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Μακεδονικςΰ άγώνος. (αοΟρον Σ τ '.)

Π. Σπηλιαδου. Ό  Μακεδονικά; Ά γ ώ ν  και ή 
όργάνωσις τοΰ ‘Ελληνικού πλη3υσμοΰ τοΰ δυτι- 
κοΰ διαμερίσματος τής Μακεδονίας πρός άμυ
ν α ν  κατά τών Βουλγάρων.

’Αγγελικής Μετάλλινου. Οί Μακεδονομάχοι κα
τά τό ετος 1903— 1907.

Ό  Παύλος Μελάς. ΤΙ γράφουν περι αύτοΰ 
οί ξένοι.

Δράσις τοΰ ύπό Στέφανον Μ άλλιον  άνταρ-  
τικοΰ Σώματος. Συνέχεια

Νικ. Βατάλη. Τό έλλιινικώτατον μαρτυρικόν  
Κρούσοβον (Μοναστηριού). Συνέχεια

Εγκύκλιος Μητροπολίτου Σερβίων και Κο
ζάνης.

’Εθνικά Μνημόσυνα.

Οί δύο Εθνομάρτυρες Μητροπολϊται ό Μ η 
τροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος καί ό Μητρο
πολίτης Κυδωνιών Γρηγόριος.

Εγκύκλιος Υπουργείου Στρατιωτικών'. 

Σ τή λ η  πεσόντων κατά τόν Μακεδονικόν
άγώνα. 
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Έ κδιδόμενον υπό τήν  έπίβλεψιν τετραμελοΰς επιτροπής, άπαρτιζομένης έκ 
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Οί Βούλγαροι υποκινούμενοι ύπό τής Ρωσίας.— Τό έν Οεσ)νίκρ  
ρωσικόν προξενεΐον σύνδεσμος μεταξύ βουλγαρικού κομιτάτου καί 
τών Ρώσων Πανσλαυϊστών. Επίτιμος διερμηνεύς τοΰ Ρωσικοΰ προξε
νείου φανατικός Βούλγαρος έκ Κιλκίς. ’Εκδικητική άπόπειρα φόνου 
αύτοΰ ύπό τών ©εσσαλονικέων.— ‘Η Βουλγαρία πρόσκοπος τής Ρωσίας 
διά τήν  κάθοδον αύτής είς τήν Κων)πολιν.— ‘Ο προσηλκτισμός τών 
Σλαυοφώνων ‘Ελλήνω ν  τής Μακεδονίας.— ‘Η διαίρεσις καί τό μΐσος 
τών μελών τής αύτής οίκογενείας καί ή άλληλοεξόντωσις αύτής.— 
‘Η ηττα τών Βουλγάρων είς τήν  διά τής έκκληοίας καί τών σχολείων 
πολεμικής κατά τών ‘Ελλήνω ν.— ‘Η πολεμική τής βίας καί τής κα- 
κσυργίας.— ’Εκ τούτου έξωρμήθη ό ‘Ελληνισμός είς άμυναν.— Έ -  
ναρξις τοΰ ένοπλου Μακεδονικού ‘Ελληνικού άγώνος.

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Άπεδείξαμεν περιτράνως είς τήν 
σειράν τών προηγουμένων άρθρων 
μας, δτι έπεβάλλετο πλέον είς ήμάς 
τούς "Ελληνας τής Μακεδονίας ή 
διά τών οπλών άμυνα κατά τών 
Βουλγάρων, (τών βουλγαριστών, κυ
ρίως πρέπει νά λέγωμεν) τής Μακε
δονίας, τών υποκινούμενων ύπό τών 
δπισθεν αύτών κρυπτόμενων Παν- 
σλαυϊστών τής ‘Αγίας Ρωσ'ας. Οί 
Πανσλαυ'ισταί, ώς είναι ίστορικώς 
άποδεδειγμένον, ύπεκίνουν τήν καθ’ 
ήμών δράσιν τών Βουλγάρων μετα- 
χειρισθέντες τό τή ύποδείξει αύτών 
ίδρυθέν έν Σόφια Βουλγαρικήν Μα
κεδονικήν Κομιτάτον, τδ δι’ άφθο
νου ρωσικοΰ χ-ήματος τροφοδοτού- 
μενον. Τδ έδώ είς τήν Θεσσαλονί
κην Γενικήν Ρωσικόν Προξενεΐον 
τής Ρωσικής αύτοκρατορίας ύπό τά 
^μματα ήμών τών Ελλήνων μετ’ 
^συστόλου . ίταμότητος ύπεστήριζε 
πασαν τών Βουλγάρων καθ’ ήμών 
Απραγίαν καί καθωδήγει αύτούς

πρδς ταύτην καί δέν ώκνει νά έπεμ- 
βαίνη και είς τάς Τουρκικάς άρχάς 
άσκοΰσα δλην τήν δύναμιν αύτής, 
ή όποία μετά τόν Ρωσοτουρκικόν 
πόλεμον ήτο πολύ ίσχυρά, ύπέρ τής 
προστασίας τών Βουλγάρων κομι
τατζήδων κατά τήν ποινικήν αύτών 
δίωξιν διά τάς εγκληματικάς αύτών 
πράξεις. Είς αύτό το ρωσικόν προ
ξενεΐον ήτο διωρισμένος έπισήμως, 
ώς επίτιμος διερμηνεύς αύτοΰ, είς 
τών φανατικωτέρων βουλγαριστών 
τής Μακεδονίας, δ Χατζημήτσεφ, 
είς τών αδελφών τής περιβοήτου 
τότί έκ Κιλκίς οίκογενείας τών ύ- 
φασματεμπόρων Χατζημήτσεφ, 6 
οποίος έχρησίμευεν ώς συνεκτικός 
δεσμός μεταξΰ τοΰ βουλγαρικού 
καί τοΰ Πανσλαυϊστικ^ΰ τής Ρωσίας 
κομιτάτου, τοΰ οποίου Ηγούντο οί 
περιβόητοι Πανσλαυ'ισταί Ρώσοι 
Ίγνάτιεφ, Σκόβελεφ, Ποποδενό- 
τσεφ. Τόν Χατζημήτσεφ τοΰτον 
ήναγκάσθησαν οί ήμέτεροι νά πυρο- 
βολήσωσι καί νά πληγώσωσιν έν

μέση Θεσσαλονίκη έξ άγανακτή- 
σεως καί πρός έκδίκησιν διά τόν 
φόνον ύπό τών Βουλγάρων τοΰ αει
μνήστου θεοδώρου Άσκητοΰ, ϊιεο- 
μηνέως τοΰ ήμετέρου προξενείου, 
περί τοΰ οποίου έγράψαμεν είς προη- 
γούμενον τεΰχος δημοσιεύσαντες καί 
τήν είκόνα αύτοΰ.

Τήν τοιαύτην πολιτικήν της ή 
Ρωσία έστήριξεν έπί τής έφαρμογής 
τοΰ γενικού της πολιτικοΰ προγράμ
ματος, τό όποιον ώς άπαράβατον 
δρον, περιελάμβανε τήν κάθοδόν της 
είς τήν Κων)πολιν, τήν οποίαν δέν 
κατώρθωσε νά έπιτύχη διά τοϋ ρω- 
σοτουρκικοϋ πολέμου τή έπεμβάσει 
τής’ Αγγλίας, ή όποία επέβαλε βρον- 
τοφωνήσασα τό «  κάτω τάς χεΐρας » 
τήν γνωστήν συνθήκην τοΰ Α γ ί ο υ  
Σ τ ε φ ά ν ο υ .  ‘Η Ρωσία μόνον κα
τώρθωσε δι* αύτής νά δημιουργήση 
άνεξάρτητον Βουλγαρίαν, τήν όποι
αν νά μεταχειρισθή ώς πρόσκοπόν 
της πρός έπικράτησιν είς τήν Βαλ
κανικήν καί είς άλλην εύνοϊκήν εύ- 
καιρίαν νά έπιτύχη τήν κάθοδόν της 
είς τόν Ελλήσποντον.

Τό μόνον έμπόδιόν της είς τό πρό
γραμμά της τοΰτο δέν ήτο βεβαίως 
δι’ αύτήν ή Τουρκία, ή όποία 
καθ’ εκάστην εβαινεν είς έξασθένησιν 
καί παρακμήν, άλλ’ ό ‘Ελληνισμός, 
τοΰ όποιου δέν ύπετίμα τήν μεγάλην 
ύπεροχήν του είς έμπορικήν, έκπαι- 
δευτικήν, κοινωνικήν καί έν γένει 
είς ιστορικήν καί έκπολιτιστικήν δύ- 
ναμιν.

Έ ν  πρώτοις, ώς άνεπτύξαμεν καί 
είς προηγούμενα άρθρα μας τής ι
στορικής ταύτης άνασκοπήσεως 
τοΰ Μακεδονικοΰ άγώνος, μετεχει- 
ρίσθησαν τό έπικρατήσαν γλωσσικόν 
ιδίωμα πολλών τής Μακεδονίας 
διαμερισμάτων καί τό χρήμα συγχρό-



νως πρδς αγοράν συνειδήσεων. *Ε- 
δημιούργησαν πρδς τοΰτο έκκλησια- 
στικήν αΐρεσιν, τδ έκκλησιαστικδ- 
Σ χ ί σ μ α  και μετ’αύτοΰ καί εκπαι
δευτικήν διά τών σχολείων πολεμι
κήν πρδς έκμάθησιν τής βουλγαρι
κής γλώσσης καί κατώρθωσαν ν’ 
άποσπάσωσιν άπδ τδ ‘Ελληνικόν 
Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον άρκετοΰς 
σλαυοφώνους, νά δημιουργήσουν καί 
βουλγαρικάς κοινότητας και νά ά- 
ναγκάσουν τήν Τουρκίαν, πάλιν διά 
τής πιέσεως τής ίσχυράς αύτών 
προστάτιδος Ρωσίας, νά χορηγήσ^ 
καί είς αύτούς εκκλησιαστικά και 
έκπαιδευτικά προνόμια καί ν’ άνα- 
γνωρίσι^ προνομιούχους, δπως καί 
τής ‘Ελληνικής ’Ορθοδοξίας, αρχιε
ρείς. Έάν μάλιστα πολλοί των ‘Ε λ 
λήνων άρχιερέων εΐχον τότε είς τήν 
άρχήν, δπως εΐχον βραδύτερον, μετά 
τδ 1890, βαθυτέραν συναίσθησιν τών 
πρδς τδ έθνος ύποχρεώσεών των καί 
κατενόουν εκτοτε τδν κίνδυνον, τδν 
όποιον διέτρεχεν ό ‘ Ελληνισμδς διά 
τής τοιαύτης έναντίον αύτοΰ πολε
μικής τών Βουλγάρων, κατέβαλ- 
λον πάσαν προσπάθειαν πρδςχρηστήν 
και έν χριστιανική άρετή πατρικής 
ποίμανσιν τών σλαυοφώνων πλη- 
θυσνών, τών πλείστων αμαθών καί 
άξεστων γεωργών, δέν θά κατώρ- 
θωνον οί Βούλγαροι νά προσηλυτί- 
σωσι μέγα μέρος χύτών καί νά τούς 
καταστήσω τδ βουλγαρικόν κομιτά- 
τον άσπονδους έχθρούς· πίχντός ‘Ε λ 
ληνικού. Συνέβη καί τοΰτο τδ άξιο- 
σημείωτον. Είς μίαν καί τήν αύτήν 
οικογένειαν έγεννήθη δυχοστασία 
καί μίσος μεταξύ γονέων καί τέκνων, 
άδελφών κχι συγγενών μέχρι βαθ- 
μοΰ άλληλοεξοντώσεως.

Κατά τούς μετέπειτα φόνους καί 
τάς προγραφάς ύπδ τοΰ βουλγαρικού 
κομιτάτου έθρηνήσαμεν έξ αιτίας 
τούτου θύματα ύπδ πατροκτόνων καί 
άδελφοκτόνων καί έπήλθεν ώς μά- 
στιξ θεοΰ ή φρικαλέα καί άξιοθρή- 
νηνος έκείνη άνθριοποκτονία, έκ τής 
οποίας έξωντώθησαν πολυμελείς οί- 
κογένειαι, άποτελοΰσαι δύναμιν διά 
τδν ‘Ελληνισμόν τής Μακεδονίας.

‘Ως έτονίσαμεν καί είς προηγούμε- 
νον άρθρόν μας ή τοιαύτη κατά τοΰ 
‘Ελληνισμού τών Βουλγάρων πολεμι 
κή ύπέστη καταφανή ήτταν μεθ’ δλα 
τά ισχυρά μέσα, τά όποΐα διέθεσαν.

Άπεδείχθη καί" κατ’ αύτήν ή με-

Π.  Σ Π Η Λ Ι Α Δ Ο Τ
• Άντιστρατήγου έν άποστρατεί<ϊ
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Οί Βούλγαροι διά τοΰ ίδρυβέντος έν Σόφια κομιτάτου προσεπάθησαν 
δι* δλων τών μέσων τής βίας καί τών δολοφονιών νά  έξοντώσωαι τόν  

Ε λ λ η ν ισ μ ό ν  έπιδιώκοντες την κατάκτησιν τή? περιβλέπτου  
ταυτης ‘Ελληνιχήδ χ ώρα;

Δημοσιεύοντες τ ή ν κατωτέρω συμβολήν εις 
τήν ιστορίαν τοΰ Μακεδονικού άγώνος, την 
όποιαν παρέχει ήμΐν ό τετιμι||χένος στρα
τηγός κ. Σπηλιάδης, εχομεν καθήκον νά εκ- 
φράσωμεν αϋτω χάς ενθέρμους ήμών ευχα
ριστίας, τοσοϋτο μάλλον καθ’ δσο* γρα- 
φομένη αυτή νηο τοΰ ηγέτου τής οργανω
τικής στρατιωτικής αποστολής, ̂ τής όργα- 
νωσάσης τήν ένοπλον εθνικήν_ άμυναν εις 
τό Κέντρον Μοναστηριού καθ’ όλ ιν τό δια
μέρισμα τής Δυτικής Μακεδονίας, θ “ ί10' 
τελέση άξιοσπούδαστον κεφάλαιον τής ολης 
Ιστορίας τοΰ άγώνος, έκ τοΒ ο ιοιου^ ό ι
στορικός έχει ν ’ άρυσθΰ έξοχου ενδιαφέρον
τος σελίδα£ αύτοΰ. Διότι, ώς είναι γνω 
στόν, ή περιφέρεια Μοναστηριού διεδρα- 
μάτισε σπουδαίον μέρος ε’ις τήν δλην διε
ξαγωγήν τοΰ άγώνος καί συνετελεσε τα μέ
γιστα είς τήν έπιτυχίαν αΰτοΰ. Τό_περιοδι- 
κόν μας «Μακεδονικός Άγών»^  εχει καί 
κατά τοΰτο, διά τής συνεργασίας ταυεης 
τοΰ κ. Σπηλιάδου, νά έπιδείξη μετ εΰλόγου 
ύπερηφανίας νέαν έπιδοκιμασιαν τοΰ άχρι 
τοΰδε έργου του έκ μέρους διακεκριμένων 
άρδρών, οίος καί ό περίνους καί έμπειρος 
τοΰ άγώνος στρατηγός κ. Σπηλιάδης καί 
διά τοΰτο καί ν' άντληση νέαν ενθάρρυνσιν 
πρός έξακολούθησιν μετ’ αΰξοΰσης αύτοπε· 
ποιθήσεως τής έκπληρώσεως τοΰ ο άνέ- 
λαβε δυσχεροΰς μέν άλλ' έξόχως έθνικοΰ 
σκοπού.

Η Δ ΙΕ ΥΘ ΥΝ Σ ΙΣ
** *

' Ούδείς δύναται νά σμφισβητήση δτι ό 
πόλεμος τοϋ 1897, εις τόν όποιον μετά

γάλη ιστορική άλήθεια, δτι ή ηθική 
δύναμις καί ή ίσχύς τού δικαίου αεί
ποτε είς τάς συγκρούσεις ατόμων 
καί έθνών νικώσιν. Οί Βούλγαροι 
συναισθανθέντες τήν ήττάν των ταύ
την κατέφυγον, ώς είς τελευταίαν 
σανίδα σωτηρίας, είς τήν χρήσιν τής 
βίας, τής δολοφονίας καί τών δυσ- 
περιγράπτων φρικαλεοτήτων, έκ 
τοΰ όποιου κατησχύνθη ό 20ος αίών 
καί τών οποίων άμυδράν ιδέαν έδώ- 
καμεν είς τδ προηγούμενον άρθρον 
μας. Είς τήν βίαν αύτών ταύτην ή- 
ναγκάσθη ό ‘Ελληνίσμός ν’ άντι- 
τάξ-ζ) βίαν καί ένοπλον άμυναν καί 
οΰτω άπδ τοΰ 1903 ήρχισεν ό έ ν ο- 
π λ ο ς  Μ α κ ε δ ο ν ι κ ό ς  ά
γ ώ ν  ήμών τών ‘Ελλήνων.

Γ . Χ Α ΤΖ Η Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Ο Υ

τόσης δυσχυχώς ρπιπολαιότηιος ύπεδύθη- 
μεν, προπαρασκεύασε τόν Λ Ίχ χ εΠ ο ν :,-  
κ ό ν  α γ ώ ν * ,  δστις άποχελέσας τήν με- 
γαλειχέραν ‘ Ελληνικήν εποποιίαν μετά 
τόν αγώνα χοΰ 21, ύπήρξεν ό πρόλογος 
τών ευτυχών εκβάσεων τώ ν  μετά χαΰχα 
πολέμων τοΰ “Εθνους μας.

Διότι ένφ άφ" ενός οί Βούλγαροι, ο ί- - 
τινες πρό ήμίσεως καί πλέον αιώνος α- 
νενδότως εϊργάζονχο, χή έκθύμορ αρωγή 
τής Ρωσσίας συν τή ραθ-ύμφ μακαριό- 
τητι καί. αφελείς ήμών, πρός άπόκχησιν 
δικαιωμά<ων Ιπι τής Μακεδονίας, άπο· 
θρασυθένχες εκ τού ατυχήματος μας και 
τής συνεπείς χούτου, φαινομενική; η θ ι
κής καταπτώσεως τοΰ υποδούλου ‘ Ελλη
νισμού, ένέχειναν τάς άφομοιωτικάς έν 
Μακεδονία προσπαθείας χων. Ά φ ’ ετέρου 
οί τής Έλευθέρας ‘ Ελλάδος "Ελληνες, 
ίδί(? δέ ό στρατιωτικός αύ ιτς κόσμος, 
άνανήψαντες εκ τοΰ παθήματος των, ούχί 
εί; ήθ-ικήν τινα μείωσιν τής φυλής όφει- 
λομένου, άλλ’ εϊς πολιτικήν αβελτηρίαν 
καί Διοικητικήν ανικανότητα, ήννόησαν 
δτι εδει, στρέφοντες δσον οίόν τε ταχι^- 
τερον τήν προσοχήν,των εϊς τά πρός βορ- 
ράν τών συνόρων μας τεκταινόμενα εΐς 
βάρος τοΰ ‘ Ελληνισμού, νά άντιδράσωσιν, 
άνχεπεξερ^όμενοι δι’ δλων αυτών των υ
λικών καί ηθικών δυνάμεων.

Μία έκ τών κυρίων αφορμών, αΐιινες 
συνετέλεσαν καί επέσπευσαν μάλιστα την 
άμεσον έκ μέρους ήμών έπέμβασιν, ύπήρ
ξεν καί ή άποτυχοΰσα ψευδοεπανάσιασι; 
τοϋ 1903 έκ μέρους τώ ν Βουλγάρων. Ή  
έπανάστασις αΰτη έκχυλιχθεΐαα ζωηρότε* 
ρον έν χφ Δυιικφ διαμερίσματι τής Μα
κεδονίας, τό Βιλαέτιον Μονασιηρίου,κατε- 
πνίγη, ώς ήτο επόμενον, άνευ μεγάλου 
κόπου καί έν βροχυτάιψ χρονικφ διαστή- 
ματι ύπό τής Τουρκίας, διότι ελάχισιοι 
υπήρξαν οί πιστευσαντες εϊς τά ψευδή 
κηρύγματα τώ ν υποκινητών ταύτης Βουλ
γάρων. Μεταξύ τών έξαπαχηθένιων έχ 
τών κηρυγμάτων τούτων συγκατελέγοντο 
καί τινες έκ τών ‘Ελλήνων οπλαρχηγών 
τής Μακεδονίας.

Τό κήρυγμα τοΰτο, καθ’ δ δέν έπρο· 
κειτο δήθεν ή περί προσπαθείας προ; 
άπελευθέρωσιν καί αύτονόμησιν τής χω
ράς, φέρον ώς έμβλημα τό δόγμα, «1 
Μακεδονία διά τούς Μακεδόνας», είν«| 
ή πρώτη άπόδειξίς, δτι διαισθανόμενοι ο*

όργανωταί τής έπαναστάσεως ταύτης 
Βούλγαροι τήν αδυναμίαν των, εΐχον από
λυτον ανάγκην νά προστρέξωσιν εϊς τό 
ψεΰδος καί τήν απάτην, δπως κατορ- 
θοϋντες νά έξενείρωσιν όλόκληρον τόν 
πληθυσμόν τής Μακεδονίας Ιπιτύχωσι τοΰ 
δολίου αύτών σκοποΰ, νά υφαρπαγή καί 
ή χώρα αυιη ύπό τής Βουλγαρίας, δπως 
συνέβη καί δι’ άλλα παρά τόν Αίμον 
τμήματα, πάν άλλο ή εϊς τούς Βουλγά
ρους άνήκοντα Έ θνολογικώς καί ίστο- 
ρικώς.

Μεταξύ τών ώς προανεφέραμεν έξαπα
τηθέντων ‘Ελλήνων τής Μακεδονίας συγ- 
κατελέγετο καί δ έκ τοΰ χωρίου Ρούλιας 
τώ ν Κορεστίων Καπετάν Κώτας, δστις 
άπό τοΰ έτους ακόμη 1897, όργανώσας 
φιλικήν εταιρίαν ειχεν έξέλθεει μετά τινων 
οπαδών του ώς επαναστάτης καί ώς έκ- 
δικητής τοΰ ύπό τών Τούρκων καταδυ- 
ναστευομένου Έλληνικοΰ πληθυσμοΰ τής 
Μακεδονίας.

Δύο μετά ταΰτα ετη οί αρχηγοί τοΰ 
Βουλγαρικοΰ Κομιτάτου έννοήσαντες τάς 
πολεμικας αρετάς τοΰ Κώ τα  ώς καί τήν 
επί  ̂τοϋ πληθυσμοΰ τής Μακεδονίας επιρ
ροήν του, προσεπάθησαν καί έπέτυχον 
διά τοΰ ψευδοΰς αύτών δόγματος, προσ- 
οικειούμενοι αύτόν, νά τόν έκμεταλλευθοΰν 
επί τινα χρόνον.

Ά λλ ά  μετ’ ού πολύ, γενηθείσης α
μοιβαίας δυσπιστίας, διότι ό μέν Κώτας 
άντελήφθη τούς άποκρυπτομένους σκο- 
τίους σκοπούς τώ ν Βουλγάρων, οί δέ ’Α ρ 
χηγοί τούτων, Τσακαλάρωφ καί Πετρώφ, 
διεΐδον δτι δ Κώτας δέν θά εβράδυνε νά 
μεταβληθή άπό Σύμμαχος εϊς ’ Εχθρόν, 
έπήλθεν δ χωρισμός τούτου άπό τούς 
Βουλγάρους, οϊτινες μετήλθον εκτοτε πάν 
μέσον πρός έξόντωσίν του.

Ό  χωρισμός ούτος ένεκα τής προκυ- 
ψάσης δυσπιστίας ελαβε χώραν ολίγον 
μετά τήν έπανάστασιν τοϋ 1903, οπότε 
ό Κ ώ τας έκρινε άναγκαίον νά έλθη εϊς 
’Αθήνας προς συνεννόησιν διά τόν κατά 
ιών Βουλγάρων μέλλοντα νά άρχίση έν 
Μακεδονία ’Α γώ να . ’ Ελθών εϊς τάς ’Α 
θήνας τόν Φεβρουάριον τοΰ 1904 συνην- 
τηθη, πλήν επισήμων τινων προσώπων, 
καί μετά τοΰ αειμνήστου Παύλου Μελά, 
δστις μετά τινω ν συναδέλφων του έξήλ- 
θεν εϊς Μακεδονίαν συνοδευόμενος καί 
υπο τοΰ Κ ώ τα  πρός έπισκόπησιν τοΰ 
έδάφους καί μελέτην τοΰ τρόπου πρός 
διεξαγωγήν άγώνος διά cfiv ηθικήν ένί- 
σχυσιν τοΰ Έλληνισμοΰ τής Μακεδονίας 
Χαί διά τήν έξουδετέρωσιν τών προσπα
θειών τοϋ Βουλγαρικού κομιτάτου πρός 
εκβουλγαρισμόν αύτής.

Έ κ  τής προκαταρκτικής ταύτης έρεύ- 
αισιοδόξους άποκομίζων έντυπώσεις 

2 Μελάς, έπανήλθεν εί; τήν ‘Ελλάδα καί 
ήρξατο συντόνου καί δραστήριας ένερ· 
Υείας πρός καταρτισμόν σώματος διά τήν 
εντος ολίγου έξοδόν του, έπί κεφαλής τοΰ 
σ<οματος τούτου εϊς Μακεδονίαν.

Ταύτοχρόνως έλάμβανε χώραν καί 
^οκαταρκτική εργασία έκ μέρους τοΰ

αειμνήστου Λάμπρου Κορομηλά, δστις 
ζητησας καί τήν βοήθειαν πλειάδος καλών 
και ένθουσιωδών άξιωματικών τοΰ στρα
τού μας προέβη εϊς τήν όργάνωσιν τοϋ 
Κέντρου Θεσσαλονίκης, όπόθεν θά διηυ- 
θύνετο έν τφ  Ά να τολ ικφ  Διαμερίσματι 
τής Μακεδονίας 6 κατά ιώ ν  Βουλγάρων 
κομιτατζήδων· άγών.

‘Η  έγκατάστασις καί εναρξις τώ ν ερ
γασιών τοΰ κέντρου τούτου έγένετο κατά 
τό θέρος τοΰ 1904. Ά λ λ ' ή κυρίως ενέρ
γεια τών διά τήν ύπαιθρον τοΰ Βιλαετιού 
Θεσσαλονίκης προοριζομένων σωμάτων, 
ήρξατο κατά τήν άνοιξιν τοϋ 1905.

Τήν  ̂ 13ην^ Φεβρουαρίρυ τυϋ 1904 έ
λαβε χώραν έν Στατίστη τών Κορεστίων 
κατόπιν βουλγαρικής προδοσίας ό φόνος 
υπο Τουρκικοΰ Στρατοΰ τοΰ αειμνήστου 
ήρωος Παύλου Μελά, δστις, πάνυ δι
καίως, κατετάχθη εϊς τήν τάξιν τώ ν ’ Ε 
θνικών ήρώθ3ν καί πρωτομαρτύρων, καθ ’ 
οσον ό πρόωρος τούτου θάνατος ύπήρξεν 
ό πρόδρομος τών θυσιών, έξ ών άνεβλά- 
στησεν jo  δένδρον τής Μακεδονικής Ε 
λευθερίας, δπως ό θάνατος τοΰ Ρήγα τοΰ 
Φεραίου ύπήρξεν ό πρόδρομος τών θυ
σιών τοϋ 21, έξ ών έπήλθεν ή άπελευθέ· 
ρωσις έκ τοΰ Τουρκικοΰ ζυγοΰ τοΰ πρώ
του ‘Ελληνικού πυρήνος.

 ̂Κατόπιν όμοιας Βουλγαρικής προδο
σίας κυκλοΰται έν τφ  χωρίφ του Ρούλια 
καί ό καπετάν Κώτας καί συλλαμβάνεται 
ύπό τών Τούρκων τήν 22αν Ιουνίου ιοΰ
1904.

Εκ τών ενεργειών τούτων έκ μέρους 
τοΰ Βουλγαρικού κομιτάτου καί Ιξ  άπει
ρων άλλων δολοφονικών πράξεων, μέ 
λεπτομερειας κατα πολυ άγριωτέρας δια- 
πραχθείσαΓ, ύπό τών κομιτατζήδων έν 
τφ  Δυτικφ Διαμερίσματι, εκρίθη άναγ- 
καΐον δπως συσταθή έν Ά θή να ις  άλλη 
κεντρική επιτροπή, σκοπός τής όποιας ήτο 
ή προπαρασκευή τοϋ Ιδάφους καί διά to 
Βιλαέτιον Μοναστηριού, ΐνα παραλλήλως 
καί έν άρμονίςι πρός τήν όμοιας φύσεως 
ένέργειαν τοΰ διά τό Ανατολικόν Διαμέ
ρισμα συσταθέντος κέντρου, τεθή πέρας 
εϊς τήν τρομακτικώς άγρίαν ταύτην κατά- 
στασιν.

Τήν Διεύθυνσιν τής έπιτροπής άνέ- 
λαβεν ό ιδιοκτήτης καί διευθυντής τής 
εφημερίδας « Εμπρός* αείμνηστος Δ .Κα- 
λοποθάκης.

'Η το  δέ ανάγκη νά έπισπευθή ή α
μυντική αύτη έργασία εϊς άμφότερα τά 
Βιλαέτια καί ϊδίςι τοΰ Μοναστηριού, πρός 
άποτροπήν τών έκ μέρους τής Βουλγαρι
κής προπαγάνδας συντελουμένοιν φρικα
λεοτήτων κατά τοϋ ‘Ελληνικοΰ πληθυ
σμοΰ τής Μακεδονίας, διότι άνευ δρα
στήριας καί ταχείας άντιδράσεως θά κα- 
τώρθωνεν αΰτη, δχι μειά πολύ» χρό
νον ίσως, νά φέρη εϊς πέρας τόν έξοντω- 
τικόν αύίής σκοπόν. Ά λ λ ά  καί πάλιν 
δέν δύναταί τις η νά θαυμάση ιήν έμ- 
μονήν εϊς τά πατριωτικάαϊσθήματα καίτάς 
θρησκευτικάς παραδόσεις καί αντιλήψεις 
τοϋ Μακεδονικού ‘ Ελληνισμού, αΐτινες

ούδ’ έπ’ έλάχιστον έκλονίσθησαν μεθ’  δλην 
τήν λύσσαν καί αγριότητα, δι ω ν έπεδίω- 
ξεν τόν σκοπόν της τούτον ή Βουλγαρική 
προπαγάνδα, μετά τήν άποτυχοΰααν ϊδίς; 
ψευδοεπανάστασιν τοΰ 1903.

Ά λ λ  ας άφήσωμεν τήν περιγραφήν 
τής καταστάσεως ταύτης εϊς εν εύγενές 
τής Γαλλίας τέκνον, τόν ανταποκριτήν 
ήμερησίας Παρισινής έφημερίδος, κύριον 
M ichel Paillar£s δστις περιελθών τήν 
Μακεδονίαν όλίγον μετά τήν έπανάστασιν 
τοΰ  ̂ 1903, κατωρθωσε νά σχηματίσυ 
γνώμην έξ ιδίας αύχοψίας καί εξετάσεων, 
καί δστις έπανελθών εϊς Γαλλίαν κατό
πιν, προέβη έν ώραίςρ διαλέξει πρό όμη- 
γυρεως έκ τών έκλεκτοτέρων κορυφίον 
τής Γαλλίας, εϊς τήν κατωτέρω (έν μετα
φράσει) πιστήν άπεικόνισίν της, έχουσαν 
ώς ακολούθως:

* ..................... Θά σάς ομιλήσω έν γνώσει
τής ύποθέσεως. Ή  Ανατολή είναι δι’ 
εμέ άρκούνςως οικεία. Έ π ί μακρόν πα- 
ρέμεινα εϊς Κωνσταντινούπολιν, Σμύρ
νην, Αλεξάνδρειαν καί Κάίρον. Εϊς πολ- 
λάς προέβην ανακρίσεις έν τή ϊδιότητί 
μου ώ ; συντάκχου ενός ήμερησίου Παρι- 
σινοΰ φύλλου, έν χή Ασια τική  Τουρκί^, 
έν Μακεδονίςι, Σερβίςι, Ρουμάνι?, Βουλ
γαρία, Θράκη καί ‘ Ελλάδι. Διέτρεξα άπό 
άνω εως κάτω, κατά μήκος καί πλάτος τά 
δυο Βιλαέτια, τής Θεσσαλονίκης καί τοϋ 
Μοναστηριού, χωρίς νά παραμελήσω καί 
το τοΰ Κοσσόβου. Θά σάς εξομολογηθώ 
λοιπόν, δτι άπαξ ακόμη ύπεχρεώθην νά 
τροποποιήσω έκ τής έρεύνης μού αύτής, 
τάς προγενεστέρας μου γνώμας, όντως 
κατά τον Δεκέμβριον τοΰ 1903 έξεθεία- 
ζον τήν Μακεδονικήν αύχονομίαν.

Ή  άμεσος δμως πείρα χών πραγμά
των μέ έπεισεν δτι ή Μακεδονία δέν α
ποτελεί εν σώμα, εν σύνολον, δπερ θά 
ήτο δυνατόν νά κυβερνηθή δι’ ενός ομοι
ομόρφου κυβερνητικού συστήματος.

Τ ό  προοίμιον τοΰτο ήτο όλίγον μα
κρόν, θά μοΰ τό συγχωρήσετε δμως, δ ιό
τι θά άναγνωρίσετε δ ιι ήτο άναγκαίον ' 
δπω ; φωτίση τήν ύπόθεσιν ταύτην. Έ λ -  
π ί'ω  δέ νά σάς έμπνευση τήν εμπιστο
σύνην, ί|ς έ/ω ανάγκην, διά νά φέρω 
εϊς αίσιον πέρας τήν βαρεΐάν μου προ
σπάθειαν.

Έ ξ  άλλου θά κερδίσω τήν επιείκειάν 
σας, διότι θά Υδητε δτι, έάν είμαι αδέξι
ος, είμαι τούλάχιστον ειλικρινής καί άδι- 
αφιλονικήτως άκριβής καί λεπτολόγος.

"Οπως εξακριβώσω τήν άλήθειαν έπί 
τοΰ πληθυσμοΰ τής Μακεδονίας καί τών 
διαφόρων αιματηρών σκηνών τώ ν δια- 
δραμαχιζομένων έν τή χώρςί, άπεφάσισα 
νά εϊσδύσω εϊς αύτήν, νά τήν βυθομετρή- 
σω, νά ψηλαφήσω τόν σφιγμόν της, νά 
άκροασθώ τούς παλμούς χής καρδίας της, 
ν’ άκολουθήιω χάς κινήσεις ιής σκέψε- 
ώς χης, νά χήν καχαλάβω άπροόπχως 
εϊς χάς πράξεις καί χάς χειρονομίας χης. 
Θά εξαφανίσω τελείως έκ χής διανοίας 
μου δ ,τι εΐχον άναγνώσει έν τοΐς βιβλίοις 
καί πάν δ,τι είχον υποστηρίξει είς τάς



συνεντεύξεις μου. Με μιαν τής θελησεως 
μου προσπάθειαν εξεκένωσα τόν εγκέφα
λόν μου άπό δλας τάς σχετικάς γνώσεις, 
αΐτινες είχον συγκεντρωθή έν αύτφ. Έ ν  
μιά λέξει έβυθίσθην είς τό άγνωστον, 
έτοιμος νά άναπαραστήσω |πί τών λευ
κών μου σελίδων πάν ο ,τ ι ηθελον ίδει 
διά τώ ν ιδίων μου οφθαλμών.

’Ασφαλώς ή μέθοδος αυτή τής έ|ε- 
ρευνήσεως ούτε εκ τών προσφορωτερων 
είναι, οΰτε εκ τών πλέον ευχάριστων.

Εις τήν Τουρκίαν αί συγκοινωηαι 
είναι είς άκρον ατελείς. ’ Εδώ καί έκεΐ 
εΰρίσκονται μερικαί σιδηροτροχιαι, α ΐιι- 
νες άπτονται μερικών εκ τών κυρίων κέν
τρων, άλλ’ άποφεύγουσιν εάς αγροικίας, 
τά χωριά και τά μεγάλα αγροκτήματα.

‘ Υπεχρεώθην συνεπώς νά  ̂ διατρέξω 
άποτόμως τραχείας καί πετρώδεις ατρα
πούς, πλάτους ουχί μεγαλειτέρου τοΰ 
βραχίονός μου, δπως φθασω προ τής 
Σφιγγός, τήν οποίαν μοΰ εγεννήθη η 
φιλοδοξία νά νικήσω.

Διήλθον πεδιάδας, ύπέφερον εκ τής 
πείνας καί τοΰ ψύχους, διότι τά πανδο
χεία (χάνια) εχουσιν εγκαταστάσεις καί 
τροφήν πρωτογενείς. ‘Ο στόμαχός μου 
ουδέποτε κατώρθωσε νά εξοικειωθή μέ 
τά καρυκεύματα τοΰ Μακεδονικού μαγει
ρείου.

Μ εθ ’ δλα. τά δυσάρεστα αυτά καί 
άλλας δυσκολίας, τάς οποίας εν σιωπή 
παρέρχομαι, άνεζήτησα του; Ελληνας. 
Καί πίπτω πρό τοΰ δίωρον τής Θεσσα
λονίκης άπέχοντος χωριουΓραντομπορ,επί 
ενός φρικώδους δράματος. Εισδύω εν τφ  
χωρίφ καί βλέπω τούς μαυρισμένους το ί
χους του, τους οποίους βραχεΐαι ακόμη 
φλόγες περιλείχουσιν. Σκονταπτω^ επι μι* 
άς όμάδος χωρικών γυναικών, έχουσών 
τό ύφος συντετριμμένον καί το̂  προσω- 
πον κατεσκαμμένον έκ τής αγωνίας. Δύο 
έξ αύιών γονυπετείς έχουσι βυθίσει τό 
μέτωπόν τω ν έν τφ  κονιορτφ. Οιμώζουν 

’ καί δδύρωνται μέ μίαν ρυθμικήν και 
συνεχή κίνησιν τοΰ κορμού των. Ψ ιθυρί
ζουν μέ άτονον καί μονότονον φωνήν 
μοιρολόγια θλιβερά. Εκβάλλουν^ άπό 
καιρού εις καιρόν οξυτερους θρήνους, 
ως έάν αίφνηδία τις και δριμυτερα οδύ
νη νά τάς είχε σκληρότερον δαγκάσει.

‘ Υψοΰσιν ακολούθως τους βαρείς ̂ απο 
τήν άθλιότητα βραχίονας πρός^ τον ουρα
νόν, δστις έκεΐ έπάνω υψηλά έξαπλοΰ- 
ται άναισθήτως μέ το ώραϊον κυανούν 
του χρώμα. Θέλουν άναμφιβόλως νά φω
νάξουν είς τόν Θεόν., ’Αμάν! ! ’ Α μ ά ν !! . .

Κ α ί οί οφθαλμοί τω ν καρφώνονται 
επάνω μου βλοσυροί. " Ω ! τής άφάτου 
άγωνίας ! Α ί γυναίκες αΰταί γεμίζουν τον 
αέρα μ£ παρατεταμένους δλολυγμούς, οί- 
τινες εισδύουν εις τό σώμά μου καί μοΰ 
προκαλοΰν ανατριχιάσει?. Κραυγάζουν 
τήν ofiiVryv των, εκτοξεύουν κατάρας 
καί άπειλάς,. παρακαλοΰσι, ψαλλόυσιν εν 
είδος παιδικής με^,οποιιας, εξ ης άναδί-

Ι δονται ε υ σ ε β ε ί ς  προσευχαί. Καί παραυ- 
τα κύπτουσι τήν κεφαλήν, Ιξαντλημεναι,

καί πνευστιώσαι έπι δυο «μ ορφ ώ ν σω 
ρών, τους οποίους περιπτύσσονται.

Τοΰ λοιπού θά είναι χήροι;. .  Θά 
’ίδωμεν δέ πώς έχασαν τούς συζύγους των. 
Δέκα βήματα μακρότερον,^ μία  ̂ γραία 
έξηκοντούτις, κατάκειται έπίσης έπί τοΰ 
εδάφους. Ψυχορραγεί άγωνιώσα. ̂ Είκοσι 
τραύματα μαχαίρας φέρει επί τοΰ σ_Γί1"  
θους τώ ν ώμων καί τής όσφύος. Τό σώμά 
της δέν είναι ή εν κόσκινον!! Φρικω- 
δηςδέ λεπ τομέρεια ..? . τής_ άπέκοψαν 
καί τόν μαστόν, μέ τόν όποιον έθήλαζε
τό τέκνον της ! ! ........

Ποια τραγφδία έξετυλίχθη εϊς τό 
Γραντοπόρ;

Ιδ ο ύ  έν δλίγοις ή σκοτεινή ιστορία, 
ήτις θά Επαναλαμβάνεται καθ' έκάστηι 
πρό τώ ν έκπληκτων οφθαλμών μου.

Συμμορία κομιτατζήδων εϊσήλθεν εϊς 
τό χωρίον καί έπέπεσεν έπί τής οικίας 
τοΰ Τράϊκου Στέργιου. Οί δαίμονες έδε
σαν τόν Πατριαρχικόν τούτον σκύλον καί 
δταν δ γέρων εύρέθη τελείως εϊς .τήν διά- 
κρισίν τω ν καί έν άδυναμιςι νά υπερα
σπίσει εαυτόν, έθανατώθη. ‘Η θανατική 
δέ έκτέλεσις συνίσταται εις τήν κατακρε- 
ούργησιν του θύματος δια κτυπημάτων 
μαχαίρας, λόγχης,_ καί εγχειριδίου.^ Ή  
άφωσιωμένη αύτοΰ σύντροφος προσετρε- 
ξε, παρακαλεΐ τούς δημίους, φωνάζει, 
Χάριν! χάριν! άνευ δμως αποτελέσματος, 
οί κομιτατζήδες δέν συνειθίζουν νά συγ- 
χινούνται! Ούδεμίαν έχουν ευσπλαγχνιαν. 
Τά αισθήματα αυτά είναι καλά διά τους 
Έλληνας καί τούς Λατίνους, κεκορεσμέ
νους άπό τήν φιλολογίαν. . Αυτοί δεν 
αγαπούν ή τάς θετικάς έπισχήμας!... Καί 
είναι ισχυροί, καταστρέφουν αδυσώπη
το ς  πάν δ,τι τούς ένοχλεΐ._

Ο ύιω  καί ή σύζυγος τού Στεργιου θα 
λάβη τό μερίδιον τών αγαθοεργιών, μέ 
τάς οποίας οί ελευθερωται ουιοι θα πλημ
μυρίσουν τήν καταδυναστευομένην Μ α
κεδονίαν!

Άνατρέπετα ι λοιπόν κατα γής αρπα- 
ζομένη άπό τήν κόμην, ποδοπατεϊται και 
τιμωρείται διά τήν αδιακριτον επεμβα-

σίν Τγνί· . - »
Δέν είναι τίποτε το ύ το ·... μόλις απο

τελεί τόν πρόλογον.. . . t
‘ Η  κυρία καί κεφαλαιώδης σκηνη, 

εκείνη ήτις θά χρησιμέυσα ως η κατακλεις 
τοΰ δράματος κα! εϊς τήν οποίαν θά έκ- 
τυλιχθώσι μέ μεγαλείον ή έπινοητικό- 
της, ή ενεργητικότης, ή σκληρότης, ή στα- 
θερότης, ή άποφασιστικότη:, τό συνακό
λουθον πνεύμα, ή κομιτατζιδικη τέλος μέ
θοδο:, δέν Ιπαίχθη άκόμη...

Τό  αληθές θέαμα άρχεται τήν στιγ
μήν, καθ’ ήν κατά τήν καλλιτέραν στιγ
μήν’ δ πρεσβύτερος υιός τών γερόντων 
σπεύδει εϊς τάς διατόρους κραυγάς τής 
μητρός του. Ο ί κομιτατζήδες φρίσσουν 
άπό-χαράν, διότι θά δυνηθοΰν νά αφιε
ρωθούν είς μίαν έγχείρισιν ύψίστου ένδια- 
φέροντος διά τήν πρόοδον τής χειρουργι
κής . . Μέ μηκυθμούς αγρίων θηρίων
αρπάζουν τόν μελοθάνατον κατάδικον, 
τόν σταυρώνουν καί τον βασανίζουν!.....

Δέν θά περιγράψω τάς περιτέχνους λε- 
πτομερείας τής έκτελέσεως αύτής. Φαντα- 
σθήτε μόνον δ,τι είναι πλέον άγριον,πλέον 
κτηνώδες καί πλέον διαβολικόν εις τον 
κήπον τών Μαρτυρίων τοΰ Octane M ir- 
1εα ιι..Ά να δ ιφ ή σα τε τά αρχεία τής ‘ Ιεράς 
έξετάσεως, πλανηθήτε εϊς τούς πλέον βαρ
βάρους χρόνους, διά νά λ ίβετε μίαν α
σθενή εικόνα τοΰ μαρτυρίου τού νέου 
τούτου άνδρός!...

Ό χ ι,., δέν θά εϊσέλθω εϊς τάς λεπτο- 
μερϊίας, ών άλλως τε μερικαί άπολύιως 
άναρρίθμητοι, έδει νά μείνωσιν εϊς την 
σκιάν. Μοΰ άρχει μόνον νά σάς καταστή- 
πω γνωστόν δτι τό σώμα τοΰ δυστυχούς 
διετρυπήθη, ωργώθη, άπεκόπη, ηύλακώ- 
θη ύφ* δλων τώ ν έγχειριδίων τής κολά- 
σεως, δτι οί οφθαλμοί έξωρύχθηιαν,  ̂ ή 
ρίς έκ τής ριζης άπεκόπη καί τά χείλη 
έξεσχίσθησαν.. Τό θέαμα ήτο άπαίσιον. 
Παρατηρώ μετά φρίκης καί δέους τά ει
δεχθή αύτά λείψανα, άιινα ούδεμία γλώ σ
σα θά ήτο ίκανή νά περιγράψη

‘Ο άλλος υιός τού Τράϊκου Στεργίου, 
έφονεύθη ομοίως πρός δόξαν τώ ν ηρώων 
τού κομιτάτου, συμμερισθεις τήν τύχην 
τοΰ πατρός καί τοΰ αδελφού του. Τ ό  
πτώμά του εύρίσκεται ύπό τά έρείπια τής 
κατεδαφισθείσης οικίας των. /

Α ΐ  λοιπόν! έπιθυμεΐτε νά μάθετε 
διατι ολόκληρος αυτή οικογένεια έβ ί 
σανίσθη καί ύπέστη αυτόν τόν μαρτυρι
κόν θάνατον, διατί αί δύο αύταί νεαροί 
χήρα>, εΰρίσκονται έν τή απελπισία, δ ια τ ί. 
τό Γραντομπόρ πενθεί, διατί αί οιχιαι 
του έχουν μεταβληθή εις στακτήν, διατί 
ή φρίκη είναι άποτυπωμένη εις τά  ̂ χα- 
ρακτηρικά τών χωρικών αυτών, οίτινες 
οδύρονται καί τρέμουν ώς παιδιά, διατί 
δλη αυτή ή γέενα; _ e

‘Απλώς καί άποκλειστικώς, διότι ο 
Τράϊχος Σιέργιος είχε παραμείνει προσ- 
κεκο?λημένος άχλονήτως είς τόν Ε λληνι
σμόν. Διότι έφών(ίζε,....«0 ! πρόγι νοί μου 
ήσαν "Ελληνες, ό πατήρ μου ήτο Ελλην 
καί εγώ έπίσης θέλα νά είμαι Ελλην 
καί θ·ΰ άποθάνω "Ελλην !!»....

Δέν γνωρίζω  τί θά ήσθάνοντο προ 
αυτών τών πτωμάτων καί πρό αύτών τών 
έρειπίων οί Εύρωπαίοι δηιχοσιογράφοι 
οΐτινες έξεθείασαν τό Βουλγαρικόν σφρί
γος. "Ο ον αφορά δμως εμέ, είμαι άκόμη 
τέκνον τής Γαλλίας, εκείνης ήτις πάντοτε 
συνεκινήθη άπό δλα τά δυστυχήματα και 
συνεπάθησενεϊς δλους τούς πόνους.

Π ιστοί ή άπιστοι πάντες συνεκινήθη- 
μεν μέχρι τών μυχιαιτάτων τώ ν σπλαχ^ 
νων μας, δταν ήκούσθη τό παράπονον τοΰ 
Χριστοΰ έπί τοΰ Γολγοθά ...«Δ  ι ψ ώ ».

‘ Η  καρδιά μου δέν είναι άπό πέτραν. 
Δέν έσκληρύνθη είς τά χηιιικά εργαστήρια, 
δέν έχω αναρχικήν νοοτροπίαν. Είμαι 
ασθενές δν, εν άθλιον δν, είμαι άνθρω
πος ευαίσθητος καί εϊς τό Γρανδομπόρ, 
ομολογώ, καί ζη τώ  πρός τοϋτο συγγνώ
μην, δέν ήδυνήθ·ην νά άποκρύψω τά δα- 
κρυα, τά οποία έπλημμύριζαν τά φου
σκωμένα άπό τόν οίκτον βλέφαρά μου·

(Έπεται συνέχεια)

ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΩΝ ΜΟΥ ΑΝΑΜΝΗΣΕΩΝ

ΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ ΚΑΤΑ Ϊ Ο ΕΤΟΣ 1903-1907
Τ ο  Ε λ λ η ν ικ ό ν  ϋροξενε ϊον  Οεαβαλονέκης xai ή εθνική αυτοΰ  

δρχβις. — ‘η  Π ρίσ ις^ ίδ ί^τώ ν διδοιοκάλων καί διζασκαλι-σών.

Α.
ΙΙάντες οί Μακεδόνες Έλληνες καί 

ιδί? ό διδασκαλ κός κόσμος τής εποχής 
εκείνης τής Τουρκοκρατίας δέν λησμονοΰν 
τό Ελληνικόν Προξενεΐον Θεσ)νίκης καί 
τήν έθνικήν αύτοΰ δράσιν.

 ̂ Το Προξενεΐον έθεωρεΐτο τότε τόίερόν 
ασυλον κ <ί το ’ Εθνικόν οχύρωμα τοΰ έν 
Θεσσαλονίκη Ελληνισμού. Δέν δύναται 
νά λησμονηθή, δσος καί άν παρέλθη χρό
νος, δ ιερός έχεΐνος μικρός χώρος, τόν ό
ποιον περιεκλειε το γνωστόν εκείνο γω- 
νιαΐον οίκημα έπί τής διασταυρώσεως τών 
σημερινών οδών τής ‘Αγίας Σοφίας καί 
Μητροπόλεως, οπου νΰν ήΓεωργική Τρά
πεζα Μακεδονίας, τό άνήκον ώς ιδιο
κτησία εις την ελληνικήν κοινότητα Θεσ
σαλονίκης. Έ ν  αύτφ έτελοΰντο άθορύβως 
μέν( άλλά μετά τώ ν ίερωτέρων έθνικών 
παλμών,Έλληνικαί μυσταγωγίαι ϊδίςι χατά 
τας δεξιώσεις έπί ταΐς Έ 9νικα ΐς Έ ορ- 
τα ΐ; τής 25ης Μαρτίου καί τοΰ ‘Αγίου 
Γεωργίου (εορτή τού Βασιλέως Γεωργίου) 
κατά τας οποίας ήλεκτρίζετο, ώς διά σπιν- 
θήρος ηλεκτρικού συμπυκνωτήρος,σύμπας 
ό Ελληνικός πληθυσμός ώς μία καί ε 
νιαία εθνική ψυχή καί έ ξ έ σ π α  εϊς άκρά- 

"τητον έθνικόν ένθουσιασμόν.

Τ ό  Ελληνικόν προΙενεΐον ήτο ό εθνι
κός βωμός τής προς τήν Ελληνικήν πα
τρίδα λατρείας, έπί τοΰ οποίου έκαιεν ά
σβεστος η φλόγα τοϋ ‘Ελληνικού πατριω
τισμό" και ο ποθος τής άπελευθερώσεως 
τής υποδούλου Ελλάδος καί τής άπο- 
καταστασεως τής Φυλής.

t το Ελληνικόν τότε προξενεΐον 
ειχο-ν ιδία εξαιρετικήν θέσιν οί διδάσκα
λοι καί αί διδασκάλισσαι παρά τοΰ ό
ποιου έλάμβανυν διορισμόν διά τά εϊς τά 
ϊ^ρατα τή: ΙΙακεδονίας καί μέχρι Θράκης, 
Ηπείρου και ^Αλβηο ιας ελληνικά
σχολεία, ίνα ώς Ιεραπόστολοι τής Ε λλη 
νικής ιδέας κηρυξουν το εύαγγέλιον αύτής.

Προ παντο: οι επιζώντες μέχρι σήμερον 
διδάσκαλοι καί διδασκάλισσαι θά ενθυ
μούνται το  ‘ Ελληνικόν Προξενεΐον τής 
εποχής εκείνης ή τήν ' Ι ε ρ ά ν  ΐ ί η τ ρ ό -  

ως το επωνόμαζον συνθηματι- 
Χώς, πρός αποφυγήν παρεξηγήσεων εκ 
μέροΐ'ς τών τουρκικών αρχών καί τόν φό
βον τής καταδιώξεως ύπ’ αύτών. Έ ν  
αύτφ έσφυρηλατοΰντο τά Ε θνικά  ιδεώδη, 
εχαλυβδοΰτο το έθνικόν φρόνημα καί ε- 
πυργοΰτο τό ελληνικόν μεγαλείον εϊς ύ 
ψος εθνικής μεγαλοπρεπείας.

Καί πάντες οί εισερχόμενοι εις αυτό 
Μεγαλοϊδεάται διδάσκαλοι καί διδασχά-

λισσαι, βί μαρτυρικοί κληρικοί καί ήρωϊκοί 
πρόκριτοι χωρικοί καί αστικοί, έν πάσ{] 
επιφυλακτικοτητι και σπουδή διασκελί- 
ζοντες τάς μαρμαρίνας έκείνας βαθμίδας 
τού ϊεροϋ εκείνου ελληνικού ναού, τοΰ 
τιμωμένου έπ’ δνόματι τής ‘Αγίας 
Μεγάλης τοϋ_ Ελληνισμού Ιδέας, εβαινον 
πλήρεις ιερού ενθουσιασμού καί άφοσιώ- 
σεω ; πρός έκπλήρωσιν τής εθνικής των 
αποστολής.

Έ ν  αύτφ έγένοντο συστάσεις καί γνω- 
ριμίαι διδασκαλικού προσωπικού άμςρο- 
τέρων τών φύλων, συνδεομένου διά τοϋ 
ιερού τοΰ κοινοϋ πρός τήν ελληνικήν πα
τρίδα καθήκοντος. Έ δίδοντο οί διορισμοί 
διά τας θεσεις τών σχολείων τοΰ έσωτε- 
ρικοΰ τής Μακεδονίας ϊδί(? κσί μάλιστα 
κατά προτίμησιν τών ξενοφώνων ελληνι
κών σχολείων. Έ ν  αύτφ έπλέκοντο τά 
οχέδια τής έθνικής έκαστου έργασίας, τήν 
οποίαν το Εθνος τοτε ίδιοι άνέμενε προ
παρασκευαστικήν τής άπελευθεροϊσεως τής 
Μακεδονίας, εκ τής οποίας άνεγνωρίζετο 
δτι εξηρτάτο αύτή ή έθνική μας σωτηρία.

„ Έ ν ^ ΰ ιφ  συγχρόνως διενηργεΐτο καί 
αλλη εθνική εργασία. Διενέμοντο χρημα
τικά έπιδόματα καί βοηθήματα εϊς από
ρους ελληνικός κοινότητας, εϊς άπορους 
μαθητας κ^ι εις εθνικούς έν γένει έργά- 
τας, κληρικούς και λαϊκούς, δπως ένισχυ- 
θώσιν εϊς τήν καταπολέμησιν πάσης αν
θελληνικής άντιδράσεως, τήν οποίαν διε
νεργούν δραστηρίως καί συστηματικώς 
αι ξέναι καί αί έχθρικαί πρός τόν Ε λλη 
νισμόν προιαγάνδαι καί μάΛιστα ή 

κή .

Απο τοϋ 1903 ομως πλήν τής τοιαύτης 
δια τών σχολείων και τών κοινοτήτων έ
θνικής δράσεως ήρχισε καί ή άλλη, ή προ
παρασκευαστική τού ένοπλου Μακεδονι
κού άγώνος εργασία, διά τήν οποίαν έ- 
κληθησαν Ελληνες αξιωματικοί καί ύπό 
ψευδώνυμα έγκατεστάθησαν έν τώ  προ- 
ξενείφ ώς γραμματείς κ«ί ύπάλληλοι αύ- 
του νπό τήν διεύθυνσιν καί έποπτείαν 
τού όργανώτοϋ τοΰ ένόπλου άγώνος άει- 
μνήστου γενικού προξένου Λάμπρου Kor 
ρομηλά. Το ιδιαίτερον τούτο τμήμα τοΰ 
προξενείου ώνομάσθη Κέντρον'<·>εβ-

, τ ° ύ οποίου παραρτήματα 
ιδρυθησαν εις δλας σχεδόν τάς μικροτε'- 
ρας πόλεις και κωμοπόλειςτοΰ έσωτερικού, 
οπου ώρίσθησαν καί διευθυνταί αύτοΰ’ 
ονομασθέντες πράκτορες τοΰ Ά γώ νος , 
προς διοργάνωσιν καί συντήρησιν ένό
πλων άνταρτικών σωμάτων διά τήτ άρχί- 
σασαν άπό τοΰ έτους έκείνου ένοπλον 
τοΰ Ελληνισμοΰ κατά τών βουλγαρικών 
συμμοριών άμυναν, αΐτινες διά τρο

μακτικών μεθόδων καί κακουργημάτων 
επεδίωκον τόν έκβουλγαρισμόν τής Μ α
κεδονίας.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ  ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΥ 
Διδασκάλισσα

(Συνέχεια εϊς τό προσεχές)

Τ Ι  £4το τό Κ έντρον .— Ι Ιώ ς  διε- 
ξήγετο ή ύπηρεσί* αύτοΟ.— 
‘Η  Upi. Μ ητρόπολης καί ή 
συνεργασία ταύτν,ς μ,ετά 
τοί» Ελληνικοί» προξε 
νείου κ. λ. π. κ. λ. π.
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1  2 )  "Οπως άποστείλουν είς 1
- - τήν Τΐιεύϋυνσιν τοΰ περιοϊΐι- Μ  

=  κοϋάληθή καιέ^Υίκροβωμένα Β  
j  γεγονόνα, τών οποίων ή οί Β  
m  ίδ ιο ι υπήρξαν δημιουργοί |Ι 
g  η παρ ’ άλλων έ’μ,αϋον αυτά, Β  

: πρός δνιμοσίευσιν αυτών S  
g  ώς σελίδων τής ιστορίας Β  
1  τοΰ Μ ϊ/ ,ε Γ ).  άγώνος.

1  3 )"ΟπωςόσοιτώνΛ1ακεδο- Β  
-- νομάχων επιθυμούν νά ι- Β  
1  δουν δημοσιευομένην τήν Μ  

=  εικόνα τωνάποστείλουν μίαν S  
m  φωτογραφίαν των μέ τήν Β  
1  στολήν τοΰ Μ ακεδονομά - |  
1  Z*» J καί 2 0 0  δραχ. διά τήν Μ  

I  δαπάνην τί^ς κατασκευής τοΰ =
■ |  κλισέ, τό όποϊον Οά τοΐς έ- 1  
g  πιστραφόμετά τής φωτογρα- g  
J  φίας μετά τήν δημοσίευσιν. _

1  Ο ά  μάς έπιτραπή νά ά- Β  
1  πευΟύνωμεν τήν ανωτέρω Β  ' 
g  παράκλησίν μας καί πρός §{ 
| τ ά  ε π ί τ ι μ α  μέλη τής g  
g  όργανώσεως μας τόσον ώς Β  
|  τήν ΰποστήριξιν τοΰ Β
g  περιοδικού δσον καί ώς Β  
=  πρός τήν αποστολήν γεγο- |  
g  νότων τοΰ Μακεδονικοΰ Μ  
g  άγώνος.

ί ’ Εκ τής διευθύνσεως]
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’Οπλαρχηγός έκ Μπαροβίτσηδ (Γουμενίτσηδ)

"Εδρασε ε’ις τήν περιφέρειαν Γουμενίτσης καίσυνήψ£ πολλάς κατά τών 
Βουλγάρων κομιτατζήδων μάχαε χατά to 1905-1908 φονεύτας πολλούς και 
ιδί<? τόν τρομερόν Β ιεβόδαν Μπέακον. ‘ Η  περιφέρεια Γουμενιττη ; μέχρι 
Γευγελής αναγνωρίζει εν τφ  προσώπφ τοϋ Δογιάμα τόν ανδρείαν συμ
πατριώτην των όπλαρχηγόν,ό όποιος έπροστάτευσε τους ελληνικού; πληθυσμους 
τώνπέριΕ χωρίων άπό τας δολοφονία; κα'ι τά κ α κ ο ύ ρ γ η ς » taw Βουλγάρων 
κομιτατζήδων. Περί. τής έν γένει δράσεω: αύτοΰ καί τών άλλων αγωνιστων 
τοΰ Μακεδονικού άγώνος άνά τήν περιφέρειαν Γουμενίτσης— ΙευγεΛης »α  
δημοσιεύσωμεν προσεχώς περισσότερα, καθ’ ότι τό διαμέρισμα εκείνο υπηρξεν .
εκ τώ ν μάλλον δοκιμασθέντων ύπό τών Βουλγάρων τμημάτων της πολυπασου, | 

I Μακεδονίας. · _____________________________________________

0 ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ
ΤΙ ΓΡΑΦΟΤΗ ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΤ 01 ΞΕΕΟΙ

‘Ο καθηγητής της Νεοελληνικής έν 
Βουδαπέστη κ. Χόρβαρτ,.τδν οποίον 
φιλοξενεί ή πόλις -μας, ώς άποτε- 
λοΰντα μέλος τής έπί τής έκθέσεως 
τών ουγγρικών προϊόντων έπιτρο-. 
πής, θερμδς δέ καί ένθουσιώδης φι- 
λέλλην, άπέστειλε είς τήν ενταύ

θα «Μακεδονίαν» ώραΐον σημείω
μα, δημοσιευθέν έν αυτή, είς τδ ό
ποιον μέ εμπνευσμένα λόγια άπει- 
κονίζει τδν πρώτον μαρτυρα τοΰ 
Μακεδονικοΰ άγών:ς Παΰλον Με- 
λαν καί τδ πατριωτικόν του εργον 
ύπέρ τής άπελευθερώσεως τής Μα
κεδονίας, τής όποιας, ώς γράφει είς 
δημώδη γλώσσαν, α γ ί α σ ε  μέ 
τδ αίμά του τδ χώμα της.

-Α ρ χ ί ζ ε ι  μέ ενα λαμπιρδν έγ-

κώμιον διά τήν κυρίαν Μελά, τής 
οποίας έξαίρει τήν συζυκήν  ̂της ά- 
φοσίωσιν καί τήν πρδς τά τέκνα της 
στοργήν. Τήν χαρακτηρίζει ώς 
{ δ α ν ι κ ή ν  π α τ ρ ι ώ τ ι σ -  
σ α ν, ή όποία έθυσίασεν είς τδν 
βωμδν τής πατρίδος, ο,τι είχε προσ- 
φιλέστερον καί δλα τά οικογε
νειακά της. αγαθά. Διά τών δημο- 
σιευθεισών πρδς τδν ήρωα συζυγον 
της έπιστολών δίδει είς τήν ιστο
ρίαν τάς ώραιοτέρας σελίδας τής 
ζωής τοΰ Παύλου, άποκαλύπτει τά 
εύγενή αίσθήματα αύτοΰ προς τήν 
σύζυγόν του καί τά τέκνα του, άλλά 
καί τήν άφοσίωσίν του είς το κα
θήκον πρδς τήν πατρίδα, τδ όποιον 
αισθάνεται δτι είναι ύπέοτερον δλων.

‘Ο Χόρβαρτ χρώματίζει συγχρό
νως μέ ώραια χρώματα τήν ζωήν 
τών ρ α γ ι ά δ ω ν  Ελλήνων τής 
Μακεδονίας τών χρόνων έκείνων, 
τούς οποίους καλά έγνώρισε ό Μ ε
λας καί τών οποίων δίδει ώραίαν 
περιγραφήν ε.ίς τάς πρδς τήν κυρίαν 
Μελά δημοσιευθείσας έπιστολάς του 
τών εύγεν&ν καί πατριωτικών αί- 
σθημάτων των, τοΰ πρδς τά σχολεία 
ζήλου των, ώς καί τών μυστικών 
διά τδν φόβον τών Τούρκων συνε- 
δριάσεών των καί συνεννοήσεων διά 
τδν ύπέρ άπελευθερώσεως τής Μα
κεδονίας άγώνά των.

Βλέπομεν, προσθετει ό κ. Χόρ
βαρτ, τήν πατριωτικήν προσπάθειαν 
ένδς λαού, ό όποιος, 8 χ ε ι π ά ν-
τ α  μ π ρ ο σ τ ά  τ ο υ  τ δ ν  ύ
π έ ρ  π ά τ ρ ί δ ο ς  ά γ ώ ν ά  
τ ο υ .  Ένώπιόν του έμφανίζεται 
σ ά ν  ά σ τ έ ρ ι  ό Μελας. ‘Η πο
ρεία ε ί ς  τ ά  α β α τ α  β ο υ ν ά  
τ ή ς  Μ α κ ε δ ο ν ί α ς  είναι ώ
ρα  ί α ζ  ω γ  ρ α φ ι ά τής χώρας 
ταύτης, τήν οποίαν 5 γ  ι α σ ε μ έ 
τ δ  α ί μ ά  τ ο υ .  Τά άγνά πα
τριωτικά καί. θρησκευτικά αίσθήμα
τα τοϋ Μελα άφυπνίζουν είς κάθε 
ψυχήν τάς εύγενεστέρας πνοάς.

Πρέπει, λέγει, ή βιογραφία τοΰ 
Μελα νά χρησιμεύση ώς παιδαγω
γικόν τών σχολείων βιβλίον. Περι
κλείει αυτη θησαυρούς, οί όποιοι 
δέν πρέπει νά χάνωνται μέσα είς 
άδιαφορίαν. Έάν μάλιστα τδ πα
τριωτικόν δράμα τοΰ Μελα, αί σκη- 
ναί τοΰ βίου του καί ή έν Μακεδο
νία δράοίς του συναρμολογηθοΰν εί< 
κινηματογραφικήν ταινίαν καί προ
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ΤΟΥ ΥΠΟ ΪΤΕΦΑΚΟΥ ΜΑΛΛΙΟΥ ΑΝΤΑΡΤΙΚΟΥ ΙΟΜΑΤΟί ΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Αρχηγοΰ Ε λ λ η ν ικ ώ ν  Σω μάτω ν κατά το ετος 1905

νΰν άποστράτου Ά ντ)ρχου  Στεφάνου Δούκα  
— ΥΠΟ —

ANUPXOY ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΚΡΙΒΟΥ

ύπηρετήσαντος είς το Σώμα του καί διατελέσαντος γραμματέως αύτοΰ. 

(Έκ τδν επίσημων ημερολογίων τών σχετικών εκθέσεων τοϋ σώματος)

(Συνέχεια εκ τοΰ προηγουμένου)

T fjv 23ην ώραν ευρισκόμενα επί τής 
όροθετική; γραμμής κα'ι οδηγούμενοι 
ύπό οδηγών,  ̂γνωριζόντων τελείως τό έ
δαφος, διιρχόμεθα ταΰιην άνευ ούδενός 
επεισοδίου. Εύρισκόμεθα επί τοϋ δούλου 
ΜακεδονίκοΟ εδάφους. Ιε ρ ά  συγκίνησις 
καταλαμβάνει ποίντας κα'ι ή χαρά είναι 
έζωγραφισμένη είς τά πρόσωπα δλων.Με- 
τά πορείαν μιας ωρας διερχόμεθα τόν 
χείμαρρον ( Σούτσα έν τή θέσει Ζήτρα).

14 Μαρτίου 1905

Τήν Την ώραν εφθάσαμεν εις τήν θέ
σιν Μαυροβοΰνι τοΰ δάσους ΙΙαλαιο- 
κάστρου, ενθα καί έλημεριάσαμεν λαβόν- 
τες τά αναγκαία μέτρα άσφαλείας διά 
τής τοποθητησεω; σκοπών είς κατάλληλα 
οημεΐα.

Τήν Ιδην ώραν τα Καραούλια (σκοποί) 
αναφέρουν δτι τουρκικός στρατός, δυνάμε- 
ως περίπου^ τάγματος, προερχόμενος έκ 
Γρεβενών, εβάδΐζε πρός τά λημέρια μας. 
Πρός στιγμήν ύποπτεύθημεν κατάδοσίν 
τινα, μετ’ όλίγον δμως ό στρατός ήλλαξε 
κατεύθυνσιν καί διηυθύνθη πρός Δημη- 
νίτσαν.

15, 16, 17, 18, 19, 20, Μαρτίου 1905

Κατά τάς άνω ημέρας εύρισκόμεθα εν 
συνέχει πορειρι βαδίζοντες τήν νύκτα λό« 
γφ  άσφαλείας καί αναπαυόμενοι τήν η
μέραν εις τά διάφορα κρησφύγητα (λη
μέρια). Τήν νύκτα τής 20— 21 Μαρτίου 
άφικομεθα ίϊς τήν περιφέριαν τοΰ χωρί
ου Σιάνι.

21 Μαρτίου 1905

Διημερεύομεν εις τήν περιφέρειαν τοΰ 
άνοιτέρου χωρίου. ’Ενταύθα συνηντήθη- 
μεν μετά τοϋ άρχηγοΰ Βάρδα (ηδη υπο
στρατήγου έν άποστρατείςι 'Γσόντου Γ).

Οί δυο αρχηγοί συνεσκέφθησαν περί 
ιής περαιτέρω δράσεώς των.

Β. Α. Καστορίας κεΐται ή κωμόπολις 
Ζαγοριτσάνη, τότε ήτο εστία καί όρμη-

βληθοΰν έπί τής οθόνης κινηματο
γράφου θά έμάνθανεν δλος ό κόσμος 
τάς μεγαλυτέρας άνθρωπίνας άρετάς 
*αί τούς ύπέρ πατρίδος άγώνας τοΰ 
έν Μακεδονία, τοΰ Έλληνισμοΰ.

τηριον τών βουλγαρικών συμμοριών, αΐ- 
τινες παντοιοτρόπως έπίεζον, κατετυράν- 
νουν, και εδολοφόνουν τούς ελληνικούς 
πληθυσμούς.

Προς εξοντωσιν τών εν αύτφ τυχόν 
βουλγάρων ανταρτών καί συμμοριτών,τών 
υποθαλποντων αύτούς κατοίκων άπε- 
φασισθη να γίνη κάτ* αύτής αιφνιδι
αστική επιθεσις ύπ3 άμφοτέρων τών σω
μάτων ήνωμένω»'.

_ Ώ ς  ημέρα έπιθέσεως ώοίσθη ή πρωΐα 
τής 25ης Μαρτίου καί ήρξατο ή σχετική 
προετοιμασία. Την 18ην ώραν τής ήμέ- 
ρας ταύτης απεχωρίσθημεν άπό τοΰ σώ ·

. ματος τοΰ Βαρδα καί μετά δίωρον πορεί
αν αφικομεθα εις το χωρίον Αόσνιττα , 
ενθα διενυκτερεύααμεν λαβόντες τά προ
σήκοντα μέτρα άσφ. λείας.

22 Μαρτίου 1905

Διημερευσαμεν καί διενυκτερεύσαμεν 
εν τφ  αύτφ χωρίφ,

23 Μαρτίου 1905

Τήν Ϊ7ην ώραν άνεχωρήσαμεν έντεΰ- 
θεν διευθυνόμενοι πρός τό βουλγαρικόν 
χωρίον Ζαγορίτσανη.

24 Μαρτίου 1905

Περί τάς πρωίνάς ώρας τής ήμέρας 
ταύτης άφικόμεθα είς θέσιν, όλίγον άπέ- 
χουσαν τοΰ μετοχιού τών 'Α γ ίω ν  ’ Αναρ
γύρων, ήνωμένοι μέ τό Σώμα τοΰ 
Αρχηγοΰ Βάρδα. Διημερεύσαμεν ενταύ

θα. Ύ π ό  τών αρχηγών Βάρδα Μάλλιου 
συνεζτ.τήθησαν διά μακρών πάσαι αί λε 
ρτομερειαι τής επικειμένης έπιχειρίσεω;, 
ήας έθεωρεΐτο σπουδαιοτάτη καί δυσκο- 
λωτάτη καί ένεκα τούτου άπήτει τελείαν 
προπαρασκευήν εν δλαις ταΐς λεπτομε· 
ρείαις αύτής.

Τήν 18',30 άνεχωρήσαμεν έντεΰθεν 
καί τήν 19ην ώραν εφθάσαμεν εί; τό 
Μετόχι τώ ν 'Α γ ίω ν  ’Αναργύρων, ενθα 
παρεμείναμεν μέχρι τής 1ης ώρας τής 
25ης Μ α ρ τ ί ο υ .

25 Μαρτίου 1905

Τήν ή μέραν ταύτην κατά τά προαπο- 
φασισθέντα έγένετο ή κατά τής Ζαγορι- 
τσάνης έπίθεσις.

Π ερί τής εν λόγφ Ιπιχειρήσεως ύπε- 
βλήθη τφ  κομιτάτφ εκθεσις λεπτομερής,

ήτις εχει ώς εξής.

’Έ κ θ ε σ ή

Περί τής κατά τήν 25ην Μαρτίου 
1 9 0 5 γενομένης κατά τής Ζαγοριτσά- 
νη; έπιθέσεως.

 ̂ Η  κατα τής Ζαγοριτσάνης έπίθεσις 
ειχεν άποφασισθή νά γίνη έν συμπράξει 
μετα του Σώματος Β ίρδα, μεθ’ού συνεβα- 
δίσαμεν μέχρι τοΰ Μετοχιού τής Μονής 
τών Α γ ίω ν  ’Αναργύρων τής περιφέρει
ας Ζαγοριτσάνη; (όρα ήμερολόγιον).—

Ειχαμεν ηδη άποχωρισθή άπό τοϋ 
Άρχηγοΰ Βάρδα εις τό άνωτέρω Μετόχι- 
ον καί έκαστος έπί κεφαλής τοϋ Σώματός 
του έβαδίζομεν πρός Ζαγοριτσάνην, άπέ- 
χουσαν περί την 1 1)1 ώραν έκεϊθεν.
Καί έκεΐνος μέν θά κατελάμβανε τήν δυ
τικήν πλευράν τοΰ χωρίου, ήμεΐς δέ τήν 
ανατολικήν, οϊτινες καί θέλομεν ποιήσει 
έναρξή τής επιθέσεως δι’ ήχήματος διά 
τής σαλπιγγος τοΰ Σώματος, ΐνα έξαγκα- 
σθώσιν ούτω ; οΐ τυχόν υπάρχοντες Κομι
τατζήδες να εξελθωσιν.—  Εφθάσαμεν 
περί ώραν 3η* π. μ. είς τό χωρίον καί 
κατελάβαμεν τας θέσει;, άφου προηγουμέ
νως έτοποθετήσαμεν τμήμα μετά τώ ν α
ναγκαίων σκοπών πρό τής έξόδου τοΰ 
χωρίου, τό μέν ΐνα  φράςη τήν έξοδον 
τών αποπειραθησομενων νά διαφύγωσι 
κομηταιζηδων, το δέ ΐνα ειδοποίηση ή- 
μά; περί τή ; τυχόν έμφανίσεως τουρκι
κοΰ στρατοΰ.—

Δοθέντος^νοΰ συνθήματος τής έπιθέ
σεως διά τής σά\πιγγος τοΰ Σώματός 
του διηυθύνθησαν τέσσαρες έκ τοΰ ύπ’ 
εμέ Σώματος τή δια άγη μου είς τήν οι
κίαν τοΰ μουχτάρη, όπως προσαγάγωσι 
τοΰτον ενώπιον μου καί έκ τούτου πλη- 
ροφορηθ-ώμεν περί τής ύπάρξεως ή μή 
τοϋ Σώματος τοΰ Βουλγάρου Κόλη έκ 
Μοκρένη; έντός τοΰ χωρίου ή νά επιδιω- 
χθή η διά καλοϋ τρόπου συνάντησίς μας 
μετά τών προκρίτων τοΰ χωρίου πρός 
συνεννόησιν, έάν οί κομητατζήδες δέν έ- 
κρυπτοντο εν' αυτφ. Ό  Μουχτάρης άνθί- 
στατ^ι ενόπλως οι δε οπαδοί μου άντιπυ- 
ροβολοΰντες φονεύοσιν αύτόν καί τόν ώς 
οδηγόν προσληφθέντα θελήσαντα νά έπέλ- 
θη πρός βοήθ-ειαν τοϋ Μουχτάρη.—

Οι πρώτοι πυροβλισμοί υπήρξαν ώς 
σννθημα, δυναταί τις είπεΐν, δπως τό πΰρ 
μεταδοθή απ άκρου είς άκρον τής κω- 
μοπόλεως καί δέν ήδύνατο, ή έκεΐ νά κα- 
ταληξη, αφού υπήρξε μέρος τών κατοίκων 
δπερ όχυρωμένον μετά ευαρίθμων κομι- 
τατζηδωνέβαλλεν δι’δπλωνέπαναληπτικών 
κατα^ τών πολιορκητών τοΰ χωρίου, οχυ
ρωμένων όπισθεν τώ ν πολλών αύτοΰ ε
ρειπίων. Καί έπηκολούθησε χρήσις χει
ροβομβίδων καί^ έμπρησμός οικιών καί 
φόνοι ανθισταμενων μέχρις ού περί ώραν 
9ην π.̂  μ μέ εϊδοποιοΰσιν οί σκοποί μου 
0tl  τουρκικού στρατοΰ μικρόν εκ
τοϋ άπέναντι μοναστηριού τών Α γ ίω ν  
Αναργύρων διευθύνεται καθ’ ήμών, 
πλijv επειδή ή διώροφος οικία άνθίστατο 
εϊσέτι διά τών έν αύτή κομητατζήδιον 
βαλλόντων δι’ επαναληπτικόν οπλών ά-



πεφασίσθη η αναβολή τής άναχωρήσεως, 
άφοΰ τό τμήμα τοϋ τουρκικου στρτοϋ ε- 
σημειώθη μόλις εκ 30 άνδρών, επί τφ  
σκοπώ νά εκπορθητή ή οικία, εις τήν ο 
ποίαν άναμφιβόλως ένεκλείοντο κομιτα
τζήδες καί ήτις εΐσέτι, συνεκραοεΐτο μ’ δ
λον δτι κα'ι χειροβομβίδα; ούκ’ «λ ίγα ; 
είχε δεχθή.—  Μετά τινα λεπτά τής ώ 
ρας οι σκοποί και πάλιν εΐδοποιοϋσι πε
ρί τής προσσεγγίσεως τοϋ στρατού, δτε 
ταύτοχρόνως ακούονται πυροβολισμοί εκ 
συγκρούσεως τοϋ στρατοΰ μετά τοϋ εις 
τήν εξοδον τοΰ χωρίου τμήματός μας. Έ ν  
τφ  μεταξύ ή άνθισιαμένη οίκία, έπυρπο- 
λήθη, καί οι εν c ύτφ κομητατζήδες εύρον 
τόν θάνατον.

Δ ιέτα ξ» άμέσως τότε τήν διά τή; σάλ
πιγγάς συνάθροισιν, καί τά σώματα συγ- 
κετρωθέντα άνήρχοντο πρός τό βουνόν 
Σαμπρέσι, δριον Λεχόβου—  Κλεισούρας 
—  Ζαγοριτσάνη:, καί είς τό ό.τοΐον ωχυ- 
ρωμένοι παρεμείναμεν ολόκληρον τήν η
μέραν. Ά νελθόντες πι*ρελάβομεν μεθ 
ήμών περί τούς 17 αιχμαλώτους προσα- 
χθένταςς ήμΐν έκ τοΰ χωρίου ύπό διάφο
ρων οπαδών μου.—

Τό εν Ζαγοριτσάνη τμήμα τουρκικοΰ 
στρατοΰ έκ 30 άνδρών ήκολουθησε μέχρι 
τώ ν υπωρειών, δπου ώχυρομένον παρέ- 
μεινε μαχόμενον καθ’ όρισβέντος προ; 
άπ.όκρουσιν αύτοΰ τμήματός μου, ένφ έτε
ρον τμήμα στρατοΰ έπερχόμενον έκ Κλει
σούρας πρός τήν λοφοσειράν, επειράιο 
νά καταλάβη τήν κορυφήν τοΰ ορούς καί 
διακόψη τήν άνοδόν μ'<ς, πλήν άπετυχε 
κ(ΐθ’ δσον αί πρός τήν Κλεισούραν επί
καιροι θέσεις ειχον καταληφθή, άποστα- 
λέντος πρός τοΰτσ έμπρός τμήματος Jiqp 
ου άποκρουσθέν το τών Τούρκων τμήμα 
άπεσύρθη πρός τήν Κλεισούραν την^ 4ην 
μ. μ. μέ απώλειαν ενός άνδρός, ένφ τό 
έιερον τής Ζ ιγορασάνης παρέμεινε μα
χόμενον άπό μεγάλας αποστάσεις μέχρι 
τής 6ης μ. μ. ώρας. “ Ετερον τμήμα τουρ
κικοΰ στρατοΰ έξ 100 άνδρών φθασαν 
είς Ζαγοριτσάνην περί τήν δ μ. μ. μένει 
εϊς τό χωρίον άπρακτον.—

Έ κ  τοΰ σώματός μου είς τήν κατα τή; 
Ζαγοριτσάνη; έπίθεσιν έτραυματίσθησαν 
ελαφρώς δύο, οΐ Χρήστος Νταβετζής κατά 
τήν δσφυακήν χώραν καί Χρήστος Γκι- 
όκας κατά τόν λαιμόν παρακολούθησαν- 
τες τό σώμα.—

Πόσοι Βούλγαροι έφονεύθησαν έν Ζα- 
γοριτσάνη δέν είναι δυνατόν να ορίση τις 
πιθανώς περί τούς 100.—

Ούτως εχει έν συντομώ ή πράξις αύεη, 
ήτις ήπήρξεν ό αντίκτυπο; τών κακουργι- 
ών τών Βουλγαρικών στιφών, δ ι’ ών έ- 
νέπνευσαν τόν τρόμον εί; τους εν' Μακε
δονία "Ελληνας, πολλού; τών οποίων ή- 
νάγκασαν διά τούτων ν’ άσπασθώσι το 
σχίσμα, δυσκολίαι δέ ήδη παρουσιάζονται 
άνυπολόγιστοι διά τήν είς τήν έκκλησίαν 
ήμών έπάνοδον αυτών.—

’Ενταύθα θεωρώ έπιβεβλημένον μοι 
καθήκον δπως πόιήσωμαι μνείαν 
τής μετ' αύταπαρνήσεως καί ήρωίσμοΰ

ένεργείας τώ ν άνδρών μου κ η τής άπό τής 
λεηλασίας άποχής αύιών.—

Καθήκον δέ απαραίτητον θά παρέλει- 
πον άν δέν έμνημόνευον έν τή παρούση 
ιδιαιτέρως τήν διακεκριμένην διαγωγήν 
τών αύθορμήτως παρακολουθούντων τό 
Σώμα ύπαξιωματικών τοΰ Έλληνικοΰ 
Στρατοΰ Γεωργίου Π αταϊωανου (Κ ατσα- 
ράγγα) Φωτίου Γουζοπούλου (Καρασού- 
λη) Στεφάνου Άκρίβου (Τόσκα ) Φιλίπ
που Κιτρινάρη (Λ ίβα ) καί Πέτρου Μαλκύ- 
ρη (Λ ίγγου) οϊτινες μετά πραγματική; 
αύτοθυσίας άκολουθήσαντες τόν δύσκολον 
καί κινδυνώδη άγώνα διά τή ; ένεργείας 
τω ν άποδεικνύουσιν δτι γνωρίζουσιν ού
τως νά διακινδυνεύωσι μετά περινοία; 
καί νά άντιτάσσωσι τά στήθη των ύπέρ τοϋ 
έθνικοΰ ά γώ νο ;.—

Έπίσης δέν δύναμαι ή νσ έξάρω τήν 
διαγωγήν τοϋ γηραιοΰ άρματωλοΰ Καπε
τάν Κώστα Γκούτα καί τοΰ παρακολου- 
θοΰντος αύτόν υ ι ,ύ του Στεργίου Κ. 
Γκούτα αΐσθηματίρυ νέου, άξίου τοΰ πα- 
τρός αύτοΰ έν το ΐ; δπλοις.

Ό  Καπετάν Κώστας Γκούτας γηραι
ό ; τοΰ Όλύμπου άρματωλός καί άληθής 
χάρτης τώ ν Μακεδονικών ορίων, γ ν ώ 
στη; καί τής έλαχίστη; άτραποΰ αύτών, 
έπί τριακοντίαν ολόκληρον βιώσβς βίον 
άρματωλικόν εϊς τόν Όλυμπον καί τήν 
Μακεδονίαν, προσήλθεν ήδη καί έτάχθη 
ΐνα  παρουσίαση τόν άγώνα ύπηρετών τά 
εθνικά συμφέροντα μετ’  άπροσποιήτου 
ζήλου προσφέρων μέχρι σήμερον ειλικρι
νέστατα πολυτίμου; εΐς τό σώμα υπηρεσί
α; καί χρησιμεύων ώ ; ε ϊ; τών πραγματι
κών μοχλών αύιοΰ.

Έ ν  τέλει τήν 7ην μ.μ. ώραν άποσυρ- 
θέντες κατά σώμα εις τήν κορυφήν τοϋ 
λόφου βαδίζομεν πρός νότον διελθόντες 
παρά τήν Κλεισούραν στενωπόν μεταξύ 
αύτής καί τοϋ Βουλγαρικού χωρίου, 
“ Μπόμπιότα,, έν άκρ<? σιγή κ ιί δι’ δλων 
τών προφυλακτικών μέτρων, ινα μή τυ
χόν αί θέσεις έχουσι κατόπιν τοΰ σοβ χρού 
γεγονότος καταληφθή.

Έλάβομεν τήν πρό; τήν Αόσνιτσαν 
άγουσαν καί φθάνομεν εΐς τό χωρίον τοΰ
το περί ώραν 4 1)2 τή ; 26ης Μαρτίου 
δπου άναπαυόμεθα μέχρι τής 6ης πρωι
νής, κ αθ ’ ήν έξήλθομεν καί έλημεριάσα- 
μεν έξωθι τοΰ χωρίου ε ϊ; τήν θέσιν 
“ Μανδριά Αουνιτσιώτικα,, οπου οϊ άν- 
δυες άνεπαύθησαν έκ τή ; μακράς έπί 
τρεις ήμέρας πορείας, καθ’ ήν, σημειωθη- 
τω , δέν εΐχον ούδόλω; κοιμηθή.

26-31 Μαρτίου 1905

‘ Η  κατά τή; Ζαγοριστάνης έπιχείρη- 
σις ειχεν ώς αποτέλεσμα άφ’ ενός μέν τήν 
μείωσιν τοΰ ήθικο'ι τών Βου,λγάοων καί 
τήν τόνωσιν τοΰ ηθικού τών ελληνικών 
πληθυσμών, άφ’ ετέρου δέ τήν εντατικήν 
κίνηιιν τών Τουρκικών στρατιωτικών 
αποσπασμάτων πρός καταδίωξιν ήμών. 
"Ενεκα τούτου έλάβομεν τά προσήκοντα 
μέτρα άσφαλείας μετακινούμενοι άπο 
θέσεαις είς θέσιν έν τή περιοχή Πιπιλι

στής, Βλάτσης, Λοσνίτσης καί Βογατσι- 
κοΰ.

1«1 Ά π Ρ 'λ ίο υ  1905

Διημερεύομεν έ^ τή θέση "Αγιος 
Γεώργιος τής Περιφερείας Βογατσικοϋ.

Έ π ί τής δεξιάς δχθης τοΰ Άλιάκμο- 
νος καί έν τή περιοχή Καστανοχωρίων 
εννέα χωρία έξαρτώμενα ανέκαθεν άπό 
τή ; εκκλησίας ήμών εΐχον άποσπασθή 
εσχάτως καί εΐχον προσχωρήσει είς τό 
Σχίσμα διά τής βίας, τής ένασκιθείσης 
ύπό τοΰ Βουλγαρικοΰ κομιτάτου. Ταΰτα 
κατά σειράν κείμενα συγκεντροΰντα δύ- 
ναμιν καί εΐς άμεσον συνενόησιν μέ τό έν 
Χρουπίστη Βουλγαρικόν κέντρον διατε- 
λοϋντα παρέσχον πράγματα εις τα ‘ Ελ
ληνικά χωρία τή ; περιοχή; εκείνης.

Άπεφασίσθη δθεν ένεκα τούτου καί 
ένεκα τή ; δημιουργηθεισης καταστασεως 
μετά τήν κατά τής. Ζαγοριστάνης έπιχεί- 
ρησιν ή μετάβασις τοϋ σώματος έκεΐ έπει- 
γόντως καί ή άνάληψις ύπό τού άρχη
γοΰ Μαλλιού τή ; άρχηγίας τών έκεΐ Ε λ 
ληνικών |Σωμάτων, άτινα περί πολλών 
έδεινά άσ^οληθώσι καί ιδίως περί τοΰ 
σοβαρωταιου ζητήματος τή; επαναφοράς 
εΐς τού; κόλπους τής εκκλησίας τών βία 
άποσπασθέντων έκ ταύτη; χωρίων, ^ήν 
19ην δθεν ώραν διερ/όμεθχ τόν ποτα
μόν ’Αλιάκμονα διά τή ; έπί τή ; θέσεω; 
Σμίξι γέφυρας, και « τήν διάβασιν τής 
οποίας έλήρθηίαν τά προσήκοντα μέτρα 
άσφαλείας κ ιί περί τά ; πρωινά; 'ώρας 
τή ; 2ας ’Απριλίου άφικόμ=θα ει: τό δά
σος Κουβεντάρ μεια;ύ τών χορίων Μό- 
λασι καί Τσουκαλοχώρι ενθα διενυκτε
ρεύσαμεν.

2 Α π ρ ιλ ί ο υ  1905

Διηαερεύομεν έν τή άνω θέσει.' Την 
18.30 άναχωροΰμεν εντεύθεν καί τήν 19. 
30 άφικόμεθα εί; τό χωρίον Τσακαλο- 
χώρι, ενθα έμείναμεν περί τάς δύο ώρας. 
Κατά τό χρονικόν τοΰτο διάστημα δ άρ- 
χηγός καλέσα; τού; προκρίτου; τοΰ χωρί
ου άνέπτυξεν αύτοΐς τόν ιερόν καί πα
τριωτικόν σκοπόν τοΰ διεξαγομένου έ- 
θνικοΰ άγώνος καί συνέστησεν αύτοΐς νά 
συνδράμωσιν τούτον πάση θυσία, δπερ 
καί ύποσχέθησαν, μεμυημένοι δντες αλ- 
λωςτε εΐς τόν άγώνα ύπό τοΰ αρχηγού 
Βάρδα.

Έξακολουθοΰαεν τήν πορείαν καί πε
ρί τάς πρωϊνάς ώρα; άφικόμεθα εϊς το 
χωρίου Βιδελοΰστι λημεριάσαντες έξωθεν 
αύτοΰ καί εϊς θέσιν «Κ α σ τα ν ιές ι.

Εΐρήσθω ενταύθα δτι τήν έν Καστανο- 
χωρίοις κατάστασιν δέν εύρίσκομεν τό ιον 
εύχάριστον. Ά φ ’ ενός ή κακη συμπερι
φορά οπλαρχηγού τίνος, δρώντο; τότε έν 
τή περιφερείςι εκείνη, Μαργαρίτου όνό- 
ματι, ειχεν έμπνεύιει τήν άπογοήτευσιν 
καί άποθάρρυσιν εϊς τού; κατοίκους, άφ’ 
ετέρου δέ ή προσέλευσι; εϊς τάς τουρκικά; 
άρχάς ενό; έκ τών οπαδών αυτού Νικο
λάου Τζοβόλου δνόματι έκ πείσματος,διότι 
έρραπίσθη καί άφωπλίσθη ενεκα τής κα 
κής του διαγωγής, ειχεν έμπνεύση τό> 
πανικόν εΐς τού ; κατοίκους, καθόσον c

κατάπτυστος ούτος προδότης γνωριζων 
καλώς τά είς τόν άγώνα μεμυημένα καί 
!νεργώς δρώντα πρόσωπα κατέδωκε ταΰτα 
εϊς τάς τουρκικά; άρχάς καί ένεκα τούτου 
αρκεταί συλλήψεις εΐχον ένεργηθή. Τήν 
κατάστασιν ταύτην άντιληφθ3ις δ άρχηγός 
■«μα τή εϊς Βεδελούστι άφίξει του έκρινε 
σκόπιμον νά εισέλθη μετά τοΰ σώματός 
του εϊς τό χωρίον, ένθα καλέσας τού; 
προκρίτους καί τήν επιτροπήν τσύ άγώνος 
συνέστησεν αύτοΐς νά μή έγκαταλείψωσι 
τοΰτον επηρεαζόμενοι άπό τήν άτιμόν 
προδοσίαν τοΰ Τζοβόλου, άλλά έξακο- 
λουθήσωσιν έργ ιζόμενοι ύπέρ τού ίεροΰ 
σκοποΰ μετά ζήλου καί αύτοθυσίας καί 
νά έχωσιν πεποίθησιν καί έμπιστοσύνην 
εΐς αύτόν.

Οί κάτοικοι τοΰ χωρίου τούτου μετά 
προσοχής άκούσαντες τούς άνωτέρω λό
γους τοΰ άρχηγοΰ ύπεσχέθησαν αύτφ δτι 
θά έξακολουθήσωσιν εργαζόμενοι ύπέρ 
τοΰ ίεροΰ άγώνος μετά μείζονσ; έτι ζ ή 
λου καί αύτοθυσίάς.

Έ ν  τφ  χωρίφ τούτφ συνηντήσαμεν 
τόν δπλαρχηγόν Μαργαρίτην, περί ούάνω- 
τέρω. Ούτος κατόπιν προηγούμενης συ- 
νεννοήσεως τοΰ άρχηγοΰ Μάλλιου μετά 
τού άρχηγοΰ Βάρδα διετάχθη νά άπέλθη 
εις Βογατσικόν καί νά παρουσιασθή έΐ; 
τόν αρχηγόν του Βάρδα.

Έ ντεΰθεν άνεχωρήσαμεν την 21ην ώραν 
νκάί περί τήν δην ώραν τή ; 4ης Ά π ρ ί ' ίου 
άφικόμεθα εΐ; τήν θέσιν Σπηλιές τή ; περι- 
οοερείας τοΰ χωρίου Ζαίτσκου.

4 ’Απριλίου

Τήν 18ην ώραν άνεχωρήσαμεν εντεύ
θεν καί τήν 19ην άφικόμεθα εις τό χωρίον 
Ζαίτσκου, ένθα διενυκτερεύσαμεν λόγφ 
τής άθλιότητος τοΰ καιρού. Ά λ λ ω ς τε  
παρίστατο άνάγκη δπω; ύπομνήσωμεν 
εΐς τού; κατοίκους δσα καί εΐς τού; τοΰ 
Βιδελουστίου τοιούτους σχετικώς μέ τόν 
διεξαγόμενον άγώνα καί μέ τήν δημιουρ- 
γηθεΐσαν κατάστασιν έκ τής προδοσίας 
τοϋ Τζοβέλου,' τοϋθ·’ δπερ καί έγένετο 
κληθέντων τών προκρίτων εις τό κατά
λυμα τοΰ άρχηγοΰ.

5 Απριλίου

Τήν πρωΐαν τής ήμέρας ταύτης άπήλ- 
θομεν έκ τοΰ χωρίου μεταβαίνοντες εϊς τό 
ίδιον λημέρι (Σπηλιές).

Έ νταΰθα  έπληροφορήθημεν δτι δύο 
τμήματα Στρατοΰ περιεπόλουν πρός άνα- 
κάλυψιν τοΰ Σώματος ήμών, τό μέν εϊς 
τή>» περιφέρειαν τοΰ χωρίου Ζοπάν, τό 
δέ εϊς τήν περιφέρειαν τοΰ χωρίου Βορ- 
βοτσικοΰ.

Τήν 14ην ώραν άγγελιοφόρος άφιχθείς 
εκ Ζαίτσκου μάς εΐδοποίησεν οτι ό πέριΕ 
τού 2ουπάν περιπόλων Στρατός άφίκετο 
εις τό χωρίον Κλεπίτσι, άπέχον περί τά δ 
χιλιόμετρα έκ τής θέσεως, εϊ; ήν εύρισκό
μεθα. Ά μ έσω ς έδιπλασιάσθησαν τά ύ- 
πάρχοντα καραούλια (σκοποί) καί έτοπο- 
θετηθησαν νέα τοιαΰτα εις σημεία έπί- 
Χ,ϊΐρα. Τήν 17ην ώραν άγγελειοφόρος
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Έξελέγη ύπό τού έν Ά θ ή να ις  έ.ιαναστατικοΰ κομιτάτου καί διωρίσθη 

γενικός άρχηγός τού ενόπλου Μακεδονικού άγώνος, ύπολοχαγός ών τότε τού 
πυροβολικού, προορισμένος νά δράση εΐ; τό τμήμα Καστορίας— Μ οναστη
ριού. Μόλις έφθασεν εϊ; Β ό γ α τ σ ικ ο ν  έπελήφθη μετά παραδειγματικής δν
τω ς δραστηριότητος, συνέσεως καί δεξιότητος τού καταρτισμού καί οπλισμού
τοπικών άνταρτικών σωμάτων καθ’ δλην τήν έκτασιν έκείνην Βογατσικοϋ__
Καστορίας— Κορεστίων— Μοναστηριού. Ένισχυθείς καί ύπό άλλων σωμάτων, 
άποσταλέντων έξ ’Αθηνών, έν οίς καί τό ύπό τόν αρχηγόν ύπολοχαγόν Σ τέφ . 
Δούκαν ή καπετάν Μάλλιον.

‘ Η δράσις τοΰ καπετάν Βάρδα κατά τόν Μακεδονικόν άγώνα ύπήρξεν 
έκ τώ ν σπουδαιοτέρων. Διέμενε δρών έν Μακεδονίςι καθ’ δλην σχεδόν τήν 
διάρκειαν τοΰ ένοπλου άγώνος, ήτοι άπό τοΰ 1903— 1908. Συνήψε πολλάς 
καί άλλεπα^λήλους μάχας καί κατά Τούρκων καί κατά Βουλγάρων καί κατώρ
θωσε νά έμπνεύση θάρρος εϊς τούς καταπτοημένους ύπό τώ ν Βουλγάρων ελ
ληνικούς πληθυσμούς, ώς και ενθουσιασμόν καί πεποίθησιν εϊς τά δίκαια τοΰ 
'Ε θνους εϊς βαθμόν ώστε νά θεωρήται έξησφαλισμένη ή άπελευθέρωσις τής 
Μακεδονίας.

Τό δνομα τού κ. Τ σ ό ν τ ο υ  Β ά ρ δ α  δπως έπεκράτησε νά έπικαλήται,
κατέχει τάς περισσοτέρας καί λαμπροτέρας σελίδας τής ιστορίας τοΰ ενόπλου 
Μακεδονικού άγώνος: Είναι διά τοΰτο άρρήκτως συνδεδεμένον μέ τήν ιστο
ρ ία ν  τής άπελευθερώσεως τής Μακεδονίας άπό τόσων πολλών καί μεγάλων 
έχθρών. Διά τοϋτο αΰτη τφ  οφείλει πολλήν εύγνωμοσύνην.

Ε ΐ; άλλην εύκαιρίαν θά δημοσιεύσωμεν ειδικόν κεφάλαιον περί τής δρά
σεως αύιοΰ, άφοΰ παρακαλέσωμεν καί τόν ίδιον δπως εύαρεστθή νά μάς πα- 
ράσχη τήν πρός τούτο πολύτιμον συμβολήν του.
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ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΤΑΛΗ  ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ

TO EAAHN1KOTATON ΜΑΡΤΥΡΙΚΟΝ Κ Ρ Ο ΐ Σ Ο Β ί Ν  (ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ)
*Η καταστροφή αύτοΰ ύπο των Τούρκων κατά τήν  Βουλγαρικήν

Έπανάστασιν  τοΰ 1905

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Οί Βούλγαροι, οι διέποντες τά 
τοΰ κομιτάτου, γνωρίζοντες καλώς 
δτι διά νά δεσπόσουν τής πεδιάδος, 
ήτις έκτείνεται μέχρι τοΰ Μονα- 
στηρίου, έπρεπε παντί σθένει νά κα- 
ταρρίψωσι το μέγα δι’ αύτούς έμ- 
πόδιον το Κρούσοβον.

"Επρεπε τδ μέγα και λαμπρδν 
έκεΐνο Ελληνικδν έρεισμα, προ τοΰ 
οποίου έθραύοντο ώς έπί κυματο
θραύστου τά λυσσαλέα καί δρμητι- 
κά κτυπήματα τών Βουλγάρων, νά 
έκλείψη καί οΰτω ελεύθεροι καί 
εχοντες τά νώτα πλήρως έξησφα- 
λισμένα νά διευθύνωσι τάς άγριας 
έπιθέσεις των κατά τοΰ θαυμαστοΰ 
καί στερεωτάτου έκείνου ‘ Ελληνι
κού κέντρου τόΰ Μοναστήρίου, το 
δπσΐον έπέπρωτο ν’ άπαθανατίση 
τήν άφθαστον είς μεγαλείον ‘Ελλη
νικήν φιλοπατρίαν καί νά σώση δ- 
λόκληρον τδν κινδυνεύοντα ‘Ελλη
νικήν πληθυσμδν τής Μακεδονίας.

Διά νά εκμηδενίσουν οί Βούλγαροι 
τδ ‘Ελληνικδν στοιγεΐον τοΰ Κρου
σόβου διά τοΰ τρόμου, τών δολοφονι
ών, τοΰ πυρδς καί τοΰ σιδήρου, καί 
έπείσθησαν έν τή πραγματικότητι 
δτι ήτο έντελώς άδύνατον, δτι 
ούδέποτε θά δυνηθοΰν νά κυριαρχή
σουν τών ‘Ελλήνων καί καταπνίξουν 
τδν Ελληνικδν πατριωτισμόν, διά 
τοΰτο έν πλήρει γνώσει τής

άποτυχίας τούτουάπεχείρησαν έν έτει 
1903 τήν 20ην 'Ιουλίου τήν οίκτράν 
έκείνην ψευδοπανάστασιν, καθ' ήν 
200 βούλγαροι κομιτατζήδες ροπα- 
λοφοροΰντες καί κάκιστα δπλοφο- 
ροΰντες κατέλαβον έν καιρψ νυκτδς 
διά φωνών, κωδωνοκρουσιών καί 
φρενητωδών άλαλαγμών έξαπίνης 
τδ Κρούσοβον. ‘Η μικρά τότε τουρ
κική φρουρά, ώς καί αί άρχαί τοΰ 
Κρουσόβου, άν καί ύπέστησαν αί- 
φνηδιαστικήν Ιπίθεσιν, ήμύνθησαν 
γενναιότατα καί άπήλθον σχεδδν 
δλοι σώοι μετά τοΰ όπλισμοΰ των 
είς τδ δίωρον άπδ τοΰ Κρουσόβου 
άπέχον τουρκικδν χωρίον Ά δ α λ -  
τσάνι. Έ κ  μεν τών Κομιτατζήδων 
άρκετοί έφονεύθησαν άπδ τδ εύστο- 
χον πϋρ τής Τουρκικής φρουράς, 
ούδείς δμως επαθέ τι άπδ τούς

Τούρκους στρατιώτας, διότι οί δει
λοί Κομιτατζήδες έπυροβόλουν έκ 
τής κρύπτης άνευ στόχου. Μόλις έ- 
γειναν κύριοι μέ τδν εΰκολον αύτδν 
τρόπον τής πόλεως προέβησαν κα
τά πρώτον είς έμπρησμδν έλληνι
κών οίκιών καί καταστημάτων ύπδ 
τδ πρόσχημα δτι έκρύπτοντο Τούρκοι 
υπάλληλοι, κατεκρεούργησαν δέ κα
τόπιν τδν ταχυδρομικδν Τούρκον 
προϊστάμενον, όνόματι Άρήφ  μεθ’ 
ολοκλήρου τής οίκογενείας του μέ 
τον σκληρότερον καί άποτροπαιό- 
τερον τρόπον. Διά τοΰ αύτοΰ βασα- 
νισμού έθανάτωσαν τρεις "Ελληνας

άφιχθείς έκ τοΰ χωρίου Κλεπιτσίου μας 
Ιπληροφόρησεν δ τ ιτ ό  Στρατ. απόσπασμα 
διηυθΰνθτι προς Βιδελοΰστι. Διανυκτερεύο- 
μεν ενταύθα.

6 ’Απριλίου 1905

Διημερεύομεν εν τή αυτή θέσει.. ’Α γ 
γελιοφόρος έλθών έκ Βιδελοΰστι μας έ- 
πληροφόρησεν δτι τήν παρελθοΰσαν I- 
σπέςαν (5 ’ Απριλίου) ειχον μεταβή ΙκεΙ 
δυο αποσπάσματα τουρκικοΰ- Στρατού έκ' 
50 άνδρών έκαστον και τά όποια τήν έ- 
πομένην άνεχώρησαν διευθυνόμενα τό 
μέν πρός τό χωρίον Λάγγα τό δέ πρός 
Άνασελίτοαν.

’Επειδή εϊς Λάγγα  εΰρίσκετο τμήμα

τοΰ Σώματός μας έξ 20 άνδραν υπό τον 
έκ Βογατσικοΰ ύπαρχηγόν Δόμπραν,εϊδο- 
ποιήθη τοΰτο νά εξέλθχι τοΰ χωρίου και 
νά κατέλθΐ) τήν εσπέραν εις τό χωρίον 
Κλεπίτσι, έ ν θ ι έτ:ρόκειτο νά διανυχτε- 
ρεύσωμεν, καΐ ένωΟή μετά τοΰ σώματος.

Τήν 18ην ώραν άνεχωρήσαμεν εντεύ
θεν καί περί τήν 19. 30 άφικόμεθα εϊς 
τό χωρίον Κλεπίτσι, ένθα δ αρχηγός κα- 
λέσας τού; προκρίτους έπανέλαβεν αύτοΐς 
δσα καί εις τούς κατοίκους Βιδελοΰστι 
καί Ζαίτσκου πρός σθεναρωτέραν ένέρ- 
γειαν υπέρ τού άγώνος.

Τήν 22αν ώραν άφίκετο τό υπό τόν 
Δόμπραν τμήιια τοΰ Σώματος.

(Έ π ε τα ι συνέχβια)

πολίτας καί μίαν γυναίκα, διότι 
δήθεν προέδιδον τά σατανικά σχέ
διά των είς τούς Τούρκους.

'Εναν έκ τών ‘Ελλήνων, ένόματι 
Ματθαίον Μπανιάλην, τδν ήνάγκα- 
σαν μέ τάς χεΐράς του νά σκάψη 
τδν τάφον καί κατόπιν, άφοΰ τδν 
ήνάγκασαν νά τεθή ' ύπτιος έντδς 
τοΰ τάφου, τδν έκομμάτιασαν διά 
πελέκεων, μίαν δε γυναίκα Ζαχά- 
ρω Τζάφκου άφοΰ ήσέλγησαν κτη- 
νωδώς έπ’ αύτής τήν παρέδωκαν 
είς τδ πΰρ.

Διά τών άκατονομάστων τούτων 
δολοφονικών πράξεων έτρομοκράτη- 
σαν τόν ‘Ελληνικόν πληθυσμόν καί 
προσεπάθησαν διά διαφόρων επιτήδει
ων έλιγμών νά τδν παρασύρωσι μέ τδ 
μέρος των. Οΰτω διεβεβαίωνον δτι 
έρχονται ώς χριστιανοί άνευ έθνι
κής χρο.άς διά νά άπελευθεριοσωσιν 
άπδ τδν τουρκικδν ζυγδν τδν στε,νά- 
ζοντα χριστιανικδν πληθυσμδν καί 
κατά συνέπειαν έκάλουν είς βοήθειαν 
καί τούς "Ελληνας πρδς ολοκληρω
τικήν έπκράτησιν. τοΰ έπελευθερω- 
τικοΰ άγώνός των. Ευτυχώς διά τον 
‘ Ελληνισμδν άπδ τής πρώτης μετά 
τών κομιτατζήδων επαφής, έγένοντο 
γνωστά είς τούς περισσοτέρους τά 
σατανικά αύτών σχέδια καί έλάχι- 
στοι μόνον έκ τών ‘Ελλήνων έξ ά- 
γνοΰ συνειδότος συνεπάθησαν τδν 
άγώνά των. Οί κομιτατζήδες έμει
ναν κύριοι τοΰ Κρουσόβου 10 μόνον 
ήμέρας, αί δποΐαι διά τδν άγνοοΰντα 
‘Ελληνισμόν, καθότι πάσα έπικοινω- 
νία μέ τήν έξω χώραν διεκόπν  ̂ τε 
λείως, τί συμβαίνει, ύπήρξαν ήμέραι 
άγωνίας καί σκληράς άβεβαιότητος. 
'Επίτηδες οί κομιτατζήδες μετά 
στόμφου διέδιδον δτι όλόκληρος ή 
Μακεδονία κα'ι ή Θράκη μέχρι Ά -  
δριανουπόλεως εύρίσκονται έν έξε- 
γέρσει καί δτι δσον ούπω πρόκειται 
νά έπέμβη ή Ευρωπαϊκή διπλωμα
τία καί νά έξαναγκάση τήν Τουρκίαν 
νά παραχωρήση τήν ποθητήν είς αυ
τούς αύτονομίαν.

Μόλις δμως παρήλθον 7 ήμέραι 
άντελήφθησαν, δτι τδ πυροτέχνη
μά των, τδ όποιον πρδς στιγμήν ε- 
λαμψεν, πρόκειται νά σβύση τελείως. 
Διά τοΰτο συνεκέντρωσαν 6ioc τδν 
‘Ελληνικδν μόνον πληθυσμδν είς τδ 
εύρυχωρότατον ‘Ελληνικδν Άρρε- 
ναγωγεΐον καί τδν έφορολόγησαν

άγρίως άποσπάσαντες κατά άκρι-
βεΐς ύπολογισμούς άνω τών 3000 
τουρκικών χρυσών λιρών, τάς δ- 
ποίας κατόπιν, καθά διεπιστώθη, 
^χρησιμοποίησαν πρδς έξαγοράν τής 
ζωής αύτών τών ιδίων, άφοΰ ήλθον 
είς ιδιαιτέρας συμφωνίας μετά τοΰ 
Τούρκου στρατηγοΰ Μπαχτιάρ πα
σά, δστις τήν ΪΟην ήμέραν έφάνη 
άγων 6— 8 χιλιάδας στρατοΰ πρδς 
άνακατάληψιν τοΰ Κρουσόβου.

‘Η τοιαύτη άκατονόμαστος συμ
φωνία έπεβεβαιώθη καί δά τοΰ συμ- 
βάν.τος, δτι ένφ τδ Κρούσοβον ήτο 
στενώτατα περικυκλωμένον παντα- 
χόθεν, ό δέ Τουρκικός στρατδς έβά- 
διζε κυκλωτικώς άπδ δλα τά σημεία, 
άπδ σκοποΰ άφέθη έλευθέρα στενή 
δίοδος, διά τής οποίας μετά τούς 
πρώτους δοκιμαστικούς ύπδ τοΰ 
Τουρκικοΰ στρατηγοΰ κανονιοβολι
σμούς, ή συμμορία τών κομητατζή- 
δων έτράπη πρδς άγνωστον διεύθυν- 
σιν διασωθεϊσα πλήρης ε?ς τι δάσος 
τής Μπιρίνας, δίωρον άπέχον άπδ 
τοΰ Κρουσόβου.

Έ κ  τούτου έξηγεΐται, δηλ. έκ 
τής τοιαύτης αίσχράς συμφωνίας καί 
ή άκατονόμαστος τακτική, τήν οποί
αν έφήρμοσεν ό Τούρκος στρατηγδς 
μόλις κατέλαβε τδ Κρούσοβον. Διότι 
Ινώ διεπίστωσεν δτι τδ Ελληνικδν 
στοιχεΐον ήτο δχι μόνον άμέτοχον 
τοΰ έπαναστατικοΰ κινήματος, άλλά 
καί άπεδοκίμασε τοΰτο καί διά δια
φόρων ένεργειών έπεδίωξε τήν μα- 
ταίωσιν τής βδελυρωτάτης ταύτης 
ψευδεπαναστάσ2ως, τούναντίον ό 
Μπατχτιάρ πασάς δλην του τήν 
λύσσαν διηύθυνε κατά τών ‘Ελλή
νων κατοίκων. Καί έπέτρεψεν είς 
τούς τακτικούς άκόμη στρατιώτας 
νά άπογυμνώσωσι τελείως τάς πλου- 
σιωτάτας οίκίας τών ‘ Ελλήνων, ώς 
καί τά καταστήματά των καί νά 
θέσωσι πΰρ κατόπιν πρδς σνγκάλυ- 
ψιν τοΰ κακουργήματός των.
, Πολΐται 'Ελληνες μετά τών οι
κογενειών των άλλόφρονες τήν νύκτα 
έξεχύθησαν είς τάς όδούς .διά νά μή 
καώσι ζώντες καί έκεΐ τούς άνέμενε 
ή σκληροτέρα τύχη. Τούρκοι χωρι
κοί καί στρατιώται άφήρουν άπδ 
τούς Έλληνας δ,τι είχον έπάνω των, 
ώς καί τά φορέματά των καί άφοΰ 
κυνικώτατα ήσέλγ,ουν έπί τών γυ
ναικών καί παρθένων χάριν διασκε- 
δάσεως προέβαινον καί είς φόνους.

Τότε διεδραματίσθησαν σκηναί φρί
κης καί τρόμου· πολλοί άνδρες ά- 
πώλεσαν τάς φρένας, άλλοι δέ άλ- 
λαζ συμφοράς έδοκίμασαν, αΐτινες 
συνώδευσαν αύτούς καθ’ δλον τδν 
βίων των. Α ί  άνήκουστοι αύται φρι
καλεότητες διήρκεσαν έπί 36 δλο- 
κλήρους ήμέρας, καθ' άς ή ζωή, ή 
τιμή καί ή περιουσία τών Ελλήνων 
καί μόνον αύτών, εύρισκοντο είς τήν 
διάθεσιν τοΰ Τούρκου στρατιώτου. 
‘Η άλλοτε άνθηροτάτ^ αΰτη κωμό- 
πολις μετεβλήθη έντδς όλίγου είς 
σωρδν έρειπίων, έκεΐ δπου άλλοτε 
έβασίλευεν ή χαρά, ό πλοΰτος καί 
ή εύτυχία ήδηή γύμνια, ή άπελπισία 
καί ή φρικτοτάτη ένδεια έπεκράτει.

‘Η δέ Βουλγαρική συνοικία έμει
νε τελείως ανέπαφος, ώσεί ούδέν 
είχε συμβή· έκεΐνο δέ τδ όποιον 
προυξένησε καί κατάπληξιν, ποΰς 
Τούρκου στρατιώτου δέν έπάτησεν.

Πολλάκις κατά τήν τριήμερον 
έκείνην άναρχίαν διεδόθη σκοπίμως 
δτι τδ Τουρκικδν άρχηγεΐον έστησε 
τά πυροβόλα καί έπρόκειτο νά βομ- 
βαρδίσωσι τήν Βουλγαρικήν συνοι
κίαν. Ούδέν δμως συνέβη.

[Τό τέλος είς τό προσεχές]

[ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙς Ι
1 Π αρακαλοΰντα ι ο ί συνδρο-| 
!  μη τα ί τοΟ «Μ ακεδον ικοΰ  Ά · 1  
| γώ νο ς*  καί μάλιστα ο ί τώ ν  g 
I  παραρτημάτων τί}ς  Ό ρ γ α ν ώ —| 
| σ εώ ςμ α ς , ο ί  καθυστεροΰντ&ς ε 
!  τήν συνδρομήν τω ν , δπ ω ς ε-ϊ 
|π ιδε ίξω σ ι τήν αυτήν πραθυ-| 
| μίαν, τήν οποίαν έπέδει^αν νά| 
ϊέγγρα φ ώ σ ι συνδρομητα ί αΰ-| 
| τοΰ  καί εις τήν πληρωμήν | 
| τής συνδρομής τω ν , έκτιμών-| 
|τες, ώς π ιστεΰομεν, τήν αξίαν | 
!  και ωφέλειαν τοΰ  π ερ ιο δ ικ ο ΰ ! 
|μας· Κ ,ατανοοΰν, πιστεΰομεν, | 
= δ τ ι  ή τακτική καί π ροοδευ τι-|  
|κή εκδοσις αυτοΰ, τ δ  όποΣον 1 
| τόσην, ώς τί^ν ησθάνβησαν ή -|  
| δ ν , ήσκησεν επ ιρροήν είς τήν| 
| έκπλήρωσιν τοΰ  ύψηλοΰ καί| 
|έβνικοΰ αύτοΰ σκοποΰ καί τής|  
| όργανώ σεω ς μας συγχρόνως, 1 
j  εχει ανάγκην δαπάνης ού σμι- ΐ  
|κρας. Α ια  το ΰ το  εύελπ ιστοΰ-1  
| μεν δ τ ι  είνα ι κα ιρός πλέον νά| 
|καταβάλωσι τήν συνδρομήν | 
| τω ν  όίνευ^ άλλης, α ναβ ολή ς,! 
| άφοΰ τδ  έκδ ιδόμενον τεΰχος| 
1 είνα ι τ δ  <>ο».
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Ε Γ Κ Υ Κ Λ ΙΟ Σ

ΜΗΤΡΜΙίΜΤΒΤ ΙΕΡΒΙΟΚ k KQZAKHI
Δημοσιεΰοντες τήν κατωτέρω εγκύκλι

ον τοΰ Σεβασμιωτάτου μητροπολίτου 
Σί-ρβίων κ«ί Κοζάνης έκφράζομεν Αύτφ 
έν πρώτοι; τάς θερμάς ήμών ευχαριστίας 
διά τάς τόσον επαινετικός υπέρ τοΰ «Μακ. 
Άγώνος* φράσεις του.

"Οσον αί έκλεκταί καί έμπνευομέναι 
εκφράσεις του δια&ρΰπτουσι τήν φιλοτι
μίαν ήμών, τόσον μάς ΰποχρεώνουσιν δ
πως έντείνωμεν τάς δυνάμεις μας πρός 
δσον οΐόν τε πληρεστέραν περισυλλογήν 
τοΰ ιστορικού ΰλικοΰ ενός τόσον ιερού καί 
έθνικωτάτου άγώνος, οιος ό Μακεδονικός 
άγών, ϊνα καταστή ή ιστορία αύτοΰ, κα
τά τήν ώραίαν έκφρασιν τοΰ πεπνυμένου 
Ιεράρχου, μνημεϊον αΐδιον τών ά-  
yoivwv τοΰ i8voug ύπέρ τοΰ προ
μαχώ νος καί τής γεφυρα5 τήζ Με
γάλης ‘Ελλάδος.

Ή  δέ τόσον θερμή σύστασίς του δπως 
έγγραφοΰν συνδρομηταί δ,τε κλήρος καί 
οί διδάσκαλοι, οί δέ λόγιοι τής επαρχίας 
του δπως περισυλλέξωσιν δσον δύνανται 
περισσότερον ιστορικόν υλικόν τοΰ Μακ. 
άγώνος καί μεταδώσωσιν ήμΐν τοΰτο 
πρός δημοσίευσιν, άποτελεΐ άφ’ ενός μέν 
έχέγγυον τής μέχρι τόϋδε εύδοκίμου στα
διοδρομίας τοΰ περιοδικοΰ μας, άφ” ετέ
ρου δέ ισχυρόν κίνητρον τής έπί τά πρό
σω πορείας του πρός έκπλήρωσιν τοΰ δν 
έξ άρχής προδιέγραψεν εθ-νικοΰ του σκο
ποΰ.

Περιττόν, νομίζομεν, νά προσθέσωιιεν 
δτι τό παράδειγμα τοΰ μητροπολίτου Κο
ζάνης περιμένομεν νά τό μιμηθοΰν καί 
οι άλλοι Μητροπολΐται.

*
*  *

Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η  ΔΗ Μ Ο Κ ΡΑ Τ ΙΑ
ΙΕ Ρ Α  Μ Η ΤΡΟ ΠΟ ΛΙΣ 

ΣΕΡΒ ΙΩ Ν  Κ Α Ι ΚΟΖΑΝΗΣ
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Ε Γ Κ Υ Κ Λ ΙΟ Ι

Π ρ δ ς
τού ς  Α ιδ εσ ίμ ο υ ς  ’ Ε φ ημ ερ ίους 
καί τας Έ κκλησιαστικας Έ π ι -  
τρ οπ ά ς  τής καθ’ ήμας Θ εοβώ - 

στου επαρχίας.

Ή  Εθνική Όργάνωσις, δ Σύλλο
γος Μακεδονομάχων «δ Παύλος Με
λάς» έν Θεσσαλονίκη, έκδίδει άπότι- 
νος χρόνου έξιόλογον περιοδικόν, έν 
τφ όποίφ ιστορείται δ ύπέρ έλευθερί- 
ας άγών τών Μακεδόνων μέ συνεργά- 
τας τούς άριστεΐς τοΰ καλάμου καί 
δημιουργούς τής έλεθέρας Μακε
δονίας.



Ο  Κ Α Π Ε Τ Α Ν  Ν Τ Α Λ Ι Π Η Σ
‘Οπλαρχηγός καταγο'μενοτ έκ τοΰ χωρίου Γαμβρέσι τώ ν Κορεστίων, 

ύπήρξεν εϊς εκ των ζωηρότερων και θερμότερων υπερασπιστών τής Μακεδο
νικής άμύνης, t-Ις ήν μεταξύ τών πρώτων έτάχθη.

Άκολουθήσας, ώς οι πλεΐστοι τών κατόπιν ‘ Ελλήνων οπλαρχηγών, τό 
κίνημα τών Βουλγα'ρων τφ 1903, έοτρεψεν ένανιίον υ ίτώ ν  τά δπλα ευθύς 
ώς δ σκοπός τούτων άπεδείχθη δτι ή»ο ούχΐ ή άπελευθέρωσις τής Μακεδο
νίας, άλλ’ ή έξόντωσις τοϋ ‘Ελληνισμού. Έλκύσας δ’ εύθ·ύς τήν προσοχήν καΐ 
έκτίμησιν τών αρχηγών, ύφ’ οΰς υπηρέτησε, προήχθη είς οπλαρχηγόν καΐ ώς 
τοιούτος έπρόκειτο 'ά  δράση έν τή ίίιαετέςςι του πατρίδι, έν Κορεσηοις. 
Ά τυ χ ώ ς δμως έφοτεύθη εν οίματηςα συγκρούσει πρός στρατόν τήν 19 Ν ο 
εμβρίου 1906 παρά τό χωρίον ’Ό στιμα (Τρίγωνον) Τά Κορέστια έν up προσώ- 
πφ τοΰ Νταλίπη καί ιού έκ Ζελόβου (Ά νταρτικοΰ ) Παύλου Κύρου, φονευ- 
θέντος δι^ο ημέρας μετά τόν θάνατον τοΰ Νταλίπη, άπώλεσαν πολύτιμοι ς 
ύπερασπ.στός και γενναίους προστάτας τοΰ ‘ Ελληνισμού τής ΜακεδρνίαΓ.

ΈπιΘυμοΰμεν νά έγγραφώσι συν- 
δρομηται είς τδ περιοδικδν τοΰτο ό
λοι οί ιεροί Ναοί καί οΕ λόγιοι τής 
έπαρχίας ήμών, ώστε οιμέν γηγενείς 
νά μάθωσι τί έστοίχισεν είς αυτούς 
ή έλευθερία καί οΕ πρόσφυγες νά προ- 
σθέσωσιν είς τήν πείραν τών παθη
μάτων των τήν γνώοιν τών άγώνων 
καί τών θυσιών τών άδελφών των 
Μακεδόνων, διά νά γνωρίζωσι τήν 
άξίαν τής κοινής ελευθερίας καί νά 
κάμωσι τήν προσήκουσαν χρήσιν αύ
τής έπί σωτηρί?. καί προαγωγή τής 
κοινής πατρίδος.

Πλήν τούτου συνιστώμεν είς τούς 
Μακεδονομάχους τής έπαρχίας ήμών 
καί τάς Κοινότητας, δπως συντάξω- 
σιν έκθέσεις έπί τής συνεισφοράς αύ
τών είς τδν Μακεδονικδν άγώνα καί 
τούς έλλογίμους Διδασκάλους, δπως 
περισυλλέξωσιν έγκαίρως τδ σωζό- 
μενον ύλικον καί άποστείλωσιν αύτδ 
πρδς τήν διεύθυνσιν τοΰ είρημενου 
περιοδικοΰ πρδς περίσωσιν αύτοΰ έκ 
τών έπηρειών τοΰ χρόνου διά νά κα- 
ταστή έν καιρφ δυνατή ή συγγραφή 
πλήρους ίστορίαξ τοΰ Μακεδονικού· 
άγώνος είς μνημεϊον άΐδιον τών άγώ
νων τοΰ "Εθνους διά τδν προμαχώ
να τοΰτον τής δλης Ελλάδος καί τήν 
γέφυραν τών έθνικών πόθων καί τής 
μεγάλης Ελλάδος, ήν πάσα ελλη
νική άδιάφθορος καρδία δραματίζεται 
καί νοσταλγεί.

Ή  άγάπη τής άνθρωπότητος άρ- 
χίζει άπδ τήν άγάπην τής πατρίδος, 
δπως ή άγάπη τής πατρίδος άρχίζει 
άπδ τήν άγάπην τοΰ χωρίου καί τής 
οίκογενείας,

Κατά συνέπειαν ή φιλοπατρία εί
ναι τόσον ιερά καί τόσον σι*γχρονι- 
σμένη μέτά σημερινά ίδανικάτής άν
θρωπότητος, δσον ήτο καί πρδ χιλι
άδων έτών, δταν τή/ λατρείαν τής 
πατρίδος έθεσπιζεν ό Έλληνικδς πο- 
λιτισμδς καί καθιέρωνεν ή έλληνική 
φιλοσοφία.

Έ ν  τούτφ γνώσονται πάντες δτι 
εΐσθε ‘Ελληνες έάν άγάπην έχητε 
πρδς τήν ελληνικήν πατρίδα καί έάν 
έπουλοΰντες τάς πληγάς της δι’άδελ- 
φικής συνεργασίας καταστήσητε 
αύτήν καί -πάλιν φάραν πολιτισμού 
μεταξύ ’Ανατολής καί Δύσεως, δπως 
ήτο αυτη διά μέσου χιλιετηρίδων,

Κλήρος jiai ,λαδς τή; έπαρχίας 
ήμών, ζώντες είς τήν κοιτίδα του

Μακεδονικού Ελληνισμοΰ καί ύπδ 
τήν σκιάν τών Πιερίων δρέωνκαίτοΰ 
Όλύμπου πεποίθησιν εχομεν δτι δια- 
καίονται πάντοτε άπδ τήν φλόγα τοΰ 
πατριωτισμού καί θά διατηρώσιν έ- 
σαεί άσβεστον τήν φλόγα τής φιλο
πατρίας των.

Πρδς διατήρησιν ακριβώς αύτής 
προβαίνομεν είς τήν παρούσαν σύ- 
στασιν καί δέν άμφιβάλλομεν, δτι ή

πατρική ήμών φωνή θά άπηχήση; 
εύμενώς είς τάς δεδοκιμασμένας καρ- 
δίας ύμών.

‘Η  δέ τοΰ θεοΰ τών πατέρων ή
μών χάρις καί εύλογία εΓη μετά πάν
των ύμών.

Διάπυρος ύμών ευχέτης

γ '©  Σερβίων καΐ Κ ο ζά ν ι  j.
Ι Ω Α Κ Ε Ι Μ

Ε Θ Ν Ι Κ Α  Μ Ν Η Μ Ο Σ Υ Ν Α
Τήν Κυριακήν τής 8ης Σεπτεμβρίου έ- 

τελέσθη εν τφ  ναφ τής ‘Λγίας Σοφίας τό 
μνημόσυνον τών αειμνήστων ιιητροπο- 
λιτών Σμύρνης Χρυσοστόμου καΐ Κυδω
νιών Γρηγορίου καί πάντων τώ ν κατά τήν 
Μικρασιατικήν καταστροφήν σφαγιασθέν- 
τω ν ‘Ελλήνων. Έ π ί τή ευκαιρία ταύτη 
παραθέτομεν κατωτέρω τάς εικόνάς τών 
αειμνήστων τούτων μαρτύρων τής Π ί- 
στεως και τής Πατρίδος μητροπολιτών 
μετά συντόμου βιογραφίας αυτών, ώς και 
τής έθνικής των δράσεως, ώς αγωνιστών 
καί τοΰ Μακεδονικού άγώνος, τοΰ μέν 
πρώτου ώς μητροπολίτου Δράμα-, τοΰ 
δέ δευτέρου ώς μητροπολίτου Στρωμνί- 
τσης. Τό μνημόσυνον έιελέσθη κατά τόν 
έπισημότεοον τρόπον έν συρροή ολοκλήρου 
τής Ελληνικής κοινωνίας Θεσ]νίκης έν 
οδύνη-καΐ συντριβή καρδίας διά τόν μαρ
τυρικόν θάνατον αύτών και τήν συνδεο- 
μένην μετ’ αύτών έθνικήν συμφοράν.

Ό  Μητροπολίτης έξεφώνησε συγκινη- 
τικώτατον λόγον έπιμνημόσυνον προκα- 
λέσας τά δάκρυα τοΰ έκκλησιάσματος.

‘Η  ήμετέρα έ8·νική δργάνωσις προσ- 
κληθεΐσα δπως συμμετάσχη άντεπροσω- 
πεύίΗ) ύπό τοΰ Διοικ. αύτής Συμβουλίου 
καί δ έκ τών συμβούλων κ. Ά λεξ . Σ  ίλ- 
τας έεύμνησε δι' ολίγων λέξεων τούς ε
θνικούς μάρτυρας ώς έξής:

Χρυσόστομε καΐ Γρηγόριε γύρω άπό τή 
σκιά σας τή στιγμή αυτή χύνουμε τό δά
κρυ τοΰ j i o v o u ,  κλαίμε τό θάνατό σας 
ποΰ πέσατε νεκροί γιά τήν ‘ Ελλάδα. Ψ ι
θυρίζουμε ευλαβικά μιά προσευχή αφιε
ρωμένη συήν αϊωνία μνήμη σας καΐ δλων 
τών μοζύ σας σφαγιασθέντων αδελφών 
μας. ‘ Ο θάνατός σας είναι καινούργιο 
ξύ.ινημα γιά μας. Θά ^ιαλαλοΰμε πάντα, 
«θ ά  εκδικηθούμε τόν άδικο θάνατό σας».

*
* *

Τήν 9ην Σ)βρίου 1929 προποβολίοι 
τού Διοικητικού Συμβουλίου τής ’ Εθνι
κής 03γα>ώσεως «  Παύλος Μελάς »  Πα
ραρτήματος Κάρπης, έτελέσθη έν ^  ‘ Ιε - 
Qq. Μονή Αρχαγγέλου (Ό σσιανης) άοχιε- 
ρατικόν Μνηιιόσυνον χβροστϋτοΰντος 
τής Α .Σ . τονΜητροπολίτου Εδέσσης υπέρ 
άναπαύσεως τής ψυ/ής τοΰ έθνομάρτυ- 
ρος Παύλου Μελά καί πάντων 
τών φονευθέντων, κατ«κρεουργηί)έ” ·  
των άπαγχονισθέντων καΐ θανόντων 
άγωνιστών κατά τόν Μακεδονικόν ά γώ 
να.

ΙΙαρέστηοαν εν .σώματι τό Διοικητι
κόν Συμβούλιον τοΰ Παραρτήματος καΐ 
τά μέλη αύτοΰ. Έ τίμησαν τοψ ο  διά 
ιής παρουσίας τω ν οί κ. κ. ’Αξιωματικοί 
τοΰ λόχου προκαλύψεως, ό ’Αστυνομικός 
Σταθμάρχης Έ νω τία ς καΐ οί κ. κ. Πρόε
δροι τών διαφόρων Κοινοτήτων.

Έ νοπλο? δύναμις τοΰ λόχου "Οσσια- 
νης οπιδωκε τάς κικανονισμένας τιμάς.

Μετά τήν τέλεσιν τοΰ Μνημοσύνου

ώμίλησεν Ή  Α . Σ . δ Μητροπολίτης ’Ε 
δέσσης έξυμνήσας τό εργον αύτών.

Μ εθ ’ δ λαβών τόν λόγον δ Γενικός 
Γραμματεύς τοΰ Παραρτήματος Κάρπης 
κ. ’ Ιωάννης Μπέτσης προσεφώνησε ώς 
εξής τούς τετιμμημένοι·ς νεκρούς.

•
Αθάνατα  Παλληκάρια

Έ ξ  ονόματος τοΰ Παραρτήματος 
τήη έθνικής όργανώσεως «Παΰλος 
Μελάς» Κάρπης καταθέτω τόν στέ
φανον τοΰτον, ί  οποίος είναι φτια- 
σμένος άπδ λουλούδια, τά οποία έ- 
βλάστησαν άπδ τό ήρωϊκδν αίμά 
σας.

Ό  βάρβαρος Βούλγαρος έπιδρο- 
μεύς διά τοϋ εγχειριδίου, τής βόμ
βας καί τής τρομοκρατίας είσήλασεν 
είς τήν ‘Ελληνικήν Μακεδονίαν καί 
προσπαθούσε νά στραγγαλίση τδ 
‘Ελληνικδν αίσθημα.

Ά λ λ ά  ή Έλληνική ψυχή έμει- 
νεν άκαμπτος είς τήν έπιδρομήν αύ
τών καί ώς βόμβα έξερράγη έν μέ- 
σιρ τών κακούργων έπιδρομέων ή 
ήρωϊκή μορφή τοΰ ήρωως Παύλου 
Μελά οστις έγκατελειψε πλούτη καί 
οίκογένειανκαί άνέτρεψε διάτήςήρωϊ- 
κής θυσίας του τά καταχθόνια σχέ
δια τών Βουλγάρων καί προσέφε- 
ρεν έαυτδν δλοκαύτωμα είς τδν Εε- 
ρδν βωμδν τής Πατρίδος διά νά σώ
ση τδν Έλληνισμδν τής ταλαιπώρου 
Μακεδονίας, ήτις ήτο καί θά μείνη 
γιά πάντα ‘ Ελληνική.

Το παράδειγμα τοΰ ήρωος Παύ
λου Μελά έμιμήθησαν καί πολλά 
λαμπρά ΙΤαληκάρία έκ Παλαιάς 
Ελλάδος καί Κρήτης τά δποΐα 
έσπευσαν νά χύσουν τδ, τίμιον 
αίμά των διά τήν άπαλλαγήν τής 
Μακεδονίας μας άπδ τδ βρωμερδ 
πόδι τών Βουλγάρων, δπως δ Φραγ- 
γόπουλος είς τδ Γκαντάτσι, δΚ. Γα- 
ρέφης είς Μορίχοβον, δ Ά γ ρ α ς  είς 
Βλάδοβον δ Μωραΐτης, δ Κώττας 
καί άλλοι πολλοί.

Καί άπδ τήν Μακεδονίαν ιδιαι
τέρως πρέπει νά έξάρωμεν τήν αύ- 
τοθυσίαν τών νεκρών, τών καταγό
μενων έκ τής περιφερείας μας καί 
οΐτινες εσπευσαν πρώτοι είς τδ σάλ
πισμα τών Μακεδονομάχων έκδικη- 
τών καί οΕ οποίοι είναι δ Καπετάν 
Γκόνος έκ Γενιτσών, δ Καπετάν Λά
ζος *έκ Μπαροβίτσης, δ Αθανάσιος 
Μπέτσης έκ Κάρπης (Τσερναρέκας), 
δ Καραϊσκάκης έκ Βουγδάντσης 
Γευγελής καί άλλοι πολλοί.

Άδάνατοι  Νεκροί

κοιμηθήτε τδν αιώνιον ύπνον σας ή
συχοι, διότι τδ άγιον αίμά σας δέν 
έχύθη έπί ματαίο), διότι άπ’ άκρου 
είς άκρον τής Μακεδονίας μας κυ
ματίζει σήμερον ή γαλανόλευκος, 
τήν οποίαν ώνειρευθήκατε καί τήν 
οποίαν άγρυπνοι έφρούρησαν οΕ νε- 
ώτεροί σας Βουλγαρομάχοι είς τδ 
άπαθανατισθεν Σκρά, οΐτινες προσέ- 
φερον εαυτούς δλοκαύτωμα. Άπεδε ί-  
ξατε οΰτω μίαν άκόμη φοράν δτι ή 
Έλληνική ψυχή μένει άναλλοίω- 
τος έναντι τών πρδς τήν Πατρίδα 
καί τδ έθνος ύποχρεώσεων.

"Ηρωες καί Σείς, "Ηρωες καί 
’Εκείνοι, δρκιζόμεθα είς τδ άγιον αί
μά σας κοί ήμ^ίς οΕ συναγωνισταί 
σας δτι θά χύσωμεν καί τήν τελευ- 
ταίαν ρανίδα τοΰ αίματός μας ίνα 
διατηρήσωμεν τήν Ελληνικότητα 
τής Μακεδονίας μας καί δέν θά 
έπιτρέψωμεν Βουλγαρικδ πόδι νά 
μολύνη τούς τάφους σας.

Η μ ε ίς  δέ έλάχιστον φόρον εύ- 
γνοιμοσύνης έκτίοντες συνελθόντες 
σήμερον ένταΰθα μέ άμείωτα τά 
έν τή καρδία έθνικά ιδεώδη καί μέ 
Εερδν πόθον νά ίδωμεν τήν ‘Ε λ 
λάδα μας δπως σείς τήν ωνειρεύ- 
θητε, κλίνομεν εύλαβώς τδ γόνυ ά- 
ναφωνοΰντες αίωνία σας ή μνήμη 
άθάνατοι ύπερασπισταί τής Πατρί
δος.



‘Ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ  

πρώην Μητροπολίτη» Δράμας.

Άμφότεροι έμαρτύρησαν φονευθ-έν- 
τες κατά τόν μαρτυρικώτερον τρόπον ύπό 
τών Τούρκων κατά τήν τελευταίαν κα τα 
στροφήν τής Μικρές Ά σίας.

Ό  μέ’'» Χρυσόστομος, ώς είναι γνω
στόν, έοέϊη  δπισ9·εν άμάξης καί περιή- 
χθ·η έπί τοϋ λιθ·οστρώτου τών ό3ών τής 
Σ μ ύ ρ ν η ς  κατασυντρίβεις ύπό τών πετρών 
καί έκπνεύσας μέ απερίγραπτους άλ- 
γηοόνας, ίκανάς νά συγκινήσωσι πάντα 
άνθ-ρωπον έκτός τών .κτηνάνθρωπων δη
μίων του. ΈκεΤνο τό όποιον έξαίρει τήν 
αυτοθυσίαν του καί δύναται νά έξισώση

αύτόν πρός τούς μάρτυρας κχι άγιους τής 
Πίστεως καί τής Εκκλησίας είναι τούτο. 
Έ ν φ  ήδύνατο καί είχε καιρόν νά διαφύ- 
γη τόν μαρτυρικόν θάνατόν του, τόν ό
ποιον ήτένισε μέ ανοικτού; δφΠαλμούς ά- 
κούων τάς ύβρεις τ  όν λυσσώντων κατ’ 
αύτόΰ άτακτων Τουρκικ i»v έρδών καί νά 
φύγη καί αύτός καί νά έπιβιβαχθή τών 
είς τόν λιμένα τή ; Σμύρνη; πλοίων ποου- 
τίμησε νά παραμείνη, Ϊνα έ' θαρρύνη τό 
π'οίμνιόν χου καί μή καταληφί)·ζ| τούτο ύπό 
άκαταοχέτου πανικού ό δποΓος ήδύνατο 
νά παρχσύρη πολλούς είς άλλίφρονα βίαν

καί σύγχυσιν θ-ανατηφόρον. "Ωστε έδωκε 
τήν ψυχήν του θυσίαν ύπέρ τών πολλών 
κατά τό παράδειγμα τοΰ Χριστού καί 
τών μαρτύρων τής Πίστεως.

‘ Ο αείμνηστος μητροπολίτης Χρυσό
στομος ώς μητροπολίτης Δράμας κατά τά  
Ετη τού ένόπλου Μακεδονικού άγώνος 
άιτό τ0ϋ 1902— 1906, δτε άπηλάθ-η έκ 
Δράμας ύπό τών τουρκικών άρχών, ένο- 
χοποιηθ·είς ώς συνεργαζόμενος μετά τών 
έλληνικών προξενείων καί όποθάλπων τά  
έλληνικά σώματα, κατέλαβεν έξέχουσαν 
θέσιν έν τή ιστορία τοϋ Μακεδονικοΰ ά* 
γώνος μεταξύ τών πρωταγωνιστών αύτοΰ. 
Τήν Μητρόπολιν Δράμας άνέδειξε κέντρον 
καί δρμητήριον δράσεως τοΰ άγώνος άνα- 

- πτύξας δλας τάς άρετάς του, τόν φλέγον
τα  πατριωτισμόντου, τήν δραστηριότητα, 
θαρραλεότητα καί τολμηρότητά του. Συ- 
νεργαζόμενος καί συνεννοούμενος μετά 
τών έλληνικών προξενείων Σερρών καί 
Καβάλλας ήτο, ούτως είπεϊν, αύτός ό 
"Ε λλην πρόξενος Δράμας, δπου ώς γνω
στόν, δέν ύπήρχε έλληνικόν προξενεΐον 
καί διεξήγε τάς ένεργείας τών άγωνιζομέ- 
νων δι’ δλην τήν εύρεϊαν έκείνην περιφέ
ρειαν, είς ήν τό βουλγαρικόν κομιτάτον, 
εύρεν έδαφος νά συγκέντρωση θρασεΓαν 
καθ·’  ήμών πολεμικήν, έφαρμόζον τά  
γνωστά μέσα τής βίας ναι τής τρομοκρα
τίας έναντίον τώ ν αόπλων έλληνικών πλη 
θυσμών.

*0 γρίφων τάς γραμμάς ταύτας διευ
θυντής τοΰ «Μακεδονικοΰ άγώνος» έσχον 
τήν εύκαιρίαν, άποσταλείς ύπό τοΰ Κο
ρομηλά έκ Θεσσαλονίκης, άλλά καί τήν 
εύτυχίαν νά συνεργασθ-ώ μετ’ αύτοΰ έπί 
πολλούς συνεχείς μήνας καί έκτιμήσω 
τάς άς άνωτέρω σημειούμεν άρετάς τοΰ 
μεγα λομάρτυρος μητροπολίτου Χρυ
σοστόμου, παρά τφ  δποίφ εύρον πάσαν 
ένθ-ουσιώδη καί πολύτιμον συνδρομήν 
πρδς έκπλήρωσιν τής άποστολής μου.

Ή τ ο  ακούραστος είς τάς περιοδείας 
!«■ του έμψυχώνων τό ποίμνιόν του εΐς ά

μυναν κατά τώ ν σατανικών τώ ν  κομιτα- 
τζίδω ν επιθέσεων κατά παντός ελληνικού.

Δέν πρέπει επίσης νά παραλείψωμεν 
νά μνημονεύσωμεν τάς υπηρεσίας, άς 
προσήνεγκεν ό αείμνηστος διά τή ; δ ιά  
τών αχολείων εθνικής του δράσεως, 
ή οποία, τότε μάλιστα, η to τελεσφόρο; 
κατά τώ ν Βουλγάρων άμυνα. Ά νήγειρε 
ευπρεπή διδακτήρια είς πολλάς επίκαι
ρον κατεχούσας θέσιν κοινότητας, πολλά 
τών οποίων λειτουργοϋντα μέχρι αήμε- 
ρον μαρτυροϋσι τήν τοιαύτην διά τών 
σχολείων εθνικήν του δράσιν.

ΕΙς έπίμετρον δέν πρέπει ν ’ άφήσω- 
μεν άμνημόνευτον τήν ΐδρυσιν ΰπ’ αΰτοΰ 
και συντήρησιν εν Ά λιστράτη  οϊκοτρο- 
φείου, έν τφ  όποίφ έτρέφοντο καί έσπού- 
δαζον ορφανά, τώ ν πατέρων των όολοφο* 
νηθέντων ύπό τών Βουλγάρων.

‘Η τολμηρότης του, ως εΐπομεν, Ιξέ- 
θηκεν αυτόν εϊς τάς τουρκικάς άρχάς, αι 
όποΐαι άπήτησαν εντόνως άπό τό Πα- 
τριαρχεϊον τήν άνάκλησιν του και τόν

μή άναδιορισμόν του εν Μακεδονία καί 
πρό τή ; άνακλήσεώς του άπηλά9·η β<α 
έκ Δράμας καί κατέφυγεν είς τά Πατριαρ 
χεΐα, τά όποΐα ήναγκάσθησαν» κενί|ς οΰ- 
ση; τής μητροπόλεως Σμύρνης, νά τόν 
διορίσωσιν ώς μητροπολίτην αυτής, δ
που ιστορική επίσης ύπήρξεν ή εθνική 
του δράσις καίτό τραγικόν του τέλος.

*
*  *

Ό  αείμνηστος μητροπολίτης Κ υδω 
νιών Γρηγόριος εύρεν επίσης τραγικήν 
θάνατον κατά τήν καταστροφήν τής 
Μικράς ’Ασίας. Ά νε ζη τε ΐτο  μετά τήν 
φυγήν τοΰ ελληνικοΰ πληθυσμοΰ εκ Κυ
δωνιών καί άνεμένετο ή άνεύρεσίς του 
μεταξύ τών ζώντων. Ά λλά  βραδύτερον 
φεΰ! έγνώσθη καί εξηκριβώθη καί αΰτοΰ 
ό μαρτυρικός θάνατος, δτι μετά πολ
λών προκρίτων Κυδωνιέων αυτός πρώ
τος ειάφη ζώ ν  ύπό Τούρκων βασιβου
ζούκων.

Ό  μητροπολίτης Κυδωνιών Γρηγό* 
ριος Ωρολογάς πριν διορισθή μητροπο
λίτης Κυδωνιών εδρασεν εν Μακεδονίςι 
έπί σειράν ετών ώς καθηγητής τών ιε
ρών καί ίεροκήρυξ διαπρέψας είς άμφ>- 
τερα, έκτιμηθείς καί άγαπηθείς δσον ίσως 
οΰδείς άλλος εϊς τοιαύτας θέσεις.

' Ή  γλυκεία καί επιβλητική τον μορ
φή, ιό αγαθόν καί άδολον τοΰ χαρα- 
κτήρος, ή ευγένεια καί ή προσήνεια τοϋ 
ήθους προιείλκυίαν τήν ιδιαιτέραν αγά
πην μέχρι λατρείας τής κοινωνίας Θεσσα
λονίκης καί Σερρών, οί δέ μαθηταί του 
επίσης πραγματικώς τόν Ιλάτρευον.

Έ χ ω ν  δέ καί τό προτέρημα τ?ς ευ
γλωττίας καί άπλότητο:, άλλά συγχρό
νως καί πειστικότητας ώς ίεροκήρυξ έ- 
θαυμάζετο ώς μελίρρυτος ρήτωρ καί τό 
κήρυγμά του άπέβη τότε κατά τά ετη 
1895— 1900 μία πραγματική πνευματική 
τροφή τοΰ ελληνικού χριστιανικοΰ πλη- 
θυπμοϋ τών δύο πρωτευουσών τής Μα
κεδονίας πόλεων Θεσσαλονίκης καί Σερ
ρών. Τ ό  δτι δέ συνέδεεν τήν άπό τοΰ 
άμβωνος χριστιανικήν διδασκαλίαν του 
μετά τοΰ έθνικοΰ κηρύγματος, τό όποιον 
κατά τά ετη εκείνα ήτο ή κυρισρχοϋσα 
ιδέα τοΰ Ελληνισμό® τής Μακεδονίας, 
άγωνιζομένου κατά τοϋ Βουλγαρισμοΰ, 
« ί  όμιλίαι του άφήκαν εποχήν τοΰ διά 
της διδασκαλίας, .τής εκκλησίας καί τώ ν 
“χολείων διεξάγομένου τότε μετά πολλής 
έντάσεως Μακεδονικοΰ άγώνος.

‘Ο .γράφων ταΰτα συνειργάσθην καί 
μετά τοΰ άειμνήστουΓρηγορίου 'βοολογά 
w? καθηγητής έν τφ  γυμνασί(β Σερρών 
επι τριετίαν καί τών έτών έκείνων διατη
ρώ ζωηροτάτην άνάμνηοιν, άλλά καί ά- 
Υαθωτάτην μνήμην προσφιλούς συναδέλ
φου καί πολυτίμου άλλά καί πολυκλαύ- 
°του πλέον φίλου.

‘Ο άγών εκείνος καί 'εις ήμάς τους 
εΡγάτας τής παιδείας, συνδεδεμένος "μέ 
χήν άκοίμητον προσπάθειαν ύπέρ τής

1 ϋ

‘Ο  Μητροπολίτης Κυδωνιών Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Ι Ο Σ  

πρώην Μητροπολίτης Στρωμνίταης.
έλληνικότητος τής Μακεδονίας καί πρός 
ά ν τ ιμ ε τ ώ π ΐ ι Τ ι ν  τοΰ έκ τοΰ Βηι·λγαρισμοΰ 
κίνδυνον αυτή; ένέπνεε τάς ώοαιοτέρα;, 
ύψηλοτέρας καί γ ε ν ν α ι ό τ ε ρ α ;  ιδέας.

‘ Ο  ά ε ί μ ν η σ τ Γ ς  Γρηγόριος ‘Ωρολογάς 
ποοαχθεΐς έκ καθ·ηγηιοΰ τών ιερών είς 
Μητροπολίτην Στρωμνίτσης άνέπτιιξεν 
δλην αϊιτοΰ τήν εϊε τό ποιμαίνειν χρι
στιανικήν του δεξιότητα έν συνδυασμφ 
πρός εθνικήν δράσιν έν πλήοει συναισθή- 
σει τών ύπέρ τοΰ δοκιμαζομένου τότε 
Έλληνισμοΰ τής Μακεδονίαςύποχρεώ'τεών 
του κ «ί μάλιστα τοΰ βορείου έκείνου 
τμήματος αΰτήί, τό οποίον ji-ερι έσφιγγε 
άποηνικτικώς ήκατά τοΰ το ΰ ‘ Ελληνισμοΰ 
έχθρικότης τοΰ Βουλγαρισμοΰ. Διά τοντο

τό Βουλγ. κομιτάτον άφ’ ενός τό όποιον 
είχε' ^ρογοά'ψει αΰτόν καί έπιχείρησεν εξ 
ένέδρας νά τόν δολοφονήση κατά τινα 
περιοδείαν του είς τά πέριξ τής Σ τρ ω 
μνίτσης χωρία καί άφ’ ετέρου ή δυσμέ
νεια τών Τούοκων κατ" αΰτοΰ ώς εργαζο
μένου ύπέρ τής έπικρατήσεως τών ‘ Ελ
λήνων, ήνάγκασαν τό Οικουμενικόν Πα- 
τοιαρχεΐον νά μεταθ-έση αΰτόν είς τ π 
άρτισύστατον μητρόπολιν Κυδωνιών, δ 
που εύρεν, τόν τραγικόν ύπό τώ ν Τούρ
κων θάνατον κατά τήν φηβεράν Μικρα
σιατικήν καταστροφήν. Ή  μνήιιη καί 
τούτου θά μείνη ά)»ήρως μεταξύ τώ ν

μαρτύρων τής Π ίστεως καί τής Π ατρί
δος καί τό δνομα του θά καταλέγηται



μεταξύ τών αθανάτων τέκνων τής αθα
νάτου Ελλάδος.
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Κ Ο ΙΝ Ο Τ Τ Ο ΙΗ Σ ΙΣ

. ΥΠΟΓΡΓΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
Π ε ρ ί  

αποστολής ονομαστικού 
καταλόγου  

Μ α κ ε δ ο ν ο μ ά χ ω ν  
Προς εκδοσιν πολεμικού λευκώ

ματος έπί ταΐς έορταΐς 
τής έκατονταετηρίδος άπό της 

Π α λ ι γ γ ε ν ε σ ί α ς

ΆριΘ. Πρωτ. 97180 

Π ρ β ς 
την ’Εθνικήν Όργάνωσιν 

«Παΰλος Μελάς»

Προκειμένου τδ ‘Γπουργεΐον νά 
προβή ε7ς τήν εκδοσιν πολεμ. λευ
κώματος έπί ταΐς έορταΐς τής έκα- 
τονταετηρίδος παρακαλοϋμεν δπως 
άποστείλητε ήμΐν δνομαστικδν κα
τάλογον τών λαβόντων μέρος κατά 
τους Εθνικούς Μακεδονικούς άγώ- 
νας 1903— 1909 Αξιωματικών, δ- 
πλιτών και ιδιωτών μετ’ ένδείξ^ως 
τών έκ τούτων φονευθέντων (χρο
νολογία, τόπος φόνου κ.λ.ττ.) ϊνα 
συμπεριληφθώσιν ούτοι είς τδ άνω 
λεύκωμα.

Άθηναι τη 17— 7— 29 

‘ Ο
'Υπουργός τών Σ τρατιω τικών 

Θ. Σ Ο Φ Ο Υ Λ Η Σ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΣΟΝΤήΝ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ Μ ΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ΑΓΟΝΑ

Περιφέρεια Ναουσπς

Δημήτριος Βλαχοδημος 
Αντώνιος Κ. Τάνος 
Γεώργιος Νέστορας 
Ά ν τω ν .  Ντΐντος 
Χρίστος Εύαγ. Γουρουνάρης 
Γεώργ. Μπακόλας,
Δημ. Μπόκολος 
Γεωρ. Κατσαούνης 
Φά^ης Κόκαρης.
Λάμπος Μπόκολος 
Κ. Καραβλάχος 
Ίωαν. Τσολάκος

I  Λ.  Π Ε Τ Ρ Ο Π Ο Υ Λ Α Κ Η Σ  - Α· Β Λ Α Χ & Κ Η Σ  - Π· Π Ε Τ Ρ Ο Π Ο Υ Λ Λ Κ Η Σ  |
01 δυο Πετροπουλάκιδες τής ιστορικής εκ Μάνης οίκογενείας, ή όποία (  

H  διεκρίΟη διά τούς γενναίους ποομάχους κατά τούς εθνικούς αγώνας, εφονεύ- Μ  
g  θησαν κατά τήν μάχην τής Όσνίτσανης τώ ν Καστανοχωρίων τόν Μάϊον τοϋ Μ  
Β  1606 ύπό τουρκικοΰ στρατοΰ, ό όποιος μέ δύναμιν 1000 περίπου άνδρών έπε- Μ  
jH τέθη κατά τοΰ σώματος τοΰ άρχηγοΰ τοΰ νενναίου αξιωματικού Λ  i τ σ α. Μετά §  
U  τοϋ σώματος αύτοΰ είχον ενωθή καί τά μικρότεροι σώματα τών Πεΐροπουλάκε- Μ  
Μ  δων ώς ύπαρχηγών. Τό σώμα τοΰ Λίτσα είχεν έπιτεθή κατά Βουλγαρικής Μ  
§§ συμμορίας, κρυπτόμενης είς Όσνίτσανην. Κατά τήν επίθεσιν ταύτην εφονεύ- m  
§g θη καί ό γενναίος Λίτσας ύπό σφαίρας Βουλγαρικής.

Ill

Γεωρ. Δρυστιλιάρης 
Δημ. Μ ίλης 
Πέτρος Γιζγκούλας 
Ά  γρας
Ά ν τω ν . Μίγγας 
Τάκης Καρπινέσης 
Γεώργιος Ροΰσσος

Περιφέρει» Παλαιοχωρίου

Νικόλαος Τάσιος 
Παπανικόλαος Οίκονόμος 
Γεώργιος Ζέγας 
Κωνσταντίνος Τάσκαρης 

Βαΐτ Βέης

Α10ΡΘΩΣ1Σ ΛΑΘΟΥΣ

Ευχαρίστως διορίΚονομεν τό εξ αβλε
ψίας παρεισφρύσαν λάθος 6ις τήν δημο- 
σιευθεΐσαν εκθεσιν τοΰ Άντισυνταγμα- 
τάρχου κ. ’Ακριβού, είς τήν όποιαν έγρά- 
φη δτι ό είς τό σώμα τοΰ Άρχηγοΰ Μάλ 
λιου συμμετασχών τότε λοχίας τώ ν νοσο
κόμων Κ ι τ ρ ι ν ι ά ρ η ς  έφονεύθη Ιν Μ ι
κρά ’Ασίςι, ένο) ό κ. Κιτρινιάρης εύρίσκε- 
το ευτυχώς έν τή ζωή άποστρατος ήδη 
Συνταγματάρχης τοΰ Πεζικού.


