
β,άδη, χαί αργότερα, Ιως τήν τελευταία προπολεμική περί- 
ο8ο ύπό τήν διεύθυυσι τοϋ 'Αριστοτέλη Σαρδελλη,^ συνεχι- 
στοδ τής παραδόσεως καί το5 Ιργου τοΟ πατρός και του α- 
δελφοΰ του.

"Οσο για τον Πασχίδη είναι κάπως δύσκολο νά τον παρα- 
κολουθήσωμε στις μετακινήσεις καί δραστηριότητες του. 
Μοιράζεται, μέ τόν ίδιο ζήλο, ανάμεσα στον εκπαιδευτικό 
καί τόν δημοσιογράφο, χωρίς νά τόν έγχαταλειπη ποτε η
άποστολική διαθεσι.

Στά 1869 δημοσιογραφεϊ στήν Πόλι. Έ χει θά γνωρισθη 
μέ τόν διακεκριμένο Ή πειρώτη καβηγητή Ήροκλη Βασιαδη 
καί Οά ιδρύσουν τόν «'Η πειρωτικό Σύλλογο». Τστερα^ θα 
περιοδεύση στήν Ευρωπαϊκή καί ’Ασιατική Τουρκία για να 
έπιβεωρήση τά Σχολεία τών Ε λληνικών Κοινοτήτων ως απε
σταλμένος τή ; «Φιλεκπαιδευτικής Ε ταιρείας». Είναι ακου
ραστος καί αεικίνητος.  ̂ (

"Οταν έξερράγη ή Έπανάστασις στήν Κρήτη, διενηργη- 
σεν έράνους καί έστειλε σημαντικά ποσά στη δοκιμαζόμενη 
νήσο. Τό ΐδιο έκαμε κάθε φορά πού κάποιος εθνικός σκοπος
το απαιτούσε. ,

Κατά τή διάρκεια των μετακινήσεων του δενΜειναι καθ -
λου απίθανο νά πέρασε πολλές φορές άπο την Ελλάδα^ 
δημοσίευση άρκετών άπό τίς πραγματείες του στην Αθήνα, 
συνηγορεί γ ιά  τήν άποψι αύτή. Μιά άπό τίς πραγματείες αυ
τές μάλιστα, μέ τόν τίτλο: «Οί Ίσραηλιται, οι Αρμένιοι χαι 
οί Μουσουλμάνοι έν τ φ  Έ λληνισμφ» διαβαστηχε στον τότε 
Φιλολογικό Σύλλογο « Ό  Βύρων». Ό  ίδιος την χαρακτηρίζει
«ιστορικήν πολιτική καί φιλοσοφική»·......

’Αργότερα θά τόν συναντήσωμε πάλι στό Βουκουρέστι, 
έκδότη τής έφημερίδος «Δεχέβαλος». Ό  τίτλος τή ςεφ ϊ,μ ε- 
ρίδος του είναι μιά εύγενική φιλοφρονησις προς τους τοτ 
έλληνομάθεις Ρουμάνους. Είναι ή μεταφορα στην Ελληνικη

τοΰ ονόματος «Ντέτσεμπαλ» (Decebal) Βασιλέως τήςΔακιας, 
ή οποία, κατά τούς ιστοριογράφους, περιελαμβανε τα σημε
ρινά περίπου δρια τής Ρουμανίας.

'Η  έφημερίς τοΰ Πασχίδη, εβδομαδιαία και σε σχήμα 
τών προπολεμικών έπαρχιακών εφημερίδων, εχει έκδοθη,
δπως υπολογίζομε, στις 15 ’Απριλίου 1874. Δέν μπορούμε
νά προσδιορίσωμε μΓάκρίβεια τήν ημερομηνία επειδή^ τά 
πρώτα τρία φύλλα δέν υπάρχουν. Εύτυχώς έχουν διασωθή τά 
υπόλοιπα, άλλά μόνον έως τον άριθμό 21. Ιά οφείλομε στη 
φροντίδα τών ’Αδελφών Καζαμία, συγγενών τοΰ Πασχίδη, 
οί όποιοι μέ πολλήν άγάπη καί σεβασμό, άλλά καί δίκαια υ
περηφάνεια προσπαθούν νά συγκεντρώσουν κάθε στοιχείο πού 
θά βοηθοΰσε στήν όλοκλήρωσι τής εικόνας και τοΰ έργου τοΰ 
εκλεκτόΰ αύτοΰ τέκνου τής ’Ηπείρου καί στή διατήρησι τής 
μνήμης του. Στήν εύγενική αύτη προσπαθεια, που ξεπερνάει 
τά δρια μιας άπλής συγγενικής ύποχρεώσεως, γ ιά  νά βοηθή- 
ση στήν άκριβή ιστορική τοποθετησι μιας εξαιρετικής ηπει
ρωτικής φυσιογνωμίας, ταιριάζει, πιστεύομε, καθε καλός
λόγος.

’Έχομε τή γνώμη δτι τά. φύλλα τής εφημεριδος αυτής, 
τά όποια θά βροΰνε κάποτε τή θέσι τους στό Μουσείο Έ λλη
ν ικοΰ Τύπου, δταν μιά παληότερη σκέψις γιά τήν ϊδρυσί του 
πραγματοποιηθή, άποτελοΰν μιά άπό τ ίς  ζωντανωτερες μαρ
τυρίες γιά τήν πνευματική πληρότητα τοΰ Πασχίδη. Γιά την 
εύρύτητατής άντιλήψεως καί τών γνώσεων του, που τοΰ επε- 
τρεπαν ν ’ άγκαλιάζη μέ τή μεγαλύτερη άνεσι κάθε πρόβλη
μα τής έποχής του, τήν οποία, πολλές φορές, την ξεπερνοΰσε 
μέ τ ίς  ριζοσπαστικές πρωτοβουλίες και τις μεγαλοπνοες εμ
πνεύσεις του.

Μόνιμα συνθήματα στήν προμετωπίδα τής έφημερίδος 
του: «Άδελφισμός τών Λαών τής ’Ανατολής» καί «Μέθεξις 
τοΰ ώραίου φύλου είς τά τής Πολιτείας».


