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m yw  ’Αξιούπολις, Άμύνταιον (Σόροβιτς) Αλμυρός, Βλάτση, ΒαρυμζτόΛη,

Βέρροια, Βόλος, Βογατσικόν, Γαλάτιστα, Γενιτσά, Γουμένιτσα, [Δρφισ,
’Έδεσσα, Έλασσών, Καστόρια, Κουλακιά, Κοζάνη, Καζακλάρ, Κιλκίς,

0 Κάρπη, Λιαρίγκοβον, Λαμία, Μαύροβον, Νιγρίτα, Νάουσα, Πρόμαχοι,
Παλαιοχώριον, Σιάτιστα, Σωχός, Σέλιτσα, Σιδηρόκαστρον Τύρναβος, ;|fg

| θ ®  Τσοτύλιον, Τρίκανλα, Νέον Πετρίτσι, Φλώρινα. | Q |

Π Ε Ρ I Ε X
Γ. Χατζηκυριάκου, ‘Ιστορική άνα3κόπησις του 

Μακεδονικδΰ άγωνος.

Έπιστολκι προ; τον  «Μ ακεδονικόν άγώνα»
αί εξή ς :

1. Π α ν .  Σ  π η λ ι ά δ ο υ , «ντισιρατήγου.
2. Α . Π α ν ο υ σ ο π ο ν λ ο υ ,  υποστρατήγου.
3. Μ. Κ  α λ ο γ ε ρ α, υποστρατήγου και βου-

λευιοΰ ’ Αθηνών.

4. Ε υ θ υ μ ί ο υ  Κ α ο ΰ δ η ,  οπλαρχηγού.
5. Ά  ρ. Κ  ω ν σ τ u ν τ ι ν ί δ ο υ, δικηγόρου

Σελίδες τοΰ Μακεδονικοί άγωνος. ’Εκ τής

περιφερείας Βοεμίτση; - Πετρόβου - Κουφαιλίων.

Τσόντου Βάρδα. ΟΙ Βούλγαροι καί ή Μακε
δονία. (Συνέχεια κα! τέλος).

Κυρ. Ταβουλάρη. ‘ Ο  Μ α *  άγών κο$ τά «!*<?-
τελέαματά του. (συνέχεια και τέλος).

Σελίδες Μακεδονικού άγώνος. 'Η  δράσις *1 
περιπέτειαι τ «δ  Κωνστ. Μάνου.

Βιογραφία καί δράσις τ^δ Καπετάν Περ-
δίκκα.

Ο Μ Ε Ν Α  :$9*** ·

Γεωργίου Πέτσου. Λόγος εις τό Μνιιμόουνον  
Παύλου Μ ελά  τελεα0έν ύπό τοΰ Παραρτήματος  
’Εδέσσης.

5 ί; Ίίοάννου Μέλφου, Γυμ>ασιάρχου. ΟΙ άγώνες 
τοΰ Ε λλη ν ισμού  έν Μακεδονία κατά Τούρκων  
κο Ι̂ Βουλγάρων διά τών Σχολείων.

Τό Μ νημόσυνον τοΰ Παύλου Μ ελά. “Αρ-
Ορον εφημερίδος «Π ρ ω ία ς  »  ’̂Αθηνών.

Γ. Χατζηκυριάκου. Λ ό γο ;  επιμνημόσυνος εϊς 
μνήμην  τβδ Παύλου Μ ελά  «α ί  τών πεσόντων

Μα*εδργικοιΙ παροιμία».

Ε ικ ό ν ά ς  :  Δυο Εικόνες Βλασίου Τσιρογιάννη αντιστρά
τηγου.
Γεωργίου Δικωνύμου η Μ ««ρ ή ·
’Αθανασίου Μπέτση εκ ΚοίρπΊζ (Τσερναρέκα) 
Ά νταρτικον Σώμα Καπετάν "AYQa·
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ΠΕΡ ΙΟ Δ ΙΚΟ Ν  Ε ΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ

Έκδιδομενον ύπό τήν  έπίβλεψιν τ?τραμελοΰς έπιτροπής, άπαρτιζομένης έκ τών Διοικητικών  

Συμβουλών τής Εθνικής Όργανώσεως “ 0  ΠΑΥΛΟξ MEAflS ,, 

καί τήν διεύδυνσιν τοΰ Προέδρορ αύτής Γ. Χ ΑΤΖΗ Κ ΥΡΙΆΚ Ο Υ.

ΓΡΑΦΕΙΑ.: ΟΔΟΣ Ε Γ Ν Α Τ ΙΑ  40 — Α Μ Ε Ρ ΙΚ Α Ν ΙΚ Η  ΣΤΟΑ ΑΡ. 13

Τΐΐ5ΞΞΈΞΉΞΞ5ΓΒΕΗ5ΓΒ5ΓΞ5ΞΞΕί5ΞΞΈΞΞ5Ξ5ΗΞΞΞΞΞΞΞΉ.ιϊ] Vic 7W σ.5Ή5Ή5Η£ΓΕ5ΞΞΞΞΗΗΗΞΞ5ΗΞΒ5Ξ5ΗΞΗΞΞΞΗΞΈΞΞ5ΞΓ

Γ. Χ Α Τ Ζ Η Κ Υ Ρ Ι Α Κ Ο Υ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΙΙΣ ΤΟ Υ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΟΝΟΣ
Συμπλήρωσις τής εικονος τής άγριότητος και ώμότητος τών Β ουλ 

γάρων έν τίί κατά τών ‘Ε λλήνω ν  τής Μακεδονία έπιθέσει αύτών.— Τό  
©Ικοτροφεϊον τών ορφανών Άλιστράτης  τών υπό τών Βουλγάρων  
δολοφονηθέντων.— Άπόφασις κα'ι παρασκευή ήμών πρός ένοπλον άμυ- 
\-αν.— ‘η  θρασύτης και τό άτιμώρητον τών Βουλγαρικών συμμοριών. 
— Πυρπόλησις έν τώ λιμένι Οεσσαλονίκης|Γαλλικοΰ}[έμπορικοΰ άτμο-  
πλοίου.— Τό άνατρεπτικόν έν Θεσσαλονίκη κίνημα καί ό πανικός τής 
πόλεως. — Α ί συμπάθειαι τών Ευρωπαίων ύπέρ τών δήθεν πιεζομένων  
Βουλγχρων.— ‘Η ανάγκη τής ένοπλου ήμών άμύνης.

Προς συμπήρωσιν τής είκόνος, τήν 
οποίαν διά τών μνημονευθέντων γ ε 
γονότων έσκιαγραφήσαμεν είς το 
προηγούμενον τοΰ προηγουμένου τεύ
χους άρθρον μας, είκόνος τής άγριότη
τος καί τής ώμότητος τών Βουλγάρων 
κατά τών Ελλήνων τής Μακεδονίας, 
τήν οποίαν σπανίως άπαντα τις εν 
τή Eaxopiq: τών άντιθέσεων τών έ- 
θνών άνευ εμπολέμου συγκρούσεως, 
θά μνημονεύσωμεν καί τινα άκόμη 
γεγονότα, τά όποια εξώθησαν τον 
Ελληνισμόν εϊς ένοπλον κατά τών 
Βουλγάρων άμυναν.

Τή πρωτοβουλία, και ένέργεί^ τοΰ 
τότε Μητροπολίτου Δράμας καί κα
τόπιν Σμύρνης, τοΰ έθνομάρτυρος 
Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ ,  ίδρύθη καί έλει- 
τούργει εν Ά λ ισ τρά τη  οίκοτροφεΐον 
μετά έκπαιδευτηρίου, τό όποιον συ- 
νεκέντρωσε καί περιέθαλπε τά ορ
φανά τών ύπό τών Βουλγάρων δολο- 
φονηθέντων ‘Ελλήνων τής περιφε- 
ρείας Δράμας. Τοΰτο επεβουλεύοντο 
καί μέ έχθρικόν όμμα Ιβλεπον οί 
Βούλγαροι καί έπεχείρησα*» πλέον 
ή άπαξ νά έμπρήσωσιν αυτί» καί κατα-

καύσωσι μετά τών εν αύτφ μικρών όρ - 
φανών καί τών διδασκάλων. Διά τοΰ
το έλήφθησαν μέτρα πρόί φρούρησιν 
αύτοΰ. Τήν νύκτα ίδίως ένοπλος έκ 
πολιτών καί διδασκάλων φρουρά διε- 
νυκτέρευεν ώς έν στρατοπέδφ.

Ή  κατά τής Μακεδονίας έπιβου- 
λή τών Βουλγάρων είχε φθάσει είς 
δξύτατον σημεΐον άπό τοΰ 1900 — 
1903. Α ί δολοφονίαι, οί έμπρησμοί 
κχι αί καταστροφαί ολοκλήρων χω
ρίων, αί άνατινάξεις γεφυρών καί σι
δηροδρόμων καθ’ έκάστην έπληθύ- 
νοντο. Ή  θρασύτης τών βουλγαρικών 
συμμοριών, αί όποΐαι εμειναν καί 
ατιμώρητοι καί ακαταδίωκτοι ύπό 
τών Τουρκικών αρχών, έδημιούργη- 
σε δι’ ήμ<5ς τους "Ελληνας άφόρη- 
τον κατάστασιν. Τφ 1902 καί 1903 
ό αρχηγός βουλγαρικής συμμορίας 
(βοεβόδας) Τσακαλάρωφ ■ έπί κεφα
λής πολλών εκατοντάδων συμμορι
τών ένοπλων διέτρεχεν έφιππος τό 
διαμέρισμα Καστορίας — Φλωρίνης 
— Κλεισούρας κηρύττων τήν δελεα
στικήν καί άπατηλήν πρόσκλησιν τών 
κατοίκων είς άπελευθέρωσιν τής 
Μακεδονίας άπό τών Τούρκων, έ-

τρομοκράτησε τούς κατοίκους καί 
προέβαινεν είς β οπραγίας, πυρ
πολήσεις καί φόνους. Πολλά χω
ρία τοΰ τμήματος εκείνου μετεβλή- 
θησαν 3ίς σωρούς έρειπίων.

‘Η  θρασύτης αύτών έφθασε πλέον 
είς τό μή περαιτέρω. Έτρομοκράτη- 
σαν καί αύτήν τήν Θεσσαλονίκην 
κατ” Απρίλιον τοΰ 1903.Έπυρπόλη- 
σαν όλόκληρον μέγαν εμπορικόν άτ- 
μόπλοιον τήςγαλλικής εταιρίας τών 
Γ α λ λ ι κ ώ ν  Δ ι α π ο  ρ θ μ ε ύ σ ε ω ν  
έν τφ  μέσφ τοΰ λιμένος καί τό όποιον 
ώς λαμπάδα άνέφλεξαν. Είς Τ·ο μέσον 
τοΰτο κατέφυγαν ώς μέσον διαμαρ
τυρίας διά τήν τουρκικήν δήθεν τυ
ραννίαν, τήν όποιαν αυτοί ύφίσταντο 
έν Μακεδονία ώς έπικρατοΰντες δή
θεν κάτοικοι αυτής καί δή καί είς 
αύτά τά νοτιώτερα τμήματα αύτής, 
είς αύτήν τήν παρά τόν Θερμαϊκόν 
Θεσσαλονίκην. Δέν ήρκέσθησαν είς 
τό άνωτέρω θρασύ πραξικόπημα, άλ
λά μετά 2— 3 ήμέρας θέτουν είς έκ- 
τέλεσιν τό πρό καιροΰ παρασκευασθέν 
θρασύτερον έτι σχέδιον τής άνατινά- 
ξεως δι’ εκρηκτικών ύλών τοϋ κατα
στήματος τής ’ Οθωμανικής τραπέζης, 
τής καταστροφής τοΰ δι’ αεριόφωτος 
φωτισμοΰ τής πόλεώς μας, τής έπι- 
θέσεως διά βομβών είς κεντρικά τής 
πόλεως καφενεία, διά τών οποίων 
κατώρθωσαν νά προκαλέσουν τρομο
κρατικόν πανικόν καί μίαν νύκτα 
σκότους καί τρόμου καταπληκτικού 
καί τοΰτο πρός τόν σκοπόν, τόν ό
ποιον άνωτέρω έχάράκτηρίσάμεν.

Οΰτω κατώρθωσαν πράγματι διά 
τών μέσων τούτων, εχοντες καί είς 
τά κυριώτερα τής Εύρώπης κέντρα 
έπί άμοιβή δημοσιογραφικά όρ
γανα καί κατάλληλα πρόσωπα, νά 
προκαλέσουν τάς συμπαθείας τών 
Ευρωπαϊκών λαών ώς τυραννούμενοι
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Α ν καί δέν παραγνωρίζομεν on ήμ- 
ποροΰμεν νά προκαλέσωμεν παρεξήγη- 
σιν εκ τής δημοσιεΰσεως τής κα
τω τέρω  επιστολής τοΰ αντιστράτηγου 
κ. Σπηλιάδου πρός τόν γεν. γραμματέα 
τής ήμετέρας Έ θ ν . Ό ργανώσεως κ. Ρα- 
δίσην κα! νά προσκροΰσωμεν εις τήν 
εγνωσμένην μετριοφροσύνην τοΰτου θεω- 
ροϋμεν σκόπιμον και συνοδόν πρός τόν 
σκοπόν τοΰ Μακ. Ά γώ νος  τήν δημοσί- 
ευσιν αυτής, εν τή όποίφ περιλαμβάνον
ται ενδιαφέροντα στοιχεία τής ιστορικής 
τοϋ Ά γώ ν ο ς  διοργανώσεως.

Καλλιθέα τή 6 Αύγουστου 1929 

Φίλτατε κ. Ραδίση,

"Ελαβον τήν  άπο 2 τρέχοντος  
έπιστολην σας, ή άνάγνωσις της 
οποίας μοΐ έπανέφερον εϊς την  
μνήμην τούς μετ’ αυτοθυσίας ά- 
Υώνας ενός ακραιφνούς ίδεολό- 
γου Μοναστηριώτου, δστις ουδέ 
προς στιγμήν ποτε έδίστασε νά  
αντιμετώπιση οίονδήποτε προσω
πικόν κίνδυνον, προκειμένου νά  
έκτελέση και τήν δυσχερεστέραν 
έκ τών εντολών, αϊτινες άνετί- 
θεντο παρά τού κέντρου Μ ο να 
στηριού κατά τήν αίματηροτέραν  
περίοδον τοϋ Μεκεδονικοΰ άγώ- 
νος, ήτις σημειωθεΐσα κατά τό έ
τος 1905 έκρινε τήν τύχην τού ά- 
γώνος ύπέρ τοϋ Ελληνισμοΰ  τοΰ 
δυτικού διαμερίσματος Μακεδο
νίας.

‘Ο Μοναστηριώτης ©υτος, όσης  
έξετέλει τά λίαν επικίνδυνα τό
τε καθήκοντα τοϋ διδασκάλου

Γραδεσνίτσης ών συγχρόνως καί 
αντιπρόσωπος τοΰ κέντρου Μ ο να 
στηριού έν τή σχετική περιφερεία 
τοΰ προρρηθέντος χωρίου, ε?σθέ 
σείς κ. Ραδίση. Μέ συγκίνησιν δέ 
αναπολώ τήν  προβυμίαν καί αύτα- 
πάρνησιν( μεθ* ής έξετελεΐτε τάς 
έντολάς τοϋ Κέντρου, ή τιμή τής 
Διευθύνσεως τοΰ οποίου είχεν  
άνατεθή είς τόν υποφαινόμενον, 
όστις έχων συμβοηθόν τόν  άείμνη- 
στον Νικ. Κοντογούρην εσχε τήν  
ευτυχίαν νά  οργάνωση, όσον οϊόν  
τε έντελέστερον, τόσον τήν πό- 
λιν  Μοναστηριού, ώς καί πάσαν 
τήν ύπαιθρον χώραν τοΰ δυτικοΰ 
διαμερίσματος Μακεδονίας.

Μέ τήν  αύτήν δέ συγκίνησιν  
ά,ναπολώ καί τάς περιπετείας μιας 
τραγικής αίματηράς ήμέρας, αΐτι- 
νες συνετέλεσαν είς τόν  στενώτε- 
ρον σύνδεσμον τών ύποστάντων  
τάς περιπετείας ταύτας είς Δράγος, 
λόγω τής άλληλεγγύης, ην παρέ
χει πάντοτε εις 'κοινός κίνδυνος, 
μετά θάρρους καί νικηφόρως ά,ντι- 
ματωπισθείς.
Έπιθυμών καί [έγώ ΐνακατά δύνα- 
μιν συμβάλω είς τό εργον, όπερ 
τόσον προφρόνως άνέλαβεν ό 
καθ’ ύμάς Σύλλογος, θά προσπα
θήσω λίαν προσεχώς, άνατρέχων  
διά τής μνήμης (διότι δυστυχώς 
αί σχετικαί , μου σημειώσεις προ 
πολλοϋ άπωλέσθησαν) είς τό πα
ρελθόν, όπως εξιστορήσω τά τής 
άρχής τής τακτικής όργανώσεως 
τοΰ κέντρου Μοναστήρίου, ώς καί 
τά έμφιλοχωρήοαντα σοβαρώτε-

δήθεν ύπό Τούρκων καί ‘Ελλήνων 
αύτοί οί κυριώτεροι κάτοικοι της Μα
κεδονίας, Ινφ ήμεΐς ΰφιστάμεθα τό- 
σας δοκιμασίας καί κινδύνους έξον- 
τώσεως καί ώς άτομα καί ώς έθνικό- 
της ακριβώς υπ’ αύτών. Δέν έπαύ,- 
σαμεν βεβαίως διαμαρτυρόμενοι καί 
ύψοΰντες φωνήν έσχατης άγανακτή- 
σεως καί άπελπισίας άπευθύνοντες 
καί εγγράφους διαμαρτυρίας καί είς 
τάς Μεγάλας Δυνάμεις έν όνόματι 
τής άληθείας καί τοΰ δικαίου της 
άνθρωπότητος καί τών έθνικοτήτων. 
Ά λ λ ’ ή φωνή μας Ιμεινε φωνήβοών- 
τος έν τη έρήμφ. Κατέστη διά ταΰτα 
καταφανής πλέον ή άνάγκη τής έ
νοπλου άμύνης' ήμών προς άποσόβη- 
σιν τοδ δν διετρέχομεν έσχάτου κιν
δύνου, διότι ή θρασύ^ης ·;ών Βουλ
γάρων ύπερέβη πλέον παν δριον.

Έγένοντο μυστικαί συσκέψεις τής 
ένταΰθα ‘Ελληνικής κοινότητος 6πά» 
τήν προεδρείαν τοΰ τότε Μητροπο- 
λήτου Θεσσαλονίκης Αλεξάνδρου 
μετά τοΰ τότε γενικοΰ προξένου τής 
‘Ελλάδος Εύγενιάδου.

Τοιαΰται συσκέψεις καί συνεννοή
σεις έγένοντο καί είς άλλας Έ λλη - 
νικάς κοινότητας τής Μακεδονίας, 
Μοναστήρίου, Σερρών, Καβάλλας 
κλπ. ‘Ιδρύθη το £ν Άθήναις ‘Ελ
ληνικόν κομιτάτον πρός συγκρότησιν 
έπαναστατικών ένόπλων σωμάτων 
καί ουτω ήρχισεν ή πρός ένοπλον ά
μυναν παρασκευή.

Περί αύτής θά είσέλθωμεν άπό 
τού επομένου άρθρου μας τοΰ επο
μένου τεύχους.

Γ . Χ Α Τ Ζ Η Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Ο Υ

ρα γεγονότα κατά τόν  χρόνον τής 
εκεί διαμονής μου.

Μετά τιμής και φιλικωτάτων  
αισθημάτων

Π . Σ Π Η Α ΙΑ Δ Η Σ
Α ντισ τρά τηγος

Θεσσαλονίκη τή 30 Ιουλίου 1929 

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε

‘Η  Ιμπνευσις της έκδόσεως πε- 
ριοδικοΰ «Μακεδ. Ά γ ώ ν »  ύπό 
τής ύμετέρας όργανώσεως άποτε
λεΐ εθνικήν ύπηρεσίαν, έφ' όσον 
επιδιώκεται νά  γνωσθή είς πάντας  
τούς "Ελληνας, ότι ό ποταμός τοϋ 
αϊματος ό ποτήοας τήν Μ ακεδονί
αν κατά τό 1912— 13 καί 16— 18, 
έπήγασεν έκ τών έθνολογικών καί 
Ιστορικών άπαραγράιττων δικαιω
μάτων μας, μέ παραπόταμον τόν  
Μ ακεδονικόν αγώνα, έκ τών λε
πτομερών τού όποιου θέλει έτι δι
ατρανωθώ, τί δύναται νά κατορ
θώσω έν άτομον, μία όμάς, έν χω
ρίον, μία περιφέρεια, ε£ς λαός, ό -  
στις έχει βαθεΐαν εθνικήν συνεί- 
δηαιν, άκράδαντον πίστιν, άκμαΐ-  
ον ήδικόν καί έπίγνωσιν πώς 
πρέπει νά  διεκδικρ τά δικαιώμα- 
τά του, ϊνα  οί έπιζώντες καί έπι- 
γιγνόμενοι καί έκ τού Μακεδο
νικού άγώνος άντλοϋντες διδάγ
ματα αυτοθυσίας μή ύστερήσω- 
μεν όψέποτε ήθελεν τεθίί καί πά
λ ιν  ένκινδύνω ή άκεραιότης τής 
φιλτάτης μας πατρίδος.

Συγχαίρων ύμάς διατελώ  
Μετά τιμής

Α . Π Α Ν Ο Υ Σ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  
Υποστράτηγος έ. ά.

Υ . Γ. Ώ ς  ό κ. Τσόντος Βάρβας 
μνημονεΰοει οτι παρέδωκεν είς εμέ τόν 
ένοπλον άγώνα έν Κορεστίοις θέλω καί 
Ι',ώ  άνεχίση τοϋτον αφηγούμενος.

Θεσσαλονίκη τή 31 ’ Ιουλίου 1929 

Α ξιότιμε κ. ΔιευΘυντά

Είς τό ύπ’ άριθ. 3 φύλλον τής 
22ας ’Ιουλίου 1929 τοΰ έθνικοϊστο- 
ρικού περιοδικού «ό Μακεδονικός  
άγών» καί έν συνεχεία τών ύπό 
τοΰ κ. Κυρ. Ταβουλάρη δημοσιευ- 
ομένων ύπό τόν τ ίτλον  «ό Μ Α Κ Ε 
Δ Ο Ν ΙΚ Ο Σ  ΑΓΩ Ν  ΚΑ Ι Τ Α  ΑΠΟΤΕ- 
Λ Ε Σ Μ Α  Τ Ο Υ »  έγράφη άναλήθειά  
τις, τήν  οποίαν δέν δύναμαι ή 
νά  θεωρήσω προϊόν σφαλμάτων  
τής μνήμης τοϋ γράψαντος ώς 
έκ τοϋ παρελθόντος έκτοτε μα- 
κροϋ χρόνου, ή ότι ταύτην ήρύ- 
σθη έξ εσφαλμένων πηγών.

Τ ή ν  άνακρίβειαν ταύτην, χω-



ρίς νά  νομισθώ ©τι ζητώ νά  διεκ- 
δικήσω τήν  πρωτοπορείαν τοΰ α 
γώνας τούτου, ά λλά  χάριν τή§ ί- 

. ατορικής άκριβείας, επιθυμώ να  ε
ξακριβώσω καί παρακαλώ δπως 
μο'ι έπιτρέψητε, κύριε διευθυντά, 
νά  έκθέσω έν όλίγοις τήν  α λ η 
θή αυτής έξιστόρησιν.

Δ έ ν  είναι ακριβές εκείνο, δ 
ό κ. Ταβουλάρης έκθέτει, δτι τδ 
πρώτον Σώμα, τδ όποιον έσχημα- 
τίσθη καί έξήλθε τών αυνόρων ήτο  
τοΰ  ̂ αειμνήστου Παΰλου Μελά, 
ά λλά  τδ άληθές είναι, δτι πρώτον 
ένοπλον Σώμα ύπό τδν υποφαι
νόμενον, δυνάμεως 10 άνδρών, 
πάντων έκ Σφακίων τής Κρήτης 
καταγόμενων, έξήλθε τών συνό
ρων τδ έτος 1903.

"Οτι έπίσης μετά έν έτος, ήτοι 
τδ 1904·— χρονολογία, ήν μνημο 
νεύει καί ό κ. Ταβουλάρης— , δτε 
έξήλθε μέ ένοπλον σώμα ό ά εί- 
μνηατος Παΰλος Μελάς, ό υπο
φαινόμενος έδρων μετά τοΰ Σ ώ 
ματός μου έν Κ0ΡΕΣΤΙ01Σ * a i  
οτι έπίσης όλίγον πρό τοΰ φόνου 
του ήρχετο πρός συνάντησίν μου.

Ταΰτα δέ έπιθυμώ νά γνωσθώ- 
σιν Ιπακριβώς, καθ’ δσον τά έν τώ 
περιοδικώ 'Υμών εκτιθέμενα θεω
ρώ ώς έπίσημα καί ακριβή καί δέ
ον  νά  ωσι τοιαΰτα.

Μ ετά τιμής
Ε Υ Θ Υ Μ ΙΟ Σ  Κ Α Ο Υ Δ Η Σ  

'Οπλαρχηγό;

“Αθήναι 28 ’ Ιουλίου 1929

Πρές τήν Διεύθυνσιν τού 
εικονογραφημένου Περιοδικού 

«Μακεδονικοί Άγώ ν»  
Θεσσαλονίκην 

Κύριε Διευθυντά,

"Ελαβον τό άποσταλέν μοι 
τεΰχος τοΰ άξιολόγου Περιοδικού 
Σας  και σάς ευχαριστώ πολύ.

Είς τάς σελίδας τοΰ περιοδικοΰ 
τούτου άναζή ό ’Έ λ λ η ν  τήν  πρό 
τοΰ 1929 έποχήν, ή όποία τόσας 
μαρτυρικάς άγωνίας, ά λλά  και τό- 
αας κρυφάς ελπίδας έγέννα είς 
είς τήν ψυχήν τοΰ παλαίοντος τό 
τε ύποδούλου Έληνισμοΰ. ‘Η ώρι
μος ήδη ‘Ελληνική  γενεά μετά  
συγκινήσεως ενθυμείται τούς ά- 
γώνας έκείνους τοΰ ’Έθνους έν  
Μακεδονία, οί όποιοι κυρίως καί 
προελείαναν τήν μετέπειτα άπε- 
λευθέρωσιν τών Νέων Χωρών.

Σάς εύχομαι πλήρη ίκανοποίη- 
σιν είς τούς σκοπούς τοΰ περιοδι- 
κοΰ Σας καί έπικράτησιν απόλυ
τον είς τδν  ύπέρ προστασίας τών  
Μακεδονομάχων άγώνά χας παρά

ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ
Έ κ  τής περιφερείας Βοεμίτσης — Πετρόβου — Κουφαλίων

Ά ν ά  τήν περιφέρειαν Βοεμίτσης— Π ε
τρόβου— Κουφαλίων οι Βούλγαροι ήρ- 
χισαν προπαγανδίζοντες από τό 1895 με
τά μεγάλης δμως μυσιικότητος μή γενό- 
μενοι ποσώς αντιληπτοί.

Τό Βουλγ. Κομιτδτον, άποτελούμενον 
ώς έπι τό η^εΐστον εκ γηγενών Βουλγάρων 
έφοδιάζετο καί ένισχύετο παρά τής επισή
μου Βουλγαρίας. Τοΰτο κατ’ άρχάς εμι- 
σθοδοτεΐτο εκ Σόφιας, δργανωθέν δμως 
κατόπιν τελείως καί ένισχυθ·έν είσέπρατ- 
εεν παρά τών κατοίκων ώ ; κεφαλικόν 
φόρον έβδρμαδιαίως διάφορα ποσά κατ’ 
άτομον, Καίτοι δ σκοπό: τοΰ Κομιτάτου 
άπέβλεπεν είς τήν έκβρυλγάρισιν τοϋ 
πληθυσμοΰ προφασιζόμενον δμως δτι ό 
σκοπός του έστρέφετρ κατά τών Τρύρ- 
κων έξηπάτα τόν πληθυσμόν, ΰπρθαλ- 
πόμενρν οΰτω παρ’ δλων ανεξαιρέτως 
τών κατοίκων.

"Ο τε τό Ι 898— 1900 είχε τελείως δρ- 
γανωθή αναφανδόν πλέον έξηνάγκαζε 
τόν πληθυσμόν ν’ αποσκίρτηση τή ς ’Ορ
θοδοξίας καί ασπασθή τρ Σχίσμα καί είς 
τάς εκκλησίας καί τά σχολεία νά είσαγά- 
γη τήν Βουλγαρικήν γλώσσαν. Καί εκεί
νος δστις δέν συνεμορφώνετο μέ τάς 
διαταγάς τοϋ Κομιτάτου έαμωρεϊτο διά 
πυρός καί σιδήρου,

Ά π ό  τότε πολ,λοί ήσπάσθησαν τόν 
Βουλγαρισμόν ώς πρώται άποσπασθεΐ- 
σαι κοινότητες φέρονται ή Τούμπα και ή 
Γοργόττη, άλλά καί παλλοί άρνηθέντες 
κατεκρεουργήθησαν ανηλεώς ύπ1 αΰτοΰ.

'Ως πρώτα θύματα τών δολοφόνων 
χειρών τοΰ Βουγαρικοΰ Κοιιιτάτου φέ
ρονται ό εκ Γρργότιης Πέτρος Κωφός 
πεσών παρά τό ’Ίσβορον τής Βοεμίτσης. 
Μ ετ’ ολίγον οϊ έξ Ό ριζάρτσης ’ Αθ\ Ά -  
λήρης, ό υιός αύτοΰ Μ ίνως καί ανεψιός 
αΰτοΰ, οϊτινες έφιλοξένησαν μέν τά δο- 
γανα τοΰ Κομιτάτου, επειδή δμως δέν έ- 
νέδωκαν εϊς τάς πρός εκβουλγάρισιν ά- 
πειλάς του κατεκρεουργήθησαν σκληρώς 
καί παραδειγματικώς εντός τής οικίας 
τω ν.

Τ φ  1902 ό περιβόητρς Κομιτατζής 
Ά π οστόλ  Βοεβόδας δ έκ Βοεμίτσης 
(Ά ξιουπόλεως) καταγόμενος, 6 υπό τών 
Βουλγάρων έπωνυμοΰμενος « 'Ή λ ιο ς  
τοΰ  Ο α ρ δ α ρ ίο υ » διέτρε/ε αχαλίνω
τος τήν άπό Ά ξιο »π όλ εω ς  μ,έχρι λίμνης

τή Κυβερνήσει τής έλευθέρας Π α 
τρίδος, διότι οί Μακεδονομάχοι  
είναι άξιοι τής εύγνωμοσύνη£ τοΰ 
"Εθνους καί τής πά^ης φύσεως ύ- 
ποστηρίξεως καί προστασίας τοΰ 

άτους.
Μετά πάσης τιμής

Α Ρ ϊΣ Τ Ο Τ . Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ ΙΔ Η Σ  
Δικηγόρος

Γενιτσών πεδιάδα, μή δυναμένη^ ή μάλ
λον μή θελούσης τής Τουρκικής Αρχής 
νά τόν κατασυντρίψη, άκολουθούσης πάν
τοτε ώς πρόγραμμα τό «διαιρεί και βα
σίλευε». Ά π α σ α  σχεδόν ή περιφέρεια 
ειχεν άποσπασθή τοΰ Έλληνισκ.οΰ μή δυ- 
ναμένη νά διατηρήση μήτε ‘ Ελληνικάς 
εκκλησίας, μήτε ‘ Ελληνικά σχολεία διά 
τόν φόβον τοΰ Ά π οσ τόλ— Βοεβόδα. Τ ό 
τε τό πρρΊυργιον τοϋ ‘ Ελληνισμού τής 
άνωτέρω περιφερείας εμεινε τό Πέτρο- 
βον ("Α γιος Πέτρος), τό όποιον πολύ δι
καίως ύπό πρλλών έπονομάζεται «Μ α 
κεδονικόν Σούλι».

Τό Βουλγαρικόν Κομιτάτον ήλπιζεν, αν 
κατώρθωνε νά έκβουλγαρίση τό Πέτρο- 
βον, δτι θά εξέλειπε παν ίχνος Ε λληνι
σμού έξ δλης τής περιφερείας. Είς τ® 
Πέτροβον έζη τότε δ ΙΙχπαμ,ανώλης, 
δστις αν καί έβδομικοντοΰτης διετήρει 
άκμαΐον τό έθνικόν φρόνημα, ιερουργεί 
‘ Ελληνιστί, άπέπεμπε τής έκκληιίας σκλη
ρώς εκείνον, δστις τή προτροπή τών 
πρακτόρων τοΰ Κομιτάτου ήθελεν απαγ
γείλει τροπάριόν τι Βουλγαριστί καί πε- 
ριέθαλπε τούς Έλληνοδιδασκα'λους. Οί 
δυο υιοί του υπό τό πρόσχημα τοΰ δι
δασκάλου, διοριζόμενοι ώς τοιοϋιοι εις 
τάς πλέον έπικινδΰνους θέσεις, προσέφε- 
ραν πλείστας δσας έθνικάς υπηρεσίας 
κατορθώσαντες νά αποβάλλουν τόν Βουλ- 
γαροδιδάσκαλον καί νά καταλάβουν οί 
ίδιοι τά σχολεία, ώς είς τήν Τ%ίεοχω- 
ρούδα , Λ Ιπ χροβ ίτοαν,’Οΐϊβάνην. 
Ά λ λ ο ς  υίός του Διονύσιος μετέφερε διά
φορα δπλα κινδυνεΰσας καθ·’ οδόν καί 
σωθείς ώς έκ θαύματος καί έξώπλισε 
πολλά παλληκάρια τοϋ Πετρόβου.

Ό  Πακαμανώλης πολλάκις εϊδοποιή- 
θη ν’ ασπασθή τό Σχίσμα, πολλάκις διε- 
τάχθη ν 5 άποτρέψη τόν υιόν του μεταφέ- 
ροντα δπλα είς Πέτροβον, πολλάκις ή- 
πειλήθη διά θανάτου δλης τής οϊκογε- 
νείας του αν τούς υίοΰς του δέν αποσΰ- 
ρη τοϋ Έλληνοδιδασκαλικοϋ έργου.

Κ α τ’ Αΰ/ουστον τφ  1904 οί Κομι
τατζήδες άπαγαγόντες αύτόν έν καιρφ 
νυκτός άπέσπων τήν γενειάδα, του έκα- 
κοποίησαν διαφοροτρόπως καί προέτρε- 
πον αύτόν νά παύση περιθάλπων τόν τό 
τε m  Αοκόβης τής Χαλκιδικής ελληνο
διδάσκαλον Γεώργιον Α γγέλου , νά παύ
ση ιερουργών ‘ Ελληνιστί κ.τ.λ. Ά ν  ήθε
λε τήν ζωήν του καί τής οίκογενείας του, 
τοϋ ελεγαν, επρεπε νά συμορφωθή με τάς 
διαταγάς τοΰ Κομιτάτου. Είς δλα αύτά 
εμεινε ατάραχος δ Παπαμανώλης· προε- 
τίμα ν ’ άποθάνη παρά ν’ άποσκιρτήση 
τής ’Ορθοδοξίας. Ό  έν Θεσ)νίκη τότε 
Πρόξενος τής Ελλάδος είς μάτην τόν 
παρεκίνει νά μεταβή είς 'Ά γ ιο ν  "Ορος 
διά τήν άσφάλειάν του. Ποίαν ασφάλειαν 
δμως θά ειχε τότε ή 20μελής οικογένεια



το υ ; Τ ι θά έγίνοντο ο! λοιποί πιστοί 
"Ελληνες συγχωριανοί ίου διενοεΐτο ; ά 
νάγκη νά παραμείνη και παρέμεινεν, άλ
λά τό Βουλγ. Κομιτατον άπεφάσισε τήν 
εξόντωσίν του.

Ή τ ο  ή νύκτα τής 11ης πρός τήν 12ην 
Δεκεμβρίου 1904 τοΰ Ά , γ ό ο υ  2Βπυ- 
ρ ί ϊ ΐω ν ο ς ,  δτε ΙΟμελής Βουλγ. συμμο
ρία επωφελούμενη τών πολλών γόμων, είς 
τούς οποίους είχον μεταβή οΐ υίοΐ τοΰ 
Παπαμανώλη, είσβαλοΰσα εϊς τό ΙΙέτρο- 
βον παρέλαβεν τόν Παπαμανώλη εκ τής 
οικίας του, καθ’ ήν δμως ώραν οΰτος 
προσηύχετο μετά τό δείπνον, εΐς 
ολίγων λεπτών άπόστασιν τοΰ χωρίου τόν 
έφόνευσαν διά λογχισμών καί ώς επισφρά 
γισιν τοΰ έργου διά δυο σφαιρών Μάνλι- 
χερ. Τ ή ν ιδίαν μετ’ αύτοΰ τύχην εσχον 
και οί Δημ. Άλήρης καί ’Αθανάσιος καί 
Χρίστος Καραστογιάννης.

Μετά μίαν ακριβώς ώραν επολιόρκησε 
τό Πέτροβον ή διά πρώτην φοράν εμφα- 
νισθεΐσα εϊς τήν περιφέρειαν εκείνην υπό 
τήν Αρχηγίαν τοΰ Καπετάν Γεωργάκη 
75μελές 'Ελληνικόν σώμα, τό οποίον έξε- 
πλάγη, δτεΡ'μαθεν δτι προ ολίγου είχε 
δολοφονηθή δ ΓΙαπαμανώλης. Τότε συλ- 
λαμβάνονται μέν οί πράκτορες τοΰ Βουλ. 
Κομιτάτου, πριν δμως τιμωρηθούν φαί
νεται ερχόμενον εκ Βοζίτς ισχυρόν άπό- 
σπαμα Τουρκικού στρατοΰ, πρός δ, μο
λονότι ώς εκ τής μεγάλης άποστάσεως ή- 
δύνατο τό σώμα μας νά διαφυγή, εν τού 
τοις ΰψωσε λευκήν σημαίαν άνταλλα- 
γέντων δέ καί πυροβολισμών τινων έπε
σαν τρεις άνδρες εκ τοΰ σώματος τοΰ 
Γεωργάκη. Εϊς τό βαθμηδόν ένισχυόμε- 
νον Τουρκικόν απόσπασμα περί τό δει- 
λινόν τό ήμέτερον σώμα παρεδόθη ανευ 
άντιστάσεως ή συμπλοκής τίνος, διότι είχε 
διαταγάς νά μή συγκρουσθή μέ τους 
Τούρκους καί ώδηγήθη αιχμάλωτον εϊς 
τάς φύλακας Γενιτσών, τά δέ 7 θύματα 
Ιδόθησαν πρός ταφήν.

Κατόπιν δ Διονύσιος Παπαμανώλης, 
Μανώλης Αραμπατζής καί Ιω ά ννη ς Ά -  
λήρης μετέβησαν εϊς Πόρον πρός τελείαν 
αύτών εκγύμνασιν καί μετά 4μηνον δια
μονήν μέ επί κεφαλής τόν οπλαρχηγόν 
άξιωματικόν Μ ωραΐτην ήλθον εϊς τήν 
Μακεδονίαν, δτε πλέον είχεν άποφασισθή 
ή υπό τής Έλευθέρας ‘ Ελλάδος ενίσχυσις 
τοΰ Μακεδονικού άγώνος. Γενομένης δέ 
συμπλοκής μετά τοΰ Τουρκικοΰ στρατοΰ 
παρά τήν θέσιν Γκαντάτσια τού Πα'ΐκου 
δρους φονεύεται δ οπλαρχηγός καί δια
μελίζεται τό σώμα του. Ά ργότερον δ 
Διονύσιος συλληφθείς υπό τών Τουρκι
κών άρχών έρρίφθη εϊς τάς φυλακάς ‘ Ε- 
πταπυργίου καί άπέθανε εκ τών πολλών 
κακουχιών άφίσας 2 ανήλικα ορφανά.’ Α λ
λά καί δ Θετής υιός τοΰ Διονυσίου Χ ρ ί
στος συνετέλεσεν εις τήν εξώντωσιν τοΰ 
περιοβοήτου πράκτορος τοΰ Βουλγ. Κ ο 
μιτάτου Ά θ .  Ούρζιάνη. Πολλά άλλα άξια 
λόγου παλληκάρια άνέδειξε τό Πέτροβον, 
άτινα ταχθέντα άργότερον υπό τάς δια- 
ταγάς τοΰ ένΘεσ)νίκη Έλλην. Προξενείου 
άπέβησαν τό φόβητρον τοΰ Βουλγ. Κο-

Τ Σ Ο Ν Τ Ο Ϋ  Β Χ Ρ Δ Χ
Υποστρατήγου έν αποστρατεία

ΟΙ Β Ο Υ Λ Γ Α Ρ ΟΙ ΚΑΙ Η Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν ΙΑ
Πρώται Πανολαυϊστικαΐ ύπέρ τών Βουλγάρων ένέργειαι

Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου καί τέλος

Μετά τόν πόλεμον τούτον άνεκη- 
ρύχθη ή Βουγαρία είς ηγεμονίαν υ
ποτελή είς τήν Τουρκίαν υπό τοΰ 
συγκροτηθέντος έν Βερολίνψ Συνε
δρίου ύφ’ δλων τών Ευρωπαϊκών 
Δυνάμεων, τόν ’ Ιούνιον τοΰ 1878 
ίδρύθη πρός νότον αυτής ή 
Ανατολική Ρωμυλία, ώς αυτόνομος 
έπαρχία, διοικουμένη ύπό τής Τουρ
κίας διά διοικητοΰ χριστιανού, μέ
χρι τής προσαρτήσεώς της είς τήν 
Βουλγαρίαν διά πραξικοπήματος 
κατά Σεπτέμβριον τοΰ 1885.Έπηκο- 
λούθησεν δ Σερβοβουλγαρικός πόλε
μος κατά Νοέμβριον τοΰ 1885 (καί 
ή έπιστράτευσις καί τής Ελλάδος), 
κατά τόν όποιον ένίκησαν οί Βούλ
γαροι τούς Σέρβους.

"Αμα τχ| απελευθερώσει τής Βουλ 
γαρίας ίδρύθη έν Σόφι^ τό Βουλγα
ρικόν κομιτατον. Τοΰτο άπό τοΰ 1885 
μέχρι τοΰ 1897 είργάσθη δραστη- 
ρίως είς τήν άποστολήν ένόπλων 
συμμοριών είς τήν βορειοανατολικήν 
Μακεδονίαν. Έ ξ  αίτιας τούτων ίδρύ
θη κα: έν Άθήναις Εθνική εταιρία, 
ή οποία άπέστειλεν επίσης ένοπλα 
σώματα έναντίον τών Βουγάρων ύπό 
τούς δπλαρχηγούς Μπρούφαν, Τά- 
κην, (Μακεδόνας).

Τό Βουλγαρικόν κομιτατον άπέ
στειλε καί πράκτορας, ίδίως αξιωμα
τικούς έκ Μακεδονίας καταγομένους, 
ΐνα έξετάσωσι τήν κατάστασιν τών 
σλαυοφόνων πληθυσμών τής Μακε
δονίας καί ένεργήσωσι τήν άπόσπα- 
σιν αύτών άπό τοΰ Ελληνισμοΰ καί 
τήν προσχώρησιν είς τήν Βουλγαρι
κήν Εξαρχίαν κρί πρός τοΰτο κατε- 
στρωσε σχέδιον δολοφονιών καί δηώ-

μιτάτου καί συνετέλεσαν είς τήν έξόντω- 
σιν αυτού,τόν Μανώλην’Αραμπατζήν,Νικ. 
Καραστογιάννην, Λάζαρον Παπαμανώλη ν 
Ίω ά ννη ν  “Υλικον, Μήτσον Άραμπατζήν, 
Χρίστον Καλήνην κ.τ.λ. Ταΰτα διεκρί- 
θησαν ώς πρός τό θάρρος καί τήν αΰ- 
ταπάρνησίν των.

HL. Ι Ι » «3 .δ 0 Λ ο υ λ ο ς

σεων τών έλληνικών χωρίων. Ά π ό  
τοΰ 1897 μέχρι τοΰ 1904 διενεργεΤ- 
ται τρομοκρατία τών έλληνικών 
πληθυσμών δι’ δλων τών γνωστών 
τρομοκρατικών μεθόδων. Είς πολλά 
χωρία δολοφονούνται πολλοί ιερείς,, 
διδάσκαλοι καί πρόκριτοι "Ελληνες.

Τφ 1900 ή κίνησις έν Βουλγαρία 
γίνεται σοβαρωτέρα. Τό βουλγαρι
κόν κομιτατον ύπό τήν έ'γκρισιν τής 
Βουλγαρικής Κυβερνήσεως καί τά 
δμματα τών αντιπροσώπων τών Μεγ. 
Δυνάμεων άποστέλ/ει συμμορίας είς 
Μακεδονίαν. Οί αρχηγοί αυτών Σα- 
ράφωφ, Γιάγκωφ, στρατηγός Ζόν- 
τσεφ καί οί πράκτορές των. περιέρ
χονται τήν γώραν καί διαπράττουσιν 
δργια.

Τόν Μάϊον τοΰ 1901 ή βουγαρική 
κυβέρνησις ζητεί παρά τών Μεγ. 
Δυνάμεων τήν εισαγωγήν μεταρυθμί- 
σεων έν Μακεδονία, Τήν άνοιξιν τοΰ 
1902, άποσταλέντος πολυαρίθμου 
τουρκικοΰ στρατοΰ, αί τέως ολιγά
ριθμοι βουλγαρικαί συμμορίαι συγ
κροτούνται ίσχυρότεραι. Ά ν τ ί τοΰ 
Σαράφωφ έκλέγεται πρόεδρος τοΰ 
κομιτάτου ό Μιχαηλόφκης.

Τό κομιτατον διασπαται, πραγμα
τική δέ αίτία τούτου ήτο ό προσω
πικός άνταγωνισμός καί αί χρηματι- 
καί καταχρήσεις, κατά γενικήν ομο
λογίαν, τοΰ βουλγαρικοΰ τύπου, 
βουλγάρων πολιτικών καί αύτών τών 
διευθυνόντων τούτο. Καί πρός έξαπά- 
τησιν τών Μακεδόνων καί τής κοι
νής Εύρωπαΐκής γνώμης άπεδόθη 
είς διαφοράν ίδεών. "Ητοι διηρέθη- 
σαν είς τούς λεγομένους Βερχωβι- 
στάς ή Ζοντσεφιστάς (Βερχοβίστ)^. 
τούς άνήκοντας είς τό «Μακεδονο—  
Άνδριανουπολιτικόν Κομιτατον», τό. 
διευθυνόμενον ύπό τοΰ στρατηγού· 
Ζοντσέφ, οί'τινες έκήρυσσον, δτι είρ^ 
γάζοντο άπό καθαρας βουλγαρικής: 
άπόψεως, δπως έκβουλγαρίσωσι δη
λαδή τούς Μακεδόνας καί παρα- 
σκευάσωσιν ουτω τήν προσάρτησίν 
των είς τήν Βουλγαρίαν. Καί τούς 
καλουμένους Σαντραλιστάς (Σαντρα-



ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ
Συνταγματάρχου τοΰ Πυροβολικού δράσαντος κατά τον Μακεδονικόν ’Αγώνα

ο ™ ο ν ι ι ι ο ς  mw & τ/ι α π ο τ ε λ ε ί ™  ιοτ
λίστ), Κομιτατον « ’Εσωτερική Όρ- 
γάνωσις» υπό τόν Σαραφώφ, οί'τινες 
κηρύσσονται δήθεν ύπέρ τής αυτονο
μίας τής Μακεδονίας, « Ή  Μακεδο
νία διά τούς Μακεδόνας».

Ά λ λ ά  τόν αύτόν έπιδιώκουσι σκο
πόν κατά βάθος, τήν έξόντωσιν εοϋ 
'Ελληνισμού, τόν ,έκβουλγαρισμόν 
καί τήν προσάρτησιν τής Μακεδονίας 
είς τήν Βουλγαρίαν.

Ά λ λ ά μ έ τ ό  ψευδές αύτό έμβλη
μα έπιτυχέστερον δρώσιν έν τή Κεν
τρική ίδίως Μακεδονία παρασύρον- 
τες είς τόν ύπέρ έλευθερίας δήθεν 
άγώνα καί αγνούς "Ελληνας, καλή 
τή πίστει νομίζοντας δτι εργάζονται 
οΰτω ύπέρ τής πατρίδος των. Κατά 
τών έννςούντων τάς ύπουλους προ
θέσεις των καί δυστροπούντων έπο- 
μένως τά αύτά τρομοκρατικά μέσα 
μετέρχονται.

Τφ 19θ3 γίνεται ψευδοεπανάστα- 
σις1 κατ’ Απρίλ ιον μήνα τοϋ 
1902 αΰτη έγκαινιάζεται δι’ αναρ
χικών κινημάτων έν θεσ)νίκη. Τήν 
δέ 20 ’ Ιουλίου νέον κίνημα έκρήγνυ- 
ται είς τάς επαρχίας Καστορίας καί 
Φλωρίνης. Έλληνικαί κωμοπόλεις, 
ώς ή Κλεισοΰρα, ή Νέβεσκα κα'ι 
βορειοτερον τό Κρούσοβον, καταλαμ
βάνονται ύπό των Βουλγάρων, μέ 
τόν σατανικόν σκοπό; νά έπισύρωσι 
κατ’ αύτών τήν Τουρκικήν έκδίκη- 
σιν. Δέν ήπατήθησαν, δ μουσουλμα
νικός φανατισμός εξεγείρεται, καί τά 
θύματα είναι πάλιν οt έλληνες Μα- 
κεδόνες. ’ Εν Μοναστηρίφ απειλείται 
γενική τών Χριστιανών σφαγή, τό 
δ’ Έλληνικώτρτον Κρούσοβον πυρ- 
πολεΐται ύπό τοΰ καταδιώκοντας τούς 
Βουλγάρους Τουρκικού στρατού.

Τόν Αύγουστον τοΰ 1904 ήρ- 
χισε πράγματι ή ένοπλος Ελληνική 
Άμυνα, διά τής έξόδου άνταρτικών 
σωμάτων καί έκ Παλαιάς 'Ελλάδος, 
μέχριξ Ιουλίου  19CS, 3τε άνεκη- 
ρύχθη τό Τουρκικόν Σύνταγμα.

Έ ν  Άθήναις 10)6)29

Τσόντος Βάρδας
‘ Υποστράτηγο* έν (3ποστραετίς(ΐ

*
* *

Σημ. Διευθύνσιως «Μ . Α .»  Μέ τήν 
δημοσίευσιν τοΰ υπολοίπου ιούιου μέρους 
τήςδιατριβής τοΰ χ. Τσόντ<·ν Βάρδα εχομεν 
εν πρώτοις καθήκον νά ετανορβώσωμεν 
τόν τίτλον τοΰ βαθμοΰ αΰτοΰ, τόν όποιον 
ώνομάοαμεν εν tfj μιχρ^ εισαγωγή μας

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου καί τέλος)

Α ί Βουλγαρικοί συμμορίαι δέν επεζή* 
τουν συμπλοκήν οΰτε μετά Τουρκικοΰ 
στρατού, οΰτε μετά τώ ν ήμετέρων Σ ω 
μάτων. Ή  δρασίς τω ν συνίστατο εΐς τήν 
διά τρομοκρατίας συγκράτησιν τοΰ πλη
θυσμοΰ τής υπαίθρου χώρας. Τάς σκλη
ρότητας, ά ; διέπραττον δέν είναι δυνα
τόν νά φαντασθή ανθρώπινος νοΰς. Τά 
‘ Ελληνικά δμως Σώματα άκολουθοΰντα 
τάς γενικάς έντολάς τής Κεντρικής διευ- 
θύνσεως εΐχον κατορθώσω νά εξοντώσουν 
τάς πλείστας τώ ν Βουλγαρικών συμμο
ριών, τάς δέ λοιπάς εΐχον έξαναγκάσχ) εϊς 
άφάνειαν.

Κατά τό 1908 ή όργάνωσις μας είχε 
φθάση εϊς ίκανοποιητι.κώτατον σημεΐον, 
άν δέ δέν ελάμβανε χώραν ή μεταπο
λίτευσή τής Τουρκίας τήν Ι Ιη ν  Ιουλίου 
τοΰ ϊδίου έτους, οπότε επαυσεν ό Ινοπλος 
άγών, αί δέ συμμορίαι παρουσιάσθησαν 
άποσαι καί κατέθεσαν τά δπλα, ή εξου- 
δετέρωσις τής Βουλγαρικής δράσεως θά 
ήτο ολοσχερής. Κατά τήν εποχήν εκείνην 
είχεν άποφέρει τούς καρπούς της ή προ
σπάθεια πρός όργάνωσιν άπελευθερωτι- 
κών Σωμάτων εξ εντοπίων καί μέ εντο
πίους αρχηγούς.

Ό  μάκρος άγών άνέδειξε τά  κατάλλη
λα πρόσωπα, άτινα γνώσται τοΰ εδάφους 
τών πραγμάτων καί τών προσώπων και 
συνηθίσαντα νά πειθαρχοΰν απολύτως εις 
τάς διαταγάς τής Κεντρικής αρχής, παρέ- 
σχον πολυτίμους υπηρεσίας.

Ή  όργάνωσις ήτο τοιαΰτη, ώστε ή ερ
γασία δέν διεκόπη οΰτε μέ τήν παΰσιν 
τοΰ ενόπλου άγώνος τόν ’ Ιούλιον τοΰ 
1908, οΰιε μέ τήν άνάκλησιν τών Στρα- 
τιω τίλών υπό τής Κυβερνήσεως τόν Ι 
ούλιον 1909. Εϊς τά Κέντρα ό μηχανι*

οπλαρχηγόν, ένφ ό πραγματικός είναι 
«ΡΧ Π Υ05, τόν όποιον ειχεν απ’ αρχής 
μέχρι τέλους τοΰ Ά γώ νος . Τοΰτο δέ 
πράττομεν όχι απλώς πρός ίκανοποίησιν 
τής φιλοτιμίας τοϋ τετιμημένου άγωνι- 
στοϋ τοΰ Μακεδονικοΰ Ά γώ νο ς , άλλά 
χάριν τής ιστορικής ακρίβειας αΰτοΰ, 
διότι ή διαφορά μετοξύ οπλαρχηγού  
καί άρχηγοΰ εχει ιστορικήν σημασίαν 
έν τή καθόλου ιστορική τοΰ Ά γώ νο ς  
διοργανώσει καί εξελίξει, τήν οποίαν έν 
καιρφ τφ  δέοντι θά έπιχειρήσωμεν νά 
συναρμολογήσωμεν συμφώνως πρός τό 
πρόγραμμα τοΰ Μ. Α .

Εΐς προσεχές τεΰχος τοΰ Μ. Α. θά 
δημοσιεύσωμεν νέαν επιστολήν τοϋ ϊδίου 
Τσόντου Βάρδα καί άλλας σχετιχάς ίστο- 
ρικάς σημειώσεις του, συμπληρωματικός 
τοΰ Ά γώ νος , άπρτελούσας αξίαν λόγου 
συμβολήν εϊς αυτό»».

σμός ήτο άπλοϋς πλέον καί τόν εχρησιμο- 
ποίουν ά'νθρωποι όλιγώτερον ειδικοί, αρ
κεί νά εΐχον ζωήν. Οί άνθρωποι αΰτοί 
εξευρέθηοαν. Εΐς τήν ύπαιθρον τά πρό
σωπα εξ εντοπίων, διδασκάλων, ιερωμέ
νων κ. λ. π. παρέμειναν καί συνεπώς δέν 
επήλθε μεγάλη διαταραχή. Πάντως χα- 
λάρωσις έπήλθε καί εκ τής πρώτης έντυ- 
πώσεως τώ ν αρχών τής ΐσοπολιτείας, ας 
διεκήρυξαν οΐ Νεότουρκοι καί τώ ν μέ
τρων, ατινα ελαβον ιιρός καταστολήν πά
σης δράσεως. Ά λλά  καί «Πανελλήνιος 
όργάνωσις» ώς επωνομάσθη ό Μακεδο
νικός άγών, έξέδωκε εγκύκλιον πρός τοΰς 
συμμετασχόντας τοϋ άγώνος άξιωμαιικοΰς 
τήν 26ην Σεπτεμβρίου 1909, όλίγον μετά 
τήν άνάκλησιν τών άξιιοματίλών, εν ή με
ταξύ τώ ν άλλων έ'λεγεν «Π ρό  τής τοιαύ- 
της άποφάσεως τής π,ρο'ίατόχου Κυβερ
νήσεως εύρεθέντες καί έπιθ·υμονντες ό
πως περιορίσωμεν τάς έπί τοϋ διά τόσων 
θυσιών άποκτηθέντος εδάφους αναπόφευ
κτους έθνικάς απώλειας μας μέχρις 
οΰ /υσιτερέσιερον διαρρυθμισθώσι τά 
τής Ιθνικής ταύτης ύποθέσεως επί 
βάσει τών νέων συνθηκών, άφ ’ ενός μέν 
νά παροκαλέσωμεν τούς αρμοδίους, δπως 
συνεχισθή κατά τό δυνατόν ή χαραχθεΐσα 
εθνική δράσις διά τών σωμάτων καί τών 
καταλληλοτέρων εκ τών εγχωρίων οργά
νων, ά φ ’ ετέρου δ" ΐνα επιτύχωμεν τήν δια- 
τήρησιν τοϋ ενταύθα Κεντρικοϋ Γρα
φείου τής Πανελληνίου όργανώσεως.

Σκοπός τοΰ γραφείου τούτου είναι ή 
εκπλήρωσις τώ ν πολοκπλών πρός διάφορα 
πρόσωπα δράσαντα ή δρώντα ειλημμένων 
υποχρεώσεων, ή παροκολούθησις τών τε
λουμένων έν τή ύποδούλφ χώρςι, ή εν
τεύθεν έξάσκησις πάσης δυνατής επιρ
ροής, ή τήρησις συνοχής μετά τοϋ υπο
δούλου πληθυσμού, ή εμπνευσις εΐς αΰ- 
τόν τής ιδέας μή έγκαταλείψεώς του καί 
τής έλπίδος τής εν εΰθέτω χρόνω δρα- 
στηριωτέρας ενεργείας καί τέλος ή τή- 
ρησις εστραμμένης τής προσοχής αΰτοΰ 
πρός τό Ελεύθερον Κράτος.

Καί πράγματι ή συνοχή έτηρήθη καί 
όχι μόνον τοΰτο άλλά καί δράσις έσημει- 
ώθη: Α ί επιτροπαί άμύνης έλειτούργουν, 
εκτελεστικά όργανα ΰπήρχον, τά όποΐα έ- 
τιμώρησαν καί τινσςέκ τών ήμετέρων, οΐ* 
τινες θέλοντες νά κάμωσι ϊδικήν των πο
λιτικήν εφθασαν μέχρι προδοσίας.

Συνεπώς ή συνέχεια τοϋ άγώνος, όπως 
ήρχισε, δύναταί τις εϊπεΐν, άπό τάς άρ
χάς τοϋ 1904, δέν διεκόπη παρά μόνον 
όταν ό ‘ Ελληνικός Στρατός Ιχάρισε 
τήν ελευθερίαν εΐς τήν πολυπαθή 
ταύτην χώραν, ή γεωγραφική θέσις τής 
οποίας συχνά τήν μετέβαλε εΐς πεδίον α
νησυχιών.

Εΐς τούς Μακεδόνας εκαμε τήν έντύ-

%
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πωσιν, δτι δ πόλεμο; οΰτος είναι συνέ
χεια τοϋ άγώνος, δστις ήρξατο τό 1904, 
η μάλλον έθεωρήθη ως έπισφρόγισις τοΰ 
μακροΰ τούτου άγώνος, ον παρωμοίαζον 
μέ τόν μεγάλον τής ’ Εθνικής ημ ώ ν’Ανε
ξαρτησίας τοΰ 1821.

Σκοπός τής παρούσης μελέτης δέν είναι 
ή λεπτομερής έξιστόρησις τοΰ Μακεδονι
κού Ά γώ νο ς , πράγμα διά τδ όποιον καί 
τά στοιχεία ελλείπουν καί χρόνος πολύς 
θ ’ άπητεΐτο, άλλ' ή σύντομος περιγραφή 
τώ ν αιτίων, ά τ ι ν «  προύκάλεσαν τήν όρ· 
γάνωσίν του, ή εν γενικαϊς γραμμαΐς §· 
ξέλιξίς του καί ή έπίδρασις, ήν τ° αποτε
λέσματα του έξήσκησαν επί τών μετέ- 
πειτα εκτυλιχθέντων γεγονότων, ϊνα κα- 
ταδειχθη τό τί δΰναταί τις ν’ ά^αμένη 
άπό χήν ‘ Ελληνικήν φυλήν, δταν αΰτη ή · 
νωμένη αποφασίζει σταθερώς νά επι
δίωξη τήν επιτυχίαν ώρισμένου έργου.

Έξαίρεσις έγένετο δσον άφορξ τήν ε
νέργειαν τοΰ Σώματος Παΰλου Μελά καί 
διότι ό αρχηγός αΰτοϋ ήτο εκ τών πρώ
των, ά'ν δχι ό πρώτος άΕιωματικός, δστις 
συνέλαβε τήν ιδέαν τής δράσεως καί ε- 
σπευσεεκτώνπρώτωνκαίδιάνάκαταδειχθήτί 
δΰναται νά κατορθώση ένας καί μόνον 
άνθρωπος, δταν είναι ώπλισμένος μέ ι- 
σχυράν θέλησιν καί διαπνέεται άπό τόσον 
υψηλά καί εύγενή αισθήματα φιλοπα
τρίας καί αύτοθυσίας.

‘Ο άγών οΰτος ήτο άπηλλαγμένοςπρο
σωπικών συμφερόντων ή φιλοδοξιών, υ
πήρξε αγνός. Οί μετασχόντες τούτου έ« 
νεπνέοντο άπό τά θερμότερα πατριωτικά 
αίσθήματα, προσέφερον τόν εαυτόν τους 
θυσίαν διά τήν Παταίδα καί τήν άπελευ- 
θέρωσιν τών υποδούλων αδελφών των.

Διεξήχθ-η ως στρατιωτική έπιχείρησις 
μέ άνωτέραν κεντρικήν Διεύθυνσιν, μέ 
βάσεις έφοδιασμοΰ, μέ οργανώσεις στρα
τολογικός, μέ όργάνωσιν κατασκοπείας 
καί δυκτίου πληροφοριών πλήρους.

Ή  χώρα ήτο διηρημένη είς περιοχάς 
καί έκαστος είχε τήν ζώνην ένεργείαςτου.

Πειθαρχία έπεκρότησε πλήρης παντα- 
χοΰ, είχε δέ απώλειας άναλόγως σημαν
τικός.
Γ'1 Μετέσχον τοΰ άγώνος 85 αξιωματικοί, 
εξ ών έφονεύθησαν δέκα, έκτος τών ύπα· 
ξιωματικών, στρατιωτών καί ιδιωτών ο
πλαρχηγών καί οπαδών των, έτραυμα^ί- 
σθησαν δέ πολλοί.

Οί φονευθέντες άξιωμα- 
τικοί είναι : 1 ) Παΰλος Μελάς
άνθ-υπολοχαγός Πυρ]κοΰ, 2) Λοχαγός 
Πεζικον Μωραΐτης Μιχ. 3) ‘Υπολ Πε- 
ζικοϋ Φραγκόπουλος Σπ. 4) άνθυπολο- 
χαγός ΙΙεζικοΰ Λ^υμπερόπουλος Μαρ. 5) 
Άνθυπολ. ΙΙραντούνας Χρ. 6 ) Ά ν θ .  
Π εζ. Βλαχάκης Ά ν τ .  7) Παπαδάς Ζαχ. 
8) Ά νθ )γο ς  Πεζικοΰ Τόοτόκός Νικολ. 9) 
Ά νθ )γ ο ς  Π εζ. Άγαπηνός Τέλος καί 1θ) 
‘ Υπολ. Οίκ. άποστρ. Παπαδόπουλος Κ.

’Εκ τών ιδιωτών Ικτός τοΰ καταλό
γου τών Μαρτύρων, οΐτινες κατεκρεουρ- 
γήθησαν, έχομεν φονευμένους: τούς οπλαρ
χηγούς Κων. Γαρέφην εκ Μηλεών τοΰ

Βόλου εις συμπλοκήν μετά τριών συμμο
ριών Κομητατζήδο^ν εΐϊ Καρατζόβαν,διοι- 
κουμένων υπό τών περιβοήτων άρχηγών 
Καρατόσιου, Λούκα καί Τσότσου, εξ ών 
τούς δύο πρώτουν εφόνευσεν ιδιοχείρως. 
Ό  τρίτος παρεδόθη.

Τ όν Καπετάν Γκόνον έκ Γενιτσών, 
φονευθέντα υπό Τουρκικοΰ Στρατοΰ είς 
τήν Λίμνην τών Γενιτσών. Τόν Κα .ε- 
τάν Λάζο άπό τήν Μπαρουβίτσα (Γουμενί- 
τσης) ομοίως τόν Καπετάν Βαγγέλη άπό 
τό Στρέμπινο, δολοφονηθέντα όπόΒουλ- 
γάρων τό 1904. Τόν Καπετάν Κόττα άπό 
τήνΡούλια, συλληφθέντα καί κρεμασθέν- 
τα είς τό Μοναστήρι.

Τό\· Καπετάν Μητρούση άπό τό Κα- 
ρατζά-αοϊ τών Σερρών, φονευθέντα εντός 
τών Σερρών κατόπιν μάχης μετά Τουρ
κικοΰ Στρατοΰ. Οΰτος έγκλεισθείς είς 
εκκλησίαν τινά μετά 4 οπαδών του καί 
πολιορκηθείς άντέστη έπί ήμίσειαν η
μέραν.

Τοιοϋτος ύπήρξεν έν συνάψει ό Μακε
δονικός άγών, τά δέ συμπεράσματα, άτι- 
να δύνανται έξ αύτοϋ νάέξαχθώσιν, είναι 
τ ’ ακόλουθα.

1).— Ή  γεωγραφική θέσις τής Μ α
κεδονίας είναι τοιαύτη, ώστε θ ’ άποτελή 
πάντοτε πεδίον άνταγωνισμοΰ έπικρα- 
τήσεως.

2).— Ά ν  ,οί Βούλγαροι δέν έκανον 
τόν 8)βριον τοϋ 1903 τήν \ρευδοεπανά- 
στασιν τό επίσημον Κρότος θά ήρκεΐτο 
μόνον είς διαμαρτυρίας πρός τούς ισχυ
ρούς καί τοΰτο δταν τοΰ τό ύπενθύμιζον 
αί εκθέσεις ποΰ τοΰ ΰπεβόλοντο μετά 
τήν διάπραξιν φρικώδους τινός κακουρ
γήματος.

3). —  Ά ν  δέν ήρχιζε ό αγών κατά τό 
1904 ολόκληρος ό πληθυσμόςτής χώρας, 
πλήν ώρισμένων διαμερισμάτων παρα
θαλασσίων καί ολίγων κατοίκωνπόλεων, 
θά εΐχεν έκβοιλγαρισθή. καί

4).— Κατεδείχθη ή υπεροχή τής φ ί
λης μας. Μικρόν σχετικώς διάστημα άπη- 
τήθη ϊνα καταρρίψη μακράν τήν συστη
ματικήν έργασίαν τών Βουλγάρων ή ‘ Ελ
ληνική ορμή.

Ά ς  εχωμεν πάντοτε λοιπόν νπ οψει 
τά συμπεράσματα ταΰτα καί ας μή άφιέ- 
μεθα νά μάς προκαταλαμβάνουν τά γε
γονότα. Ή  προσοχή δλων μας άς είναι 
έστραμμένη πρός τήν Μακεδονίαν διά 
τήν άπελευθέρωσιν τής ότοίας τόσας θυ
σίας ύπεστημέν.

Ά ς  μή έπαναπαυώμεθα είς τό δτι διά 
τής ένκαταστόσεως τώ ν προσφύ/ων με- 
τεβόλάμεν τήν εθνολογικήν της κατά- 
στασιν. Λυτό ολίγην σημασίαν έχει1 έχο
μεν παραδείγματα πρόσφατα καί πολύ 
κοντά μας.

Ά ς  άγρυπνώμεν άλλ’  ήνωμένοι ά- 
φίνοντες τάς μικροδιαφοράς μας καί ας 
διακηρύξωμεν πρός δλας τάς διευθύνσεις 
δτι εΐμεθα αποφασισμένοι νά διατηρή- 
σωμεν ακέραιον τό έδαφος τής Μακεδο

νικής Γής διά πόσης θυσίας έχοντες ΰπ’ 
δψει εκείνο ποΰ είπε ό Παΰλος Μελάς είς 
τόν διδάσκαλον Ν ε β έσ κ α ς « 'ΐ ϊ  Μ α κ εδο 
νία είναι ο ί  πνεύμονες όλης τής 
‘ Ε λλά δ ο ς  και άνευ αυτών ή λ ο ι
πή Ε λ λ ά ς  δέν δύναται νά 'ζήσΐ?».

Κ Υ Ρ .Τ Λ Β Ο Υ Λ Α Ρ Η Σ
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Δ Η  Α Ω Σ Ι Σ

| Πρός τά μέλη τής οργα-
mνώσεώς μας τοΰ τε Κέν- ί
Μτρου και τών τριάκοντα
= πέντε παραρτημάτων
Μ αύτής,

Β ΙΙαρακαλοΰνται
1) ίίπως έγγραωοΰν συν-

H δρομηταί είς τό έκδιδόμε-
== νον πλέον περιοδικόν μ-α,ς ΕΞ
Μπάντχ τά ιj-έλη κ*ί ΰποστν̂ -
= ρέξ«>υν αυτό ώς ϊδιον ερ
ΞΞ γον μ.έ όλ/jv τήν δύναμ.ιν

τής γενναίας ψυχής των.
Μ ί£) "Οπως άποστείλουν είς
mτήν διεύΟυνοιν τοΰ περιοδι-
== κοΰαλνιΟή καίέ̂ ηκρι6ωμ.ένα
Β γεγονόνα, τών οποίων ή οί m
ΞΕ ί,'διοι υπήρξαν δημιουργοί
Β ή παρ’ άλλων εμαΟον αυτά, ==

πρός δν)μ.ααίευαιν αύτών Ρ
ξ=ώς σελίδων τής ίατορίας =
n τοΰ Μακεδ. άγώνος.
Μ :5)"ΟπωςόαοιτώνΙ%Ιακεδο-
Μνομ-άχοίν έπιΟυμοΰν νά ϊ -
H δουν δημ.οσιευο!ΐ.ένην τήν
ϋ εικόνα τωνάποοτείλουν jj-ίαν
= φωτογραφίαν των μ.έ τήν
== ατολήν τοΰ Μακεδονομά Μ
Μ χου καί 2 0 0  δραχ. διά τήν |
2SSδαπάνην τής κατασκευής τοΰ
Μ κλισέ, τό όποΕον Οά το£ς έ-
== πιστραφώμετά τής φωτογρα
§§ φίας μετά τήν δημοσίευσήν. =
1 <Φά μάς έπιτραπ  ̂ νά ά» Μ
Μ πευθύνωμεν τήν ανωτέρω Μ
ΐ παράκλησίν μας καί πρός —
Μ τά ε π ί τ ι μ α  μέλη τής == όργανώσεως μας τόσον ώς=gπρός τήν ύποστήριξιν τοΰ Μ
= περιοδικού όσον και ώς Μ
= πρός τήν αποστολήν γεγο ==
Μ νότων τοΰ Μακεδονικοΰ= άγώνος.
= [Έκ τής διευθύνσεως] ■

&S —1—
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Η ΔΡΑΣΙΣ & ΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΙ
τ ο υ  α ε ί μ ν η σ τ ο υ  Κ Ω Ν  Σ Τ .  Μ Α Ν Ο Υ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ & ΔΡΑΣΙΣ
Τ Ο Υ  Κ Α Π Ε Τ Α Ν  Π Ε Ρ Δ ΙΚ Κ Α

Ε ν ό ς  τών μεγάθυμων τής Κρήτης αδελφών Μ άνου , τοϋ όποιου ό αδελφός 

Π έτρ ο ς  Μ άνος  έ'δρασεν ως καπετάν β έργας , περί τοϋ δποίου θά γρά- 
ψωμεν εν καιρφ. Περί τοΰτου εγραχ^εν ήμΐν ό κ. Τ  σ ό ν τ ο ς Β ά ρ δ α ς .

‘ Υπό τόν τίτλον τοΰτον θά δημοσιεύ- 
ωμεν, ως εγράφομεν καί εις τό προη- 
γοΰμενον τεΰχος, ακριβή γεγονότα τοΰ 
Μακεδονικού άγώνος εϊτε τοϋ ενόπλου 
εϊτε καί τοϋ πρό αύτοΰ, δηλ. τά πρό τοΰ
1903. Τούτων πολλά δυνατόν νά είναι 
γνωστά, δημοσιευθέντα κα'ι είς εφημερί
δας και εΐς περιοδικά, πολλά δμως θά 
δημοσιεΰωνται τό πρώτον εϊς τόν «Μ α 
κεδονικόν αγώνα» και χάριν τής ιστορι
κής αυτών αξίας καί χάριν της άποδό- 
σεως τοΰ δικα-ίου εϊς πρόσωπα άγωνι- 
σθέντα καί προκινδυνεύσαντα ύπέρ τής 
Μακεδονίας, τώ ν  οποίων και^ήκον εχει ό 
Μ. Α . νά κάμη τιμητικήν αύτών μνείαν 
και νά χρησιμεύσουν ώς φωτεινά παρα
δείγματα τόλμης, πατριωτισμού καί εθε- 
λοθουσίας εις τάς νεωτέρας γενεάς. Τοι- 
αΰτα είναι καί τά κατωτέρω δημοσιευό
μενα περί τώ ν ενεργειών καί τής δράσεως 
τοΰ αειμνήστου Ι ίω ν .  Μ άνου  τά 
όποΐα Ιξ εύγενοΰς μετριοφροσύνης ’ίσως 
τοΰ ϊδίου δέν ετυχον μέχρι σήμερον 
δημοσιότητας.

*  *
*

Περί τάς άρχάς Μαρτίου 1904 ό 
Κωνστ. Μάνος, ύπό ψευδώνυμον Κων- 
στ. Μιχαηλίδης, μετά 4 Κρητών ά- 
κολούθων του, μετέβησαν έκ Τρικ- 
κάλων είς Καστορίαν, ώς ζωέμποροι.

Ούτοι κατέλυσαν είς τό τότε παν- 
δοχεΐον (χάνι) Πέτρου Ζάνου, έκΖα- 
γορίου της Ηπείρου καταγομένου, 
πατρός τοΰ νΰν έν Ίωαννίνοις καλ- 
λίστου ίατροΰ κ. Ζάνου.

Συνελήφθησαν όμως αδθημερόν, 
ειτε προδοθέντες, εί’τε καί απλώς γε- 
νόμενοι ύποπτοι είς. τάς Τουρκικάς 
Άρχάς, έφυλακίσθησαν καί κατε- 
σχέθησαν τά περίστροφά των. Ά λ λ ά  
τήν Ιπομένην έπαρουσιάσθη όΜάνος 
είς τόνΚαι'μακάμην ('Γποδιοικητήν), 
διαμένοντα είς τό αύτό οί'κημα, δπου 
και αί φυλακαί, καί διεμαρτυρήθη 
διά τήν σύλληψίν των, χάρις δέκαί 
είς ένεργείας τοΰ Μητροπολίτου τότε 
Κ α ρ α β α γ γ έ λ η  καί άλλων ίσχυ- 
όντων Καατοριέων, άπελύθησαν.

Κατόπιν ό κ. Κ. Μάνος έμεινεν 
έπί 4 ήμέρας είς τήν οικίαν Κωνστ. 
Βασάρα ή Άλβανοΰ, ίατροΰ, καί με-

τέβη μετά τών 4 οπαδών του είς τήν 
παραλίμνιον Μονήν Παναγίαν Μαυ- 
ρώτισσαν, τήν ημέραν τών ‘Αγίων 
Θεοδώρων, πανηγυρίζουσαν κατ’ αύ
τήν, είς ήν καί πολλοί κατ’ Ιθιμον 
μεταβαίνουσιν έκ Καστορίας.

Διεσκέδασαν δ’ άπαντες έν μεγάλη 
ευθυμία καί πατριωτικφ ένθουσιασμφ, 
καί έτραγώδησαν Εθνικά άσματα. 1

Σκοπός τοΰ ταξειδίου του ήτο, δ
πως μελετήση τήν κατάστασιν καί 
τήν δυνατήν ύφ’ ήμών ένέργειαν κατά 
Βουλγάρων, ώς εΐπεν είς όσους έπε- 
σκέφθη κατ’ ίδιαν, ήτοι τόν Μητρο
πολίτην Γερμανόν Καραβαγγέλην, 
ίατρόν Μενέλαον Μπατρΐνον, Ναούμ 
Τσάκαλην, Ίωάννην Παπακωνσταν
τίνου, Ίωάννην Παπαμαντζάρην, 
γραμματέα έπί 40ετίαν περίπου τής 
Μητροπόλεως, τόν περίφημον Γ ρ α μ- 
μ α τ ι κ ό ν ,  ώς έλέγετο, διά τήν ί- 
σχύν καί δρασίν του παράτοΐςΤούρ- 
κοις καί Χριστιανοΐς καί τόν Μάρ
κον Παπα τέρπου έκ Νεστραμίου 
πρόσφυγα είς Καστορίαν άπό τοΰ 
Φεβρουαρίου 1899, δτε τψ έπετέθη- 
σαν οί Κομιτατζήδες είς τήν έκεΐ 
οίκίαν του, άλλ’ άντέστη γενναίως, 
φονεύσας καί ενα τούτων. Κατόπιν 
δ’ ήναγκάσθη νά φύγη άπόΐ τό χω
ρίον του, Ν ε σ τ ρ ά μ ι ο ν .

"Ολ«υς τούτους ώρκισεν. Παρα
μένει άγνωστον διατί ό όντως γβν- 
ναϊος καί ενθους πατριώτης Κ . Μά
νος δέν άνεμίχθη κατόπιν είς'τόν §?- 
νοπλον Μακεδ. άγώνα, ώς ό αδελφός 

του Πέτρος Μάνος, Καπετάν Βέργας.

Είς τό προηγούμενον τεΰχος Ιδη- 
μοσιεύσαμεν τήν είκόνα τοΰ ύπό τόν 
Παΰλον Περδίκκαν άνταρτατιχοΰ Σώ
ματος, μέ τήν σημείωαιν δτι είς τό 
προσεχές φύλλον θά δημοσιεύσωμεν 
σχετικά περί τής δράσεως αύτοΰ.

Ό  έκ Σιατίστης καπετάν Περδίκ- 
κας ώνομάζετο Παΰλος Νεράντζης. 
’Έμεινεν είς τά Τρίκκαλα, δτε ήρ- 
χισεν δ Μακεδονικός άγών. Είς τά 
Τρίκκαλα, ώς γνωστόν, καί τήν Κα
λαμπάκαν άπεστέλλοντο πολλοί ά- 
γωνισταί, οί οποίοι συντασσόμενοι έ
κεΐ είς ένοπλον σώμα ύπό ώρισμένον 
δπλαρχηγόν άπεστέλλοντο είς Μα
κεδονίαν πρός τιμωρίαν κακουργούν- 
των άναφανδόν πλέον Βουλγάρων 
Κομητατζίδων εναντίον τών ‘ Ελλή
νων τής Μακεδονίας. Είς τά Τρίκ
καλα λοιπόν καί δ καπετάν Περδίκ- 
κας άναγνωρισθείς όπλαρχηγός κα- 
τήρτισε τό σώμά του.

Περί τάς άρχάς Αύγούστου τοΰ 
1905 τό σώμα τοΰΠερδίκκα είσήλθεν 
είς Μακεδονίαν καί κατηυθύνθη είς 
τήν περιφέρειαν Καστορίας καί διά 
Κλεισούρας άνήλθεν είς Β λ ά τ σ η ν  
καί τήν 6ην Αύγούστου συνήψε μά
χην πρός τόν Τουρκικόν στρατόν. 
Τής μάχης ταύτης μετέσχον καί δύο 
άκόμη σώματα, τά ύπό τούς άρχη- 
γούς Μανώλην Σωτηριάδην ή καπε
τάν Τ  ρ ο μ ά ρ α ν  καί Ήλίαν Κ  ούν- 
τουραν ή καπετάν Φ α ρ μ ά κ η ν  είς 
τό βουνόν Μ ο υ ρ ί κ ι άνωθεν τής 
Βλάτσης. Κατώρθωσαν έκεΐθεν νά 
διαφύγωσι τά ήνωμένα τρία μικρά 
σώματα καί έτράπησαν πρός τά χω 
ρία Λέχοβον καί Πρεκοπάνα τής πε- 
ριφερείας Καστορίας, δπου συνηνώ- 
θησαν μ! τό σώμα τοΰ έκ Βογατσι- 
κοΰ καπετάν Ν τ ό γ ρ α καί μετ’ αύ
τών συνηνώθη καί τό μικρόν σώμα 
τοΰ Ά θ .  Σκλαβούνου, διά νά έπιτε- 
θώσι κατά πολυμελοΰς βουλγαρικής 
συμμορίας, ή οποία είχε καταφύγη 
καί έκρύπτετο είς τό δάσος τής Βουλ- 
γαροβλάτσης. Καθ ’ δλην τήν ήμέραν 
τής 15ης Αύγούστου έπολέμησαν 
κατά τών Βουλγάρων καί πολλοί έ- 
φονεύθησαν, οί δέ λοιποί διέφυγον, 
άλλ’ ειδοποίησαν οί Βούλγαροι τδ.ν 
Τουρκικόν στρατόν, ό όποιος ώρμη- 
σεν είς Πρεκουπάναν καί έπετέθη
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εκφωνηθείς ύπό τοΰ αντιπροέδρου τής 'Εθνικής 5Οργκνώαεως 

«  Ι Ι Λ Ι Ά Ο ϊ  Μ Ε Λ Λ Ι ί  »  Παραρτήματος Έδέβοης κ. Γ ε ω ρ γ ί 
ο υ  Π έ τ α ο υ  κατά τήν  έιπμνημόσυνον δέηαιν, τήν τελεσθεΐααν  
τήν  30ην ’Ιουνίου |1929 υπέρ τοΰ πρωτομάρτυρος τοΰ Μακεδονικοΰ  

Ά γώ νο ς  Π α ΰ λ ο υ  Μ ε λ ά

έναντίον τών ήμετέρων σωμάτων καί 
έφόνευσβ περί τούς 8— 10 ανδρας. 
Διά τοΰτο, έπειδή τά σώματά μας 
είχον διαταγάς νά μή επιτίθενται 
κατά τών Τούρκων, κατέφυγον είς τδ 
Μορίχοβον. Καί οί μέν τρεις άρχη- 
γοι κατέλαβον θέσεις είς τάς δασώ
δεις έκτάσεις τοΰ Μοριχόβου, δ δέ 
καπετάν Ντόγρας μετέβη είς Σιά
τισταν, έξωθεν τής οποίας μέ τδ σώ- 
μά του παρέλαβεν δπλα, τά όποΐα 
μετέφερεν είς τήν περιφέρειαν Κ α 
στορίας είς τδ αύτδ χωρίον Μ π ε λ κ α- 
μέ νην ,  οπου ένήδρευεν έναντίον 
τών Βουλγάρων. Διότι τά χωρία έ- 
κεΐνα τής περιφερείας Καστορίας εί
χον εκλέξει οί Βούλγαροι ώς ορμη
τήρια διά τάς κατά τών 'Ελλήνων 
κατοίκων έπιθέσεις των.

Τά Ινοπλα σώματά μας παρέμει- 
ναν, ώς γνωστδν, είς τά δρη εκείνα 
μέχρι τής άνακηρύξεως τώνύπδΝεο- 
τούρκων τοΰ τουρκικοΰ συντάγματος 
καί κατώρθωσαν νά κατατροπώσωσι 
τάς βουλγαρικάς συμμορίας καί Ιμ- 
πνεύσωσι θάρρος είς τούς ελληνικούς 
πληθυσμούς, ^οθείσης τής κατά 
συνθήκην γνωστής άμνηστείας ύπδ 
τοΰ Νεοτουρκικού κομιτάτου οί άρ- 
χηγοί κα'ι άγωνισταί παρουσιάσθη- 
καν είς τάς πόλεις, είς τάς οποίας 
ύπεσχέθησαν οί Νεότουρκοι ελευθε
ρίαν καί ασφάλειαν, Ά λ λ ά  άπδ τοΰ 
1909 ήρχισαν νά φονεύωσι μυστη- 
ριωδώς πο>λούς τών πρωταγωνι
στών ΐ'/ άπαλλαγώσι μελλούσης ύπ’ 
αύτών ένοχλήσεως. Μεταξύ τούτων 
ήτο καί δ καπετάν Περδίκκας, τδν ό
ποιον έφόνευσε κατά διαταγήν τοΰ 
Νεοτουρκικοΰ κομιτάτου Όθωμανδς 
άστυνόμος έν μέση τή πατρίδι του 
Σιατίστη τφ 19Q9.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΝΤΖΙΚΗΣ
Ή  Εθνική μας όργάνωσις « ό 

Παΰλος Μελας » Ιστερήθη καί ετέρου 
μέλους αυτής διά τοΰ θανάτου τοΰ 
άλησμονήτου Γεωργίου Π ε ν -  
τζίκπ, συμβάντος τήν παρελθοΰσαν 
5ην ίσταμένου. Ό  Γ. Πεντζίκης έ- 
κλεγείς ύιτδ τοΰ αειμνήστου προξέ
νου Λάμπρου Κορομηλά έξεπλήρω- 
σε μέ γενναιότητα τ*χ'ι άποφασιστι- 
κότητα παραδειγματικήν τήν άνατε-

Ί ε ρ α Ι  οκιαΐ
Α θ α ν ά τω ν  Μ ακεδονομ άχω ν.

Προς Σας τούς γενναίους πρω- 
ραθλητάς τής άναστάσεως τής Μ α
κεδονίας μας, τούς ακαταπόνητους 
έργάτας τοϋ αιωνίου 'Ελληνισμού, 
της Μεγάλης αύτής Πατρίδος τοΰ 
ψωτός και τής ελευθερίας, δ Σύλλο
γος «Παΰλος Μελας» άναγνωρίζων 
τήν ευγνωμοσύνην, ήτις άκεραία 
σάς ανήκει προέρχεται εύλαβώς ΐνα 
άναπέμψβ τάς πρός τόν "Γψιστον 
δεήσεις του.

Σύ αθάνατε Μελδί ύπήρξας ό πρό
σκοπος τών ήρώων καί τών μαρ
τύρων, όπισθεν τοΰ οποίου ήκο- 
λούθησαν αί φάλαγγες εκείνων, οΐ- 
τινες ώνειροπόλησαν κα'ι ειδον έ- 
λευθέραν τήν δούλην Μακεδονίαν.

Είς τό σάλπισμα τής ελευθερίας 
τό ίδικόν σας, ένίίουσιώδης άπήν- 
τησεν ή Μακεδονική Ε θνική  ψυχή, 
ή έπιολοκλήρους μαύρους καιρούς 
όραματιζομένη τήν άνάστασίν της. 
Α θ ά ν α τ ο ι  ή ρ ω ε ς .

‘Γπήρξατε τά αντάξια τής Ε λλά 
δος τέκνα, τής περικλεούς εκείνης

Θεΐσαν αύτψ εντολήν είς τδν κατά 
τών εχθρών τοΰ ελληνισμοΰ έν Θεσ
σαλονίκη άγώνα. Διά τοΰτο καί έ- 
τιμήθη διά τοΰ παρασήμου τοΰ άρ- 
γ»ροΰ Σταυροΰ τοΰ Σωτήρος, τδν ό
ποιον μετά δικαίας ύπερηφανίας έ- 
φερεν. Ό  Γ. Πεντζίκης άνήκεν είς 
τήν γνωστήν τής θεσ)νίκης οικογέ
νειαν τών Πεντζίκπ,άριθμοΰσαν ε
πίλεκτα τής παρ’ ήμΐν ελληνικής 
κοινωνίας μέλη, διακριθέντα διά τδν 
πατριωτισμόν των καί τάς είς τήν 
έλλ. κοινότητα 0εσ)νίκης υπηρε
σίας των.

« 'Ο  Μακεδ.Άγών» άπευθύνει θερ
μά συλλυπητήρια εις τε τήν οίκογέ- 
νειάν του καί τούς Ιπιζώντας αδελ
φούς του καί τάς οίκογενείας αύτών 
καί εύχεται δ'πως δ ΰψίστος τάξη τήν 
ψυχήν ίου μεταξύ τών άγωνιστών 
τής Πίστεως καί τής Πατρίδος.

Ελλάδος τών ενδόξων προπατόρων, 
τής εστίας ταύτης τώ ν μεγάλων αρ
χών, ή όποία διέχυσε τά φώτα τοΰ 
πολιτισμού είς τούς είς τό σκότος 
βυθισμένους λαούς τής αϊωνίας αύ
τής πηγής, τής ελευθερίας, μέ τήν 
δύναμιν τής οποίας έμεγαλούργησε 
και αείποτε θά μεγαλουργή.

ΈπαξΙως τών προγόνων σας’ τών 
αθανάτων ήρώων τοϋ 21 και τών 
άλλων πανενδόξων προγόνων έτι- 
μήσατε τήν Μητέρα ήμών Ελλάδα.

Υπήρξατε οί νέοι Λεωνίδαι καί 
οί Θεμιστοκλεΐς, οί Άνδρούτσοι καί 
Διάκοι, τούς όποιους εστεψεν ή Δ ό 
ξα μέ τά αμάραντα της στέφανα ε
πάνω είς τό αίματόβρεκτον 
πεδίον τοϋ Μακεδονικού Ά γώ νος.

Έ π ι τοΰ πολυκλαύστου αύτοΰ 
πεδίου τής τιμής ήτενίσατε τόν εχ
θρόν καί μέ τήν μέθην εξάλλου πα- 
τριωτικοΰ ενθουσιασμού έρρίφθητε 
ακατάσχετοι έπί τών μυσαρών δημί
ων τής Πατρίδος μας καί ακλόνη
τοι καί σταθεροί έπέσατε μάρτυρες 
τών πρός τήν Πατρίδα καΟηκόντο^ν 
σας.

Τοιαύτη δύναμις φιλοπατρίας, 
τοιαύτη δίψα έκδικήσεως, τοιαύτη 
μέθη ελευθερίας δέν ήδύνατο παρά 
νά ένθαρρύνη καί έμψυχώση τούς 
μεταγενεστέρους σας νά δημιουργή
σουν μίαν Ελλάδα, όπως τήν έ- 
φαντάσθησαν αί έ&νικαί μας ελπίδες 
καί τά όνειρα. Καί άν ή άτυχήσα- 
σα Πατρίς μας έπέπρωτο νά θρη- 
νήση τραγικήν συμφοράν ούδέποτε 
δμως ύπήρξεν έπιλήσμων τών άξι
ων τέκνων της καί ενδόξων νεκρών 
της.

Καί άν σήμερον Σεις, αθάνατοι 
Μακεδονομάχοι, κοιμάστε ήσυχοι 
καί γαλήνιοι τόν αιώνιόν σας ύ
πνον τά οστά άλλ αν ήρώων ενδόξων 
καί αύτών, άλλά πλέον άτυχεστέρων, 
τρίζουν φρικτά κάτω άπό τό βαρύ 
χώμα ξένης καί εχθρικής γή$. Ε ινε 
τά όστά τών μαρτύρων άδελφών 
μας τής περικαλλούς μας Μικράς *Α -



ή Β Λ Α Σ Ι Ο Σ  Ν Τ Α Λ Η Σ

Ή  προς τά αριστερά είκών πα- 
ριστά αύτόν ώς διδάσκαλον φο- 
ροϋντα τουρκικόν φέσιον, ινα μή 
έπισύρη τήν υποψίαν τών τουρκικών 
αρχών, ύπό τό πρόσχημα τοϋ οποίου 
άπεστάλη έξ Α θ η νώ ν ,  αξιωματι
κός ών τότε, ή μάλ'ον έξέλεΗεν 
ό ίδιος τήν θέσιν Στρωμνίτσης, 
ώς επίκαιρον διά τήν κατά τοϋ 
Βοϋλγαρισμοΰ άμυναν, ϊνα όργά- 
νώστ) άνταρτικά σώματα κατά τό 
ετος 1905.

Ή  πρός τά δεξιά παριστά αυτόν 
ώς αξιωματικόν μετά τούς Βαλ-

σίας, τοΰ ήρωϊκοΰ Καιψίάσου κα'ι 
κα'ι τής ενδόξου Θράκης.

Η  Ρ  Ω Ε Σ  καί Σεις, Ή ρ ω ες  και 

’ Εκείνοι.

Α θ άνα το ι  νεκροί,
Ή  Πατρίς μας ύπερηφάνως τι- 

μώσα τήν ένδοξον κα'ι μαρτυρικήν 
μνήμην σας και ύψηλοφρόνως φέ- 
ρουσα τήν τετιμημέμην φήμην τής 
άρετης σας θά εχη πάντοτε είς τούς

κανικούς πολέμους, εϊς τούς οποί
ους μετέσχεν &π αρχής μέχρι τέ
λους, προαχθε'ις έπαξίως είς αντι
στράτηγον επιδείξας άπαράμιλλον 
διοικητικήν δεξιότητα, σύνεσιν και 
ευθυκρισίαν. Τόν πρόωρον θάνα
τον αύτοϋ έν τή πόλει μας ώς δι- 
οικητοΰ τοϋ Γ". Σώματος Στρατοΰ 
έθρήνησεν δλη ή πόλις μέ τήν εί- 
λικρινεστέραν οδύνην, διά τήν απώ
λειαν διακεκριμένου στρατηγού, 
έξοχου στρατιωτικής και πατριω
τικής φυσιογνωμίας.

Εκείνο δέ τό όποιον ιδίως τόν

οφθαλμούς αύτής αστείρευτο τό δά
κρυ της έπ'ι της πολυτίμου θυσίας 
σας κα'ι τά όνόματά σας άνεξιτή- 
λως κεχαρα^ένα έπ'ι τοϋ άφθάρτου 
χαλκοΰ τής εθνικής συνειδήσεως, 
ώς λαμπροί δέ αστέρες θά φωτίζουν 
τόν δρόμον ημών, τών θαυμαστών 
καί ζηλωτών τής Δόξης σας.

Ειρήνη είς τόν άγιον ΰπνον σας 
καί Δόξα είς τήν τετιμημένην μνη- 
μην σας Α θ ά να το ι  *Ηρωες !

διέκρινε ήτο ή προσήνεια καί ή εύ- 
γένεια τοΰ χαρακτήρας διά τοΰτο 
προσείλκυε τήν αγάπην τών στρα
τ ιω τώ ν  του.

Περί τών σπανίων αύτοΰ αρε
τών καί ώς στρατιωτικοΰ καί ώς 
ύπερόχου άνδρός έγράφησαν ικανά 
Ιν τώ  ήμερησίφ τύπω της πόλεώς 
μας καί τών Α θ η ν ώ ν  καί μένει α
κόμη βαθύτατα κεχαραγμένη είς 
τήν μνήμην μας, άλλά καί είς τάς 
καρδίας τών Θεσσαλονικέων, ή παν- 
δήμως έκδηλωθεΐσα άφατος λύπη 
έπί τφ  θανάτφ του. ‘Ο «Μακ. Ά 
γώ ν »  δημοσιεύων σήμερον τήν ει
κόνα του καί συνοδεύων αύτήν μέ 
τάς όλίγας καί προχείρους ταύτας 
λέξεις εχει ιερόν καθήκον νά δημο- 
σιεύσΐ] είς τό επόμενον τεΰχος πλή
ρη περιγραφήν τής δράσεώς του 
ώς διακεκριμένου άγωνιστοΰ ύπέρ 
τής άπελευθερώσεως τής Μακεδο
νίας, ή όποία Μακεδονία οφείλει 
αύτφ διά τοΰτο βαθυτάτην καί άΐ- 
διον τήν εύγνωμοσύνην της.

Β Λ Α Σ ΙΟ Σ  Τ Σ ΙΡΟ ΓΙΑ Ν Ν Η Σ
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01 ΑΓΟΝΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΕΝ ΗΑΚΕΔΟΗΙΑ
ηητη mm  & βοτλγπρων μ των σχολείων

« ■ *   ■
Μετά τδ σχίσμα, δπερ έδημιουργήθη 

συνεπείςι τής σατανικής δράσεως τοϋ 
Σλαυϊσμοΰ πρός έκβουλγαρισμόν τής Μα
κεδονίας, ή ύπαιθρος χώρα ούδεμίαν τά- 
σιν προς μεταβολήν τής ‘Ελληνικής 
αυτής ύποστάσεως έδείκνυε, καίτσι οί 
πράκτορες τοϋ Βουλγαρισμοΰ άπροκαλύ- 
πτως ένέσπειρον τάς προπαγανδιστικάς 
αύτών ιδέας μεταξύ τοϋ αγαθού Βουλ
γαροφώνου πληθυσμού. ‘Έ ν  μόνον έπι 
χείρημα αύτών ήδύνατο κάπως νά επί
δραση άποτελεσματικώς και σαλεύση τάς 
πεποιθήσεις των, δτι ή ‘Αγία Ρωσσία 
μείζονα προστασίαν θά παρεΐχεν αύτοΐς 
εν περιπτώσει άποπτύσεως και άπαρνή- 
σεως τοΰ ‘ Ελληνικού αύτών φρονήματος. 
Και ό αμαθής δ'χλος έπίστευεν εϊς τάς δό
λιας ταύτας εισηγήσεις, άλλ’ εκ φόβου μή 
ύποπέση εις τήν δυσμένειαν τών ’Αρχιε
ρέων, δπερ θά έστέρει αυτούς τής πολυ
τίμου αύτών προστασίας απέναντι τώ ν 
Τούρκων, συνεκράτει αύτούς εις τά πά
τρια. Άρχιερεύς τής επαρχίας Βοδενών, 
εϊς ήν ύπήγοντο τά Γενιτσά, ή Γουμέν- 
τζα καί ή Γευγελή μετά τών περιφεριών 
αύτών, ήτο ό ΜητροπολίτηςΊερόθεος κα
τά τό έτος 1879. Οΰτος συναισθανόμενος 
τήν δύναμιν αύτοΰ, ήν τφ  παρείχε τό υ
ψηλόν άξίωμά του καί αί ιδιωτικά! μετά 
ισχυρών παραγόντων εν Κωνσταντινου- 
πόλει σχέσεις ίου, ήτο τό φόβητρον τών 
Τούρκων καί έτρομοκράτει τάς Διοικη
τικός καί στρατιωτικός “Αρχάς, τό πρώ- 
T C  ν δέ έπί τής Άρχιερατείας αύτοΰ άνηρ- 
τήθησαν είς τά κωδωνοστάσια τών Βο
δενών κώδωνες, ένφ πρότερον έγένετο 
χρήσις μόνον ξυλίνων σημάντρων έκ φό
βου μή ό ήχος αύτών έξεγείρη τόν φανα
τισμόν τών Τούρκων, οϊτινες ούδαμοϋ τής 
ύπαίθρου χώρας έπε'τρεπον τήν χρήσιν 
αύτών. Καί ήδύναντο μέν οί τότε καί οί 
προγενέστεροι’Αρχιερείς νά συντελέσωσιν 
εϊς τήν μείζονα διάδοσιν τών ‘ Ελληνικών 
γραμμάτων, άλλά λαμβανομένης ύπ3 δψει 
τής έλλείψεως διδασκάλων κατά τος έπο- 
χάς έκείνας, ών οί πλεΐατοι ήσαν καί ο.ύ- 
τοί απαίδευτοι, δέον νά άποδοθή αύτοΐς 
έν μέρει τό προαήκον δίκαιον.

Ή ρ κ ε ι γνωρίζων ις άνάγνωσιν καί 
γραφήν νά παρουσία ι θή εΐς τινα Κοινό
τητα ώς διδάσκαλος καί νά παζαρευθή 
ύπό τοά3 Κοτζάμπαση δι5 έν έτος διά τήν 
έκπαίδευσιν τα ν  παιδιών τοΰ χωρίου, οΐ- 
τινες εμάνθανον, άν καί τοΰτο αμφίβο
λον, άνάγνωσιν καί γραφήν.

Α ί πρώται έπιτυχίαι τής έντονου δρά
σεως τής Βοιλγαρικής προπογάνδος έξε- 
δηλώθησαν είς τήν έπαςχίαν Πολυανής, 
έν η άπό ετών υπήρχε ν ή μολυσματική 
εστία, τό Κ ι λ κ ί ς ,  εϊς δ οί Βούλγαροι 
συνεκέντςωσαν δλην τήν προσοχήν των

καί εΐχον καταστήσει τήν βάσιν τών ενερ
γειών αύτών. 'Γ/ιό ιό  πρόσχημα καί τήν 
προστασίαν τοϋ © ύ ν ι τ ι ο μ .ο ΰ  οί πλη
θυσμοί τής επαρχίας τήύτης κ α ίδή ο ίτώ ν  
χωρίων τ ή ς Μ η ο γ δ ά ν τ β η ς κ α ί  το ΰ Μ α -  
τσ ικόδου  μετά τών περιςερειών αύτών, 
έξεδήλουν φανερά τα φρονήματα αύτών, 
αντιτασσόμενοι κατά παντός ‘ Ελληνικού, 
δεικνύοντες απειλητικήν στάσιν καιά τοΰ 
λαμπρού καί ςμλοπάτριδος Επισκόπου 
Πολυανής Θεοκλήτου καί ματαιοΰντες τήν 
εις τά χωρία των μετάβασιν αύτοΰ χάριν 
ιεροτελεστιών δι’ άθρόας απειλητικής ε
ξόδου τών κατοίκων καί έπιθέσεως κατ’ 
αύτοΰ.

Τό μίασμα, ώς ήτο φυσικόν, θά με- 
τεδίδετο ευκόλως καί εις τάς πλησιοχώ- 
ρους επαρχίας Γευγελής, Γουμέ^τζης καί 
Γενιτσών, άν μή οί ’Αρχιερείς Βοδενών, 
εις ήν ύπήγοντο Έκκλησιαστικώς αί ε
παρχία ι αΰται, καί ή φιλοπατρία τώ ν ι
θυνόντων αύτι ς δέν άντέτασσον πείσμονα 
άντίστασιν καί οϋιω ή δράσις τής Βουλ
γαρικής προπαγάνδας πρός έκβουλγαρι- 
σμόν τών έπαρχιώγ τούτων ύπήρξεν ά» 
γονος.

Εΐς τά Βοδενά, δπου τό πρώτον έδί- 
δαξα κατά τό έτος 1879— 1880, μόνον ή 
’ Εκκλησία τών ‘Α γίω ν ’Αναργύρων, ήν 
μετά τό σχίσμα άπέσπασαν, ήτο Βουλ
γαρική, ούδέν Tie αχαλεΐον Β ο υ λ 
γαρικόν ύπ^ρχεν οΰτε έν τή πόλει 
ούτε έν τή ύπαιθςφ χώρ$, πλήν μικροϋ 
γραμματοδώασκαλείου έ ν τφ  χωρίο; Βλα- 
δόβφ, δπου διδάσκαλός τις Βάννης κα
λούμενος, έδΐδασκεν ολίγους ιιαθητάςτήν 
Βουλγαρικήν. Εϊς τά Βοδενά έλειτούργει 
ανέκαθεν λαμπρόν ‘Ελληνικόν σχολεΐον, 
εΐς δ έδίδαξαν 6 έκ Ναούσης Ι ΐλα ιτα ρ ί· 
δ δ έκ Θεσσαλονίκης ΛΓ. Ο ικό- 
πο\*λος, δ νΰν εμπορευόμενος ένταϋθα 
Ι Ια «α .β ~ α ι» .ά "η ς  καί άλλοι ίκανοι δι
δάσκαλοι καί άπό τοΰ έτονς 1877 άνέ- 
λαβε τήν διεύθυνσιν αύτοΰό ενθουσιώδης 
εκ Βοδενών Α θ α ν ά σ ιο ς  «Ι*ράγκος, 
δστις μέχρι τής ά:ηε)ευθερώσεως τής Μ α
κεδονίας, εκτός μικράς διακοπής, έξηκο- 
λούθει νά διευθύνη έθνωφελώς αύτό, 
προσενεγκών καί κατά τόν Μακεδονικόν 
άγώνα πολιτίμους υπηρεσίας.

Εΐς τήν άναπτέρωσιν τοΰ Έθνικοΰ 
φρονήματος καί τόν πρός τά ελληνικά 
γράμματα ίήλον ούκ ολίγον συνετέλεσε 
καί ή δράσις ιώ ν  ανεπτυγμένων άνδρών 
τής έποχήί εκείνης πρό παντός τοΰ έκ 
Βονίτσης φιλοπάτριδος ΐατροϋ Έ π α ·  
μ.εινώνδο\> Χ α κ ελλα ροη ού λου . 
Ειχοίν τήν ευτυχίαν νά γνωρίσω τόν φι- 
λόπατριν τούτον άιδρα καί έθαύμασα τόν 
ακραιφνή ζήλον πρός έξυπηρέτησιν τών 
Εθνικών συμφερόντων. Ευρισκόμενος

έν Βοδενβΐς κατά τήν έκρηξιν τοΰ Βουλ- |
γορικοϋ φανατισμού καί τήν άπόσπασιν [|
κατά τό σχίσμα τής Εκκλησίας τών ‘ Α - }ί
γ ίω ν ’ Αναργύρων, παντοιτρόπως άντε- !|
τάχθην μετά τοΰ τότε φοιτητοϋ τής, ιατρι
κής A yjjj.. Ι * ί ζ ο υ  πρός ματαίωσιν τοΰ 
επιχειρήματος τών Βουλγάροον, άλλ’ εΐς 
μάτην. Έ π ’ αύτο,ΰ ειχε διαδοθή καί έ- 
■ψάλλετο ύπό ένθουσιώντων μαθητών καί 
νέων τό κατά τοϋ Σλαυϊσμοΰ ίχσμα 
«Ε ίμαι "Ελλην καί δχι Σλαΰος ξεύρω τήν 
καταγωγήν μου καί ή Ελληνική ψυχή 
μου έλευθέρα πάντα ζή » , πολλούς δέ 
πτωχούς μαθητάς ύπεστήριζε, παρέχων 
αύτοΐς τά μέσα πρός άποπεράτωσιν τών 
σπουδών των εΐς τά έν Βοδενοΐς Ε λ λ η 
νικά Σχολεία.

Ά π ό  τοϋ έτους 1870 «λειτουργεί έν 
Θεοσαλονίκη Σωματεΐον καλούμενον 
«Φ ιλεκπα ιδευ τ ικός  Σ ύ λ λ ο γ ο ς  
€ > εα οα λο ν£ κ η ς» ού Πρόεδρος ήτο 6 
ενθουσιώδης ιατρός Μιχαήλ Παπαδο
πούλας, μεγίστας παρασχών υπηρεσίας 
πρός διάδοσιν τών Ελληνικών γραμμά
των έν Μακεδονία καί έκ τών πρωτερ
γατών τής παρασκευασθείσης έν Κασ
σάνδρα έπαναστάσεως μετά τών αειμνή
στων Δ. Άγγελάκη καί Γεωργίου Πάνου, 
άποθανόντος έν Ά&ήναις κατά τό εεος 
1882, δπου κατέφυγε μετά τών λοιπών 
πρωτεργατών τής άποτυχούσης έπανα
στάσεως. ί

Κ α τ’ άπομίμησιν τοΰ Σωματείου τοΰ- [
του ίδρύθη καί έν Βοδενοΐς τοιούτον, -
οΰ Πρόεδρος ήν δ ’ Ιωάννης Σακελλάριος 
καί μέλη τοϋ διοικητικού Συμβουλίου οί 
μάλλον ενθουσιώδεις νέοι καί πρόκριτοι 
τής έποχής εκείνης. Ε ’ ς άλλας δέ πόλεις 
τής Μακεδονίας ίδρύθησαν τοιαΰτα Σ ω 
ματεία, ών Πρόεδροι καί μέλη ήσαν οί 
κατά τόπους έπισημότεροι φιλοπάτριδες 
Μακεδόνες ύποστηοίζοντες τά 'Ελληνικά 
γράμματα καί τούς απόρους επιμελείς 
μαθητάς, εΐς οΰ; παρει/ον χρηματικά 
βοηθήματα καί βιβλία πρός συνέχισιν 
τώ ν σπουδών των. Οΰτω οΐ Σύλλογοι ϊ
ούτοι μεγάλως εξυπηρέτησαν τήν διάδο- j
σιν τοΰ Έ θνικοΰ φρονήματος καί τά 
‘ Ελληνικά γράμματα έν Μακεδονίς»..

’ Αφ 'έτέρου άπό τοΰ έτους 1873 τό 
Γυμνάσιον Θεσσαλονίκης ύπό τήν διεύ- 
θυνσιν τοΰ αειμνήστου Γυμνασιάρχου 
Δημητριάόου σι μπληρωθέν εύρίσκετο έν 
τή ακμή του, άπό τοΰ έτους δέ 1875 ήρ- I
χισε λειτουργούν έν Θεσσαλονίκη Διδα- j
σκα εΐον Ά ρρ ένω ν  ύπό τήν στιβαράν 
διεύθυνσιν τοΰ διακεκριμένου παιδαγω
γού Χ,αρισίου Ι Ιαπαμ-άρκου.

'Ωσαύτως τό Παρθεναγωγεΐον ύπό τήν 
διεύθυνσιν τής εύπαιδεύτου Ίφιγενειας  
Α η μ - η τ ρ ιά ρ ο υ  αδελφής τοΰ διαπρέ- 
•ψαντος Γυμνασιάρχου Θεσσαλονικέως Δ. 
Δημητριάδου καί εΐτα συζύγου τοΰ φι- 
λόπάτριδος καί διαπρεπούς Θεσσαλονίκης 
Τάσκου Παπαγεωογίου, εΐργάζετο έθνω- 
φελέστατα καταρτίζον ενθουσιώδεις δι- ! 
δασκαλίσσας. Οί τρεις λοιπόν ούτοι άστε- | 
ρες τής ελληνικής παιδείας ήρξαντο κατά I



τήν εποχήν χαίτην εξαπολύοντες τού; 
φωστήρας καί άποσχέλλονιε; άνά χήν Μα
κεδονίαν προ; διάδοσιν χών ελληνικών 
γραμμάχων καί τόνωσιν τοϋ ’ Εθνικού 
φρονήμαχος.

'Η σ α ν  δέ οί απολυόμενοι διδάσκαλοι 
έκ χών τριών τούτων Σχολείων, μεστοί 
Έθνικοΰ σφρίγους, ών τήν δυσχερή υ
πηρεσίαν οΰδέν πρόσκομμα η κώλυμα ή- 
δΰνατο νά παραλύσ^. 'Ό ί)εν  εύνόητον «α 
θίστατο δτι άπό τής εποχής χαύτη; αι- 
σιώτεραι ήμέραι άνατέλλουσι διά τόν έν 
Μακεδονίςι Ελληνισμόν, δστις εχει πλέον 
άφθονώτερα τά  μέσα τής διαδόσεως τής 
ελληνικής παιδείας, τή ; μορφώσεως τών 
Μακεδονοπαίδων καί συγκράτησιν τοϋ 
Ελληνισμοΰ τής Μακεδονίας, κινδυνεύον
τας έκ τοϋ Σλαυϊσμοΰ.

Ά λ λ ’ ή εΰρεϊα διάδοσις τώ ν έλληνι
κών γραμμάτων άνά τήν Μακεδονίαν δέν 
άφίνει απαθή τόν Σλαυϊσμόν καί άπό τοΰ 
έτους 1884 ήρξαντο πάλιν αί σατανικαί 
«χύιών ένέργειαι πρός ϊδρυσιν Βουλγαρι
κών Σχολείων είς τά έπίκαιρα σημεία τής 
Μακεδονίας καί άντίδρασιν κατά τοϋ το- 
νουμένου ελληνικού φρονήματος.

Οΰτω κατά τό έτος 1886, δτε άπολυ- 
θείς καί ό γράφων τάς γραμμάς ταύτας 
έκ τών τάξεων τοϋ έλληνικοϋ στρατοΰ, 
εϊς ον κατετάχθην ώς εθελοντή; κατά τήν 
έπιστρατευσιν τοϋ 1885— 86, άνέλαβον 
διεΰθ-υνσιν τοΰ ήμιγυμνασίου Βοδενών, ή 
κατάστασις ήτο πολύ διάφορος. Έ λει- 
τούργει έν Βοδενοϊ; Βουλγαρικόν ήμι- 
γυμνάσιον, εϊς δ περισυνελέγοντο μαθ·η- 
χαί καί έκ τών περιχώρων καί έν ώ  έδί- 
δασκον φανατικοί Βουλγαροδιδάσκαλοι, 
άποστελλόμενοι έκ Βουλγαρίας, καί Βουλ
γαρικόν Παρθεναγωγεΐον. Οί μαθ·ηταί 
ούτοι μετά τό πέρας τών σπουδών των 
άπεστέλλοντο εϊς τό έν Θεσσαλονίκη 
Βουλγαρικόν Γυμνάσιον, δπου φανατι- 
ζόμενοι έτι μάλλον διεσκορπίζοντο ώς 
Εθναπόστολοι τής Βουλγαρική; ιδέας 
άνά τήν Μακεδονίαν. Μεταξύ τών 
μαθητών χοΰ Βουλγαρικού Γυμνα
σίου Θεσσαλονίκη: συγκαχαλέγετο κατά 
χό έτος 1887 καί ό υιός τοΰ ίερέως τοΰ 
Βουλγαρικοΰ ναοϋ τών Α γ ίω ν  Α να ργύ 
ρων Παπά Α ντω ν ίου , δστις άσθενήσας 
άπέθανεν έν ’ Εδέσση, ή δέ κηδεία αυ
τού έγένετο επιδεικτική παρακολουί)ησάν 
των τών μαθητών καί μαθητριών τών 
Βουλγαρικών Σχολείων καί πολλών ό- 
μοφρόνων, έλθόντων έπί τοΰτφ έκ τών 
περιχώρων καί έτάφη έν τφ  έλληνικφ 
νεκρ,οταφείφ. Μ ετ 'ού  πολύ δέ έτοπο{>ε- 
τεΐτο  έπί τοϋ τάφου αύτοϋ μέγας μαρ
μάρινος σταυρός μετά Βουλγαρική? επι
γραφής, πρώτης τοιαύτης εν τφ  έλληνικφ 
νεκροταφείω. Τό σκάνδΙιλον τοϋτο μέλ
λον νά έχχ) καί συνεπείας καί νά χοησι- 
μεύση ώς κακόν προηγοΰμενον, άφοΰ 
καί άλλοι σταυροί μετά Βουλγαρικών έ- 
πιγραφών θά έτοποθετοϋντο εις τό μέλ
λον έν τφ  ‘Ελληνικω νεκροταφεία, 
τοΰ οποίου τήν κυριότητα θά ήμφισβήτει 
ή Βουλγαρική Κοινότης εϊς τό μέλλον 
δέν άφήκεν απαθείς ιούς γνωρίζοντας

Γ Ω Ρ Γ Ι Ο Σ  Δ Ι Κ Ω Ν Υ Μ Ο Σ  ή Μ Α Κ Ρ Η Σ
Τούτου έπιζώντος έδημοσιεύσαμεν επιστολήν είς τδ 

ύπ’ άριθ. 2 τεύχος τοΰ «May.. Ά γ ώ ν ο ς .»
"Εδρασε κατ’ άρχάς ώς οπλαρχηγός και βραδΰτερον ώς 

αρχηγός τοΰ Ά γώ νο ς  είς Καστανοχώρια, Κορέστια, Μονα- 
στήριον, Φλώριναν, Περιστέρι και Μορίχοβον.

Περί τής δράσεως αύτοΰ θά δημοσιεύσωμεν λεπτομε- 
ρέστερον εϊς προσεχές τεΰχος τοΰ «Μακ. Ά γ ώ ν ο ς » ,  διότι 
αϋτη έσημείωσε σελίδας ανδρείας, θάρρους, φιλοπατρίας 
και στρατηγικότητος.
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καλώς τήν Βουλγαρικήν κακοπιστίαν καί 
τά σατανικά αύτών σχέδια καί μετ’ ολί
γον τήν νύκτα τής 17ης Ίανουαρίου 1887 
ό αταυροζ ούτος έξηφανίσθη έκ 
του Ε λλη ν ικού  Νεκροταφείου. 
Τήν έπομένην έγένετο ανάστατο; ή Βουλ 
γαρική Κοινό ιης καί αί ΰπόνοιαι τη ; έ- 
στράφησαν κα5 κα:’ έμοΰ, δπως και ήμουν 
δ πραγματικός δράστη;. Ά λλά  καίτοι έ- 
γνώρι,ζον τοΰτο δέν ήδυνήθη'ταν νά πρά- 
ξωσί τι, ούδείς δέ πλέον Βουλγαρικό; σταυ
ρός έτοποθετήθη έν τφ  νεκροταφείφ.

Τούς Βουλγάρους δέν ά’φινεν απαθείς 
ή διεξαγομένη έν τοϊς έλληνικοΐς σχο· 
λείοι; έντατική εργασία καί ή κατά τών 
Τρ ιών Ιεραρχών γενομένη πανηγυρική 
Ικδήλωσι; τώ ν ελληνικών αισθημάτων 
τοϋ λαού καί ά?κπειρώντο δι’ άντιδρά- 
σεως νά έξουθενώσωσι ταύτην. Οΰτω κα
τά τήν εορτήν τοΰ Κυρίλλου καί Μ εθο
δίου, τήν δποίαν οί Βουλγαρίζοντες έτέ- 
λουν καί ώς έθνικήν πανηγυρικώς, μετά 
τήν πανηγυρικήν λειτουργίαν έν τώ  Βουλ- 
γαρικφ ναώ τών Α γ ίω ν  Αναργύρων



ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΑΑ
Έ η Ι  τςί ευκαιρία τής τελεσεως τοΰ Ιτπαίου μνημοσύνου είς τιμήν  

καί μνήμην τοΰ Π α ύ λ ο υ  Μ ε λ ά  καί τών συναγω
νιστών του ή «Πρω ΐα» ’Αθηνώ ν έδημοσίευσε τό έξής άρθρον 

το όποιον ώς διαλαμβάνον γνώμας καί ύποδήκας 
συντελεστικάς εις έπιτυχίαν τοΰ Ι9νικοΰ σκοηοΰ τόσον 

τής Όργανώσεως μας όσον καί τοϋ περιοδικού μας 
όεωροΰμεν άξιον άναδημοσιεύσεως.

νέοι μαινόμενοι εκ φανατισμού έξεχύνον- 
το  εις τάς οδούς και διερχόμενοι ποό τή; 
Μητροπόλεως κ<Γι ιώ ν  ελληνικών .τχ>- 
λείων έξημουν ύβρεις κατά τής ’Ορθο
δοξία καί παντός ελληνικού ύπό τά δα- 
ματα τής Τουρκικής αστυνομίας, ήτις πα- 
ρηκολούθει άπαθώς τόν μαινόμενον δχ- 
λον. Ά λ λ ’ ή θρασύτης των αΰτη δέν ε- 
μενεν ατιμώρητος, καί αν κατά τήν ιδίαν 
ήμέραν τής εορτής των δέν άνχαπ-:δίδο\- 
το αύτοΐς τά i j u ,  ήσθ·άνονιο μtτ’ ολίγον 
τήν δύναμιν τοΰ Ελληνισμού. Οΰτω δ- 
λίγας ημέρας μετά τήν εορτήν τοΰ έτους 
1888 τρεις θρασείς Βούλγαροι έτόλμησαν 
νά είσέλθουν εϊς χόν περίβολον του Μ η - 
τροπολιτικοϋ οίκου καΐ υβρίσουν αναί
σχυντος ’Ορθοδοξίαν καί 'Ελληνισμόν, 
άλλ’ ό συλληφθείς εκ τών τριών τβύιων, 
διότι οί άλλοι διέφυγον, έπλήρωσε πολύ 
ακριβά τό θράσος και τόν φανατισμόν, 
διότι δεθείς είς στύλον τινά τής Μητρο- 
πόλεω; έμαστιγώθη ίδιοχείρως ύπό τοΰ 
τότε αντιπροσώπου τού Άρχιερέως ‘ Ιε 
ροθέου Επισκόπου Λίτης Α λεξά ν
δρου, τοΰ μετέπειτα Μητροπολίτου Θεσ
σαλονίκης, δστις πολλάς υπηρεσίας προ- 
σήνεγκε κατά τήν εποχήν εκείνην γ ε ν 
ναίους άντιδράσας είς τάς Βουλγαρικάς 
ενεργείας εν ταΐς έπαρχίαις Βοδενών, Γε 
νιτσώ ',, Γευγελής κα'ι Γουμενίτσης.

Ή  απάθεια τής Τουρκική; αστυνομίας 
και ή άνεκχικότης αύτής εξεδηλοϋτοκοΓικα- 
τά τάς γαμήλιου: τελετάς, δτε δ άσκαυ
λος (ή γκάΐν-π) ήχεΓ τόν ’ Εθνικόν Βουλ
γαρικόν ΰμνον (Τσάοε γκρότ νά σε=ή  
Κωνσταντινούπολις είναι ίδική μας), δ- 
στις έψάλλετο καί ύπό τών παρακολου- 
θοΰντων τήν γαμήλιον τελετήν κορυβαν- 
τιώ ντω ν νέων, χωρίς τοΰτο νά προξενή 
ούδεμίαν εντΰπωσιν εις τούς Τούρκους. 
Οΰτω λοιπόν ή Τουρκική αΰτη άνεκτι- 
κότης εν, θάρρυνε τά μέγιστα τούς Βουλ
γάρους, γνω ;ίζοντας νά ύποθάλπωσι ταΰ- 
την διά τού εκ Βουλγαρίας χρυσίου, έπρο- 
ξένει δέ μενίστην άγανάκτησιν είς τόν 
ελληνικόν πληθυσμόν.

Ά λλά  καί μεθ’ δλα ταΰτα ή Βουλγαρι
κή βουλιμία προ: εκβουλγαρισμ^ ν τή: 
Μακεδονίας δέν έ'μενεν ικανοποιημένη. 
Έ σχεδίαζε νά έξοντώση παν ελληνικόν, 
ούχί πλέον διά τών γρ^ιιμάτων καί προ- 
παγανδών, άλλά διά τού τρόμου καί τοΰ 
εγχειριδίου καί οΰτω άπό τοΰ έτους 1903 
άρχεται ή τρομακτική αύτών δράοις. Τό 
πρώτον θύμα ύτήρξι··ν δ ίερεύς τοΰ παρά 
τήν ’Έδεσσαν χωρίου Μεσηιιερίου. Πρό
ξενο: τότε εν Θεσσαλονίκη ήτο δ Εύγε· 
νιάδης, δστις μέ άπέστειλεν ϊνα πληρο- 
φορηθώ τά συμβάντα καί συνεννοηθώ 
μετά τοΰ εν Εδέσση κ. Περτσεμλή προ
κρίτου ελληνυς περί τής στάσεως, ήν ο 
φείλει νά τηρήση ενώπιον τής τοιαύτης 
καταστάσεως δ Ελληνισμός. Δέν παρέλει- 
ψα έπιστρέψας έκ τή: αποστολή; μου νά 
συστήσω εις τόν κ. Εύγενιάδην τήν διά 
τών ιδίων μέσων άμυναν κατά τϋς τρο
μοκρατίας εκείνης, άλλ’ ούτος ήτο άμε- 
τάπιστο; νομίζων δτι δέν πρέπει νά άν- 
τεπεξέλθωμεν διά τών βαρβάρων τούτων

Έτελέστ'ϊη εν Θεσσαλονίκη μνημόσυ
νον ύπέρ άναπαύσεως τής ψυχής τοΰ 
Ι Ια ύ λ ο υ  Μ ε λ ά , καθιερωθέν έτησίως 
ύπό τοΰ εκεί έδρεΰοντος ομωνύμου Συλ
λόγου.

‘ Ο Σύλλογο; «Παΰλος Μελάς», τοΰ ό
ποιου πατριωτικά ελατήρια έκίνησαν τήν 
ΪΛρυσιν καί τά αύιά ελατήρια διέπουν τήν 
δράσιν, εδηιιιουργήΐΐη άπό τινων ετών, 
και μεταξύ τών έργων είς ά άσχολεΐται 
είναι και ή εκδοσις ενός περιοδικού.

Ά λλά  τό δνομ », τό όποιον ίοέρουν ό 
σύλλογος καί τό περιοδικόν επιβάλλει συν 
τοΐς άλλοις μίαν βαρυτάτην ύποχρέωσιν, 
ήν οί διευθύνοντες τήν όργάνωσιν, θ ι  
μάς έπιτρέψοί'ν νά τοΐς ύποδείξωμεν.

‘Ο αγών τίιν «Μακεδονομάχων» —ω ; 
άπεκλήθησαν οί άγωνισθέντες έν Μακε- 
δονίς< κατά τής επιρροής τοΰ Βουλγαρι
κού κομιτάτου— είναι καιρός πλέον νά 
μελετηθή άπό πάσης άπόψεως διά νά μή 
χαθή ενα ιστορικόν υλικόν κατ’ εξοχήν κο
λακευτικόν διά τόν ελληνικόν ήρωϊσμόν 
καί τήν ελληνικήν αύταπάρνησιν.

Λέγοντες δέ μελέτην δέν εννοοϋμεν τήν 
εκδοσιν άναμνηστικών λευκωμάτων μέ 
τάς εικόνας τών άγωνισθέννων καί μέ 
προχείρους περί αύτών σημειώσεις. Τοι- 
αύται εκλαϊκευτικοί εκδόσεις έγιναν κατά 
κ. ι ιούς καί φυσικά δέν έβλαψαν.

’Ή δη  τήν έκλαΐκευσιν άς αντικαταστή
σω ή άνωτέρα επιστημονική εργασία, 
πράγμα έκ πρώτης δψεως δχι δυσχερές, 
δεδομένου δτι— ως πληροφορούμενα— δ

μέτριων τών δολοφονιών, άλλά διά τών 
σχιιλειων καί γραμαάτων. Τά αυτά συνέ- 
στησα δτε μοί άνέθηκε κα . δευτέραν α
ποστολήν είς τήν Μπογδάντσαν, δπου ή 
Βουλγαρική δογάιωσις ειχεν αρχίσει τήν 
δράσιν αύτής καί είχε τρομοκρατήσει τήν 
περιφέρειαν εκείνην διά φόνων καί κα
κουργημάτων, άλλά καί πάλιν έμεινεν 
αμετάπειστος.

Ά λλά  μετ’ ολίγον άντικατασταθ-έντος 
τού κ. Εύγενιάδου ύπό τοΰ αειμνήστου 
Λάμπρου Κορομηλά άρχεται καί ή ένο
πλος δράσις τώ ν ελληνικών σωμάτων, ή 
γενναιότης καί ή αύτοθυσία τών οποίων 
συνεπλήρωσε τήν $μυναν τοΰΈλληνισμού 
καί εσωσε τήν Μακεδονίαν άπό τού έκ- 
βουλγαρισμού.

Έ ν  Θεσ)νίκχι τ ι  3)7)29

I .  Ι Ι έ λ φ ο ξ
Γυμνασιάρχης

σύλλογος περικλείει πρότωπα κατέχοντα |;
τήν πρός τούτο άπαιτουμένην ικανότητα. |

Ά λ λ ά  ή συστηματοποίησις μιας τοιαύ» |
της εργασίας απαιτεί πρώτον τί|ν σΰντα- |
ξιν τής βιβλιογραφίας τοΰ Μακεδονικού Η
ζητήματος.

Έ π ί τή ; ύποθέσεω; ταύτη: ε<ουν γρα
φή πάρα πολλά, ή δέ Γεννάδειος Βιβλιο
θήκη περιλαμβάνει τά περισσότερα.

Μετά τά β βλία επονται τά αρχεία, 
’'δνγραφα τοΰ κομιτάτου, ημερολόγια 
τών οπλαρχηγών καί επί, πλέον άγο>νι— 
σταί, υπάρχοντες ακόμη καί εχοντες νω- 
πάς τά ; αναμνήσεις τής εύγενούς εκείνης 
εποποιίας.

Διά τά έγγραφα τοΰ άειμνήστου Παύ- 
λου Μελα κατεβλήθη προσπάθεια λίαν 
φιλότιμο; καί Ιξεδόθησαν ταΰτα μαζί μέ 
τήν βιογραφίαν του καί τό ήμερολόγιόν 
του προ τριετίας.

Ά λ λ ά  τί γίνεται δλο τύ άλλο εγγρα
φήν υλικόν ; Ιδ ο ύ ' στάδιον δράσεως διά 
τον Σύλλογον. ’Ά ;  τό περισυλλέξη καί 
ά; συλλέξη επίσης δσα συ/κρατεί ή μνή
μη τών Μακεδονομάχων.

Μέ μΐ ιν τοιαύτην προκαταρκτικήν έρ" 
γασία.ν δύναται κάλλιστα νά προπαρα- 
σ^ευασΟή ή ουγρραφή μονογραφία:, ικα
νής νά δώση τήν τραγικήν περιγραφήν 
τή; Μακεδονίας ποό τής δράσεως τοΰ ελ
ληνικού κομιτάτου, καί ΐκανή; νά απο
δείξω τά χαρακτηριστικά τών δύο επιρ
ροών, αΐτινε; έπί ετη επάλαισαν έπί τοΰ 
εδάφους τή; διεκδικουμένης χώρας.

Εύτυχώς υπάρχουν δλα τά στοιχεία, τά 
άποκαλύπτοντα ποΐ χ μέσα μετεχειρίσ&η 
ή Βουλγαρική ενέργεια κ ιί ποια ή Έ λ  - 
ληνική.

’Επιφανή: Γάλλος δημοσιολόγο; — ό
Παγιαρές— ή to κατά τά ετη εκείνα εκ |
χών σπουδαιοτέρων κατόχων τοΰ Μακε- ϊ
δονικοΰ ζητήματος καί κατ’ έπανάληψιν |
έπεσκέφθη τήν Μακεδονίαν διά νά πει- 
σθή δχι μόνον περί τοΰ Έλληνικοΰ φρο
νήματος τών κατοίκων, άλλά καί περί 
τώ·.·· ωμοτήτων, τάς οποίας διέπραττον οϊ 
Βούλγαροι επιζητοΰντες νά καταστήσωσι 
έξωμότας τούς Μακεδόνας.

Οίκτείρων δέ καί καταγγέλων <·ϊ; τήν 
κοινήν γνώμην τής Εύρώπης τάς ωμότη
τας ταύτας εγραφε καί περί τών ελλη
νικών ενεργειών χά έΗής:

«"Ενας Μελας ουδέ οτε έπέτρεπεν 
είς τόν εαυτόν του νά προβή είς τά φρι- 

, κο')δη κακουργήματα καί δργια ποΰ κα



τησχυναν τήν βουλγαρικήν ενέργειαν και 
τά όποια μόνον δντα γεννημένα και ά- 
ναΟρεμμένα εΐς τόν βόρβορον ήτο δυ
νατόν νά εκτελοϋν».

Άλλα αύΐά τά όργια— τά όποΐα λε
πτομερώς περιγράφει ό Παγιαρές εΐς 
τό βιβλίον του, τό φέρον τήν επιγραφήν 
Μακεδονικόν Ίμπρόλιο—εΐχον επισημο
ποιηθώ ώς τακτικά μέσα ενεργείας τοΰ 
βουλγαρικοΰ κομιτάτου.

Κ α τ’ Ιούλιον τοϋ 1907 ό πρόεδρος τοϋ 
κομιτάτου τοΰΐου Μιχαηλόφσκης εκαμε 
μίαν διάλεςιν έν μέση βουλγαρική πρω- 
τευούση καί εΐπεν σύν τοϊς άλλοις:

«Έ μ εΐς  « ί  Βούλγαροι εφεύρομεν άλλα 
μέσα ενεργείας. Εΐπαμεν άπό μέσα μας : 
Τό  γνωρίζομεν or ι δ λα σέ μάς είναι σά
πια, άλλά τί μάς μέλει! “ Ας αΰξηθώμεν 
πρώτα κα'ι ύστερα καθαριζόμεθα».

Άποδεικνΰεται λοιπόν πολύ εΰχολα ή 
διαφορά τοΰ ενός κομιτάτου άπό τό άλ
λο. Καί παρέχεται στάδιον εις τόν μελε
τητήν τή ; περιόδου εκείνης, δπως απλώς 
δια ξηράς άφηγή τεως γεγονότων και πα- 
ρατάξεως κειμένων καταστήση τό βιβλίον 
του ΰμνον πρός τόν ελληνικόν πολιτισμόν.

Και αυτό είναι ή σπουδαιοτέρα εθνική 
υπηρεσία, τήν οποίαν θά εχη νά προσφέ
ρω μία λεπτομερής τοΰ Μακεδονικοΰ ά
γώνος εΕι,στόρησις.

'Η εθελοντική κατάταξις νεαρών Ε λ 
λήνων f t ;  τά άνταρτι«ά σώματα, τών ο
ποίων ό άγών ή to πλήρης κίνδυνων καί 
κακουχιών, αποτελεί άναμφισβητήτως ω- 
ραϊον ή&ικόν κεφάλαιο ν τή ; τότε ‘ Ελ
λάδος.

Ή  εΰγενής πρωτοβουλία τών οπλαρ
χηγών καί τών ηγετών τοΰ εν Ά θ ή να ις  
εδρεύοντο; κομιτάτου είναι αξία πάσης 
τιμής.

Ά λ λ ά  ή συνολική έριφάνισι; τοϋ άγώ
νος ε/,ει άνωτέραν αξίαν, διότι κατατάσ
σει τήν Ελλάδα εϊς υψηλήν βαθμίδα πο- 
λιτισμοΰ καί ανυψώνει τήν ελληνικήν υ
περοχήν έν τή χερσονήσφ τοΰ Ά^μου.

'Ο  Σύλλογος ποΰ έτέλεσε τό 
μνημόσυνον τοϋ Παύλου Μελά προσφέ
ρει ενα ετήσιον φόρον τιμής απολύτως 
επιβεβλημέναν.

Ά λ λ ά  ταΰτοχρόνως καλείται νά προσ- 
φέρη είς τούς μεταγενεστέρου; μίαν σα
φή εικόνα τή : εθνικής προσπαθείας, τής 
οποίας δ Μελάς ύπήρξεν ό κυριώτερος 
εκπρόσωπος.

Ούτος κατήγετο έκ του χωρίου 

Κάρπης (Τσερναρίκας - Γουμενίτσης) 
μετασχών εκ τών πρώτων άπό τοΰ 
1903 Μακεδονικοΰ άγώνος. Μέχρι 
τοΰ 1908 υπηρέτησε τον άγώνα ώς 
πράκτωρ αύτοΰ τής περιφερείας Γου
μενίτσης μεταφέρων δπλα και πολε
μοφόδια έκ της λίμνης Γενιτσών. 
Τφ 1908 προσελήφθη είς έλλην. 
άνταρτικόν σώμα Γουμενίτσης, είς δ 
διεκρί^η διά τήν άνδρείαν του. Τ φ  

1912 προ τοΰ Έλληνοβουλγαρικοΰ 
πολέμου μετέσχεν τοΰ ύπό τόν Λ ά 
ζον έλλην. άνταρτικόν σώμα, το ά- 
μυνόμενον έναντίον τών Βουλγάρων, 
οί οποίοι προέβαινον τότε είς άγριας 
κατά τών ‘Ελλήνων κακουργίας. ·

Οί Βούλγαροι "πνέοντες έναντίον 
αύτοΰ λυσσώδη έκδίκησιν κατώρθω
σαν νά] φονεύσωσιν έξ ένέδρας καί 
αύτόν και τόν καπετάν Λάζον περί 
τά τέλη Αύγουστου τοΰ 1912. Διεμέ- 
λισαν τά σώματά των καί διεσκόρ- 
πισαν αύτά έπί τοΰ βουνοΰ τής Τσερ- 
ναρέκας. Εύτυχώς δέν έβράδυνε νά 
έπέλθη ή θεία Νεμεσις διά τής νί
κης τοΰ έλληνικοΰ στρατοΰ κατά 
τόν Έλληνοβουλγαρικόν πόλεμον 
τοΰ 1913 καί ή περιφέρεια Γουμε- 
νίτσης άπελευθερωθεΐσα περιβάλλει 
τήν μνήμην αύτοΰ μέ τόν φωτοστέ
φανον τών μαρτύρων τής άπελευθε- 
ρώσεως τής Μακεδονίας άπό Τούρ
κων καί Βουλγάρων.



Γ . Ιχ λ τ ζ μ κ τ ρ ι λ κ ο ϋ
Προέδρου τής 'Εθνική? Όργανώσεως «  Ο Π Α Υ Λ Ο Σ  Μ ΕΛΑΣ »

ΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜ ΝΗΜ ΟΣΥΝΟΣ
έκφωνηθείς έν τώ ‘Ιερώ Ναώ τής ‘Αγίας Σοφίας εις τι
μήν και μνήμην τοΰ πρωτομάρτυρος Π α ύ λ ο υ  Μ ε λ ά  

και τών συνεργατών του, τών πεαόντων κατά 
τον Μακεδονικόν Αγώνα

Βαρύς έ’λαχεν είς έμέ ό κλήρο; ν’ 
άγορεύσω είς μνημόσυνον τών ύπέρ 
πατρίδος άποθανόντων. ‘ 0 δυσκολώ- 
τερος λόγος, είναι, ώς γνωστόν, ό 
πρός τιμήν τών ύπέρ πατρίδος άπο- 
θνησκόντων άγορευόμενος. Διά τούτο 
επικαλούμαι τήν Ιπιεική κρίσιν τών 
ακροατών μου Ιάν άστοχήσω νά εί'πω 
περί αυτών έπαινον τον πρέποντα. 
Καί είναι προτιμότερον, ώς λέγει 
καί ό Περικλής είς τον επιτάφιόν του 
τών ύπέρ πατρίδος πεσόντων,«άνδρών 
άγαθών ε ρ γ  φ γενομένων ε ρ γ φ καί 
δηλοΰσθαι τάς τιμάς» δηλ. τούς ύπέρ 
πατρίδος θνήσκοντας πρέπει μέ ε ρ- 
γ  α νά τιμώμεν καί όχι μέ λόγους.

Διότι δυνατόν νά κινδυνεύσουν αί 
άρεταί τών πολλών είς το πρόσωπον 
ενός, τού όμιλοϋντος, άδεξίου άγο- 
ρητού».

Είς εμέ προσδίδει τήν έ'μπνευσιν 
καί τήν δύναμιν τοΰ λόγου μου δ 
πρός εκείνους θαυμασμός μου. Διά 
τοΰτο μέ μόνον τούτον έτόλμησα νά 
παρέλθω άπό τοΰ βήματος τούτου 
διά νά είπω όλίγας λέξεις καί εν 
τούτοις φοβοΰμαι μήπως άντί νά ε- 
ξάρω τήν αρετήν τών τιμωμένων νε
κρών μειώσω τήν ύπεροχήν αύτών. 
Διά τοΰτο έπικαλοΰμαι έπί πλέον καί 
τήν συγγνώμην τών ψυχών έκείνων.

*  *
*

"Αν  ήτέλεσις μνηαοσύν;υ είς μνή
μην άποθανόντος συγγενοΰς ή φι'2«υ 
άποτελή ιερόν καθήκον ή τέλεσις 
μνημοσύνου είς μνήμην άποθανόντος 
ύπέρ εύγενοΰς τίνος ιδέας άποτελεΐ 
δχι μόνον καθήκον άλλά καί ύπο- 
χρέωσιν πρός εκδήλωσιν τιμής καί 
εύγνο>μοσύνης τής κοινωνίας πρός ε
κείνον, ό όποιος ύπέρ αυτής άπέ- 
θανεν.

Ποια δμως εύγενεστέρα, ύψηλο- 
τέρα, ώραιοτέρα ιδέα ,τής ιδέας τής 
Πατρίδος καί μάλιστα Πατρίδος ‘Ελ
ληνικής, συμβολιζούσης εν τφ κόσμφ

τούτφ δ,τι ώραιότερον καί εύγενέστε- 
ρον ήσθάνθη καί Βιενοήθη ή άνθρω- 
πότης ;

‘Ο ύπέρ πατρίδος θάνατος άνεγνω- 
ρίσθη άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων 
ή ύψίστη τών αρετών. Ταύτην απο
θανάτισε καί Ιμεγάλυνεν ή καθό
λου ‘Ελληνική ίηορία καί ή ‘Ελλη
νική Μούσα. Τήν ιδέαν ταύτην έ- 
λάμπρυναν καί άνύψωσαν τά ώραιό- 
τερα πεζά καί Ιμμετρα έγκώμια καί 
οί παραστατικώτεροι χαρακτηρισμοί. 
Μέ τήν ιδέαν τοΰ ύπέρ πατρίδος θα
νάτου εξίσωσαν τήν δύναμιν τών Βα
σιλέων καί ήγεμόνων πρός τήν άση- 
μότητα τών κοινών θνητών. ‘Ο Βα
σιλεύς τών Σπαρτιατών Λεωνίδας I- 
ξυμνείται έξ ισου πρός τούς 300 
Σπαρτιάτας, τούς πεσόντας είς τάς 
θερμοπύλας διά τόν ύπέρ Πατρίδος 
θάνατόν των. Είς τό περίφημον έπί- 
γραμμα τοΰ τάφου των εξυμνείται έξ 
Γσου δ ένδοξος αύτών θάνατος. αΤΩ 
ξ ε ΐ ν ά γ γ έ λ ε ι ν Λ α κ ε δ α ι μ ο -  
ν ί ο ι ς δτι, τ ή δ ε κ ε ί μ ε θ α τ ο ι ς  
κ ε ί ν ω ν  ρ ή μ α σ ι  π ε ι θ ό μ ε -  
V ο ι » .

Ή  άρετή τών Βασιλέων τών Α 
θηνών έσταθμίζετο μέ τήν άπεναντι 
τοΰ ύπέρ πατρίδος θανάτου ευψυχίαν 
των. Οί Βχσιλεΐς τής Μακεδονίας 
καί οι αύτοκράτορες τοΰ Βυζαντίου 
έξυψοΰντο είς μεγάλους βασιλείς καί 
αύτοκράτορας εάν έθυσίαζον Ιαυιούς 
ύπέρ Πατρίδος. Τών άγωνιστών τοΰ 
1821 μέχρι τοΰ ά γ ν ώ σ τ ο υ σ τ ρ α -  
τ ι ώ τ ου τών τελευταίων πολέμων 
ό ύπέρ Πατρίδος θάνατος θεωρείται . 
δ τιμιώτερος καί δ ένδοξότερος, ό 
άνείγων αύτάς τάς πύλας τής Α θ α 
νασίας. Ή  μνήμη τών ύπέρ πατρί
δος πεσόντων διατηρείται αίωνία καί 
τό πχράδειγμα αύτών δ ισχυρότερος 
τής άρετής θαυμασμός.

‘Ο Περικλής δ Πχνυ δμιλών περ 
τών είς τούς πολέμους πιπτόντων 
τήν άρετήν αύτών Ιξαίρει είς πρώ-

την άρετήν. Δίκαιον λέγει ταύτην 
προτίθεσθαι1 λέγει δηλ. αύτή νά 
προβάλληται ώς πασών τών άρετών 
ή πρώτη».

Τό τελούμενον σήμερον μνημόσυ- 
νον παρέχει τήν άξιόζηλον άφορμήν 
νά τιμηθή καί έξαρθή ή άρ;τή καί ή 
άνδραγαθία τών ύπέρ τής Μακεδο
νίας άγωνισθέντων καί πεσόντων, τών 
δποίων είς τήν κορυφήν τοΰ Ήρφου 
Ιξέχει ή γλυκεία καί επιβλητική τοΰ 
Παύλου Μελά μορφή ( τ οΰκαπε -  
τ ά ν Ζ έ ζ  α),

’ Εάν δ ύπέρ πατρίδος θάνατος εί
ναι, ώς εΐπομεν, ύπερτάτη άρετή, δ 
ύπέρ τής Μακεδονίας θάνατος είναι 
διά τήν ‘Ελληνικήν πατρίδα δ άδά- 
μας τοΰ διαδήματος τής άρετής ταύ
της. Οί τιμώμενοι κατά τό σημερι
νόν μνημόσυνον νεκροί κατέχουσι 
μετά τών άξιωματικών καί τών στρα
τιωτών τών πολέμων τοΰ 1912 καί 
1913, τών πεσόντων καί συμπλήρω- 
σάντων τήν άπελευθέρωσιν τής Μα
κεδονίας, τό άέτωμα τοΰ ‘Ελληνικού 
τής Αθανασίας Πανθέου.

Ά λ λ ά  τό Ήρφον τών ύπέρ τής 
Μακεδονίας’ άποθανόντων συγκατα
ριθμεί δχι μόνον τούς φονευθέντας 
κατά τόν ένοπλον άγώνα, άλλά καί 
τό πλήθος τών θυσιασθέντων είς τόν 
βωμόν τής ‘Ελληνικότητας τής Μα
κεδονίας, οί δποΓοΐοι σφαζόμενοι ύπό 
Βουλγάρων, άνεφώνουν δτι προτιμό
τερος δ θάνατος παρά ή άπάρνησις 
τής Ελληνικής πίστεως καί τής Ε λ 
ληνικής Πατρίδος.

Α τε ν ί ζω  έκεΐ είς τό κενοτάφιον 
π λ ε ι ά δ α  τοιούτων μαρτύρων τής 
έλευθερίας τής Μακεδονίας, τών δ* 
ποιων δ άμάραντος τής δόξης στέ
φανος στέφει τάς μαρτυρικά; αύ
τών μορφάς. Διακρίνω τήν φωτοβο- 
λοΰσαν μορφήν τοΰ Π α ύ λ ο υ ,  τάς 
άκτινοβολούσας μορφάς *co3 Μ ω ρ αΐ- 
τ ο υ, τοΰ Φρ α γ κ ο π ο ύ λ ο υ, τοϋ 
" Α γ ρ α ,  τοΰ Σ  κ α λ ί δ ο υ,τοΰ Γ α- 
ρ έ φ η, τοΰ Κ ώ τ τ α ,  τοΰ Β α γ 
γ έ λ η ,  τοΰ Μ η τ ρ ο ύ σ η, τοΰ Π α- 
ν α γ  ι ώ τ ο υ, τοΰ Ά  σ κ η τ ο ΰ καί 
τών λοιπών.

Πρό τών μαρτύρων καί ή,ρφων τού
των τής έλευθερίας τής Μακεδονίας 
εχει καθήκον δ Μακεδον. λαός ίδία, 
άλλά καί πα,ς "Ελλην νά όρκίζηται 
εκάστοτε δτι δέν θά επιτρέψη νά μο- 
λύνΐβ τήν γήν, είς τήν οποίαν είναι



Τ© ύπό τόν Καπετάν Α Γ Ρ Α Ν  ( Τ Ε Λ Ο Υ  Α Γ Α Π Η Ν Ο Υ )  άνταρτικον £ώμα

Είς τό Ιον  τεϋχος έδημοσιεύσαμεν μόνον τήν εικόνα τοϋ Καπετάν Ά γ ρ α ,  τον όποιον έγρα- 
ψαμεν πόσον δολιως έφόνευσαν οι Βούλγαροι είς τό άνωθεν τής Εδέσσης χωρίον Βλάδοβον. Έ -  
ξαπατήσαντες αυτόν κατά τόν άτιμότερον τρόπον τόν παρέσυραν άοπ/ον εκ Γενιτσών μέχρι τών 
σχισματικών χωρίων Εδέσσης μέ τήν ψευδή πρότασίν των ότι έπρόκειτο περί κοινής κατά τών 
Τούρκων δράσεως, όπου καΐ τόν έφόνευσαν.

Τό  είς τήν εικόνα Σ  ωμά του έ'δρα παρά τήν λίμνην Γενιτσών.

Θαμμένα τά δστά αυτών, το πέλμα 
τών σφαγέων ίων.

Οί άγωνισθέντες κα! πεσόντες 
κατά τδν Μακεδονικδν άγώνα καί 
παρασκευάσαντες τήν άπε> ευθέρωσιν 
της Μακεδονίας διέσωσαν αυτήν εκ 
τοΰ κινδύνου τοΰ έκβουλγαρι,σμοΟ, 
δστις Ικβουλγαρισμδς ήτο και κίν
δυνος ολοκλήρου τής Ελλάδος ώς 
κοιτίδος τοΰ Ελληνισμοΰ είς τήν νο- 
τιανατολικήν τής Μεσογείου άκραν.

Διά τοΰτο οί τιμώμενοι σήμερον 
νεκροί γνωστοί καί άγνωστοι Μακε
δονομάχοι είναι δίκαιον νά τιμώνται 
ώς έξέχοντες τοΰ "Εθνους ήρωες, ώς 
θεμελιωταί τής Μεγάλης ‘Ελλάδος. 
Ή  μνήμη αυτών θά συνδέηται μέ 
α&τήν τήν ζωήν καί τδ μεγαλεΐον 
τής ‘Ελλάδος.

Καί ήμεΐς μέν τιμώντες τήν μνή
μην αύτών διά τής τελέσεωςτοϋ μνη
μοσύνου τούτου άποδίδομεν προς αυ
τούς φόρον έλάχιστον ευγνωμοσύνης 
τοΰ "Εθνους γενικώς καί τής Μακε
δονίας ιδιαιτέρως.

Προβάλλει δμως έκ τούτου αυτο
μάτως τδ έρώτημα. Οί ζώντες έκ 
τών άγωνιστών τοΰ Μακεδονικού ά
γώνος δέν ήτο δίκαιον νά τιμώνται 
καί ούτοι ώς γενόμενοι άνδρες α γ α 
θο ί  ,νά τιμώνται καί ούτοι μέ τινα ή- 
θικήν καί υλικήν αμοιβήν;

Τούς έπιζώντας άγωνιστάς, ώςκαί 
τάς χήρας καί τά δρφανά αύτών 
ώς ύπέρ πατρίδος άγωνισθέντων; Καί 
τά χάριν τής Πατρίδος άπορφανι- 
σθέντα, πρέπει τδ Κράτος, ή Πατρίς, 
νά τιμοί μέ έργα, μέ προστασίαν δηλ.

καί μέ πεοίθαλψιν.
Δυστυχώς δυνάμεθα νά είπωμεν 

ο'τι τδ Κράτος ουδέποτε περί αύτών 
ελαβε τοιαύτην φροντίδα.

‘ ΙΊ δέ τοιαύτη δμως έγκατάλειψις 
αύτών δύναται νά έ'χη καί δλεθρίαν 
έπίδρασιν έπί τών νεωτέρων γενεών, 
έπ’ αύτοΰ δηλ. τοΰ μέλλοντος τοΰ 
Κράτους.

‘Ο παραδειγματισμός είναι, ώς 
γνωστόν, ψυχολογική δύναμις μεγί
στης εντάσεως. Ώθεΐ είς έπιτέλεσιν 
γενναίων έργων, διά τών δποίων τι- 
μώνται καί δοξάζονται τά εθνη.

Δυστυχώς τδ Κράτος δέν άπέδωκεν 
ακόμη είς τοΰτο τήν δέουσαν σημα
σίαν. Δεν Ιθεσεν είς ενέργειαν μίαν 
τοιαύτην κοινωικήν καί έθνικήν δό- 
ναμιν ώς πρδς τούς άγωνιστάς τοΰ



Μακεδονικού άγώνος.
Τήν μόνην δικαιολογίαν, τήν ο

ποίαν δύναται νά φέρη τδ Κράτος τής 
τοιαύτης άδιαφορίας του είναι δτι 
ειχε νά προστατεύσω καί περίθαλψη 
τόσα θύματα τών τελευταίωνπολέμων 
καί έξ άλλου τόσα θύματα τής Τουρ
κικής άγριότητος μετά τήν Μικρα
σιατικήν καταστροφήν.

”Α ς  έ'χωμεν ύπ’ δψι/— καί τοΰτο 
πρέπει ιδιαιτέρως νά τονισθή— δτι ό 
υπέρ τής Μακεδονίας άγών δέν έ- 
ληξεν. Οί εχθροί τοΰ Ελληνισμού 
βαρέως φέρουν τήν δικαίαν τιμωρίαν 
των καί καραδοκούν έκδίκησιν. Φα
νατίζουν τά πλ-/ιθηπρδς τοΰτο συστν- 
ματικώς. Τδ εθνικόν φρόνημα γενι
κώς μένιδία δετό ύπέρ τής διαφυλά- 
ξεως τής.Μακεδονίας πρέπει νά δια- 
τελή άκοίμητον καί έντεταμένον.

Οί άγωνισταί τοΰ Μακεδονικοΰ ά
γώνος τιμώμενοι καί προστατευό- 
μενοι ύπό τοΰ Κράτους συντελούν 
καί εις τήν τόνωσιν τοΰ έθνικοΰ φρο
νήματος , καί τήν καλλιέργειαν τοΰ 
ύπέρ τής Μακεδονίας άπαιτουμένου 
Ιξαιρετικοΰ τοΰ "Εθνους ενδιαφέ
ροντος.

(Έ πετα ι τό τέλος, eig to επόμενον τεύχος)

Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ  Μ Π Ο Υ Μ Τ Β Σ
Ή  καθ’ ήμας δργάνοσις έθρήνησε 

κατά τάς τελευταίας ημέρας και το ✓ 
θάνατον τοΰ μέλους αυτής καί άγω- 
νιστοΰ τοΰ Μακεδονικοΰ άγώνος 
Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Υ  Μ Π Ο Υ Ν Τ Λ .  Ούτος κα 
ταγόμενος άπδ τδ χωρίον Βλάδοβον 
( ’Ά γραν ) τής Εδέσσης μετέσχε τοΰ 
άγώνος ύπδ τδν' καπετάν Ακρίταν 
(Κωνστ. Μαζαράκην). Τπηρέτησεν 
ώς εφεδρος εξιωματικδς κατά τδν 
πόλεμοντοΰ 1912 καί άφυπηρέτη- 
σεν ώς εφεδρος άνθυπολοχαγός. " Υ 
πήρξε πρότυπον οικογενειάρχου καί 
άφωσιωμένου εΐς τδ καθήκον του ώς 
ταχυδρομικού υπαλλήλου.

'Ο «Μακεδονικδς Ά γ ώ ν »  διερμη
νεύει τήν λύπην δλης τής Όργανώ-. 
σεώς μας καί εύχεται τήν γήν τοΰ 
τάφου του έλαφραν καί τήν μνήμην 
του αίωνίαν. Άπευθύνομεν δέ τά 
τά ειλικρινή συλλυπητήρια είς τήν 
άπορφανισθεΐσαν ρίκογένειάν του.

μια hhiimh tmnoy
Δημοσιεΰοντες τήν κατωτέρω επιστολήν 

τοϋάξιοτίμουκ.Καλόγερό στρατηγού και 
διαπρεπούς βουλευτοϋ ’Αθηνών εχομεν 
ι'ποχρέωσιν νά εκφράσοβμεν εν πρώτοις 
τήν εκτίμησιν ήμών διά τάς τόσον όρ- 
θάς καί πατριωτικάς γνώμας, τάς ο
ποίας εκφέρει περί τοϋ Μακεδονικού 
άγώνος καί συγχρόνως τάς ζωηράς 
ήμών ευχαριστίας διά τάς ευμενείς κρί
σεις του διά τό εργον ήμών τής εκδό- 
σεως τοΰ «Μακεδονικού άγώνος». Τ αό - 
τας δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν ενίσχυ- 
σιν είς τόν άγώνά μας, τόν όποιον δι’ 
αΰτοΰ διεξάγομε ν, ιερόν δμως καί ε 
θνικόν, άλλά και ένθάρρενσιν ό'πως 
εντείνωμεν τάς δυνάμεις μας διά νά 
ύπερνικήσωμεν τάς ά'ς άναγνωρίζομεν 
δτι θά συναντήσωμεν δυσχερείας πρός 
επιτυχίαν τοΰ έπίδιωκομένου σκοποϋ.

*
* *

Μ Ο ήν*'. 1 1  Α υ γο ύ α το υ  15>ί£ί>

’Α γα π η τέ  κ. Π ρ ό ε δ ρ ε

Ό  Μακεδονικδς άγών επέτυχε νά 
έξυψώση τδ καταπεσδν εκ τής άτυ
χούς έκστρατείας τοΰ 1897 έθνικδν 
φρόνημα καί νά άναστηλώση τήν ε
θνικήν τοΰ Γένους συνείδησιν διά τών 
άγώνων τής αύτοθυσίας ύπερόχων 
πατριωτών, ώστε άναντιρρήτως νά 
δύναται νά ύποστηριχθή δτι συνετέ- 
λεσεν ώς πρόδρομος τής άπελευθερώ- 
σεως τής Μακεδονίας.

‘Ο Μακ. άγών έξηνάγκασε τούς 
μέν Βουλγάρους νά συνέλθουν έκτων 
ύπερφιάλων άξιώσεων αύτών καί νά 
στέρξουν είς τήν σύμπραξιν τοΰ 1912, 
τούς δέ Τούρκους, διατελέσαντας έκ- 
θάμβους παρατηρητάς κατά τάς έ
ναντίον τών Βουλγάρων έποποιΐας,ν* 
άντιμετωπίσουν μέ μειωμένον ήθικδν 
τδν Έλληνικδν στρατδν, ούτινος αί 
φάλαγγες έπυκνώθησαν έκ τών ‘Ελ- 
ληνοπαίδων ποΰ Ισπευσαν άπδ τά 
πέρατα τής Οίκουμένης μέ έξυψω- 
μένον τδ ηθικόν, δπως άπελευθερώ- 
σουν τδ δοΰλον Γένος.

Εΐχον άκράδαντον τήν έλπίδα. δτι 
καί τήν ύλην άφθόνως θά £χετε διά 
τήν άρτίαν έξιστόρησιν τοΰ Μακ. 
άγώνος καί τά μέγιστα θέλει συντε- 
λέσει ή άφήγησις τών ηρωικών πρά
ξεων καί αυτοθυσιών είς τήν διατή- 
ρησιν καί έξύψωσιν τοΰ έθνικοΰ φρο
νήματος τοΰ ‘ δεινώς δοκιμασθέντος 
έκ τών μακρών πολέμων καί τής Μ ι
κρασιατικής καταστροφής. . . ,

Ευχαρίστως έκ τών ληφθέντων 
φύλλων τοΰ Περιοδικοΰ σας έπείσθην 
περί τής δρθότητος τών ιδεών μας 
καί σπεύσω νά έκφράσω τά άπειρα 
συγχαρητήριά μου διά τήν έ ξ ό χ ω ς 
έ μ π ν ε υ σ μ έ ν η ν  ί δ έ α ν  ποΰ σΰνε- 
λάβατε νά έκδώσητε τδ περιοδικδν 
«Μακεδονικδς άγών» καί νά συστήσω 
μέ δλας μου τάς δυνάμεις νά μήν δι- 
στάσητε καί νά μήν άποθαρρυνθήτε 
άπέναντι οίασδήποτε δυσκολίας καί 
άν συναντήσητε βέβαιοι δντες δτι διά 
τής έπιτυχίας τοΰ σκοποΰ δν έπι- 

’ ίετε, θά ποοσφέρητε ύψίστην έ- 
;ήν ύπηρεσίαν.

Μ ε τά  τιμ.ης

Α Ι .  Κ .*λογερα ς 
‘ ΐ*π οβτρά τ»ιγο?  

και βουλευτής ’ Α θ η νώ ν

u zn m m  nmmm
(Έ κ  τής «λαογρ.χφίας τής Μακεδονί

ας» τή; συγγραφείσης ύπό τοΰ αλησμό
νητου Θεσσαλονιχέω; λογίου καί δηαο- 
σιογράφου Χρ. Γουγοΰση, τής βραβευ- 
Φείσης εϊς τόν διαγωνισμόν τοΰ μεγάλου 
ευεργέτου Χατζή  Λαζάρου Θεσσαλονι- 
κέως).

* *
*

— ΆπόΒανε  νά  σ’ άγωπιΰ ζήσε 
νά  σ* εχω άμάχη .—

Λέγεται έπί των άγαπώντων  
τους φίλους των άπόντας καί μ ι -  
σούντας αυτούς παρόντας.

— ’Alt’ έκεΐ που δέν έλπίζκμε  
λαγός βγήκε.—

Έπί άπροσδοκήτου ευτυχίας.

"Ας μέ λέν  κουτζιαμπασίνα κι’ 
ας ψοφώ άπό τήν  πείνα.—

Έ π ι έκείνων ποΰ ζητούν τά  
μεγάλα καί στερούνται και τά  
μικρά.

— Βάρα τήν  νειά μέ τό καλά 
μι, τήν  γρηά μέ τό μ&τσούκι.—

Είναι δίκαιον νά τιμωρώνται 
αί γραΐαι περισσότερον, διότι άν  
και έχουν πείραν υποπίπτουν είς 
σφάλμα άπό τάς άπειρους νεά-  
νιδας.

Βάσανα πού έχ ’ ή ρόκα όίςπου 
νά  γεμίσ* τ ’ άδράχτι.

"Οτι πάσα άρχή τής εργασίας 
είναι δύσκολος.
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Έ κ τ υ π ο ΰ ν τ α ι  π α ν τ ό ς  ε ίδους:  τ υ π ο γ ρ α φ ι κ α ι  έ ρ γ α σ ί α ι  έ -  
φ η μ ε ρ ί δ ε ς ,  π ε ρ ι ο δ ι κ ά ,  δ ι ά φ ο ρ α  σ υ γ γ ρ ά μ μ α τ α ,  β ι βλ ί α ,  κ α τ α 
σ τ α τ ι κ ά ,  έ π ι κ ε φ α λ ί δ ε ς ,  φ ά κ ε λ λ ο ι ,  δ ι π λ ό τ υ π α  α π ο δ ε ί ξ ε ω ν ,  Α γ 
γ ε λ τ ή ρ ι ά  γ ά μ ων ,  δ ε λ τ ά ρ ι α ,  τ ι μ ο λ ό γ ι α ,  έ π ι σ κ ε υ τ ή ρ ι α  κ. λ.  π.  
κ. λ.  π. κ. λ. π.

Κ α τ α σ κ ε υ ά ζ ο ν τ α ι  σ φ ρ α γ ί δ ε ς  έκ  κ ά ο υ τ σ ο υ κ  κα'ι μ ε τ ά λ λ ο υ .

Δ έ ν ο ν τ α ι  β ι β λ ί α  π α ν τ ό ς  ε ί δ ο υ ς  σ τ ε ρ ε ώ τ α τ α .  

Εργασία καλλιτεχνική και ηΥΥυημένη 
Τ  ι μ α ι α σ υ ν α γ ών ι σ τ ο ι .
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Είδ βιβλία έκδοδέντα κατά χρονολογικήν τάξιν

ι. ’Εντυπώσεις και Σκέψεις έκ περιοδείας άνά  
τήν  Μακεδονίαν μετά τοπογραφικών, ιστορικών κα'ι 
αρχαιολογικών σημειώσεων.

2. Ν ο θ ε ύ σ ε ις  τροφίμων και ποτών.
?. Τ ά  Χρώματα
4. Πειράματα Φυσικής και Χημ§ί«§  άνευ ειδι

κών όργάνίον^ διδακτικά, α π λ ά , τερπνά.
5· Έμπορευματολογία είς δύο τεύχη. 
6. Χ ημεία  εμπορική.

7 · 4 * ο  μελέχαι φυσιογνωστικαΙ τάς Μα$$- 
δονίας. 

I. Γεωλογική και πετρογραφικί* σύστασις τής 
Μακεδονίας.

‘Ο  μεταλλευτικός αύτής πλούτος και οί γαιάνθρακες (λι- 
γν ΐτα ι) αύτης, μετά γεωγραφικού χάρτου τώ ν μεταλλευ
μάτων JCftl ψ>ν λιγνιτών.

Ι|. ‘β Δασικές πλούτος
της Μακε&ονίας καί τής" Δυτικής Θράκης.
8. Φ υ σ ικ ή  έ μ π ο ρ ικ ή  εις δύο τεύχη, άρτι έκ- 

δοθέντα.

. (** Α
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Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν ΙΚ Η

Πτυχιοϋχος τοΰ Έ θ ν .  Πανεπιστημίου ’Α θηνώ ν

’Ανώδυνος έξαγωγτ] όδόντων 

Εφαρμογή τελεία, Εργασία ήγγυημένη

= =  C r ^ ^ O X I Q - ^ E X O l T

Τ Ο

“ Κ Ρ Υ Σ Τ Α Λ Λ Ο Ν , ,  

Ν Ι Κ Ο Α Τ Κ Ο Ύ *  X ”  Μ Ι ^ Τ ^ Η Α

Ε’ιδη πορσελάνης έμαγιέ, σερβίτσια άρζαντέ, λαβομάνα, 

μαχαιροπήρουνα κ. λ. π.
‘Οδός Βασιλέως ’Ηρακλείου 19 

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η

ΟΠΛΟΠΩΛΕΙΟΝ & ΟΠΛΟΔΙΟΡΘΩΤΗΡΙΟΝ

ΣΩΤΗΡΙΟΥ Β. ΣΚΕΜΠΕ
ΟΛΟΣ ΕΓΝ^Τίς $ΡΙΘ. 75

Ε Ν Α Ν Τ Ι  Κ Α Φ Ε Ν Ε Ι Ο Υ  “ Σ Μ Υ Ρ Ν Α Τ Κ Ο Ν  Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ν , ,  

; Θ Ε Σ Σ  Α Λ O N  I Κ Η

Πωλοΰνται κυνηγετικά δπλα, περίστροφα, φυσίγγια, είδη 

κυνηγετικά και εκρηκτικά! 'Ύλαι

"Αγοράζονται καί πωλοΰνται διάφορα δπλα και περίστροφα 

= Μ Ε Τ A X Ε Ι,Ρ Ι Σ Μ Ε Ν Α ?
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