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Ζ

Δ ιατί παρωρμήθη ό ‘Ελληνισμός είς ένοπλον κατά τών Βουλγάρων  
άμυναν έν Μακεδονία.— Διαφορά τής ήν άντέταξεν β\»τος βίας άπό τής 
φρικαλέας καί αίμοβόρου τών Βουλγάρων. ‘Ο ήρωϊσμός καί ή 
άνδρεία τών ‘Ελλήνω ν έθριάμβευσεν.—  ‘Η βία *α ί « ί  έπι9έσεις τών  
Βουλγάρων κατά τών ‘Ελλήνω ν ήρχιβαν άπ ’αΰτής ετι τήςλήξεως τοΰ 
ρωσοτουρκικού πολέμου.—  Ά ρπαγαί ύπό των βουλγάρων έκκληβιών, 
σχολείων καί μονών ελληνικών έν Μακεδονία ήρχιβαν εκτοτε.— Έ -  
κτοτε χρονολογείται κκί ή άγανάκτηβις τού έθνους κατά τών Βουλ 
γάρων καί ό πόθος πρός έκδίκησιν καί τιμωρίαν.—  Δ ιά  τοΰτο εκτοτε 
χρονολογείται καί ή ένοπλος άμυνα.— ^ύστασις τώ 1S95 έν Α θ ή ν α ς  
μυστικής «Έθνικής έταιρείας.*— Ποια τά μέλη αυτής.— Πώς είργάσθη 
πρός έπιτυχίαν τοϋ εθνικού της σκοποΰ. =  Α π οστολή  εκτοτε |ένόπλων 
σωμάτων πρός τιμωρίαν τών Βουλγάρων.

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

Είς τδ προηγούμενον άρθρον μας 
κατελήγομεν είς τήν αρχήν τής πε
ριόδου τοϋ ένοπλου Μακεδονικού ά
γώνος. Είς τοΰτον,ώςέγράφομεν, πα
ρωρμήθη τδ ’Έθνος άμυνόμενον κατά 
τής βίας καί τής τρομοκρατίας, τήν 
όποιαν έφήρμωσαν καθ'ήμών οί 
Βούλγαροι καί έν γένει ό Σλαυϊ- 
σμός, έκπροσωπούμενος υπό τής Με
γάλης Ρωσίας κατά τδν μάλλον 
φρικαλέον τρόπον, όμόσαντες τήν 
£ιζικήν έξόντωσιν τοΰ Ελληνισμού 
τής Μακεδονίας και τον έκβουλγα- 
ρισμδν καί τήν αρπαγήν αυτής. Ό  
φρικαλέος μάλιστα έκεΐνος τρόπος 
δέν έχει τδν δμοιόν του εις τήν ιστο
ρίαν τών έπιδρομών άγρίων καί βαρ
βάρων λαών καταισχύνας τδν άρξά- 
μενον 20όν αίώνα. ‘Ο Ελληνισμός ή- 
ναγκάσθη ν’ άντιτάξη βίαν είς τήν 
βίαν, άλλ’ εύχί τήν βίαν τοΰ αίμα
τος, τοϋ τρόμου καί τών κακουργη
μάτων, άλλά γενναίαν άμυναν δι’ έ

νοπλων σωμάτων, δι’ ήρωϊσμοΰ καί 
πολεμικής τάξεως καί στρατηγικότα
τος,· καθ’ δν δηλ. τρόπον ό Ε λλην ι
σμός άπδ τών άρχαιοτάτων χρόνων 
έδιδάχθη ν’ άμύνηται έναντίον τόσων 
βαρβάρων λαών, οι όποιοι έπεβου- 
λεύθησαν τήν έλευθερίαν του καί έ- 
πεδίωξαν τήν διά τής βίας ύπ^δού- 
λωσίν του.

Πριν ή όμως είσέλθωμεν είς τδ 
κεφάλαιον τοϋτο τοΰ ένόπλουάγώ- 
νος, τοΰ οποίου ήμεΐς τά γενικώτε- 
ρα καί τά έχοντα έξέχουσαν σημα
σίαν καί Ιστορικήν φιλοσοφικότη
τα σημεία θά τονίσωμεν, καθ’ δσον 
τάς λεπτομερείας αύτοΰ καί τά έν 
ταΐς καθ’ έκαστον γεγονότα αύτοί οί 
όργανωταί τοΰ άγώνος καί αύτοί οί 
πολεμικοί άρχηγοί καί όπλαρχηγοί 
αύτοϋ άφηγοΰ/ται άπδ τών στηλών 
τ^ΰ περιοδικοΰ μας, πριν λοιπδν εί- 
σέλθωμεν είς τήν άνασκόπησιν τοϋ 
ένοπλου άγώνος άνάγκη νά έπιχει- 
ρήσωμεν μικράν άναδρομήν πρδς ά-

νασκόπησιν τής προεισαγωγής αύ
τοΰ, γενομένης είς προγενεστέραν έ- 
ποχήν κατά ΙΟετίαν περίπου πρό- 
τερον.

Αί κατά τοϋ Ελληνισμοΰ έπιθέ- 
σεις τών Βουλγάρων καί αί διαθέ
σεις τοΰ Σλαυϊσμοΰ πρδς αρπαγήν 
τής Μακεδονίας έξεδηλώθησαν πολύ 
πρότερον τής συστηματικής ένάρξεως 
τοΰ ένοπλου άμυντικοΰ ήμών άγώνος. 
'Α π ’ αύτοϋ, ώς είπομεν είς τά προη
γούμενα άρθρα μας, τοΰ τέλους τοΰ 
Ρωσοτουρκικοΰ πολέμου καί τής ί- 
δρύσεως ύπδ τής Ρωσίας τής ‘Ηγε
μονίας τής Βουλγαρίας ήρχισαν αί 
ένέργειαι αύτών κατ’ άρχάς δι’ άρ- 
παγής έλληνικών σχολείων, έκκλη- 
σιών καί μοναστηρίων, βραδύτερον 
δέ καί διά δολοφονιών προκρίτων 
καί σημαινόντων ’ Ελλήνων τήςΜακε 
δονίας. Τδ μαρτυρολόγιον τών διά 
δολοφόνου βουλγαρικού έγχειριδίου 
πεσόντων ‘Ελλήνων είς διάφορα κέν
τρα τής Μακεδονίας άπδ τοΰ 1890 
ήρχισε νά μηκύνεται. Διά τοΰτο Ικ- 
τοτε ή άγανάκτησιςτοΰ "Εθνους καί δ 
πρδς έκδίκησιν πόθος ήρχισε νά 
δγκοΰται.. Ό  κίνδυνος τής έλληνι- 
κωτάτης Μακεδονίας, τοΰ έπιλέκτου 
τούτου τμήματος έν τή έλληνική χερ- 
σονήσφ τής δλης ελληνικής γής, 
τών πνευμόνων τούτων τής έθνικής 
μας ζωής, καθίστατο όσημέραι μεγα
λύτερος. Διά τοΰτο κατενόησε πλέον 
τδ έθνος δλόκληρον καί μετ’ αύτοϋ 
καί τδ έλεύθερον Κράτος δτι έπββάλ- 
λετο σύντονος καί άναπόφευκτος ή 
άμυνα.

Τούτου άπόρροια ύπήρξε καί ή 
σύστασις τφ 1906 έν Άθήναις μυ
στικής πατριωτικής εταιρείας, όνο- 
μασθείσης «Έθνικής εταιρείας» τής 
όποιας σκοπδς ήτο ή κατά τοΰ βουλ- 
γαρισμοΰ άμυνα πρδς σωτηρίαν τής
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ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΑΜΥΗΑΗ ΚΑΤΑ TQM ΒΟΥΛΓΑΡΟΝ
Οί Βούλγαροι διά τοΰ ίδρυθέντος έν Σόφια κομιτάτου [ηροοεπάθηοαν 
δ ι 'ό λ ω ν  τών μέσων τής βίας καί τών δολοφονιών νά  έξοντώσωσι τόν  

Ε λ λ η ν ισ μ ό ν  επιδιώκοντες την  κατάκτησιν τής περιβλέπτου 
ταυτης Ε λ λ η ν ικ ή ς  χώρας

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου καί τέλος)

«Δ έ ν  τάσσομαι οΰτε ύπέρ τής Βουλ
γαρικής ύποθέσεως, οΰτε ύπέρ τής, 
‘Ελληνικής, η [τής Τουρκικής, ή τής Ρου
μανικής ή τής Σερβικής. Είμαι εις 
Γάλλος, δστις περνά, δστις παρατηρεί 
καί δστις καταγράφει. Καί έ'χω τήν ύ- 
ποχρέωσιν νά διαπιστώσω δτι, καθ’ ήν 
ώραν τό τερατώδες αύτό έγκλημα τοΰ 
Γραδομπόρ συνετελεΐτο, δέν ύπήρχεν ά
κόμη οΰτε μιά Έλληνική συμμορία έν 
Μακεδονίςι. Δέν ΰπήρχον εν αυτή ή 
Βούλγαροι κομιτατζήδες.

- Έξακολουθ-ώ τόν δρόμον μου καΐ 
αναζητώ άδιακόπως "Ελληνας. Φθάνω 
εις τήν Γκιρδίσταν εν συνοδεία μέ τόν 
Ρώσσον πρόξενον Σβόρσκη άρχηγόν 
τοΰ τομέως τής χωροφυλακής Γευγελής. 
Έγενόμεθα δεκτοί εις τήν είσοδον τοΰ 
χωρίου ύπό τοΰ άνακριτοΰ, ενός λοχα
γού και ομίλου χωρικών. Μάς οδηγούν 
πρό τών κατεδαφισμένων τοίχων, μέ
χρι ύψους μόλις δύο μέτρων, καΐ όπι
σθεν τών ερειπίων αύτών . . , κύπτον7 
τες εύρισκόμεθα πρό ανθρωπίνων σω
μάτων άπηνθρακωμένων. Μία νέα δι-

δασκάλισσα είκοσι έτών Αικατερίνη Χα- 
τζηγιώργη, ό "Αγγελος Κύρος, ή σύζυ
γός του, δύο κορασίδες επτά έτών ή 
μία καί δέκα περίπου ή άλλη καί δ Γρη- 
γόριος Μίνος, άπαντες "Ελληνες Ικά- 
ησαν ζώντες. Ή  σύζυγος τού Κύρου 
εχει άπολεσθή τελείως. Ούδέν ϊχνος της 
άνεκαλύφθη. Ή  διδασκάλισα κατάκει- 
ται ακέφαλος, δέν έστάθη δέ δυνατόν 
νά πιστοποιηθή ή ταυτότη; της ή διά 
τής βοήθειας τεμαχίων άπό ράκη έ; ι- 
κεκολημένων έπί τοϋ στήθους. Οί βρα
χίονες καί οί πόδες έχουν έξ ολοκλή
ρου άπανθρακωθή· δέν μένει ούδέν έκ 
τούτων ύπόλοιπον. Α ί  κορασίδες διε- 
τήρουν άκόμη τούς μικρούς τής κόμης 
των βοστρύχους, τόύς οποίους αί μη
τέρες τω ν είχον πλέξει κατά τήν ά- 
φύπνισίν τω ν μέ τόσην στοργήν.

Έπεθύμουν νά εύρίσκομαι έν άιι- 
φυβολίςι ώς πρός τό μέγεθος τής ά^ρι- 
ότητος. Ή  πραγματικότης δμως ύπήρ- 
ξε καταθ-λιπτική . . . Πρέπει νά λάβη 
κανείς την άπόφασιν διά νά αντιμε
τώπ ιση δλας τάς αθλιότητας τής αν
θρωπότητας.

Ά λ λ ά  διατί τό φρικώδες τοΰτο έγ-

Μακεδονίας καί δι’ αυτής ή σωτηρία 
αύτοΰ τοΰ Έθνους.

Μέλη της ’Εθνικής έταιρείας—  
άν καί ήτο μυστική ί'να προσέλκυση 
εύρυτέραν τήν είς αύτήν έμπιστοσύ- 
νην τοΰ έθνους καί τήν έκτίμησιν τοΰ 
σκοποΰ αύτής,— έγνώσθη δτι ήσαν 
καθηγηταί τοΰ Πανεπιστημίου, άνώ- 
τεροι δικαστικοί, ανώτεροι αξιωμα
τικοί καί πολλοί πολΐται, διακρινό- 
μενοι διά τα πατριωτικά των αισθή
ματα καί δεδοκιμασμένης έχεμυθίας 
καί έπιφυλακτικότητος. ‘Ο γράφων 
τάς γραμμάς ταύταςδιαμένων τότε έν 
Άθήναις ύπεδείχθην ύπό σημαινόν
των Μακεδόνων δτι ήδυνάμην,ώς γνώ- 
στης τής Μακεδονίας, νά υποβοηθή
σω τδ πατριωτικόν τής εταιρείας έρ- 
γον καί ένεκρίθην νά άποςελέσω 
μέλος αύτής μυηθείς ένόρκως είς 
τδν έπιδιωκόμενον ύπ’ αύτής σκο-

κόν. ‘ Η  Εθνική έταιρεία είργάσθη έ
πί διετίαν μετά θαυμασίου δντως πα
τριωτισμού, συνέσεως καί δραστηριό- 
τητος. Κατώρθωσε διά καταλλήλων 
πρός τό Πανελλήνιον πατριωτικών 
εκκλήσεων νά άναζωπυρήση τό εθνι
κόν φρόνημα, νά παρασκευάση τά 
πνεύματα διά τήν έναντίον τών 
Βουλγάρων έν Μακεδονία άμυναν, 
νά συλλέξη καί άρκετά χρήματα 
πρός όργάνωσιν ένόπλων σωμάτων, 
τά οποία άπέστειλεν είςΜακεδονίαν. 
"Εκτοτε έσημειώθη ή έναρξις προ
καταρκτικού ένοπλου Μακεδονικοΰ 
άγώνος, ό οποίος ύπήρξε τό προοί- 
μιον τοΰ μετέπειτα κατά τό 1903 
δργανωθέντος συστηματικού ένοπλου 
Μακεδονικού άγώνος.

Γ.

("Επεται συνέχεια)

γλημα; Ό  Ρώσσος συνταγματάρχης 
Σβύρσκυ καί εγώ έξητάσαμεν τούς πρού
χοντας καί έμάθαμεν δτι τό χωρίον ε- 
τιμωρήθη άπό τό κομιτάτον τής Σ ό 
φιας, διότι δέν έδέχθη νά έκδιώξη τήν 
Έλληνίδα διδασκάλισαν ! 1 ! Εξακολου
θ ώ  τήν έξέτασίν μου καί πληροφο
ρούμαι δτι εϊς τήν Αουγκούνιτσαν ε- 
πεσαν αλλαι κεφαλαί. ‘ Ο συνάδελφός 
μου Κ ος Φόν Τύζκη, ανταποκριτής 
τής L o ia l A n ze iger θέλει συλλέξει μετ, 
έμοΰ τήν άκριβή έκδοσιν τής νέας ταύ- 
της τραγφδίας άπό αυτό τό στόμα τών 
συγγενών τώ ν θυμάτων. ‘ Η  σύζυγος 
τού "Ελληνος Παπά Στογιάννη καί 
δ Νικόλαος Ρογκότης έβασανίσθησαν 
καί έθανατώθησαν φρικωδώς. Ούτος
ύπό τάς δψεις τής συζύγου καί τώ ν
τέκνων,τοΰ άτι\α έξηναγκάσθτσαν νά πα- 
ραστώσι κατά τήν έκτέλεσιν άπαθή
καί χωρίς νά έκβάλωσι κραυγήν τινα 
ή νά κλαύσωσι. "Εν τετραετές παιδίον 
έτυφεκίσθη ύπό τών κομιτατζήδων, διότι 
οί κάτοικοι Κουτσόβλαχοι ήρνοΰντο νά 
προσχωρήσωσιν είς τόν Ρουμανοβλαχι- 
σμόν και έπέμενον ν «  είνε 'Έλληνες.

Μεταβαίνω εϊς Δεμ ίρ-Ίσσάρ, είς
Μπαρακλή-Τζουμαγιάν, εϊς Σέρρα:, Νε- 
βροκόπι, εϊς Μπάγια-Τζουααγιάν, εϊ; Με- 
λένικον, εις Πετρίτσι, εϊς Δράμαν, ν ει; 
Καβάλλαν, εις Νάουσαν, εϊς Βοδενά είς 
Σόροβιτς, εϊς Κλεισούραν, εις Καστοριάν, 
εϊς Μοναστήριον, εϊς Μεγάροβον-Τύ^νο- 
βον, είς Φλώριναν καί είς εκατόν χηιριά, 
παντού δέ ευρίσκω άνθρώ.του; οΐτινες 
θνήσκοντες διεμαρτύροντο βοώντες μέ 
φωνήν ύπερήφανον καί σταθεράν. «Ε ι-  
μεθα "Ελληνες ! .  . Ζήτω  ή Ε λλάς ! ! » . . .

Άλλοίμονον ! !  ήθελεν είσθε μακρο
χρόνιος δ έκκοκισμός τού κομβολογίου 
δλων αυτών τώ ν φοικαλεοτήιωι·, τών ο
ποίων παρέστην θλιβερός μάρτυΓ.

'Έκαστος λίθος τών οδών, 'δι* ώ/ 
διήλθον θά μοΰ κάμη τάς πενθίμους 
έκμυστηρεύσεις Tbv. Έ ντός ολίγου, εν ά- 
ναρρίθμητον πλήθος φασμάτων θά έ- 
γερθή αίφνηδίως κατά τήν διάβ «σίν μου 
καί θά ακούσω μίαν φοβέραν κρκυγήν. 
Εϊς τήν Νάουσσαν τρεις χιλιάδες σκελε
τοί θά  έξέλθουν άπό τούς τάφους των, 
καί θά μοΰ ύπενθυμίσουν δτι «πεκεφα-
λίσθησαν μέ τό γιαταγάνι, «Έ π οτίσα -
μεν τήν γήν αύτήν μέ τό αίμά μας, δια- 
κυρύττομεν, δπως τήν καταστήσωσιν γό* 
νιμον καΐ δπως οί μεταγενέστεροι γνωρί
ζουν δτι εδώ εύρίσκονται 'Έ λληνες!....»/  
’Ακόμη μίαν φοράν επιμένω νά αγνοώ 
τήν πολιτικήν. Λησμονώ παν δ,τι έγνώ* 
ριζον περί τώ ν Μακεδονικών ζητημάτων 
έκ τών τηλεγραφημάτων καί τών έντυ- 
πωτικών ανταποκρίσεων τής Βιέννης 
καί τής Σόφιας καί έκ τών θορυβοιδών 
συλλαλητηρίων τοΰ Λονδίνου καί τών 
Παρισίων. "Ισταμαι ύπεράνω δλων τών 
ραδιουργιών, ύψούμαι ύπεράνω δλων τών 
προπαγανδών, απαλλάσσομαι πάσης συμ- 
παθείας καί πάσης έχθρόιητος! ’ Ακούω, 
παρατηρώ, έξετάζω  καΐ συμειώνω.

Οί νεκροί δέν ψεύδονται. Όφείλομεν 
νά τούς πιστεύωμεν.

Τ ί μέ ενδιαφέρουν αί εθνολογικά! καί 
γλωσσολογικαί θεωρίαι! Τ ί μέ ένδιαφέ- 
ρει έάν τά θύμαια αυτά ώμίλουν Ε λλη 
νικά, Βλάχικα, Σλαυικά, ή Τουρκικά!... 
"Ολα αυτά μοΰ είναι αδιάφορα. Δέν 
συγκρατώ εϊς τήν μνύμην μου ή εν πράγ
μα" καί τοΰτο είναι τό ουσιώδες, δτι δλοι 
αύτοί οί Μακεδόνες άφίνονται νά σταυ
ρωθούν μάλλον, παρά νά άπαρνηθ-οΰν 
τόν Ελληνισμόν. Στρέφομαι δέ πρός τούς 
εντίμους ανθρώπους δλων τών κομμάτων 
καί δλων τών χωρίον καί τούς έρωτώ. 
Δέν θά έπελ^ϋμίΐτε δπως καί τό ΐδικόν 
σας έδαφος παρήγε παρομοίας, αφοσιώ
σεις; "Οσον άφορ§ έμέ, ή πεποίθησίς μου 
εχει φωτισθή. Οϊ σκοιεινοί αυτοί ηρωες 
είναι πλέον ή "Ελληνες. Κύπτω τό μέτω- 
πον πρό τής υπέροχου ωραιότητος τοΰ 

| Πατριωτισμού των. Ή  Ελλάς οφείλει 
νά τοΐς άνεγείρη άφθαρτα μνημεία, δπο>ς 
άνήγέιρεν ή Γαλλία είς δλους τούς στρα- 

] τιώτας της, οΐτινες έπεσαν χάριν αυτής 
είς τά πεδιά τών μοιχών...»

Έ κ  τής ώραιας αύτής περιγραφής 
τής έκτυλισσομένης έν Μακεδονίςι τρα
γωδίας, ήτις έγένετο, έν διαλέξει, πρό 
ακροατηρίου έξ έπιφανών Γάλλων άπο- 
τελουμένου, ύπό Γάλλου έπίσης τήν έ- 
θνικότητα, άμερολήπτου συνεπώς καί ψυ- 
χραΐμου κριτού, δστις είδε τήν περιγρα- 
φεΐσαν κατάστασιν, περιελθ-ών αυτοπρο
σώπως ολόκληρον τήν Μακεδονίαν, εξά
γεται πόσον έπιβλητική παρίστατο ή α 
νάγκη τής άμεσου καί δραστήριας έπεμ- 
βάσεως ήμών, ΐνα δχι μόνον περιορισθή 
ή λυσσώδης αύιη σφαγή καί δίωξις τοΰ 
δμογενοΰς καί ομοθρήσκου πληθυσμοΰ 
τής χώρας ύπό τών άγρίων ορδών τοΰ 
Βουλγαρικού κομιτάτου, άλλά «α ί άπο- 
φευχθή δ κίνδυνος τού νά ίδωμεν μετ’ 
ού πολύ, συνεπείς; τής τρομοκρατίας ταύ- 
της, τήν έν Μακεδονίςι έθνολογικήν 
μορφήν τελείως ήλιωμένην ε!ς τρόπον 
ωστε νά ματαιωθώσιν έσαεΐ αί επ’ αύτής 
ελπίδες καΐ βλέψεις μας.

Τήν ανάγκην δέ ταύτην, ώ ;  προανα- 
φεραμεν, άντελήφ9·ησαν, ευτυχώς εγκαί
ρως, είς μέν τάς,Άθήνας πλήν, τώνέπισή- 
μων καί οί Κορομηλάς,Καλαποθάκις, Μ ε
λάς καί πλεΐστοι άλλοι, οΐτινες ώς [προ- 
τεργάται κατά τώ ν άγώνα διεκρίθησαν. 

■ Εις δέ τήν Μακεδονίαν οί Πρόξενοι ή- 
Μ·ών, οΐτινες ωθούμενοι καΐ ύπό τών προ
κρίτων τών πόλεων έκρουσαν τόν κώδω
να τού κινδύνου.

Καί ήρξατο ή ενέργεια πρός άνιίδρα- 
οιν μετά προτοφανοϋ; δραστηριότατος 
και αύταπαρνήσεως έκ μέρους δλων τών 
«ποδυθέντών εϊς τόν κα τϊ τών Βουλγά
ρων κομιτατζήδων σκληρόν άγώνα, είς 
«μφότερα τά βιλαέτια.

Ό  φόνος δμως τού Μελα, ή μετά τι 
να χρόνον αιχμαλωσία ολοκλήρου σχεδόν 
τού ύπό τόν Νίδαν σώματος, τμήμα μό
νον τοΰ οποίου ύπό τόν καπετάν Ρέμπε- 
λον κατώρθωσε νά διαφυγή διεκπεραιω-

θέν εϊ; Μορίχοβον καί ϊινα αλλα δμοίας 
περίπου φύσεως ατυχήματα, λαβόντα χώ
ραν έν τφ  Βιλαετίφ Μαναστηρίου, δφει- 
λόμενα δέ προφανώς εϊς τήν έλλειψιν 
καντρικϊ)ς έπιτοπίου διευθύνσεως ήτις 
δχι μόνον τήν σχετικήν κίνησιν καί ένέρ- 
γειαν τώ ν σωμάτων άναλόγως τών ανα
γκών εκάστης περιφερείας νά ρυθμίζβ'καί 
συντονίζη, άλλά καί προφυλάσση κατά τό 
δυνατόν ταΰτα δι’ άναλόγου όργανώσεως 
τώ ν τε πόλεων ώς καί τών χωρίων άπό 
παντός κινδύνου, συντέλεσαν δπως κριθή 
άπαραίτη ος ή σύστασις’ τοιούτου κέντρου 
παρεμφερούς αποστολής πρός τό ήδη έν 
Θεσσαλονίκη λειτουργούν, καί έν Μονα- 
στηρίφ.

Τ ό τε  έκλήθην άπό τόν Συνταγματάρ
χην Βοκάλογλου πρόεδρον, μιας κα- 
θαρώς στρατιωτικής επιτροπής, διατελού- 
σης ύπό τήν ύψηλήν έπίβλεψιν τοΰ Δ ια 
δόχου Κωνσταντίνου, καί έχούσης άπο- 
στολήν τήν άπό στρατιωτικής άπόψεως 
ρύθμισιν τώ ν άναγκών άμφοτέρων τών 
Βιλαετίων, καί ήρωτήθην έάν έδεχόμην 
νά μεταβώ ύπό ψευδώνυμον καί μέ τίτλον 
υπαλλήλου τού προξενείου εϊς Μοναστή
ριον έπί τφ  τέλει τής όργανώσεως ενός 
τοιούτου κέντρου, παρ’ ού θ άέξηρτάτο εϊς 
τό μέλλον απασα ή σχετική ένέργεια έν 
τφ  διαμερίσματι τούτφ. Προθύμως άπε- 
δέχθην τήν δύσκολον μέν άλλ* άρκούντως 
τιμητικήν ταύτην άποστολήν καί ήτοιμά- 
σθην δπως προσεχώς |άν</χωρήσω διά 
Μακέδονίαν. Ό λίγας μετά ταΰτα ήμέρας 
ήκουσα μετ’ εύχαριστήσεως δτι ώς βοη
θός μου έν τφ  προρρηθέντι κέντρφ ώρί- 
σθη δ τότε άνθ·υπολοχαγός τοΰ Πεζικού 
άείμνηστος Ν, Κοντογούρης, έκ τών αρί
στων αξιωματικών τού στρατού μας, δια- 
κρινόμενος διά τήν μόρφωσιν καΐ τόν χα- 
ρακτήρά του.

Ό Κ οντογούρη ; προηγήθη δλίγαςήμέ- 
ρας έμοΰ μεταβάς εϊς Μοναστήριον υπό 
τό ψευδώνυμον Ν . Σίνης, έγώ δέ έφθασα 
έκεΐ ύπό τό ψευδόνυμον Π . Παοασκευα- 
ΐδης κατά τό πρώτον δεκαήμερον τού 
Μαΐου 1905.

Δέν θά περιγράψω έν λεπτομερείς? τήν 
κατάστασιν, ως εύρομεν ταύτην έν τή 
χώρςι αμα τή άφίξειμας έν Μοναστηρίφ 
περιοριζόμενος απλώς εις την σύντομον 
ταύτης περιγραφήν τόσον άναφορικώς 
πρός τάς πόλεις ή τάς οπωσδήποτε ση- 
μαινούσας κωμοπόλεις, δσονκαί είς τά χω- 
ρία.

Καί εϊς έκείνας μέν, ώς καί εϊς τόΜ ονα- 
στήριον, ή Έλληνική κοινότης τοΰ οποίου 
άπό άρχαιοτάτων χρόνων διεκρίθη πάν
τοτε διά τόν άκραφνή πατριωτισμόν του 
εϊς τόν βωμόν τού οποίου απείρους θυσίας 
εϊς αίμα καί χρήμα πολλάκις άφιέρωσεν, 
ούδείς άμεσος κίνδυνος ύφίστατο, διατη
ρούμενου άκμαίου τοΰ φανατισμ,οΰ δι- 
τήν Ελληνικήν ιδέαν, ως καί τής έλπΐ- 
δος διά τήν ενότητα τοΰ Γένους. Δυστυ
χώς δμως είς τήν ύπαιθρον, ϊδίςι εϊς τά 
παρά τήν πεδιάδα τοΰ Μοναστηριού, καί 
παρά τή ν ' Πρέσπαν, Περιστέριον, Κορέ- 
στια καί Μορίχοβον χωρίςι, τά πράγματα

είχον παυσει πρό καιρού νά φαίνωνται 
ρόδινα άπό πάσης άπόψεως δι’ ήιιάς, 
καθ’ δσον τρομοκρατηθ-έντα έκ τής εντα
τικής καί ά'νευ σχεδόν αντιπερισπασμού 
δράσεως τών κομιτατζήδων, τήν δοοίαν 
μέ τόσον ζωηρά χρώματα απεικονίζει καί 
τόσον τραγικήν λεπτομέρειαν περιγράφει 
Παγιαρές, άπώλεσαν πάσαν ζωήν καί κί- 
νησιν. Οί ίερεΐς οί προύχοντες καί οί δι
δάσκαλοι, δσοι κατώρθωσαν νά σωθούν 
άπό τήν μάχαιραν τών κομιτατζήδων ει- 
χον πρό πολλοΰ καταφύγει, χάριν άσφα- 
λείας, εϊς τάς πόλεις καί ϊδίς; τό Μονα
στήριον, δπως άποφύγωσιν τόν βέβαιον 
όλεθρόν των, έάν έξηχολούθ-ουν παρα- 
μένοντες εϊς τά χωρία. ‘ Επομένως τόσον 
αί έκκλησίαι, δσον καί τά σχολεία είχον 
έγκαταλειφθή εϊς τήν διάκρισιν τώ ν Σχ ι
σματικών ιερέων καί τώ ν κομιτατζήδων 
διδασκάλων, άνευ δμως πιστών διά τούς 
πρώτους ούτε μαθητών διά τούς άλλους

Τά Ελληνικά σώματα, άτινα άπό τ ί 
νος είχον κάμει τήν έμφάνισίν τω ν εΐς’ τήν 
Βουλγαρόφωνον ζώνην, λόγφ έλλείψεως 
έπαρκοΰς έν ταύτη δογανώσεως καί καταλ
λήλου διευθύνσεως των πρός συντονισμόν 
τής ένεργειας τω ν ή καί καθορισμόν τής 
δ ι’ ένέργειαν περιφερείας έκάστου, μη 
ευρίσκοντα έπαρκή άσφάλειαν ούτε δια- 
βλέποντα ανάλογα πρός τάς θυσίας ώς ύ- 
φίσταντο καί τούς κινδύνους ούς διέτρεχον 
τά αποτελέσματα τής δράσεως των, ήναγ- 
κάζοντο μετά βραχεΐαν παραμονήν'έν τή 
ζώνη ταύτη νά άποσύρωνται εϊς τήν Ε λ 
ληνόφωνον περιφέρειαν, έ'νθα ή τε ασφά
λεια καί ή συντήρησίς τω ν ήτο μάλλον 
βεβαία.

Μεσεβλήθη δμως ή κατάστασις αύτη 
ριζικώς άμα τή ιδρύσει έν |Μοναστηρίψ 
τοΰ ειδικού πρός Διεύθυνσιν κοί δργάνω- 
σιν τοΰ άγώνος Κέυτρου, δπερ ύπήρξεν 
εκτοτε δ γενικός οδηγός άπάσης τής Ε 
θνικής έν τφ  Βιλαετίφ δράσεως. καί δ έ- 
νωτικός κρίκος ολοκλήρου τού δικτύου 
τής σχετικής ένεργείας, τόσον έκ μέρους 
τών σωμάτων, δσον καΐ έκ μέρους τών 
διαφόρων επιτροπών τών πόλεων καί 
των χωρίων. Ά λλά  πλήν τώ ν επιτροπών 
τούτων, έχουσών ϊδίαν όργάνωσιν μέ τάς 
σχετικάς άποστολάς έκάστου μέλους αύ
τών, ώς καί τών ύπό ταύτας οργάνων, ύ- 
πήρχον καί οί ίερεΐς καί οί διδάσκαλοι, 
οΐτινες κατά μέγα μέρος συνέλαβον διά 
την έπιτυχή έξέλιξιν τ<Λ» έργου τοΰ κεν
τρικού έν Μοναστηρίφ γραφείου.

Ούτοι κατόπιν τής εις τήν βουλγαρό
φωνον ζώνην διαρκούς σχεδόν έγκατα- 
στάσεως τών σωμάτων καί τής πολλαπλής 
ένισχύσεως τής ύπαίθρου διά τού όπλι- 
σμοΰ τών κατοίκων των χωρίων, ήρχισαν 
νά^έπανέρχωνται εϊς τάς ενορίας καί τά 
σ 'ολεΐά  των καί μετά φανατισμοΰ καί 
ζήλου νά έπιδίδωνται εϊς τό εργον τής ά- 
νορθώσεως τού ήθιχοΰ τώ ν χωρικών καί 
τής Έθνικής διαπαιδαγωγήσεως τής νεο
λαίας

Ε ννοείτα ι δτι ή δράσις τώνΒουλγάρων 
δέν είχε σταματήσει ώς διά μαγείας άπο- 
τόμως, περιωρίζετο δμως μικρόν καί κατ’



w

ολίγον, διότι πάσα σφαγή η οίασδήποτε 
μορφής βίαιο πραγίαέκ μέρους των, εϊχεν 
αρχίσει νά πληρώνεται μετά τόκου και ε
πιτοκίου ενίοτε, μέ μόνην τήν διαφοράν 
δτι αί πλήρωμα! αΰιαι τοΰ πρός αυτούς 
χρέους μας δέν προσελάμβανον ποτέ τήν 
άγρίαν μορφήν, ήας ύπήρξεν αποκλειστι
κόν προνόμιον τής βουλγαροκομιτατζιδι- 
κής φύσεως.

Έπίσης πρέπει νά σημειωθή δτι άπό 
τής ένάρξεως τής έκ μέρους ήμών 3μΰ- 
νης τά βουλγαρικά κακουργήματα δχι μό
νον ήρχισανέλαττοΰμενα οπωσδήποτε, άλ
λά και δέν έλάμβανον πλέον χώραν έκ τοΰ 
φανεροΰ, ως έπ! τής εποχής τήν οποίαν 
περιγράφει ό κ. Παγιαρές, ύπό οργανω
μένων σωμάτων έκ κομιτατζήδων, διότι 
συσχεθέντα ταΰτα ύπό τοΰ φόβου τών ή- 
μετέρων σωμάτων, όίτινα εις δλας τάς 
περιφερείας τοΰ Βιλαετιού κυριολεκτικώς 
έκυριάρχησαν ολίγον μετά τήν έμφάνιΛν 
των χρόνον, ή άπεμακρύνθησαν τελείως 
έκ τής Μακεδονίας έπιστρέψαντα εις 
Βουλγαρίαν, ή έπιμελώς έκρύπτοντο κα! 
έκ τοΰ άφανοΰς προέβαινον εϊς άγραν 
μεμονωμένης κα! άσφαλοΰς οπωσδήποτε 
λείας δ ι' αυτά.

Κρίνω  άναγκαίον κα! δίκαιον νά πα
ραθέσω κατωτέρω χρονογραφικώς, χω
ρίς νά εΐσέλθω εις λεπτομερείας, ‘μερι- 

- κά δνόματα, άτινα ήδυνήθην νά συγκρα
τήσω εϊς τήν μνήμην μου, έκ τών ύπέρ 
τής εθνικής ιδέας καί τής Θρησκείας πε
σόντων Ε λλή νω ν κατοίκων τοΰ Μονα
στηριού κα! τών περί αυτό χωρίων, κα
τόπιν δολοφονικής έκ μέρους τοΰ Βουλ- 
γαρικοΰ κομιτάτου δράσεως.

Ιο ν  Μόδης, έκ τών έγκριτων κατοί
κων τοΰ Μοναστηριού έδολοφονήθη έν
τός τοΰ καταστήματος του τήν 8ην Σ ε
πτεμβρίου 1904. *  ·

2ος Τάντης, ετερον έγκριτον τής Μ ο
ναστηριακής κοινωνίας μέλος έδολοφο- 
νήθη έντός τής πόλεως τόν ’ Ιούνιον τοΰ 
1905.

3ον Ό λ α  τά ά'ρρενα μέλη, πέντε τόν 
αριθμόν, τής οίκογενείας Μίρτσε, κατε- 
κρεουργήθησαν έν τφ  χώρίφ Σούχοντολ 
τοΰ Μοριχόβου κατά τόν ’Ιούλιον τοΰ ϊ- 
δίου έτους 1905.

4ον Παπασταΰρο:, έκ Πισοδερίου έ- 
σφάγη έν μέση δ ίώ  κατά τήν εϊς Φλώρι
ναν μετάβασίν του τόν Αύγουστον τοΰ
1905. .·

δον Παπαμάρκο;, έκ Γραδεσνίτσης 
(Μοριχόβου) έδολοφονήθη τήν 14ην Μαρ
τίου 1905.

βον Μηνάς Κόλιας αραμπατζής έκ 
Κορυτσάς έσφάγη ύπό κομιτατζήδων εις 
Δράγος τήν 27ην ’Οκτωβρίου κατά τήν 
τραγικήν έν τφ  χωρίφ τόύτφ περιπέτει
αν τοΰ Μητροπολίτου Φορβπούλου καί 
τοΰ υποφαινομένου συνοδοΰ του. Τά  τής 
περιπετείας ταύτης θέλω περιγριάψει εΐς 
προσεχή ϊδίαν άνταπόκρισίν μου.

7ον Ή λία ς Γεώργιος έκ Μοναστηρί-
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Ν Ι Κ Α Ν Δ Ρ Ο Σ  TTATTAVQANNOY
A P X I M  Α Ν ΔΡ ΙΤΗ Ε  

Αρχιερατικός επίτροπος Αλμωπίας (Καρατζόβας)

W m kK axdyeta iiH  Καβακλή τής βορείου Θράκης. Τ φ  1 9 0 6  άπε- 
ατάλη υπό τοϋ Υ πουργείου  τώ ν Ε ξω τερ ικ ώ ν  διά τοϋ Γεν· ΙΙροξέ- 
νου Θεσσαλονίκης ώς πράκτωρ τοΰ διεξαγομένον τό τε  ένόπλου  
Μακεδονικοΰ άγώνος ύπό τόν τύπον  διευϋ·υντοϋ της έν Καρατζό- 
βη άστικής σχολής.

' Εγκαταλείψας τας έν τφ  ε&νικφ Πανεπιστήμιο? οπουδάς τον  
ώς τελειόφ οιτος της Νομ ικής ϊαπευσε πλήρης έν&ουσιασμοϋ καί 
π ίσ τεω ς  εΐς τά δίχαια τον  άγωνιζομένου ‘Ελληνισμού νά ύπηοε- 
τήση ύπό τήν σημαίαν τοϋ  Μ ακεδονικού άγώνος.

_ Τφ  1 9 0 8  κατ άπα ίτησιν τοϋ  έλληνικοϋ κομιτάτου καί τώ ν  
έν τφ  Ελλ. προξενείψ  Θεσσαλονίκης άξιωματικών έχειροτονήΰ'η  
Ιερεύς διά τήν περιφέρειαν Καρατζόβας ϊν ’ άποβή ύπό τό  ράσον 
ώ φελιμώ τερος εΐς τάς έΰ·νικάς του  ένεργείας. ,

Α Ι  υπηρεοία ι, τάς όποιας προσήνεγκεν ώς πράκτωρ τοϋ ένό· 
πλου άγώνος καί δή μέ τήν δύναμιν καί έπιρροήν ήν έξήσκησεν 
ώς Ιερεύς καί άρχιερατικός έπ ίτροπος είς τό  διαμέρισμα έκεΐνο 
άπέβησαν σημαντικοί καί έξετιμήϋ'ησαν δεόντως ύπό τώ ν  έν Θεσ )-  
νίκΏ άξιωματικών, όργανωτών τοϋ  άγώνος.

Τφ  1 9 1 2  κατώρ&ωσε καί τό έξης κατόρθωμα. Π ρΙν ή ό ή - 
μέτερος στρατός είσέλ#Ό και καταλάβη τήν Καρατζόβαν ένδυϋ·εΙς 
στολήν δπλαρχηγοϋ καί τ εΰ·εις έπ ι κεφαλής έλληνικοϋ άνταρτικοΰ  
σώματος, τό  όπο ιον  ό ίδ ιος κατήρτιοεν έξ έγχωρίων, ίσπεναε  vd 
καταλάβη τήν Καρατζόβαν πρίν  ή ο ΐ Σέρβοι προφ&άσουν νά κατα
λάβουν αύτήν. Κατέλαβεν αύτήν έν όνόματι τοΰ  βασίλέως τώ ν  
*Ελλήνων καί ύψ ω σε τήν έλληνικήν σημαίαν καί οϋχω Ισω σε όλό- 
κληρον  τό  τμήμα έκεΐνο ύπέρ τής ‘Ελλάδος.

ου δολοφονηθείς έπίσης κατά τήν αύτήν 
ως προαναφέρω περιπέτειαν.

8ον Παπακωνσταντΐνος έκ Νεβόλια- 
νης έδολοφονήθη τόν Σεπτέμβριον τοΰ 
1905 ύπό δύο Βουλγάρων μετημφιεσμέ- 
νων εις γυναίκας, καθ’ ήν σαγμήν ει
σερχόμενος ούτος ανύποπτος έν τή έκ- 
κληοίςιτου διά τήν προσευχήν τοΰ δρθρου, 
ηύ 'όγει τού; πρό αύτοΰ κύπτοντας δο
λοφόνου,.

9Γ'ν Παπαστόΐτσε, έδολοφονήθη τήν 
2αν Νοεμβρίου 1905 εΐς τό παρά τούς 
πρόποδας τοΰ Μοριχόβου κείμενον χωρί
ον Πωρότ.

ΙΟον Τέσσαρες άλλοι έκ τών πρου
χόντων τί.ΰ άνω χωρίου, τών οποίων 
δυστυχίς μοΰ διαφεύγουν τά δνόματα, 
δολοφονηθέντες ταυτοχρόνως μετά τοΰ 
προρρηίΚ'νιος ίερέως ΙΙαπαστόϊτσε.....

*
* *

’ Επίσης χρονογραφικώς, άνευ δηλαδή 
λεπτομερειών, θά αναφέρω τά σώματα 
ως κα! τούς αρχηγούς αυτών, άτινα έ
δρασαν έν τφ  Βιλαετίφ Μοναστηριού 
κατά τό έτος 1905.

Ιο ν  Σώμα Καπετάν Βάρδα (άξιωμ, 
Τσόντο:), ή δράσις τοΰ οποίου διακριθεϊ- 
σ < διά τήν επιτυχή και συνετήν τοΰ αρ
χηγού sou διεύθυνσιν, κα! διαρκέσασα, 
&ν >'έν μέ ά.τατφή μνήμη, περισσότερον 
παντός άλλου σώματος, έξετυλίχθη εΐς 
δλα: σχεδόν τάς περιφερείας τοΰ Βιλαε· 
τίου, πλήν ιή ς τοΰ Μοριχόβου, κα! ίδία 
εϊς Κορέστί'-·, Πρέσπαν κα! Περιστέρι.

2 νν Σ Γ>μ ι Καπετάν Βέργα ^άξ. Μ ά
νος), έβρασε έπ! βραχύ ν χρόνον εΐς Κο- 
ρέστια, κατανεμηθέν εΐς διάφορα άλλα 
σώματα λόγφ τής άναχωρήσεως έκ Μ α
κεδονίας τοΰ άρχηγοΰ του.

3ον Σώμα Ί .  Καραβίτου, έδρασεν 
έ.ϋίσης έπιτυχώς εις Κορέστια, Περιστέρι, 
Πρέσπαν κα! Μορίχοβον.

4.^Σώμα ύπό Γ. Βλαχογιάννη (ά ξ ) 
καλώς κατηρτισμένον έκαμε δυστυχώς 
βραχεΐαν έμς,άνισιν έν Μακεδονία. δν 
και ή δράσίς του έπεξετάθη μέχρι τής 
πρός βοροάν τοΰ Μοναστηριού κείμενης 
κωμοπόλεως «Ν ιζοπόλεως» μ εθ ’ δ άνε- 
χο')ρησε διά τό εσωτερικόν, άφοΰ άπέσπα- 
σεν άνδρας τινας ύπό τόν άξ. Βαρδηά 
πρός έήσχυσιν τοΰ εΐς Μας,ίχοβον δρών- 
τος Σώιιατος ύπό ιόν Ρέμπελον.

5) Σώλα Γ. Δικονύμου Μακρή, έπ! μα- 
κρόν κα! έπιτυχώς έργασθέν έφερεν αγλα
ού; καρπούς εϊς Κορέστια καί Περιστέρι.

6 ) Εύθ. Καούδη μετ’ δλίγων πάν
τοτε άνδρών, λόγφ δμως τής μειλιχιότη- 
τός του πρός τούς χωρικούς καί τής κ 
λής του «ντιλήψεως διά τήν άπαιτουμέ- 
νην ενέργειαν προσέφερεν έπίσης καλάς 
καί θετικάς υπηρεσίας εϊς τάς περιφερεί- 
ar, εΐς ας εΐργάσθη, ΐδίφ δέ είς τήν τοΰ 
Περιστεριού.

7 ). Σώμα Καπετάν Καλογεράκη εδρα- 
σεν περί τήν Μπελκαμένην, κατανεμη- 
θέν μετά τόν ηρωικόν θάνατον τοΰ άρ
χηγοΰ του παρά τό Λέχοβον, εΐς άλλα 
σώματα.

8). Σώμα Β. Πανουσοπούλου ^άξ.) 
εδρασε παρά τήν Πρέσπαν δπου ό άρχη
γός του τραυματισθείς δυστυχώς έν συμ
πλοκή μετά Τουρκικοΰ αποσπάσματος, 
επεσεν αιχμάλωτος. Πρό τής δράσεώς 
του ταύτης δ Πανουσόπουλος έχρησιμο- 
ποιήθη διά τόν προπαγανδιστικόν σκοπόν, 
έν Φλωρίνη, ένθα μετήρχετο τόν διδά
σκαλον.

9). Σώμα Καπετάν Ρέμπελον (άξ. 
Τσολακόπουλος). Λ ίαν έπιτυχώς καί έπί 
μακρόν έργασθέν έν Μοριχόβφ συνετέλε- 
σε κατά πολύ εΐς την έδραίωσιν τών Ε λ 
ληνικών αισθημάτων τής Περιφερείας, 
μέ τό σώμα τοΰτο συνειργάσθη έπίσης 
καλώς καί δ Καπετάν Φιωτάκης.

10) Σώμα ύπό τούς Νικολούδην καί 
Σκαλίδην. Οί γενναίοι δντως ούτοι άρ- 
χηγοί θά άπέφερον καλλιτέρους καί π- 
φθονωτέρους καρπούς, έάν δέν τούς πα- 
ρέσυρεν ή όρμητίΛοτης των εις άσύνετα 
ενίοτε καί παρακεκινδυνευμέν ι εγχειρή
ματα ώς τά τής εισόδου των εΐς Γκόρ- 
τσοβον ένθα, κατόπιν βουλγαρικής προ
δοσίας, συμπλακέντα μετά πολυαρίθμου 
Τουρκικοΰ αποσπάσματος εύρον ηρωικόν 
μέν, άλλά καί ανωφελή διά τόν έπιδιω- 
κόμενον σκοπόν, θάνατον.

11 ον) Πλήν τών σωμάτοιν τούτων 
έξ ‘ Ελλάδος είσελθόντων κα! ένισχυθέν- 
τω ν έκ πολλών Μακεδονικών στοιχείων, 
οπλιτών καί δπλαρχηγών εΐργάσθησαν εϊς 
τάς έν λόγφ περιφερείας και πολλά ά'λλα 
σώματα ύπό Μακεδόνας άρχηγούς καί 
έξ οπλιτών Μακεδόνων καθαρώς άποτε- 
λούμενα, ώς τό σώμα τοΰ Παύλου Κύ- 
ρου, τό τοΰ Σίμου κ.λ. . . .

12ον) Σώμα Τσολάκη, άποτελούμενον 
κατά τό πλειστον έκ Μακεδόνων, έπ! 
πολύ εδρασε περί τό Ράκοβον, Λιπούς 
καί Δράγος τοΰ Περιστεριού.

*
*  *

Κρίνομεν τέλος δίκαιον πρός τερμα
τισμόν τοΰ θέματος τής παρούσης συντό
μου ιστορικής άνασκοπήσεως νά παρα- 
θέσωμεν κα! τινα δνόματα έκ τών κυρί- 
ιος έογασθέντων κατά τόν άγώνα τοΰ- 
τον. Ούτω.

Ιον  Έ ν  Μοναστηρίφ τά άποτελοΰν- 
τα τήν σχετικήν έπιτροπήν μέλη ήσαν 
οί Σπυρ. Δούμας, Σταύρος Νάλης. Κ ων. 
Μιχαήλ, Ά ν .  Ζάλης, Μιχ. Σόντες, Ά ρ ι -  
στ. Ματλής, κα! Σ ω τ. Κοντούλης.

Τά δέ κυριώτερα τών βοηθητικών 
αύτών δργάνων, οί Γ. Μάντσας, Ναούμ 
Ραδίσης Πέτρος Οικονόμου, Δ.Κουντουρ- 
τζής, Δ . Μάνος, Αουκδς Κουντουρας, 
Ά λ .  Παπαναούμ, Δ . Μάρκου και Εύάγ- 
Τάνου.

2ον) Έ ν  Μεγάροβφ οΐ Μούσιος, Ν . 
Κίζας Α. Ντόβας xui Α . Ζώγας.

3ον) Φλωρίνη οί Τέγος Σαπουντζής, 
Γ . Λουκάς Ν. Πύρζας Π. Τάσος καί Α . 
Ποτλάρης.

4) Έ ν  Μιλοβίστχι οί Ναούμ Νάνου, Σπ. 
Τσάπηζ καί Παπαβασίλης.

5) Έ ν  Νιζοπόλεΐ Γ  Παπαμιχαήλ καί 
Τρίπου.

6) Έ ν  χωρίφ Μπρούσνικ οί Α θ  Τάλια, 
Αν.Γιαννούσης κα! Θ. Λαλάκης.

7) Έ ν  Μπουκόβφ, Παπασπάση Ν. Σερ- 
μπίνης καί Ν. Κυπραίος.

8) Έ ν  Μπελκαμένη οί Χρήστος Εξάρχου, 
Α . Ε ργολάβος καί Ν . Μάνος.

9) Έ ν  Λεχόβφ, οί Πέτρος Σ*εφανίδης 
κα! Περ. Φίτσιος.

10) °Εν Νιγκοβάνη, ό Κόλπς Πίνιας.

11) Έ ν  Μπλάτση Οΐκογ. Κούντουρα,
Ηλ. Τσικρίσκις κα! Κ. Νιούλης,

12) Έ ν  Κοζάνη οί Τατρό; Ρεπανάς, Ν ’ 
Γκιουλέκας Κ. Μάμας, Δήμοΰ Παπακων
σταντίνου, Ν . Χαμίτας Λάζος Μπλού- 
τσας, Ζαχαρίας Διάφας κα! Λάζος Μα- 
?.ούτας.

13) Σ ιατίστης οί Ίω ά ν . ’ Αποστόλου κα! 
Ί ω .  Σαμαράς.

14) Έ ν  Βογατσικώ οί Κ . Ντόγρας οπλαρ
χηγός, Παντ. Κόκκινος, Κ ων. Βράκας, 
Ά θ .  ’ Ιατρού, Τάκης Σπυρόπουλος, Χρ. 
Τοζίδης Α . Τακαντζής.

15) Έ ν  Κλειοονρρι οί Γ . Κιάντας, Αλ· 
Γεωρνιάδης, Ά νδ . Παναγιωτόπουλος καί 
Δημ. Μίζας.

16) Έ ν  Λοσνίτσχ], δ Στέριος Ντούφιας.

17) Έ ν  Σόροβιτσ, οί Αδελφοί Βατραχά- 
να.

Έ ν  Καλλιθέςι 10fl Σεπτεμβρίου 1929 

Π. Σ Π Η Λ ΙΑ Δ Η Σ
Αντιστράτηγο?

ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΚ Α !  ΣΗ Μ Ε ΙΩ ΣΕ ΙΣ

Επειδή ό Μ. 'Αλέξανδρος εκαιεν αφειδώς τϋ 
θυμίαμα είς τούς θεούς, παρών Λεωνίδας ό 
παιδαγωγός. Τόσον δαψιλώς, βΐπβν, ώ παϊ, 
νά καίης τό θυμίαμα, όταν γΐνϋς κύριος ιής 
παραγούσης χόν λιβανωτόν χώρας. ”Oxe λοι
πόν εγινε κύριος ταύτης, ϊπεμψβν επιστολήν 
λήγουσαν:ΣοΙ έχω άποστείλει εκατόν τάλαν
τα λιβανωτού καί κασίας. ΐνα μή φειδωλεύ- 
ησαι πλέον πρός τούς θεούς,γνωρίζωνσοι δτι 
καϊ τής άρωματοφόρου χώρας κύριοι εΐμεθα.

Π Λ Ο ΥΤΑ ΡΧ Ο Σ
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‘Η  ’ Εθνική μας Όργάνωσις «ό  Παΰλος 
Μελάς» μέ τά καθ' δλην σχεδόν τήν ‘ Ελλά
δα παραρτήματα της έπιτελεϊ καί κατά τοΰ- 
το έθνικώτατον εργον, συντελούν είς τό- 
νωσιν καί άνύψωσιν τοΰ εθνικού φρονήμα
τος, τό όποιον είναι σήμερον, ώς γενικώς 
όμολογβϊται, εις μεγάλην χαμηλότητα καΐ 
εχει άμεσον άνάγκην πολλής άνυψώσεως 
ΐν άντεπεξέλθη είς τόν καταφανή κίνδυνον 
δχι μόνον τής κοινωνικής έκλύσεως, άλλά 
καί αύτής τής κρατικής άποσυνθέσεω? καί 
τής έθνικής μας καταπτώσεων. Τά τελούμε
να άνά τά παραρτήματα μέ τόσον επίσημον 
καί παλλαϊκόν τρόπον εθνικά μνημόσυνα 
ύπέρ τών ύπέρ πατρίδος άγωνισθέντων καί 
πεσόντων Μακεδονομάχων καί οί εκφωνού
μενοι πατριωτικοί λόγοι αποτελούν διάθερ- 
μα έναύσματα καί ζωηρούς σπινθήρας ά- 
ναρριπιστικούς τοΰ εθνικού φρονήματος, 
ικανούς, νά συγκρατοϋν ΰσβεστον τήν 
φλόγα τής έθνικής ψυχής ικανής έν πάση 
περιπτώσ£ΐ νά έκπληρώση τό πρός τήν Πα
τρίδα καθήκον της. Νομίζομεν ότι καί κατά 
τοϋτο ή 'Εθνική μας Ό ργάνοσις πρέπει νά 
προσελκύσβ τήν προσοχήν τώ ν Δήμων, τών 
Κοινοτήτων καί ίδίςι τής Κυβερνήσεως καί 
τύχη πάσης ένισχύσβως.

*
*  *

Μ νημόσυνον ύπέρ τών 

πεσόντων Μακεδονομάχων έν  

Φ  λ ω ρ ί ν  ri

Χάρις είς- τίιν έκτακτον δραστηρι
ότητα καί πρόνοιαν τοΰ Διοικ. Συμβου
λίου τοΰ έν Φλωρίνη Παραρτήματος· τής· 
’ Εθνικής· Όργανώσεως- «  Π Α Γ Λ Ο Σ  
Μ Ε Λ Α Σ  *  έτελέσθη τήν παρελθοΰσαν 
Κυριακήν έν τφ  ίερω ναφ τοΰ ’Αγίου Γ ε
ωργίου πάνδημον καί έπιβλητικόν μνη
μόσυνον ύπέρ άναπαύσεως· τών ψυχών 
τών κατά τόν Μακεδονικόν άγώνα πε
σόντων Μακδονομάχων, χοροστατοΰντος 
τυΰ Σ.Μητροπολίτου Φλωρίνηί κ.Χρυσο
στόμου.

Παρέστησαν είς αύτό όίπασαι α! 
π^λιτικαί καί Στρατιωτικαί άρχαί τής· 
πόλεως, ήτοι ό Νομάρχης κ. Καλλι- 
γόϊς, δ Πρόεδρος τών Πρωτοδικών κ. 
’Ανδρογιάννης Ίγγλέσης μετά τοΰ δι
καστικού προσωπικού, ό Διοικητής τοΰ 
9ου Συνοριακού Τομέως καί Φρούραρ
χος Άντισυνταγματάρχης· κ. Βχσίλειος 
Τ ζιώ τζιο ς  μετά τών ’Αξιωματικών, ό 
Διοικητής της χωροφυλακής· κ. Πετρά- 
κης, ό Διοικητής τοΰ ’Αστυνομικού Τμή
ματος κ. Σταύρος- Κδλομβέας, δ Δ ή 
μαρχος κ. Τ . Σαπουντζής- μετά τού 

•Διοικ. Συμβουλίου, δ Γερουσιαστής κ. 
Γ. Τζώρτζης,. δ βουλευτής κ. Χχτζη - 
τάσης·, δ Γυμνασιάρχης κ. Φιλιππίδης- 
μετά τών'καθηγητών, δ διευθυντής τοΰ 
Διδασκαλείου κ. Κάστανος μετά τών κα
θηγητών, δ ’ Επιθεωρητής τ  ;>ν Δημο
τικών Σχολείων κ. Α. .Γιούρτση;, δ 
ΔιέυΘ-υντής τοΰ Έ9·νικού Οικοτροφεί
ου κ. Γ. Σμύρνής·, δ Πρόεδρος τοΰ 
Συνδέσμου Διδ]κάλων κ. Α . Σταυρί- 

, δης μετά τού Διοικητικού Συμβουλίου 
καί άπαντες οί Διδάσκαλοι τής πίλεως, 
πλεΐστοι τών μελών τοΰ Παραρτήμα

τος τής Έθνικής Όργανώσεως, αί χή- 
ραι καί δρφανά τών πεσόντων Μακε
δονομάχων, άπαντα τά  Προεδρεία τών 
διαφόρων Σωματείων τής πόλεως καί 
πλήθος λαοΰ.

Είς τό μέσον του ναού είχε στη- 
θή μεγαλοπρεπές καινοτάφιον, τό δποϊ- 
ον είχε διακοσμηθή πλουσίως καί καλ- 
λιτεχνικώς μερίμνι^ τής κ. Καραβία, 
Προέδρου τοΰ Συλλόγου κυριών καί 
Δ]δων τής πόλεώς μας « Τ ά  πάτρια».

Μ ετά τήν έπιμνημόσυνον δέησιν ώ- 
μίλησεν διεξοδικώς καί λίαν καταλλή
λως δ δικηγόρος κ. Κ. Μακρής έξά- 
ρας τήν σπουδαιότητα τοΰ Μακεδονικού 
άγώνος καί τό μέγα πατριωτικόν έρ- 
γον τών ήμιθέων Μακεδονομάχων, οί 
δποΐοι έσωσαν τήνΜακεδονίαν άπό τόν 
βίαιον έκσλαβισμόν καί έπέβαλον διά 
τής αύτοθυσίας καί άπαραμίλλου ήρωϊ- 
κής δράσεώς των τάς έθνικάς βλέπεις 
μας καί μέ/pt τών δρίων σχεδόν τής· 
αρχαίας Μακεδονίας, είς θάμβος τοΰ πε- 
πολιτισμένου κόσμου. Έ τόνισεν δτι δ 
αλησμόνητος Μακεδονικός άγών άφύπνι- 
σεν άπό τόν λήθαργον καί τήν νάρκην 
τήν γονατισμένην καί λιποψυχημένην 
άπό τόν πόλεμον τοΰ 1897 ‘Ελλάδα 
διά νά τής δώσ-ig νέαν ζωήν καί σφρί
γος, Ό  ’Αγών ουτος 6πήρξε'< ή κο- 
λυμβήθρα τοΰ Σιλωάμ, είς τήν δποίαν 
βαπτισθείς- δ Ελληνισμός καί χό ‘ Ε λ 
ληνικόν Κράτος έξήλθον έξαγνισμένοι 
άπδ τά  λάθ-η τού παρελθ-όντος καί νι« 
κηταί, ώστε μετά πεποιθήσεως κατό
πιν νά άναδειχθ-οΰν τοοπαιοΰχοι καί 
κατά τούς πολέμους τοΰ 1912 καί 913 
Ό  ’ Ελληνισμός, καί ίδία δ Μακεδο
νικός τοιοΰτος, δέν θά παύσ^ νά τε- 
λή μνημόσυνα καί νά γεραίρη τήν μνή
μην τών πεσόντων Μακεδονομάχων.

Ώμίλησε κατόπιν έκ μέρους τού 
Παραρτήματος τής Όργανώσεως δ ‘Ο 
πλαρχηγός κ. Στέφανος Γρηγορίου καί 
κατέθεσε στέφανονς ε’ιπών, δτι δ Μα
κεδονικός άγών απέδειξε δ'τι ή Έ λ λ η 
νική φιλή είς τούς υπερτάτού^, κινδύ
νους δέν έπαυσε νά γεννά ήρωας. ’Α ν 
τηχούν άκόμη τά  βουνά καί αί χαράδραι 
τής Μακεδονίας άπό τά  ήρω'ικά κα
τορθώματα τών Μακεδονομάχων, οί δ· 
ποιοι τά  έπότισαν μέ τό αίμά των καί 
έγραψαν χρυσας σελίδας είς τήν 'Ισ το 
ρίαν τής νεωτέρας Ελλάδος. Οί έπί- 
ζήσαντες μαχηταί τοΰ άγώνος έκείνου, 
άπευθ-ύνοντες εόλαβή χαιρετισμόν είς 
τήν μνήμην τών πεσόντων, δέν θά παυ
σουν νά αγρυπνούν διά τήν διατήρη- 
σιν τής διά τόσων αιμάτων κτηθείσης 
’ Ελευθερίας τής δοξασμένης Μακεδο
νικής γής.

Κατέθεσαν ακολούθως στεφάνους δ 
Νομάρχης κ. Καλλιγάς μέ σύντομον, 
γλαφυράν καί ώραίαν προσφώνησή, δ 
Διοίκηση; τού Τομέως κ. Β. Τ ζιώ τζιος,

δ Δήμαρχος κ. Τ , Σαπουντζής, δ κ. Γ . 
Τσιάπανος έκ μέρους τοΰ Συλλόγου Μο- 
ναστηριωτών, δ ’Αντιπρόεδρος τοΰ Συν
δέσμου δημοδιδασκάλων Φλωρίνης κ Σ . 
Τριανταφυλλίδης συνοδεύσας αύτόν μέ 
πατριωτικήν προσφώνησιν, καθ' ήν έτό- 
νισεν, δτι οί άγώνες καί αί θυσίαι τών 
μαρτύρων τσΰ θρυλικοΰ Μακεδ. άγώ
νος θά παραμείνουν τό Εερόν σύμβολον 
διά τά Πανελλήνιον καί τό φωτεινόν 
μετέωρον, τό δποΐον θά  φωτίζη  τόν 
δρόμον τοΰ πατριωτικού καθήκοντος 
διά τήν σύγχρονον καί τάς έπερχομέ- 
νας γενεάς τών ‘Ελλήνων, δτι ή αύ- 
ταπάρνησις τών μαρτύρων είνε έκείνη 
ή δποία διακηρύτει τήν αθανασίαν τής 
‘ Ελληνικής φυλής καί τήν πίστιν είς 
τά  πεπρωμένα της καί δτι οί Δημο
διδάσκαλοι δέν θά  παύσουν νά σφυρη
λατούν γενναία φρονήματα είς τήν μα- 
θητιώσαν νεολαίαν καί μάλιστα τής> 
Μακεδονίας, αντάξια τών αισθημάτων 
τών έθ-νομαρτύρων τοΰ Μ. άγώνος.

’Ακολούθως μέ συγκινητικήν προ* 
σφώνησιν κατέθεσε στέφανον δ μαθητής 
τοΰ Οικοτροφείου Μ ίλιέρος.

Μρτά ταΰτα ελαβε τόν λόγον 6 Σ. 
Μητροπολίτης μας, δστις λίαν εύγλώττως 
ώς άλλος Χρυσόστομος, σαγηνεύει κα'ι 
καταθέλγει τό εκκλησίασμα, εξύμνησε τό 
εργον τών εθνομαρτύρων και προσέθεσεν 
δτι ή εκκλησία πάντοτε επιστρέφει τοιαΰ- 
τας τελετΐς, άναφερομένας είς τήν μνή
μην τών έθνομαρτΰρχν, οί όποιοι επεσαν 
ήρωικώς υπέρ πίστεως καί πατρίδος. 
Ουτω εληξεν ή τελετή τοΰ μνημοσύνου μέ 
πολλήν επισημότητα καί επιτυχίαν, κατά 
τήν διάρκειαν τοΰ οποίου ή μουσική τοΰ 
Οικοτροφείου £παιάνι<ίε εκλεκτά πένθιμα 
εμβατήρια, καί όποιον σήμειωτέον δτι 
διά πρώτην φοράν έτελέσθη είς τήν πό- 
λιν μας είς μνήμην τών πεσόντων Μακε- 
δομάχων. Όφείλομεν δέ νά τονίσωμεν 
τήν συγκ ίνΓσ ιν ,  ή όποία διακατείχε τό 
εκκλησίασμα, τό όποιον άνεπόλησε περα
σμένα αξέχαστα, ποΰ διηγώντας τάθά αΐ- 
σθανόμεθα υπερηφάνειαν καί πεποίθησιν 
διά τήν ζωτικότητα τής φυλής μας,ήτις 
είς τάς πτώσεις της άνεγείρεται ώς ό "Αν
τ ι ιό ς  καί άπό τάς συμφοράς άναγεννάται 
ώς έκ τήςτέφρας μυθολογούμενος φοΐνιξ.

Ή  τελετή τοΰ μνημοσύνου τούτου, 
κατά τό όποιον ιδιαιτέραν συγκίνησιν 
ήτθάνθηαεν προσατενίζοντες τό επιβλητι
κόν λάβ ιρον τής ’ Οργανώσεως μέ τήν 
εικόνα τοΰ Έθνομάοτυρος ίΛελά, μάς ε- 
κίνησε, πλήν τοΰ σεβασμοΰ · πρός τούς 
πεσόντας, καί ζωηρότερον τό ενδιαφέρον 
καί τόν οίκτον διά τούς έπιζώντά; Μ α
κεδονομάχους, τάς χήρας καί τά όοφανά, 
εί;τούς όπο;ους μέχρι σήμερον ή Πολιτεία 
δέν παρέσχε την υλικήν ύποστήρηξιν, 
οΰτε καί τήν ήθικην άκόμη ίκανοποίη- 
σιν. ώς ώφειλε σάν στοργική μμτέρα νά 
παρέσχη. Έ ξεδόθη πρό τίνος Διάταγμα 
περί καταρτισμοΰ Ειδικής Επιτροπής διά 
τον καταρτισμόν πινάκων τών Μακεδο
νομάχων κ.λ.π. πρός παροχήν συντάξε

Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Υ  Β Α Τ Α Λ Η  ΔΗ Μ Ο ΔΙΔΑΣΚΑΛΟ Υ

10 ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΑΤΟ» ΜΑΡΤΥΡΙΚΟΝ Κ Ρ Ο Υ Σ Ο Β Ο Ν  (ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ)
Ή  καταστροφή αύτοΰ ύπό τών Τούρκων κατά τήν Βουλγαρικήν

’Επανάστασιν τοΰ 1905

ως. Π αρ ’ δλον τοΰτο δμως νέα δυσεπί- 
τευκτοι διατυπώσεις εσχάτως απαιτούν
ται, αί όποΐαι καθιστώσι τήν ΰπόθεσιν 
δώρον άόωρον. Καί έρωτωμεν τούς αρ
μοδίους, μήπως οί επιζώντες Μακεδο
νομάχοι καί αί χηραι καί τά δρφανά τών 
εθνομαρτύρων, επειδή είναι μαρτύρων 
γυναίκες καί τέκνα, πρέπει δι5 αύτό μέ 
χίλια μαρτύρια νά τύχωσιν κρατικής 
αρωγής, διά νά μή πεθάνουν τόν εξ ασι
τίας θάνατον, περιφρονημένοι, εστερημέ- 
νοι, καί έγκαταλελειμμένοι επάνω στήν 
ψάθα πρός όνειδος τοΰ Κράτους καί τής 
πατριωτικής ιδεολογίας; ”Η πρόκειται νά 
έφαρμοσθή στερεοτύπιυς είς αυτούς τό 
δτι ή αμοιβή τών ύπέρ πίστεως καί πα
τρίδος άγωνιζομέμων οΰκ εστιν έν τφ  
κόσμφ τούτω:

Τοΰτο θά ήτο ασύγγνωστος εθνική 
αχαριστία δχι εποικοδομητική διά τήν 
κρατικήν αξιοπρέπειαν καί τήν πατριο>τι- 
τικήν ιδεολογίαν. Διά τοΰτο φρονοΰμεν 
δτι ή Πολιτεία δέν θά παραλείψο τό πα- 
π-ιρτιωτικον τοΰτο καθήκον της εχουσα 
ύπ’όψιν δτι οΰτω τονώνεται παραδειγμα- 
τικώς τό πατριωτικόν αίσθημα, τοΰ ο
ποίου σήμερον μάλιστα κατά τήν επο
χήν τοΰ άκρ ίου ύλισμοΰ καί τοϋ έκ τοΰ 
Κομμουνισαοΰ κυνδίνού έχομεν εϊπέρποιε 
καί άλλοτε απόλυτον άνάγκην δι* αυτήν 
τήν κρατικήν μας ένίσχυσιν καί τήν έθ
νικήν μ-χς ύπόστασιν.

Α Μ ΥΝ ΤΑΣ

Τό ετήσιον Μ νημόσυνον  

τοϋ Συνδέσμου Μακεδονομάχων  

Β ό λ ο υ

Μετά πάσής έπιβλητικότητος έτελέσθη 
προχθές Κυριακήν έν τφ  Τ ερφ  Ναφ  τής 
Άναλήψ εως προεξάρχοντος τοΰ Σεβα- 
σμιωτάτου ΜητροπολίτουΒόλου κ.Γερμα
νού καΐ συλλειτουργούντων απάντων τών 
αίδ. ιερέων τοΰ Ναοΰ καΐ τοΰ ίεροδιακό- 
νου τής Ίεράς Μητροπόλεως κ. Σωφρο
νίου Χουσοχοΰ τό ύπό τοΰ Συνδέσμου 
Μακεδονομάχων Βόλου ό «Παΰλος Μ ε
λά;» καθιερωθέν έτήσιον μνημόσυνον 
ύπέρ τοΰ έθ-νομάρτυρος Παύλου Μελά 
καί τών κατά εόν Μακεδονικόν άγώνα 
πεσόντων, κατά τό όποιον προσήλθον εν 
σώματι είς τόν ναόν τά μέλη τοΰ 'Συνδέ
σμου μετά τοΰ λαβάρου αύτοΰ.

Μετά τι^ν άκολ^υθίαν τοΰ Μνημοσύ
νου ό Σεβ. Μητροπολίτης μας διά λόγου 
πλτ)ρους πατριωτισμού άνέπτυξε διά μα
κρών τήν ιδέαν τής Πατρίδος, έξήρε τήν 
δράσιν τών Μακεδονομάχων καΐ τήν συμ
βολήν τής ορθοδόξου ’Εκκλησίας μας κκ>1 
τοϋ Κλήρου τόσον είς τόν Μακεδονικόν 
αγώνα δσον καί είς άπαντας τούς απελευ
θερωτικούς αγώνας τοΰ "Εθνους μας καΐ 
εκαυτηρίασεν έν τέλει τήν στάσιν τών έ- 
πιδιωκόντων ήδη τήν αύτονόμησιν τής 
Μακεδονίας μας κομμουνιστών.
Μ εθ" δ ό Πρόεδρος τοΰ Συνδέσμου ό- 

πλαρχηγός κ. Δ . Τσέγκος κατέθηκε πρό

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου καί τέλος)

Οΰτω τδ καταχθόνιον Βουλγαρι
κήν σχέδιον έπέτυχεν έν μέρει, διότι 
δ,τι δέν ήδυνήθησαν οί κομιτατζήδες 
μέ δλους αύτους τους άγώνας νά κα- 
τορθώσωσι τδ έπέτυχον rig συνδρομή 
τών Τούρκων, οί δποΐοι άφήρεσαν 
ώς ειπομεν,τδν πλοΰτον, τήνεύτυχίαν 
καί τήν ζωτικότητα τοΰ Ελληνικού 
πληθυθμοΰ και κατέστησαν αύτδν 
πένητα καί δυστυχή. Τ ί  άλλο λοι- 
πδν άποδεικνόει ή άδικωτάτη αδτη 
διαγωγή του Τούρκου στρατηγού η 
α?σχράν συνεν^όησιν μετά τών κομι
τατζήδων; Κατά τάς άπαισίας καί 
φρικτάς έκείνας ήμέρας τής άνακα- 
ταλήψεωςτοΰΚρουσόβουύπδτοϋΤουρ- 
κικοΰ στρατοΰ ύπέστησαν μαρτυρι
κόν θάναταν πολλοί έγκριτοι "Ε λ 
ληνες πολΐται ακραιφνή έθνικοί πα-

τοΰ κενοταφίου στέφανον έκ δάφνης προ- 
φωνήσας ώς εξής; « ’Αείμνηστε Νεκρέ 
’Εκπρόσωπε τών έπιζησάντων Μακεδο
νομάχων, κλίνω εύλαβώς γόνυ πρό τοΰ 
κενοταφίου σου καταθέτων τόν στέφανον 
τοΰτον είς ενδειξιν εύγνωμοσύνης διά τό 
πρός άπελευθέρωσιν τής φυλής ήμών χυ- 
θέν πολύτιμον καΐ τίμιον αίμά σου.

Ε υχαριστήρ ιον τοΰ  
25υνδέΊμ.ου ΛΊακεδονομ,άχων 
το ΰ  Ι Ια ρ α ρ τή μ α το ς  Β ό λ ο υ  

«  Ι Ια ΰ λ ο ς  Μ ελας »

Ό  Σύνδεσμος Μακεδονομάχων έκφρά- 
ζει καί δημοσίςι τήν ευγνωμοσύνην του 
καί τάς θερμάς εύχαριστίας του πρός τόν 
Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Δημητρι- 
άδος κ. Γερμανόν, διότι πάνυ προθύμως 
ηύδόκησε νά λαμπρύνη διά τής παρουσίας 
ίου τό ύπό τοϋ Συνδέσμου τελεσθέν ετή
σιον μνημόσυνον ύπέρ τοΰ έθνομάρτυρος 
Παύλου Μελά έν τφ  Ίε ρ φ  Ναώ  τής Ά 
ναλήψεως καΐ διά τόν έπί τή εύκαιρίφ 
ταύτη έκφωνηθέντα ί.λήρη πατριωτισμού 
λόγον του.
Ι ’ Επίσης ευχαριστεί τούς συμμετασχόντας 

ίερεΐς καί τόν ίεροδιάκονον τής ‘ Ιεράς 
Μητροπόλεως κ. Σωφρόνιον Χρυσο/οΰ, 
ώς καΐ πάντας τούς προσελθόντας κατά 
τό Μνημόσυνον συμπολίτας μας.

(’ Εκ τοΰ γραφείου τοϋ Συνδέσμου)

ράγοντες ώς όΠ ερ ικ^ή ς Μ. Βατάλης 
ίατρδς,Γκικας ζωέμπορος, Νικόλαος 
Πούσκας καί άλλοι έξιλαστήρια Θύ
ματα τής Ελληνικής ίδέας.

Οί φόνοι,αί διαρπαγαί καί αί λε
ηλασία! διήρκεσαν έπί 2 δλόκληρα 
ήμερονύκτια (ώραι φρικτής τών κα
τοίκων αγωνίας) έπαυσαν δέ τή έ- 
πεμβάσει τών διαφόρων Προξένων 
οΐτινες εν Μοναστηρίφ άπήτησαν 
άπδ τήν Τουρκικήν Κυβέρνησιν νά 
παύση τά έκτροπα ταΰτα, διότι άλ
λως Θά είναι υπεύθυνος αυτή ή Κυ- 
βέρνησις. Οί κάτοικοι οΐτινες κατά 
τήν διάρκειαν τών έμπρησμών καί 
λεηλασιών είχον όδηγηθή είς τδ ύ
περάνω τοΰ Κρουσόβου μαγευτικδν 
δάσος, φυλαττόμενοι ύπδ σειράς 
στρατιωτών καί οί δποΐοι καθ’ δλην 
τήν διήμερον διαμονήν των έν τώ δά- 
σει έτρεμον έκ τοΰ φόβου, ώς μετ’ έ- 
πιτάσεως έψιθυρίζετο, μήπως σφα- 
γώσι ύπδ τών Τούρκων,μόλις έπιτρα- 
πή διά νά είσελθουν δπου άντίκρυ- 
σαν τδ συγκινητικώτατον τών θεα
μάτων καπνοί, πτώματα προσφάτως 
κρεουργηθέντα σωροί έρειπίων οί ό
ποιοι έφραττον τδ πέρασμα καί ή- 
ναγκάσθησαν νά διανυκτερεύσωσι είς 
τά ύπολειφθέντα σπίτια δπως

Τήν έπομένην γυμνοί καί φρι
καλέοι τήν δψιν ήτοιμάζοντο νά έκ- 
πατρισθώσι, δπότε διά προτροπής 
τών σωφρονεστέρων καί δή τών διδα
σκάλων, πάντων έντοπίων, προελή- 
λήφθη δ έκπατριαμδς πρδς μεγί- 
στην θλΐψιν τών άνάνδρων Βουλγά
γων, οί δποΐοι αύτδ έπεδίωκον διά 
τοΰ κινήματος των.

‘Η ιστορική αΰτη καταστροφή 
τοΰ Κρουσόβου, ήτις μεγίστην ήσκη- 
σεν έπίδρασιν έπί τής περαιτέρω 1- 
ξελίξεως τοΰ έθνικοΰ μας προβλήμα
τος,αφύπνισε καί συνεκίνησε τδ Π α 
νελλήνιον, κατέστησε προσεκτικωτέ- 
ραν τήν έπίσημον ‘Ελληνικήν Κυ- 
(ίέρνησιν,ήτις κατενόησε πλέον φανε
ρά καί διείδε δτι έν τή άποπείραταύ- 
τη τοΰ άπαισίου Βουλγαρικοΰ Κο- 
μντάτουέκυκλοφορεΐτο δμέγιστος έ-



θνικός μας κίνδυνος καί τότε αντή
χησε πλέον πανταχόθεν τδ μέγα έ- 
θνικδν έγερτήριόν σάλπισμα.

Άμέσως καί πρώτον είς Μονα- 
στήριον έγένοντο σπουδαιαι καί συ- 
χναίσυσκέψεις μετάξι) τών έξεχόντων 
έθνικών παραγόντων πρδς λήψιν ά- 
ποτελεσματικών μέτρων κατά τών 
καταχθονίων σχεδίων τής Βουλ
γαρικής ύαίνης.

Ποδς τοΰτο αυθωρεί υπδτήν ήγε- 
σίαν τών έπισημοτέρων τής Ελληνι
κής Κοινότητος, ιατρών, δικηγόρων 
καθηγητών, διδασκάλων, προκρίτων 
καί λοιπών ίδρύθησαν έθνικά Κ έν
τρα είς διαφόρους πόλεις καί χωρία, 
άτινα ύπεΐκον δλα τυφ^ώς είς τδθαύ- 
μασιώτατον λειτουργοΰν έν Μονα- 
στηρίφ Κέντρον,τοΰ οποίου ή δικαιο
δοσία είς μεγίστην άκτίνα ήτο εύρυ- 
τάτη, διωργανώθη θαυμασία δπηρε- 
σία ποικίλη, τήν άποστολήν οίον νά 
φανατίσωσι μέχρι ενθουσιασμού τούς 
"Ελληνας τούς άγνοοΰντας τήν σα
τανικήν τών Βουλγάρων πλεκτάνην, 
νά διανοίξωσι τούς οφθαλμούς αύτών 
πρδ τοϋ τρομακτικού βουλγαρικού 
κίνδυνου καί τδ σπουδαιότερον νά 
έξοπλίσωσι άνδρας. Ούτοι διηροΰν- 
το είς δύο κατηγορίας είς δράστας 
οϊτινες προέβαινον είς θανατικάς έ- 
κτελέσεις έντδς τής πόλεως διά νά 
τρομοκρατήσουντούςΒ'>υλγάρους κ αί 
νά άναπτερώσωσι τδ καταπεσον φρό
νημα τών ήμετέρων καί είς σώματα 
ένοπλα, άτινα περιερχόμενα τήν ΰ- 
παιθρον,εργον είχον νά συγκρουσθώ- 
σι μετά τών πολυπληθών βουλγαρι
κών συμμοριών αϊτινες έστάθμευονά- 
νενόχλητοιείς τά διάφορα βουλγαρό
φωνα χωρία καί νά άποφεύγωσι έπι- 
μελώς πασαν συμπλοκήν μετά στρα
τιωτικού αποσπάσματος. Όποΐα υ
πήρξαν τά άποτελέσματα τή; δαιμό
νιας ταύτης διοργανώσεως.

’Ίσως* φανώσιν είς πολλούς α
πίστευτα άμέσως, ώς -διά μαγικής 
ράβδου τά- πάντα άντεστράφησαν, 
’ Αντί  τοϋ τρδμου τών ήμ τερών ά- 
πελπισία οδυνηρά κατέλαβε καί τδν 
Βουλγαρικόν πληθυσμόν καί τούς 
διέποντας τά τοϋ κομιτάτου, διότι 
πολλάκις ήκούοντο θάνατοι Βουλ
γάρων έντδς τής πόλεως, *δεκατι- 
σμοί Βουλγαρικών συμμοριών ύπδ 
τών ήμετέοω/ σωμάτων, τά όποΐα

ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ
*Η θανατική τιμωρία τοΰ Βουλγάρου  

Άρχικομιτατζή  Τ  ά ν ε

Μεμυημένος εις ιόν Μακεδονικόν 
αγώνα άπό τοϋ 1905 καί διατελέσας εν 
Ό στρόβφ  ως Κέντρον τοϋ Μακ. άγώνος 
άλληλογραφών μετά τοϋ Προξένου Θεσ)- 
νίκης άπό 1906— 1907 έμπίστευτικώς 
εμαθον παρά τοΰ Δημηρίου Γούλιου 
^Μισούρι) εκ τοϋ χωρίου Τσεγανη δπου 
μόνον αύτόν μετά 8— 10 οικογενειών 
εν δλφ εϊχαμεν ώς "Ελληνες,) δτι 6 πε
ριβόητος βούλγαρος βοϊβόδας Τάνες έκ 
Γορνιεσόβου καταγόμενος μετά τριών 
εμπίστων του δπλιτών έφίππωντήν23ην’ Ι-  
ουνίου 1906 διερχόμενοι 6κ Τσέγανης 
κατηυθύνοντο πρός τό Σαρακίνοβον Κα
ρατζόβας, δπου είχε κληθή ό Γάνες 
βοϊβόδα; υπό άλλου συναδέλφου του, καί 
όπόθεν έπισχρέφων μετ’ ολίγα; ημέρας 
θά κατέλειπε μίαν εσπέραν πέριξ τοϋ χω
ρίου Τοε / χνης μέ σκοπόν δήθεν νά κα- 
λέση παρ’  αύχώ χούς 8— 10 ύπολειφθβν- 
τας "Ελληνας χωρικού; (Τσεγάνα ;) Πα- 
πανχώνην, Δημήτριον Γούλιου, ’Αθανά
σιον Τζίκαν, Βασίλειον Χρήστου,Δημήχρ. 
Τζίκαν,Θωμάν Νάχην καί συσ τή σεις  αυ- 
τοϋς διά τελευταίαν φοράν, δπω; άσπασ- 
θώσι τό χρίσμα πλέον καί σχείλωσιν τά 
παιδιά των είς ιό βουλγαρικόν σχολεΐον, 
δεδομένου δτι δλοι οί κάτοικοι τοϋ χω
ρίου των είχον ύποκύψο καί εΐχον γίν(ΐ 
Βούλγαροι. Πράγματι τή 28 η 29 Ίουν. 
1906 δ ’ίδιος δ Δημήχριος Γούλιος ερχε- 
χαι είς "Οστροβον καί μέ ειδοποιεί, δχι 
,ώ; έπληροφ >ρήθ(ΐ, δ Τάνε; βοϊβόδας έπι- 
στρέφων σήμερον 28ην η 2g  θά παρα- 
μείνη εϊς τά καλύβια Τσε/άνη?, δπου 
καί θά προσεκάλει τούς ως άνω κατοί
κου;.. ’Επί xfi θετική αΰχχί πληροφορία 
βασιζόμενος άφ ’ ενός καί άφ’ ετέρου έν 
γνώσει διαχελών, δα  πέριξ τού Όσχρό- 
βου ούδέν άνχαρτικόν Σώμα εϊχαμεν διά 
νά ενεργήσω δ,χι χρειάζεχαι εις μίαν 
χοιαύχην ευκαιρίαν πρός τοϋχο, διόχι χά

πέριξ χωρία δλα είχον ΰποκύψη είς τόν 
Βουλγαρισμόν, αγωνία καί σιενοχωρία 
μεγάλη μέ κατέλαβε πώς νά μή χάσω 
τήν ευκαιρίαν αύιήν.

Προσκαλώ χούς συμπατριώτας καί 
συνεργάχας μου Χρηστόν Σχουγιαννίδην 
καί Πανχελήν ’ Αθανασίου, εϊς χούς ο
ποίους έκμυσχηοευθείς χήν παρουπαν 
χοΰ Τάνη παρα χά καλύβια Τσεγανη, 
καχασιρώνω μετ’ αύτών σχέδιον^ έξον- 
τώσεώς του. Βολιδοσκοπούμε** χόν φ ι
λέλληνα Τούρκον λοχαγόν Όστρόβου, 
Σαλή Έφένχην, δστις εδειξε προθυμίαν, 
καί δπλιζόμεθα μεχ’ αύχοϋ καί περί την 
8ον ώραν τής νυκτός άναχωρήσανχες Ιξ 
Όστρόβου εφθάσαμεν είς καλύβια Τσε
γάνη χήν 10ον ώραν, δπου καταλαβόν- 
τες επίκαιρα σημεία εΐς.χήν θέσιν Μ αγ- 
κίρτσε λειβάδα. Περί <ήν 11 ή 12 ώραν 
τής νυκτός άκούομεν εναν δοΰπον ίππων 
καί ύπόκωφον ψίθυρον. Πραγματι ο 
β.οϊβόδας 'Γάνε; μεχά τώ^ χριών συν
τρόφων του επιστρεφων θά διενυκχέρενυεν 
πέριξ τής τοποθεσίας αύχή;. ‘ Υποπχευ- 
θΐντεςτόν δοϋπον καί χόν ψίθυρον διακιν- 
δυνεύονχες καί έ'απονχες προχίοροϋμεν 
πρός κατάληψ.ν καταλληλότερων θέσεων, 
έκεΐ δπου έν ΐφ  μείαξύ ή τετραμελή; 
συμμορία άφιππεύσασα εοεσβ χού; ίπ 
που; τους πρός βοσκήν, χωρίς νά έννοή- 
σωσι δχι ούχί μακράν τους εδρίσκινχο οί 
ένεδρεύοντες πρό; τιμωρίαν των "Ελλη
νες.

Ή  ώ^α προχορεΐ 12η καί ήμεΐς ά- 
γωνιώμεν πώς θά έ/ιιχύχωμεν χοΰ σκο
πού μας. Ά π ό  κοινού πυροβολούμεν κα
τά τών τεσσάρων. Οί δύο φονεύονχαι 
έπί τόπου, οΐ εχεροι δύι, ό βοϊβόδας 
Τάνες καί ε ί ;  σύντροφός χου δια<?υγόν- 
τες άντεπυροβόλησαν, άλλ’ εϊς μάιην. 
Μ ετ’ ολίγα λεπτά έφονεύθησαν καί οΰ- 
τοι. Ουίως έξοντώθη ή συμμορία χοΰ 
περιβοηχου Τάνε βυϊβόδα μεχά χριών 
οπαδών χου. Έ π ’ αύχοΰ ηύ^ααεν αλλη
λογραφίαν διαφόρων Βουλγαρικών συμ
μοριών, χήν οποίαν απέδωσα χώ άειιινη- 
σχφ Λ ’ίμπρου Κορομηλά Προξένφ Θ ;σ)- 
νίκης, δσχις χήν 30ην ‘ Ιουνίου έ.τέστρε- 
ψεν σιδηροδρομικώς έκ Μονασχηρίου, ο
πού είχε μεταβή διά νά διαμαριυρηοή

συμμορίας, αΐτινες περιώρισαν πλέ
ον τήν δρασίν των είς ώρισμένα 
σημεία. ‘ Η τοιαύτη άμεσος καί αίφ- 
νιδίχ μεταστροφή έφερε καί τά ά-
ποιελέσματά της.  ̂ no(j eiJte „1<Α -----------

Κ α ί έβ λ επ ε τδ  σ υ γκ ινη τ ικ ώ τα -  είς τόν έκεΐ Τούρκον Βαλήν διά χήν πορ
τον έκε ΐνο  θέαμα, τδ  όποιον έπρο- πόληοιν ύπό χών Βουλγάρων τοΰ χωρίου
κ ά λ ε ι δάκρυα χαράς κα ί ένθουσι- Γοαδέσνιτσα, δπου ώς Ιμάθαμεν ειχ«

ατμοΰ. Πάντες άνεξαιρετως οί "Ελ
ληνες κάτοικοι, άν«;ξαρτήτως κοι·- 
νωνικής Θέσεως πλούσιοι καί πτω
χοί μορφωμένοι καί άγράμμχτοι 
συνεισέφερον άφειδέστατα τδν δβοτ
λδν των, πολλοί καί τδν έαυτον

κατεδίκασαν είς πολλά μέρη 
τελείαν νέκρωσιν τάς Βουλγαρικάς

τους πράς έξυπηρέτησιν 
κοϋ ίεροΰ δργου.

τοϋ Ιθνι-

Γραδέσνιτσα, δπου ώς έμάθαμεν είχ* 
μεταβή μέ τόν Βαλή Μονασχηρίου μ̂έ 
έφιππον χωροφυλακήν διά νά ϊδή έπί 
τόπου τήν καταστροφήν.

“Οσον άφορςί δέ τήν σύλληψιν χοΰ 
έ,θνομάρτυρος καπετάν "Αγρα δτλαοχη* 
γοΰ Ναούσης, δύναμαι νά βεβαιώσω δχι ο 
Τάνης βοϊβόδας δέν ήτο ώς ονεγράφΤΓ 
ται εις τό ύπ’ άριθ. 1 τεΰχος τοΰ̂  
περιοδικού «Μ ηκ. Ά γ ώ ν » ,  άλλ’ ήσαν οι 
κομιτατζήδες Ζλατάνης καί Κοκούδας

! Σ Μ Π Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ  C it  T O T  Π Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Κ Ο Τ  / Ι Γ Ω Ν Ο Σ
ΤΟΥ Α Ν Τ ΙΣ Υ Ν Τ Α Γ Μ Α Τ Α Ρ Χ Ο Υ  Κ. Χ Ρ Η Σ Τ Ο Υ  ΠΙΨΟΥ

‘Η εθνική δράσις τοΰ ιατροΰ 'Αγγέλου Σακελλαρίου  
έναντίον τής έν Γουμενίτση Βουλγαρικής προπαγάνδας

Ό  φίλος Άντ)ρχης κ. Χρ. Πίψος πρός δη- 
μοσίευσιν τής κατωτέρω ιστορικής πραγμα
τεία; του είς τόν «Μακεδον.κόν Ά γώ ν α » 
άπέστειλεν ήμΐν τήν εξής επιστολήν του.

Έ ν  Θεσ)νίκυ τή 8)10)29 

Πρός
τον κ. Πρόεδρον τοϋ Συλλόγου  

τής Εθνικής Όργανώσεως  
«Πκΰλος Μελας»  

ΈνταΰθαJ ---
Λαμβάνω τήν τιμ ήν νά πέμψ ω  

ύμΐν, κύριε Πρόεδρε, Ιστορικάς ά το- 
μικάς σημειώ σεις μου περ ι τής Έ & νι 
χής δράσεως τοΰ άειμνήστου Ιατροΰ 
Α γγέλου  Σακελλαρίου  κατά τόν Μ α 
κεδονικόν άγώνα έναντίον τής Βουλ
γαρικής προπαγάνδας έν τή  π ερ ιφ ε 
ρε ίς  μου Γ ουμεν ίτση , καϋ·ώς καί 
τοιαύτας π ερ ι τής τό πρώ τον  έμφ α - 
νίαεως έν τή  περιφερείφ  ταύτη τής έν 
λόγφ προπαγάνδας και τής ύπό τα ύ 
της έφαρμοαϋ'είσης με&όδου δράσεως 
διά τόν έκβουλγαριαμόν τώ ν Σλαυο- 
φώνων κατοίκων αύτής, μέ τήν θ ερ 
μήν παράκληαιν, δπως καταχωρη&ώ- 
αιν αϋται είς τό ύπό τήν έμπγευαμέ- 
νην ύμετέραν διεύ&υνσιν μηνια ΐον  
περιοδικόν δ «Μ ακεδονικός ‘Α γώ ν* 
διά νά Ελ&ωοιν εις φώς τά μαρτύρια  
πού ύπέστη  ό *Ελληνισμός τής έπαρ- 

I χίας μου καϊ οΐ ά&λοι τοΰ πρώ του  έν 
αύτή ’Εθναποστόλου  ’Αγγέλου Σ α 
κελλαρίου.

Μετά τιμής
Χρ. Πΐψος

’ Αντισυν ιαγμ^τάρχης

Μέ πολλήν εύχαρίστησιν άρχίζομεν 
σήμερον τήν δημοσίευσιν «τώ ν  σημειώ
σεων έκ τοΟ ΜακεδονικοΟ άγώνος» τοϋ 
φίλου άντισυνταγματάρχου καί πρώην 
βουλευτοΟ Γουμενίτσης κ. Χ ,ρ ή α χ ο υ  
Ι ϊ ί ψ ο ί )  περί της δράσεως τοΰ ΕατροΟ 
Α γ γ έ λ ο υ  2 ίχνιελλοιρ ίο\>  είς τδ

καταγόμενος δ μέν άπό τό χωρίον Γκο- 
λιασίιίνη ό δέ άπό Κ άτω  Κοπανός άμ- 
φότερα χωριά περιφερεία; Ναούσης, 
λανθασμένως άνεγράφη δτι κατά τήν 
σύλληψιν τοΰ Καπετάν “Αγρα, ήτο ό 
Τάνης, δ όποιος άποκλεισιικώς εδρασεν 
εις τήν περιφέρειαν Φλωρίνης μέ τελευ- 
ταΐον δριον δικαιοδοσίας τά χωρία 
Τσεγανη καί Ζερβής τής περιφερείας Ό -  
οτρόβου.

Οστροβον [Ά ρνισσα ] 3 'Οκτωβρίου 1929 

Σ  Χ Α Τ Ζ Η Χ Α Ρ ΙΣ Η Σ

τμί)μα έκεΐνο τ?)ς Γουμενιτσης.
Ή  περιφέρεια έκείνη της Γουμενί- 

τσης—Κρίβας—Μποεμίτσης (Άξιουπό- 
λεως) ύπηρξε'μία τών μδλλον δοκιμα- 
σθ·εισών δπό τοΰ Βουλγαρικοΰ κομιτάτου, 
συγκεντρώσαντος πολλήν κατ'αότης 
Ιχθ-ρότητα καί έπιθ·ετικήν δρμήν. Διά 
τοΰτο έθ-ρήνησε καί πολλά θύματα εϊς 
τον βωμόν τϊ)ς έλληνικ?;ς έν Μακεδονία 
ιδέας, έν οΐς καί μέλη τής οίκογενείας 
Πίψου.

Ό  αύτόθι κατά τό1891 έγκατασταθείς 
ιατρός "Αγγελος Σακελλαρίου έκ τών 
χωρίων τής ’Αττικής καταγόμενος, άπο- 
σ-ραλείς ύπό τοΰ έν Άθήναις έλληνικοΰ 
κομιτάτου, τή έκλογή καί προτροπή τοΰ 
Στεφάνου Δραγούμη, ανέπτυξε παραδειγ
ματικήν δραστηριότητα καί άπαράμιλ- 
λον πατριωτισμόν είς τόν κατά τοΰ βουλ- 
γαρικοΰ κομιτάτου άγώνα προκινδυνεύσας 
πολλάκις, άλλά καί κατορθώσας ν’ αντι
μετώπιση καί έξουδετερώση τήν κατά 
τών ‘Ελλήνων βίαν καί κακουργίαν έκεί- 
νου. Διά τοΰτο δ αείμνηστος ιατρός “Αγ
γελος Σακελλαρίου ύπήρξε καθ·’ δλην 
τήν περιφέρειαν έκείνην γενναΐον στή
ριγμα τοΰ έλληνισμοΰ τής Μακεδονίας 
καί εΐς τών διακριθέντων αγωνιστών αύ
τοΰ. Επομένως ή περιγραφή τής δρά
σεως αύτοΰ, τοΰ όποιου δημοσιεύομεν καί 
τήν είκίνα, άποθανόντος;; έκ τραύμα
τος, τό όποιον iXaps παρά τών Βουλγά
ρων κομιτατζήδων, περιγραφομένης μά
λιστα ύπό τοΰ κ. Πίψου, γνώστου τών 
άκριβών καί λεπτομερών αύτής γεγονό
των, αποτελεί διά τόν Μακεδονικόν άγώ
να πολυτίμους σελίδας τής ιστορία; 
αύτοϋ.

*  *
*

1. ‘Η πρώτη εμφάνισις τοΰ Βουλ -  
γαρισμοΰ έν τή έπαρχία 

Γουμενίτσπς

Διά νά καταννοηθή άρκούντως ή 
σπουδαιότης τής δράσεως τοΰ αει
μνήστου ’ Ιατροΰ ’Αγγέλου Σακελ
λαρίου είς τήν επαρχίαν μου Γου- 
μενίτσης έναντίον τής Βουλγαρικής 
προπαγάνδας καί διά νά έκτιμη- 
θή πρεπδνιως ή Εθνική ώφελιμότης 
αύτής ένόμισα σκόπιμον έν συντΐ- 
μψ νά περιγράφω άπδ πότε ενε- 
φανίσθη διά πρώτην φοράν 6 Βουλγα- 
ρισμδς είς τήν έπαρχίαν ταύτην, καί 
τίνα μέσα έχρησιμοποίησε διά τήν 
έξάπλωσίν του άνά τόν σλαυόφω- 
νον πληθυσμδν αύτής.

Χωρίς ν’άνατρέξω είς πλείστας 
δσας άδιασείστους ίστορικάς άλη- 
θείας τοΰ παρελθόντος περί τής 
‘Ελληνικότητος τοΰ σλαυοφώνου 
πληθυσμοΰ τής Μακεδονίας, άλλά 
λαμβάνων ύπ’ δψει μου τά άνυστε- 
ρόβουλα καί σύγχρονα Ιστορικά δι
ηγήματα έπιζώντων καί μή σεβα
σμίων γερόντων σλαυοφώνων τής ε
παρχίας μου καί στηριζόμενος είς 
τάς άτομικάς μου έρευνας καί πα
ρατηρήσεις Ιπ? τοΰ αντικειμένου 
τούτου, έπιτοπίους ώς έπί τδ πλεΐ- 
στον, καταλήγω άνεπιφυλάκτως είς 
τδ συμπέρασμα, δτι οί σλαόφωνοι 
κάτοικοι τής έπαρχίας Γουμενιτσης 
ετρεφον άνέκαθεν άγνά ελληνικά 
αισθήματα.

Κατά κοινήν δμολογίαν σήμε
ρον τών πρεσβυτέρων τήν ηλικίαν 
σλαυοφώνων κατοίκων τής έπαρ
χίας ταύτης ή λέξις «Βούλγαρος» 
μέχρι τοΰ 1870 ήτο παντελώς ά- 
γνωστοςμεταξύτοΰ σλαυοφώνου πλη
θυσμοΰ.

Έπιβεβαιοΰται δέ άπολύτως σή
μερον υπδ τών γεροντοτέρων τής 
έπαρχίας μου δτι δ Βουλγαρισμδς 
διά πρώτην φοράν ένεφανίσθη είς 
αύτήν κατά τδ 4 870.

Πράκτορες τής έν Κιλκίς έδρευ- 
ούσης Βουλγαρικής προπαγάνδας 
έπεσκέφθησαν τήν έπαρχίαν Γου- 
μενίτσης διά πρώτην φοράν κατά 
τδ έτος 1870, καί ήρχισαν τδν προ- 
σηλυτισμδν τών κατοίκων. ‘Ως μο
ναδικόν τεκμήριον τής Βουλγαρι
κής καταγωγής τών σλαυοφώνων 
προέβαλλοντδ γλωσσικόν ίδίωμα καί 
μόνον.

Μέσα δέ έφαρμογής τοΰ σκοποΰ 
τωνκατ’ άρχάς είχον τδ δφθονον 
χρήμα, διά τοΰ οποίου διέφθειρον τάς 
συνειδήσεις τών χωρικών καί βρα- 
δύτερον εθεσαν είς έφαρμογήν καί 
τήν δολοφονικήν μάχαιραν τοΰ βουλ- 
γάρου κομιτατζή, διά τής δποίας έ- 
τρομοκράτουν τούς κατοίκους.

Α ί  τραχείς καί φανατικαί κομ- 
ματικαί διαιρέσεις τών κατοίκων έξ 
αίτιας διαφορών έπί τών κοινοτικών, 
σχολικών καί έκκλησιαστικών πραγ
μάτων παρουσίαζον εύνοϊκδν έδαφος 
διά μίαν προσηλυτιστικήν ένέργειαν.

Είς τοιαύτην φθοροποιόν διαίρε- 
σιν τών προκρίτων τής κωμοπόλεως 
Γουμενιτσης δφείλεται ή διείσδυσις 
τής βουλγαρικής προπαγάνδας με-
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ταξί) αύτών και ή ϊδρυσις τής πρώ
της βουλγαρικής κοινότητος τφ 1875

Οί Βούλγαροι πράκτορες έγκολ- 
πωθέντες τούς προεξάρχοντας τής 
έλάσσονος μερίδος τώ ν  άντιμαχο- 
μένων κατώρθωσαν ένσπείροντες δι
αρκώς τήν διχόνιαν και τά  ζ ιζάν ια , 
ένσταλάζοντες  άμα έντέχως καί 
συνεχώς τδ δηλητήριον είς τήν ψυ
χήν αύτών κατά παντδς Ε λλη ν ικ ού  
νά τούς έξωθήσουν μέχρι τοϋ σημεί
ου νά άποσκιρτήσωσι τής ‘Ε λλη ν ι
κής κοινότητος κα ινά  συγκροτήσω- 
σι Βουλγαρικήν τοιαύτην.

Ούτως άπδ τδ 1875 περίπου ε- 
χομεν τήν πρώτην βουλγαρικήν
Κ ο ινό τη τα  είς Γουμένιτσαν καί μο
ναδικήν είς δλην τήν έπαρχίαν.

Βραδύτερον εκ τών  αύτών κομ
ματικών αφορμών καί κατά τδν αύ- 
τδν προπαγανδιστικόν τρόπον ένερ- 
γοΰντες οί πράκτορες τής βουλγαρι
κής ιδέας κατώρθωσαν νά θέσωσι πό- 
δα καί είς τά  χωρ ία  Τούμπα καί 
Γοργόπη, είς τά  όποια περί τδ 1880 
Εδρόθησαν Βουλγαρικαί Κο ινότητες

Έ κ  παραλλήλου ή βουλγαρική 
προπαγάνδα κατά τήν άνωτέρω έπο- 
χήν έ’θεσεν άμέσως είς έφαρμογήν 
κ α ί . έτερον -μέσον προσηλυτισμού 
καί μεταδόσεως τού βουλγαρισμοϋ 
λίαν άποτελεσματικδν.

Ή ρ χ ισ ε  τούτέστι νά προσλαμβάντ] τά 
τέκνα  τώ ν  πρωτοστατούντων είς τήν 
βουλγαρικήν ίδέαν καί νά σπουδάζη 
δωρεάνείςδιάφο-α Βουλγαρικά  Σ χ ο 
λεία .

Πράκτορες δ ιατρέχοντες τήν 
ύπαιθρον έθήρευον καί παρελάμβα- 
νον δρφανά καί τέκνα σημαινόντων 
χωρικών, τά  όποια έσπούδαζον δω
ρεάν είς βουλγαρικά ’ Ορφανοτρο
φεία, κατά τδν πλέον φανατικώτερον 
τρόπον έναντίον παντδς Ε λλη ν ικ ού .

Τό  μέτρον τοΰτο τής έκπαιδεύ- 
σεως σλαυοπαίδων δωρεάν είς τά  
βουλγαρικά σχολεία  μαζί μέ τδ ά- 
φθονον προπαγανδιστικόν χρήμα υ
πήρξαν εκ τών άποτελεσματικωτέ- 
ρων μέσων μεταδόσειος τοΰ Βουλγα- 
ρισμοΰ είς τήν έπαρχίαν Γουμενίσσης 
κατά τά  πρώτα έτη τής βουλγαρικής 
δράσεως, ήτοι άπδ τδ 1870— 1899.

Έ ν  τούτοις σοβαρά άποτελέσμα- 
τα  δέν κατώρθωσαν νά έπιτύχωσι, 
διότι τδ μέγιστον μέρος τώ ν  σλαυο- 
φώνων τής έπαρχίας μου έμεινεν ά- 
συγκίνητον άπδ . τδ σπαταλόμενον 
χρήμα τής προπαγάνδας καί έμεινε 
πιστόν είς τήν πατροπαράδοτον Ε λ 
ληνικήν ίδεολογι'αν.

Βραδύτερον δμως δταν άπδ τδ 
1900  προσετέθη είς τά  είρηνικά αύ- 
τά  μέσα δράσεως τής Βουλγαρικής

προπαγάνδας καί ή δολοφονική μά- 
χαιρα τοΰ κομ ιτα τζή  καί ήρχεσαν αί  
δολοφονίαι καί αί ά π α γχ ο ν ίσ ε ιςΈ λ -  
λήνων ιερέων, διδασκάλων, διδασκα- 
λισσών καί απλοϊκών σλαυοφώνων 
χωρικών,καί αί δηώσεις καίπυρπολή- 
σεις οίκιών καί χωρίων, διότι οί κά
τοικοι αύτών δέν ήσπάζοτο τδν Βουλ- 
γαρισμδν, καί έπεκράτησεν ούτω 
πλήρης σύγχισις καί τρομοκρατία 
τοΰ Ε λλη ν ικ ού  στοιχε 'ου, τό τε  ή λ -  
λοιώθη ούσιωδώς τδ  φρόνημα τών 
σλαυοφώνων τής έπαρχίας ταύτης. 
Ά λ λ ά  τήν τοιαύτην μεταβολήν τών 
φρονημάτων ύπδ τδ κράτος τής βίας 
καί τής τρομοκρατίας, έ γώ  τουλάχ ι
στον τήν θεωρώ μεταβατικήν καί 
άνύπαρκτον εί τούς σημερινούς σλαυ- 
οφώνους τής έπαρχίας Γουμενίσσης, 
καί μάλιστα μετά τήν έκουσίαν με- 
τανάστευσιν τών  αμφιβόλου Ε λ λ η 
νικής π ίστεως κατοίκων.

Κ α τά  τδ χρονικόν διάστημα άπδ 
τοΰ 1870,έποχής πρώτης έμφανίσεως 
τοΰ Βουλγαρισμοϋ είς τήν έπαρχίαν 
Γουμενίσσης, καί μέχρι τδ 1900, έ- 
ποχής ένάρξεως τής ένοπλου Βουλ
γαρικής δράσεως έν τή έπαρχία ταύ- 
τη  κατά τώ ν  Έ λληνοφρονούντων 
σλαυοφώνων κατοίκων, έξεπαιδεύθη- 
σαν Βωρεάν δπδ τής βουλγαρικής 
προπαγάνδας είς διάφορα βουλγαρι
κά σχολε ία  καί οίκοτροφεΐα ύπερε- 
κατδν νέοι καί νεάνιδες έκ τής έπαρ
χίας Γουμενίτσης (έντδς 30 έτών ).

'Ως διδάσκαλοι καί αί διδασκάλισ- 
σαι οί νεοφώτιστοι αύτοί Βούλγαροι 
υπήρξαν οί πλέον έπικίνδυνοι φορείς 
τού Βουλγαρισμοϋ άνά τά  χωρία 
Γουμενίτσης-Γενιτσών, καθ’ ο τέκνα 
έξωμοτών ’ Ελλήνων καί ε ίργάζοντο 
μετά λύσσης.

Οί πλε ΐσ το ι τούτων ελλείψει τ ό 
τ ε  έπαρκών σχολείων καί- μαθητών 
έν τή έπαρχίοι ταύτη περιήρχοντο τά  
σλαυόφωνα χωρία  κατηχοΰντες τον 
πληθυσμόν νά προσχωρήση είς τον 
Βουλγαρισμόνδιδάσκοντεςάνερυθριά- 
στως, δτι ή Μακεδονία ήτο χώρα 
Βουλγαρική καί, δτι ό Μ . ’Α λ έ 
ξανδρος ήτο Βουλγαρικής κ α ταγω -  

Υ ήζ·
"Eva τοιοΰτον έξωμότην νεοφώ- 

τιστον Βο,υλγαροδιδάσκαλον έκ Γοϋ- 
μενίτσης ήκουσα μίαν Κυριακήν τοΰ. 
1899 είς τδ χωρίον μου Κρίβαν νά 
διδάσκη τοιαΰτα τερατουργήματα είς

ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΩΝ ΜΟΥ ΑΝΑΜΝΗΣΕΩΝ

01 ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ Μ Α  Ϊ Α ΕΤΗ 1903-1907
Τί ήτο τό Κέντρον καί πως διεξήγετο ή ύ«ηρεαία αύτοΰ — ‘Η ‘Ιερά 
Μητρόπολις καί ή συνεργασία αυτηδ μετά τοΰ ‘Ελληνικοί Προξενείου

τούς χωρικούς έν μέση π λα τε ίς .

Έ χρε ιάσθη  ή έπέμβασις τώ ν  
προυχόντων διά νά έγκαταλείψη  ά 
ναυλα τδ χωρίον μ,υ.

Τ ινες  τώ ν  τροφίμων τής βουλγα
ρικής προπαγάνδας ώς Ά ξ ) κ ο ί  καί 
άνώτεροι υπάλληλοι τοΰ βουλγαρι
κού Κράτους διεδραμάτισαν σπου- 
δαΐον ρόλον μεταδόσεως καί ένισχύ- 
σεως τοΰ Βουλγαρισμοϋ είς τήν έ
παρχίαν Γουμενίτσης.

“ Α λ λ ο ι  βραδύτερον δίαν άπδ τδ 
1900 καί έντεΰθεν ήρχισεν ή ένο
πλος δράσις τής βουλγαρικής προ
παγάνδας, όντες διδάσκαλοι καί Α 
ξιωματικοί, ήγήθησαν πολυμελών 
συμμοριών κομιτατζήδων καί έση- 
μείωσαν τήν αίμοβορωτέραν δρασιν 
είς τήν έπαρχίαν ταύτην κατασφά- 
ξαντες αθώους ίερεΐς, διδασκάλους 
καί προύχοντας συμπατριώτας των, 
διά μόνον τδν λόγον δτι δέν ήσπά- 

I ζοντο τδν βουλγαρισμόν.

Τοιαύτη έν ολίγοις  ύπήρξεν ή 
δρασις τής βουλγαρικής προπαγάν
δας είς τήν έπαρχίαν μου Γουμένι
τσαν άπδ τδ 1870, εποχής πρώτης 
έμφανίσεώς της είς τήν έπαρχίαν 
ταύτην καί μέχρι τοΰ 1912 (έπ ί 42

! §Τή). r Λ
’ Εν γεν ικα ΐς γραμμαΐς ή εθνο

λογική κατάστασις έν τή  έπαρχία 
j Γουμενίτση κατά τδ 1891, έποχής 

ένάρξεως τής ’ Εθνικής δράσεως έν 
τή έπαρχία ταύτη τοΰ αειμνήστου 

i Ία τροΰ  Α γ γ έ λ ο υ  Σακελλαρίου, έ- 
παρουσιάζετο ώς εξής.

1) Ή  βουλγαρική προπαγάν
δα έδρα άποφασιστικώς, δραστη- 
ρίως καί άνενοχλήτως είς βάρος τοΰ 
‘ Ελληνισμοΰ. Βουλγαρικά σχολεία  
καί έκκλησίαι ύπήρχον μόνον είς 
Γουμένιτσαν, Τούμπαν καί Γ οργό 
πη ν.

2) ‘Η  πλειονότης τού σλαυο- 
φώνου πληθυσμού ήτο πιστή καί 
άκλόνιτος είς τά  πατροπαράδοτα 
έλληνικά ίδεώδη. Σ χ ο λ ε ία  ‘ Ε λλη 
νικά καί έκκλησίαι έλειτούργουν 
είς άπαντα τά  χωρ ία  μηδέ τών  ά 
νωτέρω  έξαιρουμένων.

3) Ούδεμία ώργανωμένη τοπ ι
κή άμυνα καί άντίδρασις κατά τής 
βουλγαρικής προπαγάνδας ύπήρχε 
τότε  πλήν τής πείσμονος έμμονής 
τών σλαυοφώνων κατοίκων είς τά

Β
Μία εκ τών μάλλον αποκεντρών αι

θουσών τοΰ Ελληνικού Προξενείου Θεσ
σαλονίκης άπετέλει τό όνομαζόμενον 
Κέντρον τής Όργανώσεως τοΰ Μακεδο
νικού Ά γώ νο ς  Θεσσαλονίκης. Έ ν  αύτφ 
έσύχναζον, ώς έπί τό πλεΐστον, οί έκ τοΰ 
Κομιτάτου τών Α θ η νώ ν  έρχόμενοι διά
φοροι οπλαρχηγοί καί Μακεδονομάχοι 
οί έκ τοϋ έσωτερικοΰ τής Μακεδονίας ερχό
μενοι ένθουσιώδεις νέοι, ϊνα προσφέρω- 
σι τας έθνικάς των Υπηρεσίας είς τήν 
πολυδυναστευομένην τότε Μακεδονίαν, 
μέ ψευδώνυμα και ως προξενικοί υπάλ
ληλοι έκ διακεκριμένων καΐδεδοκιμασμένης 
αξίας αξιωματικών μελών τής κεντρικής 
επιτροπής, ευρισκόμενον είς άμεσον ε
παφήν μέ τά έπίλεκτα μέλη τοΰ Κομι
τάτου Α θ η ν ώ ν , έξ ών έτελεΐτο πάσα κί- 
νησις εθνικής φύσεως μέ μέγα δίκτυον 
μεμυημένων είς τόν αγώνα νέων πάσης 
τάξεως κα!. άφωσιωμένων είς τάς διατα- 
γάς αύτοΰ.

Πολλοί τούτων έχρησίμευον ώς κο- 
μισταί διαφόρων ειδήσεων τής βουλγα
ρικής προπαγάνδας πολιτικής κινήσεως, 
διαφόρων διαταγών καί έπιστολών απει
λητικών πρός διαφόρους "Ελληνας πο- 
λίτας, διατελοϋντας έξ άγνοιας ίσως 
είς έμπορικάς σχέσεις μετά βουλγάρων 
Ή  ΰποφαινομένη κατοικούσα παρά τινα 
βουλγαρικήν συνοικίαν, έν fi μετά τών 
βουλγαρικών οικογενειών συνεκατοό^ουν 
καί 'Έλληνες, ποσά,ας δέν έγενόμην μάρ-

προγονικά των Έ λ λ η ν ικ ά  ίδεώδη.

4) Έ / τα τ ική  προσπάθεια τής 
βουλγαρικής προπαγάνδας δωρεάν 
έκπαιδεύσεως σλαυοπαίδων.

4 ) Α ί  τουρκ ικα ί άρχα ί τή ς  έ 
π α ρχ ία ς  Γ εν ιτσ ώ ν  - Γ ου μ εν ίτση ς κ α 
τά  τδν α ν τα γω ν ισ μ όν  Ε λ λ ή ν ω ν  κα ι 
Β ο υ λ γα ρ ιζό ν τω ν  παρέμειναν απαθείς 
θ εα τα ί άκολουθοΰσαι τδ  δόγμ α  αύ
τώ ν  «δ ια ίρ ε ι καί β α σ ίλ ευ ε » κα ί ε
ν ίο τε  τα σσόμ ενα ι μέ τδ  μέρος πού 
θά έδ ιδε τά  π ερ ισσότερα  δώρα καί 
χ ρή μ α τα  καί ά λ λ ο τε  ύποκαίουσαι 
τδ ν  δ ιχασμ όν αύτών.

Ι δ ο ύ  κ α τω τέρ ω  έν συνόψει ή 
Ε θ ν ικ ή  δρασις τοΰ Ία τρ ο ΰ  Α γ 
γ έλο υ  Σ α κ ελλα ρ ίου  είς τή ν  έπαρ
χ ία ν  Γουμενίτση ς.

|’Ακολουθεί]

τυς παρομοίων σκηνών έξ αφορμής α
πειλητικών επιστολών, ριπτομένων νύ- 
κτωρ εϊς τάς έλληνικάς οικίας, δι’ 
ών έπετάσσετο ή άπομάκρυνσις καί ή έκ- 
δίωξις τών συγκατοικούντων βουλγαρι
κών οικογενειών.

Οί ατρόμητοι οΰτοι νέοι έν τή εκ
πληρώσει τής έθνικής των έντολής, πολ- 
λάκις συνελαμβάνοντο καί έφυλακίζοντο 
υπό τών Τούρκων.

Έ κ  τών κυριωτέρων παραγόντων τής 
Έ θνικής κινήσεως έν Θεσσαλονίκη ήτο 
κατά τήν εποχήν έκείνην ό κ. Ρίττερ, 
δστις χάρις είς τή* ξένην υπηκοότητά 
του έμενεν ασύλληπτος ώς έπί τό πλεΐ- 
στον, δράσας έθνικώτατα καί προσενεγ- 
κών πλείστας δσας έθνικάς υπηρεσίας

Είς τό Κέντρον ωσαύτως εΰρισκον 
άσυλον πάσης φύσεως άγωνισταί χρη<Λ- 
μεϋον τοΰτο ώς τόπος καταφυγίου αυ
τώ ν  καί τώ ν άνταρτικών σωμάτων έκ 
πολιτών σημαινόντων μέ φλογερά πα
τριωτικά αισθήματα, πρός προστασίαν 
τών Ε λλή νω ν κατά τής δργιαζούσης 
τοτε βουλγαρικής προπαγάνδας.

Έ ν  γένει τό Ελληνικόν Προξενεΐον 
τής Ελλάδος έν Θεσσαλονίκη κατά τούς 
χρόνους τών Μακεδονικών αγώνων έ- 
χρησίμευεν ώς όρμητήριον, ούτως εί- 
πεΐν, τώ ν Έλληνικών Σωμάτων εισερ
χομένων καί έξερχομένων διά τής οπί
σθιας κρυφίας θύρας, πρό; αποφυγήν 
υπονοιών έκ μέρους τών Τουρκικών αρ
χών.

Ά λ λ ά  μ’ δλας τάς προφυλάξεις καί 
μ’ δλας τάς μεταμφιέσεις δέν κατώρθω
σαν ν" άποφύγωσι τούς καιροφυλακτοΰν- 
τας τότε Βουλγάρους καί τήν οξυδέρκειάν 
των, οΐτινες τά αύτά μέσα μετήρχοντο, 
τήν αύτήν καί έτι δραστηριωτέραν καί 
συστηματικήν προπαγάνδαν ;έξετέλουν 
μετά της μεγαλυτέρας μάλιστα μυστι
κότητας

Τούτου ενεκεν έφοδοί τινες έν τφ  
Προξενείφ έκ μέρους τών τουρκικών 
αρχών, τή υποδείξει πάντοτε τώ ν Βουλ
γάρων, ήνάγκασαν τούς ιθύνοντας τότε 
τόν Μακεδονικόν άγώνα, δπως λάβωσι 
τά κατάλληλα μέτρα, οί δέ διορισμοί ο ΐ
τινες έδίδοντο άλλοτε άνευ τινός προφυ- 
λάξεως έστέλλοντο ύπό τοΰ Γενικού 
Γραμματέως ώς προερχόμενοι έκ τής 
‘ Ιερας Μητροπόλεως, ή έλαμβένοντο 
άπ’ ευθείας έξ αύτής ταύτης τής Μ η
τροπόλεως, ύπογεγραμιιένοι μάλιστα υ
πό τότε Άρχιερέως θεσ)νίκης Α θ α ν α 
σίου.

Έ πίσης καί ή μετάβασις καί συνά- 
θροισις τών διδασκάλων πρός λήψιν τών
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νΰν άπόστραχον Ά ντ)ρχην Στέφ ανον  Δούκαν  
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ύπηρετησαντος είς τό  Σ ώ μ α  του και δ ιατελέσαντος γραμματέως αυτοΰ.

(Έ κ τώ ν επισήμων ήμερβλογί«ν καί τώ ν σχετικών έκβέοεων τοΰ οώματβς)

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

- 7 - 10 Απρ ιλ ίου  1905

Μετακινούμεθα άπό θέσεως εϊς θέσιν 
Ιπισκεφθέντες τό χωρίον Κοντάτσικο 
προς τόνωσιν τοϋ έθνικοΰ φρονήματος 
τών κατοίκων και τήν Μονήν τής Α γ ί 
ας Τριάδος.

Τήν 18ην ώραν τής 10ης ’Απριλίου 
ευρισκόμενα έν πορείςι διευθυνόμενοι 
προς τό χωρίον Λάγγαν οπότε εν τή θ έ · 
σει «Λ ειβάδια » αγγελιοφόρος έλθών ά- 
νηγγειλεν ήμΐν δτι απόσπασμα τουρκικοΰ 
Στρατοΰ υπό δύο αξιωματικούς άφίκετο 
εις τό άνω χωρίον πρός καταδίωξιν ήμών.

Έ π ί τή είδήσει ταΰτη, ώς ήτο επό
μενον, άνεστείλομεν χήν πρός Λάγγαν πο
ρείαν και άπεφασίσθη νά διανυκτερεύσω- 
μεν πλησίον τής θέσεως ταΰτης κα'ι εις 
χώρον κατάλληλον ΐνα μή φαίνωνται μα- 
κρόθεν αί πυραί απαραίτητοι ένεκα τοΰ 
δριμυτάτου ψύχους και τής χιόνος, ήτις ει- 
σέτι άφθονος κατέκειτο.

11 ’Απριλίου
β

Τήν πρωίαν τής ημέρας ταΰτης με-

διορισμών των, δέν έλάμβανε χώραν εν 
τφ  Έλληνικφ Προξενείφ, άλλ’ έν τή 
‘ Ιερά Μητροπόλει, μεθ·1 ής οί έν τφ  
Προξενείφ έπεκοινώνουν διά τών κλη
τήρων (καβάσιδων) διά τής οπίσθιας θύ- 
Quc, τής συνδεοΰσης τήν Μητρόπολιν μέ 
τό ΓΙροξενεΐον.

Ούτω δέ ή υπηρεσία τοΰ Προξενείου 
περιωρίσθη εϊς τάς πρός όργάνωσιν τοΰ 
ένοπλου Μακ. άγώνος συντόνου ένερ
γείας o’-αν μάλιστα τό βουλγαρικόν κομι- 
τάτον άποθρασυνθέν προέβαινεν εϊς ά- 
καχονομάσχους έναντίον.τοΰ Έλληνισμοΰ 
κακουργίας.

Γενικός Πρόξενος τής ‘Ελλάδος κα
τά τήν εποχήν έκείνην ήτο ό αείμνηστος 
Λάμπρος Κορομηλάς άνήρ άνωτέραςπνευ- 
ματικής μορφώσεως καί δραστηριότητος 
δστις άνχεκαχέσχησεν έπαξίως τόν προκά- 
τοχόν του Εύγενειάδην δστις καίτοι κα
λός ώς πρόξενος δέν έθεωρήθη έπαρκής 
προς όργάνωσιν τοΰ ένόπλου άγώνος.

Ό  Λάμπρος Κορομηλάς ώς γενικός 
Πρόξενος Θεσ)\ίκης άνέλαβε μετά θερ-

τεκινήθημεν εϊς άλλην έκεΐ πλησίον 
θέσιν καταλληλοτέραν.

‘Ως έξάγεται έκ τών μέχρι τοΰδε 
εκτεθειμένων τά στρατιωτικά άποσπά- 
σματα, διευθυνόμενα ύπό άξιοματικών 
Α λβα νώ ν εμπείρων διηνεκώς κινούν
τα ι  και πάσαν δυνατήν προσπάθειαν 
καταβάλλουσι πρός άνακάλυψιν ήμών.

Π α ρ ’  ολα ταΰτα άδυναχοΰσι νά α- 
νακαλύψωσι τά ϊχνη μας, άφ ’ένός λό- 
γφ τοΰ δτι άριστα έλεαυύργει ή με- 
θοδικώτατα ώργανωμένη υπηρεσία ή
μών τών πληροφοριών καί καιασκο- 
πείας, άφ’ έτέρου δέ διότι τά τε δρο-. 
μολόγια και τά λημέρια ήμών έξελέ- 
γοντο καταλληλότατα χάρις εϊς τήν πο
λύτιμον συνεργασίαν τοΰ γηραιοΰ ο
πλαρχηγού καί τήν έϊδικότητά του περί 
τά τοιαΰτα Καπετάν Γκοΰτα.

Περί την 8ην ώραν τής ήμέρας 
ταΰτης τά καραούλια (σκοποί) μάς π λ η 
ροφόρησαν δτι έν τή θέσει Λειβάδι έ- 
θεάθη ερχόμενον απόσπασμα τουρκικοΰ 
Στρατοΰ. Τ ό  απόσπασμα ΐσταται καί 
οι άξιωματικοί συσκέπτονται.

Πρός στιγμήν ύποπτευόμεθα κατά-

μοΰ ζήλου καί σπάνιάς δραστηριότητος 
τήν διεύθυνσιν τοΰ όργανωτικοΰ έργου 
τοϋ ένόπλου άγώνος, βοηθούμενος ύπό 
τών ώς υπαλλήλων ή γραμματέων τοϋ 
προξενείου διορισθέντων άξιωματικών τοΰ 
έλληνικοΰ στρατοΰ, έν οις έκ τών πρώτων 
Κ  ά κ κ α β ο ς(ύπό τό ψευδώνυμονΖώης,) 
‘ Ε ξ  ά δ ά κ τ υ λ ο ς  (ύπό τό ψευδώνυ
μον ’Αντωνίου,) Ταβουλάρη, (ύπότό ψευ
δώνυμον Κατσάνος.) Ά λ .  Μαζαράκης 
(ύπό τό ψευδώνυμον’Ιωαννίδης) και άλλοι 
κατόπιν.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΥ

Ε θ ν ι κ ή
έν το ΐς  βχολείοις δ ιδ ϊοκαλ ία  ι
δ ίω ς  ή διάδοβις τίίς έλληνιχής 
γλώσσας.—Ο ι  αρχιερείς, ο ί  έπι- 
Οεωρηταί τών  σχολείων, τ ό τ ε  τ ό  
« ρ ώ τ ο ν  επί το ύ τω  διορισθέντες 
εξ ’Α θ η νώ ν ,  ο ί  ίερεϊς και ο ί  δ ι 
δάσκαλοι στυλοβάται τοΰ  Μ α 
κ εδον ικο ί άγώνος και τής Μ ε 
γάλης εθνικής ιδέας.

δοσίν τινα τοΰ σώματος, άπέχοντος 
τοϋ αποσπάσματος περί τό χιλιόμε- 
τρον καί άποιτασίζομεν έπιτρέποντος 
τοΰ δασώδους τοΰ εδάφους *»ά μετα- 
κινηθώμεν καί καταλάβωμεν θέσιν κα
ταλληλοτέραν, ώστε έξ αύτής νά ε’ νε 
εύκολον, τό μέν νά άμυνθώμεν έν πε- 
ριπτώσει έπιθέσεως, τό δέ καί νά ύ- 
ποχωρήσωμεν έν άνάγκη. Τό απόσπα
σμα δμως διαιρεθέν εις δύο τμήματα 
διευθύνεται πρός τό βουνόν ”Οντρια 
έλπίζον δτι εις τοΰτο περιπολοΰν ήδύ
νατο νά τεθή έπί τά ίχνη μας, δι
ότι δντως τά Ό ν τρ ια  έθεωροΰντο ώς 
τό καταφύγιον ήμών, καί ενεκα τού
του άποφεύγομεν, έφ5 δσον ήτο δυνα
τόν ταΰτα.

Έ κ  τής θέσεως ταύτης Κρυονέ- 
ρι καλούμενης, άνεχωρήσαμεν τήν 
10.30 ώραν διευθυνόμενοι πρός Λ ό γ 
γον, άφοΰ έπληροφορήθημεν δτι τό 
Στρατιωτικόν άπόσπασμα διηυθύνθη 
πρός τά Βουλγαροχώρια.

Τήν 20ην ώραν άφικόμεθα εις τό 
χωρίον Λάγγα κομ άφοΰ ό άρχηγός 
εκαλεσε τους προκρίτους καί άνέπτυ- 
ξεν αύτοΐς τόν σκοπόν τοΰ διεξαγο- 
μένου άγώνος έξήλθομεν καί διενυ
κτερεύσαμεν εϊς τήν θέσιν Έ λ α τα  τής 
περιφερείας τοΰ χωρίου τούίου'

12 ’Απριλίου 1905

Διημερεύομεν καί διανυκτερεύομεν έν , 
τή αύτή θέσει.

13 και 14 ’Απριλίου 1905

Τό Σώμα εύρίσκεται έν αναπαύσει έν 
τή περιφερείς τοΰ χωρίου Λάγγα.

15 ’Απριλίου 1905

Διημερεύομεν έν τή θέσει «Λειβάδι» τοΰ 
αύιοΰ χωρίου. Έ νταΰθα κατόπιν προη
γούμενης συννενοήσεως άφίκετο κρύφα 
Νάκος τις βλάχος έκ τών κατασκόπων 
μας, γνωρίζων άπό έτών τούς Βουλγάρους 
κομητατζήδες καί μάς έπληροφόρησαν δτι 
οί έν το ΐς Βουλγαρικοΐς χωρίο ς Βούλγα
ροι κομητατζήδες κατά πάσαν πιθανότη
τα θά κατέφευγον εϊς τό "Οντρια κατόπιν 
τών αύστηρών ερευνών, ά'ς τήν προηγου- ί 
μένην ειχεν ένεργήσει εϊς τάς οικίας τών 
Βουλγαρικών χωρίων τό άπόσπασμα τοΰ ·; 
Τουρκικοΰ Στρατοΰ.

Κατόπιν τής πληροφορίας ταύτης παga- 
λαβόντες τοΰτον μεθ’ ήμών ώς οδηγόν 
άνεχωρήσαμεν έκ τής θέσειος ταύτης τήν 
20, 30 ώραν διευθυνόμενοι πρός τά "Ον- j 
τρια, δπου εφθάσαμεν τήν 22 ώραν. Έ ν 
ταΰθα έντός κοιλώματος τίνος έμείναμεν 
δπως άναπαυθώσιν οί άνδρες έπ’ όλίγον. ■

Τήν 2αν ώραν τής 16ης Απριλίου με- ] 
τεκινήθημεν έντεϋθεν καί κατελάβομεν 
τήύποδείξει τοϋ ϊδίουΝάκου ετέραν θέσιν 
καταλληλοτέραν διά τήν διημέρευσιν τοΰ 
σώματος καί παρακολούθησην τών κινή- . 
σεων τών Βουλγάρων, καθόοον άντικει- . 
μενικός σκοπός τής ε ϊςΌ ντρ ια  μεχαβάσε-

ώς μας ήτο ή άνακάλυψις καί εξόντωσις 
τής Βουλγαρικής συμμορίας.
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Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ  Μ Α Ν Τ Ο Υ Β Α Λ Ο Σ  Κ Α Π Ε Τ Α Ν  Τ Α Ύ Γ Ε Τ Ο Σ
Γόνος τής έκ Μάνης Ιστορικής οίκογενείας έκλεγείς ύπό  

τοϋ προέδρου τοΰ έν Ά θ ή ν α ις  Μακεδονικοΰ κομιτάτου άειμνή· 
οτου Γερογιάννη άπεστάλη τφ  1 9 0 5  εΐς Βογατσικόν  ώ ς  όπλαρ- 
χηγός λοχίας ών τότε ήδη δε άπόατρατος συνταγματάρχης τοΰ  π ε
ζικού . ’Ειέΰ·η ύπό τάς διαταγάς τοϋ άρχηγοΰ ΝΙΚΟ ΛΑΟ Υ Γ Ε Ρ 
Μ Α ,  δστις είχε τήν έπ ίβλεψ ιν  τών άλλων σωμάτων. "Ελαβε μέ
ρος είς πολλάς μάχας κατά Τούρκων καί Βουλγάρων ΐτετράχις  
τραυματιστείς . Είς τήν μεγάλην μάχην τής Λόσνιτσας έτραυμα· 
τίσ&η σοβσρώς θελήοας  νά διαοώση τον τραυματισ&έντα άρχη- 
γόν άείμνηστον άρχηγόν καηετάν Γ Ε Ρ Μ Α Ν .  Είς τήν περ ίφη-  
μον έκείνην μάχην 6 0  Άνδρες τοϋ σώματος Γέρμα έμάχοντο 
ήρω 'ι 'κώς έπ ι τετράωρον έναντίον τοΰ έκ 1 ,ΟΟΟ άνδρών ισώ μ α 
τος ΤουρΗΐΗοΰ στρατοΰ τάγματος τών κυνηγών, έδρεύοντος είς Α ε ι -  
ψίστην. Τήν φοβεράν ταύτην μάχην διηύ&υνεν ό άρχηγός Φα- 
λνρέας (Καηετάν ΖάκΗας, νΰν υποστράτηγος έν ένέργείςι. i

16 'Απριλίου 1905

Διημερεύομεν έν τή θέσει ταύτη, άπό 
τής οποίας δεσποζούσης τώ ν Βουλγαρι
κών χωρίων παρακολουθοΰμεν τάς κινή
σεις τώ ν Βουλγάρων χωρικών καί κατο- 
πτεύομεν τά τυχόν λημέρια τών Βουλγά
ρων κομητατζήδων, πλήν ούδεμία κίνη- 
σις μάς πείθει περί τής εξόδου αύτών έκ 
τών έν ταΐς οΐκίαις κρυπτών των, καί ού
τω  τήν 17. 30 άνεχωρΰσαμεν έντεϋθεν 
καί μετάπορείαν ήμισείας ώραςέ'στημεν έν 
τή θέσει Σκάλα Ό ντρίων,ΐνα  σκεφθώμεν 
οποίαν οδόν επρεπε νά άκολουθήσωμεν, 
ινα τήν εσπέραν εύρεθώμεν εϊς τά πέριξ 
τοΰ χωρίου Ζάντσκο. Έ ν  τή θέσει ταύτχ) 
οί οπλαρχηγοί Λίμπρας καί Λιοΰ^ος μετά 
πέντε οπαδών έδήλωσαν δτι έπιθυμοΰσι 
ν* άποχωρισθώσι τοϋ σώματος. Κατόπιν 
τούτου ούτοι διηυθύνθησαν πρός Λάγγαν 
οδηγούμενοι ύπό δδηγοΰ χορηγηθέντος 
αύτοΐς ύπό τοΰ άρχηγοΰ.

Μετά τοΰτο τό σώμα συνεχίζει τήν 
πορείαν του καί περί τήν 20ην ωραν α · 
φικόμεθα εϊς τό χωρίον Ζάντσκον όπόθεν 
έφοδιασθέντες διά τροφίμων έξήλθομεν 
καί διηυθύνθημεν πρός τήν θέσιν «χαλα
σμένος τόπος» τής περιφερείας τοΰ άνω 
χωρίου, ένθα καί διενυκτερεύσαμεν.

17ην Απριλ ίου  1905 (  ημέρα 
τοΰ Πάσχα)

Διημερεύομεν εϊς τήν αύτήν θέσιν, ήν 
έξελέξαμεν ώς κατάλληλον διά νά εορτά- 
σωμεν τήν ήμέραν τοΰ Πάσχα.

Δέκα όβολίαι άμνοί, ούς εϊχαμεν προ- 
μηθευθή έκ τής αγοράς Τσοτυλίου έτέθη- 
σαν εϊς τήν πυράν, οί ά ' δρες έκρουον τά 
κόκινα ώά καί έδέχοντο τάς εύχάς εύαρίθ- 
μων έκ τών πέριξ χωρίων χωρικών, οΐτί- 
νες μάς έπισκέφθησαν εις τό λημέρι έπί 
τή εορτή τοϋ Πάοχα. Ή  ήμέρα αύιη δι- 
ήλθεν έν άδιαπτώΐφ  χαρά τήν δέ εσπέραν 
διά λόγους άσφαλείας μετεκινήθημεν εις 
άλλην έκεΐ πλησίον θέσιν, ένθα καί διε
νυκτερεύσαμεν.

ISnv ’Απριλίου 1905

Τήν 3ην ώ^αν έξεκινήσαμεν έκ τής ά
νωτέρω θέσεως καί τήν 5ην ώραν άφικό
μεθα εϊ; τήν θέσιν Χελιμόδι τής περιφε- 
ρείας τοΰ χωρίου Κωνστάτσικον Τήν ΙΟην 
ώραν έλήφθη ή πληροφορία δτι τήν πα- 
ρελθοΰσαν νύκτα άπόσπασμα τουρκικοΰ 
Στρατοΰ είχε ' περικυκλώσει τήν Μονήν 
τοΰ ’Αγίου Δημητρίου τοΰ χωρίου Ζάντ- 
σκου, καί δτι άφοΰ ήρεύνησεν έν αύτφ 
μετέβη εϊς τό χωρίον Ζάντσκον δπου τό 
αύτό έπραξε,

Μέχρι τής 17ης ώρας ούδεμία νεωτέρα 
πληροφορία έλήφθη περί τής κατευθύν- 
σεαις, ήν έλαβε τά στρατιωτικόν άπόσπα
σμα. "Ενεκα τούτου τήν 17ην ώραν έξε- 
κινήσαμεν έκ τής θέσεως ταύτης καί μετά 
διωρον πορείαν άφικόμεθα εϊς θέσιν

«τρυπημένη» τής περιφερείας τοΰ χωρίου 
Κωνσιάντσικον.

19 - 26 ’Απριλίου 1905

Κατά τάς ανω ήμέρας μετακινούμεθα 
άπό θέσεως είς θέσιν εϊσελθόντες καί εϊς 
τά χωρία Ντόλον καί Ψέλτσικον, εϊς ά ό 
άρχηγός εκρινε σκόπιμον τήν είσοδον 
πρός μύησιν τών κατοίκων, καθόσον ού- 
δέν σώμα μέχρι τότε ειχεν εϊσέλθ3ΐ εϊς 
αύτά.

Οΐ κάτοικοι τούτων ένθουσιωδώς μάς 
ύπεδέχθησαν, μετά μεγάλης προσοχής ή- 
κουσαν τάς παραινέσεις τοΰ άρχηγοΰ καί

ύπεσχέθησαν δτι μετά ζήλου καί αύτοθυ- 
σί ς θά έργασθώσι διά τήν ένίσχυσιν τοΰ 
διεξαγομένου ίεροΰ άγώνος.

Τά τουρκικά στρατιωτικά αποσπάσμα
τα έξακολουθοϋν κινούμενα δραστηρίως 
πλήν δμως δέν κατορθώνουσι νά τεθώσιν 
ύπό τά ϊχνη ήμών.

27 ’Απριλίου 1905

Διημερεύομεν έν τή αύχή θέσει χής 
περιφερείας χοΰ χωρίου Δάγγας.

‘ Η π&ποίθησις δχι χά Βουλγαρικά 
χωρία Όσνίτσανη, Σχαρίχσανη, Ζουζέλ- 
χσι, Ίζερέτς κ.λ.π. συνεχήρουν κομηχα-



τζήδες τινας, ών ό έκ χοΰ χωρίου Ί ζ ε 
ρέτς Π. Γκλαβΐνος ήτο κα'ι αρχηγός αυ
τών, οΐτινες διεσπαρμένοι εϊς τά χωρία 
έπίεζον καί ήπείλουν εϊς πάσαν αυτών 
σκίψιν περί επανόδου εϊς τήν εκκλησίαν 
ήμών ώ θεΐ τό σώμα πρός μεγϊστας προ
σπάθειας διά τήν έξόντωσιν αύτών μετά 
τήν όποιαν θά ήδυνάμεθα διά τοΰ κα- 
λοΰ τρόπου καϊ τής εΰγενοϋς συμπερι
φοράς νά έπαναφέρωμεν τά χωρία ταΰτα 
είς τούς κόλπους τής εκκλησίας ήμών ει
σερχόμενοι εις αυτά, περιποιούμενοι τούς 
κατοίκους καί κατηχοΰντες αυτούς κα
ταλλήλως. Ούτως άλλως τε εϊχεν ύπο- 
δεχθή ήμϊν. Οί κομητατζήδες δμως δια- 
μένουσι πάντοτε εί; τάς κρύπτας τών 
οικιών, α; ό τουρκικός Στρατός μεθ’ δ- 
λας τάς προσπαθείας του αδυνατεί /  ά- 
νακαλύψη.

Αί κρύπται αύται είχον πρό έτών κα- 
τασκευασθή εϊς τά προαύλια τών οικιών 
άνωθεν δέ αύτών υπήρχε σωοός ξύλων 
η τοίχος προχείρως έκπσμένος ή άλλα 
ε’ιδη άποκλείοντα τοΐς έρευνώσι τήν ιδέ
αν περί ύπάρξεως τοιούτων κρυπτών, 
συνεκοινώνουν δέ αΰται καί μετ’ άλλ ιν 
γειτονικών οικιών δι" υπονόμων.

Πρό πάσης Ινεργείας έκρίθη σκόπι- 
μον ν ’ άποστείλωμεν εϊς τά έν λόγφ χω-( 
ρία ποιμένα τινά τής απολύτου εμπι
στοσύνης μας, συνδεόμε»ον δέ πρός 
πολλούς τών κατοίκων αύιών ivu άρυ- 
σθή πληροφορίας περί τών κομητατζήδων,

Ε νταύθα έί απροσεξίας έτραυμα- 
τίσθη εϊς τήν κνήμην διά τοΰ ϊδίου αυ
τού πιστολιού κατά τόν καθαρισμόν αυ
τού ό έκ τών οπαδών μας Ίω .  Μανιός. 
’Αφού έ.τεδέθη τό τραΰμά του ύπό τδ ν  
νοσοκόμων λοχιών Κετρινιάρη καί Μα- 
λεύρη άπεστάλη εις τι χοιρίον δπου ια
τρός θά έπελαμβάνετο τής θεραπείας 
αύτοΰ. Τήν 18ην ώραν μετεκινήθημεν 
εις τινα έκεΐ πλησίον θέσιν καταλλη?.ο- 
τέραν διά τήν διανυκτέρευσιν.

28 ’Απριλίου 1905

Διημεοεύομεν καί διανυκτερεύομεν εν 
τή ούτή θέσει.

29 ’Απριλίου 1905

Διημερεύομεν έν τή αύτή θέσει.

Έπιστρέιμας ό εις τά σχισματικά χω
ρία αποστολείς ποιμήν μάς έβεβαίωσεν δ- 
τι οί κομητατζήδες οσάκις έξέρχονται τών 
οικιών, ποάιτουσι δέ τούτο σπανίως, λη- 
μεριάζουσιν εις τάς επί τών ·,()ν τρ ίω ν  δα- 
σοίδεις περιφερείας τών χωρίων Ίζερ έτς  
καί Όσνίτσανης.

Μετά τήν πληροφϊρίαν ταύιην άπε- 
φασίσθ-η νά διευθυνθώμεν πρός τά ’Ό ν- 
τρια πρός· έρευναν καί άνανάλυψιν τών 
τυχόν έν αύτοΐς ένδιαιτωμένων· Βουλγά
ρων κομητατζήδων.

30]’4πριλίου 1905

Συμπλοκή μετά Βουλγάρων κομητατζή
δων. Φόνος τού έπιλοχίου Παπαϊωάννου

Γεωργ. Από τής 2ας ώοας ήίχίσαμεν τήν 
έρευναν εϊς τά υποτιθέμενα λημέρια τών 
Βουλγάρων συνοδευόμενοι ύπό δύο ποι
μένων ώς οδηγών.

Ή  ερευνά μας άπέτυχε καί τήν 4.30 
ώραν άφικόμεθα εις τήν θέσιν ’Ό ρλια  τής 
περιφερείας τοΰ χωρίου Όσνίτσανης καί 
έκρύβημεν έντός κοιλώματος τίνος λαβόν- 
τες τά προσήκοντα μέτρα ασφαλείας.

“ Αμα τή εω τά καραούλια μάς ανήγ
γειλαν δτι διευθύνονται πρός τήν θέσιν 
ήμών ποίμνια προβάτων τών Βουλγάρων, 
τών οποίων τούς ποιμένας άμα πλησιά- 
σαντες εϊς τήν θέσιν μας συνελάβομεν 
πλήν ενός δστις έπωφεληθείς τοΰ πυκνοΰ 
δάσους αντί νά έλθη πρός ήμάς έτράπη 
εϊς φυγήν πρός τά Βουλγαροχώρια καί 
δν δέν έκρίναμεν σκύπιμον νά καταδιώ- 
ξωμεν ϊνα  μή εκληφθή ή έκεΐ έμφάνισίς 
μας ώς έπιδρομική. Μόλις ούτος ανήγ
γειλε τήν έμφάνισίν μας εϊς τήν ανωτέρω 
θέσιν αμέσως οι κάτοικοι τώ ν χωρίων 
σύν γυναιξί καί τέκνοις έτράπησαν πρός 
τούς αγρούς πυροβολούντες καί ζητούντες 
βοήθειαν. Ό  αρχηγός τοΰ σώματος ε- 
σπευσε καί εϊδοποίησεν αυτούς διά σημει
ώματος του άποσιαλέντος διά τών άλλων 
ποιμένων δτι δ σκοπός τής μεταβάσεώς 
μας έκεΐ δέν ήτο έχθρικός, άλλ’ ίερός, 
τούς άπεκάλει αδελφούς καί τούς προσε- 
κάλει νΥ&άποστείλωσιν έπιτροπήν πρός 
συνεννόησιν ή νά μάς δεχθώσιν έντός τών 
χωρίων των πρός τούτο. Μάς άπήντησαν 
έγνράφως δη  δέν δύνανται νά δεχθώσιν 
ούδεμίαν συνεννόησιν.

Ό  αρχηγός έκρινε σκόπιμον νά μή 
εξώθηση τά πράγματα, δτι ταυτοχρόνως 
πρός τήν κατέναντι υπώρειαν τών Ό ν -  
τρίων αναφαίνεται όμάς ώπλισμένων' διά 
τών διόπτρων μας διεκρίναμεν περί τού
του δέ*α κομητατζήδες καί τινας Βουλγά
ρους χωρικούς ώπλισμένους προερχομέ- 
νους έκ τοϋ χωρίου Ίζερ έτς  καί διευθυνο- 
μένους πρός τά Ό ντρια .

’Αμέσως ό αρχηγός διέταξε τους ό- 
μαδάρχας Γεώργ. Π ιπαϊωάι'νου (έπιλο- 
χίαν 4ου Πεζικού Συν)τος) καί Ή λ ία ν  
Δεληγιαννάκην ϊνα διά τών τμημάτων 
των, χρησιμοποιοΰντες τό θ·αανώδες τοΰ 
έδάφους καταλάβωσι θέσιν τινά προς τά 
νώτα τής διευθ-ύνσεως τών κομητατζή
δων, ϊνα άποκόψωσιν ένδεχομ=νην αύ
τών- ύποχώρησιν, τό δέ υπόλοιπον τοΰ 
Σώιιατος νά διευ&υνθή δρομαίως πρΐς 
αυλούς καί νά έπιτεθή κατ’ αύιών πρό 
τοΰ προλάβωσιν ούτοι νά εϊσέλθωσιν 
εϊς τήν δασώδη καί πετρώδη συνάμα πε
ριοχήν τών Ό ντρ ίω ν .

Ή  διαταγή έκτελεΐται πάραυτα καί 
τά τμήματα σπεύδουσι πρός έκτέλεσιν 
τώ ν εντολών των. ‘ Ο έπιλοχίας δμως 
Παπαϊωάννου Γ . φθάσας εϊς τήν ύπο- 
δειχθεΐσαν αύτφ θέσιν αντί ν’ άναμείνχ) 
τήν κατά μέτωπον έπίθεσιν έκ μέρους 
τοΰ υπολοίπου σώματος καί νά ύποδεχθή 
κατόπιν τούς κομητατζήδες ύποχωροΰν- 
τας, γενναίος ώς ήτο, παρασύρεται εϊς 
σφοδράν κατ’ α ’-τών έπίθεσιν άναφωνών

τήν λεξιν ^Ζωντανού;* καί αναγκάζει 
νούιους νά όχυρωθώσι λίαν ασφαλώς 
όπισθεν βράχων, άπό τώ  ν οποίων βάλ- 
λοντες τραυματίζουν τούτον θανασίμως 
περί ώ^αν 9.30 προτρέχοντα τοΰ τμή
ματός του πληγέντα κάτωθ·ι τοϋ άριστε- 
ροΰ δφθαλμοΰ.

Τό υπόλοιπον τοΰ σώματος έσπευσε 
πρός τήν όρισθεΐσαν αύτφ κατεύθυνσιν, 
πλήν οί κομητατζήδες, οΐτινες άλλωςτε 
ένεφανίσθησαν άπό μεγάλης άποστάσε- 
ως κατώρθωσαν νά καταφύγωσι πρός 
τά Ό ντρ ια  έγκαταλειπόντες ενα νεκρόν 
καί ενα τραυματίαν. Μετά τήν φυγήν 
τών κομητατζήδων παραλαβόν^ς τόν ά- 
ναπνέοντα εϊσέτι έπιλοχίαν Παπαϊωάννου 
Γ. μεταφεραμεν τοΰτον εις τι κοίλωμα 
τών Ό ντρ ίω ν  προς παροχήν αύτφ πάσης 
δυνατής ^βοήθειας, δυστυχώς δμως τό 
τραΰμα ήτο θανάσιμον καί τό γενναίο 
παληκάρι εξέπνευσε, ένεταφιάσθη δέ έν- 
τος τάφου, δν οί σύντροφοί του άνώρυ- 
ξαν διά τών μαχαιρών καί τών γιατα- 
γανίων των.

Μετά τόν ένταφιαιτμόν τοΰ Παπαϊω- 
άννου καταλαβόντες κατάλληλον θέσιν 
άνεπαύθημεν μέχρι τής 1 5η; ώ>ας λα- 
βόντες τά προσήκοντα μέτρα ασφαλείας 
πρός άπόκρουσιν τοΰ τουρκικοΰ στρα^τιω- 
τικοϋ αποσπά ταατος δπερ ευρισκόμενον 
ει; τό περί τα δ χιλ. άπέχον έκεΐθεν 
τουρκικόν χωρ·ον Β τσιστα καί εϊόοποι- 
ηθεν υπο τών Β ιυλγάρων χωρικών ήτο 
ενδεχόμενόν νά σ.τεύση πρός καταδίωξιν 
ήμών.

Τόν έπιλοχίαν H ιπαϊωάννου έξετίμων 
καί ήγάπων ό'(ΐ μόνον ό αρχηγό; άλλά 
καί άπαντες άνεξαιρέιως οίά>δρ§ς τοΰ 
σώματος, τόσον διά τήν άπαράμιλλον γεν
ναιότητά τοί) δσον καί διά τόν άδααάντι- 
νον αύτοΰ χαρακτήρα.

Ό  θάνατός του έστέρησε δχι μόνον 
τό σώμα ένός ένθουσιώδους γενναίου καί 
πολυτίμου συνεργάτου, άλλά καί τόν ελ
ληνικόν στρατόν ένός μέλλοντος άρίστου 
άξιωματικοΰ.

’ Hco οίΞιος υίό; τοΰ άποστράτου Τ α γ 
ματάρχου Σ . Παπαϊωάννου διαχριθέντος 
κατά τόν πόλεμον τοϋ 1897. Ή  Ιδιαιτέρα 
του πατρίς τό Γαρδίκιον Κρεμαλής Λ α - 
ρίσης πρ?πει νά είνε υπερήφανος διά τό 
γενναΐον Παληκάρι ποϋ έχάρισε εις τήν 
Πατρίδα.

Α ϊωνία του ή μνήμη.

Τήν 15ην ώραν έξεκινήσαμεν εντεύ
θεν καί τήν 18ην ώραν άφικόμεθα εις τήν 
θέσιν «ΙΙυργος»τή ς περιφερείας Χέλτσκο 
δπου κεκοπιακότες διενυκτερεύσαμεν. Κα
τά τούς μήνας Μάρτιον καί ’Απρίλιον έ- 
πήλθον αί έξής μεταβολαί.

Ένεγράφησαν εϊς τήν δύναμιν τοΰ 
Σώματος πέντε καί διεγράφησαν ό φο
νευθείς έπιλ. Παπαϊωάννου καί έτεροι 16 
άποχωρήσαντες τοΰ Σώματος διά διαφό
ρους λόγους.

Α Π Ο  Τ Ο Ν  Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Κ Ο Ν  R T Q N R

Έ κ  τής έν τή λίμνη Γενιτσών ενόπλου κατά τών 
Βουλγάρων δράαεως.

Τήν Ι3η ν  Φεβρουάριου τοϋ 
1907 άνταρτικόν σώμα ύπό τδν δ- 
πλαρχηγόν Π έ τρ ο ν  Λύκαν προερχό- 
μενον έκ Τρικκάλων έπεβιβάοθη είς 
τήν λίμνην Γενιτσών.

Το  σώμα έτέθη ύπό τήν αρχηγ ί
αν τοϋ άρχηγοΰ Κ  ά λ α. "Α μ α  τη 
άφίξει τοϋ σώματος τοϋτο προέβη διά 
τοΰ έτέρου δπλαρχηγοΰ Νικ. Μ πά - 
ρου'και τοΰ οπλίτου άντάρτου Ν .  
Δ 'ασυκλιώτου είς έξέτασιν έδάφους 
τής λίμνης πρός εΰρεσιν καταλλήλου 
θέσεως διά τήν άνέγερσιν καλύβης 
πλησίον τής βουλγαρικής, τήν οποί
αν είχον πρόγραμα νά προσβάλλουν 
εκ τοΰ πλησίον. Παρετήρησαν δμως 
δτι είς τό καταλληλότερον μέρος ε ί
χον κατασκευάση καλύβην οί Βούλ
γαροι έργασθέντες τήν ίδίαν νύκτα. 
Τήν έπομένην συνεκλήθη συμβούλιον 
ύπό τήν άρχηγίαν τοΰ Κ ά λ α  τών 
οπλαρχηγών Δημ. Γκόνου, Σ τ ε ? ,  
Κοκκινάκη Παρασκευά Ζερβέα 
καί τοΰ καπετάν " Α γ ρ α  καί άπεφα- 
σίσθη αμέσως τήν έπομένην νά προσ
βάλουν τήν βουλγαρικήν καλύβην 
καί πρός τοΰτο συνεκεντρώθησαν είς 
τήν καλύβην Κόρακα δέκα τρεις  πο
λεμικά! λέμβαι λιμναΐαι (πλάβαι) 
μέ πλήρωμα 3 άνδρών ένόπλων έ- 
κάστη. Τήν πρωίαν πριν άκόμη έξη- 
μερώση έγένετο  ή έκκίνησις πρός 
κατάληψιν τής βουλγαρικής καλύ
βης προπορευομένης τής λέμβου, 
τής φερούσης τόν δπλαρχηγόν Παρ. 
Ζερβέα μέ κωπηλάτην τόν πολίτην 
Χ α ν τ ό λ η ν  ήκολούθει )  έμβος τοΰ δ
πλαρχηγοΰ Κοκκινάκη μετ ’ αύτήν 
τοΰ δπλαρχηγοΰ Λ ύκα  καί κατά σει
ράν αί λοιπαί τών δπλαρχηγών Γ κ ό 
νου, Χριστοδούλου, Μπάρδα καί 
Κάλα . Πρό τής άνατολής τοΰ ήλίου 
έπλησιάσαμεν τήν βουλγ. καλύβην 
είς άπόστασιν 7 0 — £0 βημάτων. 
Έ γερθ ε ίς  δ δπλαρχηγός Ζερβέας έκ 
τής πλάβας του καί ύψώσας τήν χ ε ϊ-  
ρά του διέταξε  γενικήν έφοδον. Τ ό τε  
κατελήφθη’ τό  σώμα .από άκράτητον 
Ενθουσιασμόν καί δλόκληρον ώς είς 
άνθρωπος έ'βαλε πυρά δμαδόν κατά 
τών Βουλγάρων. Είς τοιαύτην δρμη-

τικήν έπίθεσιν δέν ήτο δυνατόν παρά 
νά έ'χη τό  σώμα τραυματισμούς. Τοϋ 
δπλαρχηγοΰ Ζερβέα άπεκόπη είς 
τώ ν  δακτύλων του μετ ’ αυτόν έπλη- 
γώθη είς δπλίτης τής πλάβας τοϋ 
Κοκκινάκη, καί μετ ’ αυτόν έπληγώ - 
θη θανατηφόρως δ δπλαρχηγός Π έ 
τρος Λύκας είς τό  κρανίον, δ δποΐος 
έλαβεν δλην τήν βοήθειαν τοΰ ίατροΰ 
τοΰ σώματος, τοΰ ύπότδ ψευδώνυμον 
Τσάκαλος κρυπτομένου, σήμερον δέ 
γνωστοΰ στρατιωτικού ίατροΰ ’ Ισραη
λίτου, μέ βαθμόν λοχαγοΰ,τοϋ δποίου 
τήν συμμετοχήν του είς τόν Μακε
δονικόν άγώνα  έδημοσιεύσαμεν είς 
τό προηγούμενον τεΰχος.

‘Ο Λύκας μετά μίαν ώραν 
δέν ήδυνήθη ν ’ άνθέξη είς τό 
σοβαρόν τραΰμά του καί άπέθανεν 
οΰτω ένδόξως καί γενναίως έξ άπο- 
στάσεως δλ ίγω ν  βημάτων ύπό τών 
Βουλγάρων. Ε ίς  τήν μάχην αύτήν 
έπληγώθησάν 5 καί έφονεύθησαν 12. 
Έ να ν τ ίο ν  τοΰ ήμετέρου σώματος έ- 
βαλλον καί πολοί ένοπλοιβούλγαροι, 
οί δποΐοι ήσαν ώχυρωμένοι είς πα- 
λαιάς καλύβας πέριξ τής λίμνης ύ- 
περβαίνοντες τούς 200 άνδρας.
Ή  ήμετέρα δύναμις είς δλόκληρον 
τήν λίμνην δέν ύπερέβαινε τούς 100 
— 120 δπλίτας καί είς αύτούς είχον 
προστεθή καί 70— 80 χωρικοί έκ 
τώ ν  πέριξ χωρίων, οι δποΐοι μεθ’ δ
λην τήν άπειρίαν είς τόν χειρισμόν 
τώ ν  ‘Ελληνικών δπλων προσεφέρθη- 
σαν αύτοβούλως νά πολεμήσωσι κατά 
τώ ν  Β ουλγάρων τούς οποίους είχον 
άκράτητον δρμήν νά έκδιώξωσιν έκ 
τής λίμνης, τήν όποιαν κατέχοντες 
οί βούλγαροι δχι μόνον ήμπόδιζον 
νά έργά ζω ντα ι είς αύτήν οι· χωρικοί 
ά λ λ ά  καί έκαχκοποίουν αύτούς άφο- 
ρήτως.

Λ α μ ία  17 Σεπτεβρίου 1929

Ε. Δ Α Ο Γ Κ Δ ΙΩ Τ Η Σ

*
* *

ΣΗΜ. «Μακ. Ά γώ νος»—Είς τήν λίμνην 
Γενιτσών διεξήχθησαν’ ώς γνωστόν, πολλά!· 
μάχαι κατά τών Βουλγάρων, αί όποϊαι φέρουν 
ιδιαίτερον χαρακτήρα λιμναίων μαχών, κατά

τάς όποιας τά ήμέτβρα σώματα έπεδείξαντο 
δχι μόνον παραδειγματικήν αντοχήν παλαίον- 
τα έναντίον τών ελών καΐ τοΰ δύσβατ η) ε 
δάφους, άλλά καί ανδρείαν καί ευστοχίαν ά
παράμιλλον εως δτου κατώρθωσαν ν ’ άναγ- 
κάσωσι τούς Βουλγάρους νά έκκενώσωσι τήν 
λίμνην καί νά καταφύγωσι είς άπομεμακρυ- 
σμένα σχισματικά χωρία.

Περί τοϋ έν τή λίμνη Γενιτσών Μακ. 
άγώνος έγράψαμεν καί είς προηγούμενα τεύ
χη καί είς επόμενα θά λάβωμεν αφορμήν νά 
γράψωμεν περισσότερός λεπτομερείας άπο- 
τελούσας ένδιαφερούσας σελίδας τής ιστορίας 
αύτοϋ.

,ΙΡΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ·
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I  πέντε παραρτημάτων m 
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Π ϊ ρ α κ ί ϊ λ ο Ο ν τ * ’.

g  1) ίίπως έγγρα!ίθΟν αυν- Μ 
Μ opo{j.vjx*l εις τ ό  έκδιΠόμ.ε- m 
1  νον πλέον π ερ ιοδ ικόν  s
Μ πάντ»  τά μ.έλ^ και ΰποοτι^- g  
Μ ρ ίξουν αύτό ώς ίδ ιον  ερ- Μ 
|  γον μ.έ όλν^ν τήν δύναμ.ιν |  
Μ τής γενναίας ψυχής των .

Β  ί ϊ )  'Ό π ω ς  άποστείλουν είς Μ 
: χήν διεύθυνσιν τοΰ  περ ιοδ ι-  Μ 

;; κοΰαληθή κ ·χ: £ ς τ  κ ρ ι ο ο); έ ν χ || 
|  γεγονόνα , τώ ν  οπ ο ίω ν  ή ο ί  Μ 
Μ 1'διοι ύπήρξαν δΛ/ΐ-ίουργοΐ g  
1= ή παρ ’ άλλων εμ,αΟον αυτά., =  
Μ πρός δτιμ.οσίευσιν αυτών —: 
Μ ώς σελίδοιν τής ίο τορ ίας ; 
1  τοΰ  ΛΙακεδ. ά γώ νος .

g  ; ϊ ) 'Ό π ω ςό σ ο ιτώ νΛ Ια κ εδ ο -  Μ 
: νομ,άχων έ«ιΟυμ.οΰν νά ι- Μ 
Μ δουν δημ-οοιευομ-έν^ν τήν Μ 
Μ εικόνα τωνάποοτείλουν  |*.ίαν g  
g  φωτογραφίαν τω ν  jj.έ τήν _ 
1  στολήν τοΰ  ΛΙακεδονομ-ά- 
- χου και V O O  δραχ. διά τήν 1  

g  δαπάνην τής κατασκευής τοΰ  j j  
g  κλισέ, τ ό  όπ ο ιο ν  0ά το ΐς  έ- Μ 
g  πιστραφΰμ.ετά τής φω τογρα - g  
g  φίας μ,ετά τήν δτ^ΐ-οσίευσιν. Μ

=  Ο ά  μ,ας έπιτραπή νά ά- 
■ πευΟΰνωμ-εν τήν α νω τέρω  —- 

1  παράκλησίν μχς καΐ πρός  1  
I  τά έ π ί τ ι μ. α μέλ»; τής 1  
g  όργανώσεως μας τόσον  ώς g  
Μ πρός τήν ΰποστήριξιν  τοΰ  Μ 

- π ερ ιοδ ικοΰ  όσον καΐ ώς Μ 
g  πρός τήν αποστολήν γεγο - g  
g  νό των  τοΰ  Μ ακεδον ικοΰ  Μ 
g  άγώνος.

[’ Εκ τής διευθύνσεως]
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‘Η ιστορική c ix ia  του χωρίου 
ό Π α ΰ λ ο s

‘ Υπό τήν εΙκόνα τής ιστορική: οικία; 
τοϋ χωρίου Σ ιάτιστα , εις ήν έφονεύθτι ό 
Παύλος Μελας έχουν τήν θέσιν των ο
λίγοι στίχοι έκ τοϋ ποιήματος Κ υ π u- 
ρ ί σ σ η, τό όποΐΰν έδημοσίευοεν οΰεος 
έν Παρισίοις τό ετος τοΰ φόνου τοϋ 
1904 επί τφ  θανάτφ του.

* '*
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« Γ ια τ ί  τά  χε ίλη  σας κλε ιστά ;
γ ια τ ί  βουβό τό  στόμα;

γ ια τ ί  θ α νά του  ψ αλμουδ ιά ;
γ ια τ ί  θ α νά του  χρώμα·,

Μ α ΰ ρ ο  π ο υ λ ί  μας εφερε
τό  μαϋρο μήνυμά του

Ά π ό  τόν  τ ό π ο ν  τη ς  σκλαβιάς
τόν  ένδοξο κ ε ΐ  κάτω, 

δ π ο υ  έλλην ικής  ψ υχ ή ς
μοσχοβολάε ι μΰρον  

π ο ΰ  τόν  π ο τ ί ζ ο υ ν  δάκρυα
και άσματα μα ρτύρω ν  

π ώ ς  τόν  Μ ε λ ά  μάς σκότω σαν
τό  τ ίμ ιο  πα λληκά ρ ι  

τόν δοξασμένο άρχηγό
τ "  Α τρόμητο  λεοντάρι.

ά'ς γονα τίση  δ “Ολυμπος
γ ιά  νά τόν προακυνήση

άς τό νε  κ λάψ η  ό Κ ίσσαβ ος
κ ’ ή "Οααα &ς θ ρη νήση

ά'ς βουβα θ οϋνε  τά  πουλιά
.ά'ς πέσουν  τά λουλούδ ια

κι' ά'ς τόν ύμνήσουν  ατά βουνά
τά  κλέφ τ ικα  τραγούδ ια

Π α ϋ λ ε  Μ ε λ ά !  άθάνατο
τοΰ  “Ε θ ν ο υ ς  μας καμάρι .

π ώ ς  τό  κορμ ί σου λύγ ισε
σάν τή ς  ι τ ιά ς  κ λ ω ν ά ρ ι .

Στάτιστα  έν ft έφονεΰθη

Μ ε λ ά ς

Σ τ  ό Π ά νθ εο  τοϋ  Παρνασσοΰ
στ ’ άθάνατο π α λά τ ι

πού  ή δόςα πά ντα  Ακοίμητη
τούς  ήρωας φ ν λ ά τ τε ι

εύγνω μονοΰσα  ή Π α τρ Ις
μ ΐ  τό  χρυσό κ αντύλ ι

τό  δνομά σου χάραξε
στή  τ ιμ ημ ένη  σ τή λ η * .

Παρΰηοι 9 Νοεμβρίου 1904 

Ε. Κ ΥΠ ΑΡΙΣΣΗ Σ
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι Ε Ζ Ο Ν Μ
ΚΑΤΑ ΤΟ» MAKEA8HIHH ΑΓΒΗΑ

Περιφέρεια Δράμας

Γεώργιος Παπαδημητρίου 
Ε λ έ ν η  Καράμπελα 
Ά ρ μ ε ν  Κούπιτσου 

Ά Θ α ν . Γεωρ. Βαλαβάνης 
Δημήτριος Μαδεμλής 
’ Α ντώνιος  Γά ϊδχ ς  
Κ ω ν )τ ΐν ο ς  Ά γ γ .  Κουντουράς 
Γεώργιο ς  Μαρενίδης 
Ά θ α ν α σ .  Κων). Βλαχτάσης 
Κ ω ν ) τ ΐνος Λημ . Τοπάλης 
’ Ιωάννης Σ το γ ιά  Αύριονίδης 
Κ ω ν ).  Π. Τσελεπλής ή Τοπάλης 
Π απα ϊω άννης  Τ εμ ελης  
Θεόδωρος Τάσσιος  έμπορος 
Στέφανος Ν ιδέλ τσ ιο ς  κτίστης 
Κ ω ν )τ ΐνος  Κ έ ζο ς  
Γεώργιος  Σ ώ το ς  
Δημήτριος Σ ιγ γο ς  
Γεώργιος  Σ .  Μάντζιος

Κύρτσος Πανταζης 
Πέτρος Τσίνας 
Κων)τΐνος Παπαμαρίνου 
Πέτρος Μποσκούψιου 
’ Αντώνιος Κάκαρα 
Πασχάλης Ζήργας
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I ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣΪ 
--------------

ε Παρακαλοΰνται οί συνδρο-|  
I  μηται τοΰ «Μακεδονικοΰ Ά -S 
|γώνος» καί μάλιστα οί τών | 
|παραρτημάτων τής Ό ρ γ α ν ώ —§ 
|σεώς μ.ας, οί καϋυστεροΰντες | 
|τήν συνδρομήν των, οπως έ-1 
|πιδείξωσι τήν αύτήν πραΟυ-| 
§μ.ίαν, τήν οποίαν έπέδειξαν νά I  
|έγγραφώσι συνδρομηταί αύ-§  
|τοΰ καί είς τήν πληρωμ-ήν j  
| τής συνδρομής των, έκτιμών-| 
|τες, ώς πιστεύομ,εν, τήν άξιαν § 
|καί ωφέλειαν τοΰ περιοδικοΰ | 
| μ.ας.  ̂Κ ατανοοΰν, πιστεύομεν, | 
j  οτι ή τακτική καί «ροοδευτ ι -|  
|κή εκδοσις αυτοΰ, τό όποιον | 
| τόσην, ώς τήν ήσΟάνθησαν ή— § 
Ι δ ί ,  ήσκησεν επιρροήν είς τήν 1 
§έκπλήρωσιν τοΰ ύψηλοΰ καίΐ  
| έθνικοΰ αύτοΰ σ*οποΰ καί τής | 
| όργανώσεως μ-ας συγχρόνως, 1 
§εχει ανάγκην δαπάνης ού σμ.ι-§ 
|κρας. Λ ιά  τοΰτο εύελπιστοΰ-§ 
| μεν οτι είναι καιρός πλέον νά !  
|καταδάλωσι τήν συνδρομήν | 
§ των άνευ  ̂ άλλης, άναδολής, | 
|α^ροΰτό έκδιδόμενον τεΰχος!  
| είναι τό Τ ο ν .

Η ΛΙΕΥΘ ΥΝΣΙΣ  | 
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ΙΡΩ-Ι Κ Α  ΤΡΑΓΟΥΑΙΑ

t o y  A ift^E aoN iieoy  A r n N o s

Λεβεντιά κτμαρωτή
μέσα στά βουνά καί-δάση 

πού προσβάλλει μέ σπαθί 
τήν πατρίδα νά δοξάσ^.

Φεύγουν οί εχθροί μας π ά ν  
κάθε Βούλγαρος αντάρτης 

φεύνουν, πίσω δέν κυττα^
ποιος θέ νά σταθ·ή μπροστά τους

Γ ιά  σον Βέργα ξα/.ουστέ 
ώμορφέ μου καβαλλάρη 

γειά σου Βάρδα αετέ
γιά σας κάθε παλληκάρι.

Γ ιά  σου Μάλλε ζηλευτέ 
Ρέμπελε χρυσέ λεβέντη 

μέ τουφέκι μέ σπαθί
ποιος τό είδε τέτοιο γλέντι.

Α . Ν ΙΚ Ο Λ Α Ρ Α Σ


