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O Βασίλης Σάνδρης, διευθυντής της ΩΡΛ Κλινικής 
του Γεν. Νοσοκομείου Λάρισας, καταξιωμένος 
στη συνείδηση των συναδέλφων για την 

επιστημονική του αξία και την ηπιότητα και ευγένεια 
του χαρακτήρα του, μας επεφύλαξε μια έκπληξη. Έγραψε 
το οδοιπορικό στον τόπο και την Ιστορία του Σουλίου. 
Ο Β. Σάνδρης, αν και δεν είναι Σουλιώτης, έκανε μια 
ευλαβική γεωγραφική και ιστορική περιγραφή των ιερών 
χωμάτων του ορεινού όγκου του Σουλίου της Ηπείρου, 
που συνετέλεσε στον ξεσηκωμό του γένους μας και την 
τελική του απελευθέρωση. 

Γράφει ο Σάνδρης: «Όταν πατάς στα χώματα του Σου-
λίου σου έρχονται μοιραία ορισμένα ερωτήματα, όπως: 
Τι ζητούσαν οι άνθρωποι αυτοί εδώ επάνω; Πως κατάφε-
ραν τόσα χρόνια να τα βάλουν, άνισα, με πολλαπλάσιους 
εχθρούς; Ήταν ληστές; Ή ιππότες των ορέων; Τι ήταν αυ-
τό που τους έδινε τόση δύναμη να πολεμούν με νύχια και 
με δόντια για να κρατήσουν αυτά τα βράχια; Ήταν τελικά 
ήρωες ή μια χούφτα γιδοκλέφτες;»

Σε όλα αυτά τα ερωτήματα δίδει απάντηση ο Σάνδρης 
περιγράφοντας λεπτομερώς τους αγώνες των Σουλιωτών 
για την ελευθερία τους και αργότερα όλου του έθνους. ∆εν 
είναι δυνατόν να κατανοηθεί ο αγώνας των Σουλιωτών, 
αν δεν επισκεφτείς το χώρο, τα κάστρα, τις εκκλησίες, αν 
δεν περπατήσεις τα φαράγγια τις ρεματιές που περπάτη-

σαν εκείνοι. Ο Σάνδρης τα 
γνώρισε και μας παρέδωσε 
με το βιβλίο του το απέριτ-
το δωρικό τοπίο του Σου-
λίου και έγινε ένα με την 
ιστορία. 

Τον θεωρούμε το Β. Σάν-
δρη οξυδερκή ιστοριοδίφη, 
αγνό πατριώτη και λάτρη της 
Ελλάδας και των αγώνων των 
τέκνων της για την ελευθερία. 
Ο αναγνώστης εντυπωσιά-
ζεται όχι μόνο από το συγ-
γραφικό ύφος του συγγραφέα που οδηγεί τον αναγνώστη 
σε ένα άνετο και ξεκούραστο διάβασμα, αλλά και από το 
πλούσιο φωτογραφικό υλικό, το οποίο χαρακτηρίζεται από 
μια έντονη καλλιτεχνική διάθεση ζωγράφου, αποδίδοντας 
την πραγματικότητα των τοπίων και των χώρων που δια-
δραματίστηκε το έπος των Σουλιωτών. 

Οφείλουμε να συγχαρούμε και να ευχαριστήσουμε το 
συνάδελφό μας Β. Σάνδρη για το βιβλίο του, το οποίο πι-
στεύουμε ότι θα αποτελέσει σταθμό στη σύγχρονη ιστορι-
κή και γεωγραφική βιβλιογραφία του τόπου μας.

∆ημήτριος Ν. Γκέλης 
∆ημήτριος Μπατζακάκης
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