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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η εργασία αυτή είναι μια διασκευή σε πιο απλή και καθημερινή γλώσσα ενός 
αποσπάσματος από το έργο του Σπυρίδωνα Παγανέλη «Η Στρατιωτική 
κατάληψις Άρτης και Θεσσαλίας»* και συγκεκριμένα το κομμάτι που αφορά 
την πόλη της Άρτας. Και τούτο γιατί η γλώσσα στα άρθρα και στα βιβλία του 
συγγραφέα είναι μια αυστηρή έως αρχαΐζουσα καθαρεύουσα, που μάλλον 
δύσκολα γίνεται κατανοητή σήμερα από τον απλό αναγνώστη. Δεν παύει όμως 
το έργο  αυτό να είναι μια από τις ελάχιστες, αν όχι η μοναδική περιγραφή της 
χρονικής περιόδου αμέσως μετά την απελευθέρωση της πόλης της Άρτας που 
βασίζεται στην προσωπική εμπειρία του συγγραφέα και η οποία είναι σχετικά 
άγνωστη στο ευρύ κοινό.  

Ο Σ. Παγανέλης ξεκίνησε με το καράβι από την Αθήνα για την Άρτα 

ακολουθώντας τον ελληνικό στρατό για να γράψει ανταπόκριση για την 
εφημερίδα «Νεολόγος» της Κωνσταντινούπολης, κρατώντας σημειώσεις «από 
του εφιππίου πολλάκις, πάντοτε δε εν σπουδή, ένεκα των βραχυτάτων 

προθεσμιών». Έφτασε στη Λευκάδα στις 6 Ιουλίου 1881, μόλις 15 μέρες μετά 
την είσοδο στην Άρτα του Ελληνικού στρατού και αποβιβάστηκε στο Μενίδι 
στις 8 Ιουλίου 1881, απ’ όπου ξεκινά και το οδοιπορικό του. Απ’ εκεί ο 
συγγραφέας μας περιγράφει με αρκετές λεπτομέρειες το ταξίδι του για την 
Άρτα μέσω Άννινου, την ατμόσφαιρα που επικρατούσε στην ελεύθερη πόλη, 
τα στρατόπεδα Ελλήνων και Οθωμανών,  και το πρόβλημα που προέκυψε στον 
κάμπο της Άρτας με τη νέα οροθετική γραμμή  στον ποταμό  Άραχθο. 
Αφιερώνει ένα κεφάλαιο για να περιγράψει την πόλη, τα μνημεία της, τα 
κτίρια και την κοινωνική ζωή των κατοίκων. Έκπληξη προκαλούν οι εκτενείς 
αναφορές του στο αγροτικό ζήτημα, «την αγροτική διαίρεσιν» όπως το 
ονομάζει, που φαίνεται ότι είχε αρχίσει ήδη να διαμορφώνεται αμέσως μετά 
την ημέρα που η περιοχή «έγεινεν ελληνικόν». Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί 
η περιγραφή της εκδρομής του στο Πέτα για να φιλήσει τα οστά των 
φιλελλήνων που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία της Ελλάδας. Ο 
συγγραφέας έμεινε στην Άρτα πάνω από 10 μέρες και μετά συνέχισε το 
οδοιπορικό του για την περιοχή της Θεσσαλίας. 

 

*Στο τέλος της εργασίας υπάρχει η ηλεκτρονική διεύθυνση  ώστε να μπορέσει 
κάποιος να διαβάσει το πρωτότυπο κείμενο του συγγραφέα. 

 

 

 

 





Από το Μενίδι στην Άρτα, 8 Ιουλίου 1881 

“…………Μια ευτυχής σύμπτωση μου έδωσε την ευκαιρία να συνταξιδεύω 
μετά  του κυρίου  Ε. Λουριώτη , εκλεκτού επιτρόπου της Α. Μ. του Βασιλέως, ο 
οποίος θα πήγαινε στην Άρτα μέσω της ίδιας οδού με μένα. Ο κύριος 
Λουριώτης φαίνεται να είναι ένας αξιοπρεπέστατος άντρας, πολυμαθής και 
γλωσσομαθής, παλιός ανώτερος δικαστικός λειτουργός και Αρτηνός στην 
καταγωγή, που είχε φύγει από την Άρτα  παιδί ακόμα, όταν το Ελληνικό Γένος  
διήγε «δεινάς ημέρας». 

Από τις 4 η ώρα το πρωί, την Τετάρτη, 8 Ιουλίου, η ατμάκατος σφύριζε κάτω 
από τα παράθυρά μας που τα έβρεχε το κύμα του Αμβρακικού, θέλοντας να 
μας αποσπάσει από τον ύπνο μας που καθόταν βαρύς πάνω στα βλέφαρά μας 
όντας ταλαιπωρημένοι οδοιπόροι, καταπονημένοι από τον ανυπόφορο 
κάματο του καλοκαιριού. Ο διάπλους από τη Βόνιτσα στο Μενίδι διαρκεί 
περίπου δυο ώρες, είναι δε γεμάτος όμορφες εικόνες από χλοερά τοπία στις 
πλαγιές των Ακαρνανικών βουνών και από σειρές με άγρια δένδρα και 
πράσινα στρώματα που εκτείνονται από τις κορυφές μέχρι και τους πρόποδες 
των βουνών της αντίπερα χώρας. Τα βουνά της Πρέβεζας διαγράφονται 
ευκρινέστατα στα αριστερά μας καθώς πλέουμε για το Μενίδι. Ευρισκόμενα 
προς τα δεξιά και αρκετά ψηλά πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, 
φράσσουν κατά κάποιο τρόπο την είσοδο του Κόλπου κάνοντας μια 
ελλειψοειδή στροφή που καταλήγει απέναντι, στην αντίπερα όχθη, όπου είναι 
το Άκτιο. Εκεί πριν από εννιά – δέκα αιώνες, ο Οκταβιανός, που αργότερα 
ονομάστηκε Αύγουστος, κατατρόπωσε σε μια ναυμαχία τον Αντώνιο και μαζί 
μ’ αυτόν ολόκληρη τη δύναμη της Ανατολής, που υποχώρησε μπροστά στην 
αντίπαλη δύναμη της Δύσης.     

Η μικρή ατμάκατος, πλέοντας γρήγορα πάνω απ’ τα κύματα του Αμβρακικού, 
πλησίαζε ήδη προς την ακτή του Μενιδίου. Ο όρμος αυτός, κάποτε έρημος, τις 
μέρες αυτές παρουσιάζει μεγάλη κίνηση καθώς ο απόπλους και ο κατάπλους 
εναλλάξ ιστιοφόρων πλοίων 2000 και 3000 κιλών, δίνουν ζωή στο επίνειο όπου 
σήμερα κατασκηνώνει στρατός 3000 ανδρών. Στη ακτή  βρήκαμε πρόχειρα 
κατασκευασμένες αποθήκες γεμάτες γαλέτες, αλεύρι, αλάτι, στρατιωτικά 
ενδύματα, πολεμοφόδια και πολλά άλλα είδη. Ο ταγματάρχης κύριος 
Σαράτζογλου, ο οποίος είναι και στρατοπεδάρχης, μας παρείχε όλες τις 
ευκολίες, εκδίδοντας διαταγές και παρέχοντάς μας συνοδεία, προσπαθώντας 
να κάνει όσο πιο άνετο γίνεται τον επίπονο δρόμο που μας περίμενε στη 
συνέχεια. Είναι αδύνατο να αναγνωρίσει τον όρμο του  Μενιδίου σήμερα, 
κάποιος που τον είχε επισκεφθεί πριν λίγους μήνες.  Αντί για την πρώτα 

αφιλόξενη και άγρια γη, σήμερα βλέπει αμαξιτούς δρόμους που 
κατασκευάστηκαν από το Σώμα του Μηχανικού, αποβάθρες, πηγάδια, τακτική 
επικοινωνία και μια ήμερη ατμόσφαιρα. 



Από το Μενίδι οδηγεί στην Άρτα ένας δρόμος που διέρχεται από το Άννινο. 
Στις 9 η ώρα το πρωί της Τετάρτης, αναχωρήσαμε με τις αποσκευές μας για το 
Άννινο, μια άσημη τοποθεσία πριν (ούτε καν μικρό χωριό δεν είναι) αλλά 
πάρα πολύ γνωστή σήμερα. Ο δρόμος είναι ευχάριστος, αμαξιτός, και 
υψώνεται  λίγα μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας μέσα από 
ζωηρούς, αυτοφυείς θάμνους. Της πορείας μας προηγούνται αποσπάσματα 
έφιππων χωροφυλάκων «με λευκά καταυχένια κυματίζοντα κατά το ινίον», 
που εξ αιτίας της ενδυμασίας και της ιππασίας έδειχναν πολύ περίεργοι και 
γραφικοί συγχρόνως. Βιαζόμενος να οδηγήσω τον αναγνώστη στην Άρτα, θα 
παραλείψω τις φυσικές λεπτομέρειες καθώς δεν καταγράφω κάποιο 
οδοιπορικό αλλά «σημειώσεις μόνον παρέργους» και για τον γράφοντα και για 
τους αναγνώστες. Την μονότονη ηρεμία του δρόμου διέκοπταν πότε πότε 
δυνατά σφυρίγματα, προερχόμενα από τα γύρω υψώματα, που ο αντίλαλός 
τους χάνονταν στον αέρα. Ήταν τα σφυρίγματα ενός γιδοβοσκού, που καλούσε 
τις κατσίκες του εκσφενδονίζοντας πέτρες και με προτροπές, που μόνο οι 
βοσκοί μπορούν να ερμηνεύσουν, προσπαθούσε να οδηγήσει στο μαντρί τις 
πιο  ανυπάκουες απ’ αυτές. Έβλεπα τους Ακαρνάνες βοσκούς με το ιστορικό 
καρυοφύλλι κρεμασμένο στον ένα τους ώμο, το μαχαίρι στο σελάχι τους, το 
δερμάτινο παγούρι κρεμασμένο από κάποιο από τα γαμψά καρφιά που 
αρκετές φορές  φορούν τα «σιδηροφορούντα παλληκάρια» και την ποιμενική 
γκλίτσα στο μέσο του αυχένα τους με τα δυο άκρα να εκτείνονται δεξιά και 
αριστερά, πάνω στα οποία αναπαύονταν τα χέρια του βοσκού, καθώς ατένιζε 
από ψηλά μερικούς φραγκοφορεμένους διαβάτες να περνούν «κάτωθι του 
τσογκαρίου». Τα σφυρίγματα επαναλαμβάνονταν δυνατά, μοιάζοντας με τα 
σφυρίγματα μιας ατμομηχανής, ο δε βοσκός, ανήσυχος για την τύχη της 
κατσίκας του, έτρεχε άφοβα στο χείλος του γκρεμού και με μεγάλη άνεση 
περιφέρονταν πέρα δώθε στην άκρη της  αβύσσου. 

Μετά  από μια ώρα κι ένα τέταρτο φτάσαμε στο Άννινο. Το μέρος αυτό ήταν 
μέχρι πρόσφατα το σύνορο ανάμεσα  στις δυο χώρες. Μακριά, στο στρατώνα ο 
οποίος βρίσκονταν πριν στο τούρκικο, διακρίναμε να κυματίζει η ελληνική 
σημαία. Το Άννινο αποτελείται από τέσσερα ή πέντε ετοιμόρροπα μικρά 
σπίτια, καπνισμένα στο εσωτερικό τους, ελεεινά από κάθε άποψη. Ένα  απ’ 
αυτά είχε την τιμή να  υποδεχθεί όλους τους Ευρωπαίους επιτρόπους, καθώς 
υπήρχε εκεί το τηλεγραφείο. Πιο κάτω, μου είπαν, διασταυρώνονταν 
τρέχοντας προς όλες τις κατευθύνσεις οι στρατιωτικοί αγγελιοφόροι, ο δε 
Έλληνας σκοπός από τη μια πλευρά του στενού χειμάρρου και ο Οθωμανός 
από την άλλη, κοιτάζονταν με βλοσυρό βλέμμα περπατώντας σιωπηλοί και 
γεμάτοι οργή. Ο χείμαρρος αυτός, που αποτελούσε το παλιό σύνορο, ζεύτηκε 
από το Μηχανικό σώμα με μια πολύ ωραία ξύλινη γέφυρα με λίθινη βάση, την 
ίδια ώρα που έτυχε να φτάνουμε στο Άννινο. Μια άλλη ευτυχής σύμπτωση 
ήταν ότι η τηλεγραφική γραμμή ανάμεσα στην Άρτα   και το Άννινο και μέσω 
αυτού η επικοινωνία με την υπόλοιπη Ελλάδα,   είχε αρχίσει να λειτουργεί 



ακριβώς την ώρα που φτάναμε, το πρώτο δε τηλεγράφημα απέστειλε ο 
έκτακτος βασιλικός επίτροπος, απευθύνοντας τα κατάλληλα συγχαρητήρια. 

Οι Τούρκικοι στρατώνες στην απέναντι πλευρά του χειμάρρου  είναι αξιόλογοι 
από πλευράς ευρύτητας και στερεότητας. Ο κύριος στρατώνας, έχοντας 
σταυροειδές σχήμα, είναι ένα ασάλευτο οικοδόμημα, κατασκευασμένο από 
γρανίτη, ικανό να αντισταθεί σε εφόδους ταγμάτων στρατού. Έχει πολεμίστρες 
σε όλο το μήκος και το πλάτος του και στις τέσσερις γωνίες του υπάρχουν 
στόμια τα οποία ανοίχτηκαν για τα κανόνια. Μέσα σ’ αυτόν τον στρατώνα 
εγκαταστάθηκαν τώρα οι δικοί μας εύζωνες, «θαυμάσιοι άνδρες, λογάδες 
μεταξύ λογάδων, ατρόμητοι, πτερόποδες, ευθυβολούντες, απρόσβλητοι υπό 
του καύσωνος και του ψύχους και τον πόλεμον υπολαμβάνοντες ως σπάνιο 
ευεργέτημα της θείας Πρόνοιας». Χίλιοι τετρακόσιοι απ’ αυτούς έχουν 
στρατοπεδεύσει στο Μενίδι, σε διάφορες δε αποστάσεις υπάρχουν ισχυρά 
αποσπάσματα υπό την διοίκηση αξιωματικών του πεζικού. 

Το Άννινο είναι ο τελευταίος σταθμός του οδοιπορικού μας. Απ’ εκεί μέχρι την 
Άρτα πρόκειται να βαδίσουμε  ευθεία, χωρίς να σταματήσουμε πουθενά καθώς 
η απόσταση είναι πάνω από τέσσερις ώρες, ο ήλιος στο ζενίθ και ο δρόμος χωρίς 
καθόλου βλάστηση. Μας είπαν ότι υπάρχει μόνο ένας δρόμος που οδηγεί από 
το Άννινο στην Άρτα, αυτός που  ακολουθούμε. Οι Τούρκοι, φοβούμενοι 
εισβολή του ελληνικού στρατού απ’ αυτό το μέρος, είχαν οχυρώσει με επιμέλεια 
όλες τις κορυφές των βουνών που άρχιζαν από τα ανατολικά και βρίσκονταν 
εκείθεν του Αννίνου, καταλήγοντας κυκλικά προς τη θάλασσα, σχηματίζοντας 
έτσι ένα απέραντο πολυβολείο πάνω από την πεδιάδα που την χώριζε το πρώην 
μονοπάτι και σήμερα στρατιωτικός δρόμος, τον οποίο ακολουθούμε. Θαύμαζα 

την γεμάτη υπομονή εργασία την οποία έβλεπα, έμαθα δε ότι τα οχυρώματα 
ήταν πολύ αξιόλογα καθώς η επιλογή των θέσεων όπου είχαν ανεγερθεί δεν 
ήταν πάντα και η πιο πρόσφορη, το δε πλήθος τω οχυρωμάτων συνεπάγονταν 
αναγκαία και την κατάτμηση των δυνάμεων του στρατού και επομένως θα 
μπορούσε να καταστήσει πιο εύκολη την άλωση του στρατοπέδου.  Λέγονταν 
ότι τα οχυρά αυτά ανεγέρθηκαν μετά από προηγούμενες τοπικές μελέτες ενός 
Ιταλού αξιωματικού. Δεν ξέρω κατά πόσον είναι αληθής η φήμη αυτή, όμως 
αργότερα έμαθα ότι πράγματι, σε προγενέστερο χρόνο, πέρασε από την Άρτα 
Ιταλός αξιωματικός του επιτελείου. 

Ήδη πλησιάζαμε στην πόλη της Άρτας και βλέπαμε τα πρώτα σπίτια. Μισή ώρα 
πιο πέρα, κοντά σε ένα πηγάδι που λέγονταν «το πηγάδι του Μπάλοβου», ο 
κύριος Δημήτριος Ν. Αντωνόπουλος, ο δήμαρχος Άρτης, υποδέχτηκε τον 
βασιλικό επίτροπο, η πρώτη δε αυτή συνάντηση του Δημάρχου της ελεύθερης 
πόλης με τον πρώτο έκτακτο απεσταλμένο της Ελληνικής κυβέρνησης είχε κάτι 
άκρως ποιητικό, αναμεμιγμένο  με μεγάλη συγκίνηση. Όταν φτάσαμε 15 μόλις 
λεπτά μακριά από την πόλη, μια ίλη ιππικού υποδέχτηκε τον βασιλικό 



επίτροπο, απονείμαντες τιμές και κατόπιν ακολουθώντας τον ανώτερο 
επίτροπο «κατά πόδας». 

 

“Με στρατιωτική φιλαρμονική και με διάταξη άψογη των στρατιωτικών τμημάτων, 
προχωρούσαν προπορευομένου τοτ Στρατηγού Σκαρλάτου Σούτσου, κατά τη μεγάλη 

στιγμή της απελευθέρωσης της Άρτας από την Τουρκική σκλαβιά.” (Γενική 
φωτογραφία από εφημερίδα της εποχής, όπως δημοσιεύτηκε στο βιβλίο του Κ. 

Τσιλιγιάννη  «Η απελευθέρωση  της Άρτας την 24ην Ιουνίου του 1881, Άρτα, 2002) 

 

Η είσοδος στην πόλη έγινε μετά πομπής. Οι οπλές των αλόγων βροντούσαν 
πάνω στο λιθόστρωτο οι δε κάτοικοι, ξεπροβάλλοντας από τα παράθυρα μας 
χαιρετούσαν. Άλλοι, καθισμένοι σταυροπόδι στα εργαστήριά του, σηκώνονταν 
γρήγορα στο πέρασμά μας, έβγαζαν τις σκούφιες τους και έκαναν βαθιά 
υπόκλιση. Το γεγονός ότι η ώρα άφιξης του επιτρόπου δεν ήταν καθορισμένη 
δεν επέτρεψε να συγκεντρωθεί μεγάλο πλήθος κατά τη στιγμή της άφιξής του. 
Η συνοδεία έφτασε εν τάξει στο γενικό στρατηγείο όπου ο στρατηγός Σούτσος 
έκανε δεξίωση προς τιμήν του κ. Λουριώτη. Λίγο αργότερα έφτασε για 
επίσκεψη ο αρχιεπίσκοπος Άρτης, διάφοροι προύχοντες και άλλοι αστοί, την 

δε επομένη ήρθαν ο αρχιραβίνος, πρόκριτοι Οθωμανοί, οι στρατιωτικές αρχές 
και αρκετό πλήθος ανθρώπων. Η δεξίωση ήταν ειλικρινής και απέριττη. Ο 
βασιλικός επίτροπος μίλησε στον καθένα κατάλληλα και με ευχαρίστησή μου 
παρατήρησα  αμέσως από την πρώτη στιγμή της αφίξεώς μου, ότι υπήρχε ένα 
τέλειο πνεύμα αρμονίας, τάξης, υπακοής στους νόμους και αμοιβαίου πόθου 



για αρμονική συμβίωση ανάμεσα σε όλες τις τάξεις του πληθυσμού της Άρτας 
και ανάμεσα σε όλες τις φυλές που κατοικούν στην αρχαία Αμπρακία, που εδώ 
και μερικές εκατοντάδες χρόνια ονομάστηκε «η Άρτα». 

 

 

Στην Άρτα, 9 Ιουλίου 1881 

Από τις εκβολές του ποταμού Αράχθου προς τα δυτικά και την σειρά του 
Μακρυνόρους και τα όρη του Βάλτου με ψηλότερο το Ραδοβύζι προς τα 
ανατολικά, απλώνεται εύφορη πεδιάδα η οποία ξεκινώντας από τη θάλασσα 
και στενεύοντας προς τα βόρια, καταλήγει σε μια μικρή κοιλάδα πάνω από την 
οποία βρίσκονται στα δεξιά το χωριό Πέτα και αριστερά η Μονή της 
Φανερωμένης και ένας στρατώνας – οχυρό. Στο βάθος αυτής της κοιλάδας 
απλώνεται η πόλη της Άρτας που μοιάζει από ψηλά σαν ένα τρίγωνο ισοσκελές, 
με κορυφή την Μητρόπολη, που φαίνεται σαν ένα ακρωτήριο «χωρούν 
αρκτικώς προς την κοίτην του ποταμού, παρ’ ω εγείρεται», με δεξιό σκέλος το 
ανατολικό άκρο του φρουρίου και αριστερό  σκέλος το οθωμανικό τέμενος 
(τεκέ) στα δυτικά. Την ελλειψοειδή πλευρά της Άρτας γλύφουν τα νερά του 
Αράχθου, τα οποία ακολουθώντας πορεία από βορρά προς νότο, ήσυχα μεν 
κατά την εποχή του καλοκαιριού, με μεγάλους παφλασμούς, φοβερή βοή και 
ορμή αμέσως μετά τις βροχές του φθινοπώρου, εκβάλλουν στον Αμβρακικό δια 
μέσου ενός πλατιού στομίου, μέσα στον όρμο του Κομένο και όχι και πολύ 
μακριά από τις αλυκές της Κόπραινας. 

Τα λείψανα των αρχαίων τειχών που βλέπει κανείς στα αριστερά, αν και δεν 
αποτελούν βέβαια τεκμήρια,   είναι όμως ένδειξη που υποστηρίζει την άποψη 
ότι η Άρτα βρίσκεται στη θέση που ήταν άλλοτε η Αμβρακία, κορινθιακή 
αποικία, που διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στις μεγάλες εποχές της πολεμικής 
ακμής των Ελλήνων. Οι μυτερές κορυφές των μιναρέδων που αιωρούνται πολύ 
πιο ψηλά από τα δέντρα, είναι πολύ περισσότερες από τα καμπαναριά και 
δίνουν αμέσως την εντύπωση ανατολικής πόλης στην αρχαία Αμβρακία την 
οποία ενισχύει  η μετά από λίγο πιο προσεκτική  παρατήρηση του 
συμπλέγματος το οποίο απλώνεται δίπλα στο ποτάμι, στου οποίου την 
απέναντι καταπράσινη όχθη  μπορεί κάποιος να δει το χωριό της Γρεμενίτσας, 
το Μοναστήρι των Βλαχερνών και λίγο πιο ψηλά το τουρκικό φυλάκιο που 
κτίστηκε τις πρώτες μέρες που ο τουρκικός στρατός αποχώρησε πέρα από το 
ποτάμι. 

 

 



 

“1881 - Turkish-Greek Conflict, Preveza / Gulf οf Arta” ( Πηγή : LE MONDE 

ILLUSTRE) 

 

Εξ αιτίας του ότι όλες οι οικοδομές της πόλης είναι ομοιόμορφες και με όμοιο 
ύψος, η Άρτα παρουσιάζει μια επίπεδη όψη την οποία διακόπτουν η 
περικαλλής εκκλησία της Παναγίας Παρηγορίτισσας, τα οθωμανικά τεμένη 
και κάποια άλλα ελάχιστα  οικοδομήματα.  Οι κήποι, «οι μπαχτσέδες» όπως 
τους αποκαλούν εδώ, συντελούν με τα δέντρα τους και τα πράσινα φυλλώματά 
τους στο να δίνουν μια πιο γραφική άποψη της πόλης και οι χιλιάδες 
κουρούνες, που αγνοώ γιατί ακμάζουν και πληθαίνουν τόσο πολύ στην Άρτα, 
πετώντας  πάνω από τις στέγες  και κράζοντας διαρκώς, διακόπτουν με το 
χρώμα τους και τη φωνή τους τις όμορφες σκέψεις που εμπνέει η σημερινή θέα 
της πόλης.  

Στο εσωτερικό της η Άρτα έχει όψη καθαρά τουρκικής πόλης. Στενοί δρόμοι 
και λιθόστρωτοι, παλιά σπίτια, άβαφα εξωτερικά, γκρίζα από το χρόνο και 
απεριποίητα, μερικά ξύλινα, έχοντας το βαθύ σκούρο χρώμα που το πέρασμα 
του χρόνου δίνει στις σανίδες και τα δοκάρια, με μακριές σειρές από 
εργαστήρια που τα κλείνουν τη νύχτα με σανιδένια, ξύλινα φύλλα, με χαμηλές 
και πληκτικά αφόρητες  στοές σε μερικούς δρόμους που στηρίζονται σε 
κοκκινωπά δοκάρια. Από τις στέγες των σπιτιών ξεπροβάλλουν σε μήκος μισού 
μέτρου ξύλινες και κεραμοσκεπείς προβολές, παρόμοιες με τις προεξοχές που 



έχουν οι εύθυμες γερμανικές αγροικίες στην εξοχή. Στα παράθυρα των σπιτιών 
είναι κρεμασμένες Ελληνικές σημαίες και εικόνες του βασιλιά και της 
βασίλισσας των Ελλήνων, στεφανωμένες με δάφνες και μυρτιές, κρέμονται έξω 
από τις πόρτες και τα παράθυρα από τη μέρα που μπήκε στην πόλη ο ελληνικός 
στρατός. Για τη μέρα αυτή έχουν γραφτεί ήδη πάρα πολλά και δεν έχω να 
προσθέσω κάτι καινούργιο στις ειδήσεις αυτές που είναι σήμερα πασίγνωστες. 
Όλο το πλήθος είχε συγκεντρωθεί στην είσοδο της πόλης και όταν τα πρώτα 
αποσπάσματα του ελληνικού στρατού φάνηκαν να έρχονται από το δρόμο, 
«πάσαι αι διανοητικαί δυνάμεις παρεχώρησαν τα πρωτεία εις την καρδίαν και 
εις τον λάρυγγα», εκπληρώνοντας έτσι, ηρωικά και καρτερικά όλη τη φωνητική 
λειτουργία για την οποία είναι προορισμένα. 

Μια και είμαι  μόνο λίγες ώρες στην Άρτα δεν έχω την ευκαιρία να δώσω μια 
λεπτομερή εικόνα της πόλης. Αν υπάρξει ανάγκη θα το επιχειρήσω αργότερα. 
Οι κάτοικοι φαίνεται να έχουν ξυπνήσει εδώ και ώρα. Έχουν τον συνηθισμένο 
τύπο που είναι γνωστός με την κακόηχη λέξη « τουρκομερίτης». Με ενδυμασία 
«εφ ής και η φουστανέλλα και τα στενά και τα σαλβάρια και το φέσιον και το 
φεσάκι και ο λευκός σκούφος, και τα τσαρούχια και τα πασούμια και τα 
στιβάλια έχουσι δικαιώματα», ανακατεύονται με τους στρατιώτες, μιλώντας 
«καθαρεύουσαν γλώσσαν» με τη ηπειρωτική προσωδία και πότε πότε 
παρεμβάλλοντας τουρκικές λέξεις ή κάποιες άλλες που δεν μοιάζουν τουρκικές 
αλλά δεν τις κατάλαβα. Γυναίκες δεν κατόρθωσα να δω παρότι τις αναζήτησα 
επίμονα. Βέβαια δεν θα εγκαταλείψω τη Άρτα πριν θαυμάσω το ωραίο φύλο 
της πόλης το οποίο, καθότι ηπειρωτικό, θα δικαιολογεί δίχως άλλο, αυτή την 
επωνυμία. 

Στην  Άρτα,  11 Ιουλίου 1881 

Στην Άρτα στρατοπεδεύουν σήμερα πάνω από επτά χιλιάδες άνδρες, 
διαιρούμενοι ως εξής : Το 4ο πεζικό υπό την διοίκηση του αντισυνταγματάρχη 
Αντωναρόπουλου, ο οποίος, καθότι ο αρχαιότερος απ’ όλους, τέθηκε και 
φρούραρχος της πόλης. Το 7ο πεζικό υπό τη διοίκηση του ταγματάρχη 
Πονηρόπουλου, το 11ο πεζικό υπό τη διοίκηση του ταγματάρχη Μαυρομιχάλη, 
το 22ο πεζικό υπό την διοίκηση του ταγματάρχη Πετροπουλάκη, το 2ο μηχανικό 
σώμα υπό την διοίκηση του αντισυνταγματάρχη Σούτσου, μια επιλαρχία (2 
ίλαι) της 3ης ιππαρχίας υπό τον μοίραρχο Σούτζο, γιό του στρατηγού, μια ίλη 
της 1ης ιππαρχίας υπό τον ίλαρχο Γρίβα, ένα τάγμα ορειβατικού πυροβολικού 
υπό τον ταγματάρχη Βάσσο, μια μοίρα χωροφυλακής υπό τον μοίραρχο 
Στεργιόπουλο, τρεις ενωματίες έφιππης χωροφυλακής υπό τον υπομοίραρχο 

Λιάπη. Όλα αυτά τα τάγματα εδρεύουν στην Άρτα. Αλλά εκτός απ’ αυτά σε 
ακτίνα γύρω από την πόλη κατασκηνώνουν και άλλα σώματα, διαιρούμενα ως 
εξής :  

Το 7ο πεζικό τάγμα ευζώνων στο Άννινο υπό τον ταγματάρχη Κανέλλο με έδρα 
το χωριό Δημαριό που κατέχει τους σταθμούς της παλιάς οροθετικής γραμμής, 



το 2ο πεζικό τάγμα ευζώνων υπό τον ταγματάρχη Τσιρούλη με έδρα τα 
Σχωρέτσαινα και με σταθμό τα Τζουμέρκα, το 25ο του πεζικού υπό τον 
ταγματάρχη Σαράτζογλου με έδρα το Μενίδι. Όλα αυτά τα τάγματα έχουν 
δύναμη πάνω από 1200 άνδρες το καθένα, είναι δε λαμπρά συντεταγμένα, 
καθαρά, πολύ καλά συντηρούμενα, με σιδηρά πειθαρχία και σκληραγωγημένα 
από τις πορείες και την σκληρή στρατιωτική ζωή. 

Η διαίρεση στου στρατού στην πόλη της Άρτας έχει ως εξής : Το 4ο κατέχει το 
φρούριο, το 7ο, 11ο και 22ο έχουν κατασκηνώσει στην αριστερή όχθη του 
Αράχθου και λίγο πιο κάτω από τη γέφυρα, στον παρακείμενο λόφο όπου 
βρίσκεται η Κάτω Παναγιά. Το πυροβολικό, ιππικό, μηχανικό και η 
χωροφυλακή βρίσκονται μέσα στην πόλη. Μέρα και νύχτα, μέχρι την ώρα της 
υποχώρησης οι στρατιώτες βρίθουν σε κάθε γωνιά της πόλης. 
Συμπεριφερόμενοι με γλυκύτητα και αξιέπαινη καταδεκτικότητα, 
καταναλώνοντας άφθονο χρήμα, «περιποιούμενοι τον λαόν, σεβόμενοι ό.τι 
σέβεται» κατέκτησαν την αγάπη των ανθρώπων που τους θαύμαζε. Ποτέ δεν 
υπήρξαν πιο αρμονικές οι σχέσεις ανάμεσα σε πολίτες και στρατιώτες απ’ ότι 
την ώρα αυτή στην Άρτα. Με έκπληξη και συγκίνηση μου λένε οι Αρτηνοί ότι 
κανένας στρατιώτης δεν εθεάθη να ατακτεί στους δρόμους, ούτε να περιφέρεται 
μεθυσμένος. Οι περίπολοι είναι πολύ αυστηροί με τους στρατιώτες, σε αντίθεση 
με τους απλούς πολίτες, οι οποίοι, μεθυσμένοι από τη χαρά τους, τους 
υποδέχονται με ωραία λόγια. Μισή ώρα πριν την αναχώρηση για το 
στρατόπεδο, τα πανδοχεία, τα καφενεία και τα παντοπωλεία παρουσιάζουν 
έκτακτη κίνηση. Οι στρατιώτες συνωστίζονται πολλοί μαζί, χειρονομούν, 
γελούν, φωνάζουν ζητώντας ποτά και φαγητό, όλοι με αργυρά νομίσματα στα 
χέρια τους. Το θέαμα είναι πολύ όμορφο και στέκομαι πολύ ώρα, λίγο 
μακρύτερα από τον τόπο που εκτυλίσσονται αυτές οι σκηνές, για να τις 
παρατηρήσω καλύτερα. Όταν ρεύσει λίγο το κρασί και από τους Αρτηνούς και 
από τους στρατιώτες, ηρωικά τραγούδια γεμίζουν τους θόλους των 
πανδοχείων, τραγούδια στα οποία επαναλαμβάνονται συνεχώς τα ένδοξα 
ονόματα Ελλήνων μαχητών που η πατρίδα τους και τα πεδία των μαχών όπου 
πολέμησαν ηρωικά δεν απέχουν και πολύ απ’ εδώ. 

Λίγο πιο μακριά, ανάμεσα στα τραγούδια των Ευρυτάνων, Ακαρνάνων, 
Λοκρών, Δωριέων, Λακεδαιμονίων, Βαλτινών και των άλλων πολεμικών λαών 
της Στερεάς και της Πελοποννήσου, ακούγεται μια πιο γλυκιά φωνή είτε μόνη 
της είτε από πολλούς που τραγουδά ιταλικά τραγούδια. Είναι άντρες 
προερχόμενοι κυρίως από τα Επτάνησα, συνηθισμένοι αρκετά στη στρατιωτική 
ζωή διατηρούντες όμως τη φυσική τους ευθυμία, οι οποίοι λόγω της ιδιαίτερης 
ομιλίας της πατρίδας τους ξεχωρίζουν αμέσως από τους άλλους οπλίτες, των 
οποίων πάλι, κάποιος έμπειρος σχετικά με τις ελληνικές επαρχίες μπορεί να 

ξεχωρίσει τον τόπο καταγωγής τους, καθώς και η φρασεολογία και ο τρόπος 
της προφοράς ποικίλουν αξιοπερίεργα ανάμεσα στις επαρχίες του βασιλείου. 



 

“Γαριβαλδινοί μπροστά στην εκκλησία της Παρηγορήτισσας το 1897” (Φωτογραφία 

από Οίκο δημοπρασιών) 

Η μεταφορά των τροφίμων στο στρατόπεδο και στους στρατώνες έχει κάτι το 
πανηγυρικό. Κάθε τάγμα έχει στην υπηρεσία του 50 ή περισσότερα μουλάρια 
με τα οποία γίνεται η μεταφορά των εφοδίων. Κατά τη δύση του ηλίου παντού 
υπάρχει εμπορική κίνηση. Τα μουλάρια καταφορτωμένα με κρέας, ρύζι, 
χορταρικά και πολλές άλλες προμήθειες, διασχίζουν τους δρόμους οδηγούμενα 
από τους στρατιώτες στους σταθμούς τους. Οι μάγειροι περιμένουν και  
παραλαμβάνουν τα κρέατα τα κρεμάν σε ψηλά κλαδιά και καθορίζουν «τα της 



πανδαισίας της αύριον». Η τάξη, η ακρίβεια, η αφθονία και η άριστη ποιότητα 
των ειδών είναι παραδειγματική. Οι ίδιες σκηνές επαναλαμβάνονται 
καθημερινά και κάθε μέρα που περνάει κάνει στενότερες τις σχέσεις ανάμεσα 
στο λαό και τους οπλίτες και προκαλεί μεγάλη ανακούφιση και παρηγοριά στις 
καρδιές «των οποίων ακένωτος και ατελεύτητος φαίνεται η διάχυσις». 

 

Σήμερα είναι η γιορτή της Βασίλισσας  και το πρόγραμμα που καθόρισε ο 

βασιλικός επίτροπος, ορίζει τα της τελετής. Την έλλειψη εφημερίδων 
αναπληρώνει ο ντελάλης, ο οποίος από το προηγούμενο βράδυ φώναξε παντού 
ότι « αύριο στις εννιά ευρωπαϊκή  ώρα είναι η γιορτή της Βασίλισσας. Θα γίνει 
δοξολογία, να παστρέψτε τους δρόμους και να κάμετε φέξι». Στις εννιά η ώρα 
«αλά φράγκα» λοιπόν ο μητροπολιτικός ναός και το προαύλιο ήταν γεμάτα 
κόσμο. Ο στρατός παρατάχτηκε κατά μήκος του δρόμου, όλοι δε οι αξιωματικοί 
με την καλή τους στολή παρατάχτηκαν στην είσοδο της εκκλησίας. Εννοείται 
ότι ο  γράφων αυτές τις γραμμές έσπευσε να παρευρεθεί στην εκκλησία, αρκετά 
λυπημένος καθώς σύμφωνα με τις παραινέσεις του ντελάλη, ούτε να φέξει, ούτε 
να καθαρίσει το λιθόστρωτό του μπορούσε. Μόλις έφτασε ο βασιλικός 
επίτροπος, εισήλθε με την ακολουθία του ψέλνοντας ο Μητροπολίτης, 
ακολουθούμενος από τους δύο ραβίνους και πριν απ’ αυτόν ιερείς που 
έψελναν. Η δοξολογία άρχισε. Το πλήθος συνωστίζονταν μέσα στο ναό, ο 
αρχιερέας έψελνε υπέρ του βασιλιά, της βασίλισσας, του διαδόχου, του 
στρατού, του ναυτικού, του χριστιανισμού και της πόλεως. Τα κεφάλια των 
ανθρώπων γύριζαν σε κάθε κατεύθυνση θυμίζοντας στάχια που κινούνται όταν 
τα φυσάει ο εσπερινός άνεμος. Τα περισσότερα κεφάλια ήταν ασκεπή, μερικά 
έφεραν φεσάκι. Ήταν νομίζω ιουδαίοι οι οποίοι με περιέργεια και ευλάβεια 

στρέφονταν προς τους αξιωματικούς οι οποίοι, όλοι άριστοι, έλαμπαν μέσα 
στις στολές τους με τα παράσημα και τα ξίφη. Όταν τέλειωσε η δοξολογία, 
βροντερές ζητωκραυγές ταρακούνησαν το ναό. Είδα τους ραβίνους να  
υψώνουν τα χέρια τους στον ουρανό και να προσεύχονται. Βέβαια, αν η 
ενάρετη Βασίλισσα της Ελλάδας παρίστατο αφανώς στην εκκλησία, σίγουρα θα 
είχε συγκινηθεί από τις τόσο ειλικρινείς εκδηλώσεις αγάπης και σεβασμού των 
νέων της υπηκόων. 

 Το απόγευμα οι μουσικές της πόλης διασκέδασαν τους Αρτηνούς. Η μια 
παιάνιζε στην πλατεία δίπλα στο φρούριο και η άλλη κάτω από τον πλάτανο, 
στη γέφυρα, που τα μάτια του είδαν τόσα πολλά άλλοτε…..Είναι ευρέως 
γνωστό ότι τότε οι πλάτανοι χρησίμευαν σαν τόπος θανατικών εκτελέσεων. Η 
«φέξι» έγινε το βράδυ. Με συγκίνηση έβλεπα τα πενιχρά καντηλάκια των 

φτωχών αναμμένα για χάρη του ονόματος της βασίλισσας των Ελλήνων. 
Μερικές φορές από τα  παράθυρα με τα δικτυωτά πλέγματα έπεφταν έξω στους 
στενούς δρόμους κάποιες ωχρές λάμψεις. Ήταν το αποτέλεσμα της «φέξης» που 
έκανε ο οικοδεσπότης. Περιφερόμενος τα στενά και σκοτεινά δρομάκια της 



πόλης, σκοντάφτοντας στα καλντερίμια και ακούγοντας πότε -πότε ευχάριστες 
φωνές  οικογενειακής ευθυμίας, προερχόμενες από τα σπίτια, έπλεα μέσα σε 
ένα πέλαγος σκέψεων και συλλογισμών. «Μεγάλην είχον προ εμού 
αλλοίωσιν……» 

Η είσοδος στο ελληνικό στρατόπεδο, στην αριστερή όχθη του Αράχθου είναι 
ελεύθερη. Το επισκέφτηκα πολλές φορές, με μεγάλη ευχαρίστηση. Οι 
αξιωματικοί είναι περιποιητικότατοι και οι στρατιώτες με φιλική διάθεση. Στις 
σκηνές, τα σκεύη, τον οπλισμό και τις άλλες αποσκευές επικρατεί μεγάλη 
καθαριότητα. Την ημέρα της καθαριότητας, που στους στρατώνες ονομάζεται 
«καθαριότη», βλέπει κανείς τα πάντα τακτοποιημένα, κάτω από τα όπλα , τις 
αορτήρες και τις φυσιγγιοθήκες των στρατιωτών.  Τα χέρια τους κινούνται 
δραστήρια : λύνουν τα όπλα, τα καθαρίζουν, τα συναρμολογούν ξανά, 
βερνικώνουν τα υποδήματά τους και γυαλίζουν τα σιδερένια μέρη. Επειδή η 
κατασκήνωση στήθηκε σε μέρος γεμάτο με δέντρα, τα κλαδιά μεταβλήθηκαν σε 
ιματιοθήκες  και χρησιμεύουν και για άλλες ευκολίες των στρατιωτών. Πολύ 
κοντά υπάρχουν πηγάδια απ’ όπου παίρνει νερό ο στρατός και η διαδικασία 
αυτή, που είναι υπηρεσία βασικά, έχει ευχάριστη και πανηγυρική όψη. Οι 
στρατιώτες , διψασμένοι από τον κάματο που μοιάζει μ’ αυτούς των τροπικών, 
τρέχουν στα πηγάδια με το παγούρι στο χέρι τους, αντλούν νερό και 
ξαναφεύγουν, αφήνοντας τον τόπο ελεύθερο για τους παραπίσω, που έρχονται 
χωρίς σταματημό, έτσι δημιουργείται μια μεγάλη αλυσίδα από στρατιώτες από 
το στρατόπεδο μέχρι τα πηγάδια. Η αδελφική ευθυμία συμβάλλει στην 
αναψυχή και την εργασία των στρατιωτών. Εξετίμησα αυτή τη σύμπνοια που 
τους διακρίνει και ευχήθηκα, το πνεύμα της ομόνοιας να μην λείψει ποτέ κάτω 
από της γαλανόλευκες σημαίες με το σταυρό που κυματίζουν πάνω απ’ τα 
κεφάλια μας. 

Η εποχή του χρόνου, ιδίως όμως η έλλειψη πρόσφορου τόπου δεν επιτρέπουν 
τη συνέχιση στρατιωτικών γυμνασίων της ταξιαρχίας ή του τάγματος. Οι 
στρατιώτες όμως περνούν ωφέλιμα το χρόνο τους σε όλη τη μακριά σειρά των 
σκηνών που απλώνονται  στους πρόποδες του βουνού, την οδό Βρύσεως και 
την Κάτω Παναγιά, κανένας δεν μένει αργός. 

Πολύ συχνά ακούγονται σαλπίσματα, οι δε ήχοι, απλώνονται στην απέναντι 
του Αράχθου όχθη και πλανιόνται στο στρατόπεδο των Οθωμανών, των 
οποίων οι σκηνές βρίσκονται αντίκρυ μας. Η απόσταση από το ένα στρατόπεδο 
στο άλλο στο ύψος της γέφυρας  του ποταμού είναι μόλις δυο λεπτά, δια μέσου 
δε της κοίτης ποικίλλει, ανάλογα με την απόσταση, μέχρι δέκα. Βλέπουμε τους 
Οθωμανούς πολύ καθαρά στην απέναντι όχθη να καθαρίζονται, να  λούζονται 
στο ποτάμι, να χειρονομούν, ακούμε δε τις φωνές τους με μεγάλη ευκρίνεια. Ο 
ποταμός που ονομάζεται συνήθως «της Άρτας το ποτάμι», ρέει ομαλά  μάλλον 
αυτή την ώρα, είναι δε πολύ πλατύς  και κυλά σε κοίτη πλάτους λίγων μέτρων 
σχηματίζοντας επίπεδα, ξερά και χαλικόστρωτα  νησάκια. Το καλοκαίρι είναι 



βατός σε ορισμένα σημεία αλλά το χειμώνα, σαν να θέλει να εκδικηθεί που τις 
όχθες του τις ρυπαίνουν ανθρώπινα πόδια, κυλάει με ανυπολόγιστη ορμή  και 
χτυπώντας με δύναμη τη δεξιά του κυρίως όχθη, κατατρώει και παρασύρει τις 
όχθες και τους κήπους, καθώς δεν υπάρχει κανένα κρηπίδωμα να τους 
προφυλάσσει από τη μανία του νερού. Αμφισβητείται εάν ο σήμερα 
καλούμενος Άραχθος είναι πράγματι αυτό το ποτάμι ή αν με το όνομα αυτό 
δεν αναγνωρίζονταν παλιότερα ο παράλληλος ποταμός αυτού, ο Ωρωπός ή 
Λούρος, ο οποίος πηγάζει από το όρος Ζύριστα και αρδεύοντας τις δυτικές 
άκρες της πεδιάδας της Άρτας, εκβάλει στον Αμβρακικό. 

 

 

 

Η ελληνική όχθη είναι κατάξερη σε αντίθεση με την τουρκική που είναι 
καταπράσινη. Πυκνά καλάμια και ακόμη ψηλότερα δέντρα σχηματίζουν 
συστάδες όμορφες στη όψη, όταν δε φυσάει ελαφρό αεράκι οι κινήσεις των 
φύλλων και των καλαμιών αποτελούν ένα μελαγχολικό ψίθυρο  που ενώνεται 
με το βουητό του νερού που τρέχει και κάνει έναν καινούργιο ήχο βυθίζοντας 



την ψυχή σε σκέψεις, απ’ τις οποίες σε αποσπά η φωνή του Έλληνα ή του 
Τούρκου σκοπού ή τα σαλπίσματα κι απ’ τα δύο στρατόπεδα. Όλες οι γενιές 
των ανθρώπων που ξεκουράστηκαν στις όχθες του και δρόσισαν τα χείλη τους 
από τα νάματα του ποταμού, περνούν απ’ τη φαντασία εκείνου που περπατάει 
στην όχθη κατά τη δύση του ήλιου και βλέπει τις τελευταίες του ακτίνες να 
χρυσίζουν τα ηπειρωτικά βουνά πέρα απ’ το ποτάμι σε μια λυπηρή κι όλο 
παράπονο εγκατάλειψη…..Οι ιστορίες αυτών των γενεών, τα παθήματά τους, 
τα ένδοξα κατορθώματά τους, τα δάκρυα με τα οποία ράντισαν τα νερά του 
ποταμού, τα αίματα με τα οποία έβρεξαν το χώμα και λίπαναν τα δέντρα, 
δίνουν μια γιγαντιαία παράσταση που εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια «του 
εγρηγορούντος» που δεν πιστεύει αυτό το οποίο βλέπει.     Τα ποδοβολητά των 
Ελλήνων ιππέων που διατρέχουν με μεγάλη ταχύτητα την αριστερή όχθη του 
Αράχθου, τα λευκά  μαντήλια που κυματίζουν στον αυχένα τους, οι φωνές κατά 
την αλλαγή, η θέα των Οθωμανών ενόπλων που φυλάν τη γειτονική όχθη και 
η γνώση της ιστορίας του τόπου με έχουν ρίξει σε κάποια μορφή μελαγχολικής 
έκστασης, την οποία επέτεινε και η ερημιά του δρόμου που ακολουθούσα. Εκεί 
που βρίσκεται η τελευταία σκηνή του ελληνικού στρατοπέδου, υψώνεται 
ανάμεσα στο βουνό και την όχθη του Αράχθου, ο λευκός περίβολος μιας 
εκκλησίας και οικημάτων, στον οποίο εισήλθα μόλις ο ήλιος είχε σχεδόν 
κρυφτεί στον ορίζοντα. Ο εσπερινός ακούγονταν μέσα από το ναό. Το 
θρησκευτικό συναίσθημα, όσο κι αν έχει αμβλυνθεί την εποχή αυτή των νόθων 
και κίβδηλων συναισθημάτων, εξυψώνεται στη συνείδηση του ανθρώπου 
πάντοτε κάθε φορά που η θέα της φυσικής μεγαλειότητας μιλήσει στην ψυχή 
του, προκαλώντας την ευγνωμοσύνη προς τον Δημιουργό. Βρισκόμουν μέσα 
στην εκκλησία της μονής η «Κάτω Παναγιά». Στρατιώτες του 11ου τάγματος 
χοροστατούσαν ψάλλοντας τον εσπερινό. Ο ηγούμενος στέκονταν στο στασίδι 
του και ο ιερέας του τάγματος απήγγειλε το «Σοφία ορθή» και στη συνέχεια ο 
ηγούμενος το «Φως ιλαρόν». Το σύμπλεγμα αυτής της εικόνας ήταν επόμενο 
να ταράξει τα μύχια της καρδιάς κάθε χριστιανού. Οι ψαλμοί των στρατιωτών 
μας δονούσαν τους θόλους της βυζαντινής εκκλησίας που φωτίζονταν από το 
κατακόκκινο χρώμα των τελευταίων ακτίνων του ήλιου, ενώ οι τοιχογραφίες 
έπαιρναν ζωή από το τρεμάμενο και έτοιμο να σβήσει  φως του σούρουπου. Ο 
εσπερινός τελείωσε. Ο ηγούμενος μας ευλόγησε κι όταν βγήκα από την 
εκκλησία και πήρα τον δρόμο που οδηγούσε στην πόλη πάνω στην πλαγιά, τα 
πρώτα φώτα του στρατοπέδου άρχισαν να ανάβουν, ενώ από το βάθος του 
κάμπου της Άρτας που απλώνονταν μπροστά μου δεν είχε ακόμη αποχωρήσει   
το θαμπό εκείνο φως που ακολουθεί μετά τη δύση του ήλιου. 

 

 

 



Άρτα, 13 Ιουλίου – Αγροτικές Διαιρέσεις 

Την πόλη της Άρτας και την επαρχία θα συνταράξουν πάρα πολύ  στο μέλλον  
δυο πολύ σημαντικά γι’ αυτήν ζητήματα. Πρώτα μεν και πολύ σύντομα η 
εγκατάλειψη του κάμπου πέρα από τη νέα οροθετική γραμμή, αργότερα δε το 
ζήτημα του διακανονισμού των σχέσεων των γαιοκτημόνων με τους 
καλλιεργητές. 

 

Φωτοκάρτα σταλμένη από την Άρτα στις 5 Γενάρη 1905, με τίτλο "Άποψις 
Άρτης"(Φωτογραφία από προσωπική συλλογή Α.Γ.Κ.) 

 

Η πεδιάδα της Άρτας που συνήθως ονομάζεται ο «Κάμπος της Άρτας»  είναι 
ένα πολύ μεγάλο τρίγωνο το οποίο στηριζόμενο μεν στις εκβολές του Λούρου 
και του Αράχθου στενεύει  όσο προχωράμε προς τα βόρεια, καταλήγει δε στους 
πρώτες πρόποδες των βουνών του Καρβασαρά, τα οποία δεν πρέπει να 
συγχέονται με την ομώνυμη επαρχία που αποτελούσε μέρος του παλιού 
βασιλείου και η οποία ορίζεται  ανατολικά από τον ποταμό Άραχθο και δυτικά 
από τον ποταμό Λούρο, βόρεια από τα βουνά του Καρβασαρά και νότια από 
τη θάλασσα στην οποία βρίσκονται οι λίμνες της Τσουκαλιάς και της 
Λογαρούς, η Σαλαγόρα και ο κόλπος της Μέριτσας. Η πεδιάδα της Άρτας είναι 
η δεξαμενή απ’ την οποία η πόλη αντλεί τον επιούσιο άρτο πρώτα απ’ όλα αλλά 
και κάθε άλλο είδος τροφής και κρέατος, είναι δηλαδή η καρδιά και τα χέρια 
και τα πόδια της πόλης, χωρίς τα οποία «πάντως ατροφική και εν πενία 
πεπρωμένως θα φθίνη η Άρτα». 



Ο παροξυσμός που κατέλαβε την πόλη από το δεύτερο δεκαήμερο του 
περασμένου μήνα, ελαττώνεται καθώς περνάει ο χρόνος και αναδεικνύει πιστά 
την οδυνηρή εικόνα των μελλοντικών βασάνων των Αρτηνών, των οποίων 
μόνο η ηθική ελευθερία επετεύχθη και όχι η κτηματική. Ζώντας από τον κάμπο 
και έχοντας εκεί τα κτήματά τους, τις βοσκές τους, τα σκεπασμένα και 
ξεσκέπαστα χωράφια τους, οι Αρτηνοί κι ο κάμπος είναι σαν Σιαμαίοι δίδυμοι, 
που είναι αδύνατο να χωριστούν. Ατυχώς, αντί για τον ποταμό Λούρο η 
οροθεσία ακολούθησε τη ροή του Αράχθου κι έτσι αποκόπηκε τελείως η 
τροφοδοσία της Άρτας και οι κάτοικοι αυτής καταδικάστηκαν να ξεπληρώσουν 
το ευεργέτημα της ελευθερίας τους με φοβερές στερήσεις και ποινές, γιατί έτσι 
έκριναν ότι άξιζαν οι Μεγάλες Δυνάμεις. 

Οι συνέπειες που εμφανίζονται σε τέτοιου είδους ανώμαλες οροθεσίες, όσο 
αφορά την πόλη της Άρτας είναι από τις πιο απελπιστικές. Κατά την είσοδο 
από τον κάμπο στην πόλη, επί της δεξιάς πλευράς του ποταμού, αγρυπνούν 
τούρκοι φρουροί που εμποδίζουν τη έξοδο από την πόλη ή την είσοδο σ’ αυτήν. 
Οι  συγκοινωνίες μεταξύ της πεδιάδας και της πόλης αποκόπηκαν εντελώς, οι 
δε αγρότες συνωθούμενοι στην όχθη του ποταμού, τον οποίο κάποιος θα 
μπορούσε να αποκαλέσει ποταμό της Βαβυλώνας, βλέπουν την αντίπερα όχθη 
με απελπισία καθώς ούτε τις κότες τους, ούτε τα αυγά τους, ούτε τους καρπούς, 
ούτε το καλαμπόκι και τις ελιές, ούτε κανένα άλλο προϊόν από τη γη τους και 
την εργασία τους επιτρέπεται να μεταφέρουν στην πόλη, στην οποία η 
υπερτίμηση των προϊόντων  έχει κλιμακωθεί επίφοβα, γιατί όπως είπαμε ο 
κάμπος είναι ο μαστός από τον οποίο ζει η Άρτα. 

Διέτρεξα τον κάμπο χτες με την ευγενική βοήθεια του κ. Βαρζέλη, πρόξενου της 
Ρωσίας, διαφορετικά η έξοδος και η είσοδός μου ξανά στην πόλη θα ήταν 
προβληματικές. Από παντού όπου κι αν πέρασα άκουγα τους θρήνους των 
χωρικών. Ένας γέρος, ορκιζόμενος μου είπε ότι το προηγούμενο βράδυ ο γιός 
του είχε αρρωστήσει βαριά κι αυτός, φοβηθείς για τη ζωή του γιού του έτρεξε 
προς τη γέφυρα για να εισέλθει στην πόλη και να ζητήσει ιατρική βοήθεια. 
Αλλά στάθηκε αδύνατο να του επιτραπεί η είσοδος. Έδειχνε τα άδεια του χέρια 
και επικαλούνταν  την ανάγκη της σωτηρίας του παιδιού του, όμως οι φρουροί 
τον έδιωξαν και επέστρεψε απελπισμένος, χωρίς γιατρό. 

Την προσωπική παρακώλυση όσων κατοίκων της Άρτας θέλουν να εξέλθουν 
στα κτήματά τους και των αγροτών που θέλουν να εισέλθουν στην πόλη για τις 
καθημερινές τους ανάγκες, το νέο μέτρο την έκανε αφόρητη και του οποίου, 

ελπίζω, τη  παύση θα διατάξει η  Υψηλή Πύλη αμέσως μόλις μάθει τα δεινά και 
ανώμαλα αυτά γεγονότα. 

Εκτός από τους φρουρούς, στην είσοδο της γέφυρας στέκεται και ο Οθωμανός 
τελώνης ο οποίος απαιτεί τελωνειακά δικαιώματα αδιακρίτως, 1% επί της 
εισαγωγής προϊόντων και 8% επί της εξαγωγής.  Φέρνει κάποιος αυγά από το 
χωράφι για να τα πουλήσει στην Άρτα, θα πληρώσει το «δικαίωμα εξαγωγής» 



στο τελωνείο. Μεταφέρει 50 οκάδες καλαμπόκι, θα πληρώσει δικαίωμα 
εξαγωγής. Κρατάει κάποιος που βγαίνει από την πόλη, ακόμα και για 
αναψυχή, ένα ή δυο ζευγάρια παπούτσια, θα πληρώσει φόρο εισαγωγής. Έχει 
πάνω στο άλογό του ένα μάλλινο σκέπασμα ή κάτι παραπλήσιο, θα πληρώσει 
φόρο εισαγωγής. Το καταθλιπτικό αυτό μέτρο φαίνεται με μεγαλύτερη 
λεπτομέρεια στη φορολογία των ζώων Λόγου χάρη, ένας κάτοικος του κάμπου 
που κατοικεί μόλις 10 λεπτά μακριά από τη γέφυρα ανεβασμένος στο μουλάρι 
του, ζητάει  να μπει στην πόλη. Θα πληρώσει φόρο εξαγωγής για το ζώο του. 
Μετά από ένα τέταρτο ο ίδιος χωρικός πάνω στο μουλάρι του θα εμφανισθεί 
κατά την έξοδό του από τη γέφυρα και  θα πληρώσει φόρο εισαγωγής! 

 

 

“Το Τουρκικό τελωνείο στη Γέφυρα της Άρτας” (Φωτογραφία από το Άλμπουμ 
Abdulhamid- Istanbul University) 

 

Προς μεγάλη μου απελπισία μαθαίνω ότι η φορολογία του 1% επί της 
εισαγωγής αντικαταστάθηκε με 8%, Έτσι αν ένα άλογο αποτιμάται 1000 
γρόσια, εάν εισαχθεί στην πόλη θα πληρώσει με βάση την κλίμακα 80 γρόσια 
για εξαγωγή, αν δε μετά από λίγο βγει από την πόλη θα πληρώσει τα ίδια για 
δικαίωμα εισαγωγής στο τούρκικο. Αν εισέλθει και εξέλθει 4 φορές στην πόλη 



θα υποβληθεί σε δικαίωμα τελωνείου αν και το άλογο δεν ανήκει σε έμπορο 
αλλά στο φτωχό αγρότη που μεταφέρει στην πόλη λίγους καρπούς και από την 
πόλη ελάχιστες προμήθειες για το σπίτι του. Μετά απ’ όλα αυτά είναι εύλογο 
γιατί διακόπηκαν όλες οι συγκοινωνίες, η δε Άρτα απειλείται να πεθάνει από 
έναν αργό θάνατο, διάγοντας άρρωστη τη νέα αυτή φάση του εθνικού της βίου.    

Απ’ την άλλη πλευρά το ζήτημα του διακανονισμού των σχέσεων των 
ιδιοκτητών με τους καλλιεργητές, παρότι είναι καθαρά δικαστικό, θα 
απασχολήσει όμως ιδιαίτερα και την διοίκηση διότι όπως κρίνω προβάλλεται 
σοβαρά προς τα έξω. Όταν το κράτος του Αλή πασά των Ιωαννίνων είχε 
επεκταθεί σε όλη την Ήπειρο, οι κάτοικοι της Άρτας, ιδιαίτερα όσοι κατείχαν 
μεγάλες εκτάσεις, κλήθηκαν από τον δεσπότη αυτόν να του πουλήσουν τη γη 
τους.  Αν αρνούνταν να το κάνουν, μέσα σε ένα 24ωρο βρίσκονταν νεκροί. Το 
ίδιο συνέβαινε κι αν τύχαινε να ζητήσουν μια λογική τιμή για την πώληση της 
γης τους. Μετά από δυο σχετικά περίεργα συμβάντα, κανένας δεν αρνούνταν 
να πουλήσει στον Αλή και κανείς δεν ήταν τόσο παράλογος ώστε να ζητήσει 
και χρήματα, τουλάχιστον αρκετά. Μετά το πέρασμα κάποιου χρονικού 
διαστήματος, ο Αλής έγινε κάτοχος μεγάλων και πλούσιων εκτάσεων και 
κάτοχος νομιμότατος, γιατί είχε την πρόνοια να συντάσσει αρμοδίως και 
σύμφωνα με όλους τους νόμους και τους τύπους που ίσχυαν, τα πωλητήρια 
έγγραφα. Αλλά ο Αλής, όταν κηρύχτηκε «φερμανλής», δηλαδή αποστάτης, 
απώλεσε μαζί με τη ζωή του και την κτηματική του περιουσία, η οποία περιήλθε 
στην κυριότητα του στέμματος και μετά από κάποιο χρόνο, κατανεμηθείσα, 
μεταβιβάστηκε με τακτικό πωλητήριο στον αντιβασιλέα της Αιγύπτου, ο 
οποίος πάλι, αφού εκμεταλλεύτηκε αρκετό χρόνο τα κτήματα αυτά τα 
μεταπώλησε σε μεγιστάνες Οθωμανούς όπως ο πολύς Ρεσσήτ  πασάς, τότε απλός 
αφέντης, αργότερα μέγας βεζίρης, ο Μουσταφά πασάς της Κρήτης κλπ. Οι 
μεγιστάνες αυτοί, αφού εκμεταλλεύτηκαν με τη σειρά τους τη γη, την 
μεταπούλησαν, πάντα με τακτικά και νόμιμα συντεταγμένα έγγραφα  σε 
Έλληνες και Οθωμανούς αγοραστές που είναι σήμερα οι κάτοχοι αυτής της γης. 
Τα κτήματα αυτά, η μεταβίβαση της κυριότητας των οποίων έγινε, όπως μου 
είπαν με όλους τους κανόνες της ισχύουσας νομοθεσίας, τα αμφισβητούν ή 
προσπαθούν να τα αμφισβητήσουν από τους σημερινούς τους κατόχους οι 
καλλιεργητές τους, ισχυριζόμενοι ότι πριν από χρόνια αυτά ανήκαν στους 
προγόνους τους και ότι αφού «έγεινεν ελληνικό» θα πάρουν τα κτήματά τους 
πίσω. Άρχισαν ήδη να αρνούνται να πληρώσουν στους ενοικιαστές και τον 
φόρο που είχε συμφωνηθεί όταν υφίστατο η προηγούμενη διοίκηση. 
Παρατήρησα δε με κάποια λύπη ότι η πρώτη ιδέα που πέρασε από το νου 
μερικών, όχι όλων, ήταν, μετά  τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, να αρνηθούν  
να πληρώσουν τους φόρους και τα δοσίματα, ερμηνεύοντας την πολιτική 
μεταβολή καθαρά συμφεροντολογικά. Αυτό όσο άπορο και αν είναι και όσο κι 
αν δείχνει άγνοια της σύμβασης και των διαταγμάτων της ελληνικής 
κυβέρνησης  σύμφωνα με τα οποία η διοίκηση θα εξακολουθήσει να λειτουργεί 



όπως με το προηγούμενο καθεστώς, με επουσιώδεις ίσως μεταβολές,  δύναται 
να τύχει κάποιας μικρής συγνώμης και επιεικέστερης κριτικής μια και 
πρόκειται για χωρικούς  οι οποίοι σκέπτονται, εκτιμούν και ερμηνεύουν τα 
πράγματα κυρίως από άποψη συμφέροντος. Το όνομα της κυβέρνησης, 
αναμεμιγμένο ασεβώς στην υπόθεση αυτή, φέρεται ως ασπίδα που προστατεύει 
όσους εισηγούνται αυτά τα θέματα, ουδεμία δε αμφιβολία δεν υπάρχει ότι ο κ. 
πρόεδρος της κυβερνήσεως, όταν το μάθει θα δηλώσει την δυσαρέσκειά του .Το 
άρθρο 4 της τελευταίας Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης ορίζει ρητά ότι «το 
της ιδιοκτησίας δικαίωμα επί των αγροκηπίων, βοσκών, λειβαδίων, νομών 
(κισλάκ), δασών και παντοίων γαιών ή άλλων ακινήτων, κατεχομένων υπό 
ιδιωτών και κοινοτήτων, δυνάμει φιρμανίων, χοτζετίων, ταπίων και άλλων 
τίτλων ή και κατά τας διατάξεις του οθωμανικού νόμου, εντός των εις την 
Ελλάδα παραχωρούμενων μερών, θέλει αναγνωρισθή υπό της ελληνικής 
κυβερνήσεως». Το δε β’ εδάφιο του 6ου άρθρου καθορίζει ότι « ουδεμία 
τροποποίησις δύναται να επιτευχθή εις τας μεταξύ ιδιοκτήτου και 
καλλιεργητού σχέσεις, ειμή δια γενικού νόμου, εφαρμοστέου καθ’ όλον το 
βασίλειον». Μετά από τέτοια κείμενα και εφόσον δεν διευκρινιστούν 
επισταμένως τα ζητήματα που χωρίζουν τους χωρικούς και τους γαιοκτήμονες, 
όποια βάση κι αν έχουν μη θεσμικές εισηγήσεις που προκαλούν πονηρές 
σκέψεις και πόθους αχαλίνωτους ρίχνοντας τον σπόρο για να προκληθούν 
επικίνδυνα αγροτικά ζητήματα και πάνω απ’ όλα δημιουργούν δυσχέρειες 

στην κυβέρνηση που πρέπει   να είναι ελεύθερη από τέτοια θέματα ώστε να 
ασχοληθεί με τα της οργάνωσης, εγείρει  κατά τις παραμονές της εκχώρησης 
στη Ελλάδα της Θεσσαλίας υπόνοιες στα μυαλά των Οθωμανών γαιοκτημόνων 
της επαρχίας κυρίως εκείνης, ότι δηλαδή η ιδιοκτησία τους κινδυνεύει από - 

ποιος ξέρει τίνος – τις μηχανορραφίες. Βεβαίως αν υπάρχουν κτηματικές 
αμφισβητήσεις τα ελληνικά δικαστήρια που θα εγκατασταθούν σύντομα στη 
περιοχή αυτή θα επιληφθούν της κατάστασης με ζήλο και ακεραιότητα  ώστε 
να λυθούν  τυχόν διαφορές. Κανένας όμως δεν έχει το δικαίωμα να δημοκοπεί 
και να βλάπτει τα μεγάλα συμφέροντα του τόπου και κανείς δεν πρέπει να 
επαγγέλλεται ότι θα πρέπει να αποφασίσει η Βουλή για τη λύση ζητημάτων που 
υπάγονται καθαρά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων. 

Αν κάποιος έπρεπε να απευθύνει θερμή παράκληση προς την κυβέρνηση της 
Ελλάδας, αυτή θα ήταν να μελετήσει τάχιστα το ζήτημα των σχέσεων της πόλης 
της Άρτας με τον κάμπο και των ιδιοκτητών με τα κτήματά τους, που 
βρίσκονται σ’ αυτόν.  Μια τέτοια ταχεία μελέτη και η επίτευξη ενός τρόπου 
ζωής που θα κανονίζει τα της μεταβάσεως και της καλλιέργειας των εκείθε του 
ποταμού κτημάτων από τους Αρτηνούς ιδιοκτήτες τους,  εκτός από το ότι θα 
ευεργετούσε τους κατοίκους, θα μετρίαζε κάπως και την πίκρα τους εναντίον 
της κυβέρνησης, την οποία κατηγορούν ότι βιάστηκε και αποστέρησε τους 
Αρτηνούς από την ελεύθερη νομή του κάμπου, του οποίου είναι κύριοι. 
Γράφοντας όλα αυτά, γίνομαι μια απλή ηχώ των λόγων και των 



παρατηρήσεων, ωστόσο εξ ιδίας αντίληψης μπορώ να βεβαιώσω δημόσια ότι η 
διχοτόμηση της πόλης της Άρτας από τον κάμπο της θα αποβεί ολέθρια για τη 
ζωή των κατοίκων της. Όσοι βρισκόμασταν στην Αθήνα δεν είχαμε ξεκάθαρη 
ιδέα για τη διχοτόμηση αυτή, λέγοντας δε ότι «τα κτήματα της Άρτης έμειναν 
έξω», ποτέ δεν φανταστήκαμε ότι θα ερχόταν τέτοια πανωλεθρία μετά τη χαρά 
της 24ης Ιουνίου. Πιστεύω δε ότι αργά ή γρήγορα θα επέλθει ρήξη ανάμεσα σε 
Έλληνες και Τούρκους, αν δεν κανονιστεί σύντομα το ζήτημα του κάμπου. Δεν 
είναι δυνατόν κάποιος να βλέπει απαθής την άγρια πολλές φορές παρεμπόδιση 
των ανθρώπων και των ζώων. Και μεγάλο πολιτικό συμφέρον υπάρχει αν η 
υπόθεση  οδηγηθεί γρήγορα σε μια υποφερτή αλλά σταθερή λύση που θα 
επιτρέπει την έξοδο και είσοδο από τη γέφυρα όλων των κατοίκων στην πόλη 
χωρίς εμπόδια, καθιστώντας ακίνδυνη την καλλιέργεια των κτημάτων, ασφαλή 
την συγκομιδή του καρπού και εντελώς ελεύθερη την συγκοινωνία, χωρίς 
περιορισμούς. Με την έξαψη των παθών, τα πείσματα και τη μνησικακία που 
επικρατεί αυτή τη στιγμή, άλλη λύση διευθέτησης του θέματος δεν υπάρχει 
παρά αυτή της διπλωματίας.  Αργότερα, όταν, όπως ελπίζω, τα πνεύματα και 
τα πάθη θα καταλαγιάσουν, η έναρξη διαπραγματεύσεων για μια πιο οριστική 
τακτοποίηση των θεμάτων του κάμπου ίσως καταλήξει σε κάτι καλό. Σήμερα 
θεωρώ ότι αυτό είναι αδύνατο, καθώς οι Οθωμανοί δεν πρόκειται να αφήσουν 
απ’  τα χέρια τους το μέσον της ποινής με την οποία θέλουν να τιμωρήσουν 
τους Αρτηνούς, ίσως δε για να προστατεύσουν και τα συμφέροντα της Νέας 
Άρτης, την οποία, όπως λέγεται, πρόκειται να ιδρύσουν πέρα από τη γέφυρα. 

Μέχρι όμως να έλθει αυτή η στιγμή, η κυβέρνηση της Ελλάδας οφείλει, χωρίς 
αναβολή, να εκθέσει τα πράγματα όπως ακριβώς έχουν, την ανωμαλία η οποία 
προέκυψε  και την οποία αυτή αποδέχτηκε χωρίς να  εξετάσει το ζήτημα 
λεπτομερώς, τους περισπασμούς που εγκυμονούνται και στηριζόμενη πάνω σ’ 
αυτά να ζητήσει, στο όνομα των καλών σχέσεων και των συμφερόντων των 
υπηκόων της  μια κάποια λύση, όποια και αν είναι αυτή, φτάνει να τηρείται 
και να λειτουργεί σωστά χωρίς διαστροφές. 

 Στην Άρτα, 16 Ιουλίου 1881 – Άρτα, Κτίρια, Κοινωνία 

Κατά τον Μάρτιο του 1449, η πόλη της Άρτης παραδόθηκε διά συνθήκης στο 
Φαήτ πασά, κατά δε τον Ιούνιο του 1881 παραδόθηκε στους Έλληνες δίχως να 
γίνει πόλεμος και ξανά διά συνθήκης. Η ιστορία των 432 τούτων χρόνων είναι 
ομοιόμορφη. Είτε ενός έτους ή ενός μηνός ή μιας μέρας την σελίδα αν διαβάσει 
κάποιος, μπορεί να ισχυρισθεί ότι διάβασε τη χρονογραφία των τεσσάρων 
αυτών αιώνων καθώς θα δει παντού το ίδιο σύστημα και την ίδια τακτική. 
Αμφιβάλλω αν η πόλη βάδισε ένα βήμα μπροστά από τη στιγμή που η πρόοδος 
άρχισε να καταλαμβάνει διάφορους σταθμούς στην Ανατολή. Όποιος βλέπει 
την Άρτα, τους πόρους που έχει και τη θέση της, λυπάται γιατί η πόλη βάδισε 

αντίστροφα από τα πλεονεκτήματα αυτά και την υλική ευμάρεια των κατοίκων 
της. Από τις 7 η ώρα το απόγευμα η πόλη είναι «νεκρούπολις». Στους έρημους 
δρόμους της σπάνια ακούγονται βήματα, κι αυτά είναι όταν κάποιος βγαίνει 



απ’ το σπίτι του για να αναζητήσει μαία ή γιατρό. Καμιά εσπερινή κίνηση δεν 
υπάρχει, ούτε κάποιο κέντρο για να συζητήσει κάποιος και να ανταλλάξει 
γνώμες και σκέψεις. Πνευματική κίνηση, ατυχώς ελάχιστη μπορεί να 
παρατηρήσει κάποιος στην Άρτα. Σχολεία υπάρχουν, όπως η συντηρούμενη 
από το κληροδότημα του μακαριστού Πριοβόλου σχολή η οποία παράγει κάθε 
χρόνο «καλλίστους καρπούς, και υπισχνείται μείζονας», αλλά πνευματική 
κίνηση όπως την εννοούν οι περισσότεροι δεν βρίσκει κάποιος για να επαινέσει 
την Άρτα κατά το παρελθόν. 

Δημόσια κτίρια που θα τραβήξουν την προσοχή κάποιου δεν υπάρχουν. Ο 
προορισμός των λίγων αξιοσημείωτων οικοδομημάτων που υπάρχουν αραιά 
που και που, φανερώνει καθαρά το σκοπό για τον οποίο κτίστηκαν. Είναι 
στρατώνες, θαύμασα δε ιδιαίτερα έναν εξ αυτών, που βρίσκεται στην κορυφή 
του λόφου και που στην εξωτερική του μορφή αλλά και την εσωτερική του 
διάταξη, μοιάζει με φρούριο. Αντί για παράθυρα έχει πολεμίστρες και στις 
τέσσερις γωνίες του υψώνονται τέσσερις πύργοι που δίνουν πολεμικότατη  όψη 
στο κτίριο.  

Το φρούριο της Άρτης υψώνεται στις άκρες της αριστερής όχθης του ποταμού 
και λέγεται ότι είναι αρχαιότατο, το δε πάνω μέρος του τείχους είναι ενετικού 
τύπου. Η κατάστασή του εν γένει δείχνει εγκατάλειψη. Η εσωτερική του έκταση 
είναι αρκετά μεγάλη αλλά οι  πολλοί λόφοι αριστερά και δεξιά, που 
υπέρκεινται του φρουρίου, κάνουν τη θέση του μη πρόσφορη σε περίπτωση 
πολέμου. Έξω από το φρούριο υπάρχουν στρατώνες που μπορούν να χωρέσουν 
ικανό αριθμό στρατιωτών. Πάνω στη δρύινη και με πλατυκέφαλα καρφιά 
σπαρμένη πόρτα είδα χαραματιές που προκλήθηκαν από επανειλημμένα 

κτυπήματα από τσεκούρι. Η παράδοση λέει ότι τα χτυπήματα αυτά έγιναν από 
το χέρι του Μάρκου Μπότσαρη την εποχή της μεγάλης επανάστασης, όταν ο 
Σουλιώτης ήρωας μπήκε στην Άρτα ακολουθούμενος μόνο από πέντε 
συντρόφους του και τόλμησε να επιτεθεί στη φρουρά μέσα στο κάστρο. Οι 
στρατιώτες έκλεισαν γρήγορα τη θύρα  και ο Μάρκος, αρπάζοντας ένα 
τσεκούρι κατάφερε στην πόρτα χτυπήματα για να την σπάσει. Από το θόρυβο 
που έγινε όρμησαν πολλοί φρουροί από διάφορα σημεία προς τον 
πολιορκούμενο  στρατώνα. Οι σύντροφοι του Μπότσαρη, ταμπουρωμένοι στις 
γωνίες των δρόμων έδωσαν πραγματική μάχη και αναχαίτισαν τους 
ερχόμενους με πυκνό και θανατηφόρο τουφεκίδι. Όταν η θέση των Σουλιωτών 
κατέστη δυσχερής, αυτοί υποχώρησαν και το επεισόδιο έληξε. Ακόμη και 
σήμερα δείχνουν τα χτυπήματα του Μάρκου στην πόρτα και τον στρατώνα που 
υπήρξε το θέατρο «της παραβόλου ταύτης επιθέσεως». Κατά περίεργη 
σύμπτωση, σε αυτό το ίδιο κάστρο εδρεύει σήμερα το τάγμα μηχανικού του 
οποίου υποδιοικητής είναι ο ταγματάρχης Μάρκος Μπότσαρης, γιός του 
στρατηγού στην Αθήνα Νότη Μπότσαρη και ανεψιός του πρώτου και μεγάλου 
Μάρκου. 



 

 

 “1913 : Η Παρηγορήτισσα σε φωτογραφία του Fred Boissonas”. 

(L'épire berceau des grecs. Arta. Year: 1913 (1920s) Authors: Boissonnas, Frédéric, 

Publisher: Genève, Editions d'Art Boissonnas Contributing Library: Robarts - 

University of Toronto Digitizing Sponsor: University of Ottawa) 

 

Δύο είναι τα αντικείμενα που πρέπει κάποιος να παρατηρήσει στην Άρτα : Ο 
ναός της Ευαγγελίστριας (Παναγίας Παρηγορήτισσας) και η ομώνυμη γέφυρα 
που ενώνει τις δυο όχθες του ποταμού. Ο ναός της Παναγίας , πάνω σε ύψωμα 
που βρίσκεται στο δρόμο που οδηγεί στη γέφυρα είναι ένα μεγάλο τετράγωνο 
στο ανώτερο σημείο του οποίου υψώνονται πέντε κύριοι θόλοι, ένας σε κάθε 
γωνία και πέμπτος ο κεντρικός που είναι και ο μεγαλύτερος. Ανάμεσα στους 
δύο μπροστινούς θόλους, στην κύρια είσοδο υψώνεται ένας έκτος, 
χαμηλότερος, με μικρότερες διαστάσεις όπου κρέμεται η καμπάνα. Η εκκλησία 
είναι πολύ παλιά. Κτίστηκε το 796 και διατηρεί όλα τα λείψανα του αρχαίου 
της κάλους σαν μια όμορφη γυναίκα που γέρασε αλλά όταν τη βλέπει κάποιος 
διακρίνει ότι υπήρξε πολύ όμορφη στα νιάτα της. Ο ρυθμός της είναι 
βυζαντινός. Το εσωτερικό της είναι κατάμαυρο από διάφορες αιτίες, κατά τα 
επαναστατικά κινήματα σε διάφορες εποχές, από δε το ωραίο ψηφιδωτό που 
ομόρφυνε τις βάσεις και την περιοχή του θόλου υπάρχει σε άριστη κατάσταση 
μόνο το δεύτερο, που εικονίζει με ζωηρή έκφραση τον Παντοκράτορα. Είναι το 
μόνο που μπορεί κάποιος να δει στο εσωτερικό του ναού, 

συμπεριλαμβανομένης και της εικόνας της Θεοτόκου που λέγεται ότι είναι μια 
από τις 70 του Λουκά. Γύρω από τον Παντοκράτορα, σε καλή κατάσταση 
αστράφτουν, φτιαγμένοι από ψηφιδωτά οι προφήτες, εκτός από τον 



Προφητάνακτα και τον Σολομώντα, οι οποίοι αν και πριν ήταν κι αυτοί από 
ψηφιδωτό, αντικαταστάθηκαν από τοιχογραφίες καθώς καταστράφηκαν 

ανεπανόρθωτα κατά τις ταραχές του 1854. Η εκκλησία είναι απεριποίητη. Από  

τη στοά των κατηχούμενων το μάτι περιπλανιέται σε μια μαγευτική έκταση που 
περιλαμβάνει τον αρτηνό κάμπο, τους ελιγμούς του Αράχθου και τα βουνά της 
Ακαρνανίας και της Ηπείρου. Η θάλασσα χαμογελά  προς το νότο, φραγμένη 
από τα βουνά της Πρέβεζας που μοιάζουν με ζηλότυπο και άγριο Κέρβερο που 
γαυγίζει μανιωδώς προς τους Ορφείς της αντίπερα ακτής «αποθαυμάζοντας 
και στενάζοντας εις το κάλλος των Θεών και την μνήμην της Ευρυδίκης…..». 

 

 

“Το Γεφύρι της Άρτας” (Φωτογραφία από το Άλμπουμ Abdulhamid- Istanbul 

University) 

Η παράδοση ότι ο τεχνίτης που έχτισε την εκκλησία της Παρηγορήτισσας και 
την γέφυρα της Άρτης είναι ο ίδιος, είναι αβάσιμη. Το γεφύρι της Άρτης δεν 
είναι ούτε ρωμαϊκό, ούτε βυζαντινό.  Άρχισε να χτίζεται το 1608 και τέλειωσε 
το 1612. Το έργο είναι πολύ αξιόλογο, έχοντας τέσσερις μεγάλες καμάρες, με 
την τέταρτη, κοντά στη δεξιά όχθη πάρα πολύ μεγάλη, και έξι άλλες μικρότερες 
κι ασήμαντες που εγείρονται στο κρηπίδωμα που περιβάλλει τις βάσεις των 
τεσσάρων κύριων τόξων. Από την κορυφή της μεγάλης καμάρας κάποιος 
γίνεται αντιληπτός και από τις δύο όχθες και ατενίζει ανεμπόδιστα τον κάμπο.  



Το νερό ρέει κάτω από τη καμάρα αυτή, αφήνοντας ξερή την αριστερή όχθη 
μέχρι να έρθει η ώρα των βροχών. Ένας Έλληνας και ένας Τούρκος σκοπός 
φρουρούν τις δύο άκρες του γεφυριού και είναι ορατοί μόνο από το ψηλότερο 
σημείο της μεγάλης καμάρας γιατί όλος ο δρόμος σχηματίζει καμπύλη σαν ένα 
μακρύ τόξο που στηρίζεται πάνω σε μικρότερα. 

Κατέγραψα ό,τι εξαιρετικό παρουσιάζει η Άρτα σαν πόλη. Κλείνω τις 
σημειώσεις μου αυτές με λίγες ακόμη παρατηρήσεις για τον πληθυσμό και τις 
συνήθειές του. Δεν διεκδικώ βέβαια το αλάνθαστο, αν όμως σφάλλω σε κάτι 
αυτό δεν έγινε σκόπιμα. 

Οι κάτοικοι της Άρτης είναι περίπου 7000. Απ’ αυτούς οι 1000 ήταν 
Μωαμεθανοί, περίπου 500 Ισραηλίτες και οι υπόλοιποι Έλληνες ορθόδοξοι. Η 
μετανάστευση των πρώτων ελάττωσε κάπως τον πληθυσμό σε 5 – 6000. Εξ αιτίας 
των στενών σχέσεων που αναπτύχθηκαν ανάμεσα στους Έλληνες και τους 
Οθωμανούς, οι δεύτεροι είχαν αποβάλει το ύφος του κατακτητή που συνήθως 
διακρίνει τη φυλή τους. Οι Ισραηλίτες διατήρησαν αναλλοίωτη τη φύση της 
καταγωγής τους, με τις συνήθειές τους και την επιθυμία του κέρδους η οποία 
τους παρακινεί για εμπορικές επιχειρήσεις, «το εύκαμπτον και πανούργον 
εκείνο, όπερ τείνει ν’αναχθή εις γνώρισμα σχεδόν εθνικόν». Οι Μωαμεθανοί 
βιοπορίζονταν από την επικαρπία  και την εκδούλευση των κτημάτων τους  
που γίνεται αποκλειστικά απ’ αυτούς.  Οι Ιουδαίοι είναι μικροέμποροι με δικά 
τους εμπορικά και «εις κολλυβιστικάς εργασίας» προαγοράζοντας εντάλματα 
των πιστωτών του δημοσίου ή άλλα παραπλήσια, κερδοσκοπώντας  με 
χρήματα. Οι χριστιανοί βιοπορίζονται από τη γη,  σαν εργάτες άλλων ή από 
μερικές τέχνες, ασχολίες που ακόμη βρίσκονται στα σπάργανα. 

 Κυριότερο χαρακτηριστικό των κατοίκων μου φαίνεται πως είναι η 
υπερβολική τάση για γρήγορο και άφθονο πλουτισμό. Η επιθυμία τους αυτή 
τους κάνει να λησμονούν για λίγο κάποιες υποχρεώσεις τους οι οποίες, αν και 
δευτερεύουσες, πρέπει να τυγχάνουν μιας σχετικής καλλιέργειας. Έτσι, οι νόμοι 
της φιλοξενίας δεν είναι ακμάζουν πολύ εδώ, κι αν εξαιρέσει κάποιος το σπίτι 
του δήμαρχου Αντωνόπουλου και κάποιο άλλο, θα ομολογήσει ότι οι κάτοικοι 
της Άρτης δεν έχουν ξεκάθαρες ιδέες για κάποια κοινωνικά θέματα. Οι 
αξιωματικοί μας βέβαια είναι πολύ περήφανοι για να παραδεχτούν κάτι 
τέτοιο. Μαθαίνοντας κάποιος  ότι αυτοί δεν έτυχαν καν των τυπικών 
τουλάχιστον δεξιώσεων από τους κατοίκους της πόλης, οι οποίοι κλείνονται 
στα σπίτια τους από τις 7 η ώρα το απόγευμα, ούτε προσκλήθηκαν για ένα 
ποτήρι νερό όταν τους κατακαίει ο ήλιος, δεν είναι περίεργο που σχηματίζει 
συγκεκριμένη άποψη - πεποίθηση περί του χαρακτήρα των κατοίκων.  Ο πόθος 
για πλουτισμό τους κάνει να δυστροπούν όταν πρέπει να εκπληρώσουν τις 
υποχρεώσεις τους. Η παιδεία, όπως έχω ήδη πει, δεν ακμάζει κι αυτό είναι ένα 
λυπηρό φαινόμενο που είμαι βέβαιος ότι θα αποτελέσει παρελθόν με τη νέα 
τάξη πραγμάτων. 



Παρά την ανάγκη της αλληλοβοήθειας, η ομόνοια μεταξύ των χριστιανών 
υφίσταται κατά περιόδους βίαιους κλονισμούς, αλλά η ευσέβεια τους 
διατηρήθηκε αμείωτη παρά τις τόσες δοκιμασίες.  Οι χριστιανοί εβίωσαν μια 
ζωή στερημένη από κάθε κοινωνική αναψυχή, αντλώντας χαρά και παρηγοριά 

μόνο μέσα στην οικογένεια. Ο περίπατος των γυναικών, όσες φορές λάμβανε 
χώρα, ήταν φαινόμενο άξιο να γραφτεί στην ιστορία. Μιλάω βέβαια για την 
μεσαία και εργατική τάξη. Οι παρθένες, μόλις έμπαιναν στην ήβη, κλείνονταν 
μέσα στο σπίτι κι έβλεπαν τους περαστικούς μέσα από τα  παράθυρα με τα 
δικτυωτά πλέγματα. Μόνο όταν παντρεύονταν, συνήθως μετά παρέλευση 10 

χρόνων από τον εγκλεισμό τους, ανέπνεαν τον αέρα των δρόμων, κι αυτό για 
λίγο καθώς σύντομα  τους καλούσαν ξανά οι περισπασμοί και τα δεσμά της 
οικογένειας. Οίκτιρα αυτή τη μοίρα  και όταν είδα χαρούμενα και «μικρόν 
μόνον επτοημένα» κορίτσια, τους έδωσα νοερά συγχαρητήρια γιατί έσπασαν 
τις πόρτες των κλουβιών που ήταν φυλακισμένες, και τι κλουβιών, σκοτεινών, 
χωρίς αέρα και τελείως απομονωμένων! Μου είπαν ότι η συνήθεια αυτή είχε 
δαμάσει τη φύση και οι παρθένες ζούσαν ευτυχισμένες και ευχαριστημένες 
μέσα σ’ αυτά τα νεκροταφεία, όπου τους έκλειναν οι σώφρονες μητέρες τους. 
Και με εξέπληξε η συνήθεια κατά την οποία οι παντρεμένες γυναίκες βγαίνουν 
περίπατο χωρίς τη συνοδεία των συζύγων τους, θεωρώντας μάλιστα και όνειδος 
μια τέτοια συντροφιά. Διέκρινα μεγάλη λεπτότητα σ’ αυτό το έθιμο που αν δεν 
είναι αντιγραφή «εκ των κρατούντων» δείχνει δια της απολύτου ελευθερίας, 
όλη την απέραντη εμπιστοσύνη προς τη σύζυγο, της οποίας τα βήματα, ακόμη 
και μακριά από το σπίτι της είναι τόσο ασφαλή όπως αν την συνόδευε ο 
σύζυγός της. Λέγοντας βέβαια ότι οι παντρεμένες γυναίκες βγαίνουν απ’ το 
σπίτι χωρίς τη συνοδεία του συζύγου τους, δεν εννοώ ότι αποτελούν μέρος μιας 
άλλης γυναικείας συντροφιάς που συνοδεύεται κι από έναν άντρα.  Τίποτα απ’ 
αυτά. Οι γυναίκες που έβγαιναν βόλτα ήταν μόνες τους,  χωρίς τη συνοδεία 
κανενός άντρα εκτός από μικρά παιδιά, απαρτίζοντας διμοιρίες αμαζόνων, 

όμως με τα μάτια χαμηλωμένα και διαρκώς τρομαγμένες, προχωρούσαν σαν 
ένα σώμα και χωρίζονταν κάθε φορά που περνούσαν από το σπίτι της κάθε 
μιας που αποτελούσε μέρος αυτής της ομάδας, χωρίς ούτε έναν άντρα. 

Ωραίους τύπους ανδρών ή γυναικών δεν είδα καθόλου. Οι πρώτοι ζουν 
εργαζόμενοι έξω από το σπίτι, οι δεύτερες εντός του σπιτιού τηρώντας θέση 
ζαρκαδιού που βλέπει τον λύκο να έρχεται. Γενικά διαπίστωσα αγαθότητα και 
βιασύνη για υλικά αγαθά παρά πνευματικά. Νομίζει κάποιος ότι δεν ζει στην 
«πολυώνυμον» Ήπειρο, της οποίας τα τέκνα τυγχάνουν τόσο μεγάλης φήμης 
και όπου η θεραπεία της ύλης κρύβει πάντα ένα υψηλό σκοπό που εξιδανικεύει 
και τον πόθο για χρήματα και τα έντιμα πάντα μέσα προς απόκτησή τους. Μετά 
την 24ην Ιουνίου όμως, ένα πνεύμα αντίδρασης κι όχι ελευθερίας κατέκλισε την 
πόλη και τους δήμους. Μέσα στη βιασύνη μιας κακώς εννοούμενης 
χειραφέτησης απειλούνται αδικήματα και επωάζουν ακόμη μεγαλύτερα. 



Η χαλάρωση των δεσμών των κατοίκων  με την εξουσία κρίνεται σαν το πρώτο 
γνώρισμα της ελευθερίας όπως την παρουσιάζουν στους εύπιστους και 
γεμάτους αμηχανία από τη μεταβολή της κατάστασης, χωρικούς. Ακούω  πότε 
πότε να μιλούν γλώσσα που δεν θα ακούγονταν υπό το προηγούμενο 
καθεστώς.   Η γλώσσα αυτή δεν μιλάει τα νόμιμα και τα σωστά κι όμως 
συνεχίζει να μιλιέται ακάθεκτα. Άραγε αυτό είναι ελευθερία! Δεν έχω όμως 
καμιά αμφιβολία ότι θα βαδίσουμε μπροστά και ότι το μέλλον θα είναι 
«ευρύτερον». Από τη συμπεριφορά της ελληνικής κυβέρνησης που ανέλαβε 
χρέη πολιτικού προγυμναστή μιας καλής αλλά ελαττωματικής κατά κάποιο 
τρόπο μάζας ανθρώπων, εξαρτάται πολύ, αν όχι πέρα για πέρα, το αποτέλεσμα 
της  κρίσιμης αυτής απόπειρας της οποίας ή έκβαση είναι εξαιρετικής και 
ανυπολόγιστης σημασίας. Δεν πρέπει μόνο να διοικηθούμε  σωστά. Πρέπει  και 
να «καταστήσωμεν διαφοράς τινάς» πάνω στις οποίες θα θεμελιωθούν μεγάλα 
και τίμια συμφέροντα. Η ελληνική κυβέρνηση, αποβάλλοντας κάθε 
προκατάληψη, για τη σωστή διοίκηση αυτού του τόπου οφείλει να εργασθεί 
πεφωτισμένα και να εγκαταστήσει άμεσα, κυρίως  δικαστήρια, μεριμνώντας με 
προσοχή μήπως εις τα ελαττώματα  που άφησε πίσω του το παρελθόν 
προστεθούν και τα μιάσματα που είναι δυστυχώς ένα από τα κύρια 
γνωρίσματα της πολιτείας  που αναλαμβάνει να διαπαιδαγωγήσει τους νέους 
και γεμάτους σφρίγος αδελφούς μας. 

 

Εκδρομή στο Πέτα, 17 Ιουλίου 1881 

Στα βόρεια της Άρτης , πάνω στις κορυφές κυματιστών λόφων που καθορίζουν 
από τα δυτικά τη ροή του ποταμού Αράχθου και αποτελούν με τα αντίπερα 
βουνά τον στενό λαιμό μέσα απ’ τον οποίο διέρχονται βίαια τα νερά του, 
υψώνονται  λευκά και γκρίζα σπιτάκια κρεμασμένα στα υψώματα, σαν φωλιές 
αετών απρόσιτες στον άνθρωπο. Αυτός που εισέρχεται για πρώτη φορά στην 
Άρτα στηρίζει μελαγχολικά τα μάτια του προς αυτή την λευκόφαιη συστάδα 
κι, αδυνατώντας να καθησυχάσει το ενδιαφέρον που του προκαλεί 
μυστηριωδώς αυτό το χωριό, αναπηδά από την έκπληξή του και αυθόρμητα 
βγάζει το καπέλο του. 

Η απάντηση του χωρικού περιέχει προφανώς εξαιρετικό ενδιαφέρον και 
ευλάβεια. Αν μεγαλοπρεπή μέγαρα και θαυμαστοί παράδεισοι απλώνονταν 
κατά μήκος εκείνων των λόφων ή αριστουργήματα ωραίας τέχνης προέβαλαν 
μέσα από τους κόλπους μιας χέρσας χώρας, τα μάτια του θα χόρταιναν και τα 
πόδια του θα κινούνταν προς τα εμπρός. Τα μάτια όμως του διαβάτη που 
απόκαναν να βλέπουν το μεγαλείο της ύλης, εξακολουθούν να ατενίζουν τα 
φτωχικά σπίτια του χωριού και μόνο όταν η φωνή του οδηγού « αφέντη να 
πηγαίνουμε» τον ξυπνήσει από τους συλλογισμούς του, κεντρίζει  το άλογο  και 
προχωρά αργά στρέφοντας διαρκώς τα μάτια του προς το χωριό, μη 
μπορώντας να τα τραβήξει απ’ αυτό. Η εντύπωση του ονόματος είναι μεγάλη 



και δικαίως, ακόμη και ο άνθρωπος που θα προσπερνούσε τυχόν έργα χυδαίου 
πλούτου, στέκεται καθηλωμένος και προσκυνάει ευλαβικά μπροστά στο ηθικό 
μεγαλείο όταν ακούει ότι εκείνο το μικρό χωριό είναι το ΠΕΤΑ. 

Στις γραφικές εκείνες πλαγιές που τις χρυσώνει το φως του ήλιου, είχαν 
παραταχθεί σε μέρες ποίησης και ενθουσιασμού ο ατρόμητος Δάνιας, ο 
αισθηματικός Νόρμαν, ο Μιρζεύσκης, ο Μίνιακ, ο Τάιχμαν, η ευγενικιά 
φάλαγγα των φιλελλήνων των οποίων το θάρρος ήταν ίσο με τα αισθήματά 
τους και τα αισθήματά τους ικανά για να θυσιαστούν. Από τις κορυφές εκείνες 
αγρυπνούσε ο Γώγος Μπακόλας  υπέρ της ζωής και της υποχώρησης πολύτιμων 
υπάρξεων, αλλά αλλοίμονο, αγρυπνούσε κακώς, και από το δυτικό εκείνο 
βουνό πάνω από το χωριό , ο Μάρκος Μπότσαρης, ηγούμενος των πολεμιστών 
του, θεός Άρης των μαχών, έπαλε το τουρκοφάγο ξίφος του  και ο οποίος, με 
την εμφάνισή του και μόνο πτοούσε σαν άλλος Αχιλλέας, τα στρατεύματα του 
Κιουταχή. 

Σεμνές αναμνήσεις, απαράμιλλα παραδείγματα αυτοθυσίας και ηρωισμού. 
Πόσο μεγάλη αντίθεση παρουσιάζουν με τη σημερινή, πονηρή εποχή που 
διέφθειρε το πνεύμα μας και κατερείπωσε τις πιο ευγενικές μας σκέψεις και 
αισθήματα! Μέσα από πιο πύρινο ποτάμι θα πρέπει να περάσει η γενιά αυτή 
για να εξαγνισθεί, να αποβάλλει τις κηλίδες της και να θεωρηθεί άξια διάδοχός 
Σας…. Σχηματίζει  κάποιος την εντύπωση ότι πολλές διεφθαρμένες γενιές 
πέρασαν που  χώρισαν τα τέκνα από τους γονείς τους και ότι αυτό που απ’ 
ευθείας κληρονομήσαμε εμείς από σας, είναι τα ελαττώματα που απλά 

νοστιμίζουν σαν αλάτι τον πλούτο των αρετών Σας. 

Καθώς οι φροντίδες των πρώτων ημερών με εμπόδιζαν να επισκεφτώ το Πέτα, 
νόμιζα ότι δι’ αυτής της απουσίας μου διέπραττα ασέβεια προς τους φιλέλληνες 

με των οποίων τα κόκκαλα  ήταν σπαρμένη η γη της Ηπείρου. Σαν ψέμα 
έμοιαζε η στιγμή που, διαβαίνοντας την κοίτη του ποταμού, πήγαινα προς το 
χωριό, βυθισμένος σε σκέψεις που εμπνέει η θέα τέτοιων τόπων. Οι νότια 
πλαγιά της σειράς των λόφων που ξεκινώντας από την όχθη του ποταμού 
χάνονταν πέρα στον κάμπο, είχε κατακλυσθεί τον Ιούλιο του 1822 από το 
στρατό του Ρεσσήτ πασά, του μετέπειτα Κιουταχή. Πέντε χιλιάδες στα δεξιά, 
πέντε χιλιάδες στα αριστερά και τρεις χιλιάδες κατά μέτωπο. Σείονταν η γη από 
το ποδοβολητό και οι λόφοι είχαν πάρει φωτιά από το τουφεκίδι. Αρμονική 
παρουσία που καταλάγιαζε  τα έντονα  πάθη που μου θύμισε η θέα του Πέτα 
αποτέλεσε ο βοριάς που σφύριζε στ’ αυτιά μου, κατεβαίνοντας από τη στενή 
χαράδρα που οδηγεί στο χωριό και που λύγιζε τα κλαδιά των δέντρων με μια 
μουσική που συνέτεινε στη μελαγχολία που είχε κυριεύσει την ψυχή μου. Ο 
ήλιος βρισκόταν στη δύση του και οι πανέμορφες κοπέλες του Πέτα ανέβαιναν 
στις πλευρές των λόφων με τις στάμνες στο κεφάλι και στη θέα του ξένου 
ανθρώπου κατέβαζαν τα μάτια από ντροπή. 



Τα πρώτα αντικείμενα που είδα ανεβαίνοντας στα υψώματα του χωριού ήταν 
φουστανέλες κρεμασμένες στα δοκάρια στο προαύλιο της εκκλησίας, όπλα και 
λόγχες  που άστραφταν στις ακτίνες του ήλιου και φυσιγγιοθήκες και θύσανοι 
που ανέμιζαν στο βοριά.  Ηρωικά τραγούδια που εξήραν ηρωικές πράξεις 
πλανιόνταν στην ατμόσφαιρα, πάνω απ’ το Πέτα που ο βοριάς τα έπαιρνε στα 
φτερά του και τα μετέφερε  στα κοντινά βουνά του Σουλίου. Το θέαμα τέτοιων 
τραγουδιστών, που με την κομψή τους φορεσιά άρχισαν να χορεύουν τον 
πυρρίχιο, με μετέφερε στους περσικούς χρόνους της νέας Ελλάδας όταν απ’ τη 
γη αυτή είχαν ξεπηδήσει ήρωες που έδωσαν τη ζωή τους για να ετοιμάσουν το 
μέλλον για τους κερδοσκόπους. Ποιο παραλληλισμό χρόνων και 
συναισθήματος θα μπορούσα να αποτολμήσω; 

 

 

“1938 : Άποψη του Πέτα Άρτας” (Φωτογραφία Σπύρου Μελετζή, Μουσείο Μπενάκη) 

 

Έσκυψα το κεφάλι ταχύνοντας το βήμα μου και μετά από λίγο βρέθηκα 
ανάμεσα σε πολεμοχαρείς εύζωνες που με υποδέχτηκαν με όλη την αγαθότητα 
και την απέριττη χάρη που διακρίνει τους βουνίσιους κατοίκους. Εζήτησα τον 
ιερέα και ένα φτεροπόδαρο αγόρι μετά από λίγο τον οδήγησε σε μένα, 
ακολουθούμενο από τον δάσκαλο του χωριού και έναν μισότυφλο γέροντα που 
είχε γνωρίσει τους φιλέλληνες προσωπικά. Ο ιερέας μου έτεινε το χέρι 
προσφωνώντας με άγνωστο ξένο που πήγε να προσκυνήσει τα κόκκαλα των 
Ελλήνων και ξένων πολεμιστών του ’21. Στον ιερέα εξέφρασα τον ευσεβή πόθο 
που με οδήγησε στο Πέτα. Ο ιερέας μπήκε μπροστά κι εμείς τον ακολουθήσαμε 
σιωπηλοί. Ένα χαμηλό, λιθόκτιστο, βρώμικο τετράγωνο κτίσμα, με 



μουχλιασμένη στέγη βρίσκονταν  στην ανατολική πλευρά του ναού. Κανένα 
εξωτερικό στοιχείο δεν φανέρωνε αν το οικοδόμημα εκείνο ήταν καπηλειό ή 
παράρτημα της εκκλησίας. Η θύρα άνοιξε χωρίς κλειδί κι εμείς ορμήσαμε μέσα, 
αδυνατώντας να καταλάβουμε τον σκοπό του ιερέα. Το εσωτερικό ήταν μικρό, 
ακάθαρτο και σκοτεινό, μοιάζοντας εγκαταλελειμμένο από τους ανθρώπους. 
Καμιά δεκαριά ευτελέστατα, γυάλινα και σβησμένα καντήλια κρέμονταν με 
σύρματα από ένα δοκάρι και η εικόνα της Παναγίας, καλυμμένη από παχύ 
στρώμα σκόνης   κρεμόταν στον τοίχο, στον οποίο διέκρινα δυο, τρία ξύλινα, 
μικρά κιβώτια. Είχαμε βγάλει όλοι τα καπέλα μας και κοιτάζαμε ό ένας τον 
άλλο με απορία, ανάμικτη με συναισθήματα φόβου και ευλάβειας.  

-«Λοιπόν», είπα στον ιερέα, «οι φιλέλληνες, τα κόκκαλά τους που 
αναπαύονται;» 

-«Κάτω», μου είπε ο ιερέας δείχνοντας μου μια μεγάλη τρύπα που έχασκε στις 
ακάθαρτες και ακανόνιστες πλάκες του εδάφους, απ’ την οποία έρχονταν ένας 
υγρός αέρας. 

Το σκοτάδι είχε αρχίσει να πέφτει. Τα κεραμίδια της σκεπής μετακινούνταν με 
θόρυβο από τον άνεμο, ο οποίος σείοντας τους κλώνους του μεγάλου πλάτανου 
έξω απ’ τον ναό,  ορμούσε από τις τρύπες της σκεπής κι από ένα φεγγίτη κι 
έκανε τα καντήλια να χτυπάν μεταξύ τους και τους ιστούς από τις αράχνες που 
υφαίνονταν στις γωνίες να διαλύονται. Όταν τα μάτια συνήθισαν στο σκοτάδι, 
είδα την επιφάνεια του υπογείου στρωμένη με ανθρώπινα οστά  και λίγο πιο 
πέρα, προς ένα φεγγίτη, δυο, τρία κρανία που καθώς τα φώτιζε μια ακτίνα 
ήλιου,  φαίνονταν να τρέμουν  και να αρθρώνουν λόγια παρηγοριάς, ελπίδας 
και ίσως κάποιο παράπονο. Παραλίγο να προσφωνήσω τον Μιρζεύσκη και τον 
Τάιχμαν, των οποίων τα κρανία τα φώτιζε ο ήλιος  που κάποτε τους είδε να 
πολεμούν για την πιο ευγενική απ’ όλες τις ιδέες. Αλλά η φωνή μου δεν έβγαινε 
απ’ το στόμα μου και την τρομερή εντύπωση που μου προκάλεσε αυτή η σκηνή 
θα μπορούσα  να την συγκρίνω μόνο  με τον κλονισμό και την συγκίνηση που 
ένιωσα όταν τελευταία ήμουν στη Χίο και είχα ασπασθεί τα οστά των μαρτύρων 
του αγίου Μηνά, τους οποίους  εκτός απ’ το θάνατο, κι άλλος κοινός και 
υψηλός δεσμός τους ένωνε με εκείνους στο Πέτα. 

Βγήκα από την κρύπτη του Πέτα. Ο ήλιος κόντευε να δύσει  αλλά ο βοριάς 
φύσαγε πάντα με λύσσα. Ο μισότυφλος γέροντας στέκονταν στα στασίδια της 
εκκλησίας και ψέλλιζε την εσπερινή προσευχή. Τον πλησίασα ήρεμα και 
κεντρίζοντας τη μνήμη του με τις ερωτήσεις μου, έβλεπα τα μισότυφλα μάτια 
του να αστράφτουν. 

-«Να», μας είπε με την τραχιά και άξεστη φρασεολογία του που ήταν όμως 
πολύ εύγλωττη και εκφραστική. «Να, κείθε στο καραούλι ήταν οι φιλοέλληνες. 
Ο Μάρκος Μπότσαρης ήτανε κείθε για  στην Κορακοφωλιά και κει στον Άι 
Νικόλα ήσαντε φιλοέλληνες. Πάλεψαν σαν τα θεριά μόνε τ’ απομεσήμερο 



τσάκισαν και η σφαγή όπου εγείνηκε. Μες τον λόγγο επρόφτασε η καβαλαρία 
και τους έκοβεν. Ο Μάρκο Μπότσαρης ερίχτηκε με το σπαθί να τους γλυτώση, 
αμ τί να σου κάμη εγειόμησεν ο τόπος από τούρκους». 

Λαλούσε ο τυφλός κι εμείς παρακολουθούσαμε την συγκίνησή του και τις 
εκφράσεις του, κρεμασμένοι απ’ τα χείλη του και τα μάτια του, που έλαμπαν. 
Μπροστά σε μια τέτοια θυσία και αφοσίωση, μπροστά στα σημεία όπου 
ξετυλίχτηκε το δράμα του Πέτα, στεκόμασταν βουβοί, ατενίζοντας προς τους 
βράχους όπου νομίζαμε ότι βλέπουμε ακόμη τα ίχνη του Μπότσαρη και των 
φιλελλήνων. Αν μπορούσαμε τουλάχιστον να ασπαστούμε τα ίχνη τους ή να 
αναζητήσουμε  κάποια φονική εκδίκηση στο μέλλον…… 

Αλλά το Πέτα υπήρξε ανέκαθεν ολέθριο στους ελληνικούς πολέμους και 
ατυχώς, το γεγονός ότι τους Έλληνες   πριν τους αλώσει ο εχθρός, τους είχε ήδη 
δαμάσει η διχόνοια κάνει ακόμη πιο πικρή τη λύπη μας. Με όλη την πένθιμη 
γοητεία που αναδύεται από τους λόφους του Πέτα και όλη την αίγλη που 
στεφάνωσε την θυσία των φιλελλήνων, ικανή να εξαλείψει κάθε άλλη,  η μνήμη 
της εποχής και των αγώνων του 1854 θα απασχολεί το νου όσων επισκέπτονται 
το Πέτα, κι αν όχι η θυσία, η ατυχία και στις δύο περιπτώσεις. Μου έδειξαν τις 
θέσεις όπου αγωνίστηκαν οι Έλληνες του 54,  πριν σπαρθεί η διχόνοια ανάμεσά 
τους, τα μέρη απ’ όπου όρμησαν, τα σπίτια όπου έμειναν, κι ένα απ’ αυτά, του 
Σπύρου Πετανίτη, το οποίο μεταβλήθηκε σε ερείπια από τη φωτιά που έβαλαν 
οι Τούρκοι αφού οι Έλληνες εγκατέλειψαν το χωριό. Σίγουρα κάποιος δεν θα 
μπορούσε να μην συγκρίνει τις   δύο εποχές, κρίνοντας όμως από την πρόθεση 
και τα ελατήρια, απονέμει σεβασμό και θαυμασμό στους μεν, αλλά και κάποιο 
έπαινο στους δε, μετά από επιεική κρίση, συναισθανόμενος την ανθρώπινη 
ατέλεια που πηγάζει από το φιλότιμο αίσθημα της στρατιωτικής φήμης και της 
υπεροχής.  

Από το σημείο απ’ όπου μιλούσαμε για τα παρελθόντα, ανεβήκαμε ψηλότερα 
για να θαυμάσουμε τη δύση του ήλιου που άγγιζε κιόλας την κορυφή του 
βουνού μακριά μας. Νόμιζα ότι μετά από το σκηνικό μέσα στην κρύπτη του 
Πέτα είχα εξαντλήσει όλα τα συναισθήματά μου, αλλά ξεγελάστηκα. Η δύση 
του ήλιου που την ατενίζεις από την κορυφή ιστορικών τόπων θα εμπνέει 
πάντα ακόμη και τον πιο πεζό στη φαντασία άνθρωπο. Στο βάθος της ψυχής 
μας υπήρχε ακόμη μια σταγόνα πάθους  και συναισθήματος που ξεχείλισε 

καθώς βλέπαμε το άστρο του ήλιου να κρύβεται πίσω απ’ τα βουνά της Λάκκας, 
των οποίων οι κορφές μας εμπόδιζαν να χαιρετήσουμε το Σούλι, αλλά η 
απόσταση δεν το είχε απομακρύνει από την καρδιά μας και την ψυχή μας. 
Πίσω απ’ τα βουνά αυτά εμφανίστηκε ο ήλιος βάφοντας κατακόκκινα τα 
σύννεφα που πλανιόνταν πάνω απ’ το Ζάλογγο και λούζοντας το βουνό αυτό 
και τη λίθινη μορφή που αναπαύεται στην κορυφή με τις ίδιες αιματοβαμμένες 
ακτίνες με τις οποίες φώτισε άπλετα κάποτε τα μέτωπα των Σουλιωτισσών που 
τραγουδώντας τραγούδια  λευτεριάς και χορεύοντας, κατακρημνίστηκαν από 



τις ψηλές του κορυφές, απαράμιλλες ηρωίδες χρόνων που πέρασαν. Η πλατιά 
κοίτη του Αράχθου, προχωρώντας ελικοειδώς έρρεε στις άκρες του κάμπου του 
οποίου τα Τζουμέρκα και τα Ραδοβύζια αποτελούν το βορειοδυτικό άκρο και 
τα αφρισμένα νερά του Αμβρακικού, σαν μια αγριεμένη γαλανόλευκη οθόνη, 
απλώνονται στα ανατολικά, ομορφαίνοντας τη χώρα πάνω απ’ την οποία η 
ελευθερία άπλωσε ήδη το αγνό της πέπλο. 

Κατεβήκαμε από το ύψωμα και ενώ ετοίμαζα τα της αναχώρησής μου, 
ανάβοντας μια λαμπάδα μπήκα ξανά μέσα στην κρύπτη, όπου χωρίς καμιά 
ένδειξη ανθρώπινης στοργής φυλάσσονται μέσα στην υγρασία τα κόκκαλα των 
φιλελλήνων. Κόκκαλα αγαπημένα που τα κινητοποίησε ένα ευγενές πνεύμα, 
συγχωρήστε την εγκατάλειψη στην οποία άθελά του σας έριξε ένας λαός δούλος 
και πολύ δυστυχισμένος, για την ελευθερία του οποίου αφήσατε τις πατρίδες 
σας και τους τάφους των προγόνων σας. Το αληθινό σας Μαυσωλείο βρίσκεται 
στις καρδιές αυτού του λαού, που δεν τολμούσε να επιβάλλει τους πόθους του 
γιατί ο τύραννος ακόμη και μετά θάνατο καταδιώκει τους διώκτες του κι εσείς 
τον πληγώσατε θανάσιμα. Χωρίς να σας διώξει από την καρδιά του, ο ευγενικός 
αυτός λαός,  τον οποίο εξύβρισαν για πολλά πράγματα, όχι όμως για 
αγνωμοσύνη,    θα ανεγείρει προς τιμήν σας περήφανο μνημείο. 

Κατέβηκα από τους λόφους του Πέτα κατευθυνόμενος προς την Άρτα. Το 
μισοφέγγαρο που πριν από λίγο είχε φανεί στον ορίζοντα, έδυσε κι αυτό σαν 
ένα ορατό σύμβολο της δύσης της Ημισελήνου στην Ήπειρο. 

 

Στην Άρτα, 18 Ιουλίου 1881 – Τελευταίες παρατηρήσεις   

Επισκέφτηκα στο τουρκικό στρατόπεδο τον Οθωμανό αντισυνταγματάρχη, 
διοικητή και φρούραρχο της τουρκικής στρατιάς από την άλλη πλευρά του 
ποταμού. Την επίσκεψη αυτή την οφείλω στο Ρώσο πρόξενο κ. Βαρζέλη προς 
τον οποίο και δημόσια εκφράζω τις ευχαριστίες μου. Γίναμε δεκτοί με ανοιχτή 
καρδιά από τους ανώτερους τούρκους αξιωματικούς, μας προσφέρθηκε καφές 
την δε ιστορική καπνοσύριγγα την αντικατέστησε το «σιγάρον».  Φυσικά η 
συζήτηση περιστράφηκε   γύρω από το πονεμένο θέμα της εξόδου των Αρτηνών 

από τη γέφυρα, των οποίων η οικονομική κατάσταση προμηνύεται πολύ 
άσχημη εξ αιτίας των απαγορευτικών διατάξεων, των οποίων η αυστηρότητα 
είναι μάλλον το πιο ανώδυνο χαρακτηριστικό. Οι Οθωμανοί αξιωματικοί 
φάνηκαν να εμφορούνται από τις πιο αγαθές διαθέσεις, τα πράγματα όμως 
τους διαψεύδουν. Πολλές φορές μου είπαν ο τελώνης της γέφυρας ενεργεί 
αυτοβούλως. Εξαρτώμενος από τον αρχιτελώνη της Πρέβεζας υπακούει στις 
διαταγές του και δεν μπορεί να πράξει διαφορετικά. Ο βαλής των Ιωαννίνων 
μπορεί να τροποποιήσει και να θεραπεύσει το κακό, αλλά δεν επετεύχθη καμιά 
συνεννόηση. Όταν πρέπει να σκεφτούμε ότι πρέπει να σταλούν οδηγίες στον 
τελώνη από τον αρχιτελώνη , σ’αυτόν από το βαλή και στο βαλή από αλλού και 



μέσα σ’ όλα αυτά πάσχουν τα συμφέροντα χιλιάδων χριστιανών, εκτεθειμένα 
κατά γράμμα στη διακριτική ευχέρεια κάποιο τυχόντος, νομίζουμε ότι έχουμε 
το δικαίωμα να ενώσουμε τη  αδύνατη φωνή μας  για την ταχεία διευθέτηση 
της υπόθεσης, η οποία είναι αξιοθρήνητο που δεν διευθετήθηκε με ειδικό άρθρο 
στη Σύμβαση της Κωνσταντινουπόλεως. Φαίνεται ότι επιτεύχθηκε κάποιος 
συμβιβασμός που συνίσταται στην πληρωμή μόνο 8% και χαρίζεται το 1% 
φόρου στα εξερχόμενα και εισερχόμενα ζώα. Αλλά μπορεί άραγε να θεωρηθεί 
συμβιβασμός κάτι τέτοιο; 

Ωστόσο οι υπόλοιπες σχέσεις διατηρούνται σε άριστη κατάσταση.  Η 
κυβέρνηση παρήγγειλε στον βασιλικό επίτροπο να δηλώσει στους Οθωμανούς 

ότι διατάχτηκε το φρουραρχείο Άρτης να εκδώσει σχετικές οδηγίες, ώστε όσο 
διαρκεί το ραμαζάνι να ρίχνονται για χάρη τους τακτικοί κανονιοβολισμοί τις 
ώρες που ήταν το σύνηθες. Η απόφαση αυτή της ελληνικής κυβέρνησης έγινε 
αποδεκτή από τους Οθωμανούς με μεγάλη χαρά. 

 Το βράδυ φωτίζονται οι μιναρέδες, οι Οθωμανοί συγκεντρώνονται στα μέρη 
όπου σύχναζαν και πριν, ανταλλάσσουν ευχές και επισκέψεις με τους 
χριστιανούς  το δε κανόνι κανονιοβολεί κατά τις υποδειχθείσες ώρες, 
γεμίζοντας χαρά τους μωαμεθανούς στρατιώτες πέρα από το ποτάμι. Έτσι η 
κυβέρνηση της Ελλάδας , που δεν επέτρεψε να πέσει κανένας κανονιοβολισμός 
όταν υψώθηκε στο φρούριο της Άρτης η ελληνική σημαία, διέταξε σήμερα τον 
κανονιοβολισμό για χάρη των Οθωμανών, δίνοντας έτσι ένα δείγμα των 
διαθέσεων και των αισθημάτων της, που αναλλοίωτα και ειλικρινέστατα 
ελπίζω πως δεν θα υποτιμηθούν από τους Οθωμανούς συμπολίτες μας. Το 
πρώτο λοιπόν ελληνικό κανόνι που ήχησε από το φρούριο της Άρτης, έριξε 

βολές χάρη των Οθωμανών σε ένδειξη σεβασμού προς τα θρησκευτικά τους 
καθήκοντα  και τις αρχαίες συνήθειες.  

Πότε, πότε οι δικοί μας στρατιώτες εξέρχονται δυο, τρεις, όχι όμως πάνω από 
δέκα στην αντίπερα όχθη, διότι το ελληνικό φρουραρχείο εξέφρασε την 
επιθυμία να λείψουν αυτές οι μεταβάσεις  οι οποίες και θα παύσουν μετά απ’ 
τη γιορτή. Ο τούρκος φρούραρχος μου ομολόγησε, προσθέτοντας κολακευτικές 
εκφράσεις, ότι οι στρατιώτες μας προσέρχονται κόσμια και με τάξη. Ομολογώ 
ότι άξιζε κάθε έπαινος που απονέμεται στην παραδειγματική ευταξία των 
στρατιωτών μας. Μερικοί εξ αυτών μιλούν και λίγα τούρκικα. Πολλές φορές 
τους είδα να συμπεριφέρονται φιλικά προς τους τούρκους συναδέλφους τους, 

τους περιποιούνται και αποχωρούν με ευγένεια και φιλοφρονήσεις. Ελπίζω με 
την πάροδο του χρόνου να καταλάβουν οι γείτονές μας ότι όσα τους 
ψιθυρίζουν στα αυτιά κατά των Ελλήνων κακόβουλοι και δήθεν φίλοι τους, 
είναι προϊόντα εμπάθειας που έχει σαν στόχο να ανοίξει διαρκές χάσμα στις 
σχέσεις μεταξύ Ελλήνων και Οθωμανών, το οποίο η σύνεση κι απ’ τις δύο 
πλευρές καλείται να γεμίσει. 



 Η νέα διοίκηση αν και παρουσιάζει μερικές ανωμαλίες που πηγάζουν απ’ τη 
ριζική μεταβολή που επήλθε «χωρεί ουδέν ήττον μετ’ ασφαλείας». Προς 
ερμηνεία του 5ου άρθρου του διατάγματος περί προσωρινής διοίκησης των 
προσαρτημένων στην Ελλάδα περιοχών, το οποίο είναι και η ψυχή του 
διατάγματος τούτου, κατεβλήθη από τους αντιπροσώπους της κυβέρνησης 
κάθε δυνατή φροντίδα, ο δε γραμματέας του βασιλικού επιτρόπου επιχειρεί 
πότε πότε μικρές εκδρομές στους δήμους έξω απ’ την πόλη, διαφωτίζοντας τους 
χωρικούς σχετικά με τις αμφιβολίες τους, λύνοντας τους δισταγμούς τους  και 
τις ανατρεπτικές τάσεις που έχουν δημευτικό χαρακτήρα. Θυμήθηκα 
προγενέστερα λυπηρά συμπτώματα που εκδηλώθηκαν μετά την προσάρτηση 
και τα οποία διατηρούνται ακόμα, από έξωθεν προτροπές. Τα συμπτώματα 
αυτά υφίστανται ακόμη και μέχρι στιγμής δεν παρατήρησα να έχουν μειωθεί. 
Η άρνηση των χωρικών να δεχτούν τους αντιπρόσωπους των ιδιοκτητών την 
ώρα του αλωνίσματος της σοδειάς, έδωσε την αφορμή στον επίτροπο να μιλήσει 
με αυστηρή γλώσσα στους χωρικούς και να τους δηλώσει ότι σε αντίθετη 
περίπτωση θα βρίσκεται στη λυπηρή θέση να πάψει  να τους προτρέπει με 
ήρεμο τρόπο  και θα διατάξει αμέσως τη χωροφυλακή να σωφρονίσει κάθε 
ταραξία που τολμά να δείξει απείθεια στις διαταγές της κυβέρνησης  σύμφωνα 
με την οποία ό,τι γίνονταν παλιότερα θα γίνεται και τώρα, μέχρι να βρεθούν 
λύσεις γι’ αυτές τις διαφορές. Αναστενάζοντας άκουσε την απειλή κάποιος 
χωρικός, που ενώ ομολόγησε ευπείθεια στους νόμους, βγαίνοντας πείστηκε από 
εξωτερικούς πράκτορες και τηλεγραφήματα και αργότερα ενώθηκε κι αυτός με 
τους άλλους, αξιώνοντας  την απόλυτη και αδιατάραχτη νομή της ξένης 
περιουσίας με την αιτιολογία ότι «έγεινε ελληνικό». Αν εκείνοι οι οποίοι 
βάζουν στο μυαλό των απλοϊκών και απαίδευτων χωρικών τέτοιες ιδέες 
γνώριζαν το κακό που κάνουν προσπαθώντας να συνδέσουν το «ελληνικό» με 
την ακολασία, σίγουρα θα παραιτούνταν  από τέτοια παρακινδυνευμένα μέσα  
με στόχο την πολιτική τους επικράτηση, σε μια περιοχή που δεν έχει 
διαμορφωθεί πολιτικά και οι άνθρωποί της είναι έτοιμοι να εξοκείλουν χωρίς 
να έχουν συνείδηση των πράξεών τους. Φυσικά μπορούν να έχουν τις ιδέες τους 
και να επιδιώκουν τους σκοπούς τους, δεν μπορούν όμως να σπέρνουν ελεεινή 

διχόνοια σε ένα σπαραγμένο τόπο  και να εξάπτουν τα πολιτικά πάθη που 
απόρησα και λυπήθηκα όταν είδα πόσο φοβερά έχουν αναπτυχθεί, ένα μόλις 
μήνα μετά την είσοδο του ελληνικού στρατού στην Άρτα. 

Τη στιγμή που αφήνω την Άρτα, έχω καθήκον να συγχαρώ τον βασιλικό 
επίτροπο κ. Λουριώτη  για τη φροντίδα που επέδειξε στον γράφοντα τις 
γραμμές αυτές. Το ίδιο και για τους αδελφούς Ιωάννη και Δημήτριο Ν. 
Αντωνόπουλο εκ των οποίων  ο μεγαλύτερος, έχοντας πολύτιμα εφόδια 
τοπικών και γενικών γνώσεων προαλείφεται για  πολιτικούς αγώνες, ο δε 
δεύτερος συνεχίζει σαν δήμαρχος Άρτης. Θερμός πόθος στη ψυχή κάθε 
επισκέπτη στην Άρτα να δει την πόλη αυτή να αναδύεται αγνή και ρωμαλέα 

από την κολυμπήθρα του Σιλωάμ, αφήνοντας πίσω της με τους νέους 



ανθρώπους και όλες τις αμαρτίες των παλιών, προχωρώντας στο δρόμο της 
προόδου και της ατομικής και γενικής ευδαιμονίας μέσα από αποφασιστικά 
και γενναία μέτρα, στη λήψη των οποίων θα πρέπει να πρυτανεύσει πρωτίστως 
η πολιτική ηθική. 
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