δριμύτατο ήταν καί τό

Α λέξανδρος Ζάίμης
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επόμενο άρθρο του: Πώς ήλθε καί πώς φεύγει. Αυτό είναι τό κατάντημα 
τών ψευδομεσιών -κατέληγε-, τών ψευδαρχηγών της φυλής, τών ψευδοπη
δαλιούχων, τών ψευδοαναμορφωτών. Νά φεύγουν υπό τάς άράς τοϋ λαοϋ, 
δπως φεύγει σήμερον ό Βενιζέλος. Δέν άφησε άναπάντητο καί άρθρο τοΰ 
Κήρυκος τής 27-5-32 (είχε τόν τίτλο: Ό  κ. Βενιζέλος παρητήθη, τό έργον 
του δμως μένει). Εϊμεθα τελείως σύμφωνοι κ. Πανίδη δτι τό έργο τοϋ Βε- 
νιζέλου σου μένει καί θά μείνη ώς έργον έπονείδιστον καί άντεθνικώτα- 
τον! Ή ταν άπόλυτος στίς κρίσεις του ό Χρηστοβασίλης. Δέν άνεγνώριζε 
καμμιά προσφορά τοϋ Βενιζέλου, σέ άντίθεση μέ τήν κραυγαλέα πραγμα
τικότητα. Γιά τόν Χρηστοβασίλη ό χρόνος είχε σταματήσει στήν εκδίωξη 
τοΰ Κωνσταντίνου καί στόν τυφεκισμό τών εξ, γιά δλα θεωροΰσε υπεύ
θυνο τό Βενιζέλο. Τίποτα δέν θά τόν έκανε ν ’ άλλάξει γνώμη... Φυσικά 
ήταν έκδηλη ή στενοχώρια του δταν ό Βενιζέλος έπανήλθε στήν έξουσία. 
Άλλαξε ό Μανωλιός κι έβαλε τά ροϋχα άλλοιώς, άποφάνθηκε (6-6-32).

Έντονες, άλλά ήπιότερες, ήταν οί άντιδράσεις τής Ηπείρου. Φεύγει..., 
ήταν ό τίτλος τού άρθρου τής 24-5-32. Τοΰ καταμαρτυρούσε πολλά, ιδίως 
τόν κατηγορούσε γιά άποτυχία τής οικονομικής του πολιτικής, πού οδήγη
σε τή χώρα -κατά τήν άποψή της- σέ εξαθλίωση: Τά ταμεία διηρπάγησαν, 
τά περισσεύματα διενεμήθησαν. ή δραχμή κατέστη δεκάρα, τό συνάλλαγμα 
κατετέθη εις τάς τραπέζας τοϋ εξωτερικού, εις διαταγήν πολυωνύμων καρ
χαριών. Τών παραγωγικών έργων κατεφαγώθησαν ήδη τά χρήματα. Οί 
έλληνικοί τίτλοι χρησιμεύουν διά νά περιτυλίγουν χαλβά οί παντοπώλαι. 
Έγινε πρωτοφανής άμιλλα διαρπαγής τών πάντων καί δέν έμεινε πλέον 
οϋτε οβολός, δ ι’ αυτό καί παρητήθη. Υπερέβαλλε ό άρθρογράφος (ύπέγρα- 
φε μέ τά άρχικά β-γ). Δέν είχε φτάσει σ’ αύτό τό οικονομικό κατάντημα ή 
Ελλάδα. Φανερή ήταν καί τής Ηπείρου ή άπογοήτευση μετά τήν έπάνοδο 
τοΰ Βενιζέλου. Έπικριτικά, τέλος, ήταν καί τά σχόλια τής Αγροτικής 
ήχοϋς, τόσο γιά τις κυβερνήσεις Βενιζέλου. δσο καί γιά τήν κυβέρνηση Πα
παναστασίου. Δέν περίμενε τίποτα άπ’ αυτούς ό λαός, έγραφε.

Μετά τό σχηματισμό τής νέας κυβέρνησης Βενιζέλου, άρχισε έντονη 
προεκλογική κίνηση. Ό λα τά κόμματα, ήταν τώρα σίγουρα γιά τήν διεξα
γωγή τών έκλογών, τό Σεπτέμβριο' ό Βενιζέλος ζήτησε άπό τή Βουλή καί 
ψήφισε τήν άναλογική, φοβόταν πώς μέ τό πλειοψηφικό ό Τσαλδάρης θά 
σημείωνε συντριπτική νίκη' οί πολιτευτές τών κομμάτων άγωνίζονταν γιά 
τήν εξασφάλιση μιας θέσης στά ψηφοδέλτια, άρχισαν νά άλωνίζουν τήν 
ύπαιθρο, ύποσχόμενοι, δπως πάντα, λαγούς μέ πετραχήλια, γιά νά τά ξε- 
χάσουν τήν επόμενη τών έκλογών.

Σέ τοπικό επίπεδο ή κατάσταση διαμορφωνόταν ώς εξής: Τό Φιλελεύ
θερο κόμμα εξακολουθούσε νά υποφέρει άπό τή διάσπαση τών στελεχών 
καί τή δημιουργία δυό μετώπων: ένός, μέ έπικεφαλής τόν Δ. Μπότσαρη 
καί δεύτερου ύπό τόν Σιμό, μέ τόν όποιο συνεργάζονταν οί Δούλης, Βη-



λαράς, Μπέμπης (ol τελευταίοι ήταν γερουσιαστές). Ό  αγώνας μεταξύ τών 
δυό ομάδων συνεχιζόταν μέ οξείες αντιπαραθέσεις, εμφανείς καί τον πα
ρασκηνίου, πού οπωσδήποτε αποδυνάμωναν τό κόμμα καί τήν άπήχηση 
τών προεκλογικών εξαγγελιών του. Οί άντίπαλοι κομματικοί σχηματισμοί, 
τούς οποίους ύποβοηθοϋσε ή συνεχιζόμενη διένεξη, κατέβαλαν κάθε προ
σπάθεια νά τήν οξύνουν περισσότερο, βέβαιοι ότι θά άπεκόμιζαν κέρδη. 
Πλήγμα γιά τό Μπότσαρη στάθηκε καί ή συμμετοχή τοϋ Χαβίνη (βουλευτή 
Πρεβέζης) στή νέα κυβέρνηση Βενιζέλου καί ή τοποθέτησή του σέ καίριας 
σημασίας θέση, στό υπουργείο Στρατιωτικών.

Στό Λαϊκό κόμμα ή κατάσταση ήταν ρευστή, άπό τήν άποψη ποιοι τε
λικά θά συμμετείχαν στό ψηφοδέλτιό του. Οί φήμες πού κυκλοφορούσαν 
παρασκηνιακά, τή μιά μέρα έφερναν ώς βέβαιους ύποψήφιους ορισμένους, 
τήν επόμενη άλλους. Αύτό έδωσε τή δυνατότητα στόν Κήρυκα, νά έπέμβει 
καί νά επιτείνει τή σύγχιση -γιά νά σταματήσει καί ή ενασχόληση τών έφη- 
μερίδων μέ τά συμβαίνοντα στούς κόλπους τοΰ Φιλελεύθερου κόμματος- 
δημοσιεύοντας άνταποκρίσεις καί φήμες τών παρασκηνίων γιά τό ποιοι 
θά κατάρτιζαν τό ψηφοδέλτιο τοΰ Λαϊκού κόμματος. Ή  επέμβαση καί ή 
συνεχής άρθρογραφία καί ενασχόληση τοΰ Κήρυκος μέ τά εσωκομματικά 
τών Λαϊκών, προκάλεσε σύγχιση καί άνησυχίες, δέν ήξερε κανείς τί νά π ι
στέψει. Ό .τ ι επιδίωκε ό Κήρυξ. τό πέτυχε. Τά όργανα τοϋ κόμματος, ή 
Ελευθερία άλλά καί ή *Ηπειρος, διέγνωσαν τόν κίνδυνο καί άντέδρασαν. 
Ή  *Ηπειρος σέ άρθρίδιό της (6-6-32) σημείωνε: Είς προχθεσινόν σχόλιόν 
μας, έχαρακτηρίσαμεν τό ενδιαφέρον τής βενιζελικής εφημερίδας (τοΰ Κή
ρυκος), ή όποία εννοεί νά άσχολειται μέ τά πράγματα τοϋ «Λαϊκού κόμ
ματος» έν Ήπείρω καί νά καταρτίζη τόν συνδυασμόν του. μωρόν. ’Ήδη 
ειμεθα υποχρεωμένοι νά τό χαρακτηρίσωμεν ϋπουλον καί κακόβουλον, το- 
νίζοντες συγχρόνως τήν άπόλυτον άνάγκην τής ταχείας διευθετήσεως τών 
πραγμάτων, εις τρόπον ώστε οίαιδήποτε κακόπιστοι, ανόητοι καί εμπα
θείς άναμίξεις ξένων, νά μήν δύνανται νά ταράξουν τήν ισορροπίαν των. 
Κατέληγε συνιστώντας στό Λαϊκό πολιτικό σύλλογο νά έπέμβει γιά νά 
τερματισθεΐ ή σύγχιση. Γιά τό ίδιο θέμα, άσχολήθηκε καί ή Ελευθερία σέ 
δυό άρθρα (9 καί 13-6-32, μέ τίτλο: Οί Μεντορισμοί τοϋ «Κήρυκος»: Ό  
«Κήρυξ», πονηρός ων καί πονηρά διαλογιζόμενος καί είς πονηρόν κόμμα 
άνήκων,... έπεδίωξε (μέ τά δημοσιεύματά του), διά τής άναμίξεως προσώ
πων, μή επιθυμούν των νά πολιτευθοϋν είς τάς έπικειμένας έκλογάς καί 
προσώπων, ουδόλως ένισχυσάντων τούς μέχρι τοϋδε αγώνας τοϋ ένταϋθα 
«Λαϊκού κόμματος»,... νά γίνη αυτός ό συντελεστής τοϋ καταρτισμού τοϋ 
ένταϋθα συνδυασμού τοϋ κόμματος, τό όποιον ποτέ δέν θά τό έπιτρέψω- 
μεν... Παύσατε. κύριε διευθυντά τοϋ «Κήρυκος» νά βαυκαλίζεσθε μέ τήν 
ματαίαν ιδέαν δτι θά γίνετε σείς. ό πολιτικός μας αντίπαλος, ρυθμιστής 
τού ένταϋθα Λαϊκού συνδυασμού, διότι ρυθμιστής τούτον είναι ό γνωστό-
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τατοζ κύκλος τών ένταϋθα άκραιφνών συνεργατών τοϋ «Λαϊκού κόμμα
τος» καί ούδείς άλλος. Τελικά, σύμφωνα καί μέ τήν υπόδειξη τής Ηπείρου, 
μέ επιστολή του στίς έφημερίδες, ό πρόεδρος τοΰ Ααϊκοϋ πολίτικου 
συλλόγου Κ. Σ. Σπέγγος, έκανε γνωστό ότι: Ούδεμία διάστασις υπάρχει 
εις τάς τάξεις τοϋ «Ααϊκοϋ κόμματος» ένταϋθα. οϋτε διχογνωμία. "Οσον 
αφορά τήν κατάρτισιν τοϋ Ααϊκοϋ συνδυασμού Ίωαννίνων... θά ζη- 
τηθώσιν αί γνώμαι όλων τών τοπικών παραγόντων τοϋ κόμματος καί θά 
ύποβληθώσιν εις τόν κ. άρχηγόν τοϋ «Λαϊκού κόμματος», οϋτος δέ, ώς μό
νος αρμόδιος, θά καταρτίση καί άναγγείλη τελικώς τούτον. Καί μετά τήν 
άνακοίνωση ή άνάμιξη τοΰ Κήρυκος δέν σταμάτησε. Ό  Χρηστοβασίλης 
υποπτευόταν ότι πίσω του κρυβόταν, κάποιος ύποβολεύς εξ υπογείου, 
ύπονοώντας ύποψήφιο βουλευτή τού Ααϊκοϋ κόμματος.

Ή  εναλλαγή τών κυβερνήσεων δημιούργησε πρόβλημα καί στίς τοποθε
τήσεις Γενικών διοικητών στήν ’Ήπειρο. Ό  διορισθείς, σέ άντικατάσταση 
τοϋ Γ. Μόδη. Π. Εύριπαιος, άνέλαβε καθήκοντα άλλά συνεχώς βρισκόταν 
στήν ’Αθήνα, όπου είχε άναλάβει άλλες ευθύνες ώς υφυπουργός Οικονο
μικών. Ή  *Ηπειρος, άπό τήν πρώτη στιγμή είχε τοποθετηθεί έναντίον του, 
τονίζοντας ότι σέ τίποτε δέν μπορούσε νά βοηθήσει τήν άκριτική επαρχία, 
έξαιτίας τών πολλαπλών ευθυνών του. Μέ τό σχηματισμό τής κυβέρνησης 
Παπαναστασίου, διορίστηκε Γενικός διοικητής ό Αύγουστος Θεολογίτης, 
γιά τόν όποιο ό Ηπειρωτικός άγών, είχε δημοσιεύσει επαινετικό σχόλιο. 
Δέν πρόφτασε νάρθει στά Γιάννινα, ό Παπαναστασίου παραιτήθηκε. Σύμ
φωνα μέ τις άνταποκρίσεις άπό τήν ’Αθήνα, μέ τή νέα κυβέρνηση Βενιζέλου 
θά διοριζόταν Γενικός διοικητής, ό βουλευτής Δράμας Γεώργιος Βοραζά- 
νης (άπό τή Βίτσα) (Ήπειρος, 10-6-32). Δέν άνταποκρινόταν στήν πραγμα
τικότητα ή είδηση' τοποθετήθηκε ώς Γενικός διοικητής ό ’Ιωάννης Τσιγκό- 
λης, γερουσιαστής Αιτωλοακαρνανίας. Ό  Χρηστοβασίλης (30-6-32) σχο
λίασε τό διορισμό του: Είναι έκ τών καλλιτέρων πολιτευτών τοϋ Καρπενη
σιού, άλλά άποροϋμεν πώς έδέχθη τόν διορισμόν τοϋτον, έν παραμοναϊς 
εκλογών, προκειμένου μετά δύο τό πολύ μήνας νά πέση ή κυβέρνησις Βε
νιζέλου. Άλλωστε κατ' ούδέν υστερεί ώς Γενικός διοικητής ό κ. Γ. Θεοδω- 
ρακης. ό πλήρης ένθουσιασμοϋ καί καλής θελήσεως Θεοδωράκης...

Μέ τήν έναρξη τής προεκλογικής περιόδου, διαμορφώθηκαν, καί οί πο
λιτικές παρατάξεις πού θά μετείχαν στίς εκλογές. Τά ψηφοδέλτια ήταν έξ: 
α) Τών Φιλελευθέρων, μέ έπικεφαλής τόν Μπότσαρη, άμφισβητούμενο άπό 
το Σΐμο, β) Τών Λαϊκών, χωρίς εμφανή άρχηγία, γ) Τοΰ Αγροτικού κόμ
ματος. μέ έπικεφαλής τόν Άλ. Μυλωνά, δ) Τών Προοδευτικών (Καφαντά- 
Q11), μέ έπικεφαλής τόν Άλ. Μελα, ε) Τών Παπαναστασιακών (Δημοκρα
τικής ενώσεως) καί στ) Τών κομμουνιστών. Στίς άρχές τής προεκλογικής 
περιόδου είχε καταβληθεί προσπάθεια συνεργασίας τών Μελά καί 
Μυλωνά, τελικά ναυάγησε. Τά δημοσιογραφικά όργανα πού ύποστήριζαν



τήν κάθε παράταξη -κυρίως τις τέσσερες πρώτες- ήσαν: α) ό Κήρνξ, τό επί
σημο όργανο τοϋ κόμματος τών Φιλελευθέρων. Αγωνίστηκε, μέ επιτελείο 
συνεργατών, σθεναρά γιά τήν επικράτηση καί πάλι τών Φιλελευθέρων στό 
νομό, γνωρίζοντας καλά ότι αύτή τή φορά, λόγω τοϋ άναλογικοϋ συστή
ματος καί τής εσωκομματικής διχόνοιας -είχε κι ό ίδιος μερίδιο εύθύνης 
γιά τήν κατάσταση- τά πράγματα ήταν δύσκολα. Ή  εσωτερική διαμάχη μεί
ωσε τήν άκτινοβολία τοϋ κόμματος, τό άναγνώριζε καί ό Κήρυξ, καί κα
τέβαλε μεγάλες προσπάθειες νά πείσει τά στελέχη νά ομονοήσουν. Έγραφε 
συνεργάτης του (μέ τό ψευδώνυμο Φιλελεύθερος λίγο καιρό μετά τήν έναρ
ξη τοϋ προεκλογικού άγώνα: Τό σπουδαιότερον ζήτημα πού απασχολεί σή
μερον τούς Φιλελευθέρους εκλογείς τών Ίωαννίνων. είναι πώς θά έμφανι- 
σθεΐ τό κόμμα εις τήν επικειμένων εκλογικήν πάλην. 'Όσον δέ περισότερον 
πλησιάζομεν πρός τάς έκλογάς, τόσον άγων ιώδες καθίσταται τό ερώτημα, 
τό όποιον υποβάλλει έκαστος ψηφοφόρος εις τόν εαυτόν του: «Θά έμφα- 
νισθή άραγε ένιαίον καί άδιαίρετον τό κόμμα τών Φιλελευθέρων εις τόν 
εκλογικόν άγώνα. ή μήπως θά πραγματοποιηθώ ή άπειληθείσα άπό πολλοΰ 
διάσπασις; Ό  άρθρογράφος παρέθετε στή συνέχεια όλα τά επιχειρήματα 
πού συνηγορούσαν γιά τήν ενότητα, γιά νά καταλήξει: Χρειάζονται ήρά- 
κλειαι προσπάθειαι διά νά πεισθή ό λαός δτι τόν παρασύρουν άλλην μίαν 
φοράν εις τήν καταστροφήν (έννοεί τά άλλα κόμματα καί προπαντός τό 
Λαϊκό). Τό πείσμα καί ή διαίρεσις δέν είναι άναμφισβητήτως καλός βοη
θός δι ’ ένα τοιοϋτον άγώνα. Καί αυτό περισότερον παντός άλλου τό γνω
ρίζουν καλώς οί Φιλελεύθεροι εκλογείς τών Ίωαννίνων. Καιρός άναμονής 
δέν υπάρχει. Θά γραφούν καί άλλα άρθρα, παραινετικής μορφής άπό τόν 
Κήρυκα. Βέβαια ή διάσπαση δέν έγινε, ένα μόνο ψηφοδέλτιο καταρτίστηκε. 
Ή ταν έκδηλη δμως, κατά τις προεκλογικές εμφανίσεις, ή διχαστική τάση 
άνάμεσα στούς ύποψήφιους τοΰ συνδυασμού, προπαντός μεταξύ τών 
Μπότσαρη καί Σίμου-Λούλη. Ό  Κήρυξ ύποστήριζε τό Μπότσαρη, άφοΰ 
άπό τις άρχές τοΰ χρόνου έρριξε, μέ τήν άρθρογραφία του, τό σπόρο τής 
διάσπασης, προβάλλοντας τό Σΐμο, τόν όποιο γρήγορα έγκατέλειψε γιά νά 
έπανέλθει στόν πρώτο, β) Ή  Ελευθερία, πιστή στις φιλοβασιλικές ιδέες 
της, πού κάθε τόσο εύρισκε αιτίες γιά νά τις έκφράζει δημόσια, άκο- 
λουθοΰσε πιστά τό Λαϊκό κόμμα, άπό τήν άρχή τής έκδοσής της. Άλλοι- 
θώρισε λίγο, στήν εποχή τής δικτατορίας πρός τόν Πάγκαλο, γρήγορα 
δπως άποκατέστησε τήν πολιτική της γραμμή. Εξάλλου, σ’ δλες τις έκλο- 
γικές άναμετρήσεις, ό έκδοτης καί διευθυντής της Χρ. Χρηστοβασίλης, 
ήταν υποψήφιος καί μετείχε στό ψηφοδέλτιο τοΰ Λαϊκού κόμματος. ’Αγω
νίστηκε σκληρά, μέ άρθρα καί σχόλια σέ κάθε έκδοσή του, κατά τοΰ Βενι- 
ζελισμοΰ καί τοΰ άρχηγοΰ του. τόν όποιο, δπως κατ’ επανάληψη σημειώ
θηκε, θεωρούσε τόν αίτιο παντός κακού γιά τήν Ελλάδα. ’Αγωνίστηκε μέ 
πείσμα καί γιά νά έκλεγεϊ βουλευτής, χωρίς νά τό κατορθώσει. Δοκίμασε
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μεγάλη έκπληξη γιά τήν άποτυχία του. στενοχώρια καί πικρία, πού τόν 
οδήγησαν νά σταματήσει, μετά τις εκλογές, τήν έκδοση τής εφημερίδας του, 
γιά μεγάλο χρονικό διάστημα. Πίστευε πώς οί εσωκομματικοί του άντίπα- 
λοι δέν φέρθηκαν άνδρικά άπέναντί του. Τόν ενόχλησε ιδιαίτερα ή εκλογή 
τοϋ δικηγόρου Γεωργ. Κωνσταντινίδη, ώς βουλευτή καί άπό τότε οί σχέ
σεις τους ψυχράνθηκαν. γ) Ή  Ή πειρος, άντιβενιζελικής τοποθέτησης, 
μετά τό θάνατο τοΰ Γ. Χατζή, μέ τήν έναρξη τής προεκλογικής περιόδου, 
χωρίς νά πάψει νά ύπηρετεί τήν άντιβενιζελική ιδέα, άρχισε, μέ έμμεσο 
τρόπο στήν άρχή. μέ καθαρή τοποθέτηση ύστερα, νά υποστηρίζει τό κόμμα 
τών Προοδευτικών (Καφαντάρη) καί κατά κύριο λόγο τόν επικεφαλής τοϋ 
συνδυασμού Άλέξ. Μελά, γιά τήν προβολή τοΰ οποίου διέθετε καθημερινά 
τις στήλες της. Δέν ξεχνοΰσε, βέβαια τόν κύριο στόχο τής άντιπολιτευτικής 
της γραμμής, τούς Φιλελεύθερους, στράφηκε όμως μέ ιδιαίτερη σφοδρότη- 
τα, καί κάποτε μέ εμπάθεια, έναντίον τοϋ άρχηγοϋ τοϋ ’Αγροτικού κόμμα
τος. καί επικεφαλής τοΰ συνδυασμοϋ. Άλέξ. Μυλωνά. Στις επιθέσεις της 
άντιδροΰσαν έντονα ό Ηπειρωτικός άγών καί ή Αγροτική ηχώ. πού στή
ριζαν τό Αγροτικό κόμμα καί τόν άρχηγό του. Ή  Ήπειρος, άπό τό ψη
φοδέλτιο τοΰ Λαϊκού κόμματος, υποστήριξε, επιλεκτικά, τήν ύποψηφιότη- 
τα τοΰ Γ. Κωνσταντινίδη. δ) Ό  Ηπειρωτικός άγών καί ή Αγροτική ηχώ 
είχαν άπό καιρό τοποθετηθεί υπέρ τοΰ Αγροτικού κόμματος καί τοϋ Άλ. 
Μυλωνά. Έξεθείαζαν τήν προσωπικότητά του, καθώς καί τό κοινο
βουλευτικό έργο του καί τή συμβολή του στήν επίλυση πολλών προβλημά
των τής Ηπείρου' δέν άφηναν επίσης άναπάντητη κάθε έπίθεση έναντίον 
του. Ή ταν φυσικό καί νά πανηγυρίσουν γιά τήν εκλογή του ώς βουλευτή, 
ε) Άπό τις εβδομαδιαίες εφημερίδες, ή περισσότερο θορυβώδης, ή Κραυγή. 
άντιβενιζελικής ιδεολογίας, δέν δίστασε νά την έγκαταλείψει γιά νά ύπο- 
στηρίξει τήν υποψηφιότητα τοΰ Άλ. Μελά. Άπό τό ψηφοδέλτιο τοΰ Λ α ϊ
κού κόμματος πρόβαλλε τήν ύποψηφιότητα τοΰ Γεωργ. Κωνσταντινίδη (ή 
υποστήριξη τοΰ Κωνσταντινίδη άπό πολλές εφημερίδες, θά γίνει αιτία 
προεκλογικά, άλλά κυρίως μετεκλογικά, έντονων καί συχνά άνέντιμων 
επιθέσεων έναντίον του, έκ μέρους τών άντιπάλων του, πού τόν ύποχρέ- 
ωσαν σέ δημοσιεύματα άπολογητικών κειμένων άλλά καί σέ σκληρές άντε- 
πιθέσεις). Οί άλλες εβδομαδιαίες εφημερίδες ύποστήριξαν καί τούς Φιλε
λεύθερους καί τούς Προοδευτικούς καί τής Δημοκρατικής ένώσεως τοϋ 
Παπαναστασίου. Οί κομμουνιστές είχαν τή δική τους μέθοδο διεξαγωγής 
των προεκλογικών άγώνων, δέν στηρίζονταν στις έφημερίδες τών Γιαννί- 
νων.

Τόν τόνο καί τό περιεχόμενο τής προεκλογικής εκστρατείας, έδωκε, 
πανελλήνια καί τοπικά, ή Αθήνα, μέ τούς λόγους τών άρχηγών τών κομ
μάτων. Τά κύρια χαρακτηριστικά τής έκστρατείας αύτής ήταν: Ή  έκ μέ
ρους τοϋ Βενιζέλου έκμετάλλευση τοϋ καθεστωτικού ζητήματος, γιά τον

— 421 —



— 422

τερματισμό τοΰ όποιου -αναγνώριση δηλαδή τοΰ Δημοκρατικού πολιτεύ
ματος- τό Λαϊκό κόμμα, φοβούμενο διαρροή οπαδών του, εξακολουθούσε 
νά έχει επιφυλάξεις. Καθώς ό Βενιζέλος διαπίστωνε, ότι ύπήρχε διαρροή 
καί στις τάξεις τοΰ κόμματός του, γιά νά συσπειρώσει τις φιλελεύθερες 
μάζες, δέν δίστασε νά διακηρύξει όχι μόνο ότι τό πολίτευμα κινδύνευε, 
άλλά νά δώσει άνοιχτά τό σύνθημα, μέ τό λόγο του στά Χανιά, τής έναρ
ξης εμφυλίου πολέμου: Ό  εμφύλιος σπαραγμός -είπε- ό όποιος διαρκεϊ 
από 17 ετών, δέν ήμπορεϊ νά τερματισθή, παρά κατά δύο τρόπους: Ή  διά 
τής συνεννοήσεως τών δύο μερών, επί τή βάσει τής όποιας θ ’ άποκατα- 
σταθή όριστικώς ή ειρήνη μεταξύ τών άντιμαχομένων, ή διά τής καθυπο- 
τάξεως τοϋ ενός μέρους υπό τοϋ άλλου, έως δτου άναγνωρίση όριστικώς 
τήν ήτταν του καί ζητήση πλέον τήν άνευ όρων ειρήνην... Άπό τό «Λαϊκόν 
κόμμα» έξαρτάται ν ’ άποφασίση, ή νά συνέχιση τόν εμφύλιον πόλεμον, 
άντιμετωπίζον τάς συνεπείας αυτού, ή νά θέληση δι ’ άμοιβαίας συνεννοή
σεως, νά ρυθμισθή τό καθεστωτικόν ζήτημα. Δέν θα μιλούσε έτσι ό Βενι
ζέλος, άν δέν στηριζόταν κάπου, και αυτό τό στήριγμα ήταν ό Στρατιω
τικός σύνδεσμος, άποτελούμενος άπό βενιζελικά στελέχη, από τά όποια 
προερχόταν καί ή ηγεσία τών ενόπλων δυνάμεων. Αύτούς τούς Στρατο- 
κράτες, δπως τούς άποκαλοΰσαν οί άντίπαλοι, τούς πολεμούσε μέ πάθος 
ή ’Ήπειρος, καθ’ δλη τήν προεκλογική περίοδο, φοβόταν τήν άνάμιξή τους 
στις εκλογές καί τή νόθευση τοΰ λα'ίκοΰ φρονήματος. Αλλά καί οί άλλες 
άντιβενιζελικές έφημερίδες, τής Αθήνας καί τών έπαρχιών, έγραφαν άρ
θρα εναντίον τους.

Οί άρχηγοί τών μικρών δημοκρατικών κομμάτων, μέ επικεφαλής τόν 
Παπαναστασίου, χαρακτήρισαν στασιαστική τή συμπεριφορά τοΰ Βενιζέ
λου, τήν άμεση παραίτηση τοΰ οποίου ζήτησε άπό τόν Πρόεδρο τής Δημο
κρατίας, ό Τσαλδάρης. Στήν προτροπή τού Ζάΐμη ν ’ άναγνωρίσει άμέσως 
τό Δημοκρατικό πολίτευμα, άφού είχε δηλώσει δτι είχε τέτοια πρόθεση, ό 
Τσαλδάρης, δήλωσε δτι προεκλογικά δέν μπορούσε νά τό κάνει, γιατί θά 
είχε σοβαρές έπιπτώσεις στούς οπαδούς τοΰ κόμματος, έδωσε δμως τήν 
υπόσχεση δτι μετεκλογικά θά τό έκανε. Πραγματικά, άμέσως μετά τις έκλο- 
γές, μέ επιστολή του πρός τό Ζάίμη (3-10-32) άναγνώρισε τό πολίτευμα.

Έπισείοντας τούς κινδύνους γιά τό Δημοκρατικό πολίτευμα, ό Βενιζέ
λος κατόρθωσε νά συγκρατήσει τό μεγαλύτερο μέρος τών Φιλελευθέρων 
στό πλευρό του. Ό μως ή δύναμη τοΰ κόμματος, σέ σύγκριση μέ τις 
εκλογές τοΰ 1928 είχε αισθητά μειωθεί. Τό τραγικό γ ι’ αυτόν ήταν πώς ή 
πρόβλεψή του ότι σέ μιά εμφύλια σύγκρουση ό άντίπαλος έπρεπε νά ήττη- 
θεΐ κατά κράτος καί νά παραδοθέΐ άνευ δρων, θά επαλήθευε γιά τό κόμμα 
του. Τά συνταρακτικά γεγονότα πού διαδραματίστηκαν κατά τήν τετραετία 
1933-1936, τό έπιβεβαίωσαν.

Πριν γίνει λόγος γιά τά άποτελέσματα τών έκλογών, σέ πανελλήνια κλί



μακα, καί στίς συνέπειες τους, ας ξαναγυρίσουμε στά Γιάννινα γιά νά άνα- 
φερθοϋμε σ’ δσα έγιναν σέ τοπικό επίπεδο. Οί συνδυασμοί άναφέρθηκαν, 
άνάγκη νά σημειωθούν καί τά ονόματα τών ύποψήφιων. α) Στό Φιλελεύ- 
θεοο κόμμα δέν έγινε ή διπάσπαση πού φοβούνταν πολλοί. Οί Μπότσαρης

καί Σΐμος κατέβηκαν μέ κοινό 
ψηφοδέλτιο. Σ ’ αυτό μετείχαν οί: 
Δημ. Μπότσαρης, Σπ. ΣΙμος, 
Άλκ. Δούλης, Γεώργ. Καγιας, 
Κων. Κατσαδήμας, Ορ. Στέας καί 
Δημ. Βέργος. β) Ό  συνδυασμός 
τοϋ Ααϊκοϋ κόμματος περιλάμ
βανε τούς Γεώργιο Γάγαρη, Μιχ. 
Δερδεμέζη, Κων. Ζαούση, Γεώργ. 
Κωνσταντινίδη. Γεώργ. Μουλαϊ- 
μίδη, Κων. Σπέγγο καί Χρ. Χρη- 
στοβασίλη. (Καταβλήθηκε προ
σπάθεια νά μετάσχει τοϋ συνδυα
σμού καί ό διευθυντής τών 
Σ.Π.Δ.Π. Γ. Δούμας, άλλά άρνή- 
θηκε. γ) "Υποψήφιοι τοϋ Α γροτι
κού κόμματος ήταν οί: ’Αλέξ. 
Μυλωνάς, Μιχ. Αράπης, Νικ. 
Γούσιας, Άριστ. Αώλης, Γεώργ. 
Μπάρδας, Δημ. Ρογκότης, Δημ. 
Τσιπούρης. δ) Ό  συνδυασμός 
τών Προοδευτικών (Καφαντάρη) 
άποτελέστηκε άπό τούς: Αλέξ. 
Μελα, Βασ. Δημάρατο, Ίωάν. 
Μπάρμπα, Κων. Μιχαηλίδη, Γε
ώργ. Τζαμίχα καί Νικ. Χρηστο- 
γιώργο. (Ό  έβδομος υποψήφιος 
τοϋ συνδυασμού τών Προο
δευτικών, δικηγόρος Δημ. Γ. Μέρ- 
τζος, άποκλείστηκε άπό τό Πρω
τοδικείο, μέ τήν αιτιολογία ότι

Θ ρασύβουλος Στέας, άπό τούς πιό δρα
στήριους δικηγόρους τής Ζαγορισιακής 
παροικίας Αθηνών. Ό  ν εό τερ ο ς  άπό 
τοϋς πολιτευτές τού κόμματος τώ ν Φιλε
λευθέρω ν, μέ π ο λλ ές συμπάθειες πού 
δέν  είχαν όμως άντίκρυσμα σέ ψήφους. 
(Η φωτογραφία στέλλεται στόν άδελφό 
του ^ενοφ ώ ντα , πατέρα τού Παν. Στέα, 
άμέσως μετά τις έκλογές τοΰ 1932).

είχε ύπηρετήσει ώς Πάρεδρος τοϋ 
Ειρηνοδικείου Ίωαννίνων). ε) Ό  συνδυασμός τών Παπαναστασιακών 
(στίς έκλογές κατέβαινε μέ τό όνομα Άγροτοεργατικόν κόμμα) άποτελέ
στηκε άπό τούς: ΪΙ. Γεωργίτση, Άρ. Βασιλειάδη, Γ. Τούμπουρο, Άλή Ρασίχ 
Ντίνο. Θ. Μέρτζιο, Περ. Καραπάνο καί Κ. Παϊλόπουλο. στ) Στόν κομ
μουνιστικό συνδυασμό μετείχαν οί: Περ. Καρασκόγιας καί Μιχ. Τσάντης.
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ζ) ’Ανεξάρτητοι: Άρ. Κουσίδης, Ίωάν. Μπάρμπας, Γεώργ. Τζαμίχας, Άλή 
Ντινος τοΰ Σαφέτ (τών μουσουλμάνων).

Ό  προεκλογικός άγώνας δέν είχε τήν οξύτητα τών προηγούμενων εκλο
γικών αναμετρήσεων, έξαιτίας τοΰ άναλογικοΰ συστήματος. Δέν ελέιψαν 
βέβαια ούτε οί εμπαθείς προσωπικές επιθέσεις, ύβριστικές πολλές φορές, 
ούτε ή διάδοση ψευδών ειδήσεων καί ή κυκλοφορία φημών πού δημι
ουργούσαν δυσμενείς εντυπώσεις στό έκλογικό σώμα, κάποτε όμως άπέ- 
βαιναν καί σέ βάρος τών παρατάξεων πού τίς κατασκεύαζαν. Κάθε κόμμα 
προσπαθοΰσε νά μειώσει τήν προσωπικότητα τών άντίπαλων δλων τών 
συνδυασμών. Είναι χαρακτηριστικό πώς οί προεκλογικές περιοδείες τών 
άντίπαλων υποψηφίων πάντοτε ήταν άποτυχημένες, ενώ τών μετεχόντων 
στον ίδιο συνδυασμό, πάντοτε θριαμβευτικές.Ακόμα καί ή υποδοχή τών 
πολιτικών άρχηγών (στά Γιάννινα ήρθαν καί μίλησαν καί ό Έλ. Βενιζέλος 
καί ό Π. Τσαλδάρης) χαρακτηριζόταν άπό τούς άντίπαλους ώς πλήρης 
άποτυχία, ενώ δέν συνέβαινε κάτι τέτοιο. 'Όπως συνήθως γίνεται μέ τήν 
εφαρμογή τής άναλογικής, τά «συντροφικά μαχαιρώματα» -κατά τή σημε
ρινή ορολογία- βρίσκονταν στήν ήμερήσια διάταξη. Εντονότερη ήταν ή 
εσωκομματική διαπάλη στό συνδυασμό τών Φιλελευθέρων άνάμεσα στους 
Μπότσαρη, Σΐμο καί Δούλη.

Στό στρατόπεδο τών άντιπολιτευόμενων τό κόμμα τών Φιλελευθέρων 
επικρατούσε αισιοδοξία γιά ένα εύνοϊκό άποτέλεσμα ύπέρ τών κομμάτων 
τής αντιπολίτευσης, μετριαζόταν δμως άπό τίς διαδιδόμενες φήμες περί 
έπικείμενων στρατιωτικών κινημάτων καί προσπάθειας νοθείας τών εκλο
γικών άποτελεσμάτων. Οί φόβοι έγιναν μεγαλύτεροι άπό τήν ημέρα τής 
άνασύστασης τοΰ Στρατιωτικού συνδέσμου καί τίς έμφυλιοπολεμικές δια
κηρύξεις τοΰ ίδιου τοΰ Βενιζέλου. Στις 10-8-32, οί αρχηγοί τών άντιπολι- 
τευόμενων κομμάτων, Π. Τσαλδάρης, Γ. Καφαντάρης, Άλ. Παπαναστασί
ου καί Κων. Ζαβιτσιάνος συνήλθαν σέ σύσκεψη καί έξέδωκαν διάγγελμα 
πρός τόν ελληνικό λαό. Σ ’ αύτό ύπογράμμιζαν τίς εύθύνες τοΰ Βενιζέλου 
γιά τήν άνασύσταση -τήν όποια καί επικρότησε- τοΰ Στρατιωτικού συνδέ
σμου καί διαμαρτύρονταν γιά τό γελοίο, δπως τόν χαρακτήριζαν, ισχυρι
σμό του, δτι κινδύνευε τό πολίτευμα. Τό πολίτευμα -τόνιζαν- δέν διατρέ
χει κανένα κίνδυνο γιατί δέν ύφίσταται κόμμα αξιον τοϋ όνόματός του 
πού ν ’ άποβλέπη είς τήν ανατροπήν τοϋ Πολιτεύματος. Κίνδυνοι σ’ αυτές 
τίς εκλογές δέν δημιουργήθηκαν, άπό τίς επόμενες δμως ή ανάμιξη τών 
στρατοκρατών καί ή έπανάσταση τοΰ Βενιζέλου τό 1935, οδήγησαν στήν 
κατάργηση τής Δημοκρατίας καί τήν έπαναφορά τής Βασιλείας.

Είχε καί τά εύτράπελά του ό προεκλογικός άγώνας. Κάποια παρουσία
ζε μέ τό δικό του χιουμουριστικό τρόπο ό Χρηστοβασίλης. Έγραφε π.χ. 
γιά τίς πολιτικές διαφοροποιήσεις τοΰ δικηγόρου Γ. Νιαβή: Ό  φίλος κ. Γ. 
Νιαβής, επαγγέλλεται τόν Λαϊκόν, συνεργάζεται στενώτατα μετά τοϋ Πα-
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παναστασιακοϋ φίλον δικηγόρον κ. Γ. Καγιά. (ό Καγιάς τελικά κατέληξε 
στό συνδυασμό τών Φιλελευθέρων) καί παραθέτει γεύμα είς τόν βενιζε- 
λικόν ύπονργόν τών Στρατιωτικών καί αρχηγόν τον βενιζελικοϋ συνδυα
σμού Λευκάδος-Πρεβέζης-'Λρτης κ. Χαβίνην. Μή λησμονοϋμεν δτι ό Γ. 
Νιαβής είναι Κατσάνος καί μάλιστα άπό εκείνους πώχονν βάλει τόν Διά
βολον στό κολοκύθι, ώς βέβαιοί ήπειρωτική παροιμία, καί τώρα προβάλ
λει (4-8-32) τό ζήτημα ποια. άπό τά τρία κόμματα θά μπουν στό κολοκύθι 
σου Νιαβή; Ό  Νιαβής θύμωσε μέ τό σχόλιο και γύρισε πίσω τήν Ελευθερία 
στήν οποία ήταν συνδρομητής. (Τό έπιστραφέν. ώς άπαράδεκτον. φύλλο 
βρίσκεται στό σώμα τοΰ άρχείου τής εφημερίδας). Άλλά καί τό βενιζελικό 
βιβλιοπώλη Γ. Κουμπλομμάτη πείραξε ό Χρηστοβασίλης (15-8-32). Στή 
στήλη τών άναχωρήσεων σημείωνε: Ανεχώρησεν είς !Αθήνας ό τέως βενι- 
ζελικός βιβλιοπώλης τής πόλεώς μας κ. Γ. Κουμπλομμάτης, δπως πα- 
ρουσιασθή είς τόν άρχηγόν τοϋ «Λαϊκοϋ κόμματος» Π. Τσαλδάρην καί ζη- 
τήση άφεσιν τών βενιζελικών άμαρτιών τον καί μετά τήν σχετικήν κάθαρ- 
σιν θά μεταβη είς τά λοντρά τής Αιδηψού πρός σωματικήν τον θεραπείαν. 
Στό γυρισμό τοΰ Κουμπλομμάτη έγραψε: Αφίχθη έξ Αθηνών ό κ. 
Κουμπλομμάτης. μή γενόμενος δεκτός ύπό τοϋ άρχηγοϋ τοΰ Λαϊκοϋ κόμ
ματος, λόγω τών πολλών άμαρτιών τον καί μή έξαγνισθείς. Δέν ξέρω πώς 
άντέδρασε ό Κουμπλομμάτης.

Σύμφωνα μέ τά έκλογικά άποτελέσματα. στό νομό Ίωαννίνων - Θε
σπρωτίας έκλέχτηκαν βουλευτές οί έξης: α) Φιλελεύθεροι (κατά σειρά έπι- 
τυχίας): Δημ. Μπότσαρης,Άλκ. Δούλης, Σπ. Σϊμος, β) Λαϊκοί: Γεώργιος 
Κωνσταντινίδης, γ) Αγροτικοί: Άλ. Μυλωνάς, δ) Προοδευτικοί: Άλ. 
Μελάς. Ή  έβδομη έδρα χάθηκε γιά τά Γιάννινα. Αναλυτικότερα οί σταυ
ροί προτίμησης πού έλαβαν, κατά κόμματα, οί υποψήφιοι ήταν: α) Φιλε
λεύθεροι: Δ. Μπότσαρης 2.223. Άλκ. Δούλης 2.107. Σπ. Σιμός 1.881. Δ. 
Βέργος 1.443. Γ. Καγιάς 921, Κ. Κατσαδήμας 785 καί Θρ. Στέας 349. β) 
Λαϊκοί: Γ. Κωνσταντινίδης 1.430, Γ. Γάγαρης 970, Χρηστοβασίλης 689, Γ. 
Μουλαϊμίδης 615, Χρ. Κ. Σπέγγος 529, Μ. Δερδεμέζης 466, Κ. Ζαούσης 
429. γ) Αγροτικοί: Άλ. Μυλωνάς 2.045, Ν. Γούσιας 890, Γ. Μπάρδας 431, 
Αρ. Λώλης 285, Μιχ. Αράπης 256. Δημ. Ρογκότης 231. Δ. Τσιπούρης 102. 
δ) Προοδευτικοί: Άλ. Μελάς 1.945, Τω. Μπάρμπας 780, Κ. Μιχαηλίδης 
275. Β. Δημάρατος 155. Ν. Χριστογιώργος 87, Γ. Τζαμίχας 61. Οί υποψή
φιοι τοΰ Αγροτοεργατικοϋ κόμματος, τών κομμουνιστών καί άνεξάρτητοι 
πήραν: Π. Γεωργίτσης 63, Άρ. Βασιλειάδης 51, Θ. Μέρτζιος 160. Κ. 
Παίλόπουλος 94, Άρ. Κουσίδης 133. Π. Καραπάνος 3, II. Καρασκόγιας 
536, Μ. Τσάντης 90, Γ. Τούμπουρος 13, Άλή Ντϊνος (ό άλλος συνεπώ- 
νυμός του πρέπει νά άποσύρθηκε), 56 (οί μουσουλμάνοι τής Τσαμουριάς 
έδωσαν, μέ συντριπτική πλειοψηφία τούς ψήφους τους στά άλλα κόμματα. 
Τίς περισσότερες ψήφους πήρε ό Αλκ. Λούλης). Στήν έκλογική περιφέρεια
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Λευκάδος-Άρτης-Πρεβέζης εκλέχτηκαν: α) Λαϊκοί: Οίκονομίδης ("Αρτας) 
καί Καλκάνης (Λευκάδας) άπό τήν πρώτη κατανομή' άπό τή δεύτερη ό 
Τσώκος (τής Πρέβεζας). Από τούς Φιλελεύθερους (α ' κατανομή) οί Θ. 
Χαβίνης καί Τσαρλαμπάς. Α πό τούς !Αγροτικούς, μέ τή β ' κατανομή, 
εκλέχτηκε ό Π. Γαρουφαλιάς, στήν Άρτα.

Τά γενικά άποτελέσματα έδωκαν ίσοψηφία, σχεδόν, στά δυό μεγάλα 
κόμματα, τό Φιλελεύθερο καί τό Λαϊκό  (391.000 ψήφοι, τό πρώτο -ποσο
στό 33,42%-, έδρες 98), 395.974 ψήφοι τό Λαϊκό  (33,80%), άλλά λιγότερες 
έδρες: 95. Τά άλλα κόμματα πήραν: α) Προοδευτικοί (Καφαντάρης): 
97.836 καί έδρες 15. β) Αγροτικό κόμμα 72.311, έδρες 11. γ) Αγροτοεργα
τικό κόμμα (Παπαναστασίου) 69.057. έδρες 8, δ) Κομμουνιστικό κόμμα 
58.223, έδρες 10, ε) Έθνικοριζοσπαστικό κόμμα (Κονδύλης) 47.696, έδρες
6, στ) Κόμμα Έλευθεροφρόνων (Μεταξάς) 18.591, έδρες 3, ζ) Άν. Μιχα- 
λακόπουλος 11.494, έδρες 2 καί η) ’Ανεξάρτητοι κ.ά. 8.923, έδρες 2. Σέ σύ
γκριση μέ τις έκλογές τοΰ 1928 οί Φιλελεύθεροι, μαζί μέ τά βενιζελογενή 
κόμματα (πού τό 1928 είχαν συνεργαστεί μαζί τους) πήραν ποσοστό 
52,71%, λιγότερο κατά 10,84% άπ’ ό,τι τό 1928 (63,55%). Μικρή ήταν ή 
άνοδος τών Λαϊκών, σημαντική δμως αύξηση άπό τις προηγούμενες 
έκλογές είχαν οί Αγροτικοί καί οί κομμουνιστές, περισσότερο οί πρώτοι 
άπό τούς δεύτερους. Τά άποτελέσματα έγιναν δεκτά μέ ένθουσιαμό άπό 
δλες τις πλευρές τοΰ άντιβενιζελικοϋ κόσμου καί τών δημοσιογραφικών 
οργάνων τους, παρόλο πού δέν ήταν τέτοια, ώστε νά δίνουν ριζική λύση 
στό πολιτικό πρόβλημα (τό πολιτειακό έπιφανειακά είχε λυθεί, υποτίθεται, 
μετά τή. χωρίς έπιφυλάξεις. άναγνώριση τού δημοκρατικού πολιτεύματος 
άπό τόν Π. Τσαλδάρη). Ενθουσιώδεις ήταν καί οί έκδηλώσεις τοΰ άντιβε- 
νιζελικοΰ τύπου τών Γιαννίνων: α) Ό  Ηπειρωτικός αγών πανηγύρισε τή 
νίκη τοΰ Αγροτικού κόμματος (άρθρο: Ή  νίκη μας, 28-9-32), ήταν δμως 
συγκρατημένος σέ έπικρίσεις έναντίον τών Φιλελευθέρων. Ό  μόνος πού δέ 
βρήκε έλεος ήταν ό Δ. Μπότσαρης. δταν μάλιστα άπό τά, δχι τελικά, άπο
τελέσματα φαινόταν ότι δέν είχε έκλεγεΐ πρώτος. Κατά τήν έφημερίδα, ή 
έκλογή τοΰ Μπότσαρη, οφειλόταν στις ψήφους τών μουσουλμάνων τής 
Τσαμουριάς, ή Κραυγή, δμως έπέμεινε δτι τις ψήφους αύτές είχε πάρει ό 
Δούλης (μάλλον είχε δίκιο, γιατί ό Σακκάς καταγόταν άπό τήν Τσαμουριά 
καί ήξερε καλλίτερα τί γινόταν έκεϊ). Εντύπωση προκάλεσε τό μετεκλο
γικό σχόλιο τοΰ Ηπειρωτικού άγώνος) έναντίον τών Εβραίων τής πόλης. 
Τούς κατηγοροΰσε δτι ψήφισαν τό Λαϊκό κόμμα (πάντα τό Λαϊκό κόμμα 
ύποστήριζαν οί Εβραίοι) ενώ άθρόως μετέβαινον εις τό εκλογικόν κέντρον 
τοϋ «Αγροτικού κόμματος» καί ζητούσαν ψηφοδέλτια τοϋ Μ. Αράπη. Τά 
άποτελέσματα στά εκλογικά τμήματα έδειξαν δτι δέν τόν είχαν ψηφίσει. Ό  
Μπότσαρης δμως δέχτηκε επιθέσεις άπό δλα τά έντυπα, έκτός βέβαια τοΰ 
Κήρυκος. γιά ένα τηλεγράφημα πού έστειλε τις παραμονές τών έκλογών σ’
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όλα τά εκλογικά τμήματα μέ περιεχόμενο: Ειδοποιήσατε εκπροσώπους 
εκλογικών τμημάτων, άποκλείσωσι προτιμήσεως Βέργον, άπό χθες μή 
συνεργαζόμενον μετά συνδυασμού. Ό  Μπότσαρης φαίνεται ότι φοβήθηκε 
τό Βέργο, διά τόν όποιον είχε δημιουργηθεϊ μέγα ρεϋμα , κυρίως μέσα στά 
Γιάννινα (ήρθε τέταρτος κατά σειρά επιτυχίας, πρώτος έπιλαχών δηλαδή), 
β) Ό  ένθουσιασμός τής Ηπείρου εκδηλώθηκε μέ συγκρατημένους τόνους, 
δέν τήν Ικανοποίησε τό γενικό άποτέλεσμα: κατά τήν κρίση της, θά ήταν 
πολύ διαφορετικό, αν δέν γινόταν άνακίνηση τοΰ καθεστωτικού ζητήματος 
άπό τό Βενιζέλο, πού συσπείρωσε τούς οπαδούς του καί στέρησε έτσι άπό 
τήν ψηφο τους άλλα κόμματα. Πρόβλεπε άδιέξοδο στίς πολιτικές έξελίξεις 
καί μόνη λύση γ ι’ αύτή, άνδρική καί τιμία καί πατριωτική (29-9-32), ήταν 
ό σχηματισμός Οικουμενικής κυβέρνησης, γ) Ή  Ελευθερία δέν μπορούσε 
νά έκφράσει πιά γνώμη, γιατί σταμάτησε τήν έκδοσή της τήν ημέρα τών 
εκλογών γιά μεγάλο διάστημα. Πικραμένος ό Χρηστοβασίλης γιά τήν άπο- 
τυχία του, ήρθε σέ αντίθεση μέ τις προβλέψεις όλων γιά επικράτησή του, 
άποτραβήχτηκε άπό τό προσκήνιο. Θά έπανερχόταν δριμύτερος στίς άρχές 
τοΰ 1933. δ) Ή  ’Αγροτική ηχώ. πανηγύρισε γιά τήν έκλογή τοΰ Άλ. Μυ
λωνά. άλλά κι αύτή, έξαιτίας τών γενικών άποτελεσμάτων, ήταν συγκρα
τημένη στούς ενθουσιασμούς της. Οί προβλέψεις της έλεγαν πώς ή χώρα 
βαδίζει σύντομα γιά νέες έκλογές. Εγκωμιαστικό σχόλιο (4-10-32) άφιέ- 
ρωσε στόν Πέτρο Γαρουφαλιά, πού είχε έκλεγεΐ στήν Άρτα, ώς ύποψή- 
φιος τοΰ ’Αγροτικού κόμματος, ε) Εκείνη πού ήταν άσυγκράτητη σέ 
ένθουσιασμούς ήταν ή Κραυγή. Ό  θρίαμβος τών άγώνων μας. τιτλοφο
ρούσε άρθρο της στίς 30-9-32. Θά νόμιζε κανείς ότι είχε έπικρατήσει σ’ όλη 
τήν Ελλάδα τό κόμμα τών Προοδευτικών πού ύποστήριζε. Θρίαμβος γ ι’ 
αύτή ήταν ή έκλογή τού Άλ. Μελά, άλλά καί τοΰ Γ. Κωνσταντινίδη, άπό 
τούς Λαϊκούς, τόν είχε ύποστηρίξει κι αυτόν. Ή  συμπεριφορά τοΰ Σακκά 
είχε ένοχλήσει τό Χρηστοβασίλη -ποτέ δέν έγραφε καλό λόγο- παρόλο πού 
ό Χρηστοβασίλης είχε γράψει πολλές φορές έπαινετικά σχόλια γιά τό Σακ- 
κα καί τις έφημερίδες του. Ή  άντίθεσή τους θά διευρυνθεϊ στό μέλλον, γιά 
νά φτάσει σέ πλήρη ρήξη.

Μετά τήν άρση τών έπιφυλάξεων τοΰ Τσαλδάρη γιά τό δημοκρατικό 
πολίτευμα άνοιξε ό δρόμος στό Λαϊκό κόμμα γιά νά μετάσχει στίς πολι
τικές έξελίξεις, νά άναλάβει δηλαδή σχηματισμό κυβέρνησης, εϊτε άμιγοΰς, 
ειτε κυβέρνησης συνεργασίας. Τήν Οικουμενική πού πρότεινε ό Ζαΐμης, ό 
Τσαλδάρης τήν άπέρριψε, τήν θεωρούσε άνωμαλία γιά τό κοινοβουλευτικό 
πολίτευμα. Επειδή αισθανόταν ότι είχε πιά πρωτοβουλίες κινήσεων, πρό- 
τεινε σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας άπό όλα τά άντιπολιτευόμενα, 
ως τότε, τήν κυβέρνηση τοΰ Βενιζέλου κόμματα. Τή λύση τήν άπέρριψε ό 
Καφαντάρης, πρός μεγάλη ικανοποίηση τοΰ Βενιζέλου, ό όποιος διαισθα
νόταν ότι μιά τέτοια κυβέρνηση -είχε τήν πλειοψηφία στή Βουλή- θά έθετε



στό περιθώριο τών εξελίξεων τόν ίδιο καί τό κόμμα του. Γιατί, στήν πραγ
ματικότητα, ό Βενιζέλος καί τότε, δπως καί τά επόμενα χρόνια, δέν ήθελε 
νά έγκαταλείψει τήν εξουσία καί άγωνιζόταν νά έχει πάντα τόν πρώτο λό
γο στήν επίλυση τών θέμάτων τής χώρας. Μιά κυβέρνηση συνασπισμού 
τών άντιπολιτευόμενων κομμάτων, τόν φόβιζε' άντίθετα τόν Ικανοποιούσε 
κυβέρνηση στενότερης συνεργασίας Τσαλδάρη-Κονδύλη-Μεταξά-Χατζη- 
κυριάκου, τήν όποία πρότεινε ώς τελευταία λύση ό Τσαλδάρης, γ ι’ αύτό 
καί δήλωσε προθυμία νά τή στηρίξει. Αύτή τήν κυβέρνηση μπορούσε νά τήν 
άνατρέψει εύκολα -επειδή δέν είχε τήν πλειοψηφία- καί κατά τούς ύπολο- 
γισμούς τοΰ Βενιζέλου, πού δέν ήταν σωστοί, ή κυβέρνηση δέν θά μπο
ρούσε νά έπισύρει τή συμπάθεια τών ένοπλων δυνάμεων, τέτοιος κίνδυνος 
υπήρχε μόνο σέ περίπτωση σχηματισμού κυβέρνησης άπό όλα τά άντιπο- 
λιτευόμενα κόμματα. Ό  Βενιζέλος έκανε τούς ύπολογισμούς του, ό Τσαλ
δάρης τούς δικούς του (θά άπομάκρυνε, έστω καί μ’ αύτές τις προϋποθέ
σεις τό Βενιζέλο άπό τήν άρχή, καί θά άσκοΰσε εξουσία, ύστερα άπό μιά 
δεκαετία άπομόνωσης). Κάτω άπ’ αύτές τίς συνθήκες ορκίστηκε ή πρώτη, 
όλιγόμηνης διάρκειας ζωής, κυβέρνηση Τσαλδάρη. στήν όποία μετείχαν 
δυό άπό τά πρωτοπαλλήκαρα τής βενιζελικής παράταξης καί τής Δημο
κρατίας. Ό  Κονδύλης καί ό Χατζηκυριάκος. Σύντομα οί δυό τους θά διε- 
δραμάτιζαν πρωταρχικό ρόλο στήν άνατροπή της καί τήν επαναφορά τής 
Βασιλείας. Γενικός διοικητής Ηπείρου τής κυβέρνησης αύτής τοποθετήθη
κε ό Σπυρίδων Τρικούπης.

Μετά τή δικαίωσή του άπό τό Συμβούλιο Έπικρατείαςό Κοντοπάνος, ήταν 
έτοιμος ν ’ άναλάβει υπηρεσία στή Ζωσιμαία σχολή καί στό Διδασκαλείο, δπου 
ήταν άποσπασμένος. Οί οργανώσεις τής πόλης (δέν άναφέρεται ό άριθμός 
τους), κινητοποιήθηκαν -γιά μιά άκόμα φορά- άπό τούς άντιμητροπολιτικούς 
κύκλους, γιά νά εμποδίσουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Τηλεγράφησαν στήν ήγεσία 
τοΰ υπουργείου Παιδείας ότι: Ή  εϊδησις τής επαναφοράς τοϋ Κοντοπάνου εις 
'Ιωάννινα, προξένησεν όδυνηράν κατάπληξιν εις τήν πόλιν καί τήν Ήπειρον. 
Ό  καθηγητής Κοντοπάνος κατεδικάσθη εις τήν Ηπειρωτικήν συνείδησιν διά 
τά γνωστά επεισόδια καί θεωρείται ηθικώς άκατάλληλος διά τήν διαπαιδαγώ- 
γησιν τής νεολαίας. ’Εάν οί ισχυροί προστάται τοϋ Κοντοπάνου, μετά πείσμα
τος επιδιώκουν τήν τοποθέτησίν του ένταϋθα, ό λαός τών Ίωαννίνων ουδέποτε 
θά άνεχθεΐ τήν επαναφοράν του, άποφασισμένος νά μεταχειρισθή έσχατα μέσα 
(άλλη εκβιαστική άπειλή) άμύνης. Παρακαλοϋμεν διαθέσητε Κοντοπάνον εις 
άλλην περιφέρειαν πρός ηθικήν διαπαιδαγώγησήν τής νεολαίας. "Υστατοι λεο
νταρισμοί, πού δέν είχαν καί μεγάλη άπήχηση.- Ή  έβδομαδιαία προεκλογική 
εφημερίδα, ’Αναγέννησις, φιλελεύθερων άρχών, -θυγάτριον τοϋ «Κήρυκος», 
τήν άποκαλούσε ό Ηπειρωτικός αγών- πού τόλμησε νά μιλήσει ύπέρ τής πα
ραμονής τοΰ Κοντοπάνου, δέχτηκε τίς βολές τοΰ Ήπειρωτικοϋ άγώνος καί τίς 
κατηγορίες δτι τά δημοσιεύματα άπέβλεπαν στό νά εκφοβίσουν δσους υπέγρα
ψαν τή διαμαρτυρία (2-8-32). Είχε περάσει δμως ή εποχή, κατά τήν όποία ή
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επιτροπή συλλαλητηρίου τών οργανώσεων δροϋσε ώς κράτος έν κράτει. Τώρα 
ήταν ανίσχυρη νά επιβάλει θελήσεις, γ ι’ αυτό καί οί οργανώσεις, μετά τά πυρά 
πού δέχτηκαν άπό τό Χρηστοβασίλη, σιώπησαν. Έγραφε, λοιπόν, ή Ελευθερία 
(4-8-32): Καίτοι παρήλθον δύο καί πλέον έτη άπό τής εποχής τών βρακοζωνα- 
μυντόρων. έν τούτοις εξακολουθεί εις τήν πόλιν μας ή βρακοζωναμυντορία! 
Θοΰ Κύριε φυλακήν τώ στόματί μου! Παρετηρήθη αϋτάς τάς ημέρας κίνησις 
βρακοζωναμυντόρων κατά τοϋ διορισμού τοϋ ύπερόχου καθηγητοϋ κ. Άλκ. 
Κοντοπάνου, άθωωθέντος άπό τήν βρωμεράν καί κακοήθη κατ’ αύτοϋ συκο
φαντικήν κατηγορίαν ύπό τοϋ Συμβουλίου ’Επικράτειας καί άναδιορισθέντος 
εις τήν θέσιν του. "Ωστε οί βρακοζωναμύντορές μας έγιναν άνώτεροι τού 
Συμβουλίου τής Έπικρατείας! Πού κατήντησε τό ελεεινόν μας βενιζελικόν κρά
τος! Κατά τόν Ηπειρωτικόν άγώνα (17-8-32) ό Κοντοπάνος μετατέθηκε άπό 
τή Ζωσιμαία σχολή στό γυμνάσιο Άρτας. Ίσως ή είδηση νά ήταν υποβολιμαία. 
Στήν πραγματικότητα ό Κοντοπάνος ποτέ δέν μετακινήθηκε άπό τά Γιάννινα. 
Μετά τή μετάθεση τοΰ γυμνασιάρχη τής Ζωσιμαίας στό γυμνάσιο Σελινοΰντος, 
καί τό διορισμό ώς γυμνασιάρχη τοΰ Χρ. Σούλη, γιά τόν όποιο ό Χρηστοβα
σίλης (15-8-32) έγραψε έπαινετικότατα σχόλια, ό Κοντοπάνος ξαναγύρισε στή 
Ζωσιμαία καί άποσπάστηκε στό Διδασκαλείο, δπου, άπό τις άρχές τοΰ σχολι- 
κοΰ έτους 1932-33 δίδασκε τά φιλολογικά μαθήματα. Είχε μιά περιπέτεια άκό
μα, πριν άπό τις βουλευτικές έκλογές τοΰ Μαρτίου 1933, δταν ή τότε σχημα- 
τισθεΐσα τελευταία βραχύβια κυβέρνηση τοΰ Βενιζέλου, τόν άπέσπασε καί πάλι 
στό Κεφαλόβρυσο ’Αγρίνιου (μανία μέ τό Κεφαλόβρυσο...), χωρίς κι αύτή τή 
φορά νά μετακινηθεί άπό τά Γιάννινα.- Γιά τήν έκδοση δυό προεκλογικών εφη
μερίδων, τής ’Αναγεννήσεως και τοΰ Θάρρους, ή Κραυγή (22-8-32) έγραψε ένα 
απολαυστικό σχόλιο: Σήμερον κάμνει τήν έμφάνισίν της καί νέα συνάδελφος, 
άπότοκος τοϋ «'Ηπειρωτικού άγώνος», τό «Θάρρος». Μετά τόν τοκετόν τοϋ 
«Κήρυκος» εκ τού όποιου προήλθεν θήλυ, ή «’Αναγέννησις», καί ό «Ηπειρω
τικός άγών» τού νϋν πολιτευτοϋ τού ’Αγροτικού κόμματος κ. Ενθ. Τζάλλα, μέ 
τήν σειράν του. έγκυμονών, επί μίαν μόνον έβδομάδα, έτεκεν αισίως παρα- 
φουσκωμένον ορθόδοξον ουδέτερον, όνομάσας αυτό «Θάρρος», καθ’ ύπόδει- 
ξιν καί αναδοχήν τοϋ καπετάν ’Αλκιβιάδη (Λούλη) ευχαρίστως προσφερθέντος 
νά τροφοδοτήση μέχρι τής ημέρας τών εκλογών τόν συνεταιρικόν όμιλον τού 
«Ηπειρωτικού άγώνος».- ’Αναταραχή δημιούργησε στό Δήμο καί στήν πόλη ή 
παραίτηση (τέλη Ιουνίου) τοΰ προέδρου τοΰ Δημοτικοΰ συμβουλίου Γ. Καππα, 
έξαιτίας, δπως έλεγε, διαφωνιών του μέ τό δήμαρχο Δ. Βλαχλείδη, στό ζήτημα 
τής ύδρευσης τής πόλης. Τόν κατηγοροΰσε δτι ενώ ό ίδιος είχε θέσει τό θέμα 
πριν άπό δυό χρόνια, τώρα άδιαφοροΰσε. Τις απόψεις του εξέθεσε καί σέ 
άρθρο του, στόν Κήρυκα (30-6-32), υπογραμμίζοντας δτι ή άμέλεια ή ή κακή 
θέληση τοΰ δημάρχου ζημίωσαν τήν πόλη. Κατά τις περισσότερες έφημερίδες, 
ή άπάντηση πού έδωσε ό δήμαρχος στόν Καππά -καί δημοσιεύτηκε- μακροσκε- 
λέστατη καί λεπτομερειακή, ήταν άποστομωτική γιά δλα τά σημεία πού είχε θί
ξει ό δεύτερος* Πάντως τό θέμα άπασχόλησε γιά πολλές μέρες τις έφημερίδες, 
μέ τή δημοσίευση σχολίων καί άρθρων καί επιστολών καί άπό τις δύο πλευρές.- 
Θέμα δημιουργήθηκε, στά μέσα Ιουλίου, άπό άρθρο τής νέας εφημερίδας ’Α να
γέννησις, σύμφωνα μέ τήν όποία, ό Δικηγορικός σύλλογος Ίωαννίνων κατά
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τήν τελευταία συνεδρίασή του, έξέδωκε ψήφισμα, δι ’ οϋ ζητείται -εκτός άπό τά 
αλλα- νά ένεργηθή επιστημονικός καί ουσιαστικός έλεγχος επί τών πράξεων 
καί αποφάσεων τοϋ Πρωτοδικείου καί Πλημμελειοδικείου Ίωαννίνων καί διε- 
ξαχθή εύρντέρα έρευνα επί τής δικαστηριακής καταστάσεως καί τής δράσεως 
τοϋ άνωτέρου καί κατωτέρου προσωπικοϋ τοϋ Πρωτοδικείου καί τής Εισαγγε
λίας. Τό διοικητικό συμβούλιο τοΰ Δικηγορικού συλλόγου, διέψευδε τήν είδηση 
ώς άπολύτως άναληθή καί μέ άγανάκτησιν. Τέτοιο θέμα ούτε συζητήθηκε, ούτε 
μπορούσε νά συζητηθεί, τόνιζε ό Σύλλογος. Τίς θέσεις τής ’Αναγεννήσεως υπο
στήριξε καί ό Κήρυξ -τέκνο της ήταν άλλωστε-, κάτι πού άνάγκασε τό δικηγόρο 
Γεώργιο Κωνσταντινίδη νά δημοσιεύσει στήν Ή πειρο δριμύτατο άρθρο ένα
ντίον του. Α πό τών στηλών εγχώριας έφημερίδος... είδον τό φώς δημοσιεύμα
τα άναγόμενα είς συζητήσεις τής συνελεύσεως τοϋ «Δικηγορικού συλλόγου» 
(17-7-32). Καί τό Ηπειρωτικόν κοινόν, δπερ συνηθέστατα έντρυφά είς τά εξαι
ρετικής διανοήσεως εκλεκτά πνευματικά προϊόντα(!) άπό τής έφημερίδος εκεί
νης προερχόμενα, έκαλεΐτο νά πληροφορηθή πράγματα φοβερά καί τρομερά 
καί γεγονότα καταπληκτικά. Μονονουχί δηλαδή πόλεμον κηρυχθέντα ύπό τοϋ 
«Δικηγορικού συλλόγου» κατά τοϋ Δικαστικού τοιούτου καί έπικειμένην έναρ- 
ξιν εχθροπραξιών. Α ί αισχρότητες τών δημοσιευμάτων εν μόνον άπέδειξαν, 
δτι οί έπιζητοϋντες νά παραστήσωσιν εαυτούς ώς ένδιαφερομένους διά τήν 
άπρόσκοπτον διεξαγωγήν τοϋ δικαστικού λειτουργήματος, υπήρξαν οί κύριοι 
ύπονομευταί καί επίβουλοι αυτής. Ά λ λ ' άστόχησαν... ( Ή πειρος, 20-7-32). Ό  
πόλεμος συνεχίστηκε μέ άνταπαντήσεις (επιστολές) τών Γ. Κωνσταντινίδη, Γ. 
Μουλαϊμίδη, (υποστήριζε τίς απόψεις Κωνσταντινίδη) καί Γ. Νιαβή (διατύπω
νε τήν άποψη -άντικρούοντας καί τούς δύο- δτι ή συνέλευση τοΰ Δικηγορικού 
συλλόγου είχε πάρει άποφάσεις νά ζητήσει άπό τό υπουργείο νά σταλεί επιθε
ωρητής πρός επισκόπηση τών Δικαστηριακών πραγμάτων, χωρίς αύτό νά ση
μαίνει καμμιά πρόθεση ελέγχου τών δικαστών) καί άρθρογραφία τοΰ Κήρυκος, 
σέ τόνους όξύτατους, ή έφημερίδα μάλιστα ζητούσε καί άποστολή άρεοπαγίτη 
γιά διεξαγωγή άνακρίσεων...- Λίγο πριν άπό τό θόρυβο γύρω άπό τά δικαστικά, 
άναταραχή δημιουργήθηκε στά Γιάννινα, άπό μιά είδηση, πού πρώτος δημοσί
ευσε ό Ηπειρωτικός άγών (μηνύθηκε γιά τήν είδηση άπό τή Χωροφυλακή, δι
κάστηκε καί άθωώθηκε), ή όποια μιλούσε γιά ένέδρα πού έστησαν οί φυγοδι- 
κοΰντες Τσουμαναίοι στό δρόμο άνάμεσα στή Δοβρά καί τήν Μπούλτζη (Έλά- 
τη) γιά νά αιχμαλωτίσουν τόν άναπληρωτή Γενικού διοικητή Γ. Θεοδωράκη καί 
τή συνοδεία του (πήγαιναν στό Δίκορφο γιά τό θέμα τής οδικής σύνδεσης τοΰ 
χωριοΰ αύτοΰ). Σέ άνακοίνωσή της ή Γενική διοίκηση άνέφερε δτι τά λιθάρια 
πού είχαν τοποθετηθεί στό δρόμο τά είχαν βάλει παιδιά άπό τήν Έλάτη. παί
ζοντας. ’Ανακοίνωση λεπτομερή δημοσίευσε καί ή Διοίκηση Χωροφυλακής, κα
τονομάζοντας καί τούς μαθητές τής Έλάτης πού έπαιζαν καί έκλεισαν τό δρό
μο. Τό θέμα πήρε μεγάλες διαστάσεις καί σκόρπισε άνησυχία στούς Γιαννιώτες' 
ή Ή πειρος άφιέρωσε άρθρο μέ τίτλο: Ή δημοσία ασφάλεια (14-7-32). Προλο- 
γικά σημείωνε: Απετέλεσεν άναμφισβητήτως άνακούφισιν διά τήν κοινήν 
Ηπειρωτικήν γνώμην, τό χθεσινόν άνακοινωθέν τής Γενικής διοικήσεως, τονί- 
ζον δτι ολόκληρος ή ιστορία τής ένέδρας τής Έλάτης ύπήρξεν αστεία παρεξή- 
γησις. Είναι αληθές ότι καί ημείς -άν όχι περισσότερον τών άλλων- πάντως



— 431 —

σννετελέσαμεν εις τήν διάδοσιν τής τρομακτικής εκείνης φήμης... Ή δημοσί
ευση ανεξέλεγκτων ειδήσεων δημιουργεί πάντοτε σύγχιση καί πανικό. Υπεύ
θυνοι γ ι’ αύτά είναι κυρίως ό τύπος καί, στήν εποχή μας, καί τά μέσα μαζικής 
ενημέρωσης...- Στις 3-7-32 έγιναν τά εγκαίνια τής έναρξης τής λειτουργίας τοΰ 
Αιιμοτικοϋ νοσοκομείου Κουραμπά. Μέ τήν άνακαίνιση τό νοσοκομείο μετε- 
τράπτ] εις μοναδικόν καί τελειώτατον άπό πόσης άπόψεως ίδρυμα, τιμούσε τήν 
πόλη, τά φιλανθρωπικά αισθήματα τών κατοίκων της καί τόν πολιτισμό της.- 
Στίς άρχές ’Ιουλίου 40 κομμουνιστές τής πόλης διοργάνωσαν εκδρομή στή Ζί- 
τσα, μέ δυό αύτοκίνητα. Στους ’Αμπελοκήπους, κατά τήν επιστροφή, τούς πε- 
ρίμενε ή Χωροφυλακή γιά νά τούς συλλάβει, κατηγορώντας τους γιά προση
λυτισμό. Αύτοί άντιστάθηκαν καί τελικά οδηγήθηκαν στό αύτόφωρο οί: Θ. 
Γιαννόπουλος, Άθ. Γέτσης, Μιχ. Τσάντης, Βασ. Πηγαδάς καί Γ. Βαφειάδης καί 
καταδικάστηκαν άπό 5 μέρες ώς δυό βδομάδες φυλάκιση. Σέ δεύτερου βαθμοΰ 
δίκη άθωώθηκαν. Μέ άπόφαση δμως τής ’Επιτροπής άσφαλείας. εκτοπίστηκαν 
(μέ βάση τό «ιδιώνυμο»), στή Φολέγανδρο οί: Μιχ. Τσάντης, Β. Καρασκόγιας, 
Β. Πηγαδάς καί Α. Γέτσος.- Νέοι έπιστήμονες: Ό  Γεώργ. Β. Γύρας, εκ Ζίτσης. 
ϋποστάς τάς κανονικός εξετάσεις, άνεκηρύχθη διδάκτωρ τής ’Ιατρικής.- Θά
νατοι: Πέθανε στις 18-7-32 ό γιατρός Άπ. Σάρκας, άπό τό Τσεπέλοβο. Στις 22 
τοΰ ίδιου μήνα, πέθανε ό γιατρός Εύάγγελος Παππάς, πού είχε διατελέσει γιά 
χρόνια υγειονομικός επιθεωρητής τής IB ' περιφερείας. Καί γιά τούς δυό γρά
φτηκαν νεκρολογίες σ’ δλες τίς εφημερίδες. Νεκρολογία γιά τή Μαίρη Σαγιά- 
νου-Κατσέλη, άπό τό Ζαγόρι, τό φωτεινό άστρο τοϋ καλλιτεχνικού κόσμου καί 
πρωταγωνίστρια τοΰ Έθνικοΰ θεάτρου, δημοσίευσε στόν Ηπειρωτικό άγώνα, 
(17-8-32), άπό τήν ’Αθήνα, ό Χαρ. Πανταζής, τακτικός συνεργάτης τής εφημε
ρίδας κατά τά προηγούμενα χρόνια.- Συνεχιζόταν ή δημοσίευση άνακοινώσεων 
κοινοτήτων γιά ματαίωση τών πανηγυριών τους, λόγω τής οικονομικής κρίσε- 
ως.- Μεγάλη συνωμοσία οπαδών τοΰ Φάν Νόλι, στρεφόμενη κατά τού Άχμέτ 
Ζώγου, άποκαλύφτηκε στήν Αλβανία. Έ γιναν συλλήψεις πολλές πού συνεχί
ζονταν γιά αρκετές μέρες.- Τή διεύθυνση τοΰ Αλβανικοΰ προξενείου Ίωαννί
νων. άνέλαβε -μετά τό θάνατο τοΰ Ρεμζή Μουσταφά πασά-, κατά τά μέσα 
Αύγούστου, ό πρόξενος Δ. Κοστούρης εκ τής γνωστής εκ Κορυτσας έλληνοχρι- 
στιανικής οίκογενείας. σφοδρής πολέμιας τής ελληνικής ιδέας, τών έλληνικών 
σχολείων καί τής ελληνικής γλώσσας, έγραφε ό Χρηστοβασίλης (18-8-32), προ
σθέτοντας: Δέν δυνάμεθα νά έννοήσωμεν τόν άκρατον μισελληνισμόν τών νε
οφώτιστων έλληνορθοδόξων ’Αλβανών, οί όποιοι οφείλουν τήν θρησκείαν των 
εις τήν ελληνικήν ’Εκκλησίαν καί τήν άνάπτυξιν καί άνάδειξίν των εις τό ελλη
νικόν σχολεϊον. Ούδείς φθόνος αν χθες ήσαν °Έλληνες καί σήμερον καθαρόαι
μοι ’Αλβανοί. Θά τούς θεωροϋμεν, ώς θεωροϋμεν καί τούς μουσουλμάνους 
Αλβανούς, αν αύτοί δέν προσεπάθουν νά είναι ή νά φαίνωνται άλβανικώτεροι 
τοϋ Αχμέτ Ζώγου. (Γράφω άρχές Αύγούστου 1995. Αύτές τίς μέρες άνοιξε καί 
πάλι ’Αλβανικό προξενείο στά Γιάννινα, ύστερα άπό διακοπή 55 ετών).- Ή  
τουριστική κίνηση στά Γιάννινα ήταν σχεδόν άνύπαρκτη. "Οταν έφταναν κά
ποιοι ξένοι τουρίστες, συνοδευόμενοι πάντοτε άπό Έλληνες, οί εφημερίδες δη
μοσίευαν δλα τους τά ονόματα.- ’Εφαρμοζόταν καί τότε ή θερινή ώρα. Τήν 1η 
Σεπτεμβρίου, οί δείκτες τών ρολογιών γύριζαν μιά ώρα πίσω.- Ό  θειος μου.
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τέως βουλευτής Ίωαννίνων, Στέφανος Καραγιώργης, ό οποίος τόσο είχε κατα
πολεμηθεί άπό τίς έφημερίδες τών Γιαννίνων -καί μέ τό δίκιο τους- γιά τήν 
αδιαφορία του πρός επίλυση τών προβλημάτων τής περιοχής, έφτασε αρχές Σε
πτεμβρίου στά Γιάννινα. 'Ηρθε καί στό σπίτι μας στή Βίτσα γιά νά δει τήν 
άδελφή του καί γιαγιά μου, τή Βασιλική. Οί έφημερίδες έγραφαν δτι θά ήταν 
καί πάλι υποψήφιος βουλευτής. Πολιτευόταν αύτή τή φορά στήν Καβάλλα -πό- 
λη διαμονής καί εργασιών του- κάτω άπό τή σημαία τοΰ κόμματος τών Προο
δευτικών...· Ή  ’Εμπορική σχολή Ίωαννίνων, θά λειτουργούσε στό εξής, μετά 
τό νέο νόμο, μέ δυό τμήματα: α) Τριτάξιο πρακτική Εμπορική σχολή (δεχόταν 
αποφοίτους δημοτικοΰ σχολείου) καί β) Τριτάξιο Μέση ’Εμπορική σχολή (δε
χόταν μαθητές γυμνασίου μέ ενδεικτικό β ' τάξης).- Γάμοι: "Ενα άπό τά λεβε
ντόπαιδα παλληκάρια τών Ίωαννίνων ό κ. Άλέξης Π. Σ. Ίωαννίδης, εκ τών 
ιδιοκτητών τοϋ γνωστοτάτου, προ τοϋ ταχυδρομείου, τυπογραφείου, χαρτοπω
λείου καί βιβλιοπωλείου, έτέλεσε (τέλη Ιουλίου) τούς ευτυχείς γάμους του μετά 
τής πανώριας Δίδος ’Αγλαΐας Γ. ΙΙαπαζήση Χατζήμπαση. ( ’Ελευθερία, 1-8-32).- 
Στίς 31 Ιουλίου, παρισταμένων τών αρχών τής πόλεως, τοϋ έπιστημονικοΰ καί 
άνωτέρου υπαλληλικού κόσμου τής πόλεως, έτελέσθησαν, μέ πολλήν σεμνοπρέ- 
πειαν τά εγκαίνια τής ένάρξεως τής λειτουργίας τής «Λέσχης Ίωαννίνων». Γιά 
τούς σκοπούς τής Λέσχης μίλησε ό πρόεδρος τοΰ διοικητικοΰ της συμβουλίου 
Γ. Μουλαϊμίδης, ό άναπληρωτής Γενικοΰ διοικητή Γ. Θεοδωράκης, ό δήμαρχος 
Δ. Βλαχλείδης καί ό πρόεδρος τοΰ Δικηγορικού συλλόγου Σπ. Σούρλας. ’Επη- 
κολούθησε χορός μέχρι τοϋ μεσονυκτίου. Ή  έναρξη τών εκδηλώσεων τής Λέ- 
σχης έγινε στίς 6-8-32 μέ τή διάλεξη τοΰ Χρ. Χρηστοβασίλη, πού περιλάμβανε 
τρία θέματα: «Τά Γιάννινα θρύλος, τά Γιάννινα Ιστορία καί τά ελευθερωμένα 
Γιάννινα τραγούδι. Οί διαλέξεις συνεχίστηκαν κάθε Σάββατο ή Κυριακή μέ 
ποικιλία θεμάτων.- Μιά επιστολή πρός τήν Ή πειρο (22-8-32) τοΰ Φιλίππου 
Τολίδη, άπό τό Κουκούλι, είναι χαρακτηριστική τών σχέσεων πού υπήρχαν τήν 
εποχή εκείνη ανάμεσα στούς ντόπιους καί τούς σκηνίτες κτηνοτρόφους: Ό  κ. 
Φίλιππος I. Τολίδης γνωστοποιεί, δτι δέν δέχεται επισκέψεις οϋτε εις συνανα
στροφήν τούς σκηνίτας τούς διαμένοντας καί παραθερίζοντας έν Κουκουλίφ. 
άπό τοϋ άρχηγοϋ των μέχρι τοϋ εσχάτου....-Τό θέμα τής ίδρυσης ή δχι ’Αρσά
κειου στά Γιάννινα, ήρθε πάλι στήν έπικαιρότητα. Ό  καθηγητής Γεώργιος 
Οικονόμου έγραψε δυό εκτενέστατα άρθρα γ ι’ αύτό στήν ’Ελευθερία, μέ τίτλο: 
Δέν έχουν άνάγκη «’Αρσάκειου» τά Γιάννινα (15-8-32).- Μέ τή συνταξιοδότηση 
τοΰ προξένου τής Ιταλίας Φιλέτι, άπόστρατου άξιωματικοΰ τοΰ Ίταλικοΰ 
ναυτικού, υποβιβάστηκε τό Γενικό προξενείο τής Ιταλίας στά Γιάννινα (είχε 
ιδρυθεί πριν άπό 60 περίπου χρόνια) σέ υποπροξενείο.- ’Αφίξεις (χωρίς σχό
λια): ’Αφίκετο έξ ’Αθηνών ό αριστοτέχνης τοϋ γιαννιώτικου πατσά, ξενοδόχος 
κ. Γιάννης Παπαδημητρίου ( ’Ελευθερία, 18-8-32).- Στίς 15.8.32 έτελέσθησαν οί 
γάμοι τής σεμνής καί ώραιοτάτης δεσποινίδος Μερόπης Οικονόμου εκ Δοβρας, 
μετά τοϋ άρίστου νέου Άναστ. ’Ελευθερίου Πανταζή εκ Μονοδενδρίου.

Π λησίαζε νά τελειώσει ό Σεπτέμβριος καί ή ζέστη εξακολουθούσε νά 
βρίσκεται σέ υψηλά επίπεδα. "Εχει αυτές τίς ιδιοτροπίες τό κλίμα 

τών Γιαννίνων. "Αλλες φορές παρατείνεται τό καλοκαίρι ώς άργά τόν
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Όκτώβρω, κι άλλες άρχίζει ό χειμώνας άπό τίς άρχές αύτοϋ τοΰ μήνα. Ό  
ζεστός καιρός έπέτρεψε στόν Πέτρο νά συνεχίσει τίς άποθεραπευτικές 
άσκήσεις του στόν κήπο' ό Δημήτρης, γιά τήν επιτάχυνση τής βελτίωσης, 
προσέλαβε έναν άδιόριστο γυμναστή πού τόν βοηθούσε στήν επιλογή τών 
άσκήσεων πού ήταν άναγκαιες. Ένοιωθε καλλίτερα, όχι δμως δσο ό Ιδιος 
ηλπιζε. Συνειδητοποιούσε πώς ποτέ δέν θά ξαναγύριζε στόν παλιό εαυτό 
του. Όμως, ήταν ευχαριστημένος. Μιλούσε πιά χωρίς νά μπερδεύεται ή 
γλώσσα του, περπατούσε μέ τή βοήθεια ενός μπαστουνιοΰ, μέ αρκετή άνε
ση, ή μόνη αισθητή άδυναμία ήταν πώς δέν μποροΰσε άκόμα νά χρησιμο
ποιεί τό δεξί χέρι του στό γράψιμο, δπως αυτός ήθελε. Τά γράμματα εξα
κολουθούσαν νά μοιάζουν μέ ορνιθοσκαλίσματα... Ά ς  είναι. Δέν θά έγκα- 
τέλειπε τίς προσπάθειες, δέν άπελπιζόταν.

Ό  Πετράκης, σύμφωνα μέ τήν επιθυμία του, είχε δώσει εξετάσεις στή 
Σχολή Εϋελπίδων, περίμεναν τ ’ άποτελέσματα χωρίς άγωνία' ήταν σί
γουροι γιά τήν έπιτυχία, είχε γράψει καλά, εξάλλου ήταν καί πρώτος άρι- 
στοΰχος τής Ζωσιμαίας σχολής, γιά τή σειρά μόνο πού θά είχε στόν πίνακα 
ένδιαφέρονταν. Στά μέσα ’Οκτωβρίου έκδόθηκαν τ ’ άποτελέσματα κι ό Πε
τράκης ήρθε πρώτος, άριστοΰχος πάλι, θά γινόταν καί ό άρχηγός τής τά
ξης του. Οί τρεις οικογένειες γιόρτασαν τό χαρμόσυνο γεγονός επί μέρες' 
τό σπίτι ήταν άνοιχτό καί γιά τούς φίλους πού έρχονταν νά συγχαρούν. 
Ό  Πετράκης συγκέντρωνε τά βλέμματα όλων καθώς έκανε τόν περίπατό 
του στήν πλατεία, περιστοιχιζόμενος άπό δυό άκόμα Γιαννιωτόπουλα, 
είχαν κι αυτά πετύχει στή σχολή, μέ τόν άέρα τού Εύέλπιδος πιά. Ό  παπ
πούς του δέν είχε μάτια νά τόν καμαρώνει, δάκρυζε πάντα όταν καθόταν 
δίπλα του νά κουβεντιάσουν, είχαν πολλά νά ποΰν οί δυό τους, παρά τή 
διαφορά τής ηλικίας. Γιά τόν Πέτρο, ό έγγονός του ήταν ό ίδιος ό Βασίλης, 
στήν άρχή τής άνδρικής του ηλικίας, είχε τό άνάστημά του, τήν ιδια άρρε- 
νωπή του έκφραση, πώς θά φάνταζε μέ τή στολή τοΰ άξιωματικοΰ! Κουβέ
ντιαζαν λοιπόν.. Ό  παππούς διηγόταν ιστορίες άπό τά παιδικά του χρό
νια, άπό τήν έποχή τής τουρκοκρατίας, τότε πού φλόγιζε τίς καρδιές ό πό
θος γιά τήν ’Ελευθερία, αύτή ήταν ό μεγάλος καϋμός τους, όλοι τήν περί
μεναν, κι όλοι κάτι έκαναν νά βοηθήσουν νάρθει τό γρηγορότερο. Ό  Πε
τράκης, πού μέ τήν είσοδό του στή σχολή, άρχισε νά αισθάνεται καί νά σκέ
πτεται σάν άξιωματικός, ένοιωθε νά βαραίνουν κιόλας τ ’ άστέρια στις 
έπωμίδες του, άκουγε άχόρταγα τίς ιστορίες αυτές, τόν συγκινοΰσαν, 
αισθανόταν ψυχική ευφορία, περιείχαν πολλά στοιχεία πού συνυφαίνο- 
νταν μέ τό χρέος του. Υπήρχαν καί στις μέρες τους άλύτρωτοι Έλληνες: 
Τά Δωδεκάνησα, ή Βόρειος "Ηπειρος, ή Κύπρος, κάποιο ρόλο θά είχε γρά
ψει καί γ ι’ αύτόν ή μοίρα, όταν τό Γένος έξορμούσε ξανά... Τίς παραμονές 
τοΰ Άη-Δημήτρη, ό Πετράκης έφυγε γιά τήν Αθήνα, συνοδευόμενος άπό 
τίς ευχές τών δικών του καί τών φίλων του.



Ό λα καλά λοιπόν. Κάτι δμως άνησυχοϋσε τόν Πέτρο. Ή  άστάθεια τής 
πολιτικής κατάστασης. Τά άποτελέσματα τών έκλογών, μέ τήν έφαρμογή 
τής άναλογικής, δημιούργησαν πολλές άνακατατάξεις. Εκλέχτηκαν 
βουλευτές άπ’ δλα τά κόμματα. Ό  Πέτρος, παρά τή φιλελεύθερη τοποθέτη
σή του, ψήφιζε τό Μυλωνά, έμεινε πιστός στήν παράδοση, ποτέ δέν θά πρό- 
διδε τή μνήμη τοϋ στρατηγού Δαγκλή' έξάλλου είχε πειστεί πώς ό Μυλωνάς 
ήταν μιά έξέχουσα προσωπικότητα τοϋ πολιτικού κόσμου, μέ άκτινοβολία 
καί μέ τό δικό του ειδικό βάρος. Ό  Δημήτρης, δέσμιος κι αύτός τής παρά
δοσης, ψήφισε τό Λαϊκό κόμμα, τό Χρηστοβασίλη, λυπήθηκε πού δέν βγήκε 
βουλευτής. Ό  Νικος άκολούθησε τό παράδειγμα τοΰ πατέρα του, ό Γιάγκος 
ψήφισε τό Μελά, δπως κι ό Θεολόγος. Ή  ίδια πανσπερμία ψήφων παρα
τηρήθηκε σέ πολλές οικογένειες. Νά δμως πού τό άποτέλεσμα δημιουργούσε 
άνησυχίες γιά τήν έξέλιξη τής κατάστασης. Ποιός θά σχημάτιζε κυβέρνηση; 
Τά μεγάλα κόμματα ισοψηφούσαν. Οί μικροί μέ ποιόν θά συντάσσονταν; 
Έπειτα ό στρατός θά έμεινε ήσυχος; Δέν θά έπέμβαινε στις έξελίξεις; 
Ή ταν τά μεγάλα ερωτηματικά πού άπασχολοΰσαν όχι μόνο τήν οικογένεια 
τοΰ Πέτρου, άλλά δλους τούς Γιαννιώτες καί δλους τούς Έλληνες.

Στις 8 Σεπτεμβρίου, πριν τίς έκλογές, δπως κάθε χρόνο, τά Γιάννινα 
συγκεντρώθηκαν στά τρία μεγάλα μοναστήρια, γιά νά γιορτάσουν τή Γέν
νηση τής Θεοτόκου, κι ύστερα άπό τή θρησκευτική τελετή ή καί πριν άκό- 
μα, σύμφωνα μέ τά έθιμα τής κάθε περιοχής, νά γλεντήσουν, νά ξεδώσουν. 
Ή ταν τά μοναστήρια τής Φανερωμένης, τής Παλιονρής καί τής Βελλάς. 
Μέ τίς γιορτές έκλειναν καί τά πανηγύρια τοΰ καλοκαιριοΰ. Τή χρονιά 
αύτή ό Πέτρος εξομολογήθηκε στό Γιάγκο, πώς ήθελε νά προσκυνήσει τήν 
εικόνα τής Παναγίας στό Μοναστήρι τής Βελλάς. Άπό χρόνια προγραμ
μάτιζε νά πάει έκεϊ, νά δει καί τά έργα τοΰ δεσπότη, άπό τήν έποχή άκόμα 
πού ήταν μητροπολίτης Βελλάς καί Κονίτσης. "Ακούε καί διάβαζε πολλά 
γ ι’ αύτά. πριν λίγους μήνες άκόμα οί έφημερίδες τοϋ έπλεκαν έγκώμια’ 
είχαν πάει έκεϊ δλοι οί επίσημοι, οί δημοσιογράφοι καί πλήθος Γιαν- 
νιωτών. μέ τήν εύκαιρία τής σχολικής γιορτής γιά τή λήξη τών μαθημάτων 
καί τήν άπονομή πτυχίων στούς Βορειοηπειρώτες δασκάλους- σπούδαζαν 
στή Βελλά, κι ύστερα πήγαιναν στήν Αλβανία, ν ’ άνοίξουν τά σχολεία τοϋ 
Βορειοηπειρωτιχοϋ ελληνισμού, ν ’ άγωνιστοϋν, γιά νά κρατήσουν ορθούς 
τούς "Έλληνες καί άκοίμητη τή φλόγα τοΰ Γένους. "Ηθελε νά πάει, άλλά 
μιά μέ τό ένα, μιά μέ τό άλλο -τελειώνουν οί έγνοιες τής ζωής;- δέν άξιώ- 
θηκε νά προσκυνήσει τή χάρη Της. Τούτη τή χρονιά, πού ή άρρώστεια τόν 
έφερε πολύ κοντά στό θάνατο, ήταν άποφασισμένος νά πραγματοποιήσει 
τό τάμα του, μόνο νά μή τοΰ έφερνε έμπόδια ό Δημήτρης. Ή ταν τόσο 
αύστηρός άπέναντι του τούς τελευταίους μήνες, δέν τοΰ συγχωρούσε καμ- 
μιά παρεκτροπή, στιγμές-στιγμές τόν φοβόταν. Ά λλά ήταν παρεκτροπή τό 
προσκύνημα στή Βελλά: ρωτούσε τό Γιάγκο, δταν κουβέντιασαν τό θέμα.
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_Q(X μιλήσω έγώ στό Δημήτρη, είπε αυτός, θά τά καταφέρω, εξάλλου θά
έρθουν μαζί σου καί οί τρεις οικογένειες. "Οταν ό Δημήτρης ακούσε τήν 
επιθυμία τοΰ πατέρα, στήν αρχή άντέδρασε. Θά ήταν μεγάλη ταλαιπωρία 
τό ταξείδι τής μετάβασης καί τής επιστροφής. Οί δρόμοι δέν ήταν καλοί, 
θά κουραζόταν πολύ μέ τ ’ αυτοκίνητο. — Μπήκαμε σ ' ένα καλό δρόμο, κα
τέληξε ό Δημήτρης, μήν ξαναγυρίσουμε πάλι άπό τήν αρχή. άκόμα καί χει
ρότερα μπορεί νά συμβοϋν. — Θά κάνεις περισσότερο κακό στόν πατέρα 
σου Δημήτρη. άν τόν κρατήσεις έδώ καί δέν τόν άφήσεις νά πάει στή Βελ- 
λα. Τόχει κάνει τάμα άπό χρόνια, είναι πολύ θρησκευόμενος άνθρωπος, θά 
θεωρήσει μεγάλη αμαρτία νά μήν πραγματοποιήσει μιά παλιά του υπόσχε
ση πρός τήν Παναγία, θά έχει τύψεις, θά χειροτερέψει ή κατάστασή του. 
Ξέρεις τί μοϋ είπε όταν χωρίσαμε; «Θάμαι τάχα τοϋ χρόνου, Γιάγκο, νά 
κάνω αυτό τό προσκύνημα»; Καταλαβαίνεις τί κρύβει τό παράπονο; Ό  
Δημήτρης σκέφτηκε λίγο κι ύστερα μίλησε. — Έ χεις δίκιο, θά τό πάρει βα
ρεία άν δέν τόν άφήσουμε. Σέ τέτοιες άρρώστειες, ό ψυχολογικός παράγο
ντας παίζει σπουδαίο ρόλο. Θά πάει, λοιπόν, άλλά όχι μέ αυτοκίνητο. Θά 
πάρει τό φίλο του τόν άμαξά, θά ξεκινήσουν πρωΐ καί χωρίς νά τρέχουν, 
μέ προσοχή, θά φτάσουν. Θά τόν συνοδεύουν ή μητέρα, έσύ καί ή Φωτεινή. 
Εμείς οί άλλοι θά νοικιάσουμε δυό αύτοκίνητα καί θά άκολουθοϋμε πίσω 
σας. Καί κάτι άκόμα. Πέραν άπό τήν παρακολούθηση τής λειτουργίας στό 
μοναστήρι καί τή συνάντηση μέ τό δεσπότη, άλλες μετακινήσεις δέν θά κά
νει. Είναι άπέραντοι οί χώροι πού κυκλώνουν τό μοναστήρι, χρειάζεται 
πολύς χρόνος καί κόπος γιά έξερεύνηση. Μπορεί ό δεσπότης νά θελήσει 
νά μάς κρατήσει στό τραπέζι, δέν θά μείνουμε. Ούτε θά περιμένουμε ν ' 
άρχίσουν οί χοροί καί τά γλέντια. Εξάλλου ό δρόμος τής έπιστροφής θά 
είναι κουραστικός καί πρέπει νά γυρίσουμε γρήγορα σπίτι, νά ησυχάσει. 
Ά ν  συμφωνήσει, μπορούμε νά πάμε.

Ό  Γιάγκος έφυγε άπό τό ιατρείο τοΰ Δημήτρη κι έτρεξε άμέσως στήν 
Καραβατιά, στόν Πέτρο. Τοΰ τά είπε όλα καί περίμενε τήν άντίδρασή του. 
—Θά κάνουμε δπως λέει ό γυιός μου. Γιατρός είναι, έχει ευθύνες, άγωνί- 
στηκε πολύ, ξενύχτησε, μόχθησε γιά νά μέ στήσει όρθιο, δέν θά τόν παρα
κούσω. Ό . τι είπε, αυτό θά γίνει. Ειδοποίησε καί τή Χριστίνα καί τόν 
άντρα της. τό Θεολόγο καί τήν Αλεξάνδρα, θέλω νάρθετε δλοι μαζί μου, 
νά σάς νοιώθω κοντά μου. Έγιναν όλα σύμφωνα μέ τίς υποδείξεις του. 
Στό μοναστήρι έφτασαν, μόλις άρχιζε ή λειτουργία, χοροστατούσε ό 
Σπυρίδων. Μικρή ή έκκλησία. άσφυκτικά γεμάτη, ό Δημήτρης παρακάλεσε 
τούς επίτροπους, έξοικονόμησαν μιά καρέκλα καί τήν έστησαν δίπλα άπό 
τό δεσποτικό. Ό  Σπυρίδων, όταν τόν είδε, δέν περίμενε νά πάει ό Πέτρος 
νά τοΰ φιλήσει τό χέρι, κατέβηκε ό ίδιος άπό τό δεσποτικό καί τόν άγκά- 
λιασε. ό κόσμος -ήταν καί πολλοί πού δέν ήξεραν τόν Πέτρο- παραξενεύ
τηκαν μέ τή στάση του, νά κατεβει, ό αυστηρός δεσπότης, άπό τό θρόνο
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του νά υποδεχτεί έναν πολίτη; Δέν ήξεραν τί θέση έπιανε αυτός ό άπλός 
πολίτης στήν καρδιά του. Ό  Πέτρος, μπρός σ’ αύτή τή διάκριση, ένοιωσε 
συστολή στήν άρχή, υστέρα περηφάνεια καί ικανοποίηση, γιά τήν έκτίμηση 
πού έδειχνε ό δεσπότης άπέναντί του, δέν τήν έκρυβε. "Οταν, μετά τήν είσο
δο καί τό τρισάγιο, έμφανίστηκε στήν Πύλη γιά νά εκφωνήσει τίς δεήσεις 
πρός τόν Ύψιστο μέ έκεΐνο τό ύποβλητικό: «Κύριε, Κύριε, έπίβλεψον έξ 
ούρανοϋ καί είδε...», ή μορφή τού δεσπότη τοΰ φάνηκε γιγάντια, ήταν σά 
νά είχε άνεβεΐ ώς τούς ούρανούς, νά καταθέσει στά πόδια τοΰ Δεσπότου 
τών όλων, τήν ταπεινή του παράκληση... Έπρεπε ν ’ άρχίσουν οί ψάλτες 
τό χερουβικό γιά νά συνελθεί άπό τήν έκσταση. Ό  Δημήτρης πού τόν πα- 
ρακολουθοΰσε συνέχεια, χωρίς νά ξέρει τίς ψυχολογικές του άντιδράσεις 
άπό τήν ύποβλητικότητα τών δρώμενων, διαπίστωσε άπό τίς κινήσεις του 
κάποια δυσφορία. Έτρεξε κοντά του, τόν πήρε άπό τό χέρι καί τόν έβγαλε 
έξω άπό τό μοναστήρι. —Πάρε βαθειές αναπνοές, τον συνέστησε, δέν είναι 
τίποτα, σοϋ έλειψε οξυγόνο ' τά πολλά κεριά, ό κόσμος, ό μικρός χώρος σέ 
ζάλισαν. Αυτό ήταν. Σέ λίγο ό Πέτρος συνήλθε. Δέν ξαναμπήκε μέσα, μόνο 
όταν θά μοίραζε άντίδωρο ό Σπυρίδων θά πήγαινε νά τό πάρει άπό τό χέρι 
του. —Θ ’ άνεβεΐς στό σχολείο, θέλω νά τό δεις, τοΰ ψιθύρισε ό Σπυρίδων. 
— Θά προσπαθήσω δεσπότη μου, άν μοϋ τό επιτρέψουν οί δυνάμεις... Ό  
Δημήτρης είχε άντιρρήσεις, είχε πολλά σκαλιά τό άνέβασμα στή σχολή, θά 
κουραζόταν. Μπρός στήν έπιμονή τοΰ πατέρα του λύγισε. Ό  Πέτρος στη
ρίχτηκε στό μπράτσο του, κοντά καί οί άλλοι μήπως χρειαστοΰν, άνέβηκε 
στή σχολή, περιεργάστηκε μερικές αίθουσες, δέν είχε άντοχή νά τήν έξε- 
ρευνήσει άπό τή μιά άκρη στήν άλλη, δπως ήταν ή έπιθυμία του, κουρά
στηκε. Κατέληξαν στή μεγάλη αίθουσα, στό δεσποτικό, εκεί ήταν όλοι οί 
επίσημοι, σέ λίγο ήρθε καί ό Σπυρίδων, μέ τά σημάδια τής κόπωσης φα
νερά στό πρόσωπό του. Ή ταν καί ή άρρώστεια πού έκαναν πιό έντονη τήν 
παρουσία τους, μόνο έκεϊνο τό κεραμίδι χρώμα στά μάγουλα διέκοπτε τήν 
ώχρότητα τοΰ προσώπου του, τό χρώμα τοΰ σαρακιοΰ πού τόν κατατρώει, 
σκέφτηκε ό Πέτρος. Ειπώθηκαν πολλά γιά τά έργα τοΰ Σπυρίδωνος, τά 
είδαν μέ τά μάτια τους οί επίσημοι καί οί άλλοι επισκέπτες, ήταν σίγουρος 
πώς θά έγραφαν ύμνους τήν άλλη μέρα οί δημοσιογράφοι στίς έφημερίδες. 
Σέ λίγο θ ’ άρχιζε ή τελετή γιά τήν άπονομή τών πτυχίων, ήθελε νά μείνει 
ό Πέτρος συνειδητοποίησε όμως πώς θά ήταν μεγάλη δοκιμασία γι’ αύτόν. 
Φίλησε τό χέρι τοΰ δεσπότη, τοΰ ζήτησε τήν άδεια νά φύγει, δέν αισθανό
ταν καλά' ό Σπυρίδων έπέμεινε νά τόν κρατήσει, κατάλαβε τέλος τίς άνά- 
γκες τοΰ φίλου του, νά πάτε στό καλό τοΰ είπε, όποια φορά θελήσεις νά 
ξανάρθεις, ή Βελλά θά εΐναι άνοιχτή γιά τή φιλοξενία σου. Γύρισαν στά 
Γιάννινα, άργά τό μεσημέρι, χωρίς περιπέτειες στό δρόμο, έφαγαν κι έπε
σαν νά ξεκουραστούν.

Ό  Πέτρος ήταν έντυπωσιασμένος μέ όσα είχε δει στή Βελλά. Τί είχε
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στήσει αύτός ό δεσπότης εκεί! Κι όλα γιά νά μπορεί νά εκπαιδεύει στό Ιε 
ροδιδασκαλείο του, δασκάλους γιά τή Βόρειο "Ηπειρο καί νά προετοιμά
ζει παπάδες μορφωμένους. Τά όσα είδε τίς άλλες μέρες στις εφημερίδες, 
ένίσχυσαν τίς εντυπώσεις του. Τό κτίριο τής Μονής, διάβαζε, ήταν άκα- 
τάλληλο νά χρησιμοποιηθεί ώς διδακτήριο. ’Αφιέρωσε, λοιπόν, όλες τίς 
δυνάμεις καί τίς προσπάθειές του γιά νά άναγερθεϊ νέο διδακτήριο, μεγα
λόπρεπο, νά άνταποκρίνεται στις άπαιτήσεις ενός σύγχρονου σχολείου 
καί μάλιστα μέ ειδική άποστολή, δπως αύτό. Δέν είχαν συμπληρωθεί δλες 
οί εργασίες οί έσωτερικές, συνεχίζονταν δμως μ’ εντατικό ρυθμό, δέν θ’ 
άργοϋσαν νά τελειώσουν. (Κανένας έπίσημος πού έφτανε στά Γιάννινα, 
όποιουδήποτε κόμματος, δέν θά έφευγε, άν δέν έπισκεπτόταν τή Βελλά, 
τούς έσερνε έκει μέ τή βία ό Σπυρίδων, καί τούς ύποχρέωνε νά συμβάλλουν 
υλικά στήν άποπεράτωση τοϋ διδακτηρίου. ’Αργότερα έγιναν κι άλλες 
οικοδομικές εργασίες καί σχηματίστηκε τό συγκρότημα οικοδομημάτων, 
πού άποπερατώθηκε πριν άπό τόν πόλεμο τοΰ 1940). "Ολα αύτά ξανάφε- 
ραν στή μνήμη τοΰ Πέτρου τίς συγκινητικότατες περιγραφές τής τελετής 
απονομής τών πτυχίων, τόν ’Ιούλιο, μέ τούς λόγους πού έκφωνήθηκαν, τίς 
δημοσίευσαν ή Ή πειρος (12-7-32), ή Ελευθερία (14-7-32) καί ό Ηπειρω
τικός άγών. Ό  Χρηστοβασίλης τέλειωνε έτσι τή δική του: Μετά τήν πνευ- 
ματικωτάτην καί ίερωτάτην καί έθνικωτάτην ταύτην μυσταγωγίαν έπηκο- 
λούθησε πλούσιον γεύμα, καθ' δ έφάγομεν καί έπίομεν άπαντες ενφροσύ- 
νοις, καί άπήλθομεν θαυμάζοντες πάντες. πλήν ενός, τόν μέγαν Μητροπο
λίτην Σπυρίδωνα Α  —Ποιόν υπονοεί άραγε; είχε άναλογιστεΐ τότε ό Πέ
τρος. Θά περνοΰσαν μέρες γιά νά άποκαλυφτέϊ ό διαφωνών. Ή ταν ό δι
ευθυντής τοΰ Ηπειρωτικού άγώνος Εύθ. Τζάλλας. Τίς έντυπώσεις του άπό 
τήν τελετή, τίς δημοσίευσε ύστερα άπό δυό εβδομάδες (άπό 28-7-32), σέ 
τρεις συνέχειες στήν εφημερίδα του. Διαβάζοντές τες ό Πέτρος παραξενεύ
τηκε. Ό  Τζάλλας έγραφε έπαινετικότερα λόγια άπό τούς φίλους δημοσιο
γράφους τοΰ Σπυρίδωνος καί ή περιγραφή τής τελετής ήταν ή πιό έντυπω- 
σιακή. Μονή Βελλάς! άρχιζε. Θρύλος, μεγαλούργημα. εθνικόν λίκνον, κο
ρύφωμα δράσεως καί επιμονής! Ό  ετερος τών πόλων τής δραστηριότητος 
καί άνησυχίας τού μητροπολίτου μας. Σέμνωμα Ηπειρωτικόν, άντάξιον 
ενός πολυταράχου καί άνησύχου δεσπότου. Μετά τούς ύμνους έθετε τό 
έρώτημα τής άμφιβολίας: Εις τήν Μονήν Βελλάς συντελεϊται εργασία πρα- 
κτικώς ώφέλιμος ή ή ύπόθεσις αποτελεί μίαν ματαίαν έπίδειξιν: Δέν έδινε 
άμέσως τήν άπάντηση. Θά έξαντλοΰσε πρώτα τούς ύμνους γιά τή συγκίνη
ση πού προξένησε σ’ δλους ή τελετή τής άπονομής τών πτυχίων, καί θά 
άπαντοΰσε μέ δυό παραγράφους, στό τέλος τής έκτενέστατης περιγραφής. 
Τά ετήσια έξοδα τής λειτουργίας τοΰ Ιεροδιδασκαλείου, σημείωνε, άνέρ- 
χονται σέ 1.000.000 δρχ. περίπου. Μετά τήν ψήφιση τοΰ νέου νόμου, οί 
άπόφοιτοί του δέν θά μποροΰσαν νά διοριστοΰν στήν Ελλάδα, ά λλ’ εις



τήν αλλοδαπήν. "Αξιζε, λοιπόν, νά δαπανηθοϋν 5.000.000 δρχ. γιά τίς 
σπουδές 10 πτυχιούχων, όσοι οί άποφοιτήσαντες; Αυτό, κατέληγε, θά τό 
κρίνει ή Κοινή Γνώμη. Ό  Πέτρος παραξενεύτηκε μέ τούς λογαριασμούς 
τοΰ κυρ Θύμιου. Ά ν  τα έξοδα ήταν δέκα εκατομμύρια τό χρόνο, αύτά δέν 
δίνονταν μόνο γιά τούς δέκα πτυχιούχους, άλλά γιά όλους τούς μαθητές 
τής σχολής, μέ τίς πέντε τάξεις, ξεπερνοΰσαν τούς σαράντα. Ά ς  είναι. Μέ 
τέτοια ήταν συνηθισμένος ό Σπυρίδων, είχαν γίνει οί «αμαρτίες» του, 
όπως τοΰ «εξομολογήθηκε», αύτός θά συνέχιζε τό έργο του...

Κάτι άκόμα δέν άρεσε στόν Πέτρο, άρχές ’Οκτωβρίου. Διάβασε στόν 
Κήρυκα ένα σχόλιο, μέ σοβαρές κατηγορίες καί άπειλές έναντίον τών 
Εβραίων τών Γιαννίνων, γιατί, έλεγε, είχαν ψηφίσει τό Λαϊκό κόμμα κι 
έρριξαν μαύρο στό Βενιζέλο. (’Ανάλογου είδους κατηγορίες είχε διατυπώ
σει έναντίον τών Εβραίων καί ό Ηπειρωτικός άγών. άμέσως μετά τίς 
έκλογές). Τοΰ δημιούργησε δυσφορία. —Μά είναι λόγος αύτός. σκεφτόταν, 
νά έκτοξεύονται άπειλές έναντίον τών συμπολιτών μας; Ελεύθεροι είναι, 
ό,τι θέλησαν ψήφισαν. Έπειτα δέν ήταν ή πρώτη φορά πού γινόταν αύτό. 
Ά πό τήν άπελευθέρωση τών Γιαννίνων κι ύστερα οί Εβραίοι τούς άντιβε- 
νιζελικούς ύποψήφιους υποστήριζαν, όχι βέβαια δλοι, άλλά ή πλειοψηφία 
τους. Ό  Αβραάμ -ένοιωθε συγκίνηση ό Πέτρος, μέ τήν άναπόληση τοΰ φί
λου του- καί κάποιοι άκόμα τοΰ επιπέδου του τούς Φιλελεύθερους ψήφι
ζαν. Εξάλλου ή άντιβενιζελική τοποθέτηση τών Εβραίων δέν ήταν φαινό
μενο μόνο Γιαννιώτικο. Σ ’ όλη τήν Ελλάδα, καί κυρίως στή Θεσσαλονίκη, 
μέ τήν πολυπληθέστατη εβραϊκή παροικία, τό ίδιο συνέβαινε. Υπήρχε, φαί
νεται. κατευθυντήρια γραμμή, ποιά κέντρα τήν έδιναν, άγνωστο. Στή γραμ
μή αύτή δέν πειθαρχούσαν όλοι. Παράδειγμα ή Θεσσαλονίκη. Ψήφιζαν 
τούς Λαϊκούς, άλλά ύπήρχαν καί πολλοί Εβραίοι, πού πήδησαν στό άλλο 
άκρο, έγιναν κομμουνιστές. Ύστερα άπό λίγες μέρες διάβασε ό Πέτρος 
στήν Ήπειρο μιά άπάντηση στίς άπειλές τοΰ Κήρυκα. Ή  εφημερίδα έδινε 
τή δική της άποψη στό θέμα: Ήμεϊς δέν γνωρίζομεν τί έψήφισαν οί 
συμπολιται μας Ίσραηλϊται: τοϋτο γνωρίζομεν μόνον, ότι κατά τό πλεϊστον 
οί ψήφοι τών 'Ισραηλιτών καί έδώ όπως σχεδόν παντού, είναι ψήφοι συνει
δητοί: καί είναι φυσικόν αύτό, αφού οί Ισραηλίτες ώς έμποροι καί έπιχει- 
ρηματίαι. έσυνήθισαν νά σκέπτωνται πολύ λογικώτερα, δυστυχώς, άπό 
ημάς. —Κάποια είναι σωστά απ' αύτά, κάποια όχι, σκέφτηκε ό Πέτρος. Ξα- 
ναγύρισε πάλι στή μνήμη του ό ’Αβραάμ. Πρέπει νά πάω μιά άπ' αυτές τίς 
μέρες νά άνάψω ένα κερί στόν τάφο του. Ή ταν ξεχωριστός άνθρωπος ό 
μακαρίτης ό φίλος μου. Δέν βρίσκεις τέτοιους σήμερα.

Η κυβέρνηση «στενοΰ συνασπισμοΰ» τοΰ Τσαλδάρη. δέσμια τής ψήφου 
τών Φιλελευθέρων καί τών βενιζελογενών κομμάτων, έγινε δεκτή μέ 

επιφυλάξεις άπό τό λαό. Ούτε οί προγραμματικές δηλώσεις της (11-11-32)
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ικανοποίησαν' ήταν γενικές, δηλώσεις πού άκούονται άπό όλες τίς κυβερ
νήσεις κατά τήν ανάληψη τής εξουσίας (αύξηση τής παραγωγής, καταπο
λέμηση τής άνεργίας, οικονομίες κ.λπ.). Ό  Βενιζέλος, άπαντώντας, είπε 
πώς θά δώσει ψήφο άνοχής στήν κυβέρνηση, άλλά μέ τούς όρους πού έθετε. 
Δέν δίστασε μάλιστα νά ύπαινιχθεϊ δτι μερικά μέλη τής κυβέρνησης (υπο
νοώντας τούς Μεταξά καί Χατζηκυριάκο, άλλά καί τόν Κονδύλη) διαπνέ
ονταν άπό δικτατορικές τάσεις. Ό ταν προκλήθηκε άπό τούς ίδιους νά 
άπαντήσει ποιούς εννοούσε, σιώπησε. Ό λα αύτά δημιουργούσαν άμφιβο- 
λίες στήν κοινή γνώμη, διαισθανόταν και άπό τίς συζητήσεις στή Βουλή 
καί άπό τήν άρθρογραφία τών εφημερίδων, ότι ό Διχασμός είχε πάλι άνα- 
βιώσει, μέ νέες διαστάσεις, τά γεγονότα σέ λίγο θά επιβεβαίωναν τήν κοινή 
πεποίθηση. Παρόλα αύτά καί παρά τίς άντιρρήσεις τοΰ Βενιζέλου, ό Τσαλ
δάρης πέτυχε νά άποσπάσει τήν ψήφο τής Βουλής, γιά διακοπή τών έργα- 
σιών της, ώς τίς 10-1-1933. Λίγες μέρες, μετά τήν έναρξη τών εργασιών, ή 
κυβέρνηση καταψηφίστηκε καί υποχρεώθηκε νά ύποβάλει τήν παραίτησή 
της. Άλλά καί νά μή καταψηφιζόταν, τά προβλήματα, τά περισσότερα 
συνδεόμενα μέ τήν οικονομική κρίση, ήταν τόσο πολλά καί μεγάλα, ώστε 
θά γονάτιζε κάτω άπό τό βάρος τους. Ό  Τσαλδάρης ύποχρεωνόταν νά 
υποβάλει τήν παραίτησή του, άφοΰ δέ μπορούσε νά κυβερνήσει όπως ήθελε 
καί σύμφωνα μέ τό δικό του πρόγραμμα, χωρίς νά είναι δέσμιος τών θε
λήσεων μιας ξένης κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Κατά άξιόπιστους 
ιστορικούς, ό Τσαλδάρης έκανε λάθος πού άνέλαβε νά σχηματίσει κυβέρ
νηση. Ά ν  έπέμεινε σέ άμεση διεγαγωγή έκλογών, θά τίς κέρδιζε. Λάθος 
έκανε καί ό Βενιζέλος πού άνέτρεψε γρήγορα τήν κυβέρνηση καί δέν τήν 
άφησε νά φθαρεί. Νόμιζε πώς σέ νέες έκλογές -τόν πίεζαν τώρα πρός αύτή 
τήν κατεύθυνση καί σημαντικά στελέχη του- θά συνεργαζόταν καί πάλι μέ 
τά βενιζελογενή κόμματα καί θά κυβερνούσε. Πήραν άέρα τά μυαλά του, 
δπως λέει ό λαός, δέν άνεχόταν νά κυβερνάει ό Τσαλδάρης" δμως ή αισιο
δοξία του δέν είχε άντίκρυσμα. Τά λάθη θά διαδέχονται τό ένα τό άλλο 
καί στό τέλος θά όδήγησουν στήν έκλογική ήττα του.

Πώς άντιμετώπισαν τήν κυβέρνηση Τσαλδάρη οί έφημερίδες τών Γιαν- 
νίνων; Ή  Ελευθερία, αύθεντική έκφραση τών άπόψεων τοΰ Λαϊκοϋ κόμ
ματος, είχε διακόψει τήν έκδοσή της. ΟΙ άλλες έφημερίδες, χωρίς νά είναι 
έντονα άντιπολιτευτικές, δέν έδειχναν συμπάθεια πρός τή νέα κυβέρνηση. 
Ακόμα καί ή "Ηπειρος, πού βρισκόταν τώρα στό πλευρό τών Προοδευ
τικών, χωρίς ποτέ νά λησμονεί τήν άντιβενιζελική προϊστορία της. δέν 
ηταν ένθουσιασμένη μέ τήν κυβέρνηση, όπως συγκροτήθηκε. Δέν εϊμεθα φί
λοι τοϋ κ. Τσαλδάρη. έγραφε. Ά λλά  θεωροϋμεν τόν άρχηγόν τοϋ «Λαϊκοϋ 
κόμματος» πολιτικόν κεφάλαιον διά τόν τόπον. Διατί ό κ. Τσαλδάρης νά 
ορκισθή ώς πρόεδρος ήμεροβίου κυβερνήσεως; Διά ναλάβη τό χρίσμα τοϋ 
πρωθυπουργού: Ά λλά θά ήδύνατο νά τό λάβη προεδρεύων μιας «Οίκουμε-
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νικής κνβερνήσεως». Πάσχισε πρός τήν κατεύθυνση αύτή ό Τσαλδάρης, 
άλλά συνάντησε τήν άρνηση τών μικρών κομμάτων. Κατά τήν Ήπειρο, ή 
μόνη λύση ήταν ή Οικουμενική ή οί έκλογές. Αξιόλογες είναι καί μερικές 
σκέψεις τής έφημερίδας, διατυπωμένες σέ άρθρο μέ τόν τίτλο: Τί θέλει ό 
λαός, στά τέλη τοϋ χρόνου (28-12-32), πολλές νομίζει κανείς πώς γράφτη
καν γιά σήμερα: Τό κράτος διά νά διοικηθή καί νά έκπληρώση τάς υποχρε
ώσεις καί νά είναι ικανόν νά προστατεύσει τήν πατρίδα, έχει άνάγκην εξό
δων. Εϊχε όμως άνάγκην τόσων, όσων τό κράτος άπερισκέπτως έσπατάλα: 
Τά έξοδα προσαρμόζονται πάντα πρός τήν δυνατότητα τών εσόδων, ό 
λαός γνωρίζει ότι εδώ έγένετο τό άντίθετον... Άλλά μήπως ή σπατάλη τοϋ 
κράτους έβασάνιζεν εξ ίσου όλους: Άντιθέτως έφορολογοϋντο βαρύτατα 
όσοι δέν ήσαν εις θέσιν νά πληρώσουν καί έπλήρωνον ελάχιστα, ή μάλλον 
δέν έπλήρωνον τίποτε, όσοι θά ήσαν εις θέσιν νά πληρώσουν... Νά παύση 
ή σπατάλη καί νά έπικρατήση δικαιοσύνη εις τάς υποχρεώσεις καί άπο- 
λαυάς. Αύτή είναι ή πρώτη άξίωσις τοϋ λαοϋ... Ό  λαός θέλει άκόμα νά 
έχη ψωμί καί ψωμί φθηνόν, θέλει νά έχη εργασίαν, θέλει ό,τι παράγει έκ 
τής έργασίας του νά δύναται νά τό διαθέτη, θέλει νά πληρώνη πρός τό κρά
τος όσα πρέπει νά πληρώνη, καθιστάμενος ικανός πρός τοϋτο, άλλά θέλει 
άκόμα, όσα πληρώνει νά διατίθενται δικαιολογημένος, λελογισμένως καί 
δικαίως... Αύτή είναι ή άξίωσις τοϋ λαοϋ... Ή  Αγροτική ηχώ, όργανο τοϋ 
Άγροτικοϋ κόμματτος, τό όποιο μετά τίς έκλογές, διασπάστηκε σέ δύο 
τμήματα, έξαιτίας εσωκομματικών άντιθέσεων (τής πλειοψηφούσης μερί
δας έπικεφαλής ήταν ό Άλ. Μυλωνάς), έπιθυμοϋσε τό σχηματισμό Οικου
μενικής κυβέρνησης, δπως καί ό Ηπειρωτικός άγών, τών ίδιων φιλοαγρο- 
τικών τάσεων. Ό  Μυλωνάς στή Βουλή καθόρισε ώς εξής τή στάση του 
άπέναντι τής κυβέρνησης Τσαλδάρη: Ό  λαός δέν έδωσεν εις τούς άγροτι- 
κούς βουλευτάς έντολήν ν ’ άρνοϋνται τά πάντα, άλλά νά συντελούν έπί 
τοϋ παρόντος εις τήν τροποποίησιν, σύμφωνα μέ τάς άπόψεις τών μέτρων 
τής κυβερνήσεως. Ύ πό  τήν έννοιαν αύτήν οί άγροτικοί θά δώσουν ψήφον 
ανοχής, άνευ τινός περιορισμού εις τήν κυβέρνησιν. ’Αργότερα οί Α γρο
τικοί συμφώνησαν μέ τό Βενιζέλο γιά τήν άνατροπή τής κυβέρνησης. ’Ας 
σημειωθεί δτι, ό πρώην γερουσιαστής καί έκ τών έπιλέκτων στελεχών τοΰ 
Άγροτικοϋ κόμματος Α π. Χασιώτης, επανεκλέχτηκε γερουσιαστής, ώς 
έκπρόσωπος τών Γεωργικών έπιμελητηρίων, κατά τίς έκλογές πού έγιναν 
τόν ’Οκτώβριο (Ά ς σημειωθεί άκόμα δτι ό Χρ. Χρηστοβασίλης, πού είχε 
διακόψει τήν έκδοση τής έφημερίδας του, δημοσιογραφοΰσε, κατά διαστή
ματα, άπό τίς στήλες τής Αγροτικής ήχοϋς καί τοΰ Ηπειρωτικού άγώνος).

Ό  Κήρυξ, άκολουθώντας τό παράδειγμα τοϋ άντικυβερνητικοϋ τύπου 
τών ’Αθηνών, δημοσίευε ή άναδημοσίευε, άρθρα καί σχόλια έντονα έπικρι- 
τικά τοΰ έργου της (μάλλον τών προθέσεων, τί έργο θά είχε νά έμφανίσει 
μέσα σ’ έλάχιστο χρόνο), μέ στόχο τήν άνατροπή της, σύμφωνα καί μέ τίς
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εντολές πού είχαν δοθεί άπό τόν ίδιο τό Βενιζέλο. Πάντως ή άρθρογραφία 
του δέν έμεινε άναπάντητη άπό τήν Ήπειρο, τή μόνη πού. λόγω άντιβενι- 
ζελικοΰ παρελθόντος, έλεγε κάποια καλά λόγια γιά τήν κυβέρνηση Τσαλ- 
δάρη. Πολλές φορές θεωρούσε πρόκληση τήν άρθρογραφία τοΰ Κήρνκος, 
ό οποίος ύπεστήριζε (25-11-32) ότι, ή σαν δημοκοπίαι καί άγυρτίαι μόνον, 
όσα διά τήν προκάτοχον κνβέρνησιν έλέγοντο περί σπαταλών καί κατα
χρήσεων. Εκείνο, τό όποιον έδημιούργησε ή κνβέρνησις Βενιζέλου -άπα- 
ντοΰσε ή Ή πειρος (26-11 -32), πολύ περισσότερον καί άπό τήν ουσιαστικήν 
ζημίαν εις τό κράτος, μέ τήν σπάταλον πολιτικήν της καί τάς αλλεπαλλή
λους καταχρήσεις, ήτο νά γεννήση εις τόν λαόν τήν έντύπωσιν δτι τό κρά
τος αύτό δέν είναι κράτος, άλλά τσιφλίκι ον ολίγων τυχοδιωκτών καί πα
λιανθρώπων. περιβεβλημένων άνώτατα αξιώματα... Θά ένθυμοϋνται οί 
Ήπειρώται δτι μεγάλαι άθηναϊκαί έφημερίδες έκυκλοφόρουν προεκλο
γικούς, μέ μεγάλας πολυχρώμους έπιγραφάς «κάτω οί κλέφτες» καί αύτό 
άπετέλει σύνθημα προεκλογικόν.

Σαφώς φιλοκυβερνητική ήταν ή θέση τής Κραυγής απέναντι στή νέα πο
λιτική κατάσταση. Τά άρθρα τοΰ Γρ. Σακκά, μέ τά γνωστά υπερθετικά, έπι- 
κροτοΰσαν τό έργο τής κυβέρνησης Τσαλδάρη, ώς τήν ημέρα τής παραίτη
σής της. Αύτό δέν τόν έμπόδισε στίς έκλογές τοΰ 1933 νά στραφεί έναντίον 
τοΰ Λαϊκού κόμματος, τήν κυβέρνηση τοΰ οποίου ώς τήν τελευταία στιγμή 
ύμνοΰσε.

Γενικός διοικητής Ηπείρου, όπως σημειώθηκε, είχε διοριστεί ό Σπυρί
δων Τρικούπης. Κατά τίς έφημερίδες, ή προτρέχουσα γνώμη παρέστησεν 
εις τούς Ήπειρώτας ώς ηθικόν, τίμιον καί θελήσεως άνθρωπον. Άργησε 
νάρθει στά Γιάννινα (6-12-32). Οί έφημερίδες, όπως συνήθως γινόταν, χαι
ρέτησαν τήν άφιξή του, μέ κύρια άρθρα, στά όποια έξέθεταν τίς απόψεις 
τους γιά τά όσα έπρεπε νά κάμει γιά τήν "Ήπειρο. Πρώτος πρώτος, βέβαια, 
ό Γρ. Σακκάς, πιστός στήν παράδοσή του νά δημοσιεύει πάντοτε μιά άνοι- 
κτή έπιστολή πρός τόν έ'ξοχώτατον κ.λπ. διοικητή πού διοριζόταν. Ή  υπο
δοχή πού έπεφύλαξαν οί Γιαννιώτες στόν Τρικούπη, χαρακτηριζόταν ώς 
ενθουσιώδης. Στό λόγο πού έκφώνησε είπε πολλά γιά τήν Ήπειρο, μέ τήν 
όποια είχε συνδεθεί ώς μαχητής στόν άπελευθερωτικό πόλεμο τοΰ 1912-13. 
Στούς συντάκτες τών έφημερίδων δήλωσε, όπως καί όλοι οί προκάτοχοί 
του, ότι ήταν άποφασιμένος νά έργαστεΐ μέ δλες του τίς δυνάμεις καί θά 
προσπαθούσε διά συντόνου έργασίας, χρηστής διοικήσεως καί αύστηράς 
οικονομίας νά βοηθήση τόν Ηπειρωτικόν λαόν ν ’ άντιμετωπίση μετά θάρ
ρους τάς θλιβεράς ημέρας τής κρίσεως. Δέν μπόρεσε νά βοηθήσει. Σέ λίγο 
καιρό, μέ τό σχηματισμό τής τελευταίας κυβέρνησης Βενιζέλου, άντικατα- 
στάθηκε άπό τό Δημ. Μπότσαρη.

Γενικός γραμματέας τής Γενικής διοίκησης, έξακολουθοΰσε νά είναι ό 
Γ. Θεοδωράκης, άπό τούς δραστηριότερους άνώτερους υπαλλήλους πού
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υπηρέτησαν στήν "Ηπειρο μετά τήν άπελευθέρωσή της. Ή ταν άκαταπόνη- 
τος καί άποτελεσματικός, γ ι’ αυτό καί ή άναγνώριση πάγκοινη. Μετά τό 
σχηματισμό δμως τής κυβέρνησης Τσαλδάρη, κάποιοι παράγοντες τοΰ 
Λαϊκοϋ κόμματος, δημιούργησαν θέμα άντικατάστασής του, τό όποιο άπα- 
σχόλησε τήν κοινή γνώμη καί τόν τύπο γιά πολλές εβδομάδες. Τίς μυστικές 
συσκέψεις καί τό παρασκήνιο πού προηγήθηκε τής υποβολής τοΰ αιτήμα
τος άντικατάστασής τοΰ Θεοδωράκη. άποκάλυψε σέ ολοσέλιδο άρθρο του, 
μέ τή γνωστή γλώσσα πού χρησιμοποιούσε κατά τίς άγορεύσεις του στά 
δικαστήρια, ό βουλευτής τοΰ Λαϊκοϋ κόμματος Γ. Κωνσταντινίδης. Όμάς 
πολίτικων τοϋ «Λαϊκοϋ κόμματος», έγραφε στήν Ήπειρο  (14-12-32), 
συνήλθε προχθές είς τήν οικίαν ένός εξ αυτών, σνμπαρισταμένων καί τι- 
νων άλλων... ούδένα άπολύτως πλήν εαυτών έκπροσωπούντων, περί τούς 
δώδεκα έν όλφ. Καί μετά συζήτησιν. ελαβον τήν άπόφασιν. όπως έξ ονό
ματος καί ώς εκπρόσωποι δήθεν τοϋ «Λαϊκοϋ κόμματος» έν Ήπείρφ(!), 
νά άξιώσωσιν τήν έντεϋθεν άπομάκρυνσιν τοϋ Γενικού γραμματέως κ. Θε
οδωράκη καί τήν άντικατάστασιν αύτοϋ δι ’ άλλου, άπόφασιν τήν οποίαν 
τήν έπομένην έξήγγειλαν είς τόν κ. υπουργόν (Γενικό διοικητή). Ό  Κων
σταντινίδης στή συνέχεια άποδείκνυε μέ επιχειρήματα πώς οί δέκα ήταν 
πλαστογράφοι τής θέλησης τών οπαδών τοΰ κόμματος, γιατί άν ήταν γνή
σιοι έκπρόσωποί του. θά προκαλοΰσαν γενική συνέλευση τών μελών τοΰ 
Λαϊκοϋ πολιτικοϋ συλλόγου, άπό τήν όποία θά ζητοΰσαν τήν έντολή νά 
τόν έκπροσωπήσουν. Κινήθηκαν παρασκηνιακά, γιατί ήξεραν πώς τέτοια 
έντολή δέν θά έπαιρναν ποτέ. Μέ τίς πράξεις τους άπόδειξαν. ότι έχθροί 
τοΰ Λαϊκοϋ κόμματος ήταν καί όχι παράγοντές του, άφού έπιχειροΰσαν 
νά άναβιώσουν τό διχασμό καί τούς διωγμούς ύπαλλήλων γιά τά πολιτικά 
τους φρονήματα. Καί ποιον ήθελαν νά διώξουν: Τόν κ. Γ. Θεοδωράκην. 
Άναμολογοϋμεν, ώς καί ή όλότης τών Ήπειρωτών μεθ ' ημών, δτι ό υπάλ
ληλος οϋτος, κατά τό διάστημα τής ενταύθα υπηρεσίας του έπεδείξατο 
εξαιρετικήν ικανότητα, φιλεργίαν, δραστηριότητα καί κατέβαλεν άκαταπο- 
νήτους υπέρ τής Ηπείρου προσπαθείας κατά τρόπον έκδηλον καί ευεργε
τικόν. άμερολήπτως καί εύόρκως έπιτελέσας τό καθήκον του. επί τοσοϋτον 
ώστε -πράγμα σπανιώτατον άτυχώς σήμερον- ούδείς έξ ημών νά δύναται 
μετά θετικότητος νά εϊπη ποιων φρονημάτων είναι οϋτος, συμπλήρωνε ό 
Κωνσταντινίδης. Τά άκριβή αίτια τής άπόφασης τών συγκεντρωθέντων 
δέν διακριβώθηκαν, μάλλον ήταν προσωπικές φιλοδοξίες νά άντικαταστή- 
σει τό Θεοδωράκη κάποιος τής παρασυναγωγής. Πάντως ό Τρικούπης δέν 
συμφώνησε μέ τήν άξίωσή τους καί τούς άπήντησε δεόντως. (Τό άρθρο τοΰ 
Γ. Κωνσταντινίδη δημοσιεύτηκε καί σ’ άλλες έφημερίδες). Μέ τό θέμα 
ασχολήθηκε τήν άλλη μέρα καί ό Τάκης Γ. Χατζής (15-12-32). Συμφωνοΰσε 
μέ τίς άπόψεις τοΰ πυρίνου άρθρου τοΰ Κωνσταντινίδη, θέτοντας κι 
αύτός τά έρωτήματα: 1) Πότε καί πώς πήραν τήν έξουσιοδότηση νά έκπρο-
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σωποϋν τό Λαϊκό κόμμα, οί άξιώνοντες τήν απομάκρυνση τοΰ Θεοδωρά- 
κη; 2) Γιατί νά φύγει ένας τόσο έπιτυχημένος, κατά πάγκοινη ομολογία, 
ύπάλληλος; Ούτε ή επιτροπή ισχυριζόταν ότι ήταν άνίκανος, άλλά έπρεπε 
-έλεγαν- νά τοποθετηθεί κάποιος τής έμπιστοσύνης τοΰ κόμματος, δπως οί 
Κων. Σπέγγος ή Σπ. Σούρλας (πρόεδρος τοΰ Δικηγορικού συλλόγου). Ή, 
γιά κομματικούς μόνο λόγους, άντικατάσταση τοΰ Θεοδωράκη θά προξε- 
νοΰσε μεγάλη ζημιά στό Λαϊκό κόμμα, κατέληγε ό Χατζής. Καί εκεί πού 
τό θέμα έτεινε νά κλείσει, μέ τήν οριστική παραμονή τοΰ Θεοδωράκη στή 
θέση του, άπροσδόκητος σύμμαχος τής μερίδας τών Λαϊκών πού ζητοΰσαν 
τήν άντικατάσταση του, ήρθε ό φιλελεύθερος Κήρυξ. Μέ ολοσέλιδο άρθρο 
του (21-12-32) έδινε έπιχειρήματα σ’ αύτούς, άλλά ζητοΰσε καί ό ίδιος τήν 
άντικατάσταση τοΰ Θεοδωράκη. Πήρε τήν άπάντησση άπό τήν Ήπειρο  
(22-12-32). Ό  Θεοδωράκης, πού είχε ύποβάλει, δπως συνηθιζόταν, παραί
τηση μετά τήν άφιξη τοΰ νέου Γενικοΰ διοικητή, θά παρέμεινε. Τί συμφέ
ροντα είχαν Κήρυξ καί μερίδα τών Λαϊκών νά συμπορευθοΰν, άγνωστο. 
Πάντως, σέ άρθρο της (24-12-32), ή Ήπειρος υπογράμμιζε δτι οί έπιδιώ- 
ξαντες τήν εντεύθεν μετάθεσιν τοϋ κ. Θεοδωράκη ολίγοι «Λαϊκοί» παρά
γοντες. δέν έδίστασαν νά καταφύγουν εις μίαν βενιζελικήν εφημερίδα. Κα
τόπιν τούτου δέν θά δύνανται νά υποστηρίζουν δτι εκπροσωπούν τήν γνώ
μην τοϋ άντιβενιζελικοϋ κόσμου παρά μόνον τήν ίδικήν των. ’Απάντηση 
στόν Κήρυκα (άπηχοΰσε τίς άπόψεις Μπότσαρη) έδωσε καί ό Σπ. Σΐμος, 
βουλευτής τών Φιλελευθέρων καί εκδότης τής Πατρίδος Αθηνών (22-12- 
32)' έπλεκε τό έγκώμιο τοΰ Θεοδωράκη καί διαμαρτυρόταν διά τήν εγκλη
ματικήν έναντίον του άπόπειραν.

Ό  Ηπειρωτικός άγών (12-12-32) τίς επόμενες μέρες έρριξε περισσότε
ρο φώς στήν υπόθεση, μέ άναφορά σέ ονόματα καί δηλώσεις τών φερόμε- 
νων ώς άντικαταστατών τοΰ Θεοδωράκη. Στήν έπιτροπή πού εμφανίστηκε 
στόν Τρικούπη μετείχαν οί Χρηστοβασίλης, Τσατσάνης. Γκορτζής καί 
Κούρεντας καί ζήτησαν τόν διορισμό τοΰ Σπέγγου ή τοϋ Σούρλα στή θέση 
τοΰ Γενικοΰ γραμματέα. Ό  Σούρλας διέψευσε τήν είδηση. Ό  Κ. Σπέγγος, 
μέ έκτενή έπιστολή του (15-12-32) έδινε τίς έξης διευκρινίσεις: ’Επειδή ή 
θέση τοΰ Γενικοΰ γραμματέα ήταν πολιτική καί έμπιστευτική, μέ τήν 
κυβερνητική μεταβολή έπρεπε νά συμπληρωθεί άπό πολιτικό πρόσωπο καί 
ό Θεοδωράκης νά περιοριστεί στά καθήκοντα τοΰ διευθυντή τών ’Εσωτε
ρικών, γιά νά συνεχίσει νά προσφέρει καί πάλι τίς πολύτιμες, πραγματικά, 
ύπηρεσίες του στόν τόπο. Ή  συμπλήρωση, κατά τήν έπιτροπή, έπρεπε νά 
γίνει άπό Ήπειρώτη καί όχι ξένο καί αύτή τήν έννοια είχε ή παράστασή 
της στό Γενικό διοικητή. "Υπήρξε δμως καί άντίδραση άπό άλλους παρά
γοντες τοΰ Λαΐκοϋ κόμματος, οί όποιοι παρουσιάστηκαν στόν Τρικούπη, 
ζήτησαν τήν παραμονή τοΰ Θεοδωράκη καί διαμαρτυρήθηκαν έντονα γιά 
τήν κίνηση τών άλλων. Πρόσθεσαν δτι κάθε άλλη ενέργεια θά έβρισκε άντί-



θετο δλο τόν ’Ηπειρωτικό λαό καί θά προξενούσε μεγάλη ζημιά στό Λαϊκό  
κόμμα. Ή  άντίθεση μεταξύ τών παραγόντων τών Λαϊκών, έφερε στήν επι
φάνεια καί τήν ύποβόσκουσα διένεξη άνάμεσα στό Χρηστοβασίλη καί στόν 
Κωνσταντινίδη: Αέν πρέπει νά πλανάται ό κ. Κωνσταντινίδης, διότι έπήρε 
μερικούς σταυρούς περισσότερους ημών τών άλλων καί προεχειρίσθη εις 
αρχηγόν τοϋ «Λαϊκού κόμματος». Καί άν σήμερον κομπάζη μέ τό 
βουλευτικόν άξίωμα επ ’ ώμου, τό άξίωμα τοϋτο τό οφείλει εις ημάς καί 
ούχί εις εαυτόν... Ό χι ήμεϊς, άλλά αύτός δέν άντιπροσωπεύει τίποτε εις 
τό «Λαϊκόν κόμμα» τοϋ νομοϋ Ίωαννίνων καί δέν έχει προσφέρει τίποτε 
εις αύτό (άδικη κρίση), έγραφε ό Χρηστοβασίλης. Ή  άπάντηση τοΰ Κων
σταντινίδη πρός τόν Χρηστοβασίλη καί τούς άλλους πού έγραφαν έναν
τίον του άπό τίς στήλες τοΰ Κήρυκος, ήταν βιαιότατη, άλλ’ όχι υβριστική. 
Γιά τό Χρηστοβασίλη έλεγε: Τό γήρας ήμβλυνε τήν άνάμνησιν τοϋ παρελ
θόντος καί πολλά τοϋ συγχωρεϊ. (όπως τό δτι) έδήλωσε δημοσία φιλίαν 
διά τής έφημερίδος του εις όλους τούς έκ περιτροπής μετεπαναστατικούς 
κυβερνήτας. ’Αμείλικτος ήταν γιά άλλον κατήγορό του (μάλλον τόν Γ. Κα- 
γιά). στόν όποιο έδινε καί μαθήματα πολιτικής συμπεριφοράς (ισχύουν 
καί γιά σήμερα): Έχω τήν γνώμην δτι οί πολιτικοί άνδρες καί ιδίως οί πο
λιτικοί άρχηγοί. οίοιδήποτε καί άν είναι, άποτελοϋν κεφάλαια έθνικά καί 
ότι πρέπει μέν νά ύπόκεινται εις αύστηρόν έλεγχον τών πράξεών των, ά λλ ' 
ούδέποτε εις χαμερπή διά χυδαίας γλώσσης έπίθεσιν. (’Εγώ) ούδέποτε θά 
εύχαριστήσω τούς έπιστολογράφους καί τούς όμοιους των. Ά ς  είναι καί 
ας μείνουν ίδικόν των αποκλειστικόν προνόμιον αί ύβρεις ( Ηπειρωτικός 
άγών. 17-12-32). Ή  ίδια έφημερίδα, θέτοντας τελείαν καί παϋλαν στή συζή
τηση άπό τήν πλευρά της, δήλωνε ότι ή στάση τοΰ Κωνσταντινίδη στό θέ
μα, τόν τιμοΰσε καί ήταν σύμφωνη μέ τά αισθήματα όλων τών Ήπειρωτών. 
Σφόδρα άντίθετη μέ τό Χρηστοβασίλη, μέ ύβριστικές μάλιστα έκφράσεις. 
καί ένθερμη ύποστηρίκτρια τοΰ Κωνσταντινίδη ήταν καί ή Κραυγή. Α ντί
θετη, τέλος, μέ τίς ένέργειες τών Λαϊκών γιά άπομάκρυνση τοΰ Θεοδωρά- 
κη, ό όποιος ύπήρξεν ή ψυχή τής κοινοτικής οδοποιίας, ήταν ή Αγροτική 
ηχώ. 'Ας σημειωθεί ότι ό Χρηστοβασίλης, όταν ό Θεοδωράκης μετετέθη 
στήν Κεφαλληνία ώς διευθυντής τής έκεΐ νομαρχίας, τόν Ιούνιο τοΰ 1933, 
έγραφε έγκωμιαστικότατο άρθρο γιά τήν προσφορά του στήν 'Ήπειρο.

Τ ό Βορειηπειρωτικό καί τά Έλληνοαλβανικά πήγαιναν άπό τό κακό 
στό χειρότερο. Κάποια σημάδια καλλιτέρευσης τών σχέσεων άνάμεσα 

στίς δυό χώρες παρατηρήθηκαν τό φθινόπωρο τοΰ 1932, γρήγορα δμως οί 
καταπιεστικές ένέργειες τών ’Αλβανών γιά άφελληνισμό τής Βορείου 
Ηπείρου, διέψευσαν τίς έλπίδες όσων έργάζονταν γιά τήν καλλιτέρευση 
τών σχέσεων. Α πό ελληνικής πλευράς έκδηλωνόταν ειλικρινής διάθεση 
πρός τήν κατεύθυνση αύτή, δέν έβρισκε δμως τήν άνάλογη άνταπόκριση
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άπό τήν άλλη πλευρά. Ενδεικτική τών προθέσεων τής Ελλάδας ήταν ή 
άρθρογραφία τοΰ άθηναϊκοΰ καί έπαρχιακοΰ τύπου, ιδιαίτερα τοΰ Η πει
ρωτικού: Εξαιρετικά μάς εύχαριστεΓ-έγραφε ή Ήπειρος, 13-10-32- ή πα
ρατηρούμενη τελευταίως, τόσον άπό μέρους τοϋ τύπου, όσον καί τών 
αρμοδίων επισήμων, κίνησις διά τήν δημιουργίαν μιας φιλικής άτμοσφαί- 
ρας έγκαρδιότητος καί έμπιστοσύνης μεταξύ Ελλάδος- 'Αλβανίας, μέσα είς 
τήν όποιαν, όταν ή φωτισμένη άντίληψις, δτι έχομεν τήν ύποχρέωσιν ώς 
αδελφοί καί ώς γείτονες, δίδοντες τάς χεΐρας, όμοϋ ν ’ άντιμετωπίσωμεν 
τό μέλλον υπερίσχυση εκατέρωθεν καί διαλυθούν τά υπάρχοντα νέφη τής 
άμφιβολίας, τής δυσπιστίας καί τοϋ σωβινισμού -εύκολώτερον θά δυνάμε- 
θα νά κινηθώμεν, διά νά θέσωμεν τάς άσφαλεΐς βάσεις μιας στενής εμπο
ρικής. μεταξύ τής Ελλάδος καί κυρίως Ηπείρου καί Αλβανίας, συνεργα
σίας... τόσον άναγκαίας καί είς τήν Αλβανίαν, κινδυνεύουσαν σήμερον νά 
ύποδουλωθή έξ ολοκλήρου είς τήν Ιταλίαν... Μιά άπό τίς προσπάθειες 
πού καταβλήθηκαν άπό τήν Ελλάδα πρός τήν κατεύθυνση αυτή, ήταν καί 
ή ίδρυση, στήν ’Αθήνα, τοΰ Έλληνοαλβανικοϋ συνδέσμου, οί σκοποί τοΰ 
οποίου μπορούσαν νά συμβάλουν στή φιλία καί συνεργασία τών δυό 
χωρών, παρά τίς ορισμένες επιφυλάξεις πού υπήρχαν. Ό  Ηπειρωτικός 
άγών, π.χ. συμφωνούσε μέ τούς σκοπούς του, μέ τήν προϋπόθεση ότι ό 
Έλληνοαλβανκός σύνδεσμος θά περιλάμβανε στό ένδιαφέρον του καί τή 
μέριμνα γιά τούς Βορειοηπειρώτες καί άκόμα ότι έπρεπε νά έξεταστει άν, 
γιά τήν άνάπτυξη τών εμπορικών σχέσεων άνάμεσα στις δυό χώρες, ή 
’Αλβανία μπορούσε νά κινηθεί ελεύθερα (υπονοώντας τήν ’Ιταλία). Θά 
άποτύχαινε ή προσπάθεια, πρόσθετε, άν οί δραστηριότητες τοΰ Συνδέσμου 
κατέληγαν σέ πλατωνικές συζητήσεις καί όχι στήν έξασφάλιση συνθηκών 
γιά πραγματική καλλιέργεια φιλικών σχέσεων Ελλάδας καί ’Αλβανίας. 
Ένθερμος ύποστηρικτής τών καταβαλλόμενων προσπαθειών ήταν καί ό 
Κήρυξ.

Δέν πρόφτασε νά στεγνώσει ή μελάνη τών αισιόδοξων άρθρων, κι 
ήρθαν «τά άσχημα μαντάτα» άπό τή Βόρειο ’Ήπειρο, πού άλλαξαν τελείως 
τήν άτμόσφαιρα. Ό  άνταποκριτής τοΰ Ηπειρωτικού άγώνος (1-11-32), 
έγραφε άπό τό ’Αργυρόκαστρο: Είς τά ελληνικά σχολεία δέν έπιτρέπεται 
ή λειτουργία. Διώρισαν Αλβανούς διδασκάλους καί υποχρεώνουν τούς 
"Έλληνας γονείς νά στέλλουν τά τέκνα των είς τά άλβανικά σχολεία. 
Αλβανοί διδάσκαλοι διωρίσθησαν είς τήν Επισκοπήν, στό Μπουλιαράτι. 
τή Δερβιτσάνη καί τούς Γεωργουτσάτες, όπου έκαυσαν καί τήν ελληνικήν 
βιβλιοθήκην. Μιά μέρα νωρίτερα (30-10-32) τό Έθνος ’Αθηνών έκανε γνω
στό ότι: Ή  άλβανική κυβέρνησις κατήργησε φαίνεται πλέον όριστικώς τήν 
διδασκαλίαν τής'έλληνικής γλώσσης είς τήν Βόρειον Ήπειρον. ”Εκλεισε 
τά έλληνικά σχολεία καί έπαυσε τούς "Ελληνας διδασκάλους, τούς οποί
ους άντικατέστησεν μέ μουσουλμάνους, διδάσκοντας είς τήν θέσιν τής
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ελληνικής τήν αλβανικήν γλώσσαν. Έν μιά λέξει ή άλβανική κνβέρνησις 
κάμνει εις τήν Βόρειον Ή πειρον ό.τι δύναται διά νά έξαφανίση τό έλλη- 
νόγλωσσον καί ορθόδοξον χριστιανικόν στοιχεϊον... Ή  Ελλάς άσφαλώς 
δέν δύναται νά συγχώρηση τήν στάσιν αυτήν τής κυβερνήσεως τών Τιρά- 
νων, ή όποία κάποτε θά μεταμεληθή διά τάς πιέσεις της. Ποτέ δέν μεταμε
λήθηκε, αντίθετα τίς έπέτεινε. Γιατί οί σκοποί καί οί προθέσεις της στόν 
αφελληνισμό τής Βορείου Ηπείρου κατέτειναν.

Επειδή έκ μέρους τής αλβανικής κυβέρνησης άμφισβητήθηκε ή αλήθεια 
τών ειδήσεων γιά τό κλείσιμο τών έλληνικών σχολείων, ή Έπιτροπή Βο
ρειοηπειρωτών Ίωαννίνων, δημοσίευσε στόν τύπο τήν παρακάτω δήλωση: 
Διά τής παρούσης μας δηλοϋμεν κατηγορηματικώτατα δτι έν Βορείω 
Ήπείρω ούδέν έλληνικόν σχολείον λειτουργεί καί ουδέ τό έλάχιστον λε
πτόν δαπανάται διά τήν έλληνικήν έκπαίδευσιν παρά τής αλβανικής 
κυβερνήσεως. Α ί διαβεβαιώσεις τής αλβανικής Πρεσβείας Αθηνών περί 
τοϋ άντιθέτου τών ισχυρισμών μας, ούδεμίαν σχέσιν μέ τήν αλήθειαν 
έχουσιν (7-11-32).

Ή ρθαν δμως κι άλλα στοιχεία γιά νά έπιβεβαιώσουν τίς προθέσεις τής 
άλβανικής κυβέρνησης. "Απαγόρευσε στους έλληνες σπουδαστές, άλβανούς 
υπηκόους, τή μεταβίβασή τους στήν Ελλάδα γιά σπουδές. Ή  Μπέσα τών 
Τιράνων, έγραφε σχετικά σέ κύριο άρθρο της (25-10-32): Ειμεθα άτυχοι 
έχοντες πρός βορράν καί νότον δύο γείτονας, (τήν Γιουγκοσλαβία καί τήν 
Ελλάδα), οί όποιοι έποφθαλμιοϋν τήν χώραν μας. (Ή ταν δμως τυχεροί 
οί Αλβανοί πού καταδυνάστευαν τή χώρα τους οί Ιταλοί...). Στή συνέχεια, 
άναφερόμενη στά γραφέντα άπό τόν Ηπειρωτικό άγώνα. γιά τήν παρε- 
μπόδιση τών Βορειοηπειρωτών νά σπουδάζουν στήν Ελλάδα, καί στήν 
άποψή του δτι οί άλβανικές άρχές ένεργοϋσαν ώς νευρόσπαστα ξένης 
άνθελληνικής προπαγάνδας, άπαντοΰσε: Δέν δυνάμεθα ποτέ νά έπιτρέψω- 
μεν εις τά τέκνα μας νά φοιτώσιν εις τά σχολεία Κονίτσης καί Λελβινακί- 
ου Πωγωνίου, εις τά Ιωάννινα καί τήν Κέρκυραν, όπου ή τρυφερά καί 
άγνή αυτών ψυχή δηλητηριάζεται διά τής εις αύτά έμπνεύσεως αισθημάτων 
έναντίον τής πατρίδος των, τών άδελφών των καί τής γλώσσης των. 
Φυσικά ή Μπέσα πήρε τήν άπάντησή της: Ή  έλληνική μειονότης τής Βο
ρείου Ηπείρου έχει (γιά τήν έκπαίδευσή της) άνεγνωρισμένα δικαιώματα, 
τά όποια ύποχρεοϋται ή Αλβανία νά σεβασθή. "Οταν διαμαρτυρόμεθα διά 
τούς Βορειοηπειρώτας δέν διεκδικώμεν ούδέν περισσότερον τών άνεγνω- 
ρισμένων δικαιωμάτων (Ηπειρωτικός άγών. 2-11-32). Πολλά άρθρα άκό
μα δημοσιεύθηκαν ώς τό τέλος τοΰ 1932 στόν «Ηπειρωτικόν άγώνα»., 
Περί τής πολιτικής τών Αλβανών, Περί τής καλλιεργείας τών έλληνοαλ- 
βανικών σχέσεων κ.ά. Ανάμεσα σ’ αύτά κι ένα τοΰ Χρηστοβασίλη (Φιλο- 
αλβανός. σημειώνει κάτω άπό τήν ύπογραφή του), πού κατέληγε: Πρέπει 
νά παύση αύτή ή άλβανολατρεία, εξ ής πάσχομεν οί έν Έλλάδι. δτι Έ λλη
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νες καί Αλβανοί εϊμεθα δύο λαοί στενότατοι συγγενείς, κ.λπ. Ή  πραγμα- 
τικότης είναι ώμή: Έχομεν ελληνικά δίκαια έν ’Αλβανία, τά όποια άντι- 
προσωπεύουν 200 χιλιάδες ορθοδόξων χριστιανών Ελλήνων, Έλληνο- 
γλώσσων καί Άλβανογλώσσων, τά όποια καταπατεί καί επιβουλεύεται ή 
αλβανική κυβέρνησις. καί τά όποια ή Ελλάς έχει συμφέρον νά ύπερασπι- 
σθή καί γνωρίζει τίνι τρόπο) νά ύπερασπισθή (9-11-32). Μέ τίς συνεχιζό
μενες καταπιέσεις καί απαγορεύσεις τών ’Αλβανών, γίνεται πιά φανερό, 
πώς υπάρχει σέ εφαρμογή οργανωμένο σχέδιο, γιά άφελληνισμό της Βο
ρείου ’Ηπείρου, μέ κύριο μέσο τή διακοπή τής λειτουργίας τών ελληνικών 
σχολείων. Ή  άρχή είχε γίνει άπό καιρό, άλλά οί προθέσεις τών ’Αλβανών 
άρχισαν νά γίνονται περισσότερο εμφανείς άπό τό φθινόπωρο τού 1932, 
γιά νά άποκαλυφθοϋν πλήρως τήν άνοιξη τοϋ 1933, όταν τό υπουργείο 
Παιδείας τής ’Αλβανίας, διέταξε τό κλείσιμο όλων τών ελληνικών σχολεί
ων, μέ τό πρόσχημα ότι ήταν ιδιωτικά. Τό ποτήρι είχε πιά ξεχειλίσει. Έ τσι 
άρχισε ό άγώνας τών βορειοηπειρωτικών πληθυσμών μέ έπικεφαλής τούς 
δασκάλους, τούς ιερείς καί τούς προκρίτους γιά νά ξανανοίξουν τά σχο
λεία, μέ παρέμβαση διεθνών οργανισμών (Κοινωνίας τών ’Εθνών και Διε
θνούς Δικαστηρίου τής Χάγης). Ό  άγώνας δικαιώθηκε. (Ό λα θά έκτεθοϋν 
μέ λεπτομέρειες στόν έπόμενο τόμο, τόν ένατο).

έ τήν έναρξη τής δίκης τοϋ έπιθεωρητή δημοτικών σχολείων Παρα-
μυθιάς Παυλούρου, κατηγορούμενου γιά άποπλάνηση δασκάλας 

τής περιφερείας του, άπό τήν Κέρκυρα, μέ ύπόσχεση γάμου (ή δασκάλα 
έμεινε καί έγκυος, άγνωστο δμως άν άπό τόν έπιθεωρητή ή άλλον), υπο
τροπίασε καί τό θέμα τών καθηγητικών σκανδάλων, μέ άρθρογραφία τοΰ 
Ηπειρωτικού άγώνος. Άπό τό άρθρο τής έφημερίδας (30-11-32), γραμμέ
νο, μέ άφορμή τή δίκη τοΰ έπιθεωρητή, διαφάνηκαν οί προθέσεις της: Ή  
κοινωνική σαπηδών -ύπογράμμιζε- έξηπλώθη εις τοιούτον βαθμόν, ώστε 
επιβάλλεται εις τήν κοινωνίαν, άν είλικρινώς ένδιαφέρεται διά τό μέλλον 
τών παιδιών μας. κυριολεκτικά νά έπαναστατήση. Ούτε έλεος, ούτε οίκτος, 
ούτε συγγνώμη, οϋτε έπιείκεια ύπάρχουν διά τούς άνθρώπους. οί όποιοι 
έτάχθησαν φύλακες τών -ψυχών καί τής ηθικής τών τέκνων μας καί προδί
δουν τό καθήκον των. Τήν άλλη μέρα άποκαλύφθηκε ό σκοπός γιά τόν 
όποιο γράφονταν αύτά.

Μετά τή δικαίωσή του άπό τό Συμβούλιο Έπικρατείας ό Άλκ. Κοντο
πάνος, ξαναγύρισε στή θέση του καί ύστερα άπό μικρής διάρκειας άναρ- 
ρωτική άδεια άρχισε νά διδάσκει στό Διδασκαλείο Ίωαννίνων. Αύτό ήταν 
άπαράδεκτο γιά όσους είχαν έπιδιώξει όχι μόνο τήν άπόλυσή του, άλλά 
καί τήν άπομάκρΰνσή του άπό τά Γιάννινα. Τήν 1-12-32 λοιπόν, ό Η πει
ρωτικός άγών, κατηγορούσε: 1) τόν πρώην ύπουργό Παιδείας Πετρίδη, 
επειδή δέν κράτησε τήν ύπόσχεσή του νά άπομακρύνει τόν Κοντοπάνο άπό



τά Γιάννινα, άλλά τόν άφησε νά ξαναγυρίσει στή θέση του καί 2) τό μη
τροπολίτη Σπυρίδωνα, γιατί μετέτρεψε τήν Μητρόπολη είς κέντρον δια- 
βουλίων υποδίκων καί υπολόγων, διαβουλ ίων τά όποια διαρκοϋν πολλά- 
κις μέχρι καί τών πρωινών ωρών/. Ή  συμπεριφορά τοϋ μητροπολίτη - 
πρόσθετε- άποτελει γιά τό ποίμνιό του άληθινό σκάνδαλο. Ή  πόλη δέν 
έπρεπε νά άδιαφορήσει γιά τήν πρόκληση. Πρέπει νά έξεγερθή καί νά επα
ναστατήσω, ύψώνουσα δέ τό ηθικόν της άνάστημα, νά άξιώση άπό τό μέν 
κράτος τήν έκτέλεσιν τών υποσχέσεων τοϋ ύπουργοϋ Παιδείας, άπό δέ τόν 
μητροπολίτην νά έγκαταλείψη τήν πολιτικήν τής άλληλεγγύης πρός τόν κ. 
Κοντοπάνον. Τήν επόμενη (2-12-32) ή ίδια έφημερίδα δημοσίευσε σφοδρό
τατα έπικριτικό άρθρο κατά τοΰ Σπυρίδωνος. Τόν κατηγορούσε γιά τά 
συχνά ταξίδια του στήν ’Αθήνα, έκεΐ περνοΰσε, έλεγε, τόν περισσότερο και
ρό του καί έκεΐ δημιούργησε πολλές κοινωνικές σχέσεις, τίς όποιες χρησι
μοποίησε γιά «νά μήν περάσει τών Γιαννιωτών», όπως διαδιδόταν ότι 
είπε. Ή  πόλη -κατέληγε- καλά πληροφορημένη, δέν θ ’ άργήσει ν ’ άπαντή- 
σει στόν ποιμενάρχη της: "Οχι, δεσπότη μου, δέν θά περάση τό δικό σου.

Τόσο ό Κήρυξ, όσο και ή Ήπειρος, όταν διαφάνηκαν ο'ι προθέσεις τοΰ 
Ηπειρωτικού άγώνος. άντέδρασαν μέ σχόλιά τους. Κακώς -τόνιζε ό 
Κήρυξ- ή έφημερίδα άνέμιξεν εις τήν λήξασαν ύπόθεσιν Κοντοπάνου τόν 
μητροπολίτην. Ή  Ή πειρος κατηγορούσε τόν Ηπειρωτικόν άγώνα ότι 
άπέβλεπεν είς τήν δημιουργίαν νέου θορύβου, έκεΐ όπου ούδέν ύφίσταται 
πλέον ζήτημα, άφού ή Δικαιοσύνη είπε τήν τελευταίαν λέξιν, όσον άφορά 
τόν καθηγητήν κ. Κοντοπάνον καί τήν παραμονήν του ώς καθηγητού είς 
τό «Διδασκαλεΐον Ίωαννίνων». Επειδή δμως, κατά τήν τακτικήν τής 
συναδέλφου, είς αυτό τό ζήτημα άναμιγνύεται καί τό όνομα τού σεπτού ιε
ράρχου καί μεγαλουργού μητροπολίτου Σπυρίδωνος, κάθε προσπάθεια 
πρός δημιουργίαν άσκοπων θορύβων θά ήτο έκ τών προτέρων καταδικα
σμένη είς άποτυχίαν.

Μπορεί βέβαια γιά όλους τό θέμα Κοντοπάνου νά είχε λήξει δικα
στικούς, άλλά τά Γιάννινα χωρίς σκάνδαλα καί χωρίς «σιαματά» γύρω 
άπ’ αύτά -τό είπαμε κατ’ επανάληψη- δέν μπορούσαν νά ζήσουν. Νά τη, 
λοιπόν, καί πάλι στό προσκήνιο ή έπιτροπή συλλαλητηρίου, αυτή πού έπί 
Καλεύρα άποτελοΰσε κράτος έν κράτει, νά καλεΐ σέ σύσκεψη στό Δημαρ
χείο τίς οργανώσεις γιά νά λάβουν άποφάσεις στό θέμα τοΰ έπαναδιορι- 
σμοΰ τού Κοντοπάνου στό Διδασκαλείο. Παραβρέθηκαν οί έκπρόσωποι 21 
οργανώσεων (χωρίς φυσικά νά συγκαλέσουν γενικές συνελεύσεις καί νά 
ζητήσουν τήν έγκρισή τους), οί όποιοι καί άποφάσισαν νά κληθεί ό δήμαρ
χος Δ. Βλαχλείδης νά προεδρεύσει της σύσκεψης. Ό  δήμαρχος ήρθε, 
άκουσε τά αιτήματα καί άντί νά κατευνάσει τά πνεύματα, ούτε λίγο ούτε 
πολύ, κάλεσε τό λαό σέ έπανάσταση (Δέν ξέρω άν ό Βλαχλείδης άνήκε 
στούς άντίπαλους τοΰ μητροπολίτη, οί λόγοι του δμως φανερώνουν, όχι
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ορθή άποτίμηση τής κατάστασης). Ό  λαός τής πόλεως -είπε ό Βλαχλείδης- 
θά άγωνισθή δπως άποκαθάρη τά εκπαιδευτήρια άπό άνθρώπους έκπεσό- 
ντας εις τήν συνείδησίν του καί διά νομίμων μέσων θά έπιδιώξη τήν άπο- 
μάκρυνσιν τών άνεπιθυμήτων. Έν περιπτώσει αποτυχίας δέν θά διστάση

ν ’ άντικρούσχι καί αϋτάς τάς λόγχας τής Χω
ροφυλακής. Ό  δήμαρχος είσηγήθηκε στήν 
7/μελή έπιτροπή πού εκλέχτηκε γιά τήν παρα
κολούθηση τοΰ θέματος (τήν άποτελοΰσαν οί: 
Δ. Βλαχλείδης, πρόεδρος, Έπ. Βέλλης, Εύθ. 
Τζάλλας, Εύάγ. Κολοβός. Άλ. Καμενόπουλος, 
Δημ. Λιάσκος, Π. Ζωνίδης): α) νά στείλει 
έντονο τηλεγράφημα διαμαρτυρίας (κυβέρνη
ση, υπουργούς, βουλευτές, κ.λπ.) άπαιτώντας 
τήν άμεση άπομάκρυνση τοΰ Κοντοπάνου. β) 
'Αν τό τηλεγράφημα δέν έφερε άποτέλεσμα. νά 
κληθή ό λαός εις πάνδημον συλλαλητήριον. 3) 
Έν περιπτώσει καί αυτής τής άποτυχίας νά 
έπαναστατήση. διά νά διεκδικήση τήν τρω- 
θεισαν φιλοτιμίαν του. Ή  έπιτροπή έπρεπε νά 
διαμαρτυρηθει άκόμα καί στό μητροπολίτη γιά 
τή συμπαράστασή του πρός τόν Κοντοπάνο 
καί γιά τά όσα διαδόθηκαν ότι είχε πει ό 
Σπυρίδων έναντίον των Γιαννιωτών. Ό λα τά 
άλλα έγιναν, έκτός άπό τά συλλαλητήρια καί 

τίς επαναστάσεις, δέν σήκωνε τέτοια τό κλίμα τών ήμερών. Τέλος, ό νέος 
Γενικός διοικητής Σπ. Τρικούπης, τόν όποιο έπισκέφτηκε ή έπιτροπή, (14- 
12-32), άφοΰ άκουσε τίς άπόψεις της, άπάντησε ότι θά μελετήσει τό ζήτημα.

Στό διάστημα αύτό δέν σταμάτησε άπό τίς στήλες τοΰ Ηπειρωτικού 
άγώνος ή άρθρογραφία έναντίον τοΰ Σπυρίδωνος. Στις 7-12-32 δημοσιεύ
τηκε ’Ανοικτή επιστολή πρός τόν μητροπολίτην Ίωαννίνων Σπυρίδωνα, ή 
όποία κατέληγε: Συνέλθετε έστω καί τήν δωδεκάτην. Σταματήσατε τόν ρό
λον τοϋ κηδεμόνος τοϋ κ. Κοντοπάνου. Ένθυμηθείτε τό «φωνή λαοϋ, οργή 
θεοϋ». Σάς προειδοποιοϋμεν διά πρώτην καί τελευταίαν φοράν, δτι τό 
πείσμα σας καί ή έπιμονή σας θά σάς ζημιώση πολύ. Τελεσίγραφο δηλαδή. 
Μέ άλλο άρθρο (8-12-32) καταφερόταν έναντίον τών Γιαννιωτών πού 
ύποστήριζαν τό μητροπολίτη. Ή  άπάντηση δέν άργησε νάρθη άπό τήν 
πλευρά αύτή. ’Αρκετοί συνδρομητές έπέστρεψαν τήν έφημερίδα, μάλιστα ό 
έμπορος Θ. Βούρης, τή συνόδευσε καί μέ επιστολή: Ή  άδικαιολόγητος καί 
συστηματική ανιαρά άρθρογραφία σας, έναντίον τοϋ μητροπολίτου Σπυρί
δωνος, εις τό πρόσωπον τοϋ όποιου ή πόλις οφείλει μεγάλην ευγνωμοσύ
νην, μέ άναγκάζει μέ λύπην νά διακόψω τήν συνδρομήν τής έφημερίδος

Πέτρος Ζωνίδης. Ή συμμε
τοχή του σέ οργανώσεις 
καί έπιτροπές διεκδίκησης 
αιτημάτων ήταν πληθωρική.
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σας. Υ παίτιος εΐσθε εσείς πού έτάχθητε μέ μίαν μικράν καί άσήμαντον με
ρίδα, ήτις θέλει καί έπιδιώκει νά κορέον προσωπικά της πάθη, έγραφε. Ό  
Ηπειρωτικός άγών (11-12-32) άντέκρουσε τίς απόψεις του μέ τά δικά του 
έπιχειρήματα, τονίζοντας ότι είχε καθήκον ό τύπος νά άγωνίζεται δι ’ 
ηθικής φύσεως ζητήματα. Τελευταίο άρθρο πού δημοσιεύτηκε τή χρονιά 
αύτή έναντίον τοΰ μητροπολίτη καί τοΰ Κοντοπάνου ήταν κάποιου άνώ- 
νυμου (18-12-32), μέ τίτλο: Προϊοϋσα κοινωνική έκφύλισις. Ό μως ή «ανα
ταραχή» δέν είχε κοπάσει. Ά πό τήν κοινήν γνώμην διατυπώνεται ή απορία 
καί έκδηλώνεται άνησυχία, περί τό ζήτημα τής μεταθέσεως τού κ. Κοντο
πάνου... Έχομεν νά συστήσωμεν ψυχραιμίαν καί νά βεβαιώσωμεν δτι τό 
ζήτημα είσήλθεν είς καλόν δρόμον. Ά λλ  ’ έπειδή ό μητροπολίτης άγρυπνεΐ 
καί ενόσω τό ζήτημα τό έπήρε προσωπικόν του πλέον, δέν εύρίσκομεν δτι 
έπιβάλλεται, σύν τή άνωτέρω διαβεβαιώσει καί ή σύστασις δτι ή πόλις τη
ρείται έν έπιφυλακή ( Ηπειρωτικός άγών, 20-12-32). Μέ τό ιδιο πρίσμα 
σχολιάστηκε καί ή «εσπευσμένη» άναχώρηση (18-12-32) τοΰ Σπυρίδωνος 
γιά τήν ’Αθήνα. Πήγαινε γιά νά σώσει τόν Κοντοπάνο, σχολίαζαν οί άντί- 
παλοί του. Νέα υποτροπή -καί τελευταία- θά σημειωνόταν στά τέλη Φε
βρουάριου, όταν, μέ τή σχηματισθεΐσα προεκλογική κυβέρνηση Βενιζέλου, 
οί άντίπαλοι τοΰ μητροπολίτη πέτυχαν νά πείσουν τόν υπουργό Παιδείας, 
νά μεταθέσει τόν Κοντοπάνο πάλι στό Κεφαλόβρυσο ’Αγρινίου.Όπως καί 
τίς προηγούμενες φορές, ό Κοντοπάνος δέν πήγε στή νέα του θέση... Γιά 
τό τί θά συνέβαινε σέ περίπτωση κυβερνητικής μεταβολής, υπήρξε προει
δοποίηση άπό δημοσιογραφικούς κύκλους τών ’Αθηνών. Άνθρωπός τις 
Χαρ. Πόντιος, κέρβερος καί αυτός είς τάς Αθήνας τής Ηπειρωτικής 
ηθικής -σημείωνε ή Ή πειρος (29-12-32)- γράφει έπιστολήν είς τήν έδώ 
έδραν τών κερβέρων -τόν Ηπειρωτικόν άγώνα- (28-12-32) καί λέγει δτι 
είδε τόν Τσιμπιδάρον πολύ ένδιαφερόμενον διά τά Ηπειρωτικά ζητήματα 
καί τού ύπεσχέθη. δτι μόλις πέση ή κυβέρνηση Τσαλδάρη «ό Κοντοπάνος 
θά μετατεθή έξ Ίωαννίνων». "Οπως καί έγινε...

Ή  Λέσχη Ίωαννίνων συνέχισε καί τό Νοέμβριο καί τό Δεκέμβριο τίς δια
λέξεις της, μέ ποικιλία θεμάτων, αρκετές έμοιαζαν μέ μορφωτικά μαθήματα, οί 
περισσότερες είχαν σχέση μέ τήν ’Ήπειρο. Μέχρι τέλους τοΰ έτους ό αριθμός 
τών διαλέξεων ξεπερνοΰσε τίς 15. ’Από τίς αρχές Νοεμβρίου, καθορίστηκε καί 
εισιτήριο εισόδου. 3 δρχ., γιά μέλη καί μή μέλη, μέ σκοπό τόν πλουτισμό τής 
βιβλιοθήκης. Οί διαλέξεις γίνονταν σχεδόν κάθε εβδομάδα, μέ διακοπές γιά 
οργάνωση χορών καί άλλων έκδηλώσεων.- Διαλέξεις εξακολουθούσε νά διορ- 
γανώνει καί τό Λύκειο Έλληνίδων, κι άλλοι φορείς, δπως τό Λιδασκαλεΐο Ίω
αννίνων. Εμπεριστατωμένη καί ιδιαίτερου ενδιαφέροντος διάλεξη έδωσε έκεΐ 
ό τέως δήμαρχος Βασ. Πυρσινέλλας, στις 25-11-32, μέ θέμα: Ή  Λαϊκή τέχνη. 
Τή δημοσίευσε σέ συνέχειες ό Κήρυξ, άπό 28-12-32. Ό  Πυρσινέλλας, (δημοσιο- 
γραφοΰσε στόν Κήρυκα) άνέπτυξε, σέ σειρά άρθρων του (άπό 9-11-32) άξιόλο- 
γες σκέψεις γιά τήν οικονομική κρίση καί τήν κατάσταση τής άγοράς τών Γιαν-
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νίνων. "Ενα ενδιαφέρον άπόσπασμα: Τό εμπορικόν χίντερλανδ τών Ίωαννί
νων, τότε μόνο είναι δυνατόν νά αύξηση, δταν παραχθοϋν ένταϋθα προϊόντα, 
δννάμενα νά προσελκύσουν καταναλωτάς, εξ δλων τών μερών της Ελλάδος 
καί μάλιστα έξω αυτής. Ή  έμμονή εις τάς πεπατημένας όδονς καί τάς κεκτη- 
μένας συνήθειας, μέ τήν άγονον νοσταλγίαν τοϋ παρελθόντος καί τήν ματαίαν 
ελπίδα τής έπανόδου τών άλλοτε συνθηκών, όδηγεϊ μοιραίως πρός τόν μαρα
σμόν καί τήν άποτελμάτωσιν. - Ή  συνέχιση τών εργασιών γιά τήν ανέγερση 
τοϋ νέου Διοικητηρίου, σκόνταψε στίς γραφειοκρατικές διατυπώσεις τοϋ κέ
ντρου. Τό Γενικό Χημείο τοϋ κράτους, υστέρα άπό δυστοκία μηνών, άποφάν- 
θηκε δτι καλώς έχρησιμοποιήθη ή άργιλος, άντί τής προβλεπομένης (άπό τή με
λέτη) θηραϊκής γής, ζήτησε δμως νά σταλοϋν καί νέα υλικά γιά εξέταση. Έξαι- 
τίας διαφωνιών μεταξύ τών μελών τοϋ Συμβουλίου τών δημοσίων έργων, άπο- 
φασίστηκε ή σύνταξη νέας προμελέτης γιά τό θέμα άν έπρεπε νά είναι βαθύτερα 
ή δχι τά θεμέλια τοΰ κτιρίου. Ζήσε Μάη νά φάς τριφύλλι, σημείωναν οί έφη
μερίδες (23-11-32).- Τά σχέδια καί οί μελέτες γιά τήν 'ίδρυση Λημοτικοϋ θεά
τρου είχαν ολοκληρωθεί. Ή  δαπάνη του υπολογιζόταν σε 5.000.000 δρχ.- 
Συνηθισμένο φαινόμενο, άπό νεαρούς ιδίως, πού ήθελαν νά έμφανιστοΰν στίς 
φιλολογικές στήλες τών εφημερίδων, ήταν ή λογοκλοπή. Τέλη Νοεμβρίου, δταν 
ένας λογοκλόπος δημοσίευσε ποίημα τοϋ Ζ. Παπαντωνίου καί έβαλε τή δική 
του ύπογραφή Μήτρος Δειλινός (άηδές φιλολογικόν ψευδώνυμον) ό Τάκης 
Χατζής άγανάχτησε: Μία πρωτότυπος καί πρωτοφανής άντίληψις περί 
πνευματικής ιδιοκτησίας έπικρατεϊ εις τήν φιλολογικήν παραγωγήν έδώ εις τήν 
Ήπειρον, μία εξωφρενική ασθένεια άχαρακτήριστος, πού έχει καταλάβει κάθε 
νεαρόν φιλολογοϋντα Ήπειρώτην. Καί πού κάθε τί τών νεαρών αύτών, πού θά 
δημοσιευθή εις τόν εγχώριον τύπον, άν δέν είναι άθλιον κατασκεύασμα, θά 
είναι κλεμμένον. Καί κατέληγε άναφερόμενος στή λογοκλοπή τοΰ Μήτρου Δει- 
λινοΰ: ’Εάν κάπου άλλοϋ άχημονοϋσε θά ητο δακτυλοδεικτούμενος καί απο
διοπομπαίος. Άλλά έδώ κανείς δέν ένδιαφέρεται διά τέτοια ψιλολογήματα. 
Ταϋτα λοιπόν πρός γνώσιν καί λήθην.- Ενδιαφέρουσες έρευνες γιά τά θέματα 
τής πόλης δημοσίευε στόν Ηπειρωτικό άγώνα 6 Κώστας Τέκτων. (ιδιαίτερη 
μνεία έκανε καί γιά την πνευματική ζωή τών Γιαννίνων, ορθά υποστηρίζοντας 
δτι, μέ τήν 'ίδρυση τής Λέσχης δέν έπληρώθη τό κενόν τής πνευματικής ζωής 
τής πόλεως. Εξέφραζε μάλιστα φόβους μήπως ή Λέσχη παρεκτραπή τοϋ πραγ
ματικού προορισμού της καί μεταβληθή εις επιστημονικόν καφενειον καί χαρ- 
τοπαίγνιον τών διανοουμένων).- Στίς 20-11-32 δλη ή νεολαία τής πόλεως είχε 
συγκεντρωθεί εις τήν αίθουσαν Εύστρατιάδου, προκειμένου νά τεθούν αί βά
σεις διά μίαν γυμναστικήν καί άθλητικήν άναγέννησιν εις τόν τόπον μας. Πώς 
θά γινόταν αύτό; Ώ ς τή μέρα τής συγκέντρωσης υπήρχαν στά Γιάννινα τρεις 
άθλητικοί καί ποδοσφαιρικοί σύλλογοι: Ό  Πύρρος, ό Ατρόμητος καί ό 
Ολυμπιακός. Τά τρία αύτά σωματεία διαλυθέντα συνεχωνεύθησαν εις ένα 

ισχυρόν καί μέ γενικότερον καί βαθύτερον προορισμόν σύλλογον -τόν Άβέ- 
ρωφ. Μίλησαν πολλοί καί οί συγκεντρωμένοι έπεκρότησαν τήν άπόφαση τής 
διάλυσης. Τά μέλη τοϋ νέου συλλόγου, έγγράφηκαν τήν ίδια μέρα, στή συγκέ
ντρωση. δπου επακολούθησαν άρχαιρεσίες γιά τήν έκλογή διοικητικού 
συμβουλίου τοϋ Άβέρωφ. Εκλέχτηκαν: Σ. Μαρτίνης, πρόεδρος, Χρ. Σούλης,
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γυμνασιάρχης, αντιπρόεδρος, Σ. Άναγνωστόπουλος, λοχαγός, γενικός γραμμα
τέας, Κ. Ζαλίγγας, ταμίας, Χρ. Μαρτίνης, γενικός έφορος. Σύμβουλοι: Γ. Δευτε- 
ραίος, γιατρός, Ίω. Βογάς, ταγματάρχης, Γ. Χρηστίδης, οδοντίατρος, Γ. Ριζος, 
Ίω. Νούσιας, Ν. Γκλίναβος. ’Αναπληρωματικοί: Γ. Κυρκόπουλος, δικηγόρος, Ε. 
Θεόπιστος, έμπορος, Στ. Ρώϊμπας, δικηγόρος. Γυμναστής τοΰ συλλόγου διορί
στηκε ό Φάνης Δούμας (τοΰ Διδασκαλείου), μέ γενικήν έποπτείαν επί τής 
φυσικής αγωγής.- Μεγάλη δημοσιότητα έδωκαν δλες οί εφημερίδες στό χορό 
τοΰ ’Αλβανικού προξενείου (28-11-32). 'Όλες σχεδόν οί άρχές καί μεγάλη μερί
δα τής γιαννιώτικης κοινωνίας παραβρέθηκε, δ,τι εκλεκτόν εχει νά παρουσιάσω 
ή κοινωνία τής πόλεως, εγραφε μιά εφημερίδα. Στό μεταξύ οί Βορειοηπειρώτες 
άγωνίζονταν νά κάνουν ύποφερτή τήν τυραννία τοΰ Αχμέτ Ζώγου...

Τ ά Χριστούγεννα γύρισε στά Γιάννινα, γιά νά γιορτάσει μέ τήν οίκογέ- 
νειά του, ό πρωτοετής Εύελπις Πετράκης Κωστίδης, ό έγγονός τοΰ 

Πέτρου. Ή  στολή του εντυπώσιασε δλους τούς δικούς του καί τόν περί
γυρό του, φίλους καί γνωστούς, άκόμα καί στούς άγνωστους σ’ αύτόν 
Γιαννιώτες, προκαλοΰσε τήν περιέργεια' κάποιοι μάλιστα σταματοΰσαν, 
δταν έκανε τόν περίπατό του στήν πλατεία, γιά νά τόν καμαρώσουν. "Οχι 
πώς δέν είχαν δει κι άλλους Εύέλπιδες οί Γιαννιώτες, δυό συμμαθητές του 
πού μαζί μπήκαν στή Σχολή, τόν άκολουθοϋσαν στούς περιπάτους του, 
δμως σ’ αύτόν καρφώνονταν τά μάτια τών Γιαννιωτών. Τό ψηλό του πα
ράστημα, ή άρρενωπή του έκφραση, οί κινήσεις του, δλα προβάλλονταν 
έντονώτερα μέσα άπό τή στολή λές καί είχε ραφτεί ειδικά γιά νά άναδείξει 
τό σώμα του. νά προβάλει τά χαρίσματά του καί νά τόν έμφανίσει στά μά
τια τών συμπολιτών του ώς τήν ιδανική έκφραση 'Έλληνα άξιωματικοΰ. 
Κάποιων παλαιότερων. τής ηλικίας τοΰ Πέτρου, ή εμφάνιση τοΰ έγγονοΰ, 
έπανέφερε μνήμες στό προσκήνιο, ένας μάλιστα, δταν τόν είδε νά περνάει, 
μουρμούρισε: Ίδιος ό Βασίλης τοϋ Κωστίδη, λές καί ξαναζωντάνεψε...

Μέ τόν έρχομό τοΰ έγγονοΰ του τό ηθικό τοΰ Πέτρου άναπτερώθηκε. 
Μέ τήν άνακίνηση τής πολεμικής έναντίον τοΰ Σπυρίδωνος, τόν είχε κα
ταλάβει ένα είδος κατάθλιψης. Θυμόταν τήν εξομολόγηση τοΰ δεσπότη 
στήν έκκλησία τής Περιβλέπτου, τή θλίψη πού τόν βάραινε έξαιτίας τής 
συμπεριφοράς μερίδας τοΰ ποιμνίου, τά συνδύαζε δλα αύτά καί μέ τήν 
τρομερή άρρώστεια πού κατάτρωγε τά σωθικά του, μεταφέρονταν ό ίδιος 
στή θέση του, τόν κυρίευε οργή, πού σιγά-σιγά μεταλασσόταν σέ μελαγχο
λία, δέν άφήνουν τόν άνθρωπο νά πεθάνει τουλάχιστον ήσυχος, μουρμού
ριζε. 'Όπως τόν είχε δει στή βάφτιση τοΰ μικροΰ Βασίλη, πίστευε δτι οί 
μέρες του ήταν μετρημένες. Κάθε λογικός άνθρωπος σ’ αύτό τό συμπέρα
σμα θά κατέληγε. Μόνο πού δέν ύπολόγιζαν -δέν τό ήξεραν- τό πόσο άντε- 
χε καί στις χειρότερες δοκιμασίες τό σκαρί τοΰ Σπυρίδωνος, τήν άδάμαστη 
θέλησή του, καί τήν άπόφασή του νά ζήσει, έστω καί μέ τίς καταστάσεις 
πού δημιουργήθηκαν άπό τήν καίρια τραυματισμένη υγεία του. Σέ λίγους
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μήνες θά ξάπλωνε σ' ένα κρεββάτι νοσοκομείου γιά νά πεθάνει. Πεθαίνει 
ό Σταυραετός, μοιρολογούσε ό Χρηστοβασίλης. Κι έκεΐ πού δλοι περίμε- 
ναν τό μοιραίο, αύτός πετάχτηκε άπό τό κρεββάτι. φόρεσε τά ράσα κι άρχι
σε πάλι τόν άγώνα. Είχε πολλά άκόμα νά κάνει...

Πρόξενος χαράς γιά τήν οικογένεια έγινε τίς μέρες τών Χριστουγέννων 
καί ό Νίκος. Μετά τό διδακτορικό πού είχε πάρει μέ άριστα, άσχολήθηκε 
μέ τή συγγραφή σπουδαίων επιστημονικών εργασιών, κρίθηκαν εύνοϊκώ- 
τατα άπό τούς ειδικούς. Κάποιος φίλος του άπό τήν ’Αθήνα, μέ τόν όποιο 
επικοινωνούσε τακτικά, τοϋ συνέστησε νά υποβάλει τή μελέτη πού ετοίμα
ζε, γιά ύφηγεσία στό Πανεπιστήμιο ’Αθηνών, στήν έδρα τής Κλασσικής φι
λολογίας. Ό  φίλος του. γνώστης τών εύνοϊκών κρίσεων πού διατύπωναν 
οί καθηγητές τής Σχολής, πέραν τών δημοσιευμάτων, γιά τήν ποιότητα τών 
εργασιών του, ήταν σίγουρος πώς θά εκλεγόταν παμψηφεΐ. Ό ταν όλα 
αύτά τά άνακοίνωσε στό Χριστουγεννιάτικο τραπέζι -κοινό γιά όλες τίς 
οικογένειες τοΰ Πέτρου Κωστίδη- ή ατμόσφαιρα γέμισε άπό έκρήξεις 
χαράς. Εύχές άκούονταν άπ’ όλους γιά τήν έπιτυχία του, άλλά καί τήν 
άνοδό του στήν άνώτατη στάθμη τής καθηγητικής ιεραρχίας, νάσαι καλά 
παιδί μου, νά εκπληρωθούν όλα τά όνειρά σου καί οί πόθοι σου, μ ’ έκανες 
νά ξανανοιώσω. Μου χρειαζόταν αύτή ή τόνωση τοΰ ήθικοϋ, είπε ό Πέ
τρος.

Ή  ύγεία τοϋ πατέρα είχε πιά σταθεροποιηθεί. Μέ τίς άσκήσεις, κάτω 
άπό τήν επίβλεψη τοΰ γυμναστή, καί τή συνεχή παρακολούθηση τοΰ Δημή
τρη, δ,τι μπορούσε νά γίνει, έγινε. Μικρές, έλάχιστες, βελτιώσεις, μέ τή 
συνέχιση τών άσκήσεων, ήταν δυνατό νά πραγματοποιηθούν, θεαματικές 
δμως άλλαγές δέν περίμενε κανείς. Ό  Πέτρος ήταν πολύ ευχαριστημένος 
μέ τήν τωρινή κατάσταση τής ύγείας του, άναλογιζόταν άπό πού είχε ξε
κινήσει καί ποΰ έφτασε, δόξα σοι ό θεός, έλεγε κάθε τόσο. Κι ό Δημήτρης 
ηταν εύχαριστημένος, άρκει νά μήν ύποτροπίαζε ή άρρώστεια, τότε ό κίν
δυνος θά ήταν θανάσιμος. Δέν έλεγε τίποτα στόν πατέρα του, τό ηθικό του 
ηταν τώρα υψηλό, καί νύξη νά έκανε γιά τούς φόβους του, θά τόν καταρ
ράκωνε.

Μέ τόν έρχομό τοΰ χειμώνα, ό κήπος, πού τόσο λαχταρούσε ό Πέτρος, 
έγινε πιά έλπίδα γιά τό μέλλον. Στό σπίτι περνούσε τίς μέρες του, διαβά
ζοντας εφημερίδες καί κάποια βιβλία, δταν είχε διάθεση, είχε προτίμηση 
στα ιστορικά, τόν συγκινούσαν πολύ τά βάσανα τών προγόνων κατά τήν 
περίοδο τής τουρκοκρατίας. Κάποτε διέκοπτε καί σκεφτόταν: Τώρα 
έχουμε τήν ελευθερία μας, άρκετοί υποφέρουν άκόμα, όχι όμως όσο τήν 
εποχή πού είμαστε σκλάβοι, κρίση περνάμε, θά καλλιτερέψει ή κατάσταση, 
ελεύθεροι μπορούμε νά κάνουμε θάματα, τί είναι αύτό το σαράκι πού δέν 
β°·ς αφήνει νά μονιάσουμε, νά δοϋμε ό ένας τόν άλλο σάν άδερφό, σά φίλο, 
να δώσουμε τή βοήθειά μας άν τή χρειάζεται:... Ποιός δαίμονας οδηγεί στή



σκέψη καί στό μυαλό μας νά άντικρύζουμε τό διπλανό μας σάν εχτρό, 
έτοιμο νά μάς κατασπαράξει, κι ας έχει τίς καλλίτερες προθέσεις απέναντι 
μας; Τέτοιες σκέψεις έκανε κάποτε φωναχτά, μονολογώντας, ό Νίκος, πού 
έμεινε άρκετό καιρό στό σπίτι, μελετώντας καί συγγράφοντας, τίς άρπαζε, 
καθόταν, δίπλα του κι έπιανε κουβέντα. —Ή  αιώνια κατάρα τής φυλής 
μας πατέρα, νά μη θέλουμε ν ’ άναγνωρίζουμε τίποτα άπό τήν προσφορά 
τοϋ άλλου, νά ζηλεύουμε όσους δίνουν τόν έαυτό τους ολόκληρο γιά τό 
κοινωνικό σύνολο, νά μηχανευόμαστε χίλια δυό γιά νά τόν εξοντώσουμε. 
Ξεχνάς τήν τύχη τού άρχαίου προγόνου μας, τοϋ 'Αριστείδη; Τόν εξόρισαν, 
λέει, γιατί δέν ήθελαν ν ’ άκούουν νά τόν άποκαλούν δίκαιο... Άλλά γιατί 
νά πάμε στούς αρχαίους; Δέν βλέπεις πώς άλληλοτρώγονται τά κόμματα 
πού μάς κυβερνούν ή θέλουν νά μάς κυβερνήσουν; Σάν οί πιο θανάσιμοι 
εχθροί. Τό παράδειγμα τό άκολουθοϋν καί οί οπαδοί τους, έτσι σκοτωνό
μαστε μεταξύ μας. σά νάχουμε περίσσιο αίμα γιά νά τό σπαταλοϋμε. Κα
μιά προσφορά πρός τήν πατρίδα δέν άναγνωρίζουν οί άρχηγοί ό ένας στόν 
άλλο, οί οπαδοί τους χειρότεροι ά π ’ αυτούς. Πώς θά πάει έτσι μπροστά ή 
χώρα: Δέν βλέπεις, έπειτα, τί γίνεται μέ τό φίλο σου τό δεσπότη: Λ ίγα πρό- 
σφερε στόν τόπο, τά ξέρουν όλοι, δμως πολλοί δέν θέλουν νά τοϋ τά άνα- 
γνωρίσουν. Έκανε λάθη, λένε. Έκανε, σίγουρα, ποιός δημιουργός δέν κά
νει λάθη. "Αλάθητοι είναι μόνο εκείνοι πού δέν προσφέρουν κανένα έργο. 
Κάποιοι άπ' αύτούς είναι καί οί πιο πικρόχολοι επικριτές. Τώρα άρχισε 
πάλι άναταραχή μέ τό θέμα τοϋ Κοντοπάνου. Κάθε έναν πού τόν υποστη
ρίζει τόν θεωροϋν εχθρό τής πόλης. Προχθές έγκαλοϋσαν τόν Εύρ. Σούρ- 
λα, γιατί δέν έστειλε, λέει πρόσκληση στό δήμαρχο, γιά τή Χριστουγεννιά
τικη γιορτή τοϋ Διδασκαλείου. Μά πώς νά στείλει; Ό  δήμαρχος, παρά τή 
μόρφωσή του καί τή σώφρονα πολιτική του, έκανε ένα τρομερό λάθος, τό 
συζητήσαμε τίς προάλλες. Κάλεσε τό γιαννιώτικο λαό σέ έπανάσταση γιά 
νά διώξουν τόν Κοντοπάνο! Σά νά μήν υπήρχε άλλο σοβαρό ζήτημα στά 
Γιάννινα γιά νά επαναστατήσει ό λαός, κι έμεινε ό Κοντοπάνος τό μόνο 
έμπόδιο γιά τήν άνάπτυξη τής ζωής τής πόλης. Καί νά ήταν κανένας κα
θηγητής τής σειράς; ’Εγώ ξέρω όλους πόσο ζυγίζουν καί μπορώ νά εκφέρω 
γνώμη. Ό  Κοντοπάνος έπρεπε νά είναι πανεπιστημιακός δάσκαλος, ξεχω
ρίζει ά π ’ όλους μας, κανένας δέν τόν φτάνει. Έκανε παρεκτροπές, λένε, 
μπορεί, όμως άνήθικος δέν είναι. Πώς νά καλέσει ό Σούρλας τό δήμαρχο 
στή γιορτή, γιά τήν όποια έργάστηκε κι ό Κοντοπάνος; Ή ταν άξιος λιθο
βολισμού γ ι ' αύτό κι ό Σούρλας; —Έφτασαν ώς αύτοϋ; άπόρεσε ό Πέτρος. 
—Χτές τό έγραψαν, δέν θά τό πρόσεξες... —Τί νά πώ, τί νά πώ.„, μουρ
μούρισε ό Πέτρος, ό θεός νά τούς φωτίσει...

Τίς μέρες πού έκανε λιακάδα κι ό καιρός ήταν μαλακός, ό Δημήτρης 
έπέτρεπε στόν Πέτρο νά πηγαίνει στό μαγαζί, πάντοτε δμως μέ άμάξι, τό 
ίδιο έπρεπε νά κάνει καί στό γυρισμό. Έκεί, μέ τήν κίνηση τοϋ μαγαζιοΰ.
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μέ τίς κουβέντες τών φίλων, πού πάντα τόν χαιρετούσαν, έβρισκε ό Πέ
τρος τόν παλιό καλό εαυτό του. ’Ιδιαίτερη χαρά τοΰ προξενοΰσε ή πα
ρουσία τοΰ Άχ. Βάντζιου, χόρταινε κουβέντα μαζί του, γελούσε άπό καρ
διάς μέ τά άνέκδοτα καί τίς εύθυμες Ιστορίες του, άκένωτη πηγή ευθυμίας 
ήταν αύτός ό άνθρωπος. Ό μω ς στά Γιάννινα οί φωτεινές μέρες τοΰ 
χειμώνα είναι λίγες, τόν περισσότερο καιρό έμεινε σπίτι. Ό  Νίκος, ιδιαί
τερα τώρα μέ τίς διακοπές τών Χριστουγέννων, τοΰ έκανε τακτικά 
συντροφιά, ευχαριστούσαν τόν Πέτρο οί συζητήσεις μαζί του. Μάθαινε 
άπό τόν κόσμο, ήταν γονείς παιδιών τής Ζωσιμαίας. σέ πόσο σπουδαίο κα
θηγητή είχε έξελιχθεΐ ό Νίκος, ό γυμνασιάρχης του ό Σούλης ύπερηφανευό- 
ταν γ ι’ αύτόν, θά φτάσει πολύ ψηλά, έλεγε, ή κοινωνία άναγνώριζε τήν 
άξια καί τήν προσφορά του. Ό  πατέρας άκουγε τά έπαινετικά λόγια καί 
στό σπίτι, άπό τούς φίλους πού έρχονταν, καί στό μαγαζί, δταν πήγαινε 
έκεϊ. Έλαμπε τό πρόσωπό του καί γέμιζε ή καρδιά του περηφάνεια. Πάντα 
ή συζήτηση μέ τό Νϊκο τόν εύχαριστοΰσε, θαύμαζε τόν πλούτο τών γνώσε
ων του καί διδασκόταν άπό τήν ώριμότητα τών κρίσεών του. Μιά μέρα, 
παραμονές πρωτοχρονιάς ήταν, διάβασε στήν εφημερίδα δτι στή Λέσχη 
επιστημόνων, ετοιμαζόταν χοροεσπερίδα -ό Νίκος ήταν μέλος τής Λέσχης. 
μιά διάλεξη πού έκανε συγκέντρωσε πυκνότατο άκροατήριο καί εντυπώ
σιασε-, ζήτησε, λοιπόν, ό Πέτρος τή γνώμη του γιά τό ίδρυμα. —Νά σοϋ 
πω πατέρα, άρχισε ό Νίκος μέ κάποιο δισταγμό. Προσφέρει πνευματικό 
έργο ή Λέσχη, αυτό δέν μπορεί νά άμφισβητηθεϊ. "Ομως οί άλλες εκδηλώ
σεις της. χοροί, συγκεντρώσεις, χαρτοπαίγνια, νοθεύουν πολύ τούς σκο
πούς της. Άκόμα καί ή προσφορά της στόν πνευματικό τομέα, νομίζω πώς 
είναι κάπως επιφανειακή. Χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια γιά τήν 
πνευματική καλλιέργεια τοϋ κόσμου. Ή  έκδοση ένός λογοτεχνικού καί 
επιστημονικού περιοδικού, κάτι σάν τήν «Έλλοπία», πιο καλλίτερο δμως, 
άσχετο μέ τά «Ηπειρωτικά χρονικά» -ή συμβολή ή δική του είναι άλλης 
μορφής-, θά πρόσφερε πολλά... Θά πώ καί κάτι άλλο, ϊσως σοϋ φανεί πα
ράξενο, μετά τά τόσα εγκώμια πού γράφονται γιά τή Λέσχη, απ' όλες τίς 
εφημερίδες. Δέν μοϋ άρέσει ό διαχωρισμός τών μελών σέ ομάδες, αυτό 
είναι κατάρα, μοϋ θυμίζει κομματικές λέσχες, δέ μοϋ άρέσει καί ή ψηφο
θηρία πού άρχισε, τόν άλλο μήνα γίνονται έκλογές νέου διοικητικού 
συμβουλίου, άνθρωποι άπίθανοι διεκδικοϋν άξιώματα, φοβάμαι ρήγμα 
στούς κόλπους τού ιδρύματος... —Λές νά φτάσουν ώς έκεϊ, έτσι άν είναι 
θά τό διαλύσουν... — 'Όλα είναι πιθανά, κατέληξε ό Νίκος. —Ό λα πιθανά. 
συμφώνησε καί ό Πέτρος. Θυμάμαι τώρα πώς μετά τήν απελευθέρωση, 
είχαν γίνει προσπάθειες γιά τήν ίδρυση ένός κέντρου πού είχε σκοπούς πε
ρίπου όμοιους μέ τής δικής σας Λέσχης. Λέσχη διανοουμένων τήν ονόμα
σαν οί ιδρυτές της. πρωτοστάτησε μάλιστα στήν ίδρυσή της ό στρατηγός 
Δαγκλής. Ή  Λέσχη εγκαταστάθηκε στήν οικία Τσιγαρά μέ ενοίκιο, δμως
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άπό τήν ίδρυσή της ξέφυγε άπό τούς σκοπούς της καί μεταβλήθηκε σέ Λ έ
σχη χαρτοπαιξίας. Πρόεδρός της ήταν ό μακαρίτης Τζών Κώστας. Δέν 
άργησε νά ναυαγήσει καί νά κλείσει. Καί ξέρεις τί έγινε άργότερα; Τούς 
χώρους, όπου είχε εγκατασταθεί ή Λέσχη τούς νοίκιασαν οί Ρετζαΐοι καί 
έστησαν τό στρατηγείο τους. Έκεΐ κρατούσαν αιχμάλωτο, τόν πρώτο 
καιρό καί τό παιδί τοϋ έβραίου Μαραμένου... Δέν πιστεύω ή Λέσχη σας 
νάχει τήν τύχη τής παλιάς... Ό  Νίκος δέν απάντησε. Σίγουρα κάτι τέτοιο 
τό άπευχόταν...

Ή  άπόφαση τοϋ Νίκου νά διεκδικήσει θέση υφηγητή στό Πανεπιστήμιο 
’Αθηνών, δημιούργησε απροσδόκητες αντιδράσεις στή Φιλίτσα. Ό  Νίκος 
δέν είχε γίνει ώς τότε κοινωνός τών μύχιων πόθων τής γυναίκας του, νά 
συνεχίσει δηλαδή σπουδές στό Πανεπιστήμιο, μόνο ό Γιάγκος, ή Θεώνη 
καί ό Πέτρος τό ήξεραν. Τό ίδιο βράδυ, λοιπόν, όταν ξάπλωσαν νά κοι
μηθούν, ή Φιλίτσα έρριξε τό δόλωμα. —Τοϋ χρόνου, δπως δείχνουν τά 
πράγματα, έσύ Νίκο θά βρίσκεσαι στήν ’Αθήνα, ύφηγητής πιά, είμαι σί
γουρη πώς δλα θά πάνε καλά. Έγώ τί θά κάνω; Θά μείνω εδώ στά Γιάν
νινα, μέ τό παιδί μας: — Όχι, βέβαια, άντέδρασε άμέσως ό Νίκος. Θά έρθε
τε μαζί μου στήν Αθήνα. Μπορώ νά ζήσω μόνος μου έκεΐ; Ή  Φιλίτσα γύ
ρισε καί τόν φίλησε. —Είσαι ό πιό καλός άντρας στόν κόσμο, είπε μόνο, 
χωρίς νά προσθέσει τίποτε άλλο. Ή  άρχή είχε γίνει, τά υπόλοιπα θά τά 
μάθαινε ό Νικος στήν ’Αθήνα. Τήν άλλη κιόλας μέρα ή Φιλίτσα τά έγραψε 
δλα στήν άδελφή της, σελίδες ονείρων, θά μπορούσε νά τίς χαρακτηρίσει 
ένας λογοτέχνης. Ή  Θεώνη τής άπάντησε άμέσως. Κι αύτή κι ό Μάνος 
ένοιωθαν ξεχωριστή χαρά πού θά τούς είχαν άπό τό φθινόπωρο μαζί τους. 
Δέν χρειαζόταν νά φροντίσουν γιά τίποτε. Τό σπίτι τους, μεγάλο παλιό 
άρχοντικό τής ’Αθήνας, διέθετε τόσους χώρους πού θά μπορούσε νά φιλο
ξενήσει όχι μόνο τ ’ άδέρφια της, άλλά καί πολλούς άλλους. Θάναι εύτυχία 
γιά μάς ή παρουσία σας εδώ, τό άγοράκι σας θάναι καί δικό μας παιδί, κι 
έσύ άδερφή μου ήρθε ή ώρα νά πραγματοποιήσεις τά όνειρά σου... Έγραφε 
κι άλλα άκόμα ή Θεώνη. Ή  Φιλίτσα. μέσα άπό τό πολυσέλιδο γράμμα της, 
ένοιωθε νά ξεπηδάει σάν άχνός ελπίδας, ή έπιθυμία τής Θεώνης ν ’ άπο- 
χτήσει ένα δικό της παιδί, κάποιες φράσεις έδειχναν άπογοήτευση. γιατί 
αύτό δέν είχε γίνει ώς τώρα κατορθωτό. —Μακάρι ό ερχομός μας στήν 
Αθήνα νά είναι καλοσήμαδος καί νά σοϋ χαρίσει τήν εύτυχία πού ποθείς 
άδελφή μου, μουρμούρισε ή Φιλίτσα.

Πέρασαν τά Χριστούγεννα, πέρασε καί ή Πρωτοχρονιά, χωρίς ιδιαίτε
ρες συγκινήσεις ή γεγονότα. Τά μόνα πού κυριαρχούσαν τήν περίοδο αύτή 
ήταν ή πολιτική κρίση, πού βρισκόταν σέ έξέλιξη, θάμεινε στήν έξουσία ό 
Τσαλδάρης ή θά τόν άνέτρεπε ό Βενιζέλος; Στά κοινά γιορταστικά τραπέ
ζια τών οικογενειών συζητούσαν δλες τίς έκδοχές, κάποτε συμφωνούσαν, 
άλλες φορές δχι. Ό  Πέτρος, ό Γιάγκος κι ό Θεριανός είχαν τή γνώμη πώς
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6 Βενιζέλος θάφηνε τόν Τσαλδάρη νά εφαρμόσει τό πρόγραμμά του, άν 
δέν είχε τέτοια πρόθεση, γιατί θά τοΰ έδινε ψήφο άνοχής; —*Οχι, άντέτει- 
ναν ό Δημήτρης μέ τό Νίκο, παιγνίδι παίζει ό Βενιζέλος, θά τόν ρίξει. Αέ 
διαβάζετε τίς άντικνβερνητικές εφημερίδες, πού άπό τό πρωΐ ώς τό βράδυ 
τόν προτρέπουν ν ’ άνατρέψει τόν Τσαλδάρη; Θά έγραφαν τέτοια άρθρα άν 
δέν γνώριζαν τίς μύχιες προθέσεις του; —Κι ύστερα τί θά γίνει, ρώτησε ό 
Γιάγκος. —Έκλογές, δέν υπάρχει άλλη διέξοδος, συμπέρανε ό Δημήτρης. 
— Θά τίς κερδίσει ό Βενιζέλος; —Αύτό είναι άγνωστο, μάλλον θά τίς χά
σει, πρόβλεψε ό Δημήτρης. Ό πω ς καί νάταν, όλοι είχαν άμφιβολίες γιά 
τήν όμαλή εξέλιξη τών πολιτικών πραγμάτων. Στόν ορίζοντα έμφανίστη- 
καν μαΰρα σύννεφα, δέν θ’ άργοΰσαν νά ξεσπάσουν. Θάφερναν σιγανή 
ευεργετική βροχή ή καταστρεπτική καταιγίδα; Πάντως όσα γράφονταν καί 
άκούονταν, δέν δημιουργούσαν αισιοδοξία γιά τίς έξελίξεις. Ό  Διχασμός 
είχε άναβιώσει καί πάλι μέ τήν πιό άπεχθή μορφή του...

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ Η ' ΤΟΜΟΥ
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Ή  οικονομική κρίση - Εσωκομματικά καί άλλα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
Οί εκλογές καί οί επιπτώσεις τους



Οι φωτογραφίες παραχωρήθηκαν άπό τά άρχεΐα: Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών. 
’Αγγελικής Βερτοδούλου - Καψάλη, Σπύρου Εργολάβου. Σταύρου Ίωαννίδη, Άνθούλας 
Χρηστοβασίλη - Κατσίλα, Κων. Κατσαδήμα. ’Αγγέλου Κίτσου, Λίτσας Λάππα, Κων. 
Κόκκα, Κων. Νικολαΐδη, Γεωργ. Ρέντζιου. Ναπ. Παπαδοπούλου. Γεωργίου Μυλωνά, οίκ. 
Πέτρου Ζωνίδη, τούς όποιους καί ευχαριστώ θερμά.

’Ιδιαίτερες καί πάλι ευχαριστίες εκφράζω: α) Στήν κ. Λουκία Τζάλλα. διευθύντρια 
τοϋ ’Ηπειρωτικού άγώνος β) Στόν κ. Χρηστό Πλάτωνα καί τήν ο’ικογένεια Ν. Τσιμο- 
γιάννη. γιά τήν παραχώρηση πρός μελέτη τών τόμων τοΰ Ηπειρωτικού άγώνος καί τής 
’Αγροτικής ήχους καί γ) Στήν κ. ’Αγγελική Βερτοδούλου - Καψάλη γιά τήν παραχώρηση 
τών σκίτσων τοϋ πατέρα της ’Αποστόλου Βερτοδούλου.

Οί φωτογραφίες τοΰ Δημήτρη Χατζή είναι άπό τό περιοδικό Διαβάζω, τ. 180, δπου 
δημοσιεύεται καί άρθρο μου μέ τόν τίτλο «Ό  Δημήτρης Χατζής ώς Ιστοριοδίφης».



ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

1. Ιστορική μονογραφία περί τής έν Ή πείρψ  χώρας Βεζήτζης, 
Ιωάννινα 1939

2. Ρυθμοί ψυχής (ποιήματα), ’Ιωάννινα 1939
3. Ή  εποχή μας (δοκίμια), ’Ιωάννινα 1971
4. Ή  νεοελληνική παράδοση καί τό ελεύθερο Ελληνικό Κράτος, 

’Ιωάννινα 1973
5. ’Αναδρομές (διηγήματα), ’Ιωάννινα 1981
6. Ζαγόρι, δοκίμιο ανθρωπογεωγραφίας, ’Ιωάννινα 1982
7. Μνήμες τοϋ ’40, ’Ιωάννινα 1985
8. Τά χρόνια πού πέρασαν, τόμ. Α ',  ’Ιωάννινα 1992
9. Τά Γιάννινα τοΰ μεσοπολέμου, τόμ. Α ',  ’Ιωάννινα 1992

10. Τά Γιάννινα τοΰ μεσοπολέμου, τόμ. Β ',  ’Ιωάννινα 1992
11. Τά Γιάννινα τοΰ μεσοπολέμου, τόμ. Γ ',  ’Ιωάννινα 1992
12. Τά Γιάννινα τοΰ μεσοπολέμου, τόμ. Δ ',  ’Ιωάννινα 1993
13. Τά Γιάννινα τοΰ μεσοπολέμου, τόμ. Ε ',  ’Ιωάννινα 1993
14. Τά χρόνια πού πέρασαν, τόμ. Β ',  ’Ιωάννινα 1994
15. Τά Γιάννινα τοΰ μεσοπολέμου, τόμ. ΣΤ' ,  ’Ιωάννινα 1994
16. Τά Γιάννινα τοΰ μεσοπολέμου, τόμ. Ζ ',  ’Ιωάννινα 1995
17. Τά Γιάννινα τοΰ μεσοπολέμου, τόμ. Η ' ,  ’Ιωάννινα 1995



Μ Τυπογραφικές £ργαοίες

Γο ΔούβαΛης -  Ε. ΑποστόΛου ο.ε
ΙΩ ΑΝΝΙΝΑ, 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 41 (Στοά Καμπέρη) Τηλ. (0651) 27.845 -  20.544


