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ΓΕΩΡΓΙΩ Γ. ΓΟΧΣΪΪί-βΜ  ,,ν,* _____
ΤΩ ΑΝΔΡΕΙΩ ΤΡΑΥΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΥ·- ~**<*rira<rw ^

ϊητΡΛΤίώτ.ν, άφιερώ σοι χό δοκίμιον τούτο τη; Ιστορίας της αυγχρένουέ- 
παναστάσεως, ώ; Iνt των λαμπρότερων μαργαριτών αυτής.

’Εκ των πρώτων εσπευσας εθελοντής εις τάς στρατιωτικά; τάξεις, εκ των 
πρώτων δ’έκείθεν έσκίρτησας επί του πεδίου τής επανάστασης χώρας, υπεν- 
θυμίζων τοΤς έπιδεικνυμενοις μεμαρασμένα και ευπαθή σώματα έν περιβο* 
λαΤς κομψαΐς και πολύτιμοι;, ότι τής ευγενεία; οΐ τίτλοι και τά προσοντ* 
τής τιμής δεν αποκτώνται on ου χρυσού ή άργυρον νόμισμα κυκλοφορεί, άλ
λα μόλυβδου θερμού και χάλυβος ήκονημένου' όπου τής φήμη; ή γλυκεία 
φωνή τώ θανατηφόρω συριγματι τής σφαίρας άνταλλάσσεται και τής δά
φνης i κλών τώ παγερώ φιλήματι τοΰ Θανάτου*

Έν ήμέρα ένδόξω τά χείλη αυτού προσήγγισαν τό μέτωπόν σου, ή δέ πνοή 
των εσβεσε το ζωηρόν φώς ένός τών οφθαλμών άλλ εάν μεταξύ τής Πρό
νοιας ή χειρ ήδυνήθη νά θεσν) τήν σώτειραν χεΐρά της, ούδείς δύναταί να 
σοι άρνηθή τή; δάφνης το φύλλον.

ϋυατρατιώτα, δεχθητι εύμενώς τήν άφιέρωσιν ταύτην ώς ένθύμιον έπο- 
χής Ιερών και φιλίων συνδέσμων, καί τοι θλιβερών γεγονότων ή άνάμνησίς 
θέλει διαταράξει εκ βάθους τήν τετραυματισμένην σου καρδίαν,

Τήν αδτήν ήσθάνθην όδύνην έκτυλίσσων σκηνά; τραγικά;, έφ ών ύπάρ* 
ξεΐ; τέσω άμφοτέροι; προσφιλείς παρήλθον, ίν« μή έμφχνισΙώσιν ενώπιον 
ήμών πλέον* άλλά συ, & έπί του προσώπου το ένδοξον δείγμα τοΰ μαρτυρίου 
εκείνων, φέρων θέλεις υπενθυμίζει έφ’ 8ρου ζωής το ύψος τή; άρετής και 
συμμερίζεσαι δικαίως τήν δόξαν αυτών.

Εν τφ περιβόλφ τή; Μονής Εενιάς και επί τών βράχων του Προφ.Ηλιου 
άνεγείρονται μνήματα, άλλ’ όμως ή Ιστορία λαμπρόν ήτοίμασε πάντοτε τ& 
κενοτάφιον αυτή; διά τους ή'ρωας τών μαχών και τους μάρτυρας τής Πατρίδά*

ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΊΩΤΙΔΗ
ΤΩ ΑΚΡΑΙΦΝΕΣΤΑΤΟ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΩ ΦΙΛΩ

ϋΠΓΡΑΤίΩΤΛ, δεχθητι ώσαύτως τήν άπλήν ταύτην άφιερωσιν, άνθ* ών σοί 
όφείλω ποικίλων χαρίτων. Σ'υ άπό τής παιδικής ετι ήλικίας διετελέσας τύ
πος τής σπανία; εκείνης φιλίας, έφ* oft ή ανθρώπινος καρδία εδρίσκεΐ στή
ριγμα έν τή κοπώδεικαί ολισθηρφ τρίβω τοΰ βίου. 0 ενθουσιώδης φιλοπατρί® 
σου, ή εύγενής άφοσίωσίς και άρετή σου πολλάκις μ’ ένισχυσαν έν στιγμαΐς 
πικριών και άπογοητεύσεως.

Παιδες ετι 6πό τήν στέγην τή; τρυφερωτέρας στοργή; ονηροπολήσαμεν τήν 
έλλάδα μεγάλην και ένδοξον, θαρραΛέοι δέ και εύελπιδες στρατιώται αυτής 
συνεβαδισαμεν έπί τής άγούσης εις τοΰ άγιωτέρου καθήκοντος τήν εκπλήρω- 
σιν, άλλά τεθλιμμένοι καί κατηφείς έπανήλθομεν, ϊνα άναμείνωμεν έν άδόξω 
ύπομονή τήνμέλλουσαν εθνικήν δόξαν............................... ... .

Αλλ’ ούχί! ίΐ Ελλά; έκ τοΰ τάφου αύτής άναστασα Siv είναι ποτέ δυνατόν 
νά ταφή αυθι; ζώσα, ουδέ νά κατακλινθή ταπεινή έπί τοΰ χρυσού εκείνου δα
πέδου, έφ’ ου νυν μέν τής Αγαρ οΐ υΙοί άλύσεις βαρείας σφυρηλατούσα, άλ
λοτε δέ του εθνικού μεγαλείου οί θεοί ήγόρευον καί πότνια ο*νοχόος ή ΐίβη 
έκράτεί τό κύπελλον τού άνεξαντλήτου νέκταροςτής έλληνικής άκμής.
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^ΠΡΟΛΟΓΟΣ,

’Ερωτηθέντες εγκαίρω; υπό προσώπων, των τά πρώτα φε- 
ράντων, έάν έπρεπε νά δημοσιεύσωμ,εν τόσον ένίορί; τά κατά τάν 
τελευταίαν έπανάστασιν συμβάντα, λυπούμεθα, άπηντησαμεν 
αυτοί?, ότι δέν έδημασιευΘησαν μέχρι τοΰδε.

’Αλλά πρός τΐ εκείνων μεν ή αποτρεπτικά έρώτησις, άρτων 
δέ η έπίσπευσις εί? τάν συγγραφήν καί δημοσίευσιν έργου, ο- 
περ πολλούς μέν μόχθου; καί πόνου? άπνίτνίσε, μεμψιμοιρία; 
δέ καί χόλον Θέλει διεγείρει;
- ’Εκείνοι μ,έν έπιζημιον εί? τά εθνικά συμφέροντα τάν δη- 

μοσίευσιν υπελάμβανον, ημείς δέ έπαισΟητώ; ωφέλιμον ήλπί- 
σαμεν αυτήν, υπό δύο κυρίως επόψεις.

Καί πρώτον ή αμερόληπτος καί οσον έ'νεστιν ακριβά? άφη- 
γησις των κατά τάν τελευταίαν έπανάστασιν συμ,βάντων κα~ 
ταδε.κνύουσα τά σφάλματα καί άνατρέχουσα εί? τά? άφορμάς, 
έκκαΟαίρει τάν αύταπάρνησιν τών άγωνισαμένων καί τάν πο- 
λεμικάν έν γένει αξίαν του νειυτέρου "Ελλνινος από του κυκεώ
νας τη? φιλαρχίας, όπισΘοβουλίας καί άνικανότητος ένίω.ν τών 
σωματαρχών, έξ ών καί η αποτυχία* ουτω S i  αναβιβάζεται 
κατά λόγον δίκαιον έν τνι έΘνικνί τουλάχιστον συνειδησει, ό 
έν Θεσσαλία έπαναστατικό? άγων, αδίκως καταπεσών καί μέ
χρι? άποθαρρυνσεως.

Δικάζουσα καί διδάσκουσα, ή τοιαύτη τών πραγμάτων ά- 
φηγησις παρηγορεΐ διά τό παρελθόν καί άμα ενθαρρύνει διά 
του; μέλλοντα; καί σοβαρού? αγώνα; τη; ημετέρα; ουλής, 
κατά τών προαιώνιων αυτή; τυράννων καί τών νέων ίσως άν- 
ταγωνιστών.

’Εκτός όμως τη; ‘Ελληνική; συνειδη’σεως, όφείλομεν νά 
διαφοιτίσωμεν καί την προκατειλημμένην Ευρωπαϊκήν γνώ
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μην ως προς τας αφορίας του άγωνος, τον τροπον της εςε- 
γέρσεως καί το ποιόν των άγωνισαμ.ένων άνδρών, καθόσον τα 
πεινή εμπάθεια 'Ελληνικές καρδίας όπεστηριξεν άσυνειδητως 
τάς κατά τές έπαναστάσεως έκτοξευθείσας ρ,ομφάς υπό τι- 
vcov αντιπροσώπων των Ευρωπαϊκών κυβερνήσεων.

"Ο,τι κατά την περίστασιν ταύτην λυπεί ηυίάς είναι τα 
ευάριθμον καί ασθενές των δειγμάτων τές ένισχύσεως άγώνος 
ομοφύλων καί υπό δουλείαν στεναζόντων, άνθ’ ών, οΰ μόνον 
η ολιγωρία, α λλά  καί παντοϊα προσκόμματα ιδίως υπό των 
στρατιωτικών αρχών παρενεβληΟησαν* διότι, αν η ΚυβέρνΥισις 
έπεθύμει νά ένίσχύσν) την έπανάστασιν, ηρκουν ολίγοι λόχοι 
«κ τών παρά τά μεθόρια Εύζωνικών ταγμάτων* την δέ ημέ- 
ραν τές έν Μακρυνίτσν) καταστροφές ηδύνατο νά μεταβάλνι 
εις Ορίαμ.βον διά του έν. ΣούρπΥ, άντισυνταγματάρχου X. Δη- 
μητρακοπούλόυ, άφοϋ, ό άλλως άςιοσεβαστος ούτος αξιωματι
κός, δεν έ'σπευσεν υπό ιδίαν αυτού ευθύνην νά κλε'ί'στ) τό άδο- 
ςον γέρας, δρέπων όλίγας δάφνας έκ τών τού Τεοτίπνι, Λαίου 
καί τών άλλων στρατιωτικών.
- Τό καθ’ έμάς, έπεθυμούμεν νά γνωρίζ’ρ έ Εύοώπη, ότι έρ-. 

γαζόμεθα καί θελομεν έργασθη μέχρις ενός καί μέχρι τέλους· 
τές άπελευθεροίσεως τών δούλων ημ,ών αδελφών, ότι δεν έγ- 
καταλείπομεν την ιδέαν ταύτην, έ<ρ’ όσον θεομη σάρς περιβάλ-· 
λει τά οστά μας κα ί οί παλμοί τών καρδιών ημών υπενθυμί- 
ζουσιτην αποστολήν τές ημετέρας <ρυλέ;> καθώς ό ήχος τοΰ ώρο- 
λόγίου την ώραν της έςεγέρσεως είς τον άκαταπόνητον έργάτην.
. Ναι, ας μάΟωσι πάντες οτι δεν ύπνώττομεν, άλλ* έργαζό- 

μεθα καί προετοιμαξόμεθα διά μεγάλην κα». σοβαράν έξέγερ- 
σιν καί τότε, αντί νά ρ.εμγθώσιν ημών, θέλουσι μάς ενθαρρύνει 
καί ένισχύσει.
: Καί δεύτερον υπό καθαρώς ίστορικέν έ'ποψιν η άφηγησις 
τών κατά την έπανάστασιν γεγονότων, έν έποχχ, καθ» «\

71V
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τά μέν πρόσωπα είναι παρόντα, ζωηρά $έ των πραγμάτων ή 
μνημη $ια τελεί, παρέχει έχέγγυα ασύγκριτοι; μεγαλειτέρα; 
ακρίβεια;, vj μετά παρέλευσιν χρόνου, ότε ή ίιόρθωσι; των 
εσφαλμένοι δύσκολο;, άν ούχΐ αδύνατο;, εσεται.

Καί είναι μεν αληθές, δτι αί τοιαύται των συγχρόνων γε·*· 
γονότων άφηγησει; πολύ τό ακανθωτέ; καί δυσχερές έ'χουσιν, 
όπο'ταν μάλιστα περί πολυπλόκο>ν καί ^'.αμφισβητούμενων 
πρόκειται* ^ιά ταιαύτη; δμω; ό^οΰ οφείλει νά βα^ίσνι ό προ- 
τιθέμενο; νά καταλίπνι τώ μέλλοντι ιστοριογράφο) πηγην κα- 
θαράν καί διαυγή, έξ ή; άφόβως ν’ άντληση.

Καί ημεϊ; μεν εΐ; τούτο καί μόνον άπεβλέψαμεν, έπί έ- 
πτάμηνον ού μόνον άκροώμενοι μεθ’ υπομονή; καί άρχν,γών 
καί σοψ.αταρχών καί εθελοντών μέχρι τού τελευταίου οπλί
του, μετά τού πλείστου μέρου; των οποίων έπί ^ίμηνον συ- 
νανεστράφημεν καί συνεζησαμεν, άλλα καί έπισταμένω; ^ιε~ 
^ερχόμενοι εκθέσει; $ιεζο$ικά; καί άλληλαι; αντιφωνούσα;, 
τού; τε λόγου; και τά γραφόμενα συγκρίνοντε; καί άντιπα- 
ραβάλλοντε;, ίνα περί τη ; αλήθεια; πεισΟώμεν* κατά πόσον 
$έ τού σκοπού έτύχομεν, βραδύτερον $ήλον γενησεται.

'ΟπωςΉ ποτε μη λησμονούντε;, οτι κρίνοντα; κρινούσιν ή- 
μά;, προσεπαθησαμεν πάντα μέν νά έζελέγξωμεν, ούδένα 
ν’ ά^ικησώμεν, άναιρούντες τά ; μοχθηρά; συκοφαντίας καί 
μετριάζοντε; τού; υπερβολικού; επαίνου;, άτινα, συν τνί α
νακρίβεια των γεγονότων, χαρακτηρίζουσι δυστυχώ; τά;. 
πλείστα; των άπό των πεδίων των μαχών εκθέσει;* καθόσον 
οί έπιστέλλοντε;, ού μόνον ύπό τά ; έμπνεύσει; των διαφόρων 
σωματαρχών ώ; έπί το πλεΐστον έγραφον, αλλά καί έσπευ^ον 
άγγέλλοντε; τά νέα τών μαχών πριν η έξετάσωσιν ακριβώς 
καί πληροφορηθώσιν άμεροληπτω;, αποτροπιαζόμενοι μέν τήν 
συκοφαντίαν, άποφεύγοντε; την κολακείαν, ην κατά Δίωνα, 
πασών τών κακιών αΐσχίστην ά'ν τ ι; εύροι* πρώτον γάρ τό
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κάλλιστον και δικαιότατον, τον έπαινον, διαφθείρει, ώστε 
μηκέτι δοκεΐν πιστόν, μη δ ’ αληθώς γενόμενον* καί τό γε 
πάντων δεινότατου τά  τη ; αρετή; έπαθλα τή κακία δίδωσι.

Λυπούμεθα άληθώ;, διότι κατά τήν επίπονον ταύτην έρευ
ναν, ούτε αξίαν μεγάλην ούτε άρκοϋσαν αύταπάονησιν καί 
μετριοφροσύνην εύρομεν παρά τοϊ; πλείστοι; αρχηγοί;, ενώ 
είπερ τ ι ;  καί ά'λλο; έπεθυμούμεν νά συνηντώμεν καθ’ έκαστον 
άπό 2ούρπη; μέχρι Πηλίου βήμα τροπαιοφορου; ηρώα;, καί 
νέου; δαφνοστεφείς στρατηλνάτα;* δυστυχώ; δμω; αντί τούτου 
ήναγκάσθημεν νά καταβιβάσωμεν άπό τών κορυφών δένδρων 
παραδόξου; αρχηγού;, ινα τοποθετησωμεν αυτού; έν τνί οικεία 
άσφαλεί θέσει καί πολλών άρειμ.ανίων την γυμνήν σπάθην νά θέ- 
σωμεν εί; την θήκην, tva ώμεν δίκαιοι καί ευσυνείδητοι.

Ούχ’ ήττον δμ.ω; καί χαράν ήσθάνθημεν μεγάλην, πεισθέν- 
τ ε ;  ού μόνον δτι ’Εφιάλται φυλάργυροι την έπανάστασιν δεν 
έδολιεύθησαν— δπερ έξ ύπαρχή; συκοφαντίαν έθεωρήσαμεν—  
άλλά καί ούτε δίκην λαγωών, προ τοϋ έχθροϋ έφευγον άν- 
δρε; όπωςδηποτε εί; προηγουμένου; αγώνα; έπί μακρόν ά- 
γωνισάμενοι καί διακινδυνεύσαντες.

Πανταχού τη ; παρούση; άφηγήσεως ίν καί μόνον καταφαί
νεται, ώ ; κυρία τή ; αποτυχία ; αφορμή, ή έλλειψι; Γ. ’Αρχη
γό  ΰ, σχεδίου πολεμικού καί συμφωνία; περί την έκτέλεσιν, 
πάντων δέ τούτων την σοβαράν ευθύνην άνενδοιάστω; έπιρ- 
ρίπτομ,εν τνί Κ. ’Επιτροπή.

’Α λλ’ έάν την ευθύνην τη ; επαναστατική; αποτυχία ; ή 
Κ . ’Επιτροπή τή ; Ε. ’Αμύνη; καί ’Αδελφότητος φέρν), τήν 
ευθύνην τ ή ; τοιαύτη; κ α τ’ ανάγκην έπαναστάσεω; φέρουσιν ε
πισημότερα·. καί άσυγκρίτω; μεγαλειτέρα; σημασία; άρχαί, 
τούτέστιν αί Έλληνικαί Κυβερνήσεις, δ ι’ δπερ καί προύτάξα- 
μεν τή ; παρούση; ιστορική; άφηγήσεω; ολίγα ; σελίδα; περί 
τή ; Ελληνική; πολιτικής.
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ΜΕΡΟΣ! ΠΡΩΤΟΝ

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

'Όταν φυλή ‘τις, έκ των άναφαινομένων ύπό προνομιούχου 
ουρανόν, εις τής ιδιοσυγκρασίας αυτής τήν εξοχον διάπλασιν 
μυστηριωδώς έπιδρώντα, εχν) όντως νά εκπλήρωσή εκπολιτι
στικήν αποστολήν και δεν πρόκειται νά χρησιμοποιήσω τήν δύ- 
ναμιν τής εθνικής αυτής άκμής προς κορεσμόν υλικών καί ε
γωιστικών πόθων, ή φυλή αύτη, κατ’ ί'διόν τινα νόμον εθνι
κής διαλογής, ύπερισχύουσα ήθικώς των συγχρόνων, διατηρεί 
τά  στοιχεία τής εθνικής ύπάρξεως Οπό τό έφήμερον τής βίας 
κράτος, άλλοιουμένη μέν καί παθαίνουσα ύπό τήν έθνολέτει- 
ραν του χρόνου καί τών περιπετειών αύτού επιρροήν, μη έξα- 
φανιζομένη δέ, άλλ’ άνηβ.ώσα ί'να τήν αποστολήν της συνε-

Τοϋ αρχαίου πολιτισμού ή περιφανής αντιπρόσωπος μετά 
τήν εϋεργέτιδα λαμπηδόνα τής εκπολιτιστικής αυτής ακμής, 
έξασθενήσασα έν άλληλοσφαγή από τού 4 3 1 — 4 0 4 , άπωλέ- 
σασα τό γόητρον τής αύτοβουλίας αυτής ύπό τήν Μακεδονι
κήν σπάθην καί τής άνεξαρτησίας τό σύνολον ύπό τόν κονιορ- 
τόν τών Ρωμαϊκών λεγεώνων, λειποψυχήσασα εν ταΐς κατα- 
στρεπτικαΐς χερσί τού Μεσαιωνικού πανδαιμόνιου, ήχθη τέλος 
δούλη τυράννου αιμοδιψούς, οστις τήν γήν αυτής εις κοιμη- 
τήριον μετέβαλε, πρόγραμμα έ'χων τόν διά πυρός καί σιδήρου 
όλεθρόν παντός μή Μουσουλμανικού. 
ν ’Α λλ’ ενώ οί σοφοί τών εθνών έκ τής βίβλου τών 

χον διαγράψει, ευαίσθητοι δέ μόνον ποιηταί επί τών ερειπίων
ζ ώ ν τ ω ν  ε ί -
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αυτής καθεζόμενοι τήν παρελθούσαν άνεπόλουν δόξαν, τεθλιμ
μένοι διά τό παρόν και άπηλπισμένοι διά τό μέλλον, ή Ε λ 
λάς άνεπήδησε φοβερά έκ του τάφου 4 αιώνων, ό δ ’ έκ τής 
στακτής αύτής άναθριόσας σπινθήρ, τήν πρωτοφανή νεκρανά
στασή έν τή Ιστορία των ’Εθνών άγγέλλων, μετέδωκεν από 
ά'κρου εις ά'κρον τής δούλης χώρας τήν επαναστατικήν φλόγα, 
ήτις επί έπταετίαν, διά παντοδαπών ολοκαυτωμάτων αναρ
ριπιζόμενα, καί τήν τελευταίαν αυτής ικμάδα έξήντλησεν.

Ό  πανελλήνιος εκείνος άγιον, ηρωικός, άλλα καταστρε
πτικός καί άνισος, έξεβίασεν επί τέλους των Ευρωπαϊκών 
δυνάμεων την κρατεράν μεσολάβησιν, ώστε άπεφασίσθη ή ά- 
ναγνιόρισις καί έπραγματοποιήθη ή σύστασις Ελληνικού βα
σιλείου κατά τό 1829 .

'II άναβλάστησις όμως αυτή αύτοθαλούς κλώνου τής άρ- 
χαίας 'Ελληνικής Δρυός, καθ’ ήν εποχήν ό έκ Βορρά χειμάρ- 
ρους ήρςατο κυλίων τά ύποσκάπτοντα αυτού υδατα μέχρι 
τών μεσημβρινών προπόδων του Αίμου, δεν έπρεπε να θεω- 
ρω,θή ώς άνάγκη έςοικονομήσεως, άλλ’ ώς ευκαιρία πολύτιμος^ 
ής, επωφελούμενη ή Ευρωπαϊκή διπλωματία, νά προπαρα
σκευάσω έκτοτε τό μόνον φυσικόν άντίρροπον τή Σλαβική ε
πιρροή.
. Έγκαίριος ή αιμοσταγής 'Ελλάς έκ του τάφου αυτής άνε- 

πήδησεν, είς τάς εύρωπαϊκάς άγκάλας ριπτομένη καί λέγουσα :
’Ίδετέ με καί πάλιν τοϋ νεωτέρου πολιτισμού νεαράν έντο-; 

λοδόχον' ένισχύσατέ με είς τήν νέαν μου ά~οστολήν, προε
τοιμάσατε με είς τό έργον μου.

’[δικόν σας συμφέρον είναι ισχυρά νά εύρεθή ή πανελλήνιος 
•Δρυς προ του κατερχομένου χειμάρρου, δστις θέλει παρασύ
ρει τά  ξηρά αύτά καί ά'καρπα 400 έτών φρύγανα, πλημμυ
ρών τήν Ευρώπην καί καταπνίγων τήν ’Ασίαν.

'Τπήοχε τότε έν Εύρώπν) διπλωματική έξοχότης, παραδί- 
δουσα μαθήματα Σχολής, μέχρι τών ημερών ήμών άκμαζού- 
σης, ή θεωρία τής όποιας συνίστατο είς τό πολυθρύλητον δόγ- 
μ.α τής άκεραιότητος του Τουρκικού κράτους, θεωρουμένου ώς 
μόνου καί ικανού προπυργίου τής λοιπής Ευρωπαϊκής οικογέ
νειας κατά τής Σλαβικής έπιδρομή:
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’Ήκουσαν ό'Θεν αυτής μετ’ αισθημάτων δυσπιστίας καί αντί 
παντός άλλου τή απάντησαν, μειδιώντες, οί ισχυροί της γης :

’Έχεις παρελθόν, άλλ’ οόχί καί μέλλον.
Δεν δύνασαι νά υπάρξ-ρς ώς 'Έθνος, μεταβλήθητι εις Μου- 

σεΐον ’Αρχαιολογικόν.
’Αφού τόσω ήγάπησας των χΑίτιτών σου τά ανδραγαθή

ματα, δωρηθήτωσάν σοι αί φωλεαί των.
Σοί άρκοΰσιν οι βράχοι αυτοί καί ή άπειρος θάλασσα, έφ’ 

ής έξετελεσας τά πολεμικά θαύματά σου.
Μεταξύ θαλάσσης καί βράχων θέλεις ζήσει, άνευ φιλοδο

ξίας καί πειρασμών, δυναμένων νά διαταράξωσιν εις τό μέλ
λον την ησυχίαν του Κόσμου.

Αύτά είπον καί έκοιμηθησαν, η δέ Ελλάς άπεσύρθη μεταξύ 
θαλάσσης καί βράχων, ϊνα άναζητησνι τό μεγαλεϊον αύτής 
εις τό παγερόν βάθος της προπατορικής τέφρας, ενώ ό χωλός 
"Ηφαιστος τοΰ Σλαβικού ’Ολύμπου, έπί τάς φύσας αύτοΰ βάς 
εις πυρ έτρεψε κέλευσέ τε έργάζεσΰαι.

Τοιουτοτρόπως τό ’Ανατολικόν ζήτημα έτέθη έν τνί χοάννι 
τοΰ Πανσλαβισμού,

Φΰσαι δ’ εν χοάνοισιν Ιείκοσι πασαι εφύσων, 
παντοίην ευπρηστον άϋτμήν εξανιεϊσαι.

Είναι, τνί αλήθεια, φοβερόν τό πολιτικόν αυτό σφάλμα της 
Εύρώπης, παραγνωρισάσης της Ελλάδος την αποστολήν και 
μ ή προϊδούσης της όθωμ,ανικής αυτοκρατορίας τήν άναπόφευ- 
κτον πτώσιν.

Είναι αξιοθρήνητος της Ευρωπαϊκής διπλοψ,ατίας ή άμ- 
βλύνοια, μ,η κατανοησάσης τής Σλαβικής φυλής την επικίν
δυνον προδιάθεσιν, καθ’ ής, αντί νά άντιτάξνι τοΰ Ελληνι
σμού κυρίως τό συμφέρον καί τήν ζωτικότητα, παρεσκεύαζεν 
αύτή ΐδίαις χερσίν ευρό στάδιον προόδου, υποστηρίζουσα τήν 
Τουρκικήν δεσποτείαν μετά πασών των συμπαρομαρτουσών 
αυτή κακιών, έπί τών διαφόρων ασθενών, άλλ’ όσημέραι ά- 
ναζωογουμένων τής ’Ανατολής εθνικοτήτων, αΐτινες, έπόμ,ενον 
ητο, μετ’ εύπιστίας νά άφοσιωθώσι τφ  άναφαινομ.ένω αυτών
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προμαχώ, καθ’ ού έν συνασπισμοί βραδύτερου ή Ευρώπη έκη- 
ρύχΟ·ο. .

'II Ευρωπαϊκή διπλωματία μή δυνηθεϊσα να έμβατεύσνι 
αρκούντως εις τούς μοιραίους τού μέλλοντος διαλογισμούς, 
δέν έλαβε περί αυτού σοβαραν πρόνοιαν, περιορισθεΐσα εις την 
έξοικονόμησιν τού παρόντος* οθεν αντί 'Ελλάδος μεγάλης ό- 
πωσούν καί έμπεριεχούσης τά απαραίτητα στοιχεία εθνικού 
καί πολιτικού βίου, άντί Κράτους έχοντος τά άπαιτούμενα 
μέσα τής άναπτύζεως των ύλικών καί ηθικών δυνάμεων αυ
τού, έκήουξεν ελευθέρους 7 0 0 ,0 0 0  Ελλήνων,* επί 45,000, 
000 στρεμμάτων, ολίγον εύφορου καί κατηρημωμένης γης, 
εις οΰς κατά τό 1863 προσετέθησαν 245 ,000  Ίόνιοι, άνελ- 
θόντος ούτω τού Ελληνικού πληθυσμού, καθ’ ήν στιγμήν γρά- 
φομεν, είς 1 ,500 ,000  κατοίκων, επί 950 τετραγωνικών μιλ- 
λίων.

Τοσούτος ύπήοξεν ό πληθυσμός, τοσαύτη δέ καί τοιαύτη ή 
έκτασις τού νεοσυστάντος 'Ελληνικού βασιλείου υπό των Μ. 
Ευρωπαϊκών δυνάμεων, μή άναγνωρισασών τήν Εθνικήν αυ
τού αποστολήν, ούτε λαβουσών ύπ* όψιν, ό'τι ή μερίς εκείνη 
των έλευθερουμένων μεγάλας καί σοβαράς υποχρεώσεις, απέ
ναντι τών έν δουλεία άνελάμβανεν, ού μόνον, διότι πολλοί 
τών τελευταίων ϊσα, άν οΰχί ανώτερα, προς ελευθερίαν εΐχον 
δικαιώματα, αλλά καί διότι ή άπάρνησις καί λήθη τών υπο
χρεώσεων εκείνων θά έπέφερε τό μεταξύ τής έλευθερωθείσης 
μειονότητος καί δούλης πλειονότητος διαζύγιον, ενώ έν τώ συν- 
δέσμω αυτών καί μόνω ή έλληνική φυλή άνεύρισκε τήν πραγ
ματικήν αυτής δύναμιν, άνευ τής οποίας ούτε εϊχεν, ούτε νά 
έπιτελέσνι ήδύνατο πολιτικόν τινα προορισμόν έν τή ’Ανατολή.

Καί έπί τή βεβαιότητι ό'θεν, ό’τι αί έλληνικαί κυβερνήσεις 
υπό τό κράτος τής βίας θά άπηρνούντο τάς προς τούς δούλους 
ομοφύλους ίεράς αυτών υποχρεώσεις, άπέχουσαι πάσης ύποστη- 
ρίξεως προς άπόσεισιν τού δεσποτίκού ζυγού, ή έθνική συνεί- 
δησις ούτε νά συμμερισθή ήδύνατο τοιαύτην αντεθνικήν πολι

* Οίτινες έδιπλασιάσθησαν σχεδδν μετά 40 ετών ελεύθερον βίον, 
άνελθόντες εί; 1,480,000.

ψ
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τικήν, οΰτε νά συμμορφωθώ) αυτή, εις νάρκην παραδιδομένη καί 
•ττερί του εθνικού μέλλοντος αύτής άφροντιστοΰσα.

Θά ήγείρετο λοιπόν μεταξύ έθνους και κυβερνήσεως διαφω
νία καί πάλη διαρκής, καθ’ ήν ή τελευταία η θά παρεσύρετο, 
η άναποφεύκτως θ’ άνετρέπετο.

’Ανεξαρτήτως οθεν τοΰ προορισμού της ελληνικής φυλής, τά 
μ,εγιστα συμ.φέροντος τή 'Εσπερία, αί εΰρωπαϊκαί δυνάμεις δέν 
έπρεπε νά καταδικάσωσι τό ελληνικόν κράτος διά παντός η 
καί έπι μακρόν έν τοΐς πρώτοις αύτοϋ στενοΐς όρίοις, άλλα νά 
ΰποβοηθήσωσι τάς ένεργείας αύτοϋ, υπό την άμεσον προστα
σίαν αυτών λαμβάνουσαι, ινα παρασκευάσωσιν εγκαίρως ικα
νόν καί ισχυρόν διάδοχον τοΰ όσημέραι υπό τό βάρος των ί
διων αμαρτιών κυρτουμένου καί πίπτοντος τουρκικού κολοσσού.

Έώντες όμως προς στιγμ,ήν την προς την 'Ελλάδα πολι
τικήν τών εύρωπαϊκών δυνάμεων, ινα έξετάσωμεν αύτήν λε
πτομερέστερου έν οίκείω μ.έρει, έρευνήσωμεν οποία ύπήρξεν η 
τών ελληνικών κυβερνήσεων πολίτικη πρός τε τό έθνος αυτό 
έσωτερικώς καί πρός τάς έξωτερικάς σχέσεις αύτοϋ.

’Οφείλομεν νά άποτείνωμεν την έρώτησιν ταύτην έν ώραις 
κρισιμωτάταις διά την ελληνικήν φυλήν πρός τε τάς σεβάσμιας 
σκιάς τών πρώτων πολιτικών άνδρών τής άναγεννηθείσης ‘Ελ
λάδος καί τούς συγχρόνους ά'νδρας, τούς άπό τίνος διαδεξα- 
μένους έκείνους έπί τής πολιτικής σκηνής, μ,ετά μεγαλειτέ- 
ρων όσημεραι υποχρεώσεων* διότι τά  έθνη ούδέποτε φέρουσι 
τήν ευθύνην τής πολιτικής ένεργείας, έκτος έφ’ όσον άποδει- 
κνύονται ανίκανα νά πραγματοποιήσωσιν αυτήν.

Καί ώφείλομεν νά ώμ,εν έπιεικέστεροι τή μνήμνι τών πρώ
των, διότι άναλαβόντες τήν διοίκησιν τοΰ έθνους, θερμού καί 
αιμοσταγούς έτι έκ τής πολυχρονίου πάλης καί τών πολυει- 
δών τραυμάτων, ειχον νά παλαίσωσι κατά μεγάλων καί πολ
λών δυσχερειών.

’Εκτός τής καθόλου άνεπαρκείας τών άπαιτουμένων στοι- 
•/είων πρός διοργάνωσιν καί διοίκησιν του τόπου, τό ελληνι
κόν κράτος παρουσίαζε κατά τήν εποχήν εκείνην ζοφεράν ει
κόνα πενίας καί δικαιωμάτων, αναγκών καί άπαιτήσφων άφ 
ενός, τήν δέ γήν άφ’ ετέρου— κατά ιόν γερμανόν περιηγη
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τή ν — σκυθρωπήν, πετρώδη, κατάςηρον, εις έπΰ/.ετρον δέ τό 
ται/.είον κενόν [/.έχρις οβολού.

‘1'πό τάς προροηθείσας συνθήκας δέν ήτο δυνατόν νά εύδο- 
κιυ.ήσνι αρκούντως, αδύνατον ήτο νά έπιτελέση μεγάλα; προό
δους καί οίονδήποτε άλλο έθνος, πολλώ {/.άλλον τό υπό το- 
σούτων καί τοιούτων συμφορών άποδεκατισθεν, άπογυμνωθέν 
καί ηθικώς έκπέσαν ελληνικόν* ήδύνατο όμως άσυγκρίτως εις 
καλλιτέραν νά εΰρεθτί κατάστασιν τής παρούσης μετά 45 ε
τών ελεύθερον βίον, προ πάντων δέ ικανόν νά συνέχιση απο
τελεσματικούς τό έ’ργον τής γενεάς τού 1821, καθ’ ήν στιγμήν 
τά υποτελή καί κατώτερα αΰτοΰ σλαβικά φΰλα έσπευδον νά 
έπο/Φεληθώσι τής κατά τοΰ ανικάνου καί άφορήτου δεσπότου 
μοσχοβιτικής έπιΟέσεως.

’Αφού ή Ευρώπη δεν ελαβεν ύπ’ οψιν τό προσεχές μέλλον 
καί την εΰγενή αποστολήν τοΰ έλληνισμοΰ, αί έλληνικαί κυ
βερνήσεις δεν έπρεπε νά Θεωρήσωσι καί κηρύςωσι τάς ’Αθήνας 
πριοτεύουσαν τοΰ ελληνικού βασιλείου, ενώ καί οί έν τώ έςω- 
τερικώ ζάπλουτοι όμογενεΐς, προθύμως’άποδεζάμενοι συνέρ- 
ρευσαν, ώς έν άσύλω εύζωί'ας, καθο/ραίζοντες μέν αυτήν δι’ οί- 
κοδοριών πολυδαπάνων καί πολυτελών, ουδόλως όμως περί τής 
καταστάσεως τών επαρχιών φροντίζοντες, άνευ σχεδόν .συγ
κοινωνίας καί γεωπονικής ή βιο|/.ηχανικής προόδου διατελου- 
σών* συσσωρεύοντες [/.έν έν τή μικρά αυτή πρωτευούσνι πάντα 
αυτών πλούτον, λησμονούντες δέ τήν στρατιωτικήν τοΰ έθνους 
κατά τε ξηοάυ καί θάλασσαν προπαρασκευήν, ώσεί τό έ'ργον 
τής ελληνικής παλιγγενεσίας ήτο τετελεσ[/.ένον καί ούδέν άλ
λο έ(/.ενεν αΰτοΐς ή νά έπαναπαυθώσιν έπί τών πρώτων έκεί- 
νων δαφνών τής νεωτέρας ήροηκής έποχής.

’Εδίδοντο ή[/.ίν σπιθαμαί τινες ώς Κράτος καί τά έρείπια τής 
’Ακροπόλεως ώς πρωτεύουσα* ή πρωτεύουσα ό'[/.ως αΰτη δέν ήτο 
ή προσωρινόν κέντρον έΟνικής ένεργείας, ήτις διά· τριών οδών 
έπρεπε νά έπιδιωχθή, έκ τών ένόντων [/.έν καί περιεσκεμμε- 
νως, δραστηρίο/ς δέ καί ά[/,ετατρέπτως [/.έχρις έπιτεύζεως.

I. Διά τής γεωργικής προόδου τής χώρας, έξ ής ή οικονο
μική καί κοινωνική τής χώρας βελτίωσις. ·"·--■·

II. Διά καταλλήλου στρατιωτικής διοργανώσεως, μετ άνα-
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λόγου προπαρατκευης, έζ ϊς  καί y.όνον ή πραγματική ισχύς  
οίου^νίποτε έθνους.

III. Διά πολιτικές ένεργοϋ καί επί των έθϊΐχών ονναρίων 
βασι^ομ.έντι;, δπερ κατορθοΰται ρ,έν £ιά των $υο πρώτων, ένι- 
<?χύεται &έύπο τίίς εσωτερικής τοϋ τόπου Ατυχίας.

Καί περί των τριών αυτών έξετάτωρ.εν έν συντόαω.

• · j ·:: . -;.·λ

. b

ΗΠΟΑΙΤ. ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΡ. λ '. 2



I

Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
• ’Αναλογώ; τής καλλιεργούμε

νης έκτάσεως, εκ των γεωργικών 
χάςεων συαπεραίνεταί ό χαρα- 
κτήρ ένος λαόν». εβερετ

Αί παρατηρούμενα». ανωμαλία*. κατά τήν εσωτερικήν των ε
θνών διοργάνωσιν καί αί κατά τήν διοικητικήν πορείας αύτων 
διαταράξεις, εκτός του λόγου τής κακή; διαπαιδ αγωγησεω: , 
του φατριασμοΰ και τής των έν τέλει αβελτηρίας, έχουσιν α
φορμήν γενίκωτέραν, την ελλειψιν ισορροπίας μεταςΰ των στοι
χείων τής διανοητική; άναπτύςεω; καί των μέσων η του χοί
ρου τής ένεργεία; καί χρησιμοποιήσει»; αυτών.

"Οταν άπαξ, ένσμικρώ άναλόγω; χώρω, συμπυκνωθώσι στοι
χεία έντάσεώ; τίνος διανοητικής, κατ’ ανάγκην τείνοντα εις 
κατάληψιν δέσεως, ό.τά/χξεως καί ireoydac, ένώ ή εργατική 
άνικανότη; αποκλείει αύτοις πάσαν άλλην έςοδον, οί έκ τής 
διαπάλη; καί αναπόφευκτου συγκρούσεως αυτών τιναγμοί έπι- 
φέρουσιν ανωμαλίαν έν τή καθόλου τάζει των κοινωνικών κα
θεστώτων καί διατάραξιν του συστήματος τή; έσωτερικής διοι- 
κήσεως, εί; ανατροπήν τών οποίων άδιακόπως τείνουσι.

Προ; αποφυγήν τή; όλεθρία; αυτή; μοίρας, ή άκωτέρα έκ- 
παίδευσις πρέπει νά εΰρίσκηται, ώ; προ; τον πληθυσμόν καί 
την καθόλου κατάστασιν τοΰ Κράτους, έν τοιαύτν, μετά τη ; 
δημοτιχψ: έκπαιδεύσεως αναλογία, ώστε ή διανοητική τών ά- 
τόμων άνάπτυξις, συμβαδίζουσα μετά τή; λοιπή; τοΰ έθνους 
προόδου, νά ώθή, ώσπερ ούριο; καί επαρκής άνεμος, το σκά
φος τής πολιτείας, άλλα νά μή άνατρέπτ) αυτό, βίαιο; πνέων 
καί σφοδρός.
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'Τπό τοιαύτα; συνθηκα; δέον νά σχηματίζωνται τά  κοινωνι
κά στρώματα προ; άποτέλεσιν εδραίου καί εύ εχοντο; Κράτους, 
έν τοιαύτν) δέ ισορροπία πρέπει νά προάγωνται καί καταλαμ- 
βάνιοσι τά ; οικεία; θέσει; τά διάφορα στοιχεία αυτών, ώστε 
ούδεμία μέν στενοχώρια έν αύτοι; νά ΰπάρχνι, πάσα δέ προ; 
αντικατάστασιν όλεθρία πάλη νά έκλίπφ.

Καί είναι μεν λυπηρόν διά την άνθριυπότητα νά κρατνί την 
σφυράν τοΰ σιδηρουργού ηδικημένο; τ ι; Έρσχελλο;, η τόνπρίονα 
τοΰ ξυλουργοΰ ά'γνωστό; τ ι; Καρτέσιο;, είναι δμω; όλεθριώ- 
τατον καί καταστρεπτικόν δ ι’ ένα λαόν, νά άφεΟφ ολόκληρο; 
άΟλητικη καί εύρωστο; γενεά ά'τεχνο;, άβιομηχανο; καί δλω; 
ανίκανό; εί; τά πρακτικώτερα τοΰ βίου, ά'τινα παρ’ οίωδηποτε 
λαώ τη ; Δύσειο; άποτελοΰσι την συμπληρωσιν τη; ανατροφή; 
των άνωτέρων ηγετών αύτοΰ.

"Αλλω; τε έκ τοΰ κύκλου των πρακτικών καί βιοποριστι
κών σταδίων, δ ι’ άτινα παρασκευάζει τά ; πολυπληΟεστέρα; 
τάξει; τών κοινωνιών η δημοτική έκπαίδευσι;, έν οία βαθμΐδι 
άναπτύξεω; παρά τοΐ; πεπολιτισμένοι; λαοί; εύρίσκεται, είναι 
καί φυσικόν καί εΰκολον νά άνέρχωνται προ; τά ; υψηλοτέρα; 
σφαίρα; τών θεωρητικών έπιστημών οί προ; τοΰτο πεπλασμέ- 
νοι υπό τη; μυστηοιώδου; φύσεω; νόε;, δεν είναι δμω; έπίση; 
δυνατόν οί άπαξ λαβόντε; εισιτηρίου δι’ αύτά; νά κατέρχων- 
ται εΐ; τον κύκλον, ό'στι; οΰ μόνον έν τφ συνειδησει τη; κοι
νή; γνώμη; έν κατωτέρα μοίρα τίθεται, αλλά καί ημερηίσιον 
ίδρωτα απαιτεί, δι* 8ν τοΰ συγχρόνου πολιτισμοΰ τό άπόμα- 
κτρον τόσω λεπτοφυέ; κατέστη.

Έν Έ λλάδι τοΰ λαοΰ η ανατροφή καί έκπαίδευσι; αντί νά 
τείνωσι, κατ’ άρχά; μάλιστα, εί; την μόρφωσιν κυρίω; τών μέ
σων τοΰ λαοΰ τάξεων, ινα δι* αυτών έπιτευχθφ ή γεωργική 
καί βιομηχανική τη ; χώρα; βελτίωσι;, τουναντίον έξώθησαν 
διά τοΰ ύπερμέτρου τών θεωρητικών σπουδών επί τη; πολίτι
κη; σκηνη;, τοΰ μόνου σχεδόν σταδίου τη; κοινωνική; υπε- 
ρ°χη;, μετρίω; πεπαιδευμένην, ένίοτε υπό κενή; ιδεολογία; πε
φυσιωμένη ν, πλην νοημονα, εύγενη, υπερήφανο ν καί φιλόδοξου 
νεολαίαν, έγκαυχωμένην έπί πατραγαθίαι; καί κομπάζουσαν 
έπί τγί ίστορικφ δόξφ τών πατρικών εστιών.
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’Ενώ λοί πόν ή μεγαλειτέρα φροντίς κατεβλήΘη εις την σύ- 
στασιν ιδρυμάτων τής άνωτέρας έκπαιδεύσεως, δ ι’ άτινα άνέ- 
λαβεν ή κυβέρνησις νά φροντίζνι καί δαπανά, ή δημ.οτική έκ- 
παίδευσις, άφεθείσα εις τήν φροντίδα καί τό βάρος του δη
μοσίου, παοημελήθη εις τοιούτον βαθμόν, ώστε εν τισι των 
συνοικιών αυτής τής πρωτευούσης, κατακηλούσι τό ούς του 
διαβάτου τά εύηχα Τυί-μπιν, Σί-αχον, Πάνζα-μϊρ των α
πογόνων του Περικλεούς, 25  δέ στάδια ρ.ακράν των ’Αθηνών, 
έν τώ ριέσω των ερειπίων του ναού τής Δήμητρος κινδυνεύει 
ν’ άποθάννι έξ ασιτίας καί δίψης ό άγνοών δτι μπουχ  καί ονγιε 
ό άρτος καί τό ύδωρ καλούνται I

’Αλλ’ εάν ή δημοτική έκπαίδευσις έν κατώτερα μοίρα υπό 
των ελληνικών κυβερνήσεων έτέθη, μήπως άρά γε έλή.φΘη φρον- 
τίς περί προετοιμασίας διά τά πρακτικά στάδια των έπιθυ- 
μούντων όπισςδήποτε καί άνευ των άπαιτουμένων προς βελ- 
τίωσιν γνώσεων νά έπιδοΘώσιν εις αύτά, μάλιστα δε εις την 
πλουταγωγόν καί ζωογόνον γεωργίαν ς

’Εάν τοιούτό τι έγένετο, δεν θά έτρέπετο ίσως σωρηδόν προς 
την πνιγηράν στενωπόν τής δημοσίου νπαΑΛηΑίας τοσαύτη. 
νεότης, ής ή άκρα ή μαραίνεται έν άγιον ία καί ταπεινότητι, ενώ- 
άφθονον άμιτόν ήδύνατο προσπορίσαι έαυτήτεκαί τή πατρίδι 
άπό άλλων πρακηκωτέρων καί εύρυτέρων σταδίων.

’Αναμφιβόλους τοιαύτη τις τάξις είναι καί έ'σεται αναγκαία 
διά τάς διαφόρους άνάγκας τής διοικήσεως του Κράτους, άλλ* 
ώς rotate δέον νά μή διατελή έρμαιον τής ανατρεπτικής πνοής 
έκάστης μεταβολής τής Κ. Εξουσίας, άλλ’ άπό του άνωτέρου· 
μέχρι τού κατοοτέρου αύτής άκρου νά συμβαδίζνι ταίς άνάγ- 
καις τής υπηρεσίας καί κατ’ αξίαν προάγηται,

’Εν τοιαύτφ περιπτώσει τά προσόντα των ϋπαΛΛή-Ιων θά 
έλαμβάνοντο ύπ’ ό'ψιν, ή, άρχαιότης αυτών Οά παρείχε δικαιώ
ματα, ή άζία θά άνεγνωρίζετο καί δεν Θά μετεφέροντο Πρό
ξενοι, Νομάρχαι καί υπουργικοί Γραμματείς, μέχρι καί του’τε
λευταίου ταχυδρομικού επιστάτου άπό· των σάκων τής άντι> 
πολιτεύσεοος εις τούς τής συμπολιτεύσεις, παρέχοντες την δο
λοφόνον ελπίδα τής άντίκαταστάσεως εις πλήθος βραχιόνιον αρ
γών, αλλά στιβαρών καί δεξιών εις τόσα άλλα ώφελιμιότερα.
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Έν τοιαύττ! περιπτώσει Θά έπεδίωκε στάδιον ρ.ονιμ.ότερον 
καί έ'ργον ασφαλέστερου ή περί τάς πολιτικά; παλαίστρας πυ- 
ρέσσουσα καί όσημέραι πολυειδώς έκνενευριζομένη νεότης, ή υπό 
τάς διαφόρου; κομματικά; σημαίας κατατασσομένη καί απο
τελούσα τό φιλοτάραχον εκείνο στοιχειον, τό στερούμενον Θέ- 
σεως ύπάρςεως καί. ένεργείας, την ανωμαλίαν δ’ ώς έκ τού
του καί διατάραξιν το ̂ συστήματος τής έσωτερικής διοικήσεως 
έπιφέρον.

Έκ των τοιούτων στοιχείων, τό πρώτον άναοαινομένων υπό 
τό σχήμα εύερεΘίστων ταρι.ςιών, έσχηματίσΘησαν αλλαχού, έ
νεκα λόγων ίσγυροτέρων καί ποικιλωτέρων, αί έπίοοβοι έκεΐ- 
vat διεθνείς ριζοσπαστικαί συνωμοσίαι, καΘ’ ών τό κράτος των 
νόμων καί ή αύστηρότης αύτών ούδέν μέχρι τούόε κατώρ- 
Οωσαν.

*J1 'Ελλάς πόρρω βεβαίως απέχει τής τοιαύτης καταστά- 
σεως καί ούδέποτε ίσως Θέλει ύποστή τήν σκληράν αύτήν δο
κιμασίαν των νεωτέρων κοινωνιών, όφείλομεν όμως νά έπιδιώ- 
ξωμεν τήν διόρΟωσιν των ελλείψεων, ών ένεκα δεν ακμάζει 
σήμερον έν Έλλάδι, ώς ώφειλε, τό ή'ρεμον καί εΰΘυμον γειυρ- 
γικόν πνεύμα, ό'περ τήν Γαλλίαν έμεγάλυνε καί τήν ’Αμερι
κήν άνεδειξε Κράτος εύδαιμον καί ισχυρόν.

Καί ή 'Ελλάς τί άλλο η γεωργικός τόπος ώ<ρειλε νά ήναι, 
διά τής αύςήσεως των αγροτικών πληθυσμών καί βελτιώσεως 
τής καταστάσεως αύτών τήν οικονομικήν τού όλου Κράτους 
εύπραγίαν έπιδιώκουσα ;

Καί όμως έκ τών 1 ,480 ,000  κατοίκων αυτής, μόνον 220 , 
0 0 0  εις τήν γεωργίαν καταγίνονται, έκ τούτων δέ 55 ,000  
είναι οί πράγματι γαιοκτήμονες, τό δέ λοιπόν ένοικιασταί.* 

Συνεπώς έκ τών 45 ,360 ,000  στρεμ μάτων αυτής, άφαιρου- 
μ.ένων 1 ,360 ,000  στρεμμάτων δενδροφυτειών, μένουσιν ακαλ
λιέργητα 38 ,0 0 0 ,0 0 0 , μόλις καλλιεργούμενων 6 ,000 ,000 .

’Εκ τών καλλιεργουμένων δέ πάλιν αύτών στρεμμάτων,
944 ,000  μόνον διά αϊτού σπείρονται, 362 ,000  διά *μ<ά//ς 
καί 21 ,000  διά βάοβαχος.

* ΈπΙ τή βάσει στατιστικών προηγουμένων τινων ετών.

#



Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 43

’Εκ των φυτειών, εις 4 53,000 υπολογίζονται οί σταφίδά  
νες> 493,000 οί άσχεΜΤη'ες, 370 ,000  έ.Ιαιώης, 13,000 οί
βαΛανε&νες*

’Εν τώ νομώ τής ’Ηλείας, τώ μάλλον εύφόρω, εσχάτως μό- 
λιςέλΟόντες έζ ’Ιταλίας άποικοι ελληνοαλβανικής καταγωγής,- 
ήρξαντο καλλιεργοϋντες τον τόπον έπιτυχώς καί εΰδοκίμως, 
άλλα τί δέν ήδύνατο νά κατορθωτή, άν κυβέρνησις καί ίδιώ- 
ται έφρόντιζον, όσον έδει, περί τών αγροτικών τής Ελλάδος 
πληθυσμών, τής βελτιώσεως τής γεωργίας έν γένεις

Δυστυχώς ή κατάστασις αυτής δέν είναι καλλίτερα, ίνα μή 
ειπωμεν χειρότερα, τής έν- Τουρκία καί Αιγύπτω.

Πολλαχοΰ τής Δυτικής ’Ελλάδος συνέρχονται 2 — 3  γεωρ
γοί, ινα άπό κοινού άποκτήσωσι ζεύγος άροτήρων καί καλλιερ- 
γήσωσιν έκαστος έ’κτασιν 2 5 — 30 στρεμμάτων κατά μέσον ό
ρον, διά τοϋ παναρχαίου εκείνου άροτρου τών ήρωϊκών χρόνων" 
όταν δε τοϋ το είναι αδύνατον, έκαστος καλλιεργεί διά τής 
άςίνης τον αγρόν τής δημητριακής συγκομιδής αύτοΰ.

Καί όμως ό καρπός τοσούτων καί τοιούτων πόνων πολυει- 
δώς καί σκληρώς έςαρπάζεται άπό τών χειρών τοϋ γεωργού, 
όστις καί διά τον σπόρον τής επιούσας σποράς παράτοϊς ίδιώ^ 
ταις κεφαλαιούχοι? αναγκάζεται νά προστρέςγ.

Διά τήν όλεΟρίαν· ελλειψιν Γεωργικών Τραπεζχδν, οί τοκο
γλύφοι δανεισταί,'χείρονες καί τών έν Τουρκία, άπομυζώσι,. 
δίκην βδελλών, καί τήν τελευταίαν γεωργικήν, ικμάδα' διότι, 
δανείζοντες 100 δραχμ. λαμβάνουσι χρεωστικόν δ ι’ 124 —  
436 άτόκως μέν μέχρι τοϋ· έτους, μετά τόκου δε 2 — 3 
κατά μ.ήνα άπό τής παρελεύσεως.

νΟσο) άφορα τό φορολογικόν σύστημα κρίνομεν περιττόν νά 
άναφέριυμεν ένταϋθα όσα περί αύτοϋ έγράφησαν,. ά'λλως τε εί
ναι γνωστόν, ότι ό είσπράκτωρ τών Δ. φόρων ουδέποτε παύε
ται περιφερόμενος μετά συνοδίας στρατιωτικής τάς πενιχράς 
καλύβας τών αγροτικών πληθυσμών τοϋ Κράτους* κατά τήν

* Εις ταΰτα προσΟετέον 45,000 αρχαϊκούς εν ύπαίΟρω κτηνο- 
τρό'ρους καί ημιάγριους ποιμένας, ών ή περιουσία συνίσταται εις 5 , 
2Ό0,500 αιγοπρόβατα, 260,000 βόας καί 230,000 ίππους, ήμιότ- 
νους κτλ. .
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περίστασήν δέ ταύτην οί εις τήν άντιπόλιτευομένην πολιτικήν 
μερίδα άνήκοντες ύφίστανται παντοίας υπό του Δημάρχου πιέ
σεις, έκτος των συνήθων καί όπ’ αυτού έ'τι του δημαρχικού 
Κλητήρος.

'Ως προς τήν συγκοινωνίαν τ ις  έλληνικής πρωτεύουσας καί 
των διαφόρων λιμένων του Κράτους μετά των επαρχιών, είτε 
υπό έμπορικήν είτε υπό στρατιωτικήν έ'ποψιν, ή Ελλάς έχει α
νάγκην σοβαράς καί εσπευσμένης προνοίας.

*H από ’Αθηνών εις 'Ωρωπόν άμαξιτός εις ούδέν δύναταε 
νά συντελέσνί, έκτος της διευκολύνσεοος τών βασιλικών περι
πάτων, καί είναι πολλώ τούτου προτιμοτέρα η συνδέσουσα τό 
Ταίναρον μετά της "Οθρυος.

'II άπό ’Αθηνών εις Λαμίαν καί από Μεσολογγίου εις Βό
νιτσαν είναι αναγκαιότατη καί έπωφελεστάτη, έν γένει δέ 
διά τε την κατανάλωσιν τών προϊόντων και τάς στρατιωτικάς 
κινήσεις αμαξιτοί πρέπει νά διασταυρώσωσι την Πελοπόννησον.

Κατά τό πλεϊστον της ’Ανατολικής Ελλάδος ή έν ώρα χει- 
μώνος συγκοινωνία είναι έπικίνδυνος καί κωπιεδεστάτη, άδύ- 
νάτος δέ στρατιωτική τις κίνησις του ιππικού καί πυροβολι
κού. 'II άπό Λεβαδείας καί Χαλκίδος εις Λαμίαν μετάβασις 
είναι δυσκατόρθωτος καί προ τής Λαμίας αυτής δυσχερέστατη 
αποβαίνει, μή ύπαρχουσών τών άναγκαίων γεφυρών διά την 
διάβασιν τών παρ’ αυτήν διαρρεόντων χειμάρρων.

'Η διάβασις τού Σπερχειού τά αυτά παρουσιάζει προσκόμ- 
μ.ατα, διά την αυτήν έπίσης έλλειψιν.

Καί έν τή Δυτική Έ λλάδι ή αΰτή καί πολλώ χειροτέρα 
κατάστασις παρουσιάζεται.

Κατά τήν ώραν τών βροχών ούτε ιππικόν ούτε ορεινόν πυ
ροβολικόν δύναται νά είσελάσφ ευκόλως εις "Ηπειρον, διότι άπό 
Μεσολλογγίου μέν μέχρι τού ’Αγρίνιου πλείστας ό'σας 0’ ά- 
παντήσφ δυσκολίας, μόλις διασωζομένων τών έπί τουρκοκρα
τίας γεφυρών τής Τριχωνίτιδος, έκεΐθεν δέ ά'ρχονται προσκόμ
ματα ανυπέρβλητα. Τέλματα μεν καί έλη αδιάβατα μέχρι 
τού ’Αχελώου, έπ’ αυτού δέ ούδεμ.ια προς διάβασιν στρατού 
γέφυρα, ένώ ή μέχρι Κραβασαρά οδός έν άθλια καταστάσει καί 
σχεδόν άχρηστος διατελεΐ.

U
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’Εντεύθεν μέχρι τίνος φαίνεται οδός τις νεωστί κατασκευα- 
σΟεισα, αλλά ι'να φθάσν) τις μέχρι τοΰ έτεΐ. των συνόρων ’Ανίνου, 
ίνα όδεύσν] εις "Αρταν διά Κομ.πότη, έχει ανάγκην πτερύγων 
καί ούχί ποδών.

Ό  Βούχιος δέν είχε πολύ άδικον έξεικονίζων κατά τάς πε
ριηγήσεις αυτού διά τοσω ζοφερών χρωμάτων τό πλεΐστον τού 
ελληνικού εδάφους. .

’Εν πολλοίς αί εικόνες αύτού είναι πισταί άντιγραφαί των 
φυσικών, άςτινας παρ’ ελπίδα καί άπροσδοκητως παρετηρησεν.

Γαΐας άδένδρους καί ακαλλιέργητου:, στενωπούς ών ύπέρ- 
κεινται τοίχοι πετρώδεις, οδούς άνάντεις καί κατάντεις, διερ- 
χομένας συνήθως υπέρ εύρωτιώντας πέτρους, πλατίσματα ε
πικλινή καί ολισθηρά καί γεφύρας έρειπωμένας, ατραπούς άνω- 
φερείς καί αίγιβότους. ’ιδού τί ώς επί τό πλεΐστον θέλει πα 
ρατηρήσει ό περιηγητής διερχόμενος των πλείστων ελληνικών 
επαρχιών.

Αυτά είναι τά κυριώτερα καί σπουδαιότερα έ'ργα, ή άγα- 
θη, ούτως εΐπεΐν, μερίς των επί των ’Εσωτερικών υπουργών, 
τών περί πολλά μεριμνόντων καί τυρβαζόντων.

Συγχρόνως δέ ανάγκη νά ληφθώσι μέτρα περί αΰστηροτέ- 
ρας έπιβλέψεως τών δασοφυλάκων, ώς έκ της ολιγωρίας καί ά- 
μελείας τών οποίων η αμαθής γεωργική καί ποιμενικη τάζις 
της 'Ελλάδος μεγάλην επιφέρει καταστροφήν τοΐς ευεργετι
κούς δάσεσι, ζημιοΰσα τό δημόσιον ταμεΐον, παραβλάπτουσα 
την γεωργίαν καί τό υγιεινόν του κλίματος.

’Εν Παρνασσίδι καί ιδίως εις τον δήμον Δωριέων έν διαστη’- 
ματι 4— 5 ετών κατεστράφησαν ολόκληρα δρυών δάση, χρη
σιμότατα διά στριυτηρας (f>lippers)rSiv σιδηροδρομικών γραμ- 
μ.ών, δι’ ών βεβαίους βραδύτερον η Ελλάς συνδεθησεται.

Οί έν λόγω στρωτήρες, ών μεγίστη κατανάλωσις γίνεται εις 
πάντας τούς σιδηροδρόμους, ώς έκ της διά τού χρόνου φθοράς 
καί επομένως άντικαταστάσεως αυτών, εις τούς λιμ.ένας της 
Μασσαλίας καί Μαγγεστρίας τιμώνται αντί 5 — 7 φράγκων, 
ένω έν 'Ελλάδι δραχμής καί μ.όνον.

Ίίζετάζων τις γενικώτερον την γεωργικήν κατάστασιν της 
‘Ελλάδος, πείθεται οτι, έν νηπιωδεστάτνι εύρίσκεται αυτή κα-
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ταστάσει καί ούδόλω; άνταποκρίνεται εις τά; άνάγκα; του 
Κράτου;, αφού τά έκ τη; φορολογία; των διαφόρων γεωργι
κών ειδών έσοδα τού Δημοσίου μόλις ανέρχονται εί; δραχμά;
9 ,600 ,000 .*

’ΐδού δέ κα&’ οποίαν αναλογίαν:
"Εσοδα εκ των δημητριακών καρπών Δρ. 4 ,300 ,0 0 0

)) έκ της κατά στρέμ. φορολογία; » 1 ,500,000
)) 5) έλαιο σεκάτης » 850 ,000
)) έκ του επί τών σταφίδων φόρου » 1 ,870 ,000
)) » σύκων )) 350 ,000
» )) καπνών )) )) 280 ,000
)} οίνων » )) 100,000
)) » βαλάνων » » 200 ,000

Δρ. 9 ,600 ,000
Νομίζει ·τις οτι π ροκειται περί έσόδων μεγαλοκ τηματίου τι-» » ι » · *

νο; "Αγγλου καί οΰχί Κράτου; μετά βασιλική; έπιχορηγησεω; 
1 ,123 ,000  δραχμών !

*0 κατά την εισαγωγήν τελωνιακό; φόρο; έκ δραχμ. 10, 
000 ,000 , παραβαλλόμενο; τώ κατά την εξαγωγήν 2 ,0 0 0 , 
000, καταδεικνύει έναργώ;, άφ’ ένό; μέν την πτωχείαν τη ; 
παραγίυγή;, άφ’ ετέρου δέ τό μέγεθος της έλλείψεως τών ά- 
ναγκαίων, ά τουλάχιστον τών καταναλισκομένο>ν.

Καί όμως τό Κράτο; αυτό, κυρίως δ ’ εΐπεΐν ή έν τοιαύτ'ρ 
καταστάσει διατελούσα γεωργικά τάξις, επιβαρύνεται διά τη; 
πιστώσεω; δραχμ. 2 0 ,5 0 0 ,0 0 0  περίπου διά τά διάφορα έ
ξοδα τη ; Δημοσίου υπηρεσία;’ τούτέστι, τά δαπανώμενα εις 
πρόσωπα άπό τού βασιλέω; καί τη; Βουλή; μάχρι τού τελευ
ταίου υπουργικού γραφέω; καί τελωνοφύλακα; διά την εσω
τερικήν διοίκησιν τού τόπου, ΰπερβαίνουσι κατά 10,91 0,000 
δραχμ. τά είσπραττόμενα έκ τη; δέκατη; καί τών τελων'.α- 
κών δασμών τών διαφόρων γεωργικών προϊόντων.

Μαί όμω; ό λαό;, ό'στι; κατ’ ευφημισμόν arextixdc σήμερον 
καλείται, είναι ά’ξιο; πολύ καλλίτερα; τύχη;, δεϊται δέ καί 
δικαιούται σπουδαία; ύποστηρίξεω; προ; βελτίωσιν τη; κα-

Έ πί τ·?ί βάσει τιύ προϋπολογισμού τών ετών 1878 καί 1879.
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ταστασεως αυτού, ές ής κυρίως καί ή των οικονομικών του 
Κράτους.

Ή βελτίωσις αύτη δέον νά ά'ρξηται άπό τής μεταρρυθμίσεως 
καί διοργανώσεως τής παρ’ ήμΐν δήμοτικής έκπαιδεύσεως, αν
τικαθιστάμενων των πολλαχού άγραμρ.άτων καί αμαθών δη
μοδιδασκάλων δι’ εύπαιδεύτων καί είδικώς μεμορφωμένων καί 
τής συστάσεως Γεωργικών Τραπεζών, νά καταλήξη δέ εις τήν 
συμπλήρωσήν τών μέσοιν τής εύκολου συγκοινωνίας καί τήν 
παγίωσιν τής δημοσίου ασφαλείας, ήτις πολλαχού τής ‘Ελ
λάδος σπουδαίως διαταράσσεται καί εκλείπει μεταξύ τών α
γροτικών πληθυσρ.ών.

’Εν τώ νομώ τής Μεσσηνίας τά κομματικά μίση είς τοιού- 
τον βαθμόν εύρίσκονται, ώστε ό αγρότες, καλλιεργών τον α
γρόν αύτοΰ, δεν δύναται ν’ άποχωρισθή τού πυροβόλου του, 
ρίπτων έκ διαλειμμάτων βλέμμα ύποπτον— μετά τινας κτύ
πους τής δικέλλης —  προς τήν άπέναντι οδόν, ή τό όπισθεν 
αυτού δάσος. /

’Εκ τής τοιαύτης καταστάσεοις τών αγροτικών πληθυσμών, 
άλλ’ έν ταύτώ καί πολιτών συνταγματικού Κράτους, τούτέ- 
στιν εκλογέων, τ ί δύναται ν’ άπορρεύστ, ·

Λαός είς τοιαύτην θέσιν ευρισκόμενος καί τοιαύτα πάσχων, 
ούχ’ ήττον όμως έχων δικαίωμα καθολικής ψηφοφορίας, δεν 
δύναται ή νά διατελή έσαεί θύμα καί ερμεον τών πονηρών καί 
επιτηδείων, επομένως είναι πολλάκις ακούσιος πηγή τών πα- 
ρατραγώδων τού πολιτικού ημών βίου, όστις δι’ άλύσεως έ- 
σκεοριασμένης περιβάλλει όδυνηρώς τό βαρυασθμαΐνον καί έκ 
πολιτικής ασφυξίας μαραινόρ.ενον Κράτος.

’Από τού τελευταίου κρίκου τής άλύσεως ταύτης μέχρι τού 
πρώτου, ήτοι άπό τού έκλογέως μέχρι τών υπευθύνων τής συν
ταγματικής κυβερνήσεως, σκωρία πολυχρόνιος ρυπαίνει τήν 
χεΐρα, ήτις θίγει αυτήν* υπάρχει αλληλεγγύη τις πολιτικής 
διαφθοράς,δεσμός συνυποχρεώσεων καί αλληλεπιδράσεων τοιοϋ- 
τος, όίστε, οίοςδήποτε, πολιτευόρ.ενος έν ‘Ελλάδι, ύφίσταται 
τήν ίσχυράν ταύτην πίεσιν, υφ’ ήν άπόλλυσι καί φιλαλήθειαν 
καί ειλικρίνειαν καί ευσυνειδησίαν.

‘Ο νοαίζων ότι τό κακόν δύναται νά διορθωθή άπό τών ά’-I 7 i I
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νω άκρων άπατάται, διότι έκ των κάτω άρχεται ή σκωρία 
καί ό εύρώς.

’Εάν Τι ναι άληθές, δτι έν έθνει σύνταγμα τικώς κυβερνωμένω, 
τδ κοινοβούλιον είναι τδ κάτοπτρον αύτοΰ, έν τφ  'Ελληνικώ 
αντανακλάται ή καθόλου κατάστασις τοΰ ήμετέρου ά'νευ έπι- 
τηδεύσεως τρόπιον ή αλλαγής ενδύματος.

Μεταξύ των κοινοβουλευτικών αντιπροσώπων τοΰ έλληνι- 
κοΰ έθνους, πολλοί μέν ύπάρχουσι τίμιοι καί αγαθοί ά'νδρες, 
όλίγιστοι όμως οί σπουδαίοι καί άγγίνοες πολιτικοί, οί πεπα ι
δευμένοι ρήτορες, ενώ έκτος τοΰ βουλευτηρίου πολλοί ύπάρ- 
χουσιν ίσως τοιοΰτοι.

Σπανίως άπδ τοΰ βήματος τοΰ έλληνικοΰ βουλευτηρίου συν- 
εζητήθησαν ζητήματα πολιτικά, άπηλλαγμένα παντός προ
σωπικού συμφέροντος ύπδ βουλευτών, πρεσβευόντων πολιτικάς 
άρχάς καί έσχηματισμένας έχόντων πεποιθήσεις.

"Εσχομεν τήν τιμάν νά συνδιαλεχθώμεν πολλάκις επί τοΰ 
θέματος τούτου μετά διαφόρων αντιπροσώπων τοΰ έθνους, εΐ- 
λικρινώς-άνομολογούντων, ό'τι: « ό "Ελλην βουλευτής σπανίως 
είναι προ’ίδν της ορθής καί πεφιοτισμένης έκτιμήσεως τοΰ λαοΰ 
η της έλευθέρας ψήφου της ύγιεστέρας αύτοΰ μερίδος, σπα- 
νιώτατα δέ δύναται νά άναδειχθή τοιοΰτος ό μη γινόμενος η 
μή ΰποκρινόμενος, ό'τι γενήσεται ό'ργανον των ίδιοτελών ορέ
ξεων τών εκλογέων αΰνοΰ, αντί ν’ άποβλέψτ, εις τά μεγάλα 
καί γενικά συμφέροντα τοΰ έθνους».

Εκτός της κυβερνητικής έπιδράσεως, ήτις τοιαύτην έχει ε
πιρροήν, ώστε η διάλυσις της Βουλής καί αί νέαι έκλογαί, ύφ’ 
οίαςδήποτε Κυβερνήσεως συνεπάγονται καί την ίσχυροποίησιν 
αυτής, διά τής προσκτήσεως τών άπαιτουμένων ψήφων, ό δυ- 
νάμενος ή ύπισ/νούμενος νά κατορθοίσφ την απαλλαγήν περισ
σοτέρων υποδίκων κατηγορουμένων έπί έγκλήμασι, διά πιέσεως 
τοΰ δικαστικού κλάδου, ή έκ τής στρατιωτικής υπηρεσίας πε
ρισσοτέρων κληρούχων, ή τήν μετάθεσιν, παΰσιν καί διορισμόν 
τών δημοδιδασκάλων — συνήθως οργάνων τών δημοτικών άρ- 
χών —  καί τά παρόμοια, ό τοιοΰτος συνήθως έκλέγεται ώς ι
κανός αντιπρόσωπος καί, ύπδ τοιούτων έντολών και υποχρεώ
σεων βαρέως πεφορτιυμένος, άποστέλλεται εις τήν πρωτεύουσαν.
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’Εκεί, έν τώ βουλευτηρίω καταθέτει τον φόρτον αύτοϋ, αρ- 
χετάι δέ έξασκών τά δικαιώματα καί πραγματοποιών τάς υ
ποχρεώσεις τής ίεράς εντολής τοϋ εθνικού αντιπροσώπου.

“ίνα εξασφάλιση τήν εκλογήν αύτοϋ καί διά τήν προσεχή 
τετραετίαν, είναι ήναγκασμένος να εκπλήρωσή τάς υποσχέσεις 
αύτάς πάσας, ί'να τάς έκπληρώση δέ οφείλει νά μετάχειρισθνί 
το βάρος τής ψήφου αύτοϋ επί τοϋ πολιτικοϋ προϊσταμένου, 
οστις διά τής ενόχου πολλάκις έκτελέσεως απαιτήσεων άκα- 
ταλογίστων αποθηκεύει τον άναγκαΐον προς συντήρησιν κοι
νοβουλευτικόν διπυρίτην.

Αύ'τη έστιν ή περί ής άνεφέρομ,εν αλληλεγγύη καί αλληλε
πίδρασή μεταξύ των στοιχείων τοϋ πολιτικού συστήματος 
πολιτεύματος προϋποτιθέντος λαόν όπωσοϋν άνεπτυγμένον, οί- 
κονομικώς ανεξάρτητον καί μή στερούμενον πολιτικής τίνος α 
νατροφής καί αρετής.

’Λλλ’ ό έλληνικός των τοιούτων ώς επί τό πολύ στερείται 
διά την ολιγωρίαν των Κυβερνήσεων αύτοϋ, αϊτινες, εις έπο- 
χάς μ.άλιστα προγενεστέρας, αντί καλών γεωργών, έδημ,ιούρ- 
γησαν στίφη φυγοδικούν επί μακρόν άτιμάσαντα τοϋ έθνους τήν 
ύπόληψιν καί μαστίσαντα τούς άπροστατεύτους καί πενιχρούς 
αγροτικούς πληθυσμούς.

Τείνει τις νά πιστεύση, οτι οί πολιτικοί τής ’Ελλάδος επί
τηδες ήθέλησαν τον ελληνικόν γεωργικόν πληθυσμ,όν έν τοιαύτν) 
καταστάσει, ίνα δι’ αύτοϋ καί των άντιπροσώπων του κρατώ- 
σιν υποχείριον τήν εθνικήν δύναμιν καί μ,εταχειρίζωνται αύτήν 
ώς ό'ργανον, ενώ, άν ή κατάστασις αύτοϋ ήτο καλλιτέρα, ού- 
τος θ’ άνηγείρετο τιμ.ωρός έκάστης αντεθνικής πράξεως και 
κριτής πάσης πολιτικής μωρίας.

Νομίζομεν οτι άνετρέξαμ.εν εις τήν κυρίαν πηγήν τής πο
λιτικής έκρυθμότητος ημών, έξετάζοντες τήν κατάστασιν των 
έν 'Ελλάδι αγροτικών πληθυσμών, έφ’ ών τά πλεϊστα των ε
θνών, των έγόντιυν τοιούτους, έβάσισαν τήν ίσχύν καί πρόο
δον τοϋ Κράτους, ύπερ ών ένομ.οθέτησαν νόμους προστατευτι
κούς, εις οΰς τέλος παρέσχον τά μέσα πάσης προόδου καί βελ- 
τιώσεως.

Βεβαίως τοιαύτην δέν ήννόει τήν γεωργικήν τάξιν, οια σή
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μερον τυγχάνει ω έν Έ λλάδι, ό Ξενοφών, ό Ούάσιγκτων, ό WE 
βερετ καί τόσοι άλλοι νεώτεροι πολιτικοφιλόσοφοι, πλέκοντες 
τον πανωγυρικόν αOr/;; και ύποδεικνύοντες ώς των έδράίαν των 
εθνών βάσιν.

Τίννόουν ταότων πετροικισμένω,ν- 5ι’ άναλόγων γνώσεων, κε- 
κτειμένων περιουσίαν γης προσοδοφόρου, έπομ;έν(.ος ανεπτυγμέ
νων καί άνεξάρτωτον, συμβάλλουσαν εις των ώθικων, των ΐσχΰν 
καί εύωμερίαν τοΰ Κράτους.

'Ο Ξενοφών έν τώ Οίχοϊομ<χώ αυτοΰ αναφέρει τον Σω- 
κράτων διαλεγόμ.ενον πρός τόν Ινριτόβουλον περί γεωργία; καί 
διατεινόμενον, δτι ω επιμέλεια αύτως είναι άμα τε ήδυπάθε^α 
τις καί οίκου αυξωσις καί σωμάτων άσκωσις εις τό δύνασθαι 
όσα άϊδρΐ έ.ίίνδέρο) προσήχει.

'Οποία σοφω διδασκαλία καί κατάλλωλος παραίνεσις προς 
των νεολαίαν εκείνων τών επαρχιών, ωτις των γεωργίαν περι- 
φρονεΐ, ανάξιον επάγγελμα άνδρός ανεπτυγμένου θεωρούσα !

Καί όμως ω γεωργία προαπαιτεί γνώσεις ποικίλας καί έ- 
πιστωμ.ονικάς, αδύνατον δέ νά ευδοκιμήσω; εις χεΐρας όλως α
μαθών καί ταπεινών γεωργών.

Πρό τινων χρόνων εύπαίδευτος καί σπουδαίο; γαιοκτωμων 
Γερμ.ανός, ό κ. Goering, έγραφε προς φίλτατον αΰτώ "Ελλωνα 
σπουδαστών:

« Κατ’ έμων γνώμων, ω μεγαλειτέρα δυστυχία της Ε λλά 
δος έγκειται εις των έλλειψιν νοωμ-όνων καί είδωμ-όνων γεωρ
γών ».
- ‘Ο έ'ξοχος Ούάσιγκτων, συνειδώς δτι ω επιτυχία τως αμε
ρικανικής δωμοκρατίας έξωρτάτο ού σμικρδν έκ τως ίδιας αυ
τοΰ διαγωγής καί πορείας, αφιέρωσε —  κατά τόν ιδίαν αΰτοΰ 
ομολογίαν —  τό περισσότερον τοΰ βίου του εις των γεωργίαν:

«Οΰδείς, λέγει, δύναται ν’άμφιβάλλν) ότι, καθόσον α φ ο ρ ά  των 
εΰωμερίαν τοΰ ατόμου ω τοΰ έθνους, ω γεωργία είναι τό ά- 
ναγκαιότερον τών μέσων».

Εσχάτως ό περικλεής Γαμ.βέτας, άγορεύων έν τώ ’Εθνικώ 
•Συλλόγω τών ΓΙαρισίων, είπε καί τούς έξω? λίαν ώζιομνωμο- 
νευτους διά πάντα "Ελλωνα λόγους:

α Οί έργάται καί αντιπρόσωποι τω? γεωργίας, είναι ω ζω
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τική όΰναμις τής χώρας ταυτης. . . . Ί ΐ  παρακαταθήκη καί ή 
ισχύς τού μέλλοντος εύρίσκονται παρά τοΐς γεωργικοί; και α
γροτικοί; πληθυσμοί;».

‘Ο ’Έβερετ, διά ρητορικού αριστουργήματος, άπαγγελθέν- 
τος εις έπήκοον εργατικής όμηγύρεω; εν τινι των μεγαλουπό- 
λεων τής ’Αμερικής, απέδειξε την επί τής καθόλου ευημερίας 
οίουδήποτε έθνους επιρροήν αύτής.

Ιναίτοι —  λέγει — ή γεωργία φέρει τό ένδυμα των πρώ
των προς τον πολιτισμόν διαβημάτων του ανθρώπου, μή νο- 
μίσωμεν δτι είναι έ'ργον δσω κοινώς νορ.ίζεται a.-rJovr.

’Απ’ εναντίας δέν υπάρχει άλλη ένασχόλησις, ού μόνον πα
ραδεχόμενη, άλλα καί απαιτούσα προς έντελή αύτής άνάπτυ- 
ξιν παν βοήθημα έκ τής επιστήμης καί τέχνης.

Ποσώς υπερβολικόν εάν εϊπωμεν, ό'τι απαιτείται μεγαλεί- 
τερος καί ποίκιλώτερος άριθμ,ός επιστημονικών γνώσεων πρός 
έπιτυχεστέραν διεξαγωγήν τών διαφόρων εργασιών τής γεωρ
γίας ή διά πάσαν άλλην ένασχόλησιν.

Είναι όθεν ανάγκη συσνηιιατιχης διδασκαλίας άπό τών 
πρώτων πρός την γεωργίαν βημάτων* ούχί κυρίως όπόταν έ- 
ξασκώμεν ταύτην ιός έλαφράν καί διασκεδαστικήν ένασχόλησιν, 
άλλ’ όπόταν αυτή πρόκειται να θεωρηθή ώς τό σοβαρόν βιο- 
ποριστικόν έ'ργον τής πολυαριθμοτέρας κοινωνικής τάξεως.

Eivat όμολογοόμενον, δτι ή γεωργία παρέχει έκτεταμένον 
πεδίον επιστημονικής έρεύνης, καί ό'τι επομένως απαιτείται 
κατάλληλος έκπαίδευσις. Είναι, τή άληθεία, ύφ’ δλας τάς ε
πόψεις ελεύθερα ένασχόλησις καί είναι λίαν εύάρεστον ή δη- 
μ.οσία γνώμη ν’ άναβιβάση αυτήν εις νψη.Ιοτέραν περιωπήν.

‘Π ανεξάρτητος γεωργία δεν υποβάλλεται είς ψευδείς χα 
ριεντισμούς κατά τάς δημοσίους πανηγύρεις, ούδ’ εις υποχω
ρήσεις καί φιλοφροσύνας κολακευτικά;, κατά τάς έχ.Ιογιχάς 
συ/α&ς-οίσεις.

Λεν άπαιτοΰμεν έν τώ γεωργικω βίιρ, κατά τήν παρούσαν 
εποχήν, τήν ’Αρκαδαϊκήν απλότητα τών ήριοϊκών αιώνιον, ούχ’ 
ήττον είναι δυνατόν, τή βοήθεια τής δημοτικής έκπαιδεύσεως 
και τών ευκολιών τής συγκοινωνίας, ή γεωργία ν’ άποβή έ'ρ- 
γον εΰαρεστότερον τών τής πόλειος καί νά παράσχη, έ'τι μάλ
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,αιο ύμεθα ν’ άπαιτήσω-λον ευτυχίαν καί αρετήν, έφ’ όσον δικ 
(Λεν έκ τής .ατελούς είσέτι καταστάσεων τοΰ Κόσμου.

Τά διανοητικά καί ηθικά ήμών προτερήματα δέν οβελόν 
τότε καταβάλλεσθαι υπό των ελαττωμάτων καί αί έν ταΐς 
μεγαλουπόλεσι κακίαι δέν ήθελον καταπνίγει ταΰτα.

Παρετηρήθη ότι, αναλογώ; της καλλιεργουμένης έκτάσεως, 
έκ των γεωργικών τάξεων καταφαίνεται ό χαρακτηρ ένόςλαοΰ.

Είναι αληθές, ότι η συγκέντρωσις των μεγάλων υλικών καί 
διανοητικών κεφαλαίων, της εΰρείας δημοσιογραφίας καί της 
ένεργητικότητος τών ρ.εγαλουπόλειον, συντελεί εις την έπαύ- 
ξησιν αυτών, άλλα καί ταΰτα πάντα είναι κατώτερα τών εύα- 
ρέστων άποτελεσμάτων της εις μέτριας μερίδας διαμεμοιρα- 
σμένης καί Οπό τάζειυν αρκούντως εύπαιδεύτων καί ανεξαρ
τήτων καλλιεργούμενης γης. ’Εν τοιαύτγ περιπτώσει ή άμε
σος καί επιβλαβής επιρροή τών ρ.εγαλουπόλειον επί τοΰ όλου 
πληθυσρ.ού τοΰ Κράτους αρκούντως έχιηιΰενΐΟται.

ΓΙάν ο,τι ό δημόσιος χαρακτηρ ζημ.ιοΰται, ώς έκ τής έλλεί- 
ψεως τής μητροπολιτικής συγκεντρώσεως καί ένεργείας, κερ
δίζει διπλασίως έν τή έξοχή διά τής ενάρετου μετριότητος, 
τής εΰπρεποΰς λιτότητος, τής εύρωστίας καί υγείας τοΰ ιδιω
τικού βίου. , .

’Εκτιρ-ώρ.εν δεόντως τάς παντοίας τελειοποιήσεις, τά φιλε
λεύθερα καθιδρύματα, τά φιλανθρωπικά καταστήματα, την ε
νεργητικήν βιορ.ηχανίαν καί απεριόριστον τών τ:όλεων ενέρ
γειαν, αλλά ή σπατάλη τών εύημερούντων, ή ακαταλόγιστος 
άθλιότης τών δυστυ/ούντων, τών διεφθαρρ.ένων αί άπρέπειαι, 
τής κερδοσκοπίας τό άπληστον πνεΰρ.α, τό άβέλτερον καί ά· 
τάσθαλον δημοσιογραφικής τίνος μερίδος, ή προς τήν θρησκείαν 
περιφρόνησις καί εντελής προς τά γήινα προσκόλλησις τών έν 
ταΐς μ.εγαλουπόλεσι ποιοΰσιν ήμ,άς τρέρ.ειν διά τό ρ.έλλον καί 
ή'εν άμφιβάλλομεν ότι, κρη.αίο έκαστου έθνους* όύεύοντος 
προς την εΰ?/περί αν, είναι, ή /εερίς εκείνη τοΰ JaoO ή έν τη 
έξοχη θιεσχορπίσμένη, ήτις διατελεΐ ξένη τών έξάψεων, τών 
πειρασρ.ών καί άνατροπών τής πολνίτικής καί τοΰ έρ-πορίου, εύ- 
ρίσκεται δ ’ έν τή μέση έκείνγ, καταστάσει τής ανθρώπινης τύ- 
χηε, τή άπεχούσγ τών υπερβολικών βαθρ.ών τοΰ πλούτου καί
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τής ισχύος, ό'σω καί των μεγάλων αναγκών τή; πενίας καί 
άσδενείας, τοιαΰτη δε οΰσα συντελεί έττί μάλλον εις την άν- 
δοωπίνην αρετήν καί ευδαιμονίαν.

*U γεωργία ήτο ή κυριωτέρα ενασχόλησή τή; πρωτογόνου 
’Ανατολή;. Πρίν η ή διανοητική υπεροχή τής 'Ελλάόο; άνα- 
οανή καί έκλάαψη, ένώ ή Μακεδονική σπάθη έκοιμάτο εις τήν 
θήκην τη;, πριν ή τό πνεύμα τής κατακτήσεις έμψυχωΟή εν 
ταίς Ρωμαϊκαΐς λεγεώσι και ή πολεμική "Αρκτος περιπλάνησή 
επί τής άνιχνεΰτου χιόνος, ό Πέρση; ώδοιπόρει έν τή όόώ τής 
παγκοσμίου κατακτήσεως καί κοσμοκρατορία;. ’Από τον Τα- 
νάϊδο; (κεχρί των πηγών του Νείλου 127 σατράπαι έν όνό- 
ματι τοΰ Μεγάλου βασιλέω; έςεπλήρουν τόν νό|κον εκείνον των 
Μήδων καί ΙΤερσών, δστις ουδέποτε μετεβλήδη, καθ’ άπαταν 
δέ τήν κραταιάν αυτήν Μοναρχίαν, μίαν τών μάλλον εκτετα
μένων ήτις ποτέ Οπήκουσεν εις ένα βασιλέα, μετά τόν πόλε- 
ν.ον, ή γεονργία ήτο ή εντιμότερα ένασχόλησις.

'Ο Κινκινάτος, οστις έεεδίωξε τούς Αίκανοΰ; καί Ούολό- 
σκους έκ των πυλών τή; Ριόμης, ό Πάΰλο; Αιμίλιος, οστις ώ- 
δήγησε τόν τελευταίου βασιλέα τή; Μακεδονίας έν Οριάμβω 
έπί των βαΟμίδοιν τοΰ Καπιτωλίου, ό Σκηπίων, οστις'έν Ζάμα 
έΟραυσε διά παντός τήν δύναμιν τή; Κ αρχηδόνος, οι σιδηρό- 
νειοες καί σκληοοκάρδιοι “Υπατοι, οιτινες (οδήγησαν τάς Ρω- 
μαϊκάς λεγεώνας κατά τής έκφυλισΟείση; 'Ελλάδος, τή; Οια- 
κεκαυμένη; ’Αφρικής καί τή; έκτεδηλυμ.ένης ’Ασίας, πάντες 
ούτοι κατά τήν διακοπήν τοΰ πολέμου τάς ίδια; αυτών γαίας 
έκαλλιέργουν.

'Ο αυστηρός εκείνος Τιμητή; (κήνσωρ), oVrt; πρώτος συνε- 
ταύτισε τό όνομα τή; λιτότητος τώ τοΰ Κάτωνος, έγραφε πραγ'- 
ματείαν περί καλλιέργειας τής γής.

Τό ό’νομα τέλος αυτό τών Vuilures , αξιωματικών άποστελ- 
λομένων υπό τή; Γερουσία; πρός συγκάλέσιν τών πατρικίων 
καί οπλαρχηγών, άποδεικνυει έναργώς, οτι πάντες ούτοι μα·4 
κοάν τή; πρωτευούση; εις τάς αγροτικά; των εργασίας κα~ 
τενίνοντο επί τών εΰτυνεστερων ημερών τής δη'/.οκοατίαε.

ΙΙΠΟΛΙΤ. Τ1Ι- ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΡ. .\λ 3
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'Ο μέγιστος πολιτικός φιλόσοφος τως νεωτέρας Εύρώπως *Ε- 
δμόνδος Βόρκ, ό'στις έκ των συμπατριωτών του πρώτος διείδε 
μ,ακρόθεν των θύελλαν, νίτις έπεκρέματο τοΰ μέλλοντος τνίς 
JH'. έκατονταετωρίδος, περί των μεσωμβρίαν του βίου του καί 
ενώ ώσχολεΐτο εις τάς δημοσίους υποθέσεις,' έκάλλιέργει ε
κτεταμένων έ'κτασιν γως, έν τινι δ’ επιστολή αύτοϋ, κατά των 
κρίσιμον εκείνων έποχων τών πολέμων τοΰ 1769, έγραφε:

«Προσεπάθωσα να συναθροίσω παν ό',τι εΐχον καί τνί συν- 
8 ρομ·ρ τών φίλιον μου φυτεύσω όλίγας ρίζας έν τω έζοχτί* ωδω 
κατέχω έ'κτασιν γως 600 στρεμμάτων, 24 περίπου μίλλια 
μ.ακράν του Λονδίνου, προτίθεμαι δέ ν’ άποβω πραγματικός 
γεωργός».

‘Ως γνωστόν, των άπόφασίν του έζετέλεσεν έπιμείνας εις αύ- 
των μέχρι τέλους τού βίου του, οί 8’ αθάνατοι εκείνοι λόγοι, 
οίτινες έν τνί βρεττανικνί Γερουσία άνεζωπύρωσαν των άρχαίαν 
ευγλωττίαν, έν τνί μοναξία τοΰ κτωματός του έκείνου έρ.ελε- 
τωθωσαν. ’Εκεί συνεγράφωσαν άπασαι αί ενθουσιώδεις έκκλωσεις, 
αϊτινες είσ έδυσαν έν τνί καρδία τως ’Αγγλίας καί τω? Εΰρώ- 
πως άπάσως κατά των ώραν τοΰ μ,εγαλειτέρου αυτών κινδύνου’ 
έκεϊθεν έμόχθωσεν έπί μακοά έτω 'ίνα έκθέσ·ρ των άσχωμίαν καί 
περιστείλνι των πρόοδον τως άθέου έκείνως, άλαζόνος, υποκρι
τικής καί αίμ.οβόρου φιλοσοφίας, ητις διά τως έλευθεοίας μέν 
καί ίσότωτος έπί τών χειλέων, τως λεωλασίας δέ, τών φόνων 
καί τως προδοσίας έν τω καρδία, έκίνωσε θανατωφόρον πόλε
μον κατά τως Γαλλίας καί όλοκλωρου τοΰ ανθρωπίνου γένους 
καί διά σταυροφορίας πλήρους υποσχέσεων υπέρ τως δωμοκρα- 
τικως έλευθερίας, έπεσφράγισε των έγκαΟίδρυσιν τοΰ στρατιω
τικού δεσποτισμοΰ.

Καί γινώσκομεν μέν κατά πόσον αί έλλωνικαί κυβερνήσεις 
κατέγινον προς έπίρρωσιν τοΰ γεωργικοΰ παρ’ ωμΐν πνεύματος 
καί ένίσχυσιν τών άγροτικών πλωθυσμών τοΰ Κράτους, διά τως 
συστάσεως Γεωργικών τραπεζών, διά προτύπων άγροκωπίων 
έν καταλλήλοις περιοχαΐς προς σπουδών καί έφαρμογων τών 
νεωτέρων τρόπων τως καλλιέργειας, διά φορολογικού συστή
ματος καταλλωλοτέρου καί τέλος διά τως εύχερεστέρας μετά 
τως πριοτευούσως καί τών λιμένων τοΰ Κράτους συγκοινωνίας.
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’Επειδή δέ θάττον ή βράδιον, ούτως ή άλλως, ή εύφορος 
καί εκτεταμένη της δούλης Θεσσαλίας χώρα ένωθήσεται μετά 
τού Ελληνικού Βασιλείου, και άρχοντες και ίδιώται άπο τούδε 
στρέφει νά μελετήσωσι τό ζήτημα, νέαν δίδοντες ζωήν εις τάς 
χώρας έκείνας τής οθωμανικής κακοδιοικήσεως, προς δφελος των 
τε πολύπαθων αγροτών καί τού Κράτους, δπερ οφείλει νά ά- 
ναζητήσφ νέους και μεγαλειτέρους πόρους διά τάς έθνικάς ά- 
νάγκας τού μέλλοντος, ούχί διά τής άπλής φορολογίας των 
γεωργικών πληθυσμών, άλλά διά τής παροχής τών άπαιτου- 
μένων μέσων καί πάσης ένισχύσεως προς βελτίωσιν τής κα- 
ταστάσεως αυτών.

’Αναμφιβόλως ή 'Ελλάς ένδοζωτέρους θέλει προσφέρει στε
φάνους είς τούς πολιτικούς εκείνους, ο'ίτινες περί αυτών θέλουσι 
φροντίσει καί αφιερώσει τάς ήμέρας τού πολιτικού αυτών βίου, 
ή είς τούς άπό τούδε ατενίζοντας προς τάς υποδούλους χώ
ρας, ώς προς νέα καί ακαλλιέργητα μεταλλεία κοινοβουλευ
τικών ψήφων καί πολιτικής επιρροής.



ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ
ΔΙΟΡΓΑΝΠΣΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

II

« .......... Οϋ μο& επ' ομμασί νηδυμβς ύπνος
Ιζάνει* άλλά μέλει πόλεμος και κ^δε 'Αχαιών*.

ΟΜΗΡΟΣ

Μετά τήν πρώτην παροδικήν λάμψιν τή; αείποτε ευαρίθμου 
στρατιωτική; δυνάμ,εω; τή; ‘Ελλάδος, έπήλθεν ή έκρυθμότη; 
καί παρακμή.

‘Ο ολίγο; στρατό; τή; μετά τό 1829 εποχή; ειχεν αξιω
ματικού; φιλέλληνα; άγωνιστά; καί άρχαϊκους "Ελληνας, έν 
ταΐς άρτηρίαι; των οποίων έ'ρρεε τό αίμα τή; γενεάς, ήτις έκ 
τοΰ χάους τή ; δουλεία; έδημιούργησε τό φώ; τή; ελληνική; ε
λευθερία;.

‘Υπό τά ; ανωτέρω δύο κατηγορία; των αξιωματικών τοΰ 
ελληνικού στρατού, χωρίς ν’ άναφέρωμ.εν την τή; μεταβατική; 
εποχή; τή; Βαυαροκρατία;, ό νέο; "Ελλην έπαιδαγωγείτο στρα- 
τιωτικώ;, ένω τό έθνος σύμπαν δεν ειχεν είσέτι παραδεχθή 
τό νέον δόγμα τή; πολιτική; αΰτοΰ πίστεω;, άλλ’ έπρέσβευε 
τό άπλοΰν, ηθικόν, ζιοογόνον και τά μ,έγιστα εποικοδομητικόν 
τή; κατά των Toignav reac πά.ίης.

Καίτοι ή οικονομική κατάστασι; του Κράτους δεν έπέτρεπε 
σπουδαίαν άριθμητικώς την δύναμ.ιν τοΰ ελληνικού στρατού, 
οΰχ* ήττον όμως τό έ'θνο; ήδύνατο νά έξασκηθή άλληλοδιαδό- 
χω; εις τά ό'πλα καί διατήρησή τό στρατιωτικόν φρόνημα καί 
πολεμικόν πνεΰμ.α τή; προγενέστερα; γενεάς.

Δυστυχώς, ένω ή πολιτική διαφθορά έξησθένει έν τή καρ- 
δία του ελληνικού λαοΰ τό πνεΰμ.α τούτο, άφ’ ετέρου τό στρα
τιωτικόν σύστημ.α καί ό κυβερνητικό; κομματισμό; κατέλιπον 
τήν Ούραν ανοικτήν ή ήνοιγον θυρίδιον παρανομίας εΐ; του; ί-
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σχυρούς καί προστατευόμένους, έπομένως εν ταΐς τάξεσι τον 
ελληνικού στρατού δεν άπήντα τις, ώς επί το πλεΐστον, ή άν
τρας πολύ μέτριας διανοητικής άναπτύξεως, έξ ών προύβιβά- 
ζοντο οί ύπαξιωματικοί καί οί πλεϊστοι των αξιωματικών του 
πεζικού καί ιππικού.

θύσεις σχεδόν δυνάμενος νά πληρώσφ το αντίτιμου της άν- 
τικαταστάσεως, η κατορθών νά έξαιρεθν;, προσήρχετο είς τάς 
στρατιωτικάς τάζεις. ‘Ο στρατός έθεωρεϊτο ώς φοβερόν τι καί 
άποτρόπαιον ύπό της ευ ήγμένης καί ανεπτυγμένης νεολαίας 
καί αύτης της κατωτέρας, άλλ’ εργατικής τάξεως, έκτος ό- 
λιγίστων ίπποτικών νέων έκ των αρχαίων στρατιωτικών οί
κων, η εθελοντών έκ της άλλοδαπής, οίτινες όμως δεν είχον 
πάντες την άπαιτουμένην μόρφωσίν διά τους βαθμούς τών ά- 
ξιοψ,ατικών, είς ο'ύς βραδύτερου προύβιβάσθησαν.

’Αλλά καί αυτή, οίαδήποτε καί άν ητο, ή στρατιωτική της 
’Ελλάδος δύναμις, ούδέποτε έθεωρήθη ώς στρατιωτικός πυρην, 
έ'χων αποστολήν υψηλήν καί προωρισμένος διά τά ΰψιστα συμ
φέροντα της πατρίδος.

’Εθεωρεΐτο άπλώς ώς τάξις οπλοφόρων άνδρών, χάριν θεα
τρικών παρατάξεων κατά τάς βασιλικάς καί άλλας έορ-τάς, ή 
τό πολΰ ώς τάξις δημοσίων είσπρακτόρων, ένίοτε προς κα- 
ταδιωξιν τής ληστείας ασχολούμενη, έξ αυτής δέ ανώτεροι 
καί κατώτεροι αξιωματικοί καί διάφοροι πολιτικοί ά’ρχοντες 
έλάμβανον έν αφθονία προθύμους αυτών ύπηρέτας καί ιππο
κόμους.

Δύναταί τις είπεϊν, ότι έν Έλλάδι δέν υπήρξε στρατός, 
στρατιωτικήν έ'χων την διοργάνωσιν καί πολεμικήν τήν άπο- 
στολήν, αλλά πολυτέλειά τις εθνικής έπιδείξεως, ή δύναμις, 
ύφισταμένη κατά στελέχη έν τοΐς νομοσχεδίοις καί τοϊς στρα- 
τιωτικοΐς καταλόγοις μόνον.

"Οταν δέ κατά τό 1862 συμπαρέσυρον καί τούτον αί έσω- 
τερικαί άνατροπαί του Κράτους, ή ηθική αυτού καί ή στρατιω
τική πειθαρχία ύπέστησαν τραύμα δεινόν, ούτινος αί συνέπειαι 
μέχρι σήμερον έκδηλούνται.

’Εν τούτοις πανταχόθεν ήρξατο προαγγελλόμενη ή κατά 
τής Τουρκίας κίνησις τού σλαβικού κόσμου* ή Ευρώπη ήτο δι* -̂
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ρημένη, Οπό άλλοίας ο'λως πολιτικά; συνθήκας της εποχής 
των Κριμαϊκών, ^ιατελοΰσα, έφαίνετο ίιστάζουσα νά προμα- 
χήσν) καί αΰθις των Τούρκων, οϊτινες συνεπώς κατελειμπάνοντο 
είς την τύχην των. Καί όμως ού^είς έν 'Ελλά^ι σπουίαίως 
έμερίμνησεν η άποτελεσματικώς εΐργάσθη υπέρ τού ελληνικού 
στρατού,

$ρας, ώς έξης:

Ι ϊ ε ζ ε κ ό ν .
ΙΙυ ρ ο β ο λ ε κ < 5 ν .
' I  π π εκ ό ν .
Μ η χ α ν ε κ ό ν *
Λ Γ ο σ ο κ ό μ ο ε .
Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή .

8 ,187 , ών εύζωνοι 1292.
603, 5 πυροβολαρ. 4 όρ. 1 πε$.

400 , ίπποι 170,
500, ών Σκ.490, όπ.172, ύπ.161 
172.

2 ,464.

Ί ΐ  μεγαλειτέρα ολκή των πυροβόλων ημών, π ά η ω ν  έμπρο- 
οθογεμών, ή το ή τών 12 λ.

’Δπό τής 14 ’Ιουλίου 1877 ήρξατο ή κατάταξις τών ε
θελοντών καί έφεδρων, ώστε κατά την ^ιάβασιν τών συνόρων 
ή ^ύναμις τού στρατού ημών άνήρχετο εις 25 ,0 2 8  ά'νδρας ώς 
έξης:

Π ε ζ ε κ ά ν .  —
Ϊ Ι υ ρ ο 6 ο λ ε κ ό ν .  —  
'Ι π π ε κ ό ν -  —
Μ η χ α ν ε κ ό ν .  —  
Λ ίο β ο κ ό μ ο ι .  —  
Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή .  —

18,750 ών εύζωνοι 2 ,7 5 1 .
1,843, 12 πυροβολαρ. 4 πε$.8 όρ. 

800 , ίπποι 558.
1,085, ώνΣ. 1038 όπ.192,ύπ.131.

252.
1,975.

Καί τό μέν μηχανικόν ήτο πάντοτε άσήμαντον, τό πεζικόν 
όπως^ήποτε εις σχετικώ; καλλιτέραν κατάστασιν, τό πυροβο
λικόν είσέτι άγύμναστον καί ατελές, καίπερ έμ.περιλαμ.βάνον 
12 πυροβολαρχίας, ά'ρικομένιον έσχατους 2 έ'τΐ ορειβατικών,
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τού συστήματος Croup, ών ή μεγαλειτέρα ήτο όλκης των 7, 
0 ύφεκατομ. θεοοοηθέντιον ώζ άχρηστων των προτέρων έμπρο- 
σθογεμών.

Οσον «φορά τό ιππικόν δυνάμεΟα νά είπωμεν, οτι ουδέποτε 
ύπί,ρξε λόγου ά'ξιον έν 'Ελλάδι.*

Ιίερί του Ν α νηχυν  της Ελλάδος δεν έπιχειροΰμεν.ν’ άνα- 
φέρωμέν τ ι, άφοΰ μάλιστα αί καταβληΰεϊσαι προσπάΟειαι της 
Οπό την προεδρείαν του αντιναυάρχου Νικοδήμου συστάσης *Ι£— 
ταιρίας δεν κατέληςαν μ,έχρι τοΰδε εις σπουδαΐον τι αποτέ
λεσμα.

Οί έν τώ έςωτερικώ ομογενείς δύνανται έν βραχυτάτω, έάν 
Οελησωσι, νά καταστήσωσι την 'Ελλάδα απρόσβλητον κατά 
θάλασσαν, ούχί διά γλίσχρων προσφορών, άναλόγως τοΰ σκο
πού καί της περιουσίας αυτών, άλλα δι’ άποφάσεως γενναίας 
τοΰ προσΟέσαι τούλάχιστον 5 έτι θωρηκτά τώ ύπάρχοντι έλ- 
ληνικώ στόλω.

Λί έλληνικαί κοινότητες της ’Αλεξάνδρειάς, Κωνσταντίνου-^ 
πολεως, Σμύρνης, Λονδίνου καί άλλων ευρωπαϊκών μεγαλου- 
πόλεων αναμφιβόλους δύνανται νά συνεισφέρώσι δ ι’ έν έκά- 
στη, ανάγκη όμως νά δώσωσι τό παράδειγμα οί έν ’Αθνίναις, 
ΙΙέιραιεΐ, Σύρω κ,αί Γΐάτραις, αί δε έλληνικαί Κυβερνήσεις νά 
έμπνεύσωσιν αύταΐς περισσοτέραν πεποίθησιν έν πολλοίς, περί 
Ca δυστυχώς μέχρι τοΰδε υπερβολικές άμφιβάλλουσι.

ΙΙεραίνοντες τό περί τοΰ ελληνικού στρατού έν γένει μέρος 
της ημετέρας πραγματείας, i/ρείλομεν νά πιοσθεσαγαεν ολίγα 
τινά περί τοΰ Ε.Μ/μ'ος στρατιώτου καί αρω ματικόν.

, Καίτοι, ώς έκ τοΰ χαρακτ*?ίρος καί της ανατροφής αυτού, τόν 
'Έλληνα στρατιώτην δεν διακρίνει ή στρατιωτική πειθαρχία 
καί τάςις, οποία ή επικρατούσα παρά τοις πλείστοις εύρωπαϊ-

* Τ',.Το σύγχρονον, ιοία τό τοΰ 1878, έχει αληθώς ιστορίαν, προκχ- 
λοΰσχν τον γέλωτα καί τχ δάκρυα συγχρόνως. Έν αύτώ συνεοησαν 
τραγικοκωμικαί σκηνχί, ηρωες των όποιων ί] μάλλον αθώα θύματα 
υπήρξαν οί έθελονταί τοΰ 1877— 78. άλλά περί αύτών Οέλομεν πραγ- 
ματευδε» έν ιδιαιτέρα» ε'ργω.

ί
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κοΐ; στρατοί;, ούχ’ ήττον σέβεται τους ανώτερου; αύ-οΰ καί 
πολλάκι; άφοσιοΰται εκείνοι;, οΰ; Θεωρεί ικανοί*;, γενναίου; 
καί άμερολεπτου;.
' Είναι, τφ άλεθεία, αμφίβολον, εάν παρ’ ά'λλω στρατω, υφι

στάμενο) δσα; αδικίας καί έθικάς κατά τ ι ;  φιλοτιμίας αύτοΰ 
προσβολάς ό 'Έλλην στρατιώτες ύφίσταται, εθελεν υπάρχει 
ε στρό- το καθήκον τε ; ύπερεσία; προθυμία, ετις είσέτι δεν 
έξέλιπεν όλοτελώς τοΰ έλλενικοϋ.

’Αλλ’ έκτο; τούτου, ό "Ελλεν στρατιώτες είναι αυτάρκες, 
λιτό; καί έρχεται έκ τοΰ χωρίου αΰτοΰ κεκτεμένο; πάντα τά 
έκ τε ; σκλεραγωγία; προσόντα.

Δεν έχει τό σώμα γιγάντιον, άλλα μάλλον νευρώδες καί 
εύτονον, τό δε παράστεμα αΰτοΰ είναι αρρενωπόν καί εμφαί
νει τον καρτερικόν καί γενναιόψυχον ά'νδρα. Είναι όντως ά'φο- 
βο; προ των κινδύνων καί αντέχει οσω ολίγοι των αλλαχού 
συναδέλφων του κατά τάς οδοιπορίας καί τέν ανεπαρκή τρο
φήν, τον καύσωνα καί τό ψύχος.

"Εχει νοεμοσύνεν σπανίαν, αλλά τά εθε αΰτοΰ δεν είναι 
ό'σω εθελέ τ ι; ίσω; υποθέσει άγνά διά κάτοικον αποκεντρών 
καί όλιγοπλεθών χωράυν. Είναι πολλάκι; σκαιός, όλιγίστεν δ ’ 
έχει τρυφερότετα καρδία;’ φιλοτιμίαν κέκτεται υπερβολικήν, 
δι’ οπερ καί οξύθυμο; είναι καί φιλέκδικος.

'Ενί λόγω, ό "Ελλεν στρατιώτες, άντιπροσωπεύων, ώ; επί 
τό πλεΐστον, τον αγροτικόν τοΰ Κράτους πλεΟυσρ.όν, είναι ύλε 
είσέτι ακατέργαστο;, αλλά πολύτιμος, ετις εις τό μέλλον δύ- 
ναται νά παρουσιάσφ εικόνα πολύ μ.εγαλειτέρας αξία; και έκ- 
τιμεσεως.

Οί ύπαξιωμ,ατικοί τοΰ έλλενικοϋ στρατού ανάγονται εί; δύο 
κατεγορίας’ εί; τού; προβιβασθέντας χάριν συμ.παθειών άνω^ 
τέρων καί εί; τούς όφείλοντα; τον βαθμόν των εις τεν ιδίαν 
αυτών αξίαν.

ΙΙαραλείποντε; τούς πρώτου; περιοριζόμεθα εί; τού; δευτέ
ρου;. Οί εί; τεν ιδίαν αυτών αξίαν όφείλοντες τον βαΟυ.όν τοΰ 
ύπαξιωματικοΰ, βεβαίως δεν διακρίνονται έπί παιδεία καίλε- 
πτνι αγωγή, άμ.φ ιβάλλομεν όμως άν οί ύπαξκοματικοί οίου^
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δήποτε άλλου στρατού δύνανται νά παραβληθώσι τοϊς του ή- 
(/.ετέρου, διακρινορ.ένοις έπί νοηρ,οσύννι καί ανδρεία.

’Εκτο; των δαφνοστεφών μαχητών τής Σέκλυζας καί Ματα- 
ράγκας, έν τώ τρ.ήρ.ατι τοΰ ’Αλρ.υροΰ οί Έλληνες ύπαξιω- 
ρ,ατικοί καί στρατιώται έτίρ.ησαν τα ελληνικά όπλα.

Δυστυχώς, καθώς οί δεδοκιρ.ασρ.ένοι οότοι οΰ μόνον κατά 
τήν τελευταίαν Θεσσαλικήν έπανάστασιν, άλλα καί κατά τήν 
Κρητικήν καί εις διαφόρους καταδιώξεις τής λφστείας— ένεκα 
τοΰ όποιου έπαρασημοφορήθησαν καί έπνινέθησαν— παραγκωνί
ζονται απέναντι τών έχόντιυν ρ.έσα προστασίας καί ύποστη- 
ρίξειος, τοιουτοτρόπιυς καί πολλοί ά'λλοι ρ,αραίνονται έν τώ 
στρατώ, σκληρώς ώδικούρ.ενοι.

’Εν τώ ίππικώ προήνθησαν από τινων ετών εις ά.ξιωματι- 
κούς, ρ,έλλουσι δ ’ ίσως νά προαχθώσι καί άλλοι, οΰ ρ.εγάλην κε- 
κτηρ.ένοι ικανότητα καί προσόν κυριώτερον τής ρ.ετά ισχυ
ρών καί ευνοούμενων συγγένειας των, ένώ ύπαξιοψ.ατικοί δε- 
δοκιμασμ.ένης αξίας καί πο7.υχρονίου πείρας άσυνειδήτως παρα- 
βλέπονται.

Έν συμ.περάσμ,ατί, οί στρατιώται καί ύπαξιωματικοί τοΰ 
ελληνικού στρατού είναι xaJot, έσονται δέ καλλίτεροι, δι
δασκόμενοι νά μεγαλοφρονώσιν επί ρ.άλλον, άντί νά θεωρώσι 
τόν στρατιωτικόν βίον προνορ.ιοΰχον έν θρασύτητι,κύριον δέ αυ
τών έντρύφηρ.α τό χαρτοπα/γνιον  καί τόν ρητινίτην.

’Αλλά τίς έσκέφθη ποτέ καί περί τής έκπαιδεύσεως αυτών, 
ή όποια τις βιβλιοθήκη έξ 100 τουλάχιστον καταλλήλων βι
βλίων συνέστη ;

Οί άξιωρ.ατικοί τοΰ πεζικοΰ καί ίππικοΰ δύνανται νά δια- 
κριθώσιν εις 4 κατηγορίας.

1) Εις κυρίως έθελοντάς, έξ οιv.w  έπιφανών ένίοτε κατα- 
γορ.ένους, είναι δ ’ οότοι ως έπί τό πλεΐστον γενναίοι, ίπποτι- 
κοί καί φιλοπόλερ.οι, αλλά σπανίως πεπαιδευμένοι.

2) Εις κληρούχους, προβιβασθέντας ένεκα τής καλής αυτών 
διαγωγής, άνδρας τυπικούς καί περί τήν υπηρεσίαν ίκανού,ς 
καί προθύρ,ους.
• 3) Εις οΐκογενειάρχας, κατά τά άλλα καλούς ίσως καί ά-
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γαθους, άλλά κινδυνεύοντες νά πάθωσιν έκ νοσταλγία; μακράν 
τοΰ οίκου αυτών μ.ένοντες.

4) Εις όλιγίστους ταπεινούς καί ούδέν στρατιωτικόν προ
σόν η οίανδήποτε άλλην ικανότητα έχοντας, απλώς δ* έπω- 
φεληθέντας τών περιστάσεων, ίνα έπιτύχωσι προβιβασμόν τινα 
κολακ?ύοντες, ώς επί τό πλεΐστον δ ’ ούτοι ανάγονται είς την 
τάξιν τών από πολιτών αντικαταστατών.

Κατ’ εξοχήν έν τοΐς άξιωματικοΐς τών τεχνικών οπλών 
πολλοί ύπάρχουσιν ευμαθείς, εύγενεΐς καί μεμορφωμ,ένοι νέοι, 
έν γένει όμως πάντες, άναλόγως τών άπαιτουμένων προσόν
των δι’ έκαστον σώμα, καί μάλιστα οί τελευταίοι ούτοι καθ- 
υστεροΰσιν ώς πρός τάς γνώσεις καί την ικανότητα, εφαρμό
ζεται δ ’ αύτοΐς τό του στρατηγού κόμητος M orand  :

e II y a autanl d' o ffic iers , </m’ n ’ on/ cT anfre merite 
que celui de savoir V ordonnance qui onl pour elle ime ve
ritable admiration elqui severraient avec chagrin conlrainls 
d ' oublier ou de negliger la science, qu ils adm itent par ce 
qu ils V onl acquite avec peine.

C’ eslde V etude de la guerre, c’ est d e la  reconnaissance 
du  terrain que V o ffic ier  s’ occupera quand on V aura de- 
liv r i de mancevres oiseuses, thealrales, etc».

Τ’ ανωτέρω δυστυχώς έφαρμ,όζονται καί επί τών άνωτέρων 
άξιωμ,ατικών, οίτινες, έκτος της του στρατώνος καί τών έν ταις 
περιφερείαις αύτοΰ γυμνασίων, ούδεμίαν σχεδόν άλλην κέκτην- 
ται στρατιωτικήν πείραν καί ικανότητα, δι’ δπερ καί επιτε
λείου στερούμεθα.

’Αλ7,ά καί πώς άλλως, άφου όλίγιστοι αύτών συμμετέσχον 
τών Κρητικών καί Θεσσαλικών έπαναστάσειυν, ουδέποτε πα- 
ρευρέθησαν είς τά μεγάλα γυμ,νάσια τών εύρωπαϊκών στρατών, 
ουδέ είς δ ’ άπεστάλη ώς στρατιοιτικός άκόλουθο; κατά τους 
τελευταίους εύρωπαϊκους πολέμους καί μάλιστα τον Ρωσσο- 
τουρκικόν, ενώ καί Τάπωνες καί Σΐναι είχον άποσταλει είς τά 
έπιτελεΐα καί τών δύο στρατοπέδων ·

ΓΙρό πάντων όμως τά του Οικονομικού κλάδου καί τών ’Ε
πιμελητηρίων του ελληνικού στρατού έχουσι κακώς καί το- 
σούτω ατελή είναι όίστε έν Κραβασαρα καί είς τό στρατόπε-
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3ον ’Λ37.-Τι οί ίπποι καί οί ήμίονοι έτρωγον,* άρπάζοντες έκ 
τή; πείνης τά ρινόμακτρα των στρατιωτών, οί 3έ στρατιώται 
ουδέποτε το πρωινόν συσίτιον αύτών μετά τοϋ πικρού καί σε-
σηπουτο; διπυρίτου.

Καί μ.εΘ’ όλα ταυ τα ό ελληνικό; στρατό; είναι καί ήδη ά- 
ξιόμα/ο; διά τό φύσει πολεμικόν καί καρτερικόν τοϋ "Ελληνο;.

’Εξετάζω-/ τ ι; ύπό γενικήν εποψιν την ηθικήν καί διανοη
τικήν κατάστχσιν τοϋ ελληνικού στρατού, δύναται νά έλπίζη 
ολίγα μεν έκ τοϋ παρόντος, νά προσδοκά όέ πολνλά έκ τοϋ μέλ- 
λοντο;, εάν παραιτούμενοι τών'άκαίρων μ.ικροφιλοτιμ.ιών προσ- 
δεγθώμ.εν ολίγον;άνωτέρΟυ; άξίωμ.ατικοϋ; Εΰρω πχίου; διά τήν 
διοργάνωσιν των διαφόρου σωμάτων καί προ; σχηματισμόν 
επιτελείου σοβαρού.

’Εκτό; των ανωτέρω, δύο τινα Θέλουσι συντελέσει εις τήν 
έπαύξησιν τή ; πραγαατικής αξία; τοϋ ελληνικού στρατού.

ΙΙρώτον, όπερ καί τό σπουδαιότερο*/, πολεμική τ ι;  πείρα διά 
τή ; μετά των ’ΟΟωμ.ανών αναπόφευκτου συγκρούσεω;, καθ’ ήν 
άλλο/ν μεν ή κνικχνότης καταδειχθήσεται, άλλων δ ’ ή άγνω
στο; ικανό τη; άναδειχΘήσεται. 'Ενί λόγω, άπό αριθμού τινο; 
οπλοφόρων άνδρών καί ξιφηφόρων άγνωστου ή αμφιβόλου α
ξία;, σχημ.ατισθήσεται πυρήν δεδοκιμασμένη; στρατιωτική; α
ρετής, έφ’ οΰ νά βασίσοιμεν τά ; έν τω μέλλοντι ελπίδα; τοϋ 
ήαετέοου έΌνου;.'i i

Οί Τούρκοι στρατιώται, τή; 'Γεμένη; καί τοϋ Μαυροβούνιου 
αρχαίοι άγωνιστα!, απέδειξαν έν Σίπκα καί Πλεύνα, οποία 
ή διαφορά μεταξύ εμπειροπολέμου καί άπειροπολέμ.ου στρα- 
τιο>του, οΰχ ήττον γενναίου καί καρτερικού.

*0 ελληνικό; στρατό; έν τω μ.έλλοντι Θέλει απαντήσει κατά 
τήν μακράν αυτού εκστρατείαν, οδεύων πρό; τό σημεΐον των 
προπατορικών δικαιωμάτων, Σίπκα; καί Πλεύνα; άναριΘμ.ή- 
του;, ήΟελεν 3μ.ω; εΐσθαι λίαν έπωφελε; δ ι’ αυτόν, άν ή ή- 
μ.έρα έκείνη δεν Θά ήτο ή τή; πρώτη; πολεμική; αυτού π ε ί
ρα;, ήμ.έρα, καθ’ ή / άπό των γυμ,νασίων των στηλών τοϋ 0 -

* Καί όπόταν δε εξοικονομείτο ολίγη κριΟή, ενεκεν Ιλλείψεο/ς 
σακκιδίων, αϋτη ίορίπτετο κατά γ η ς .  το πλείστον διασκορπιζόμενη.



Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΙ1Σ ΕΛΛΑΔΟΣ 35

λυμ,πίου Αιός, του Θησείου καί τοΰ Πολυγώνου θά μεταβφ επί 
των πεδίων των μαχών, ένθα πολλούς θέλει απαντήσει, τ*?ίς 
κληρονομιάς αυτού άρπαγας, £ΐ· tiddccic ηάχας τ ' ard foxta -  
ouic τε.

Ιδού διατί ηΰχηθημεν πάντοτε ό ημ,έτερος στρατός νά συγ- 
κρουσΟτι μετά τού όθιυμανικού, καταλαμβάνων τάς διά της Βε- 
ρολινείου συνθήκης παραχωρηθείσας ηδη τω 'Ελληνικφ βασιλείω
7“ ?*ί·

Δεύτερον πρέπει νά παύσωσιν αί έξωθεν καί άνωθεν επιδρά
σεις κατά τούς διαφόρους στρατίίοτικούς προβιβασμούς, οί δ ’ 
αρμόδιοι, διά της μεγαλειτέρας αύστηρότητος καί δικαιοσύ
νης, νά προβιβάζωσι τούς πράγματι ίκανωτέρους μ,εταξύ των 
αρχαιότερων, διότι η κατά τάς περιστάσεις αύτάς αδικία διτ- 
τώς παραβλάπτει την αξίαν οίουδηποτε στρατού* άφ’ένός μέν 
αναθέτει εις ανικάνους καί απείρους καθήκοντα καί εύθύνας ά- 
νωτέρας’τών δυνάμεων αυτών, άφ’ έτέρου δε χαλαροί τον ζή
λον των ικανών καί αντί προθυμίας εμπνέει αύτοίς αηδίαν, 
μίσος καί άγανάκτησιν, ά'τινα, ύπολανθάνοντα έν ώρα εΐρηνης, 
είναι στοιχεία φοβερά καί επικίνδυνα κατά τάς ώρας των 
μαχών.

Εις τούς διαφόρους κατ’ εκλογήν προβιβασμούς άπό κατω
τέρων αξιωματικών προύβιβάσθησαν διαδοχικώς εις ανώτερους 
άνδρες επί έτη πολλά, άπό τού 1862, μακράν της υπηρεσίας 
διατελούντες ώς πολιτευόμενοι, άλλ’ οποία δύναται νά ηναι 
η αξία αυτών, άναμ.φιβόλως άγνοούντων καί αυτά της νέας 
τακτικής τά γυμνάσια, προ 2 μ-όλις ετών είσαχθέντα ;

’Αφ’ έτέρου έτέθησαν εις αποστρατείαν άλλοι αδίκως καί 
παραλόγως ώστε ευχής έργον νίθελεν εισθαι εάν έπανη'οχοντο ό
σον τάχιον εί; την υπηρεσίαν οί πράγματι άδικηθέντες.



I l l

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ

«Οιτως ή ναυς tyjt άνάγκην ούριου 
ανέμου και Ικανού κυβερνήτου, ϊνα φθά- 
στι εις τον λιμένα αυτής, τοιουτοτρόπως 
και ib έθνος εχει άνάγκην δμαλης Slot- 
κτίσεως και πολίτικης ικανότητος Γνα 
φθάσΥϊ είς τον προορισμόν του»·

'Η μέχρι τούδε έξέτασις τής γεωργικές καταστάσεως και 
στρατιωτικές διοργανώσεως του έλληνικού Κράτους αρκούντως 
έπνιγε? τό άνέτοιμον αύτοΰ εις την συμμετοχήν της κατά της 
τουρκικής δεσποτίας πάλης των έν τή 'Ανατολή χριστιανικών 
φυλών, έν αίς ή ελληνική ώφειλε να προηγηθή καί μάλιστα 
νά δίαπρέψϊ).

Εις τούς δύο όμως ανωτέρω λόγους τά μέγιστα συνέβαλε 
καί ή πολιτική τής ελληνικών κυβερνήσεων, ή 
λειψις τοιαύτης, αν παραδεχθώμεν μάλιστα δτι,

durer c ’ e s l gouverner
εις τούτο 8ε θέλομεν αποδείξει, δτι ου μικρόν συνέτεινεν ή αν
τιζηλία καί έπέμβασις τών Μ. Ευρωπαϊκών Δυνάμεων.

’Εφιστώμεν τήν προσοχήν του άναγνιόστου επί του κάτωθι 
ακριβούς καταλόγου τών διαφόρων τής ’Ελλάδος κυβερνήσεων, 
από τής συστάσεως τού βασιλείου μέχρι τών ήμερών ήμών, ή 
μάλλον πίνακος τών 55 υπουργικών μεταβολών, μετά τών 80 
μερικών αντικαταστάσεων αυτών έν τοΐς προσώπαις 10— 12 
άνδρών, οϊτινες κυρίως ένεφανίσθησαν έπί τής πολιτικής σκηνής 
κατά τό 4 δετές διάστημα τής πολιτικής ύπάρξεως καί τού 
νέου εθνικού βίου ήμών.
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25 Ιανουα. 1833— 12 ’Οκτωβρ. 
12 Όκτωβ. 1833—31 Μα ίου
31 Μα ίου 1831—20 Μαίου
20 Μαίου 1835— 8 Φεβρ.

2 Φεβρ. 1837— 2 Δεκεμβρ. 
8 Δεκεαβ. 1837—21 Ιουνίου

21 Ιουνίου 1811 —10 Δύγούστ. 
!0 Δύγούστ. 1841— 3 ΣεπτεΐΑ.
3 Σεπτευ.. 1813—30 Μαρτίου 

30 Μαρτίου 1811— 6 Λύγούστ.
Ο Δύγούσ. 1811— 5 Σ-τοτευ..
5 Σεπτευ.. 1817— 8 Μαρτίου 
8 Μαρτίου 1818 —15 Οκτω£ρ.

15 Όκτωβ. 1848— Γ2 Λί/.εν.βρ.
12 Λ5κ:μξ. 1849 — 10 Mxisj
16 Μχΐου 1834—22 Σεπτεα.
22 Σείετε;;.. 18·»3— 13 Νοεαβρ.
13 Νοεμβρ. 1837—26 Μαίου
26 Μχίου 1862— 11 ’ ϋ/.τω?ρ.
1 1 ’Οκτοβ. 1862— 8 Φ ί$? .
8 Φεβρ. 1863— 12 Φεβρ.

12 Ψεβρ. 1863—27 Μαρτίου
27 Μαρτίου 1863—29 ‘Αιτριλ.
29 Άτερα. 1 8 6 3 -2 3  Όκτωβρ.
23 ’Οκτωβ. 1863— 3 Μαρτίου 

3 Μαρτίου 4861— 10 ’Λπριλ.
16 ’Λπριλ. 1801—20 Ιουλίου 
25 Ιουλίου 1801— 2 Μαρτίου

2 Μαρτίου 1805—20 Ό/.τωβρ. 
20 Όκτωβ. 1801— 3 Νοεαβρ.
3 Νοευ,βρ. 1805— Ο Νοει/.βρ.
9 Νθ2υ.6ο. 1805 — 18 Νοεαβρ. 

18 Νοε;υ.βρ. 1803—28 Νοέ^βρ.
28 Νοευ.βρ. 1805— Ο Ιουνίου 
9 ’Ιουνίου 1800— 18 Δεκεμβρ.

18 Δεκεαβρ. 1860—20 Δεκευ.β, 
20 Δεκεαβρ. 1807—25 Ίανουαρ. 
25 ’Ιανουαρ. 1808—2ο ’ίανουαρ. 
25 Ίανουαρ. 1869— 9 Ιουλίου 
*9 Ιουλίου 1870— 3 Λε<ε;/.βρ.

3 Δεκευ.βρ. 1870—28 Όκτωβρ. 
28 Όκτωβρ. 1871 — 25 Δεκεμβρ.
25 Δεκεμβρ. 1871— 8 Ιουλίου
8 Ιουλίου 1872— 9 Φεβρ.
9 Ψεβρ. 1874—20 ’Λπριλ.

26 ’Απριλ. 1875 —11 *0 /.τωβρ.
14 Όκτωβρ 1875—25 Νοεαβρ. 
25 Νοευ.βρ. 1870—30 Νοει/.βρ. 
38 Νοευ,Ιρ. 1870—2ο Φεβρ.

Σ. Τρικούπης 
Λ. Μαυρο/.ορδάτος 
I. Κωλέττης 
Αρι/.ανσπεργ 
Ρουτχάρδος 
Προεδρεία Βασελεοις 
Λ. Μαυροκορδάτος 
Δ. Κραζης 
Δ. Μεταξάς 
Α. Μαυροκορδάτος 
I. Κωλέττης 
Κ Τζαβέλλας 
I. Κουντουριώτης 
Κ Κανάρης 
Α. Κριεζης 
Α, Μ χυρο/.ορδάτος 
Λ Βούλγαρη;
Λ. Μιαούλης 
I. Θ. Κολοκοτρώνη; 
Βούλγαρη;,Κανάοη; καίΡουτ ος 
Των αυτών υ.ετ’άντικαταστατ· 
Ζ. Βάλβης 
Δ. Κυριάκος 
Μ. Γλυφός 
Δ. Βούλγαρη;
Κ. Κανάρης 
Ζ. Βάλβης 
Κ. Κανάρης 
Δ Κουαουνδούρ ος 
Ε. Δεληγεώργης 
Δ Βούλγαρη;
Δ. Κουμ.ουνδούρος 
Ε. Δεληγεώργης 
Μ. Ρουφος 
Δ. Βούλγαρη;
Δ. Κουυ.ουνδούρος 
Α. Μωραιτίνης 
Δ. Βούλγαρος 
Θ. Ζαηαης 
Λ, Δεληγεώργης 
Δ. Κου[Λουνδοΰρος 
Θ. Ζαημ,ης 
Δ. Βούλγαρη;
Ε. Δεληγεώργης 
Δ. Βούλγαρη;
Κ. Τρικού ί:ης 
Α. Κου[Λουνδουρρς 
Ε. Δεληγεώργης 
Λ. Κουυ.ουν3οΟρος

1833
18 *4
1833
1837
1837
1811
1811
1813
1814
1811
1847
1818
1818
1819
1831
1835
1857
1802
1802
1863
1803
1803
1803
1803
1804
1801
1801
1805
1805
1865
1805
1805
1865
1860
1800
1807
1808
1809
1870
1870
18*1
1871
1872
J874
1875
1875
1870
1870
1877
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23 Φίβρ. 5877—18 Μαΐβυ 1877 Ε. Δελ^γεώργν,ς
18 Μαίου 1877—24 Μαίου 1877 Α. ΚουίΛουνδουρος

24 Μαίου 1877— 4 Σεπτει/.. 1Η77 Κ.. Κανάρης (Οικουμενική)
4 Σεπτεαέ. 1877—12 'ίανουα. 1878 ανευ Προέδρου

12 ’Ιβνουαρ.. 1878—18 ’Οχτ^έ. 1878 Α· Κουμουνδου,ρος
18 Όχτωέρ. 1878— 28 ’Οχτωβ 1878 X. ΊΓρικβύπης
28 ’ΟχτωΙρ. 1878 ............................  A. Κο,ιμουνδούρος

λ ί κατά την διάρκειαν έκαστη; πρωθυπουργία; αντικατα
στάσεις διαφόρων υπουργών συνέβησαν κατά τάς έξης έποχάς:

4833-— 3 Άττριλ. 
1831.—14 Μαρτίου. 
1833.— 10 ’fetmou,

8 Αυγού στ.
7 Σεπτεμ.

1836*—13 Φεέρούαρ* 
J839-— 4 Μαρτίσν.

12 "Απριλίου.
12 Νοβμέρ.
31 Αγρίου. 

4810.—16 Μ art ου. 
1841 ·—29 Αύγούστ. 
1812.—10 Νοεμέρ..
18 ί 4.—27 ’Ιουλίου 

23 Αεκεμέ.
1848.—14, 19 Ίαν*

2 Αυγηίσ*
18ί7.— G ’Απριλίου. 

23 Αύγουστ.
1848. —23 ’ίανουαρ.
1849. - 1 9  'ίανουα.

17 ’λπριλ.
28 Ιουλίου.

1850. —10 Μαΐου.
26 ’Ιουλίου* ' 

4 Αύγουστ·

1851.--2 4 Μαίου.
1852.-—2ί Ίανουαρ.

10 Ιουλίου.
1833.--2 4 Φεέρουαρ·

29 Αύγούυτ.
5 ’Οκτωβρ.

1854.·- 1 7 ’Ιουλίου.
28 Νοεμέρ.

1835.·-2 * Φεέρουαρ.
6 Ιουνίου,
3.,3 ’Οκτωδ.

1836. -  3 Οκτωδρ.
1837. — 4 Φ;©οουχρ.

2 ’Ιουλίου
1839.·—29 Μαίου.

10 ’Ιουνίου.
I860.·- 1 2 ’ίανουαρ.

• 4 Μαρτίου.
18 ’Απριλ,
21 'Ιουνίου.
23 ΝϋΟεμδρ.
7 Αέριου.

4861.--1 1 Μαΐου.
1862.-- U Ιουνίου.

20 ’Ιουλίου.
1863.-- 1 8 Λεκεμδρ.

1864.—20 Φεβρουάριου 
1865 —16 Μαρτίου,

6 Αύγουστου. 
24 Σεπτεμ.βρ. 

1866.—26 ’iavcuapittt).
2 Φεέρουαρ. 

24 Μαΐου.
1868. — 11 Σεπττμέρίου

19., 30 Αέριου.
1869. —14 ’Απριλίου.

27 Αέριου-
1871. — 2 Φεέρουχρ.
1872. — 20 Ιουλίου"

18, 25 Όχτοιβρ. 
23 Δβχεμέρίου..

1873. - 2 1  Μαίου.
1874. —30 Απριλίου.

18 ’Οκτωβρίου* 
1877. —30 ’Απριλίου.

4 Μαίου.
1878 —23 ’Ιουνίου.

8 ’ίουλίυ.
- 48 Αεκεμίρ*

Κατ’ αναλογίαν, τό χρονικόν διάστημα τη; Ιιαρκεία; ενός 
υπουργείου είναι έ'λαττον του ένύς έτους, «ίιπλάσιαι 8* σγζ<$6ν 
αί κατ’ αΰτο αντικαταστάσεις ^ια'ρόροιν ά'λλιον υπουργών, ώστε 
νομίξει τις, δτΐ εύρίσκεται εις τους απαίσιους εκείνους, χρόνους 
τής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, καθ’ ους οί επί τοϋ θρόνου άνερ- 
χόμενοι, επί μήνας καί έβ^ομά^ας μ,όνον τήν εξουσίαν κρα
τούντες, έ'πιπτον ϊνα τούς ^ιαίεχθώσιν άλλοι, τήν αυτήν τύ
χην λαμβάνοντες.

U ΠΟΑΓΓ. Τ11Σ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΡ. λ '. ^  .
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Παράδοξον καί θλιβερόν φαινομενον έν τώ νεωτέρω πολιτι- 
κώ βίω λαών, ό'τι αί όλέθριαι αύται μεταβολαί, έβόσον πλα- 
σιάξουσιν εις ταν σύγχρονον έποχαν, τόσω κρίσιμον καί άκρο- 
σφαλα διά τα συμφέροντα τού ελληνικού βασιλείου, περιωρί- 
ζονται μέν εις πρόσωπα όλιγώτερα, καθίστανται όμως συνεχέ- 
στεραι, ώστε μεταξύ τές πρωθυπουργίας των δύο σπουδαιοτέ- 
ρων συγχρόνων πολιτικών, Κουμουνό'ούρου καί Λελαγεώργα, ε
νίοτε μεσολαβεί 4 — 5 μόνον άμερών διάσταμα !
. "Εκαστος έννοει, δτι Κράτος, οίον τό έλλανικόν, έχον άνάγ- 

κν,ν εσωτερικές διοργανώσεων, ΐνα συνεχίσει τό έργον τές μό
λις άρξαμένας εθνικές παλιγγενεσίας αύτού, διά δρασταρίουέπι- 
διώξεως σχεδίου μονίμου καί σταθερού, δεν έδύνατο νά κατορ
θώσω σπουδαΐόν τι καί άνάλογον τού τε προορισμού αυτού καί 
των αναμενομένων περιστάσεων ύπό πολιτικούς έγέτας μέτριας 
κατά τό μάλλον καί ήττον πολιτικές ικανότατος, μ ετ’ άνω- 
τέρων δέ πολιτικών αρχόντων ύπό καθόλου δυσμενείς περι
στάσεις τον έλλανικόν Θρόνον ώνελΟόντων.

Όπωςδέτΐοτε όμως έξετάσωμεν έν συντόμω τέν πολιτείαν 
τών σπουδαιοτέρων άνδρών, οΐτινες διεκρίθασαν έπί τές πολι
τικές σκν,νές άπό τές συστάσεως τού ελληνικού Βασιλείου.

• Κατά τά πρώτα έτα τές εθνικές έμών παλιγγενεσίας ά- 
νεφάνασαν έπί τές πολιτικές σκν,νές άνδρες όμολογουμένας ι
κανότατος καί αξίας* δυστυχώς όμως αί πολιτικαί ένέργειαι 
αυτών δεν φέρουσι χαρακτέρα άνεξαρτατου πολιτικές α ^pO' 
γράμματος εθνικού, απαλλαγμένου πάσας ξενικές έπεμβάσεως 
καί έπιδράσεως, ατις ανέκαθεν όλεθρία όπέρξε τη 'Ελλάδι.

’Από τών πρώτων έλλανικών κυβερνήσεων ά ξαλοτυπία τών 
τριών κυρτός Μ. ευρωπαϊκών Λυνάμεων, Ρωσσίας, ’Αγγλίας καί 
Γαλλίας, εύρύ καί εύκολον στάδιον ευρίσκει έν τοΐς κόλποις 
τές ασθενούς καί άρτισυστάτου 'Ελ7.άδος, άγομένας καί φερο- 
μένας μετά τών πολιτικών άγετών αυτές, ότέ μεν ύπό τας 
μιας, ότέ δέ ύπό τας ετέρας, ένώ ούδεμία σκέπτεται σοβαρώς 
ύπέρ τού ασθενούς έργου τών ιδίων αυτές χειρών.

’Από τές μοιραίας έκείνας στιγμές τών ανεπαρκών βάσεων 
τές έλλανικές άνεξαρτασίας, ύπέρχεν άνάγκα ιηγά.ϊου xoJt - 
ιιχοΰ ανδρός, έκ τών έκτακτων εκείνων, οϊτίνες—  είτε ύπό
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τών περιστάσεων γεννώντας είτε μ.οιραίως υπό τής τύχης προ- 
σφέρονται— ποδηγετοΰσι τού; λαού: εις τήν οδόν τού προορι
σμού αύτών μετά πεποιθήσεως άκρχδάντου 3?αί ίσχυράς θελή- 
σεως, έπιβαλλόμ.ενοι καί έπισπεύδοντες εις τήν εαυτών απο
στολήν, ότέ μάν διά τής έξ ελάχιστων σοβαρής δημιουργίας, 
ότέ δέ διά της / ρησιμ.οποιήσεως τών ύφισταμ,ένων ευνοϊκών 
στοιχείοιν, προ πάντων ον.ως έχω<ρε.Ιυύαενοε εγκαίρως τών 
περιστάσεων.

Καί ευνοϊκά μέν στοιχεία υπέρ τοΰ μεγάλου εθνικού έργου 
ήταν πρώτον ή έν τή συνειδήσει τοΰ δούλου ελληνικού λα.οΰ 
έοριζωμένη ιδέα τελείας εθνικής άποκαταστάσεως, ήτις ένν- 
σχυομ.ένη υπό της εθνικής αυτού υπεροχής, δίηγείρετο συνάμα 
έκ της— κατ’ άντιπαράθεσιν μάλιστα τή τών ελευθέρων όμ/>~ 
.©υλών— φαύλου καί καταθλιπτικης τών κατακτητών πολι
τεία:, ού μόνον έν τη καθόλου λέιτουργεία πολιτεύματος δε- 
σκοτικοΰ, διά της μ.άλλον ασυνειδήτου αυθαιρεσίας έφαρρ.οζο- 
μένου, άλλα καί έν ταϊς συναφείαις καί σχέσεσι τοΰ κοινωνι
κού βίου, μεταξύ τής δεσποζούσης καί τυραννουμένης φυλής.

Το αλβανικόν προσέτι ττοιχεΐον παρουσίαζε δείγματα εύ
κολου προσεταιρισμ.οΰ έν τώ έ'ργω τής ελληνικής ανεξαρτησίας, 
ου μόνον διά την αείποτε διατηρηθείσαν αντιπάθειαν μεταξύ 
αυτού καί τών ασιανών ομοθρήσκων, άλλα καί την ελπίδα 
ποικίλων ώοελειών, άνθ’ ων έβλεπε την κακοδαιμονίαν αυτού 
υπό την τουρκικήν διοίκησιν καί ησθάνϊτο εαυτό πιεζομενονώς 
έκ τής στεοήσεως αρχαίων προνομιών άπά τής εφαρμογής τών 
,νειοτέρων μεταρρυθμίσεων τοΰ Κράτους.

Ίίκ τοΰ εξής ανεκδότου εγγράφου*, ό'περ ευτυχής σύμ.πτto
ot; έ'θετο ύπ’ ό^ιν ημών, καταφαίνεται ή κατά τό J 8 4 7  προσ- 
πτέλασις μεγάλου [Λερούς τής αλβανικής φυλής, περί ής όλιγω- 
p*/i7 3cv καί υπέρ ής ού^έν σχεδόν ένήργνιτκν, έκτος- του Κω- 
λέττνϊ, οι λοιμοί πολιτικοί άντρες τής Ελλάδος :

ην
* Το Ιν λόγω έγγραφον άπεστάλη εις Αθήνας επί επιστροφή, καθ’ 
.'παρέμεινεν εις τάς' γεΓρας ο μ ο γ ε ν ο ύ ς  Ήππρώτου, προτραπεντοί

νά καταθεσ*/) αυτό εν τή βιβλιοθήκη τής Βουλής.
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Εκλαμπρότατοι πρόεδροι καί πρόκριτοι εις τάς ’Αθήνας τών χω
μάτων Ελλάδος και του Μεγαλειοτάτου ’Όθων δ βασιλεύς της Ε λ 
λάδος άδελφικώς άσπαζόμεθα καί σας ειδοποιούμεν :

Οί προσφερόμενοι τον ασπασμόν φέρνομεν τό παράπονόν μας εδα- 
<£ΐαίως, επειδή καί έμείναμεν παν πτωχός λαός οί κάτωθεν καζάδες 
επικράτειαι στόν ξηρόν καί πετρώδην τόπον χωρίς καμμίαν επιστή
μην, άλλά οπλοφόροι, αφού ή Κωνσταντινούπολις έξουσιάστη άπό 
τούς πρωτυτερινούς Σουλτάνους έως σήμερον έφερθήκαμεν υποταγ
μένοι εις τάς προσταγάς τών άφεντότοπον Βεζυράδων, Πασσιάδων, 
Καϊμακάμηδων έως Μουσελημάδων* 33 Σουλτάνους σχεδόν 400 χρό
νους έχύσαμεν τό αίμα μας εις κάθε αιχμαλωσία όπου τούς είχεν 
σταθή.

"Ομως όποιος δεν άγαπάγει Βασιλέα ά'λλ’ ού'τε Θεότη άγαπάγει.
Τά πρωτετερινά ούσούλια μας έλλειψαν καί μάς έβαλαν νέα ο

πού δεν ύποφέρονται στούς τόπους μας' μάς έβαλαν δωδεκάδα εις 
κάθε καζάν μας και έκριναν χατι^ικώς και αδίκως, καί οχι διά ρι- 
ζάν θεού καί του προφήτου μας, άλλά ζόρλεν και δυναστικώς οί εν
τόπιοι και ό/ι νά κρένουν ώς  ολοι οί ΒασιλεΓς του Εύρώπ* διά τούτο 
έγέναμεν άποστάται εις τον Βασιλέαν μας όπου τόν ειχαμεν βε- 
κήλην καί πατέραν τών όλων ημάς μουσουλμάνους* καί έπαραπο- 
νεύθημεν τόσες καί τόσες φοραΓς u s  άμάν καί μέ δάκρυά μας καί
κ ι  μ  v n  .  <> ' ____________________ '  Ί ν  V   '  ^  ^ ~  i .  * .

ζης φωνής μέ την έκλαμπρότητά σας τά δέοντα, άν ή Μεγαλειότης 
τής Βασιλιάς μάς καμπουλέβη, ήγουν μάς δέχεται, νά γινόμεθα 
σιουδιτοι οί κάτωθεν 5 καζά'ιοες μέ καπετουλατζιόνε νόμους, όπου 
νά μάς δώση καί νά του δώσωμεν διά ησυχίαν μας* διά ριζάν Θεού 
νά σάς κακοφανή καί διά εμάς ο!>ς πλάση θεού, όπου έγεννήθημεν 
γυμνοί καί θά πεθάνομεν έκ μέρους μεγαλοδυνάμου, καί άν ελπίδα 
σωτηοία δεν είναι διά εμάς άς πεθάνομεν καί άπό σπαθί άνθρώπων* 
άν εΤπεν ό Θεός έ'τση άς γίνη ! ’Ικετευώμεθα οί κάτωθεν καζάΐδες 
Άβλώνος, Δελβίνου, μεναχιέ Κουρβελέση, Μαλακάστρα ή άνω καί 
ή κάτω του Μπερατίου και Τεπελένης καί Λττισνέτζα όλα 5 καζάί- 
δες παρακαλουμεν νά εύσπλαχνισθή ή Βασιλία σας, οχι καί δεν μάς 
άγαπάγει, έχει είπεΓ δ Θεός νά άποθάνομεν, δεν πλέον άγαπάμε νά 
ζήσωμεν άπάνω εις την γήν, καί άν ή Βασιλία μάς άγαπάγει μάς 
«ειδοποιήτε καί κάμνομεν καί άλλαις έπικράτιες μέ τήν εύχαρίστη- 
σίν μας καί έγγύησιν διά εμπιστοσύνην μέ όπως ή Βασιλία αγα- 
πάγει.

Ό επιφερόμενος σάς λέγει διά ζώσης και νά μάς άπολογηθήτε* 
ταύτα καί του Θεού νά γίνη.
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Οί αγαπητοί σας πρόεδροι Σαι'μπήδες των 5 καζάι'δων έπιφενό- 
μενοι μέ τά έσφραγηστήρια ολα.

’Έχομεν καί τά έγγραφα του πρώην μερχούμ Σανδραζημάτβυ 
πρός εμάς, καί ποιος μας κρένη, αλλά εν ημέρα κρίσεως νά άπολβ- 
γηΟώμεν, όχι άλλο.

('Επονται 48 υπόγραφα! <$Ά σφραγίδων των διαφόρων προ
κρίτων τής ’Ηπείρου μετά ταδ έτ«συνημμένου καταλόγου τού 
αριθμού των οικιών διαφόρων επαρχιών, ώς έςής :

*Αριθ. Σψραγ.— ’Επαρχία Δελβίνου 31, Αύλώνος 12, Άνω 
και Κάτω Μαλακάστρου 5.

’Λ ρ ι θ .  ο ι χ ι ζ »·.·—'"Ανω Μαλακάστρου 1388, Κάτω Μα- 
λακάστρα 2911, ΡέΟη Μεζικος 1011, Κασαμπά Μπεράτη 
7 1 1, Ναχιέ Τοπάλτη 2830, Σκράπαρη 1339, Τομόριζα 590, 
Τεπελένη 4500, Αύλώνος 4500 , Δελβίνου 1840).

’Ιδού όπου τά άνώτερα εσρραγηστήρια οί σαϊμπήδες του τόπου 
μας νά τά παρατηρήσετε καλώς καί νά σάς άποκρίνομεν με έγγύη- 
σιν διά σηγουρητά σας καί διά ασφάλειαν.

Καζας Κουρβελέση, 15 Αύγουστου 1847.
Ελλάδος

δουλή και Γερουσία.

’Εκτων ανωτέρω ’Αλβανών του Δελβίνου καί ό κατΤ αύτχς 
άποβιώσας Άβ^ούλ βέ^ς Σελιμ εγραφεν έν τη διαθήκη αυτού:

«. . .  . Ποτέ οι Άλνβανοί νά μή πολεμησητε κατά της Ελλάδος* 
άν Θέληση ό Σουλτάνος άς πολεμηση* άν έ'λΘη στρατός ελληνικός εις 
τά μέρη μας σείς νά προσκυνησητε καί νά μείνητε μ ε  τούς "Ελ
ληνας. ’Άν σάς δώση ό Σουλτάνος όπλα καί πολεμεφόδια διά νάπο- 
λεμήσητε κατά τών Ελλήνων νά μη τά δεχΟητε, διότι Θά πάΘητε 
ό,τι έ'παΟον οί Βόσνιοι μ ε  την Αυστρίαν’ Θά σκοτωΟητε, Θά σκλαβω
θούν τά γυναικόπαιδά σας καί Θά δημευΟη ή περιουσία σας. Οι "Ελ
ληνες έχουν καλούς νόμους καί νά μείνητε μέ αύτούς, ελπίζω δέ να 
ζήσητε, ’Άν όμως θέλετε να μεταβήτε εις τουρκικόν βασίλειον που
λήσατε τά υπάρχοντά σας όλα καί άπελΟετε εις Ιίωνσταντινούπο- 
λιν οπού αγοράσατε κτήματα καί ζήτε ελεύθεροι. Την ευχήν μου νά 
έχετε ολοι νά μή πολεμήσητε ποτέ κατά τών Ελλήνων».

Καί ταϋτα [/.έν $έν ήσαν ελάχιστα, έπιμελώς καλλιεργού
μενα, εγκαίρως καί έπιμόνως ι^ιοργανούμενα* κατάλληλος όέ 
περίστασις ήτο ή έ'ναρξις τής πραγματοποιήσεως τού μεγάλου
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κατά τόΰ οθωμανικού Κράτους σχεδίου τη; πατ'ροπαραδό’του 
ρωσσικη; πολίτικη;, άπό πολλοΰ έργαζομ.ένη; εί; τάν άνύψώσιν: 
τοΰ σλαβικού στοιχείου επί των έ.ειπέο>ν της καταρρεούση; κυ
ριαρχίας των ’Οσμάνων, καθ’ ην στιγμάν έν Εύρώπφ αί μέγισται, 
των‘άντιζηλιών έπεκράτουν, σοβαροί δέ μνησικακία; λόγοι με
ταξύ ’Α γγλία ; καί Γαλλία; ύφίσταντο.

‘Οποϊαι των έλληνικών κυβερνήσεων ένεφορνίΟησαν υπό τοιαύ- 
τη; εθνικά; καί. ενεργού πολιτικά;, κατά πόσον δέ ηδυνηθησαν 
νά έργασδώσι στρός τοΰτο Οπό τάν επήρειαν καί τά; επεμβάσεις 
των ευρωπαϊκών Δυνάμεων;

'Ο άτυχά; Κυβερνήτη; δέν έστερεΐτο βεβαίως πολιτικές ι
κανότατο; καί άρετά;, είναι δέ βέβαιον ότι τό μεγαλεϊον τά; 
‘Ελλάδος πολιτικόν αυτοΰ είχεν ονειρον* δυστυχώ; όμως έφερε 
μετά. των αρετών καί πόθων αύτου έν τώ νεοσυστάτω Κρατεί 
τάν δυσπιστίαν καί τά ; ύπονοία; των ευρωπαϊκών Δυνάμεων 
προ; τάν Αύλάν, έξ ή; έπορευετο, οθεν εντεύθεν ά'ρχεται καί 
ή πολιτικά τρικυμία, εί; άν άφέΟη τά; ‘Ελλάδος τό σκάφος 
κυλινδούμενον, από του πρώτου' αυτοΰ εί; τό πολιτικόν πέλα- 
γο; πλοΰ.

’Εκείνο; μέν, εί; τάν έπέκτασιν τών έλληνικών ορίων ά- 
ποβλέπ.ων, εί; τάν Κρητην τον Ράϊνεκ άπέστειλε, εί; Σάμον 
τον Κωλέττην καί εί; Χϊον τον Φαβιέ, καταλαβών άμα διά 
τοϋ Κριεζη τον ’Αμ,βρακικόν κόλπον' οι δέ τά; ’Α γγλία; αν
τιπρόσωποι, ύποβοηθούμενοι καί Οπό τών τά; Γαλλία;,· ηγ'έι- 
ρ'ον κατ’ αυτοΰ άντιπολίτευσιν, ρ,ά όκνάσασαν καί εί; τάν βοά- 
δειαν Τουρκαλβανών οπλαρχηγών νά προσφύγτΐ καί εί; τό' στυ
γερόν τέλος νά προβνί κακούργημα τά; 27  Σεπτεμ,βρίου.

‘Γπό τοιούτου; απαίσιου; οιωνού; άνεστάλη ό προ; τον λι
μένα αύτοΰ πλοΰ; τοΰ μ,όλι; έκκινησαντο; ελληνικού σκάφους, 
απολέσάντο; Κυβερνήτην σοτόν καί έμπειρον,δυνάμ,ενον νά δια
παιδαγώγησή τό νηπιον Κράτος, ίδιότροπον ίσως, άλλ’ αγα
θόν καί τάν ‘Ελλάδα φιλοΰντα, άντικαταστάντα δέ υπό ’Αν- 
τιβασιλεία; απείρου τών έλληνικών πραγμ,άτων καί διά πολ
λών ραδιουργιών καί σφαλμάτων, προπάντων της διαλύσεω; 
τών Εύζωνικών σωμάτων, προζενησάση; τάν διοικητικάν έ- 
κρυδμότητα καί πολιτικάν ανωμαλίαν τοΰ Κράτους.
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Εύθύς σχεδόν μ.ετά τήν έγκαθίδρυσιν τής πρώτης Βασιλείας, 
αί έπιρροαί και επεμβάσεις των ξένων Αυλών, συν τή απειρία, 
οίήσει και ίσχυρογνοψ.οσύνρ των προς άλλήλους διαφωνούντων 
αντιβασιλέων "Αρμανσπεργ, Μάουρερ, "Εϋδεκ, "Αβελ καί Γράϊ-; 
νερ, ένεστάλαξαν τάς πρώτας του δηλητηρίου σταγόνας εις 
τα πολιτικά ήθη του ελληνικού λαοΰ.

Κατά τήν μαρτυρίαν αξιόπιστου ανώτερου υπάλληλου της 
εποχής εκείνης, ό μ.έν Μάουρερ, ό "Εϋδεκ καί "Αβελ κατεκρί- 
νοντο ώς υπερβαλλόντως ρωσσίζοντες* καί όμως ήσαν οΐκειό- 
τατοι του πρέσβεως της Γαλλίας καί ύπεστηρίζοντο ύπ’ αυ
τού* ό δέ"Αρμανσπεργ έκατηγορεΐτο ώς άγγλίζων. Οί μ,έν πρώ
τοι, πλειοψηφούντες, αγωνίζονται νά ύποσκελίσωσι τον πρόε
δρον, οΰτος δέ, μειοψηφών, καταρραδιουργεΐ εκείνους* οί πρέ
σβεις έκλαμβάνουσι φίλους τούς εχθρούς, εχθρούς δέ τούς φί
λους* ελληνιστής Γερμανός συντάττει έν τή διαλέκτω του Δη
μοσθένους καί του ’ίσοκράτους αναφοράς προς τόν αύτοκράτορα 
τής Ριοσσίας καί τον βασιλέα τής Βαυαρίας, μ.αστίζων. τούς 
τρεις καί έξυμ,νών τον ένα* ό πρεσβευτής τής Ρωσσία.ς μαίνεται, 
ώς καταδιωκομένης τής ρωσσικής μερίδος* ό Κολοκοτρώνης, ό 
Πλαπούτας, ό Γενναίος, ό Καλλέργης καί ά'λλοι καθειργνύον- 
ται, οί δέ δύο πρώτοι καί εις τον διά λαιμ.ητόμου θάνατον, κα
ταδικάζονται, άκυρωΟείσης επί τόύτω διά βασιλικού διατάγ
ματος προδικαστικής άποφάσειος, μετατεθέντων .δύο δικαστών 
καί διά στρατιωτικών λογχών βιασθέντων τών άλλων* ό Τρι.- 
κούπης έξοστρακίζεται εΐς· Λονδίνου, ώς χαλαρώς. δήθεν ένερ- 
γήσας κατά την δίκην ταύτην* ό Μαυροκορδάτος άποπέμπε- 
ται εις Γερμανίαν, ώς προστατεύσας τούς καταδικασθέντας* ό 
"Αγγλος πρεσβευτής υποστηρίζει τον γαλλίζοντα Κιυλέττην,ώς 
οργανον επιτήδειον νά έξοντώστι τούς τής ρωσσικής μερίδος* 
οί ύπερισχύοντες αντιβασιλείς στέλλουσιν επίτηδες πρεσβευ.- 
τήν εις ’Αγγλίαν, ινα ζητήσο^σι τήν παΰσιν του Δώκενς* ό Πάλ- 
μ,ερστων άπολακτίζει τον σταλέντα* ή αγγλική κυβέρνησις εκ
σφενδονίζει βίαια, λοίδωρα καί απειλητικά έγγραφα εις Μόνα- 
χον, απαιτούσα τήν άμεσον άποπομ.πήν τών άντιπολιτευομέ- 
νων τώ "Αρμανσπεργ· ή Βαυαρία, καίτοι υπόχρεους έκ τών συν
θηκών νά ζητή τήν συναίνεσιν τών τοιών δυνάυ.έων κατά πά
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σαν μεταβολήν τή; άντιβασιλεία;, αιτεΐται μέν αυτήν, άλλα, 
φοβηθεϊσα, σπεύδει ν’ άνακαλέσνj καί άνευ αυτή; τον Μάου- 
ρερ και τον ’Άβελ. ffl ’Αγγλία Θριαμβεύει, ή Γαλλία διαρ
ρηγνύει τά ίμάτια αυτή;" ό αύτοκράτωρ τή ; Ρωσσία; οργίζε
ται, διότι δεν άνεκλήθη και ό Πρόεδρο;" ό "Αρμανσπεργ, γε- 
νόμενο; παντοδύναμο;, στέλλει τον Κωλέττην εί; Παρισιού; 
και ουτω ανακαινίζεται έκ τρίτου τό ύπουργείον.

«Τοιούτο ύπήρξεν— επιλέγει ό αξιόπιστο; χρονογράφο;*— τό 
πρώτον πολιτικόν και ηθικόν μάθημα, όπερ έδίδαξαν τού; ά- 
μαθεΐ; καί πρωτοπείρου; ήμά;, οί έκ τη; Δύσεω; σοφοί καί πο
λύπειροι, μάθημα, η μάλλον ύφασμα ραδιουργία;, σκευωριών, 
ψεύδου;, δόλου καί επιβουλή;».

Την όλεθρίαν αυτήν πολιτείαν τών πρώτων ξενικών κυβερ
νήσεων κατανοοϋντε; οι έν Μονάχω και Λονδίνω πρεσβευταί τή ; 
'Ελλάδο;, Μαυροκορδάτο; και Τρικούπη;, παντοία; κατέβαλ- 
λον προσπάθεια;, tv’ άποτρέψωσι τή ; κεφαλή; τοϋ έθνου; την 
έπαπειλοΰσαν αυτό συμφοράν.

*0 Μαυροκορδάτο;, εκθέτων τώ βασιλεΐ τή; Βαυαρία; τά 
τότε λαμβάνοντα χώραν έν ’Αθήναι;, λαμβάνει παρ’ αύτοΰ την 
φρόνιμον καί σοφήν άπάντησιν, ό'τι:

«Ούτε να εχ6ανα(>ί(Τ(οσι} πολλώ δέ'ρ.άλλον νά ΐχγα.ί.Ιίσώ
ο ι>· έπρεπε τήν Ελλάδα. Ή  Ε λλά; πρέπει νά ήναι Ε λ λ ά ; 
καί ανεξάρτητο;, οΰ μόνον ώ; πρό; τά; τρεις Μ. Δυνάμει;, άλλα 
καί ώ; πρό; πάσαν άλλην καί ώ; πρό; τήν Βαυαρίαν. . . . »

Καί είναι μέν γνωστόν κατά πόσον τό τελευταιον τούτο 
διετηρήθη βραδύτερον, φέρε δε ίδωμεν κατά πόσον καί ώ; πρό; 
τά ; τρέΐ; Μ. Δυνάμει; ύπήρξεν ανεξάρτητο; ή ελληνική πο
λιτική.

’Εκ τών 10 -15  πολιτικών άνδρών, οί’τινε; άπό τού 1833- 
1878  προήδρευσαν τών ελληνικών κυβερνήσεων, οί 6** κυ- 
ρΐω; διεκρίθησαν ώ; δράσαντα έπί τή ; πολιτική; σκηνή; πρό
σωπα, επ’ αυτών δέ θέλομεν περιορίσει ένταΰθα τόν λόγον.

* Μστορ. Άναμν. Ν. Δραγούμη σελ. 220.
k ΓΙεριοριζίμενοι εν τή παρούσν) ημών συγγραφή εις αυτούς καί 

μόνον έν συντόμω, Θέλομεν διαλάβει περί πάντων έκτενώς Ιν προ
σεχή εργω.
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'Ο Α. Μαυροκορδάτος, I. Κωλέττης καί Α. Μεταςάς πρω- 
ταγωνιστούσι μέχρι του 1848— 1857, εντεύθεν δέ αναφαίνε
ται ό Δ. Βούλγαρης καί μετ’ού πολύ ό Ινουμουνδούρος καί Δελη- 
γεώργης.

*0 Α . ·  &Μ&ΐ)ροκορ<5ά.τος, καίτοι,ώς έκ τής έν ταϊς Η- 
γε{χονιαες πολίτικης ανατροφής καί της άλλης αγωγής αυτού, 
αριστοκρατικός, διεκρίνετο διά τάς συνταγματικάς αυτού άρχάς 
καί τους προς την ευνομίαν αγώνας. ΤΗτο εύπαίδευτος καί 
γλωσσομαθής, όξεΐαν εχων την άντίληψιν, ορθήν τήν κρίσιν, βα- 
θεΐαν τήν σύνεσιν καί πολιτικήν σωφροσύνην.

’Ολίγα μέν ώμίλει, πολλά δ ’ ένήργει, ά'οκνος ών περί τό 
γράφειν καί σπανίως έν αγορά φαινόμενο;. ’Εμίσει τήν κολα
κείαν καί άπεστρέφετο τήν δημαγωγίαν, έπιποθών μέν ν’ ά'ρ- 
χνΐ, αλλά διά δημιουργίας πραγμάτων. Διαβαλλόμενος υπό των 
πονηρών καί ανικάνων, έστερεΐτο εντοπίου συνδρομής, έφ’ ώ 
καί μετ’όλίγων πιστών φίλων καί διακεκριμένων άνδρών, έν οίς 
ό έπ’άδελφή γαμβρός 2. Τρικούπης, ό Θ. Φαρμακίδης, ό ΓΙραΐ- 
δης, ό καθηγητής Μανοΰσος καί ό Π.’Αργυρόπουλος, συσκεπτό- 
μενος καί συνεργαζομενος, διήλθε τον πολιτικόν αύτού βίον*. 
φειδωλός δέ μέχρι φυλαργυρίας τών δημοσίων χρημάτων, άπέ- 
θανε τυφλός καί πένης.

+ 'Ο άνήρ ούτος ύπήρξεν ό αρχηγός τού κόμματος, ό'περ ή- 
σπάζετο τήν αγγλικήν πολιτικήν.

Ό  I .  Κ .<ι>λ£ττης, άνήρ μάλλον δημοκρατικός, ήτο αν
τίθετος κατά τά πλεΐστα τού ατομικού καί πολιτικού χαρα- 
κτήρος τού Μαυροκορδάτου.

Προσκολλώμενος τή έξουσία καί ένίοτε άναρριχιόμενος χερσί 
τε ποσί τε, δεν άπεσπάτο ευκόλως, αλλά παντοίοις τρόποις 
παρέμενε καί δόλον καί ψεύδος μεταχειριζόμενος. Διεκρίνετο 
έπί ίκανότητι προσηλυτισμού, αδιαφορών περί τού ποιού καί 
εις τον αριθμόν μόνον άποβλέπων, κατόρθωνε δέ ταύτα, οΰχί 
πολλά καί συνήθως λάλων, αλλά μετ’ άφελείας καί δεξιότη- 
τητος, εχων τό ήθος αγαθόν, ά'κακον, αμνησίκακου καί προση
νές, πάντας μέν άκροιυμενος ρ,ετά προσποιητής εΰπιστίας, ου
δέποτε δέ όργιζόμενος καί ούδένα κακολόγων.

Τοιουτοτρόπιος περιεστοιχεΐτο υπό πολλών, έν οίς καί σπου-
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δαΐοι καί αίτναν, καί αγαθοί καί κακοί* jj.r, δεσμευόμενο; ε
νίοτε ύπό των συνταγματικών τύπων, άλλα χράιμενο; πολλά- 
χ.ι; τώ σύνταγμα τι, ό'περ αυτός κυρίω; έφήρμωσεν, ώ; μέσω 
των πολιτικών αϋτοϋ κατορθωμάτιυν, άπέβλεπεν εις συγκέν- 
τοωσιν νέων επιρροών καί ήπιοτέρων χαρακτήρων προ; άντι- 
κατάστασιν τών ύφ’ ών τότε περιεστοιχέΐτο, ΐνα ένισχύων την 
Βασιλείαν, ύποτεταγμένην ήδη αΰτώ, άφοσιωθή ει; τά τη; 
Μεγάλη; Ιδέα ;, ην δραστηρίω; έπεδίωξε καί διά τοϋ προσ- 
εταιρισμοΰ τών ’Αλβανών. Τοιοΰτο; ό επί κεφαλή; τοϋ γα λ 
λικού κόμματο;, μεγίστην επιρροήν εν Γαλλία έ'χων καί τη; ά- 
κρα; εύνοία; τοΰ τότε αύτοκράτορο; Λ. Φιλίππου άπολαύιον.

Ό  Α ·  Μ  έταξα.^^ ό ήρο>; τοϋ Λάλκ καί πολίτικο;· αρχη
γό; τή ; μ,εταβολή; τη ; 3 Σεπτεμβρίου, ή το χαρακτήρο; γεν
ναίου καί είλικοινοΰ;, διεκρίνετο έπί φιλοπατρία καί παρρησία, 
καίτοι μ.ή άπηλλαγμένο; ιδιοτροπιών τινων. Ώ ; πολιτικό; ό’- 
μ.ώς άνηρ ήτο κατωτέρα; αξία; τών δύο πρώτων, ήρχε δέ τοϋ 
ρωσσικοϋ κόμματο;, αναφανεί; ώ; τοιοϋτο; έπί τη; πολίτικη; 
σκηνή; κυρίως κατά τό 1843 , μετά τον θάνατον τοϋ Κολο- 
κοτρώνη.
. Τοιοϋτοι υπήρξαν έν συντόμω οί τρεΐ; αρχηγοί καί σημαιο
φόροι τών τριών πολιτικών κομμάτων έν ’Αθήνα».;, έξ ών ίδίω; 
ό Κωλέττη; έπέσπευδε καί μάλλον άμέσω; εΐ; την αΰξησιν 
τών ανεπαρκών ορίων τοϋ Κράτου;, μή άναμένων, ώ; ά Μαυ- 
ροκορδάτο;, την έσωτερικήν άνάπτυξιν αύτοϋ, όϋτέ λησμόνών 
οτι, εί; τών συνετοτέρων καί σοφών, ήγεμ,όνων· τή; Ιίύροιπη; 
δέν έδέχθη, πρόσενεχθεν αΰτώ, τό ελληνικόν στέμ.μα, διότι έ-. 
θεωρεί τά όρια τοΰ Κράτου; ανεπαρκή καί ακατάλληλα προ; 
διοργάνωσιν καί ευημερίαν αύτοΰ.
. Οϋτε ό Κωλέττη; όμως, οϋτε ό Μαυροκορδάτο;, οΰτε άλ

λο; τι; ήδύνατο νά έργασθή διαρκώ; καί έπιτύχνι βέβαιόν τ ι 
καί σπουδαΐον υπέρ τοΰ έθνικοϋ μεγαλείου έν τώ μέσω τοΰ κυ- 
κεώνο; τή; διηνεκοΰ; συγκρούσεω;, έν ώ έπάλαιον, έξωθούμε- 
νοι υπό τών αντιπροσώπων τών τριών Μ. Δυνάμ,εων.

Πολλάκι; αί άνατροπαί τών ελληνικών υπουργείων προήρ- 
χοντο έκ τή; άμεσου έπεμ.βάσεω; τών πρέσβεων, κυρίως όε ή 
πάλη έλάμβανε χώραν μεταξύ τών τή; ’Α γγλία; καί Γαλλία;,
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τής Δευτέρας αυτών ζ'/ιτ'/ισάσνις νά έκδικτ,θή έν Άθήναις τήν 
πρώτνςν, διά τάς πολιτικά; ήττας, ας ύπεστν; έν Συρία καί Αι
γύπτιο.

Τούτου ένεκα το υπουργείου Μαυροκορδάτου πολλάκις προσ- 
εβλήθη καί έπεσεν ύπό τά βέλνι τής γαλλικής άντιδράσεώς, 
δι’ οπερ ό ίδιος Γάλλος πρεσβευτής Πισκατόρης έκαυχήΘη ο- 
μολογήσας, δ τ ι : «άνε'τρεψ-ε τό άγγΑιχόν νπουμγεΐον τον Μ αν-, 
ροχορδάτου» !

"Οτε ό Θ.Γρίβας, στασιάσας κατά τής κυβερνήσεως, ώχυρώ- 
fivi έν ’Αβαρικω, δολίως έπεμβάσα ή γαλλική πρεσβεία παρέ
λαβε καί προσέφερεν αύτώ άσυλον έπί πολεμικού αύτής πλοίου.

Τήν έκ των τοιούτων ξενικών έπεμβάσεων έπελθοΰσαν π α 
ραλυσίαν έν τή ασθενεί διοικήσει τοΰ Κράτους καί ώμολόγη- 
σαν καί κατεδίκασαν αυτοί οί πολιτικοί ά'νδρες των ευρωπαϊ
κών κυβερνήσεων, άλλ* έν νοείται έκαστος έπιρρίπτων τήν εύ- 
θύντ,ν έπί τοΰ άλλου.

Ούτως ό μέν λόρδος Πάλμερστων, άγορεύων έν τή Βουλή, 
διετείνετο, τήν Γαλλίαν ύπαινιττόμενος, ώς ύπισχνουμένην τή 
Έλλάδι στρατιωτικήν συνδρομήν, διά τά ύπό τοΰ Κωλέττνΐ 
διοργανούμενα, δτι ή ξένη επιρροή ΰπήρξεν ανέκαθεν κατα
στρεπτική τή χώρα, έφ ής έπέδρασεν, ενώ ό Γκιζώ έπίσνις 
διεμαρτύρετο κατά τής διχονοίας καί τής περί έπιρροής π ά · 
Αης των έν Άθήναις πρέσβεων των ευρωπαϊκών Δυνιιμεων9 
ώς αίτιων τής παραΑΰσεως τοΰ Κράτους, καί τέλος τό έγκρι
τον καί γνωστόν περιοδικόν επιθεωριιςις των δϊο  κόσμων 
μεμφόμενον τοΰ; πραγματικούς ένοχους, έγραφε κατά τό 1854:

ί Δικαιούμεθα νά έπιπΑήξωμεν τάς ευρωπαϊκός Δυνάμεις , 
διά τήν περί τής ΕΑΑάδος όΑιγωρΙαν αυτών και μάΑισζα  
τήν γενδοποΑιτικήν, ής ένεκα ΓαΑΑΙα και ΔγγΑΙα μετέβα- 
Αον αυτήν εις θέατρον άνω<ρεΑών καί άδόξεον άντιξηΑιών. 
Έ κ  τών κωΛυμάτων τών μάΑΛον σνντεινόντων εις τήν άνα- 
χαίτισιν τής έν ΕΑΑάδι προόδου όμοΑογονιιεν, οτι ή κ α 
κώς έννοουμένη διπΑωματιχή ένέργεια τής ΓαΑΑίας καί Α γ -  
γΑίας υπήρξε τό κυριώτατοκ».

Νομίζομεν, δτι μετά τάς τοιαύτας ομολογίας, είναι περιττή' 
έκτενεστέρα άνάπτυξις περί τής ολέθριου έπιρροής, ήν έξήσκη-·
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σεν επί τή; ελληνική; πολιτικές οίαδήποτε ξενική ανάμιξες 
καί έπέμβασις.

’Αλλ’ έκτο; τή; τοιαύτη; έσωτερική; ανωμαλία; του Κρά
τους τή ; λτ,στεία; καί των εμφυλίων σπαραγμών τοΰ 1831 
καί 1843 , ών τά ; άφορμάς έν συντόμφ προεξεθέσαμεν,τά εις 
τήν βασιλείαν τοΰ "Οθωνο; άφορώντα δέν υπήρξαν εύνοϊκώτερα 
διά τήν ευημερίαν καί πρόοδον τοΰ ελληνικού Κράτους.

Ό  άτυχή; "Οθων ήτο μέν χαρακτήρο; τιμίου καί είχενά- 
φοσιωθή είλικρινώ; εί; τή; 'Ελλάδος τό μεγαλεΐον, άλλ’ ήτο 
βασιλεύ; μικρολόγο;, φιλύποπτο;, δύσπιστο; καί δεσποτικός, 
δημιουργών τάξεις άψωσιωμένο»' προ; σκοπόν, δι’ 8ν σόμπαν 
τό έθνος έπρεπε ν’ άφιοοιωθνί αύτώ. ’ίσχυρογνώμων, άλλα δι- 
στάξων καί λεπτολόγων, ήτο ανίκανο; δ ι’ ο,τι μέγα υπέρ τή ; 
'Ελλάδος ηύχετο καί υπέρ ούτινο; ειργάζετο, διαφωνών μετά 
των πρωθυπουργών αότοΰ, κατακρινόμενο; υπό τών πρέσβεων/ 
εί; 8ν δέ καί μόνον άποβλέπων, τήν έν ταΐ; χερσίν αυτού συγ- 
κέντοωσιν πάση; διοικητική; ένεργεία;, δοξάζων, ότι διά τού
του καί μόνου ήδύνατο νά έπιτύχνι τών πολιτικών σχεδίουν 
αυτού.

*Γπό τοιοΰτο πνεύμα αί βουλευτικαί έκλογαί διεξαγόμεναι, 
εφερον τον τύπον τή; βασι.ίιχμζ ί\ηοψ·ηφι0€7]ζοζ, όπερ ή συ- 
νείδησι; τοΰ λαού δεν ήδύνατο μέχρι τέλους ν’ άνεχθή.

Δυστυχώ; ή 3 Σεπτεμβρίου τοΰ 1843, καθ’ ήν έξεβιάσθη 
εί; τήν παραχώρησίν τοΰ συντάγματος, δέν έγένετο αύτώ μά
θημα, όπερ νά προλάβη τά ; έκ τή; περί τήν έφαρμογήν αύ- 
τοϋ άντιδράσεω; συμφοράς, άλλ’ έξηκολούθησε τήν αυτήν ίσχυ- 
ρογνώμονα πολιτικήν, ένώ ή βασιλεία ειχεν ήδη άπολέσει οΰ 
μόνον τήν δύναμιν, αλλά καί τό γόητρον αυτής.

Αλλ’ ένώ ούτως άτυχή; ή Ελλάς ύπήρξεν έν τώ προσώπω 
τοΰ πρώτου βασιλέω; αυτή;, ετι ατυχέστερο; καί ούτος έτύγ- 
χανε, διότι άφ’ ενός μέν διά τοΰ χαρακτήρα; καί τοΰ ίδιου πο
λιτικού συστήματος ήρξατο διεγείρων τήν άγανάκτησιν καί τά ; 
άντιπαθεία; τοΰ λαού αυτού, άφ’ έτέρου δέ ύπενομεύετο υπό 
τή; δυσμενεία; τών ευρωπαϊκών δυνάμεων καί ιδίως τή; ’Α γ
γλίας, ή'τι; έν αύτώ έ'βλεπε τον θερμουργόν υποκινητήν τή; 
κατά τού οθωμανικού Κράτους έξεγέρσεως, έξελάμβανε δέ ώς



Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 51

ύποστηρικτήν των έν τή Έπταννησιακή Βουλή υπέρ τη; ένώ- 
σεως διαδηλώσεων.

Καί όσω μ,έν άφορά την κατά τό 1841 καί 1854 καί τάς 
ά'λλας έπαναστάσεις οΰδείς βεβαίως δύναται νά πα ραδεχθή, οτι 
φρονίμ,ως ή Ελλάς άπεδύθη εις τον αγώνα, καθ’ ήν εποχήν ή 
Ευρώπη άπασα φανατικώς κατά της Ρωσσίας συνησπίσθη καί 
ύπέρ της άκεραιότητος τού οθωμανικού Κράτους* ούχ ήττον ό
μως ό "Οθων διήγειρε τότε τάς συμπάθειας τοΰ πανελληνίου, 
.μη διστάζων νά τεθή έπί κεφαλής των ένθουσιώντων καί εις 
τον αγώνα όργώντων υπηκόων αυτού. '"Οτε δέ ή ξενική κα- 
το /ή  έ'θετο τέρμα εις την άτυχή εκείνην απόπειραν, ό βασιλεύς 
κατέλαβεν έν τή συνειδήσει τού έθνους θέσιν εύγενοϋς ύπέρ του 
έλληνικοΰ μεγαλείου μάρτυρος.

"Οσω δέ αφορά την μετά τής'Ελλάδος έ'νωσιν τής Ε π τά 
νησου, ουδέποτε έφάνη συγκατανεύων έπί τή προτεινομένγ, υπό 
τής αγγλικής κυβερνήσειος ύποσχέσει αποχής πάσης ένεργείας 
κατά του τουρκικού Κράτους.

Τούτων ένεκεν ή αγγλική κυβέρνησις ήρξατο έργαξομένη 
παντί σθένει προς ανατροπήν δυναστείας, τόσω απειθούς καί εγ
καθέτου τοΐς έν τή ’Ανατολή πολιτικοΐς συμφέρουσιν αυτής, 
καθ’ ήν δέ στιγμήν σχέδιον ’Ιταλυελληνικής ένεργείας συνεξη- 
τεΐτο καί διενηργεϊτο, έπελθούσα ή Ναυπλιακή έπανάστασις 
άνέτρεψεν αυτό, βραδύτερον δέ καί την Βαυαρικήν δυναστείαν.

Έν μέσφ τοιούτου κυκεώνος έληξεν ή πρώτη περίοδος τής 
έν Έλλάδι βασιλείας, καθ’ ήν ούδείς, πολλφ μάλλον ή αγ
γλική κυβέρνησις, έδικαιούτον’ άναμένη δείγματα μεγαλειτέ- 
ρας διοικητικής ίκανότητος καί έσωτερικής προόδου.

’Λλλ’ άρά γε αί μετά ταύτα έλληνικαί κυβερνήσεις συνε- 
τίσθησαν έκ των πάθημά των των προηγηθεισών, νέαν έγκαι- 
νιάζουσαι καί ανεξάρτητον πολιτικήν, έπί των εθνικών δυνά
μεων βασιζομ,ένην καί προπαρασκευάξουσαι τό έθνος είς τον α
γώνα, όστις έπρεπε νά διατελή τό διηνεκές σημεϊον τής νέας 
αυτού εθνικής άκμ/ης;

’Από τού 1854, μεταξύ των νεωτέρων πολιτικών άνδρών 
τής ‘Ελλάδος, 3 καί πάλιν πρόσωπα έξεχουσι καί διακρίνον- 
ται* ο Λ. Βούλγαρης, Α. Κουμουνδοϋρος καί Ε. Λεληγεώργης.
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Α .  Β ο ύ λ γ α ρ ο ς ,  ό πρώτος έπί άντιβασιλείας "Ελλην 
υπουργός άνεφάνη έπί τη; πολιτικής σκηνής μετέχων τού γοή
τρου εκείνου, ό'περ έκέκτηντο πάντες οι άνδρες, στρατιωτικοί 
•η πολιτικοί, της προγενεστέρας γενεάς.

τΙΙτο άνηρ ίσχυρας θελήσεως, [/.ετά νοημοσύνης, ήν δεν ύ- 
πεβοήθει μεγάλη εταιρεία, αντικαθιστά όμως πείρα μακρά.

Ευσυνείδητος καί αυστηρός ττερί την διοίκησιν, ήτο φειδω
λός καί τίμιος εις την διαχείρισιν των δημ,οσίων. ’Ενδιαφερό
μενος υπέρ των φίλων του, έςετίΟετο πολλάκις yocptv αυτών 
καί ουδέποτε έθυσίαζεν αυτούς εις τάς απαιτήσεις πολιτικών 
συμφερόντων.

Καί όμως ό σίδηρους αυτός καί αξιοπρεπής χαρακτήρ, δ τοΐς 
πάσιν έπιβαλ,λόμενος καί σεβασμόν μετά τίνος συστολής έμ- 
πνέων, ήμ.αυροϋτο υπό ισχυρογνωμ,οσύνης καί έγωϊσμ.ού τοιού- 
του, ώστε πολλάκις κατήντα δεσποτικός καί τυραννικός.

Τολμηρός καί αποφασιστικός εις την έκτέλεσιν τών βουλευ
μάτων αυτού κατεπάτει μάλλον παντός άλλου τούς κειμένους 
νόμους, κατά την ενέργειαν μάλιστα τών βουλευτικών εκλο
γών, ού/ί ιδιοτέλειας ένεκεν, άλλα πρός ίσχυροποίησιν τοΰ κέν
τρου τής εξουσίας καί άνύψωσιν τής διοικήσεως.

Κατά τό 1874, υπό τού πνεύματος τούτου εμφορούμενος, 
μ,έχρι πραξικοπήματος κατά τού πολιτεύματος προέβη.

’Απότομες καί επιθετικός κατά τής βασιλείας, όπόταν είς 
τάς τάξεις τής άντιπολιτεύσεως εύρίσκετο, έθώπευεν αυτήν καί 
περιεποιεΐτο εις την εξουσίαν ερχόμενος.

Τοιοϋτος έν συντόμω ό άνήρ, ούτινος ή μέν εσωτερική πολι
τική συνδέεται στενώς μετά τής έκθρονίσεως τοΰ "Οθωνος καί 
τής μεταπολιτεύσεις έν γένει, ή δε εξωτερική, είς τήν ενεργόν 
άποκλίνουσα, δεν φέρει τον ώρισμένον καί διακεκριμένον χα 
ρακτήρα τών δύο άλλων συγχρόνων αύτώ.

’Ο Α ·  Κ ο υ μ ο υ ν δ ο ΰ ρ ο ς ,  έκ μικρών προαχθείς,ήδυνήθη 
να διοίκηση τήν 'Ελλάδα πλειότερον τών λοιπών, πεπροικι- 
σμένος δ ι’ εΰρείας διανοίας, ισχυρά.* άντιλήψεως καί όξύτητος 
πνεύυ.ατο:, κυ:ίως ό'υ,ως διά κοινοβουλευτικής ίκανότητος, υ- 
πενΟυαιζούσης τό ευτράπελου καί έντεχνον, ενίοτε δέ καί πα
νούργου, τού Κωλέττη.

*Λ,
η m

cun
vr'
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’Επιτηδειότατος εις τό προσελκύειν πάντα?, δέν ποιείται 
άρκούσαν των χαρακτήρων διάκρισιν, ώστε έν τή πληθύϊ τών 
περί αυτόν άπαντώσιν ενίοτε φύρδην μίγδην καί στοιχεία, μεθ’ 
ών ή συνοικείωσις οΰτε άρμόζουσα, ούτε αξιοπρεπής δέον νά 
θεωρήται.

Φύσει αγαθός, ευπροσήγορος καί προσηνής, έξ ιδιοσυγκρα
σίας δέ αμνησίκακος καί κατ’ αρχήν ευπρόσιτος δεν αγνοεί, 
ότι διά τοϋ τρο'που τούτου καθίσταται συμπαθέστερος καί δη
μοφιλής, άλλα διά τού υπερβολικού τής τοιαύτης συμπεριφο
ράς καί εαυτόν καί τούς διακεκριμένους τών φίλων του πολ
λάκις αδικεί.

'Γπείκων ενίοτε εις συστάσεις άνδρών πολιτικής επιρροής ή 
άποβλέπων εις προσέλκυσιν τοιούτων, φαίνεται χαλαρός περί 
τήν διοίκησιν καί αφειδής περί τήν διαχείρισιν τών δημοσίων, 
ταύτα δέ άνομολογούνται ώς τά κυριώτερα τών ελάττωμά· 
των αυτού.

Δεν θεωρείται μέν λίαν ευγνώμων πρός τούς έςυπηρετούν- 
τας αυτόν, άλλ’ ούτε καί έκδικητικώς φέρεται τοΐς άντενερ- 
γούσιν, όποτάσσων πάσαν εμπάθειαν τώ πολιτικοί συμφέροντι.

Καίτοι φίλαρχος, ώς καί οΓ λοιποί, άπέφυγε πάντοτε τήν 
παραβίασιν των βουλευτικών εκλογών καί διεκρίθη μάλιστα 
επί τούτω, άρκούμενος εις ήθικάς τινας επιδράσεις καί ανεχό
μενος τον φατριασμόν έν τή διοικήσει.

Φλέγόμενος υπό εΰγενούς φιλοδοξίας, έ'χων τόλμην καί θέ- 
λησιν, απτόητος καί ακαταπόνητος έν ώραις δειναϊς καί στιγ- 
μαϊς συμφορών, αίτινες πολλάκις άσπλάγχνους καί μανιωδώς 
τήν πολιάν αυτού έ'πληξαν, γινώσκει νά επωφελείται τών πε- 
ριστάσεοίν πλειότερον παντός άλλου καί φαίνεται προωρισμ£- 
νος διά πολιτικόν στάδιον εύρύτερον ’καί άπηλλαγμένον τού 
ορμητικού ρεύματος τών πολιτικών φατριών, όπερ τον παρα
σύρει καί καθ’ού δεν δύναται ν’ άνθέξφ, άνερχό,μένος υπέρ τήν 
πνιγηράν πολιτικήν ατμόσφαιραν, έν ή, ώς καί οί λοιποί, α
ναπνέει.

Ούιίος έκηρύγθη υπέρ τής ενεργού πολιτικής καί έπεδίωξεν 
αυτήν οΰχί απαρέγκλιτους καί σταθερώς, άλλα πολλάκις λο
ξοδρομούν, ή καί πρύμναν άνακρούων, πλήν άείπο~ε εις τό αυτό
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σημεΐον αποβλέπουν, έφ’ όσον αί περιστάσεις έπέτρεπον καί συν- 
ήργουν αύτου.

Αυτός κυρίως προειδεν από του 1867  τήν έπικρεμαμένην 
καταιγίδα τοΰ ανατολικού ζητήματος καί έν [/.έσω μυρίουν αν
τιδράσεων άντιπολιτεύσεως ίσχυράς καί έπιτηδείους διευθυνο- 
μένης, ύψωσε τολμηράν φουνήν καί διεχάραξε πορείαν, έφ’ ής, 
άν ή 'Ελλάς έκτοτε έβάδιζε, το έλληνικόν ζήτημα δεν θά ύφί- 
στατο εΐσέτι, άλλ’ έν σοβαρά καί έξόχου μοίρα μετά τής με- 
ρίδος τοΰ ανατολικού 8ά έλύετο.

Οί κατά την συνεδρίασιν τής 21 Νοεμβρίου λόγοι αυτού, 
άπλοι καί αφελείς, άλλ’ έχοντες προφητικόν τι καί ενθουσιώ
δες, έναυλοι εΐσέτι εις τάς άκοάς παντός "Ελληνος καί μάλι
στα των υποδούλων διατελοϋσι καί σήμερον δέ, μετά παρέ- 
λευσιν 10 όλων ενιαυτών, ύπενθυμίζουσι τό από τής εποχής 
εκείνης απαραίτητον έργον τοΰ ελληνισμού.

'Ο τολμηρός άνήρ, όστις κατά τά 1878 έμελλε ν’ άναλάβφ, 
την σοβαράν εΰδύνην ριψοκίνδυνων διαβημάτων, καθ’ ήν ουράν 
τό μέλλον τοΰ έθνους έκινδύνευεν, άλλ’ ή 'Ελλάς δεν ήτο προη- 
τοιμασμένη* ό πολιτικός άνήρ, όσης κατά τό 1879 θέλει ι- 
δει ίσους τό δ ι’ άνεπαρκών μέσων καί επιπόλαιων ένεργειουν έ- 
πιδιωχθέν εθνικόν έργον πραγματοποιούμενόν όπωςδήποτε, αυ
τός ούτος έλεγε κατά τό 1 8 6 7 :

. . . "Εχετε έναρξιν σπουδαίουν ετοιμασιών κατά ξηράν 
καί θάλασσαν. Αί προετοιμασίαι αύται θέλουν εξακολουθήσει 
ϊνα υποστηρίξουν έν άνάγκτ) την θέσιν, την τιμήν καί τά συμ
φέροντα τής 'Ελλάο^ος, ϊνα μή ευρεθή ποτέ ή Ελλάς περικυ- 
κλουμένη άπό τό πΰρ, γυμνή καί απροστάτευτος καί άδύνατος 
καί επιζητούσα την επιείκειαν τίΰν άλλουν.

Πιστεύομεν, ότι ή 'Ελλάς δεν θέλει διά πάσης θυσίας έγ- 
καταλείψει την θέσιν, τήν οποίαν σεις προητοιμάσατε καί ύπε- 
δειξατε, διότι ή ’Ελλάς δεν ήλθε τυχαίους εις τον Κόσμον, 
δεν ήλθε διά νά μή έχνι θέσιν καμμίαν, δεν ήλθε διά νά προ- 
σπαθή καί νά μή είμπορή νά ζήση, άλλά διά νά έκπληρουσφ 
μεγάλην άποστολήν, τήν οποίαν ό Θεός προσδιουρισεν αυτή. . .

............Εΰρισκόμεθα έν μέσω λαόϋν, οί όποιοι δεν χαίρουσι
πληρη τα δικαιώματα τουν, έν μέσου λαών, τούς οποίους όση-
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μέραι καταλαμβάνει ή ιδέα, ή οποία έγινε πράγμα εις τήν Ευ
ρώπην, ή ιδέα των εθνικοτήτων, οί όποιοι άκολουθοΰντες την 
άνάπτυξιν του αΐώνος εννόησαν δτι καί τό δικαίωμα καί τήν 
ίσχύν έχουν νά καταταχθώσι καί αυτοί μεταξύ των άνθριυπιον.

''Οταν ή ιδέα αύτή γίνν) πεποίθησις ούδεμ,ία δύναμις δύνα- 
ται ν’ άντιταχθή καί έμποδίση την πραγματοποίησίν της. . .

*Η πεποίθητίς μας, ή ιδέα μας είναι, ore αργά η γρήγορα  
τά ζητήματα , τά όποια συγχινοΰν τον Κόσμον, αί ίδε'αι, at 
όποϊαι αναφαίνονται καί πρόκειται νά καθίζουν θίσιν εν τω 
Κόσμίύ τούτω δεν δυνανται νά πραγματοποιηθούν παρά διά  
του σιδήρου χαΐ του πυρός.

Καί σίδηρον καί πύρ καί ηθικήν δύναμιν λοιπόν πρέπει νά 
εχνι ή 'Ελλάς εάν θέλν] νά ήναι έθνος εις την ’Ανατολήν.

’Εάν την πολιτικήν αυτήν έγκρίνητε νά τό άποωασίσητε σή
μερον* εάν νομίζατε, ότι ή 'Ελλάς έκαμε κακά ν’ ώναλάβτϊ αύ
την την Θέσιν, εάν θέλητε νά μείννι αιωνίως ταπεινή καί πε- 
ριωρισμένη, νά μη εχνι καμμίαν υψηλήν ιδέαν, ^  άρνηθή τάς 
υποχρεώσεις καί την θέσιν αυτής καί νά καταντησ·/) 'Ελλάς των 
αγρών καί παντοπωλών, εάν δέν θέλητε νά υψωθήτε, άποοα- 
σίσατέ το 3).

Καί ταύτα μέν τότε καί ώς μέλος δε τής αδρανούς, διχο- 
γνοψ,ούσης καί έπαμφοτεριζούσης Οικουμενικής τά.αύτά έπρέ- 
σβευε, διακηρυξας βραδύτεοον, άμα ιός άνέλαβε τάς ήνίας τού 
Κράτους, μετά τήν διάλυσιν τής Οικουμενικής, «ενεργόν καί 
πραγματικήν προστασίαν τών υπό' δουλείαν άδελωών».

JE. Α ε λ ν ^ γ ε ώ ρ γ ^ ς , ό μάλλον εύπαίδευτος τών συγχρό
νων πολιτικών, είναι άμα καί ό δεινότερος τών κοινοβουλευ
τικο ί ρητόρων,

’Εκ μικρών επίσης άνελΟών εις τό άνώτατον τής πολιτείας 
αξίωμα, από τής μεταβολής καί εντεύθεν προσεκτήσατο ύπό- 
ληψιν καί επιρροήν διά τών διαγόριον προσόντων καί τής καθό
λου πολιτικής αρετής αυτού.

Κεκτημένος κρίσιν καί νομοθετικόν πνεύμα εμβριθέστερου 
τών λοιπών, έχιυν συνείδησιν τών πράςεοιν αυτού βαθυτέραν, 
τίμιος καί ©ειδοΜος περί τήν διαχείρισιν, επιμελής περί τήν 
διοίκησιν καί αυστηρός τά πολιτικά έν γενει ήθη, επί πολύ

II ΠΟΛΙΤ. ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΓΕΡ. Α .  5
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υπήρξε το εί'δωλον καί έκλήθη ηγέτης τής νεωτέρας γενεάς.
’Επιβαλλόμενος τοΐς περί αυτόν,δεν έπέτρεψε νά καταχρών- 

ται έν όνόματι αύτοΰ, καίπερ δε περί των πολιτικών φίλων 
του φροντίζουν, ουδέποτε παρέδωκεν αύτοΐς λάφυρον τά κοινά, 
τήν εξουσίαν άνερχόμενος.

Τίμιος εις τάς πολιτικάς σχέσεις αυτού καί συνεπές εις εαυ
τόν, πολλάκις καί μ.όνος άντέταξε ζηλωτήν άντίστασιν έν τή 
εξουσία κατά των άνωθεν επιδράσεων καί διετήρησε τήν θέ- 
σιν αύτοΰ άξιοπρεπώς, εί καί πλειστάκις παρέσυρεν αυτόν ή 
φιλαρχία, ής δεν είναι άπηλλαγρ.ένος.

Τής έναρέτου καί εκλεκτής αυτής φύσεως ή μετά τίνος υ
περοψίας ίσχυρογνωμοσύνη, ή μή έπιτρέπουσα τάς αναγκαίας 
παρατηρήσεις καί τάς άναποφεόκτους συζητήσεις των πολιτι
κών φίλων, Θεωρείται ώς άφορμή τής έςασθενήσεως του κόμμα
τος διά τής άπωλείας ικανών στοιχείων, ένώ χάριν τής ΐσχυ— 
ροποιήσεους αύτοΰ έδέχθη εις τάς τάξεις του πάντα λειποτά- 
κτην, καΟυποτάσσων όμως αύτόν καί φανατικόν άποκαθιστών.

Τοιοΰτος έν όλίγοις ό διακεκριμένος πολιτικός άνήρ, ούτινος 
ή έξωτερική πολιτική, αντίθετος τή τοΰ Ιίουρ,ουνδούρου, βάσιν 
δέ έχουσα τήν μετά τοΰ τουρκικού Κράτους ειρηνικήν συρ.βίω- 
σιν καί άπόκτησιν τών αγγλικών συμπαθειών, διά τής άντι- 
ρωσσικής έπιδείξεως, ύπήρξεν αλυσιτελής, ώς έκ τής έπελθού- 
σης σλαβικής κινήσεως, μετ’έκτάκτου δραστηριότητος, ήν κατά 
τήν όπόσκαψιν τοΰ τουρκικοΰ κολοσσού άνέπτυξεν ή τέως πε- 
ριφρονουμένη, άλλ’ ύποστηριχθείσα καί ύποκινηθεΐσα φυλή.

Θεοορών όλεθρίαν τήν προκήρυξιν τής έξωτερικής πολιτικής 
καί δικαίους τήν προς τήν 'Ελλάδα εύρουπαϊκήν δυσ πιστίαν 
εις τήν επιδεικτικήν πολιτικήν αποδίδων, έλησμ.όνει ότι, έπι- 
δεικτική έπίσης καί προκεκηρυγμένη πολιτική ήτο, ώς πρός 
τήν Ρωσσίαν, ή τής 'Ελληνοτουρκικής συμμαχίας, πρός δικαω- 
λόγησιν τής οποίας άνέφερε τήν σύστασιν τοΰ ίταλικοΰ Βασι
λείου, διά συμμαχίας άναλόγου έπιτευχθείσης.

«Τδού, έλεγε, τό Μιλάνον παρεχωρήθη υπό τοΰ αύτοκράτο- 
ρος τής Αυστρίας, ή μάλλον έόωρήϋη εις τον αύτοκράτορα τής 
Γαλλίας καί ούτος τό έδώρησεν είς τό Πιεμόντιον καί ό βα
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σιλεύς του Πιεμοντίου παρεχώρησεν εις αντάλλαγμα την ί$ίαν 
του πατρίδα εις την πατρίδα του Γαριβάλ^ου».

Καί προσέθετο μετά πεποιθήσεως :
«’Ισχυρά συμμαχία επίσης έφερε τήν Βενετίαν εις την α

νεξαρτησίαν’ ή ισχυρά συμμαχία τής ’Ιταλίας καί Πρωσσίας^ 
ή παρέμβασις τής Γαλλίας καί ή αρωγή τής ^ΑγγΑΐα(.^\

Καί έπέρανε, λέγων έν τή Βουλή κατά την 21 Γίβρίου 1867: 
αΟντε ή Βενετία επανεστάτησεν, ούτε το M tJdror».
Δέν έπανέστησαν ή Βενετία καί τό Μιλάνον, ή Λάρισσα καί 

τά ’Ιωάννινα, άλλ’ ή ενεργός πολιτική τοΰ Πιεμοντίου, τοϋ 
Γαριβάλ^ου τό ξίφος, οί 1000 ερυθροί χιτώνες κατά των 30 
000 φαιών επενδυτών καί τό χυθέν αίμα έν Παλέρμω, Γα- 
ριλιάνη, Βολτούρνω καί άλλ. έν οποία ίςορική σελίνι άνήκουσιν, 
άν ούχί τή τής ί^ούσεως τοΰ ιταλικού Βασιλείου καί τής μεγε- 
θύνσεως αύτοΰ, <̂ ιά πολιτικής ούόεν κοινόν έχούσης τή τής 'Ιίλτ 
ληνοτουικικής, ήτις σχεδόν άπεκοίμισε τό έθνος παρά τόν κρα
τήρα τοΰ σλαβικού ηφαιστείου ;

Καί είναι μέν αληθές οτι, ό πολιτικός ούτος άνήρ, ό βε
βαίως άποπλανηθείς έν τοΐς υπολογισμοΐς αΰτοΌ ώς προς τό 
ανατολικόν ζήτημα, άμα τή εκπυρσοκροτήσει τοΰ πρώτου έν 
’Ερζεγοβίνη όπλου, είτε αύθορμήτως, είτε ταις άπαιτήσεσι 
καί ^ιαμαρτυρήσεσι πολιτικών σωματείων ύπενόίόων, έσπευ- 
σεν εις τόν έξοπλισμόν τοΰ έθνους καί την στρατιωτικήν σύν
ταξιν αύτοΰ όιά τών έν Ευρώπη παραγγελιών καί τοΰ νέου 
περί εφεδρείας νόμου, άλλ’ ούτε ή τότε πολιτική κατάστασις 
τής 'Ελλάδος, ούτε ό ύπολειπόμενος χρόνος παρεΐχον τά μέσα 
σοβαράς έπανοοθώσεως τών προηγουμένων σφαλρ,άτων μακρο
χρονίου πολιτικής, ήτις, αντί νά πο^ηγετήση τό έθνος προς 
τόν αληθή προορισμόν του, ένέπνευσεν αύτώ ματαίας έλπίόας 
περί άναλόγοjv τών τή ’Ιταλία δωρεών καί λόγου άξίοον πα- 
ραχωρήσειυν όιά τής αγγλικής μεσολαβήσεως.

’Εάν πρέπει νά καταόικάσωμεν τήν πολιτικήν τών πρώτων 
ελληνικών κ.υβερνήσευ>ν, $ιότι συνεσχέτισαν μετά τής εύροοπαϊ- 
κής πολιτικής καί έπ’ αύτής έβάσισαν τά ΰψιστα έθνικά συμ,- 
φέροντα, πολλώ μάλλον πρέπει νά καταόικάσοψ.εν τήν τών
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νεωτέρων, αΐτινες άπηλλαγρ,έναι τής αλέσου έπερ.βάσεως τών 
ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, έν εγγύτερα εποχή τρ της σλαβικής 
έξεγέρσεως εύρισκόρ,εναι καί έχουσαι προ αυτών τόσω διδακτι- 
κόν παρελθόν, δέν διεχάραξαν ανεξάρτητον καί ενεργόν πολι
τικήν, άλλ’ έβάσισαν αΰθις αυτήν επί τών φρούδων ελπίδων 
τής ευρωπαϊκής αρωγής, ενώ οΰτε έκ Ρωσσίας, ούτε έκ Γαλ
λίας καί ’Αγγλίας, άλλα έκ τής 'Ελλάδος καί ρ.όνης ήδύνατο 
νά προέλθρ έπιυφελές τι καί βέβαιον.

'Η ριέν Ρωσσία, τήν πατροπαράδοτον αυτής πολιτικήν α
κολουθούσα, δεν είχε λόγους νά ύποστηρίξρ τους "Ελληνας, ους 
βεβαίως έθεώρει πάντοτε ·ώς πρόσκορ,ρ.α εις τά κατακτητικά 
αυτής έν τρ Εύρωπαϊκρ Τουρκία σχέδια, ή δέ Γαλλία καί ’Αγ
γλία, προσέχουσαι τον νοΰν εις τά υπό τής Ρωσσίας τεκται- 
νόρ.ενα καί δικαίως φοβούρ,εναι του σλαβικού χειμάρρου τήν 
όρρ.ήν, δεν ήδύναντο ή νά υποστηρίζωσι τό τουρκικόν Κράτος, 
καθ’ ού ήσαν έστραρ„ρ.ένα τής "Αρκτου τά βλέρ.ρ.ατα.

Τό ελληνικόν Κράτος διά τήν σρ.ικρότητα αύτοΰ καί άδυ- 
ναρ.ίαν δεν ήδύνατο νά ληφθρ ύπ’ οψιν έν τοιαύτρ πάλρ, ήτο 
δέ ρ.άλλον έν ταΐς κατά τής Τουρκίας διαθέσεσιν αύτοΰ σκάν- 
δαλον οχληρόν, καθόσον ρ.άλιστα, συνεπεία τών προηγουρ,ένων 
σφαλρ.άτων, ύπελαρ.βάνετο ως τρέφον συρ,παθείας προς , τούς 
όρ,οδόξους αυτώ καί άρχαίους εχθρούς τών τυράννων του.

’Εν τοιαύτρ πραγρ,άτων θέσει βεβαίως ή 'Ελλάς δέν έπρεπε 
νά έλπίζρ έκ τής Ευρώπης καί ρ,άλιστα έκ τής Α γγλίας, τάς 
προθέσεις τής οποίας ήδύνατο έκ πολλών νά συρ,περάνρ καί 
από πολλοΰ νά έκτιρ.ήσρ.

Ά πό του 1821, ό’τε συνεπεία τής ελληνικής έπαναστά- 
σεως πανταχοΰ τής ’Οθωρ.ανικής Αύτοκρατορίας οί 'Ελληνικοί 
πληθυσρ.οί άπεδεκατίζοντο υπό τής τουρκικής θηριωδίας, έκα- 
ρατορ,οΰντο ή άπηγχονίξοντο οί πολιτικοί καί θρησκευτικοί 
προϊστάμενοι αυτών, κατά χιλιάδας δέ έν Σρ,ύρνρ, Νέα ’Εφέ- 
σω, Κυδιυνίαις καί αλλαχού έν τοις περιβόλοις τών ’Εκκλη
σιών τά χριστιανικά πλήθη κατεσφάζοντο, ό έν Κωνσταντινου- 
πόλει ά'γγλος πρέσβυς, απαθής έν ρ.έσω τής συγκινήσεως τών 
συναδέλφων αυτού καί είς τάς προτάσεις αυτών άντιστρατευό- 
ρ,ενος, έλεγε :
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«Δεν υπάρχει ανάγκη πλοίων των Ευρωπαϊκών Δυνάμεων 
προς ασφάλειαν των χριστιανών, διότι διεβεβαιώθην ότι, ού- 
δένα κίνδυνον οί Ευρωπαίοι διατρέχουσι»! *

Καθ’ δλον δέ τό διάστημα τοΰ άνίσου επαναστατικού αγώ
νας τοιαύτην η ’Αγγλική Κυβέρνησις υπέρ των Τούρκων συμ- 
πάθειαν έπεδείξατο, ώστε ό Μέγας Βεζύρης αναφανδόν έκη- 
ρυττεν οτι:

(( ό αγγλικός στόλος 0ά βοηθησνι τόν τουρκικόν κατά τών 
εν τώ ’Αρχιπελάγει ελληνικών καταδρομικών, κατά δε την 
διαβεβαίωσιν τοΰ λόρδου Στραγγφόρδου, ουδέποτε η ’Αγγλία 
θά έπέτρεπε νά προσβληθφ τοΰ τουρκικού Κράτους η άκεραι- 
ότης ».

Κατά τό 1827 ταΰτα πάντα ή ’Αγγλική Κυβέρνησις έπε- 
βεβαίωσεν, οτε, εις δίκην ένάςασα τόν φιλέλληνα Κοδριγ- 
κτώνα, την μεγάλην καταστροφήν τοΰ τουρκικοΰ στόλου της 
8 ’Οκτωβρίου άπεκάλεσε γεγονός απαΐϋΐον /

Κατά τό 1828 άποκρούουσα την πρότασιν τοΰ Νεσσελρώδ, 
δι’ ής ώς όρια τοΰ 'Ελληνικού Βασιλείου έν μέν τνΐ Θεσσαλία 
ό Βώλος, έν δέ τφ ’Ηπείρω ή "Αρτα ύπεδεικνύοντο, έπέμει- 
νεν έπί τοσούτω, ώστε διά τοΰ πρωτοκόλλου της 16 Νοεμ
βρίου μόνον ή Πελοπόννησος καϊ αί Κυκλάδες νήσοι ετίθεντο 
υπό την προστασίαν τών Ευρωπαϊκών Δυνάμεων, τοΰ λόρδου 
’Αβερδηνου κραυγάζοντος ο τ ι :

<ιδεν άνεγνώριζε κατακτήσεις υπέρ της * Ε.Ι.Ιάδος»!
Κατά τό 1829, ενώ ό έν Λονδίνω γάλλος πρέσβυς την αύ- 

την υπέρ εύρυτέρας ελληνικής οροθεσίας πρότασιν υπέβαλλε, ό 
ά’γγλος πληρεξούσιος έκηρυττεν ο τι: «ή κατά την 16 Νοεμ
βρίου 1828 περιοχή ήτο άρκοΰσα, δεν έπρεπε δέ κατ’ ούδέ- 
να τρόπον ν’ άπαιτώσι μεγαλειτέραν, καθ’ ό'σον ·η ύπέρ τών ο
ρίων Βώλου καί "Αρτης συνηγορία έστηρίζετο έπι Λόγων ό'λως 
ψευδών» **

’Έκτοτε τοσούτω ενδιαφέρον ύπέρ της τουρκικής άκεραιό-

*« 
** Ιστορ.της Έλλ.Έπαν. Πρόκες-’Όστεν Τ6μ. Α'. Σελ. 52.

» » » » » » » Β'. » 351—355.
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τητος έπεδείξατο, ώστε ού μόνον τής επί τήςΈπταννήσου προ
στασίας νά παραιτηθή, έπί τή ,ύποσχέσει άποχής παντός ημών 
κατά της Τουρκίας διαβήματος, άλλα καί την ανατροπήν του 
ελληνικού θρόνου ν’ άπειλήστ, καί έπιδιώξ-ρ διά την παρακοήν 
καί απείθειαν.

Καί ό ρ.έν πρεσβευτής αυτής 5 . Η. Bulwcr άσυστόλως έ
λεγε, την έλληνικήν κυβέρνησιν απειλών :

«*0 "Οθων, ζητών νά ύποσκάψν) τον θρόνον τοΰ Σουλτάνου, ά- 
νασκάπτει τά θεμ.έλια του ίδικοΰ του».

*0 δέ έπί των ’Εξωτερικών υπουργός Russel έγραφε κατ’ 
Αύγουστον του 1 8 6 2 :

« . · .  . war against Turkey will precede for a very short 
time his deposition and abdication».

«Πόλεμος κατά της Τουρκίας θέλει φέρει εντός βραχύτατου 
χρόνου την έκθρόνισιν καί καθαίρεσιν αύτοΰ».

Εις ταΰτα πάντα προσθετέον την μετά την πραγματοποίη
σή της άπειλης έπανάληψιν της προτάσεως, δ ι’ής, έν είδει έμ.- 
πορικής συναλλαγής, έζήτει αυθις, ως αντάλλαγμα τής παρα- 
χωρήσεως 51 τετραγ. μιλλίων γης καί 245 ,000  κατοίκων, 
την έπίσημον ύπόσχεσιν τής παραιτησεως τών άπαραγράπτων 
δικαιωμ.άτων τής ελληνικής φυλή:, ώς αρραβώνα δε τής τοιαύ- 
της πολιτικής αυτοχειρίας προσέφερεν ήμί'ν τά ερείπια τών έ- 
πτανησιακών φρουρίων !

*0 Λαϋάρδος μάλιστα, άγορεύων έν τω άγγλικώ κοινοβου- 
λίω την 6/ | 8 Μαρτίου του 1864, διετείνετο, ώσεί καυχώμε- 
ν,ος έπί τώ κατορθώματι αύτοΰ, ό τ ι:

«Κατεϊχεν έγγραφα έπίσημα άποδεικνύοντα, ότι, πριν η 
ή Α. Μ. ό βασιλεύς καταλίπνι την Κοπενάγην, ο κόμης Σπόν- 
νεκ ού μόνον έγίνοισκε τον ό'ρον αυτόν, αλλά καί είχεν υπο
βάλει πρότασιν· περί τής ούόετερότητοΓ, 'EAM doc^l

Καί αληθώς, ευθύς μετά την έξωσιν τοΰ "Οθωνος, ή αγγλική 
κυβέρνησις διά τοΰ ’Έλλιοτ διεκοίνωσε τή ελληνική ό'τι, πα- 
ρεχώρει αυτή τάς ’ίονίους νήσους σύν τοΐς ά'λλοις καί έπί τώ 
βρω : « νά ιιή έπιζητήση έάαψιχην αν^ησιν»*

*  T im e s ,  1 9  M a rch  1 8 6 4 .
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Μετά τοιαύτας λοιπόν δολοφόνους διά τό μέλλον του έλ- 
ληνισμ.οΰ προτάσεις, μετά τοσαύτας βαρείας κατ’ αύτοΰ άπει- 
λάς, έπρεπε ποτέ νά πιστεύσωμεν ότι, η ’Αγγλία έθεώρει τάν 
’Ελλάδα ώς σταθμόν προσδοκίας, pier re d' altente, οπερ ε
σχάτως ό λόρδος Βηκονσφηλδ έπανέλαβε, συνιστών άμΐν [χετά 
φλέγματος αγγλικού ύπομοημ- καί διαβεβαιών ημάς είρωνι- 
κώς, ό'τι $χομε·ν μέΛΛον;

’Αλλ’ έως πότε η ύπομονά και όποιον αυτό τό μέλλον ;
Μέχρις ού ή σλαβικά φυλά θέση τάν χεΐρα επί των πυλών 

της Κωνσταντινουπόλεως, περιορίζουσα της 'Ελλάδος τό μέλ
λον έν τοϊς διά του Πηνειού καί Θυάμιδος διαχαραχθείσιν ;

’Ή  μήπως άρά γε οί συρ,μεριζόμενοι τάν γνώμην αυτής και 
άνάλογον πολιτικάν άκολουθοΰντες, διά της ιδέας της έΛ.Ιη- 
νοτουρχιχήζ συμριαχίαζ, έβλεπον τάν 'Ελλάδα είσελθοΰσαν, 
η δυναμένην εγκαίρως καί άποτελεσμ.ατικώς νά είσέλθφ εις 
στάδιον τοιαύτης εμμέσου ένεργείας, προλαμβάνουσα τάς παν- 
σλαυϊστικάς έν Θράκη καί Μακεδονία ένεργείας, υποβοηθούσα 
δέ τάν άνάπτυξιν τοϋ έν τη ’Ιωνία πολυαρίθμου ελληνικού στοι
χείου, οπερ, αντί παντός άλλου, έν απογοητεύσει διετέλεσεν, 
άφ’ ης "Ελληνες πρόξενοι καί προξενικοί πράκτορες, ανίκανοι 
νά έννοησωσι καν τάν ύψηλάν αυτών άποστολάν, ύψωσαν έν 
ταΐς μεγαλουπόλεσι καί κωμοπόλεσι του τουρκικού Κράτους 
τά σάματα του ’Ελληνικού Βασιλείου ς

Καί ποία ελληνικά κυβέονησις, πρεσβεύουσα μετά της ’Αγ
γλίας ότι, ό ελληνισμός έχει μ,ελλον καί ότι, διά της ελληνο
τουρκικής συμμαχίας άντιδρώσα είς τά έπίφοβα τοϋ Βορρά μη
χανήματα, έξησφάλιζεν έαυτη ούχί μερίδα της εθνικής κληρο
νομιάς, αλλά τάν ηγεμονίαν των διαφόρων φυλών τοΰ έν Ευ
ρώπη οθωμανικού Κράτους, οποία, λέγομεν, ελληνικά κυβέρνη- 
σις τοιούτων πολιτικών αρχών έφρόντισέ ποτέ περί της ένι- 
σχύσεως καί άνυψώσεως τοΰ έθνικοΰ φρονήματος έν ταίς ύπο- 
δούλαις χώραις της Θεσσαλίας καί ’Ηπείρου, της Μακεδονίας 
καί Μικράς ’Ασίας ς

’Αλλά καί τοιαϋται αν κατεβάλλοντο ένέργειαι δεν ηρ*ουν, 
ανευ πρακτικωτέρων μέτριυν, άφοΰ παραλληλως τώ ελληνι
σμό» νέα στοιχεία, νωθρά καί άδρανη τέως έκλαμβανόμενα,
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έν πυρετώδει ένεργεία έφάνησαν σπεύδοντα, ίνα προλάβωσικαί 
παραγκωνίσωσιν ημάς.

Είναι αληθές ό'τι, ή 'Ελλάς δέν είχε στάδιον πολίτικης ε
νέργειας ελεύθερον καί εύρϋ, ϊστατο δαως επί τοϋ μεταιχμίου 
τοϋ πεδίου της αναπόφευκτου πάλης, ήν ώφειλε νά προίδη καί 
έξ ής ήδύνατο νά έπωφεληθή.

Ούδέν άναμένουσα έκ των δύο αντιπάλων στρατοπέδων, της 
ευρωπαϊκής καί ρωσσικής πολίτικης, δέν έ'πρεπεν ουδέποτε νά 
έκδηλώσνι πολιτικά; προτιμήσεις προς ούδεμίαν, πολλω μάλ
λον την ρωσσικήν, καθ’ ής έβλεπε την Ευρώπην συνησπισμένην, 
μένουσα ό'μως οΰδετέρα έν τή θεωρητική πολιτική, τή των προ
κηρύξεων, έπρεπε νά προπαρασκευάζηται δραστηρίως' διά την 
των πράξεων.

Την ώραν της ένεργείας ταύτης ούτε ή ’Αγγλία, ούτε ή Γαλ
λία έμελλον νά σημάνωσιν ήμ,ιν, άλλ’ ή Ρωσσία καί μ,όνον, ά- 
κουσα μέν, άναποφεύκτως δέ την ήμετέραν οδόν προ7ιειαίνουσα.

Αύτη ητο πραγματικώς ή ’’Αρκτος της πολίτικης, ητις δια- 
σχίξουσα την χιόνα ϊνα φθάση τό θϋμ.ά της, κατέλιπεν όπισθεν 
αυτής άτραπόν, δ ι’ ής ήδυνάμεθα νά βαδίσωμεν προς τό ή- 
μέτερον εθνικόν σημεΐον.

"Οσω αντίθετα καί άν παραδεχθώμεν τοΐς έλληνικοϊς συμ- 
φέρουσι τά τής ρωσσικης πολιτικής, αύτη πάντοτε καί μόνη 
ήδύνατο νά δώσφ ήμϊν τό σύνθημα τής κατά τού Τούρκου πά
λης, μόνη δέ ή Δύναμις αύτη— καίπερ άστοργος καί ασυμπα
θής τή έλληνική φυλή— διηυκόλυνεν ήμΐν τό εθνικόν έργον, ύ- 
ποσκάπτουσα διά των σιδηρών ονύχων τής άρκτου θεμέλια, 
άτινα ημείς ούτε δι’ ονύχων γαλής ήδυνάμεθα νά ξέσωμεν.

’Από τοϋ 1300 Ρώσσοι καί Τούρκοι ισταντο απέναντι άλ- 
λήλων προωρισμένοι νά διαδραματίσωσιν έν ’Ασία καίΕύρώπνι 
πρόσωπον έπιδρομέως καί κατακτητοΰ.

Κατά τό έτος τοϋτο έπί των ερειπίων τοϋ άραβικοϋ Κα- 
‘λιφάτου ιδρύεται τουρκικόν Κράτος υπό τοϋ ’Οσμαντσίνσκη, 
ένω ’Αλέξανδρος ό Νεύσκϊη θεμέλιοί τό μ,έγα δουκάτον τοϋ 
Βλαδίμηρου, άπωθών τούς Μογγόλους τοϋ Γεγκίς-Χάν.

Μετά 153 ετη, ένω ή ημισέληνος άναστηλοΰται έπί τοϋ
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Θολού τής 'Αγίας Σοφίας, ύψοΰται συγχρόνως ό Σταυρός επί 
του θρονου τοϋ Ιίρεμλίνου υπό ’ΐβάν του Βασίλιοβιτς.

"Εκτοτε ποσάκις τά <̂ ύο ταΰτα έθνη $έν συνεκρούσθησαν 
λυσσω^ώς καί απέδειξαν τάσεις, ώς έκ των οποίων τό εν έ
πρεπε νά ύποχίυρήστ] άναποφεύκτως προ τοΰ άλλου ·

’Εάν ούχί ενταύθα, που άλλοθι δύναταί τις ν’ άνακαλύψφ 
τόν δάκτυλον τής Θείας προνοίας, ήτις διά τής τοιαύτης άν- 
τιδράσεως προεφύλαξε την Ευρώπην έκ της φοβερωτέρας δαυ- 
λοσύνης της υλικής δυνάμεως καί των καταστροφών της οπλο
φόρου βίας τόσων βαρβάρων φυλών °

Riller, 6 πολύς γερμανός καθηγητής της Γεωγραφίας εν 
τώ Πανεπιστημίω τοΰ Βερολίνου, έν τινι των περί Εύρώπης 
διαλέξων αότοΰ, άδιστάκτως άποφαίνεται ό'τι, άφ’ ής ή Ρωσ- 
σία κατέκτησε τό βασίλειον της Καζάνης, παρά τάς οχθας 
τοΰ Βόλγα καί ό σταυρός άνυψώθ/ι επί τοΰ οθωμανικού τεμέ
νους, ό Χριστιανισμός ήρατο την πρώτην κατά τοΰ Μωαμε
θανισμού νίκην. 'Η κατοχή, προσθέτει, τοΰ σημείου τούτου της 
διαβάσεως των έξ ’Ασίας αγρίων καί έπιδρομικών φυλών έξ- 
ησφάλισε την Ευρώπην έκ τών καταστροφών καί δγώσεων.

’Αλλά μήπιυς η κατοχή της στρατιωτικής όδοΰ της Γεωρ
γίας, μεταξύ Βλαδηκαυκάσου καί Τυφλίδος, δεν άπέκοψε 
την δι’ ής ό Σιδηροΰς-Χιολός μετά τών φοβερών στιφών αυτοΰ, 
πΰρ καί σίδηρον φέρων, έκ της Κεντρικής εις την Μικράν ’Α
σίαν έξώρμησε, μέχρι τών παραλίων της ’Ιωνίας καί αυτής της 
Σμύρνης προχο^ρησας ;

’Αλλά καί τίς ν’ άρνηΟή δύναται ό'τι, καί ή ελληνική φυλή, 
έκ της ρωσσοτουρκικής συγκρούσεως δεν άνέπνευσε καί άνεζωο- 
γονηθη πολλάκις, καί έν ταΐς άποτυχίαις δέ τών μονομερών 
καί απεγνωσμένων επαναστατικών αυτής κινημάτων, δέν ά- 
νερρίπιζε διά τών αγώνων καί μαρτυρίων τό έθνικόν αυτής πΰρ, 
ό'περ θ’ άπεσβέννυτο έντελώς ύπό την τουρκικήν τυραννίαν, έάν 
αΰτη άπεπεράτου ά'νευ αντιπερισπασμών τό έ'ργον της έν εί- 
ρήννι έςοντώσειυς ;

Τίς ν’ άρνηθη δύναται δτι, ό "Ελλην έν τοΐς Ρωσσοτουρκι- 
κοΐς πολέμοις διέβλεπε πάντοτε ύποφώσκουσαν την έλπιζα ε
θνικής άναγενήσεως καί οτι, έκ συμπάθειας καί κατά μίμη-
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civ εγεννατο εν τη κ kαοδίια και ανεπτυσσετο εν τω πνεύσατε.
αυτού βαθμηδόν ή 1Μ&γάλη Ι δ έ α ,  ήν από τη; μερική; πραγ- 
ματοποιήσεώ; τη; άφήσαμεν νά μαρανθή έν τή συνειδήσει τού 
ελληνικού έ'θνου; ;

Τί; λοιπόν των πολιτικών τη; 'Ελλάδο; άντρων ήγνόει την- 
ιστορίαν αυτήν των Ρωσσοτουοκικών πολέμων, ώστε νά μ ή προΐ- 
δ*{) την μεγάλην σύγκοουσιν των δυο αυτών στοιχείων, άντι- 
μετωπιζομένων έχθρικώ; άπό πέντε ήδη εκατονταετηρίδων ;

Καί έπρεπε λοιπόν, ταύτα έχοντε; ύπ’ όψιν, νά παραμελτί- 
σωμεν τό πολεμικόν τη ; Έλλάδο; πνεύμα, όπερ τοσαύτα έ- 
πετέλεσε θαύματα άπό τού 1769 καί νά σβέσωμεν αύτό έν 
τνί γραφειοκρατία καί ύπαλληλομανία, έν τα ΐ; νέαι; ίδέαι; καί 
τάσεσι προ; ειρηνικήν έπίλυσιν ζητήματο; έθνικής πάλη; καί 
έπικρατήσεως;

Καί ποιο; άρά γε πολιτικό; άνήο, καί τή ; μετριωτέρα; ύ~ 
ποτεΟείσθω ίκανότητο;, δέν θά ήδύνατο νά κινήσνι σύμπασαν 
την δούλην 'Ελληνίδα γην, έάν ή έλευθέρα ήτο όπωσοΰν προη- 
τοιμασμένη, καθ’ ήν έποχήν έν ’Ερζεγοβίνη έδίδετο τό σύνθημα, 
τή; μεγάλη; σλαβική; έξεγέρσεω; καί φοβερά; μοσχοβιτική; 
έπιδρομής ;

Φεϋ! τό πολιτικόν ά’στρον τή; Έλλάδο; δέν είχεν εΐσέτι ά- 
νατείλει καί λαό;, πολλά δυνάμενο; καί διά μεγάλα προω- 
ρισμένο;, άφέθη έπί μίαν πεντηκονταετηρίδα έν τώ σκότει πο
λιτική; νυκτό;, ότέ μέν κοιμώμενο;, ότέ δέ κατά κοημ-νών καί 
βαράθρων έ^ωθούμενο;' καθ’ ήν δέ στιγμήν τό σεσαθροψ.ένθν 
οικοδόμημα τού οθωμανικού Κράτου;,κλονιζόρ..ενον υπό τον σλα
βικόν πέλεκυν, τού ελληνικού μόνον κτύπου είχεν άνάγκην ό
πιο; καταπέσν), εόρέθη μετά χειρών κενών, πασχών σκοτοδί
νην άντιζηλία; καί άνίκανο; νά έπωφεληθή τή; περιστάσεω;. 
Οί πολιτικοί ήγεται αυτού άπεπειράθησαν τότε νά καλύψωσι 
διά πολιτική; χροιά; τήν εαυτού άνικανότητα, έκτιθέμενοι εί; 
τή; Ρωσσία; τήν μνησικακίαν, χωρί; νά εχωσι λόγου; νά έλ- 
πίζωσιν εί; τή; ’Α γγλία; τήν ύπεράσπισιν, ή τή; λοιπή; Ευ
ρώπη; τά ; συμπαθεία; καί μόνον τή; Τουρκία; προκαλοΰντε; 
τα σκώμματα.

Ιίαρομοίαν άδράνειαν καί πολιτικήν όλεθρία; ούδετεοότητο;
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οι ^Ελληνες μετήλθον κατά τό 1 4 10, ό'τε ό Τζμερλάν, νικήσας 
του; Τούρκου:, έν σιδηρού κλωβού τον Βαγιαζήτ έκλεισε, μή 
θελήσαντες νά συμβάλουσιν εις την τελείαν αύτών καταστρο
φήν* μετά 40 δέ έτη, σκληρόν τη; αβελτηρίας καί πολίτικης 
αύτών μωρίας μάθημα, η πρωτεύουσα του βυζαντινού Κράτους 
άπώλετο διά παντός.

Καί κατά το 1878, μή θελήσαντες νά συντελέσωμεν εις 
την έςόντωσιν της βαρβάρου αυτής φυλής, καθ’ ήν στιγμήν τον 
έσχατον διέτρεχε κίνδυνον καί ό ’Οσμάν μετά τού άνθους τού 
τουρκικού στρατού κεκλεισμένος υπό τού Γανέτσκη έν τ*?ί σι
δηρά φυλακή της Πλεύνης εύρίσκετο, κινδυνεύομεν ν’ άτ:ολέ- 
σωμεν πάσαν επί της Μακεδονικής χώρας ελπίδα, ά<ροϋ, άνευ· 
σπουδαίας μεγεθύνσεως των ορίων, ούτε οΐκονομικώς, ούτε στρα
τιωτικούς δύναται νά ίσχυροποιηθή τό ασθενές καί μικροσκοπι- 
κόν Κράτος ημών.

Ή  'Ελλάς, έκδηλώσασα έν ού δέοντι καί διά του σοβαρό
τερου τρόπου την προς ττ,ν ρωσσικήν πολιτικήν ροπήν αυτής,, 
είχε διεγείρει αληθώς τήν αντιπάθειαν των λοιπών ευρωπαϊ
κών Δυνάμεων καί έμπνεύσει αύταΐς βαθεΐαν καί φοβεράν δυσ
πιστίαν περί τών πολιτικών συμπαθειών τού ελληνικού έθνους 
καί τής στάσεως τών κυβερνήσεων αυτού έν τού μέλλοντι, τό 
δ ’ επιβλαβές τής τοιαύτης πολιτικής δέν έβράδυνε νά κατα- 
νοηθή Οπό τε τού έθνους καί τών κυβερνήσεων* άλλ’ αντί νά 
εΐσέλθωμεν έπιφυλακτικώς καί διπλωματικούς μάλλον έν τή 
εύθυτέρα, έποιήσαμεν άλμα άπό τού ενός εις τό άλλο άκρον 
θορυβωδώς καί δι’ άναστατώσεως— ούτως είπεϊν— τού εθνικού 
φρονήματος, νέαν έγκαινίζοντες καί τερατώδη πολιτικήν, τήν 
τής Έ>υ.ι\νοτουρχιν.ΐ\ο, avtfμαχίαζ, ήτις καί ύπεστηρίχθη υπό 
τινων, σπουδαίων άλλως, δημοσιογραφικών όργάνοον θερμότε- 
ρον καί ειλικρινέστερου άφ’ οτι διεννοήθη ό έν τή ελληνική συ- 
νειδήσει τολμηρός εισηγητής αυτής.

Τό έθνος, καταβεβλημένου ύπό αλλεπαλλήλων ατυχιών, έ- 
νεστερνίσθη κατά μέγα μέρος τήν πολιτικήν αυτήν αρχήν άν- 
δρός τιμιωτάτου τών έν τέλει, ηγέτου τότε τής νέας γενεάς, 
ϊνα δέ καταδείζν] τή Εύρώπν) τήν καρδίαν αυτού καθαράν άπό 
τού προσκολαφθέντο; αύτφ ρύπου τής φιλορωσσικής πολιτικής,
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έμιμήθη τους θεσιθήρας έκείνους των τριόδων, οίτινες διά /  
άποδείξωσιν άφοσίωσιν προς τον ές ου ήδη έλπίζουσιν υπουρ
γόν, κατηγοροϋσι καί ύβρίζουσι τον έζ ο6 μέχρι τούδε άνέμενον.

Τοσαύτη ύπήρξεν ή κατά τής Ρωσσίας παραφορά καί ό ύπέφ 
τής ’Αγγλίας μανιώδης ένθουσιασμός ημών, κατά τά τελευ
ταία ταΰτα έτη, ώστε δεν παρετηρήσαμεν νj μάλλον έλησμο- 
νήσαμ.εν την έπελθοϋσαν έν Εύρώπν) σοβαράν πολιτικήν άλ- 
λοίωσιν, μετά τον Γαλλοπρωσσικόν πόλεμον, άλλοίωσιν, ήτις 
παρείχε πλεονεκτήματα τή Ρωσσία, άπεμόνου δέ την ’Αγγλίαν 
έν τώ κατά τνίς Ρουσσίας άγώνί της, η τουλάχιστον καθίστα 
τάς περί συρ.μαχιών έλπίδας αυτής άμ,φιβολους καί ά’νευ ού- 
δεμ.ιάς βεβαιότητος στρατιωτικής υπέροχης. ·

'Η Ρωσσία, διατάξασα τούς προσκόπους αυτής νά προχω- 
ρήσωσιν έν ’Ερζεγοβίνη, ήρξατο θέτουσα εις κίνησιν τούς άκρο- 
βολιστάς αυτής έν Σερβία καί Μαυροβουνιω, προεταιμ.αζομ.ένη 
συγχρόνως διά τον κυρίως αγώνα.

'Ο αγγλικός λέων άφήκε βρυχηθμόν οργής μετά δέους ά- 
ναμεμιγμένου. ’Αναμνησθεΐσα τής χθές έτι. άγνώμονος προς την 
Γαλλίαν διαγωγής της, ένώπιον τοϋ παρουσιασΟέντος κινδύ
νου, ή ’Αγγλία άπετάθη μ.ετά δειλίας τή αρχαία αυτής συμ.- 
μάχω, έκείνη δμως, μνησίκακος διά την προγενεστέραν έγ- 
κατάλειψιν, άπήντησεν εύστόχως, παρωδούσα τό γνωστόν ε
κείνο :

V  Angleterre ay ant chanle 
Tout V eU

Se trouva fort dtyourvue 
Quand la guerre fut venue.
Pas un seul petit troupier,

Pour pouvoir mcllrc sur pied,

Elle alia crier famine 
Chez la France sa voisine,
La priant de lui prater 
Ses soldals pour les poster 
Aux delroils des Dardanelles;
Je vous payerai,  lui dil-ellct 
Pour ton service amieal
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Εη bon papier oriental.
La France n esl pas belligieuse 
Cc η ’ est plus la son defaul 
Me secouriez vous lanldt,

Dil-elle a celte emprunteuse ?

Le pouvais-je ?  Apres Sedan 
Je dormais ; ne vous deplaise.
Vous dormiez ?  ■— J ’cn sms fori aise ; 

Eh bien ! Ronflez maintenanl.

'Ο έλληνικός λαός καί οί πολιτικοί αύτοΰ τ ί επραττον κατά 
τό διάστημα τούτο · ’ίίγείροντο περί την 10 τής πρωίας, ό- 
νειροπολοΰντες όλην νύκτα συμμαχίαν ελληνοτουρκικήν καί κα- 
τέτριβον τήν ημέραν δλην ύβρίζοντες την Ρωσσίαν, χαίρεκα- 
κοΰντες επί ταις παροδικαΐς ήτταις των όπλων αυτής* όταν 
δε ή νυς έπλησίαζεν αύθις, έπορεύοντο ίνα κοιμηθώσιν ήσυχοι 
καί έζησφαλισμένοι, δτι ή Εύροόπη καί προ πάντων ή ’Αγγλία, 
έν περιπτώσει διαμελισμοΰ του τουρκικοί» Κράτους, θά έλάμ- 
βανεν έκ τής χειρός τό εύάγωγον καί εύτακτον ελληνικόν νή- 
πιον καί προς ανταμοιβήν τής καλής διαγωγής του θά ελεγεν 
αύτώ :

—  'ΐδού λάβε καί σύ τον γλυκυν αυτόν πλακούντα !
Νήπιοι καί μύωπες ήμεΐς, ανίκανοι νά έκτιμήσωμεν τήν α

ληθή των πραγμάτων θέσιν καί προίδωμεν τήν άναπόδραστον 
λύσιν, άφήκαμεν νά παρέλθνι χρόνος πολύτιμος, ευκαιρία μο
ναδική εις των εθνών τά χρονικά καί μ,ετ’έσταυρωμένων τώνχει- 
ρών άνεμένομεν τήν πραγματοποίησην των εθνικών πόθων !

Γ/Οταν ή Ρωσσία, τον πόδα επί του καταβληθέντος τουρκι
κού κολοσσού καί τήν σπάθην επί τής καρδίας αυτού εχουσα, 
έσπευδε νά κλείσν) ειρήνην, έν τω μέσω τής άμηχανούση; καί 
έκπεπληγμένης Ευρώπης, προσήλθομεν αυτή τήν συμμαχίαν  
της'Ε ΙΛάθος  προσφέροντες, επί οροις τόσω εΰζεΜσιν, οσφ ό 
ανθρώπινος νους νά φαντασθη όέν όύναται-— κατά τήν ιδίαν 
των πολιτικών μας όδυνηράν έξομολόγησιν—-εκτιθέμενοι ά'νευ 
πιΟανότητος επιτυχίας εις τά ομματα τής Εύριυπης καί πα-
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ρέχοντες τή Τουρκία λόγους προς άντίκρουσιν του ήμετέρου υ
πομνήματος.

'Η Ρωσσία $έν ήτο βέβαια, ότι Θά κατώρθου την κατάλυσιν 
τοϋ τουρκικού Κράτους" έγνώριζεν όπωσοΰν τάς εαυτός δυνά
μεις και άναμφιβόλως προέβλεπε την ευρωπαϊκήν ώντίστασιν 
κατά τοιαύτης παράβολου απόπειρας, ούχ ήΐτον όμως είχε 
πεποίθησιν οτι, ό κατά της Τουρκίας αγών αυτής Θά κατέλη- 
γεν εις την κατά μέγα μέρος άπελευΘέρωσιν του έν τω τουρ
κικά Κρατεί ισχυρού σλαβικού στοιχείου, όπερ Θά έχρησίμευεν 
αύτή έν τω μέλλοντι ώς πυρήν καί κέντρον σοβαρωτέρων ενερ
γειών.

*Η ‘Ελλάς, ώς δύναμις κατ’ έλάχιστον δυναμένη νά συντε- 
λέσν) υπέρ του ρωσσικου άγώνος, ^έν ήτο επόμενον νά συμ- 
περιληφθή εις έπιχείρησιν, καθ’ ήν στιγμήν έφαίνετο έζησφα- 
λισμένη, '/.αι ενώ τό άνήκον αύτνί μερίδιον τοϋ κέρδους ήτο 
άσυγκρίτως άνοίτερον τών καταβληΟησομένων κεφαλαίων τής 
ένεργείας. Τοιαύτης τίνος συμμαχίας καιρός ύπήρξεν άναμφι
βόλως, άλλ* ούτε έπεδιώξαμεν, ούτε άπεδεςάμεθα αυτήν έν 
καιρώ δ ι’ άπλής στρατιιυτικής προπαρασκευής.........................

*11 ’Α γγλία διά παντός τρόπου Θά συνέδραμε τό προσβαλ- 
λόμενον καί κατακερματιζόμενον οθωμανικόν Κράτος, δεν Οά 
ήδύνατο όμως νά διασώσφ αυτό άλώβητον έκ τών όδόντων τής 
"Αρκτου. Στέργουσα όθεν εις τον κατ’ ανάγκην ακρωτηριασμόν 
αύτοϋ, ήτο φυσικόν, λογικόν καί πολιτικόν νά έξασΟενίσφ αυτό 
έπί μάλλον, άφαιροϋσα διά τών ιδίων αυτής χειρών καί έ'τερα 
ζωτικά μέλη, όπως προσφέρνι αύτά τή 'Ελλάδι, ήν ούτε ίσχυ- 
ράν έβλεπεν, ούτε έπεΟύμει τοιαύτην ;

’ΐδού τ ί περί αύτοϋ καί άλλοτε έγράφομεν :
«‘Η έπί τής αγγλικής κυβερνήσεως καί τής πολιτικής αύ- 

τής στήριξις τών έλπίδων τοϋ 'Ελληνισμού ήτο πλάνη οίκτρά
καί, ώς είπεϊν, ούτοπία . . . . ■.............. Γινώσκοντες ότι, ή
’Αγγλία ώς δόγμα τής έν τή ’Ανατολή πολιτικής αύτής είχε 
καθιερώσει καί διά Θυσιών υποστηρίξει τοϋ τουρκικού Κράτους 
τήν ακεραιότητα, δεν εϊχομεν λόγους αρκούντως πειστικούς 
ϊνα παραδεχθώμεν ότι, παραιτουμένη αύτοϋ, Θ’ άντικαθίστα 
τον παλαιόν όΟιυμανικόν τροχόν διά νέου Ελληνικού τροχί-
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σκου, περί της αξίας καί δυνάμεως του οποίου έλαχίστην εΐ- 
χεν ιδέαν, ώς δημοσία οί πολιτικοί αυτής ώμολόγησαν. Καί 
τοι δέ θά έ'στεργεν ίσως έν τώ ριέλλοντί τήν τοιαύτην ές 
ανάγκης άντικατάστασιν, δεν θά ηύχετο βεβαίως την έπίσπευ- 
σιν αυτής καί ό λόγος πρόδηλος. — · 'Ελλάς μεγάλη, ισχυρά 
καί φύσει προοδευτικά θ’ αντιμετώπιζε βεβαίως καί θ’ άνε- 
χαίτιζεν ίσως τον έπίφοβον σλαβισμόν, ουδέποτε όμως, ώς 
τι Τουρκία, θά έχρησίμευεν ώς ακατέργαστος ύλη της αγγλι
κής βιομηχανίας, είναι δέ παγκοσμίου φημης των 'Ελλήνων 
ναυτίλων η δεξιότης καί πείρα.

Ύπάρχουσι παρ’ ήμιν άνδρες φρονούντες άνοότερον τών τοι- 
ούτων υπολογισμών τό πλούσιον καί ισχυρόν ’Αγγλικόν έθνος, 
απέναντι μάλιστα της μικροσκοπικης Ελλάδος, η σύγχρονος 
της οποίας κατάστασις τούς τρομάζει καί απελπίζει, άλλ’ οί 
τοιοΰτοι βεβαίως £έν είναι οί οξυδερκέστεροι παρατηρηταί 
του εμπορικού πνεύματος, οπερ άνέκαθεν καί πανταχού ό ιέ— 
πει τάς κινήσεις καί γεννά τάς συγκινήσεις της ’Αγγλικής 
πολίτικης, ένω συγχρόνως άπώλεσαν την έπι της μελλούσης 
εμπορικής άκμης καί τού πολιτικού μεγαλείου της Ελλάδος 
πεποίθησιν, άμα ώς αυτή έξέλθτι της ειρκτής, έν υι κατεδι- 
κάσθη νά έξαντλν) τάς ηθικάς, τάς διανοητικάς καί ύλικάς
αυτής δυνάμεις...................................................... Δεν ητό ποτέ
δυνατόν η ’Αγγλία νά λάβή δι’ έκατέρων των χειρών αυτής 
τά δύο άσπονδα της ’Ανατολής στοιχεία καί ν’ αδελφοποίηση) 
αύτά επί τού στήθους της, θέτουσα φραγμόν εις τόν συμπαγή 
σλ.αβικόν χείμαρρον τερατώδες εθνικόν φύραμα έκ στοιχείων 
άεννάου συγκρούσεως καί έκρηξεως άναποφεύκτου. ’Εκ τοιαύ- 
της πρόσκαιρου καί βεβιασμένης συνενώσεως δύο κατά τό 
μάλλον καί ήττον ασθενών καί εγκαθέτων δυνάμεων θά επω
φελείτο θάττον η βράδιον εκείνη, ητις κλονίσασα σήμερον διά 
τών ιδίων αυτής χειρών τό τουρκικόν οικοδόμημα, θέλει κα- 
ταρρίψει μετ’ ού πολύ διά τών λαών, εις ους τό αίμα καί 
χρημά της έδο^ρηίσαντο πελέκεις καί ξίφη ανεξαρτησίας καί 
στρατιωτικού διοργανισμ,ού ».

'H μερική όθεν λύσις τού ’Ανατολικού ζητημ.ατος, επωφε
λής ουσα τώ σλαβικώ στοιχείω, η το βεβαίως επιζήμιος ήμϊν,
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καθ’ όσον οί έν τή Ευρωπαϊκή Τουρκία αντίπαλοι, διοργανού- 
μενοι στρατιωτικών, άμα τή απελευθερώσει αυτών, θά προε- 
λάμβανον έν τνί παραλλήλω πολιτική σταδιοδρομία ημάς τους

νων:άποκοιμηθέντας επί τών πατρικών
Καί όντως από τούδε ταύτα ήρξαντο πραγματοποιούμενα 

μετά πυρετώδους δραστηριότατος.
’Ενώ ήμεΐς έν αγωνία έρωτώμεν άλλήλους περί του τρόπου 

τής λύσεως τοΰ μόνου έναπολειφθέντος ελληνικού ζητήματος, 
οί Βούλγαροι διοργανοΰσι στρατόν έκ 3S000, απόστολοι έν 
Μακεδονία συνεχίζουσι τό έ'ργον αυτών δραστηρίως, όλίγιστοι 
δ ’ είσιν οί άμφιβάλλοντες τήν στιγμήν ταύτην ότι, Ρωμυλία 
καί Βουλγαρία μ ετ’ ού πολύ ένωθήσονται εις !ν ισχυρόν Βουλ
γαρικόν Κράτος.

*11 όλοτελής έν τνί Ευρωπαϊκή Τουρκία κατάλυσις τής οθω
μανικής δυναστείας, όπωςδήποτε έπιτυγχανομένη, ήτο αναμ
φιβόλων συμφέρουσα ήμιν, διότι έν τοιαύτνι περιπτώσει ή Ευ
ρώπη καί ή ’Α γγλία  προ πάντων θά έ'σπευδον έξ ανάγκης εις 
ύποστήριζιν τών ελληνικών δικαιωμάτων, ως άντιστρατευομέ- 
νων τοΐς σλαβικοϊς σχεδίοις, ίνα δέ καταστήσωσι τήν 'Ελλά
δα ικανόν προπύργιον κατά τής σλαβικής έπιδρομής, θά προ- 
σεπάθουν, παντί σθένει, νά έγκαθιδρύσωσιν ήμάς έπί μεγάλου 
ρ.έρους τής πατρώας κληρονομιάς, άντί τής τών ορίων διαρρυθ
μίσεων· φ

'II τοιαύτη όμως τών δυνάμεων άπόφασις, έ'ργον τής τελευ
ταίας ανάγκης, ήτο πάντοτε οδυνηρά καί παρεΐχεν αύταΐς α
νησυχίας διά τήν άδυναμίαν τής 'Ελλάδος, ήτις— παρά τήν 
θέλησιν καί τάς προλήψεις τής ’Αγγλίας— έπρεπε ν’ άποδείξν) 
έαυτήν όπωσοΰν ικανήν, καταλαμβάνουσα αποφασιστικών τάς 
υποδούλους τής ’Ππειροθεσσαλίας καί Μακεδονίας χώρας, καθ’ 
ήν στιγμήν έλαχίστη άνεμένετο άντίστασις έκ μέρους τοΰ ο
θωμανικού στρατού καί τών έγχ(ορίων όθωμανών’ διότι αί έν 
Δομοκώ, Πρεβέζτι, "Αρτ·/), κλπ. όθωμανικαί φρουραί μόλις συν- 
εποσούντο εις 8 ,700  ά'νδρας* ά'λλα στρατεύματα διαθέσιμα 
δεν ύπήρχον, ό δέ καταπεπ ληγμένος έκ τών ριοσσικών νικών 
εγχώριος οθωμανικός πληθυσμός έφαίνετο έ'τοιμος νά κλίννι τήν 
κεφαλήν εις τό άδυσώπητον πεπρωμένον.
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Μη προετοιμάσαντες άναλόγως καί εγκαίρως τον ήμέτε- 
οον στρατόν προς τοιούτο επιχείρημα, προ πάντων δέ άμελή- 
σαντες της κατά Θάλασσαν προπαρασκευής, έδίσταζον βεβαίως 
οί εύθυνόμενοι διά την εκβασιν καί τά αποτελέσματα του* άρά 
γε όμως δέν ηύθύνοντο επίσης καί διά τάς όλεθρίας συνεπείας 
της απραξίας καί ούδετερότητος έθνους, ό'περ ώφειλε νά πρω
ταγωνιστή έν παντί κατά την ’Ανατολήν, καθ’ ήν στιγμήν πάν- 
τες οί συνυπόδουλοι λαοί έκινούντο ή ύπεκινούντο εις έπανά- 
στάσιν κατά των αθλίων τυράννων των ;

Είναι αληθές ort, αί ήμέτεραι στρατιωηκαί δυνάμεις, μόλις 
άνερχόμεναι κατά τον Αύγουστον τού 1877 εις 12,000 άν
τρων, ήσαν άνεπαρκεϊς διά τήν έν ’Ηπειροθεσσαλία εισβολήν, 
άλλ’ εντός μηνών τινων ήτο εύκολον νά διπλασιασθώσι δι’ ε
θελοντών έκ τε του εσωτερικού καί εξωτερικού, εθελοντών έν 
βραχυτάτω διαστήματι δυναμένων νά λάβωσι τά ό'πλα έπι- 
τυχώς κατά τών οθωμανικών πληθυσμών. Δεν πρέπει δε νά 
θεωρηθή ώς ύπερβολικός ό αριθμός τών 10,000 άνδρών έκ τού 
εξωτερικού καί μόνον, ώς έν καταλόγω ό έπί τών ’Εξωτερι
κών τότε υπουργός έπαρουσίασεν, έπί τή βάσει πληροφοριών 
διαφόρων προξενείων. "Ηρκει μόνον νά έγένοντο καταλλήλως 
δραστήριοι ενέργειαι υπό τών έν Τουρκία, Αίγύπτω καί αλ
λαχού αρμοδίων, ή ύποχρέωσις τής υπηρεσίας νά περιωοίζετο 
εις εν καί μόνον έτος, νά προσεφέροντο δέ τοϊς έθελονταϊς <ρι- 
λοφρονέστερον καί άναλόγως τφ περιστάσει.

’Εν τούτοις καί πάλιν άφικνοΰντο έθελονταί πανταχόθεν, ώς 
τε πολλάκις έδέησε ν’ άνασταλφ ή τής κατατάξεως αυτών ά
δεια, καίτοι δεν παρεδέχοντο αυτούς ή διά 3 έτη, κάκιστα 
δέ ύπεδέχοντο καί ολίγον έμερίμνων περί αύτών, όίστε ό α
θηναϊκός τύπος πικρώς ήναγκάσθη νά γράψφ.

‘Η έπί έν έτος όμως άφ’ ενός κατάταξις τών τοιούτων εθε
λοντών καί ή έν τώ λοιπώ στρατώ άφ’ έτέρου συγχώνευσις ήτο 
άτοπος καί ά'νευ ορθού υπολογισμού, άφού άπόφασις δέν υπήρ
χε, κατά τό έτος τουλάχιστον έκεΐνο, νά κηρύξφ ή έπίσημος 
'Ελλάς τον κατά τής Τουρκίας πόλεμον.

’Αφού πιθανωτέρα έθεωρεϊτο πάντοτε ή έν ταίς δούλαις έ- 
παρχίαις έπανάστασις— ώς καί συνέβη —  θά ήτο προτιμώτε-
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ρον οί έκ του εξωτερικού έθελονταί νά σχηματίσωσιν ιδιαίτερα 
σώματα, ένας και μόνου έτους ύποχρεώσεως, .νά παραχωρηθώσι 
δ ’ αυτοΐς άδειαι επ’ αόριστον κατά τήν ώραν του κινδύνου των 
εστιών αυτών ή τών αλλαχού άγωνιζομένων ομοφύλων.

- Κατά την έποχήν εκείνην μεταβάς ό γράφων είς’Αθήνας έ- 
ξεφράσατο τώ τε κ.πρωθυπουργώ καί τώ επί τών Στρατιωτικών 
υπουργώ άνάλογόν τινα γνώμην, άνθ’ ής άπεφασίσθη ή έν τώ 
στρατώ κατάταξις επί εν καί μόνον έτος.

’Εν τούτοις ή στιγμή άφίκετο, καθ’ ήν προ τών καταστρε
πτικών αποτελεσμάτων τής ήμετέρας απραξίας καί τής τρο- 
παιοφόρου τών Σλάβων έπιδρομής τό έθνος καί οί κυβερνώντες 
έστησαν καταπεπληγμένοι καί έντρομοι.

'ί ΐ  ελληνική φυλά, δεν ήδύνατο νά μείνφ απαθής θεατής τών 
έν τν) Ευρωπαϊκή Τουρκία τελουμένων, ούτε νά μή συγκινηθή 
έκ τών δεινοπαθημάτων, άτινα αθώοι καί ασθενείς ύφίσταντο, 
υπό τήν φονικά,ν μάχαιραν τών Βασιβουζούκων καί Κιρκασιών.

Οι Σλάβοι έπροχώρουν νικηταί, πλήττοντες καί διασχίζοντες 
τό τουρκικόν τέρας,αυτό δέ έν τοΐς σπασμοις τής αγωνίας αυτού 
έπληττε διά τής αίμοφύρτου ουράς τούς ελληνικούς πληθυσμούς 
καί έμαρτύρει σύμπασα ή δούλη Ελλάς έν άθώω αϊματι.

Διττώς κατεσπαράσσετο ή καρδία τής έλληνικής φυλής 
κατά την εποχήν εκείνην τών σλαβικών θριάμβων.

’Αφ’ ενός μέν έ'βλεπεν αντίζηλον φυλήν, καταλαμβάνουσαν 
άνελπίστως θέσιν δεσπόζουσαν τής οδού, δι’ ής ώφειλε νά βα- 
δίσνι, μετά τό πλήρωμα του χρόνου τής υπομονής' αφ’ ετέρου 
ήσθάνετο τό ίδιον αυτής αίμα έκχυνόμενον εις τάς οδούς, δ ι’ 
ών έ'φευγον τά συντρίμματα τών θηριωδών ορδών τής τουρκι
κής αυτοκρατορίας.

νΟτε, σύν τή πτώσει τής Πλεύνας, ή ρωσσοτουρκική πάλη 
έθεωρήθη ώς άφικομένη εις τό τέρμα αυτής, ό ελληνισμός ά- 
φήκε κραυγήν οδύνης καί οί έν ’Αθήναις οικουμενικοί περιήλ- 
θον εις θέσιν δεινήν.

Αί πλατεΐαι έπλημμύρισαν κατηγανακτησμένων πολιτών καί 
ό βασιλεύς άπό τού έξώστου ήναγκάσθη νά ψελλίσφ καθησυ- 
χαστικάς τινας λέξεις. Αίφνης τότε καί άπροσδοκήτως, δ ί
κην μυστηρίου, οπερ έπί πολύ είσέτι θά καλύψωσιν ανώτεροι
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λόγοι, ή Οικουμενική διελύθη είς τά εξ ών συνετέθη, άφεϊσα 
ό'πισθεν αυτής χάος καί σύγχυσιν.

’Αντί τής Οικουμενικής, τής φερούσης άναμφιβόλως ου μι
κρά ν τήν ευθύνην διά την κατάστασιν, εις ήν εύρίσκετο τό έ
θνος, κατά την στιγμήν εκείνην, μετά χρόνον προσδοκιών καί 
ελπίδων πανελληνίων, ένεφανίσθη ενώπιον του δημοσίου, φέρων 
άπαν τό βάρος αυτό, είς καί μόνος, ό μάλλον γηραιός V/ίς ές 
απροόπτου δίαλυθείσης π  ρωθ υπουργικής όμηγύρεούζ· Μολονότι 
δέ άκροσφαλής λίαν καί δυσχερέστατη ή θέσις αυτού ήτο, δέν 
έδίστασε νά προσέλθνι επί τής πρωθυπουργικής έδρας, χωρίς 
τό βλέμμα αυτού νά προδίδφ πολλούς δισταγμούς η επί τού 
μετώπου αυτού νά περιπλανώνται νέφη σοβαράς αμηχανίας.

Μετά δύο όμως ημέρας νέον φοβερώτερον ά'γγελμα, ή άνα~ 
χιαχή, άνεστάτωσε τον λαόν τής πρωτευούσης, όστις άντήλ- 
λαξε λιθοβολήματά τινα κατά των ύέλων των οικιών τού τε 
νέου πρωθυπουργού καί τών τής προτεραίας οικουμενικών διά 
στοατιωτικών τινιον σφαιρών κατά του στήθους του.

nSJsrioc· ήκούετο πολλαχόθεν, καί τοι δέ οί φρονιμότε
ροι άπείχον είσεπ τών διαδηλώσεων ό σπινθήο εκείνος τών 
Πλατειών ήδύνατο νά μετατραπή είς πυρκαϊάν φοβεράν, διότι 
τά πρώτα θύματα είχον διέλθει ήδη εντός κάρρου ύπό τά πα- 
οάθυοα τών ανακτόρων, ό δέ βασιλεύς έκ συγκινήσεως δέν ήδύ
νατο σχεδόν ν’ άπαντήσφ είς τάς προσκλήσεις τού πλήθους.

Τά διάφορα στρατιωτικά σώματα περιεπόλουν, έφρούρουν, 
έξετέλουν τό καθήκον αυτών, άλλ’ ήδη επί τής φυσιογνωμ-ίας 
στοατιωτών τινων άνεκάλυπτέ τις δ,τι καί επί τού όρίζοντος 
ποοσεγγιζούσης καταιγίδος.

Ί ΐ  στιγμή ήτο κρίσιμο;...............................................................
Λεν παρήλθε χρόνος πολύς καί τό πανελλήνιον συνεκινήθη 

είς τήν είδησιν τής εξόδου τού ελληνικού στρατού, καθ’ ήν 
στιγμήν ή Τουρκία ήτο μέν καταβεβλημένη καί έξηντλημένη, 
οΰφί ό'μο>; έπησχολημένη καί ό'λως ανίσχυρος, άγνωστου είσέτι 
ούσης τής ανακωχής καί τής ύπογραφής τών προεισαγωγικών

♦ /της εφηνης ορών.
'Απλοϊκός τις έξωθεν παρατηρητής ήθελε πιστεύσει ό'τι, ε

πίτηδες, έξ αισθήματος μεγαλοφροσύνης, ή μικρά 'Ελλάς πρού-



74 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

κάλει τον κατά πολύ ίσχυρώτερον αυτής αντίπαλον, δτε έ'με- 
νεν ανενόχλητος ύπό τού φοβερού νικητοΰ.

Αεπτόνους τις ίσως πολιτικός Οά έλεγεν :
«Τΐ 'Ελλάς τοιουτοτρόπως καταδεικνύει τφ Εύρώπη δτι,ούχί 

των ρωσσικών συμφερόντων χάριν, αλλά των ιδίων αυτής κα
τέρχεται εις τον αγώνα, έπικυροΰσα αύθις δ ι’ αίματος τά α
παράγραπτα δικαιώματα της».

’Ατυχής 'Ελλάς ! καί έάν ούτως είχε τό πράγμα, ούτε ή 
Τουρκία θ’ άνεγνώριζε τήν μ.εγαλοφροσύνην σου, ούτε ή ’Αγ
γλία Θά συνεπάθει διά τάς ενδείξεις αΰτάς της άντιρωσσικής 
πολίτικης σου, απλώς δ’ έγένεσο Θύμα πολίτικης απρονοησίας 
προγενεστέρων εποχών, δειλής και διχογνωμονούσης πολιτι
κής, οία ύπήρξεν ή τής O ixov/ιεηχήc, διαλυΘείσης προ τού 
πολιτικού και στρατιωτικού αύτού τολμήματος, εις 8 κατε- 
φυγε Κυβέρνησις άμηχανούσα περί πολλών καί ούδέν απολύ
τως σπουδαΐον καί σοβαρόν διανοουμένη η δυναμένη κατά την 
στιγμήν έκείνην νά πράξτ,.

Τό πανελλήνιον έν τούτοις έχαιρέτισεν εΰπίστως μετά παλ
μών καρδίας τό ζο>ηρόν αυτό διάβημα τής 'Ελληνικής πολι
τικής* οί δούλοι τής Θεσσαλίας αδελφοί άνεσκίρτησαν εις τον 
ήχον τών 'Ελληνικών σαλπίγγων* πρό τού Δομοκού έκυμάτι- 
ζεν ήδη ή σημαία τού Χριστού καί τής ελευθερίας αύτών.

’Από τού άνωτέρου αξιωματικού μέχρι τού τελευταίου ς*ρα- 
τιώτου άπήντα τις άπερίγραπτον ενθουσιασμόν καί βαθείαν 
συγκίνησιν* εις τά βλέμματα αύτών άνεγίνωσκε τό Θάρρος καί 
την πεποίθησιν διά τόν προσεχή θρίαμβον! * Οί πολΐται συνεμ-

* Ό  εύπαίδευτος τ α γ μ α τ ά ρ χ η ς  τού 'Ιππικού ”_Αγγ. Γεωργαντάς 
εφαίνετο ένΟουσιών ύπερ ιδέας, χάριν τής οποίας είχε προκινδυνεύσει 
έν Θεσσαλία, ό δε ίπποτικδς II. Μαυρομιχάλης, σπεύσας εις τον 
Στρατώνα και κατ’ΐδίαν καλέσας τον γράφοντα λέγει αύτώ περιχαρής: 

«ΠαρητήΘην τού αξιώματος τού βουλευτοΰ καί προσήλθον εις τί> 
Σώμα* αναχωρώ μεΟαύριον μετά μιας ίλης καί σέ θέλω μ ε τ ’ εμού. 
Σχημάτισον καί δός μοι κ α τ ά λ ο γ ο ν  τ ω ν  ε θ ε λ ο ν τ ώ ν ,  τούς οποίους θε
ωρείς ως καλλίτερους* τ η ν  Δευτέραν εισερχόμεθα τροπαιορόροι εις 
Λάρισσαν»!

Τπο τοιαύτης' ε π ι θ υ μ ί α ς  καί ενθουσιασμού πολλοί καί άλλοι τών 
αξιωματικών κατείχοντο.
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μερίζοντο ταΰτα πάντα έγκαρδίως* έν συνόλω τό "Εθνος ήννόει 
την ανάγκην του περί των όλων άγώνος.

’Από της 21 — 26 ’ίανουαρίου ή 'Ελλάς διεκύβευσε τήν τύ>- 
χην αυτής, άλλ’ ουρείς δύναται ν’ άποφανθνί όριστικώς τ ί ή 
μοίρα έπέκλωθεν αύτγ κατά τό διάστημα τοΰτο.

'Οπωςδήποτε οί Τούρκοι κατεπτοημ.ένοι ένόμισαν οτι, είχε 
σηαάνει ή ωρα της έκπληρώσεως των άπαισίων αυτών παρα
δόσεων* ολίγα ετι λεπτά εάν τό τηλεγράφημα της άπροσδο- 
κήτου άνακλη'σεως έβράδυνεν, ό έν μέσω χιόνων καί διά μυ- 
ρίων προσκομμάτων όδεύσας ελληνικός στρατός έκυρίευεν έξ 
εφόδου τό κυριώτερον της Θεσσαλίας φρου^ιον.

Είναι άληθέστατον ότι, έκ στιγμών τίνων ή έ'κβασις μ,εγά- 
λων γεγονότων έξαρτάται.

Ή  θέρμη φιλοπατρία, άλλ’ ά'μα καί η μετά ψυχικής ταρα
χής εσφαλμένη τών τουρκικών δυνάμεων έκτίμησις ένέπνευσε 
έντίμω πολιτικώ άνδρί την ζοφεράν ιδέαν ότι, έάν ή ‘Ελλάς 
έκίνει τότε τον κατά της Τουρκίας πόλεμον, μετά  30 ετη ή 
γενεά των νυν νηπίων θά ήναγχάζεζο νά ε'άπη : «ενταύθα ε· 
κειΐο ή χά>(α τών Σοδόμωνο !

Τό καθ’ ημάς ήλπίζομεν οτι, κατά την εποχήν εκείνην ό 
έλληνικός άγων Θά έΘριάμβευεν, ή Θέσις επομ.ένως τοΰ ελλη
νικού ζητημ.ατος Θά ήτο δλως άντίθετος τής παρούσης, άμα 
ώς τά επαναστατικά σώμ,ατα, βοηθούμενα υπό τοΰ ελληνικοί 
στρατού, έγένοντο κύρια έπικαίρίυν τινών τής Θεσσαλίας καί 
’.Ηπείρου σημείου.

Θά ύφιστάμεΘα πιθανόν ζημίας καί καταστροφάς τών πα 
ραλίων ημών, ένεκεν έλλείψεως ίκανοΰ προς ά'μ,υναν στόλου, 
ούδέποτε όμως τουρκικός στρατός θ’ άπεβιβάζετο επί τής ελ
ληνικής γής, διότι ούτε αρκετός ύπήρχεν, ούτε, ύπάρχοντος, 
ητο εύκολος ή άποβίβασις αύτοΰ, οσω όποθέτουσιν οί άγνοοΰν- 
τες τ ί έστι διαποντιον εκστρατεία καί μή μ.ελετήσαντες τάς 
κατά τον κριμ,αϊκόν πόλεμ.ον άπαντηθείσας δυσκολίας τής συν- 
εκστρατευσάσης Ευρώπης.

’Αλλά καί έν τοιαύτνι περιπτώσει, οΰχί εις χώραν Σοδό- 
μ.ων, άλλ’ εις σφαγεΐον θά μετεβάλετο ή γή, έν *{ΐ ή κόνις· τοΰ 
Μιλτιάδου μ.ετά τών οστών τοΰ Καραϊσκάκη συναναπαύεται.
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"Αλλιος τε, ά'νευ Ουσιών ούόέν αγαθόν καί μάλιστα των με
γίστων, οίον ή ελευθερία καί δόξα των εθνών, άποκτάται, ε
πομένους ή γενεά των νυν νηπίων μετά 30 έτη, διερχομένη 
επί των ιχνώ ν  τής ελληνοτουρκικής πάλη?, θά έ'λεγε μετά  χα 
ράς καί υπερηφάνειας:

«’Ενταύθα κεϊζαι ή άπόδειζις o n , οΐ πατέρες ήχων πρού- 
τίμησαν την άπώ.Ιειαν ζών μεγάρων αυτών καί άπηρνήσαν- 
το τάς ήδονάς και τάς αναπαύσεις τής ειρήνης, άντι τής ά
πω.h i  ας μεγα.Ιείον, τιμής και εθνικής δοζης».

’Εάν, μετά  τα πρώτα θριαμβευτικά βήιχατα, ό ήμέτερος 
στρατός ήναγκάζετο υπό τών ευρωπαϊκών δυνάμειον να έπα- 
νακάμψνι εις τά ίδια, θά παρέδϊδε τοϊς έπαναστάσι κατοίκοις 
καί έπικούροις έθελονταΐς φρούρια καί σημεία, ά'τινα θά ύπε- 
ρήσπιζον τούλάχιστον μέχρι της συγκροτήσεως του-Συνεδρίου, 
ό'περ άλλως τότε θά έσκέπτετο καί άπεφάσιζε περί τών ελ
ληνικών δικαιωμ,άτων.

Δυστυχώς τά πράγματα πολύ διαφόρως συνέβησαν μ’ ό'λας 
τάς επίσημους της Κυβερνήσεως διαβεβαιώσεις περί πραγμα
τικής προστασίας τών νποδούΑων.

*0 στρατός ημών επανέκαμψεν αυθωρεί έν άθυμί^ι καί α
πογοητεύσει, άφίνων εκτεθειμένους τνί τουρκική θηριωδία τούς 
πληθυσμούς τών ήδη έπαναστάντων μερών, τό δε πανελλή
νιον άφήκε φο)νήν δικαίας άγανακτησεως επί τνί τοιαύτνι πα
λινδρομήσει, ητις έθιγε την έθνικήν φιλοτιμίαν καί κατέστρε- 
φεν έν μια στιγμή τόσας ελπίδας καί διέλυε τόσα της προ
τεραίας όνειρα.

‘fl αποδοκιμασία τής κοινής γνώμης ήτο δεδικαιολογηρ-ένη 
καί αναπόφευκτος, διότι μετά  τής καρδίας τών λαών, οΰδέν 
κοινόν έχούσης τνί πολιτική τών Κυβερνήσεων, οί αστεϊσμοί 
είναι έπικίνδυνοί} τό δέ διάβημα τής ελληνικής, αύτό καθ’έαυ- 
τό ριψοκίνδυνον, δεν ήδύνατο νά έ'χνι ώς άριεσον αποτέλεσμα 
τήν άναγνουρισιν άμα καί λύσιν ζητήματος ελληνικού, ουδό
λως μέχρι τής στιγμής εκείνης έν τνί συνειδήσει τής ευρω
παϊκής διπλωματίας ύφισταμένου.

Ούχ ήττον δμως ό αμερόληπτος τών τελευταίων γεγονότων 
κριτής δεν δύναται νά μή όμολογήσν) δτι, διά τοΰ' έλαφροΰ
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καί παράτολμου εκείνου διαβήματος έτέθη ό πρώτος θεμέλιος, 
έφ’ ού βραδύτερον άνυψώθη τό ελληνικόν ζήτημα έν τώ Β. 
Συνεδρίω ΰπό έπαναςάσεως ώς επί τό πλεϊστον άτυχους, άλλα 
έν κρισιμωτάταις ςκγμαΐς καί διά μέτριων Θυσιών διεξαχθείσης* 
έν τοιαύτν) Sk περιπτιόσει όφείλομεν νά ύπολογίσωμεν τάς φο
βέρας Θυσίας καί τά δεινοπαΟτίματα τών σλαβικών φύλων διά 
βαρύτατου αντιτίμου τά έαυτών έξασφαλισαμ.ένων.

Καί είναι μέν αληθές ο τι, τά δικαιώματα της ελληνικής 
φυλής διά προηγουμένων Θυσιών καί αγώνων είναι μεγάλα καί 
αναμφισβήτητα, τής δέ μεγαλομάρτυρος Κρήτης τό παρά- 
δειγμ.α μοναδικόν έν τη Ιστορία τών κατά τής τυραννίας ά- 
γωνιζομένων, μή λησμονώμεν ο μ ου ς ότι, έν τή πολιτική ούχί 
απλώς οί αγώνες καί τά δικαιιόματα, άλλ’ αί περιστάσεις 
καί εύκαιρίαι λύουσι τά ζητήματα καί πραγματοποιούσι τούς 
πόθους.

’Ενώ δέ ή περίστασις ήτο κοινή δι’ ά'παντας τούς υποδού
λους τω τουρκικώ Κρατεί λαούς, μ.όνον από τού ελληνικού ή 
ευκαιρία έλειπε, διότι παρζμελ.ήσας την γεωργικήν του τόπου 
πρόοδον καί μή φροντίσας περί τής στρατιωτικής διοργανώ- 
σειυς αυτού, έστήοιξε τάς περί εδαφικής αύζήσεως έλπίδας έπ ϊ 
τής αγγλικής μεσολαβήσειυς ή τής τουρκικής εύγνωμ,οσύνης 
καί όύχί έπί τών ιδίων αυτού δυνάμ,εων.

Δέν ένδιατρίβομεν έπί τού ζητήματος τής έν Βερολίνω πο
λιτικής διαγωγής ή διπλωμ.ατικής ίκανότητος τού ήμετέρου 
έπί τών ’Εξοοτερικών υπουργού, δι’ άτινα τόσον θόρυβον έποιή. 
σαντο οί μ,άλλον ζοιηροί τής άντιπολιτεύσεως, καθ’ ασον νομί- 
ζομεν ό'τι, ό'σην καί αν έκέκτητο ικανότητα, ύφ’ οίανδήποτε 
δέ ΐό'ιότητα καί αν παρουσιάζετο, δέν ήδύνατο νά έπιδράσγι 
έπί τών διαφόρων αντιπροσώπων τών λοιπών ευρωπαϊκών Δυ- 
νάμ.εων, ούτε νά έπιφέρφ ούσιοιδη τινά άλλοίιυσιν έν ταΐς ά- 
ποφάσεσι αυτών.

Καί ύπηγόρευε μέν ή λογική πρός τήν ’Αγγλίαν μ.ά-λλον 
καί ούχί π,ρός τήν 'Ρωσσίαν νά φαινώμεθα άποκλίνοντες,. ή 
αγγλική ό'μ.ως πολιτική, προδιακεχαραγμ.ένην πορείαν εχουσα, 
άτεγκτος δέ καί πρακτική ούσα, δέν ήδύνατο νά συγκινη&ή
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εί; τοιαύτα; πολίτικα; ένδείξει; καί διπλωματικά; τρυφερό - 
τνιτα;.

*fl θέσι; του ελληνικού ζητήματο; δέν έξηρτάτο έκ τοϋ επί 
των ’Εξωτερικών υπουργοί, είτε Δηλιγιάννη; είτε Τρικούπη; έ- 
λέγετο, άλλ’ έκ τη; καταστάσεω; του ελληνικού Κράτου;, 
αυτή; ταύτη; τη; έπαναστάσεως, ητι; έπρεπε νά ΰφίστατο 
ακμαία καί όσον έ'νεστιν ενεργητική, καθ’ ην εποχήν η συνθήκη 
του Βερολίνου άντικαθίστα την του 'Αγ. Στεφάνου.

Οί τά τη; έπαναστάσεω; διέ;;οντε; έθεώρησαν άναγκαίον, 
ταϊ; ύποσχέσεσι των "Αγγλων απεσταλμένων πειθόμενοι, νά 
θέσωσι τέρμα εί; αγώνα επί πολύ είσέτι δυνώμενον —  μέχρι 
τη; ώρα; τοϋ Βερολινείου Συνεδρίου τουλάχιστον —  νά ύπεν- 
θυμίζνι τή Εΰρώπγ ότι, έκτο; τη; σλαβική; φυλή; υπάρχει 
καί άλλη πολλώ εϋγενεστέρα καί άσυγκρίτω; μεγαλείτερα 
δικαιώματα έπί τών συμπαθειών αυτή; έχουσα, ώ; κυρίω; εκ
πολιτιστική φυλή, ήτι;, έάν δέν ήδυνήθη νά έκτελέσν) σοβα- 
ρώτερα καί αντάξια τοϋ παρελθόντο; αυτή;, δέν^ήτο ή μόνη 
ένοχο;, άφοϋ έπαναστάσα ευρύστερνο; καί έκ νέου εί; πρόοδον 
όργώσα, κατεδικάσθη νά σήπηται έν πολιτική ειρκτή, δίκην 
δελφίνο; έν λίμννι άβαθεί καί χειροποιήτω.

*Οπω;δήποτε εί; τήν έπανάστασιν κυρίω; τών όμορων ε
παρχιών όφείλομεν ό,τι άπαξ έπισήμω; ύπέσχετο ήμίν ή Ευρώ
πη καί όπερ διά πάση; θυσία; άΛώβψον όφείλομεν ν’ άπαι- 
τήσωμεν, ινα έγκαίρω; άναδιοργανούμενοι, προετοιμασθώμεν 
διά τήν προσεχή καί μεγάλην πάλην του σλαβικού Κόσμου 
κατά τή; Τουρκία; καί μέρου; τινό; τή ; Ευρώπη;.

"Εχομ,εν ύπέρ ημών τό μέλλον, είναι άληθέ;, άλλ’ ΐνα έ- 
ξασφαλίσωμεν αυτό πρέπει νά εχωμεν μεθ’ ήμών καί τό πα
ρόν' δέον νά ωμεν έν αύτώ καί οΰχί έκτο; αύτοΰ, ώ; μέχρι 
τοΰδε άσυνέτω;.

Αί δύο δραστηριούτεραι καί ζωτικώτεραι φυλαί, ελληνική 
καί αλβανική, δ ι’ ισχυρών δεσμών συνδεδεμέναι, δύνανται νά 
έπικρατήσωσιν έν τή ’Ανατολή καί πρέπει νά έπιφανώσιν, άκ- 
μ;αΐαι, έύφυεΐ; καί δραστήριαι τυγχάνουσαι, έπί τών έρειπιων 
λαοϋ παρηκμακότο; καί έν κακίαι; γηράσαντο;, νωθρού, άφυοΰ; 
καί άνεπιδέκτου πολιτισμού.

\· S.'i

If
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’Εκτος τής μετά τοϋ αλβανικού στοιχείου συνεννοήσεως, ή 
'Ελλάς οφείλει νά έπιδιώξ-^ τάς συμπάθειας καί την ύπολη- 
ψιν πασών ανεξαιρέτως των Μ. Δυνάμεων καί μάλιστα τής 
δήαοχρατονμΐημ  Γαλλίας, εις ήν πολλάς χάριτας διά τάς έπ’ 
έσχάτων προσπάθειας οφείλει, ούδ’ άναγκαιον θεωροΰμεν έν 
ταΐς προκηρύξει τής πολιτικής αυτής νά έπαναλαμβάνν, τό :

αάχρις άζ ουζος ζαόζηζ πορεύ/μαι z i /r  zgiGov ”Ε Λ Λ ιμ ες 
ζτοΛεμήσονσι Τούρκοις νπερ ζής όεδ χωμένης χώρας χαϊ ζώζ 
ήσεΰημενωζ χαϊ χαζακεχαομεζωζ ίεριSr».

Δεν άπαιτοΰμεν, ούχί, παρ’ οίαςδήποτε Κυβερνήσεως τής 
'Ελλάδος έν τώ καθ’ ημάς αίώνι τοιαύτην πολιτικήν πεζογρα
φίαν, αξίαν άλλων εποχών καί ανθρώπων, αλλά καί ούδενός 
θέλει αΰτη προκαλέσει την έκτίμησιν καί τον σεβασμόν, έφ’ 
όσον διά. τοΰ ξίφους δέν άναδειχθή ικανή νά διεκδικήσν) τήν 
τιμήν καί τα δικαιώματα τοΰ πανελληνίου* όλέθριον δέ τοΐς 
πολιτικοΐς ήθεσι καί ανευλαβές τή πατρώα ρ.νήμφ Οεωροΰρ,εν 
τήν άπάλειψιν έκ τής ελληνικής συνειδήσεως τοΰ ίεροΰ εκεί
νου τών Μαραθωνομάχων όρκου κατά παντός στοιχείου άπο- 
λυτοφροσύνης καί βαρβαροτητος.

’Εκτός τούτου, οί τάς τύχας τής 'Ελλάδος διέποντες δεν 
πρέπει νά λησμονήσωσι τήν άπειλήν τοΰ ορεσιβίου Κοζάκου 
προς τούς από τοΰ πόντου υπερασπιστάς τής κλονουμένης έ
δρας τοΰ Σουλτάνου:

«Θέλομεν συλλάβει καί πνίξει τήν Τουρκίαν, δίκην γαλής,
υπό τά ’ίδια όμματά σας».

Ούτε τήν ενθουσιώδη εύχήν τής καρδίας τοΰ μοσχοβιτισμοΰ
«’Επί τοΰ θόλου τής ‘Αγίας Σοφίας θέλομεν αναστηλώσει 

τήν σημαίαν ημών καί τών ιερέων έν αυτή λειτουργούντων 
κλεισθήσεται ή οριστική μετά τών Τούρκων συνθήκη».

’Αναμφιβόλως εις τοΰτο ή Ρωσσία καταγίνεται, έ'χουσα υπέρ 
έαυτής τήν φιλοδοξίαν καί τήν ευγνωμοσύνην τών ίσχυροτέ- 
ρων χριστιανικών φύλων τής ’Ανατολής, άτινα ή πεπλανημένη 
πολίτική τής Δύσεως έ'ρριψεν εις τάς σιδηράς αυτής άγκάλας.

* 0  Τ ο Ο ρ κ ο ς ,  στοιχεϊον ξένον καί άσυμ,βίβαστον έν τώ 
κύκλω τής ευρωπαϊκής οικογένειας, δέν δύναται νά μείν'/ι έπί
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πολύ έσκηνωμένο; έν τγ, Ήπείρω τού χριστιανισμού καί τη; 
επιστήμης. Τ ·
■ .*Εν μέσω των φώτιον καί τής προόδου, σκιά αιωνίου βαρ- 
βαρότητο; καί αναχρονισμό; εθνικό;, ούτε θέσιν έχει, οϋτε νά 
υποκριθή τοιαύτν)ν δύναται. . ·■ ·. ,

'ί ΐ  τουρκική φυλή πεπλασμένη, ώ; τόσαι ά'λλαι, ινα πα- 
ρέλθτ) επί τη; γή; χωρί; ν’ άφήσνι ίχνη διαβάσεω;, έκτο; των 
προ; τήν άνθρωπότητα κακουργιών της, άποσύρεται μετ’ ού 
πολύ έν ’Ασία, 'ίνα υπό τον ζωογόνον ήλιον τής ελευθερία; των 
δούλων έθνικοτήτιον έζαφανισθν) βαθμηδόν ώ; ή παγερά των ό- 
ρέων χιών. .

Έ π ί των ερειπίων όμως του έκδαοχΟ/,σομένου σκηνίτου, αντί 
νά οίκοδομήσωσι ναόν διεθνούς συμβιβασμού καί είρηνεύσεοι;, 
προδιατίθενται νά κατέλθωσιν εί; νέον περί έπικρατήσεως α
γώνα Κράτη πεπολιτισμένα καί ισχυρά, έν οί; καί δυο νεα- 
ραί καί ομόδοξοι, άλλ’ άντιμισούμεναι δυστυχώ; φυλαί.

*Η μέν εύγενεστέρα, αλλά μάλλον άποδεδεκατισμένη καί 
ασθενή;, έξουσα ίσω; ΰπέο αυτής ευρωπαϊκήν τινα αρωγήν, ή 
δέ πολλώ ίσχυροτέρα, καθ’ όσον προπορεύεται .αύτ-ή; ή κρα- 
ταιά Ριυσσία. ' * : ' · Μ '

Τί; άραγε ή ύπερισχύσουσα ; ■'.··
■Ί

Τό αποτέλεσμα τη; γιγαντιαία; ταύτης πάλης, αυτό καθ’ 
έαυτό αμφίβολον, έςαρτάται έν μέρει έκ τη; προ; άλληλα; 
Οεσεω’; τών ευρωπαϊκών Δυνάμεων, ητι; όμω; τόσω άκροσφα- 
λής καί άμ.φίβολο; είναι, ώστε οΰδεί; έκ ταύτη; βέβαιόν τι 
δύναται νά συμπεράνγ.

’Εν τώ μέσω τής τοιαύτη; άβεβαιότη.το; είπέρ ποτέ ή 'Ελ
λά; έχει ανάγκην συνετή; πολίτικης, ινα μη άκαίρω; καί δω
ρεάν συμπαρασύρη αυτήν τό ορμητικόν ρεύμα, ό'περ άπό τινο; 
έξετροχίασεν αύτην τών έθνικών παραδόσεων της.

'Ο 'Ελληνισμό; εύρίσκεται άπέναντι τού Σλαβισμού εί; δύο 
πολύ διαφερούσας θέσεις έν Μικρά ’Ασία καί Εύρώπγ.

Έν τνί ποώτνι ούδέν καθ’ ημάς έχει νά φοβηθή; καθ’ όσον 
ή σλαβική φυλή ανίκανος νά συγχωνεύσν) τοσαϋτα αλλογενή 
στοιχεία, έν οίς ούδέν έχει τό συγγενές καί φίλον, θέλει μάλ
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λον ύποκύψει τή πασών ίκανωτέρα καί μάλλον εκπολιτιστική, 
εις ήν ού μικράν υπηρεσίαν ή Ρωσσία παρέσχε διά τής κα
τοχής τής άπό Βατούμ, ’Αρδαχάν, Κάρς καί όλου του ορο
πεδίου του Σογανλή-δάγ μέχρι των πεδιάδων της Μεσοποτα
μίας γραμμής.

Τό έν ττί χερσονήσω της Μικράς ’Ασίας τουρκικόν στοιχεΐον 
άπώλεσεν ήδη τό μέγα αύτοΰ έρεισμα καί τελευταίου της. ύ- 
ποχωρησεώς του σημεΐον" ή ζωογόνος συγκοινωνία αύτοΰ μετά 
τοϋ έν τή Κ. ’Ασία πυρήνος διεκόπη.

’Αποκοπέν καί έζασθενήσαν, άνευ έλπίδος ύποστηρίζεως 
υπό της τέως μεγάλης καί σιδηρόφρακτου πηγής αύτοΰ, ύπο- 
στήσεται τον αναπόδραστου νόμ.ον της ηθικής υπέροχης, εάν 
ό ’Ελληνισμός έργασθή όσω οφείλει καί δύναται δραστηρίως.

’Εάν έν Σεδάν ή Τουρκία έπεσε τήν πρώτην αυτής σύγχρο
νον πτώσιν, έν Κάρς ό ‘Ελληνισμός έποιησατο τό πρώτον τής 
μελλούσης άνυψώσεως αύτοΰ βήμα.

Ούτε έν Νικοπόλει καί 'Ραχόβνι ούτε έν Βιδυνίω καί Πλεύ- 
ννι, ούτε έν τώ φοβερώ τετραγώνω τής Βουλγαρίας, άλλ’ έν 
Κάρς έτεθησαν αί πρώται βάσεις τής έπικρατήσεως τοΰ έν 
τφ Μικρά ’Ασία ‘Ελληνισμού.

’Ενταύθα όθεν έχει ούτος στάδιον ηθικής ένεργείας, ένταΰθα 
δέον νά συστηματοποίησα καί διοργανώσν) κέντρα δραστήριου 
έργασίας, ί'να έξασφαλίσγ  έαυτω τό προσμειδιούν μέλλον τής 
έθνικής υπεροχής.

’Εν Εύρώπτ, όμως ό έκ τής έπικρατήσεως των Σλάβων κίν
δυνος είναι μέγας όμολογουμένοκ, ή δέ ύπερίσχυσις αυτών 
ήθελεν είσθαι βεβαία άπό τοΰδε, έάν δεν συνεκρούοντο αυτή 
καί άλλoiv Δυνάμεων τά συμφέροντα.

°0θεν ένταΰθα ή πάλη έσεται φοβερά καί αναπόφευκτος, 
καθ’ όσον την ειρηνικήν λύσιν έτι μάλλον άδύνατον άπεκατέ- 
στησεν ό διαμερισμός τής Βουλγαρίας καί τής Βοσνίας ή κα- 
τοχή.

’Εκτός λοιπόν τής ηθικής ένεργείας, ό Ελληνισμός δέον νά 
συνταχθή όσον έ'νεστι στρατιωτικώς, ί'να ληφθή ύπ’ οψιν έν 
τοιαύτφ πάλν) καί προσπορισθή τό έκ ταύτης δυνατόν καί 
άνήκον αύτώ όφελος. ’Εν μεν τ γ  Μικρά ’Ασία έχει ανάγκην
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πολιτικών ιεραποστόλου, έν δέ τή Εύρώπνι γεγυμνασμένων 
μαχητών, ίνα έκ τής ένοίσεως τής τοιαύτης ίκανότητος και 
ένεργείας είσέλθ'ρ εις τό εΰελπι στάδιον τής μελλούσης άνυ- 
ψούσεως αύτοϋ.

’Ενόσω ανατολικόν ζήτημα ΰιρίσταται ή 'Ελλάς δέν δύναται 
νά έπιδοθή μετ’ ώναπεπαυμένης τής συνειδήσεως είς την έπί- 
δειξιν μέτριου μέν, συγκεντρωμένου δέ καί βεβιασμένου πλου- 
τισμ.οΰ ή πο7α»τελείας, διατελούσης έν οίκτρά άντιθέσει τή 
καθόλου προόδω, τή ΐσχύϊ και ευημερία τοΰ Κράτους* διότι 
ούαί τώ έθνει έκείνω,αύτινος οί μέν κάτοικοι σμ.ικρύνονται άπό 
γενεάς εις γενεάν κατά 3 δακτύλους, αί S i  κατοικίαι ύψοΰν- 
ται κατά τρεις όρο'ράς, ώστε έν μ.εγάοοις καί έπαύλεσι νά κα- 
τοικήσωσι μ.ετ’ ού πολύ αραχνοειδή τινα καί σπιθαμιαία ό'ντα, 
εύθραυστα ώς τά κύπελλα τοΰ πολυτελούς κόσμ.ου αυτών, 
άντί άνδρών δυναμένων νά έπιζητήσωσι καί διατηρήσωσιν ά- 
νεςαρτησίαν καί υπεροχήν έν μέσω γιγάντων έν πληθυσμ-ώ καί 
ηρώων έν πολεμ.ικοΐς άγώσι.

'11 'Ελλάς πρέπει νά γίννι 'Ελλάς στρατιωτική, έάν θελνι 
νά υπάρ|γ) 'Ελλάς τοΰ μέλλοντος, παυσάτωσαν δέ κατά τόν 
ποιητήν οί ύπηρέται τής Κυβερνήσεως, οί στοιβάζοντες είς τά 
στέρνα ήμ,ών πάγους ναρκούσεως καί οί μ.ετ’ εκείνων περιψο- 
βίζοντες ήμ.άς δημ-οσιογράφοι.

Παυσάτωσαν προ πάντων οί έλπίζοντες έπί τήν εκούσιον 
αρωγήν τής ’Αγγλίας, ής τήν άπό τοΰ 1821 ανθελληνικήν 
πολιτικήν έπεσφράγισε κα'τά 1878 ό S . Norlhcole, μετά τό 
τέλος τοΰ Ρωσσοτουρκικοΰ πολέμ,ου καί τήν κατάπαυσιν τής 
τελευταίας ελληνικής έπαναστάσεως, διακηρύττων έν τώ κοι- 
νοβόυλίω τής 8 /20  ’Οκτωβρίου ότι:

«Ή αγγλική Κυβέρνησις πολιτικήν αρχήν αυτής έχει τήν 
έν Εύρώπν) ύποστήριξιν τής Τουρκίας, θεωρεί δέ γελοΐον νά 
όνειρεύηταί τις τήν άντικατάστασιν αυτής Οπό τής 'Ελλάδος»!

'II άντικατάστασις αΰτη είναι μ.οιραία καί αναπόδραστος, 
έσεται δέ απόρροια τής μ.ελλούσης Σλαβοτουρκικής πάλης, ά- 
ποβήσεται άνάγκη πολιτική, ήν ή ’Αγγλία προ πάσης ά'λ- 
λης Δυνάμ,εως θέλει αναγνωρίσει ά'κουσα καί υποδείξει ίσως 
τή Εύρώπνι. Κατά τήν στιγμήν όμως ταύτην τήν σοβαράν καί
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κρίσιμον ό 'Ελληνισμό; δεν πρέπει νά έπαιττί διά βακτηρίας 
καί πη'ρα; προ τη; θύρχς των Ευρωπαϊκών ανακτοβουλίων, άλ
λα νά φρουρά διά τη; λόγχη; καί τη; πλήρους πυριτιδοθηκης 
αύτοΰ έπί του μεταιχμίου των πεδίων τοΰ νέου άγώνος, ό'στις 
μετ’ οΰ πολύ θέλει αποφασίσει περί τη; τύχη; τη; έδρα; τη; 
Βυζαντινή; Λΰτοκρατορία; καί τοΰ καταρρέοντο; Μουσουλμανι
κού δεσποτισμοΰ.

νΙσω; ό χρόνο; εσεται μακρότερο; η βραχύτερο; τοΰ ύπο- 
λογιζομένου, όπωςδηποτε όμω; άπό τοΰδε εγκυμονεί ύπό τον 
άπαραβίαστον καί ακίνητον αύτοΰ πέπλον την λύσιν ταύτην.

Κατά τον III π . χ . αιώνα ύπηρχεν εν Φρυγία δεσμός^ οΰ- 
τινο; ή λύσις είς την σπάθην τοΰ μεγάλου άνδρό; τη ; επο
χής εκείνης άπέκειτο.

’Από των άρχών τοΰ καθ’ ημάς αίώνο; ύφίσταται έν Βο- 
σπόρω δεσηός ετερος, ούτινος ή λύσις εί; την σπάθην καί πά
λιν άπόκειται ρ.εγάλου τίνος τη; συγχρόνου γενεάς.

’Εν τοιαύτν) θέσει πραγμάτων καί απέναντι τοιαύτης άναπο- 
δράς-ου λύσεως,πολλαχόθεν προαγγελλομένη; κ έπιδιωκομένης, 
μ,ωρός 6  μ,ή άκονέζων την σπάθην αύτοΰ.
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Μ Ε Ρ Ο Σ  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Ν

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ 1878

Τ 1 Έ Ϊ& Ζ  T H S  D EN  Γ ΐΕ Κ Γ Ε ί

Του 1878 ή έπανάστασις, βεβιασμένου καί άτυχες έ'ργον 
λαού άπροπαρασκεύου πλήν άδικουμένου έν εποχή γενικής έξε- 
γέρσεως καί πολίτικης άποκαταστάσεως των έν τή ’Ανατολή 
υποδούλων τώ Τουρκικώ Κρατεί λαών, είναι ούχ ήττον συνέχεια 
τών άπδ του 1821 ένοπλων διαμαρτυρήσεων της Ελληνικής 
φυλής κατ’άνωτέοας μ.έν χλήν αδίκου καί ά.συνέτου άποφάσεως, 
στερησάσης αυτή τοΰ πλείστόυ τής δι’ άφθονων αιμάτων ποτι- 
σθείσης πατρώας κληρονομ,ίας.

Καί ή παρούσα ίςορική σελίς,ς·ενώς συνδεδεμ,ένη μ.ετά τών τοΰ 
185 ί  καί 1866, διεκδικεϊ άναμφιλέκτως δικαιώματα εθνικής 
αναγραφής, ού ρ.ήν άλλα καί κριτικωτέρας τίνος μελέτης, καθ’ 
δσον ανάγεται εις εποχήν κρισιμ,ωτέραν τών παρελθουσών, καθ’ 
ήν νέα έτέθησαν θέμεθλα τής έν τή Εύρωπα'ίκή Τουρκία έθνι~ 
κής έπικρατήσειυς, νέαι δέ περί αυτής ΐδέαι ήρςαντο έγκυρ.ο- 
νουμεναι έν τή συνειδήσει τών ’Αρειοπαγιτών τής Δύσεως.

''Αμα ώς έπί τοΰ όρίζοντος τών όμόριυν επαρχιών έφάνησαν 
τά πρώτα σημεία τής έπαναστατικής έξεγέρσεως καί έν τή 
έλευθέρα συγκίνησίς τις πάραυτα, ώς είκός, μ,ετεδοθη ταΐς δια- 
φόροις τής κοινωνίας τάξεσι, καθ’ δσον τδ έθνος,· άφυπνισθέν τοΰ 
τέιος λήθαργου προ τών σλαβικών θριάμβων καί τής εύρωπαϊ- 

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΎ 1878 ΜΕΡ. β' .  7
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κής απραξίας, κατηννόησε τόν κίνδυνον της μελλούσης παραγ- 
κωνίσεως αυτού.

‘Η συγκίνησις όμως αΰτη δέν είχε την πάνδημον έκφανσιν, 
οΰτε τον ένθουσκυδη χαρακτήρα προγενεστέρων εποχών, καθ’άς 
ή ελληνική νεότης έν πολίτικη, άφροσύνν), άλλα καί άκράτω 
φιλοπατρία, ώρμησεν έπΐ των πατροπαραδότων οπλών, ά'τινα 
ακρωτηριασμένη καί απόμαχος χειρ είχεν άναρτήσει υπό τάς 
αγίας εικόνας της χριστιανικής πίστεως.

’Αληθώς καί πάνυ δικαίως η εθνική συνείδησις την φοράν 
ταύτην άπήτει την έλευθέραν 'Ελλάδα συντεταγμένην καί ά- 
ξιόμαχον, ϊν’ άξιοπρεπώς κατέλθφ είς τόν υπέρ της δούλης α
γώνα, καθ’ήν εποχήν τό παν υπέρ αυτής έκηρύσσετο καί αυ
τοί δέ οί έν ταΐς δούλαις έπαρχίαις την μεγαλειτέραν επιρροήν 
έ'χοντες, πρεοβύτεροι καί νουνεχέστεροι, επιμόνως άπγίτουν καί 
άδιστάκτως άνέμενον κορώνα βασιλικήν !

Μετά τό 1854  αί-επαναστάσεις τών άτακτων είχον άπο- 
λέσει παν αυτών γόητρον. Συνεκινοΰντο μέν άπαντες είς την 
ιδέαν τής έξεγέρσεως, βαρέως την τουρκικήν δεσποτείαν φέ- 
ροντες, άλλά τήν έξέγερσιν αυτών ήθελον νά βασίσωσιν επί 
τής εξόδου τον ελληνικόν στρατόν.

Καί ό δυστυχής ούτος στρατός, θαρραλέος καί πρόθυμος ινα 
τείνρ άρωγόν χεΐρα τοΐς δουλεύουσι καί καταδυναστευομένοις 
άδελφοΐς αύτού, έμπλεως χαράς ό'τι, ή οδός του ευφροσύνου 
αύτοΰ καθήκοντος ήτο ενώπιον αυτού ήδη, πλήρης ελπίδων ό’τι 
τό στάδιον τής δόξης μετ’ ού πολύ καί δ ι’ αυτόν ήνοιγεν, ή- 
κουσε πρωίαν τινά, παρά τήν μεθόριον γραμμήν φρουρών, τούς 
πρώτους τής σφαίρας συριγμούς άπό τού ύψους τής Μονής-Ξε- 
νιάς καί τής 'ϊψηλής-Παναγίας.

Αί δοΰλαι έπαρχίαι έρρίπτοντο αΰθις είς τόν άγώνα άπε- 
γνιοσμέναι καί άπέλπιδες* ό δούλος ελληνισμός κατελιμπά- 
νετο είς τάς δυνάμεις αυτού, προκαλών τήν πυρπόλησιν τών 
χωρίων, τήν έρήμιυσιν τών άγρών καί τήν σφαγήν τών γυ
ναικοπαιδών.

Καί τότε ό ελληνικός στρατός διέβη τά σύνορα, ϊνα προ- 
λάβτρ ταύτα πάντα, καταλαμβάνων τά έπαναστάντα μέρη,

. μέχρις ού ή Ευρώπη λάβν, πρόνοιαν περί αύτών’ άλλ’ ενώ σύμ-
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πασα ή δούλη χώρα έσκίρτησεν επί τή Θέα ταύτη, ή Ευρώπη 
συνωφρυώθη καί επί τοσούτΐρ έταράχθη, ώστε αί έμπροσθο ■ 
φυλακαί των έκ Λαμίας όδευσάντων ταγμάτων ήναγκάσθησαν, 
άποχαιρετίσασαι τούς επί των επάλξεων του Δομοκοΰ βασι
βουζούκους καί Γκέκας, νά έπανέλθωσι διά τής οδού, ήν διά 
μέσου χιόνος τήν προτεραίαν διήνοιξαν, είς τά πρώτα αυτών 
ειρηνικά καταλύματα.

Ούτω, της Θεσσαλίας ιδίως ή χώρα, άφέθη έ'ρμαιον τνί 8η- 
ριώδει έκδικήσει τών έμμανών Γκέκιδων καί πειναλέων βασι
βουζούκων, καθ’ ών οί τολμηρότεροι τών εγχωρίων έπρόκειτο 
νά ύπερασπίσωσι ο,τι προσφιλές καί πολύτιμον. Την άπομόνω- 
σιν αύτών εύσπλαγχνιζύμενοι παρέμεινον ολίγοι στρατιώται, 
παραβαίνοντες τό στρατιωτικόν αύτών καθήκον προς έκπλή- 
ρωσιν καθήκοντος εκτάκτου περιστάσεως, καθ’ ήν ούδεμία επι
ταγή είναι ισχυρότερα της φωνής της καοδίας.

’Από τη^ στιγμή; εκείνης οίοςδήποτε ενδοιασμός της ελ
ληνικής νεότητος ήτο αδικαιολόγητος, προδίδων κατάπτωσιν 
φρονήματος εθνικού καί απώλειαν τής αρετής εκείνης, δ ι’ ή; 
επί αιώνας ό 'Έλλην μαχόμενος ένεκαρτέρησε καί διετήοησε 
την πολεμικήν αυτού άξίαν, έφ’ ής κυρίως πρέπει νά στηρί
ζονται οσα τών εθνών πρόκειται νά διεκδικήσωσιν ελευθερίας 
καί ανεξαρτησίας δικαιώματα κατά δεσποτών ή τυράννων.

Ούχ ήττον τούς τοιούτους ενδοιασμούς έπηύξησεν ό τρόπος 
τής ένεργείας τών άναλαβόντων την ένίσχυσιν τών έν τνί δού
λη άγωνιζομένων δ ι’ αποστολής εθελοντών τινων, έκ τών υπο
δούλων κυρίως επαρχιών καταγομένων.

Περί τής ένεργείας ταύτης Θέλομεν διαλάβει έν συντόμω 
ένταΐθα, καθ’ όσον έν ταύτφ καί ή υπόληψις καί τό χρήμα τού 
πανελληνίου διεκυβεύθησαν.

'Εθνική Αμννα  καί ΆδεΛφότης^ σωματεία από τίνος χρό
νου εργαζόμενα καί ύποβοηθούντα την κατά τής τουρκικής δε
σποτείας όσημέραι άναφαινομένην έλευθερόφρονα τάσιν τού έν 
’Ηπείρω, Θεσσαλία καί Μακεδονία δούλου 'Ελληνισμού, ένω- 
θέντα καί την Κ.’Επιτροπήν σχηματίσαντα υπό τήν πρόεδρε ίαν
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του Π. Ιίαλλιγά, ενός των διακεκριμένων νομομαθών τής ελ
ληνικής προυτευούσης, είχον συλλέςει ποσόν ούκ εύκαταφρόνη- 
τον *, δ ι’ οό, εί καί ήδύναντο νά σπεύσωσιν οπουδήποτε μάλ
λον εγκαίρως, έσκέπτοντο μετά δισταγμού περί της ώρας καί 

' του τρόπου της ένεργείας, καθ’ όσον μάλιστα έν ’Αθήναις ού- 
δείς ύπήρχεν αύθεντικώτερος γνώμων των τηλεγραφικών συρ
μάτων, ά'τινα πλειστάκις καί άντιφάσεις καί ανακρίβειας μ,ε- 

■ τέδωκαν κατά την διάρκειαν της ρωσσοτουρκικής πάλης.
Τό μέν έ'ργον ήτο όμολογουμένως σοβαρόν, οί δέ διέποντες 

αυτό άνεπαρκεΐς καί έν μέρει άκατάλληλοι* αί μέν περιστά
σεις ήσαν κατεπείγουσαι, ή δέ θέσις της 'Ελλάδος δυσχερής, 
καθ’ όσον ή Κυβέρνησις αυτής, ή Οικουμενική, κανονίζουσα ε
πίσης τάς ένεργείας αυτής συμφοίνως ταίς τηλεγραφικαΐς εί- 
δήσεσι καί παλαίουσα έν τοΐς κύμασι τών άσυμφωνιών, είς 
ναυάγιον οίκτρόν καί άναπόφευκτον έφέρετο, ένώ ό Έλληνι- 
σμ.ός, την έπικειμένην λύσιν προβλέπων, μάτην γοερώς έπα- 
νελάμβανε : ΛπεύσαΓε /

’Εκτός τών έν Θεσσαλία καί οί τής Μακεδονίας καί ’Ηπεί
ρου έλληνικοί πληθυσμοί, έ'τοιμοι κατά τό μάλλον καί ήττον 
προς έςέγερσιν, τά έπικουρικά μόνον σώματα έθελοντών τινων 
αντί συνΟήμ,ατος άνέμενον, άλλα διευΟυνόμενα υπό άρχηγών 
καί σωματαρχών ικανών, ευπειθών καί ίεραρχικώς συνδεδεμέ- 
νων, μ,ετά σχεδίου καί τάζε ως καί τών άλλων άπαιτουμ,ένων.

"Εκαστος "Ελλην άνέμενε νά ί'δν) έν μια καί τή αυτή νυκτί 
τής τε Μακεδονίας καί τής Θεσσαλίας καί τής ’Ηπείρου τούς
Γ. 'Αρχηγούς ύψούντας την σημαίαν τής έξεγερσεως εν μέσω 
χιλιάδων μαχητών, συγχρόνως δέ καί αίφνηδίως είς την κατά 
τού δεσπότου πάλην προβαίνοντας, ώστε πριν ή ούτος λάβν) 
καιρόν ένεργείας, κύριοι τών μάλλον έπικαίρων σημείων γενό- 
μενοι, ν’ άντιτάξωσιν είς τό μετά ταύτα κρατεράν άμυναν,

* ΛυπούμεΟα ο~ι, ή εν τή παρούσϊ) ιστορία δημοσίευσις τής Γεν. 
Λογοδοσίας, ήν έγγράφως έζητήσαμεν, έθεωρήΘη μετά σύσκεψιν τών 
αρμοδίων ά'καιρος. Έλπίσωμεν δτι, εν καιρω ίκανοποιηθήσεται ή δί
καια περιέργεια τού δημοσίου, δπερ διά τοιαυτης καί μόνης Θέλει 
γνωρίσει πολλά, περί ών εύλόγως ενδιαρέρεται καί περί ών δεν δυ- 
ναται άλλως ακριβή ιδέαν νά εχη.
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μέχρις ού τό έν Βερολίνω συνέδριον καί περί τής τύχης τού 
υποδούλου ‘Ελληνισμού άποφασίσνι.

’Αλλ’ έάν δεν ήτο δυνατή τοιαύτη τις έπανάστασις, διαρ
κής, μόνιμος, έπιτόπιος, δυναμένη νά κλονίσφ την Τουρκίαν 
καί συγκινήσφ την Ευρώπην, ένεκα τής άνεπαρκείας των με- 
σων καί τού ακαταλλήλου των περις·άσεων, προκειμένου όπως 
λόγος καί μόνον γίν/) περί ελληνικού ζητήματος διά των 
γνωστών άρματωλικών (jucrillas καί ολίγων τυφεκοβολισμών. 
από κορυφής εις κορυφήν καί από φάραγγος εις φάραγγα, ήρ- 
κουν όλίγαι έκαντοντάδες άντρων, ούόεμίαν άπαιτούντο^ν έκ
τακτον καί μεγάλην δαπάνην, άνευ άναστατώσ,ρως καί θορύ
βου, όπως έκτελέσωσι τό έργον έπιτυχέστερον ή οί έκ τού 
σύστασην έν Βολιανοίς, Λυκουρεσίω καί Μακρυνίτσνι κατά των 
οθωμανικών στρατευμάτων πολεμήσαντες καί ύπο/ωρήταντες.

Ναί* εάν μέν ή έπανάστασις εις τό άμεσον αποτέλεσμα 
τής εδαφικής αύξήσεως τού ελληνικού Κράτους απόβλεπε, 
διά τής σοβαράς ένισχύσεως των υποδούλων, έπιπολαίως καί 
κακώς διεξαχθεΐσα, ήτο άνεπαρκη'ς* εάν δ ’ απλώς προύτίΘε- 
το την διπλοψ.ατικήν οδόν νά προλειάννι, ή σπατάλη, καί a t 
διαστάσεις αυτής ήσαν περιτταί καί αδικαιολόγητοι.

’Αποδοκιμασίας αξίαν Οεωρούμεν την τάξιν των άνδρών ε
κείνων, οίτινες, έξευτελίζοντες τήν εαυτών πατρίδα καί τούς 
αντιπροσώπους ή κυβερνώντας αυτήν διά τίτλων μομφής βα
ρύτατης, καταδεικνύουσιν ότι, τά κομματικά μ.ίση καί αί πο- 
λιτικαί άντιζηλίαι, διαφθείρασαι τά δημόσια ήθη, έπότισαν 
τον έλληνικόν λαόν τό δηλητήοιον τού δισταγμού καί των υ
πονοιών οΰ μόνον ως προς τόν πολιτικόν, αλλά καί τον ατο
μικόν χαρακτήρα, παντός διαπραττομένου τά δημόσια καί έν 
ταΐς έθνικαΐς ύποθεσεσι πρωτοστατούντος' ουδέ παραδεχό- 
μεθα οτι, έξέλιπε τής χιόρας ταύτης ή αρετή, ώς τά κρίνα 
έκ τής κοιλάδος τού κλαυΟμώνος, πεποιΟότες οτι, καί τιμιό- 
της καί φιλοπατρία περικοσμούσι τόν δημόσιον καί ιδιωτικόν 
χαρακτήρα π;ολλών δυσφημούμενων άνδρών τής ελληνικής πο
λιτείας. Οΰχ ήττον όμως παρατηρητέον ότι, ή. άνάμιξις, τού· 
ποίιτιχοΰ χομμαησ/ιοΰ έν παντί καί μάλιστα τοϊς ύψίστοις. 
καί ίεροιτέροις τής Πατρίδος είναι όλεθρία, ή δε άκαταλλη-
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λότης περί την διοργάνωσιν καί διεύθυνσιν υποθέσεων, άπαι- 
τΟυσών δεδοκιμασμένχς ειδικότητας, όλεθριωτέρα.

Καθηγηταί του Ρωμαϊκού καί Γαλλικού Δικαίου η έμποροι 
καί τραπεζΐται εντιρ.οι καί φιλοπάτριδες δεν ήδύναντο, όμο- 
λογουμένως, νά έργασθώσι, μεθ’ άπάσας τάς άγαθάς καί ειλι
κρινείς προθέσεις αυτών, έπιτυχέστερον* διότι οί δούλοι λαοί 
δέν προετοιμάζονται εις την ελευθερίαν, όπως οί σπουδασταί 
εις τάς έζετάσεις, ούτε αί έπαναστάσεις διευθύνονται ώς τα 
εμπορικά καί τραπεζιτικά καταστήματα.

Δυστυχώς, τοιαύτην τινά ό'ψιν παρουσιάζουσιν αι ένέργειαι 
τής Κ. ’Επιτροπής, ώς προς την δ ι’ επικουρικών σωμάτων ένί- 
σχυσιν τών έπαναστασών έπαρχιών.

Μή θέλοντες νά έςετάσωμεν ένταϋθα, αν ή ελεύθερα ιδιω
τική 'Ελλάς έβοήθησεν αρκούντως, ώς ά'λλοτε, την δούλην, 
άποςέλλουσα ά'νδρας δυναμένους νά ύπενθυμίσωσι τώ ’Αμούς- 
άγα καί διδάζωσι τώ ’ίσκενδέρ-πασα την πολεμικήν αρετήν 
τών άετιδών τού 4 821 — διότι πασίγνωστον είναι ότι, ού 
μόνον τής εγνωσμένης aif/ac> άλλά καί τών καταλλήλων oro- 
/ιάτων καί τοϋ άπαιτουμένου αψατος  αυτής έφείσθη κατά τό 
1 8 7 8 — φέρε ίδωμεν έν όλίγοις τά τοϋ τρόπου τής στρατολο
γίας καί τής καθόλου διοργανώσεως τών έπικουριών.

*Ως καί κατά τό 1854, αντί νά έκλεχθώσιν οί κατάλλη
λοι έκ τών δούλων έπαρχιών αρχηγοί, συντασσομένων αύτοΐς 
μετά τών αναγκαίων υποχρεώσεων τών διαφόρων σωματαρ
χών καί άναφανώσιν οσω έ'νεστι ταύτοχρόνως έν ταίς έπαρ- 
χίαΐς αυτών μετά σχεδίου, προδιαγεγραμμένας έ'χοντος τάς 
βάσεις, σιόματά τινα άτελώς συντεταγμένα ή'ρξαντο τής πο
ρείας αυτών, προειδοποιοϋντα οΰτω τους Τούρκους περί τής 
προσεχούς γενικής έξεγέρσεως.

'Ο έν ’ΐωαννίνοις διαμένων Μουσλίμ-άγάς, έγγονός του ’Α- 
βίσ-Βασσιάο, έγραφε κατά τάς άρχάς Αύγούστου τοΐς έπιστά- 
ταις* τών έν Θεσσαλία κτημάτων αύτοϋ Χαλαμπρεζίου, Λου
τρό», Παλφουρίου καί Κοβανάτων περί τής μελετομένης έπα- 
ναστάσεως, καθ’ όσον μάλιστα ή έν ’Αγυια ατυχής αποστολή

* Θ. Γκορίλλα, Παπαγιάννν; και άλλοις.
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δπλων και πολεμοφοδίων κατά τήν 20  ’Ιουλίου 1877 είχε 
προδο!>σει καταφανώς τάς επαναστατικά; προθέσεις και ένερ- 
γείας, συνεπώς ή οθωμανική Ιίυβέρνησις ήρξατο λαμβάνουσα 
τά κατάλληλα μέτρα, έφ’ οσω επέτρεπον αυτή αν δυσχερείς
τότε περιστάσεις.

’Αλλ’ ο,τι παράδοξον και αξιόμεμπτου, είναι κυρίως ή· πα
ραδοχή ατόμων τινών ώς σωματαρχών, ούδέν προσόν έχόντων 
και αδιακρίτως μετά τών λοιπών συγκαταλεχθέντων. ‘II άνά- 
μιξις αυτή στοιχείων τινών φαυλότητος, θρασύτητος καί α
πείθειας μετά τών έξ αισθήματος φιλοπατρίας καν μετά συ- 
ναισθήσεως εις τό.ν αγώνα κατελθόντιυν^ υπήρξε τό πάντων 
όλεθριιότατον.

Προς έπίμετρον, η στρατολογία άνετέθη καλή τή πίστες 
καί άνεξελέγκτως τοϊς διαφόροις σωματάρχαις, επί τή βάσει 
80— 100 δραχ. δι’ ενδυμασίαν καί διατήρησιν η αντιμισθίαν 
έκάστου άνδρός, οπερ βεβαίως ήρκει, άφοΰ. έν τοις Γ. ’Αρχη- 
γείοις εΐχον σχηματισθή επιμελητήρια·.

Καί είναι μέν άληθές ότι, έν τνί φύσει τών άτάκτων σω
μάτων έγκειται ητε σπατάλη καί κατάχρησις, δ ι’ άς καί της 
τελευταίας έπαναστάσεως κατηγορούσιν, ούχ ήττον όμως με- 
γαλειτέρα· πρόνοια καί αΰστηροτέρα έξέλεγξις, ένί λόγφ συ- 
στηματοποίησίς τις έπιβλέψειος, ήδύνατο νά προλάβ-ρ η, περιο* 
ρίσ'ρ άμφοτέρας..

Τί λοιπόν συνέβαινεν, άφοΰ ούδείς σχεδόν ή σπανίως έφρόν-· 
τιζε νά πληροφορηθ-?) περί του άριθρ.οΰ τών άπερχομένιον σωμά
των, του ιματισμού καί τών ά'λλιυν προμηθειών αυτών;

Τινές τών σωματαρχών μόλις έστρατολόγσυν τό·ήμισυ τών· 
άνδρών, δι’ ους· είχον λάβει τό άνάλογον ποσόν, η έλάμβανον· 
μεθ’ εαυτών, αντί μαχητών, φιλικήν μέχρι τής μεθορίου συν·*- 
οδίαν.

"Αλλοι, από ευτελούς οικονομικού πνεύματος όρμώμενοί,, 
ώδήγησαν έπί τών- όρέων καί τών πεδίών τών μαχών έθέλον- 
τάς πολλών δεόμενων, ά'τινα ήσαν ήναγκασμένοι νά λαμβά- 
νωσιν ώς ΐ^ύναντο  έκ τών χωρίων, δι’ ών διήρχοντο. Αί ελ
λείψεις αύται καί ή τών σωματαρχών γλισχρότης έγένοντο- 
αφορμή τής διαλύσεως τών σοψ.άτων, ένώ τινες τών εθελοντών'
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έπλήρωσάν τοϋ ιματισμού τό άντίτιμον, ινα συμπεριληφθώσιν 
έν τοΐς έπαναστατικοΐς σώμασι.

Τοιοΰτο αίσθημα ύπήρχεν άφ’ ενός, τοιαύτη δέ άσυνειδησία 
άφ’ ετέρου καί κατάχρησις !

’Ενίοτε όμως, μεθ’ ό'λην τήν καλήν έτέρων σωματαρχών θέ- 
λησιν καί τάς ειλικρινείς προσπάθειας, έθελονταί τινες έλει- 
ποτάκτουν κατά τήν διάβασιν των συνόρων η πολΰ προ αυ
τής, συνεπιφέροντες τήν έθνικήν λείαν, προσερχόμενοι δ’ άλ- 
λοις ςρατολογοϋσι έπανελάρ-βανον τό ασυνείδητον αυτών έ'ργον.

Ταϋτα δέ, διότι αί άρμ,όδιαι άρχαί δεν έκώλυον την έν τή 
ελεύθερα γή επάνοδον τών αλιτήριων.

’Αλλά καί μεταξύ τών σωματαρχών δεν υπήρχε σχετική 
τις συρ.φωνία καί τάξις νενομ,ισμενη, ώς προς τους ά<ρ’ ενός εις 
άλλο σώρ.α ρεταβαίνοντας’ τουναντίον μ.άλιστα ένιοι αυτών 
διά παντός τρόπου έζητουν νά έπαυξήσωσι τον αριθμόν τών 
ίδιων άνδρών διά της έλαττώσεως του τών έτέριυν.

Τοιουτοτρόπως, ώς έκ της τοιαύτης έλευθέρας μεταβάσεως 
καί προθύρ.ου παραδοχής, οΰ μόνον ό άριθρ.ός τών εθελοντών 
δέν ηύξανεν, ένο> χρηματικά ποσά αφειδώς προς τούτο έδα- 
πανώντο, αλλά καί πολλοί αυτών καθίσταντο απειθείς, αύθά- 
δεις καί θρασείς, άνευ συναισθήσεως υποχρεώσεων καί καθη
κόντων, σοβαρά προβάλλοντες κωλύρ.ατα τοϊς σωματάρχαις 
αυτών, ρ.ή δυναρ.ένοις νά ύπολογίσωσιν ασφαλώς την αριθμη
τικήν τών ιδίων σωρ.άτων δύναρ,ιν.

Πολύ διάφορος ή κατάστασις τής επαναστατικής στρατιάς 
ήΟελεν εΐσθαι, εάν, εκτός του αναγκαίου καί καλού ίματισμευ, 
υπό τής Κ. ’Επιτροπής παρεχομένου, ώρίξετο μικρά τις, άλλά 
τακτική, ρ,ηνιαία ρ.ισθοδοσία, άπηγορεύετο δέ τώ άνήκοντι ένί 
τών σωρ.άτων νά περιφέρηται άνευ φύλλου πορείας ελευθέριος, 
παντός μή συμρ.ορφουμένου τοΐς διατεταγμένοις συλλαμ,βανο- 
μένου καί άφοπλιζομένου.

Ούκ ολίγα αυτοκέφαλα στίφη κατά τήν Θεσσαλίαν άπην- 
τήσαρ.εν, δίκων λύκων, κατ’ αρέσκειαν περιφερόμενα καί δ ι’ 
οπ/κον Σςισσεπω (οπλισμένα, οικτρας ο εικονος παρεστημεν 
θεατοί εθελοντών ημίγυμνων ή ράκη περιβεβλημένων.

Τίς άρνηθήσεται τήν ·έπί τού ήθικοΰ αυτών όλεθρίαν επί-
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δρασιν τής τοιαύτης καταστάσεως, συνεπεία τής οποίας ού- 
δείς λόγος σεβασμού η ύποχρεώσεως συνέδεε μ.ετά του αρχηγού 
καί τής σημαίας τού σώματος;

Εί καί τοσούτω ατυχείς άπέβησαν αί συνθήκαι, ύπό τό κρά
τος των οποίων τα πλεΐστα των επαναστατικών σωμάτων 
συνέστησαν, ό τά καθέκαστα των μαχών έξετάζων μετ’ έκπλή- 
ξεως οσω καί εθνικής υπερηφάνειας παρατηρεί ότι, άντρες κατά 
τό μάλλον καί ήττον άπειροπόλεμοι, είς τάς κακουχίας των 
πολέμων πρώτον ήδη εκτιθέμενοι καί ώς επί τό πλειστον κα
κώς οδηγούμενοι, έπολέμησαν κατά πενταπλασίονος καί εμ
πειροπολέμου εχθρικής δυνάμεως μετά θάρρους καί αξιέπαινου 
καρτεροψυχίας.

"ίνα δέ τις κρίνν) περί τούτου δέν πρέπει νά περιορισθή εις 
την έξέτασιν τής αριθμητικής μόνον υπεροχής του εχθρού, ή'τις 
συνήθως έν τή πολυπάθει του ελληνικού έθνους ιστορία άπαν
τα, άλλά καί είς πολλά ά'λλα ν’ άποβλέψ*/).

Κατά πρώτον είς την έλλειψιν σχεδίου καί καταλλήλων 
Γ. ’Αρχηγών έν τή επαρχία μάλιστα Πηλίου* διότι ή αυτόθι 
έπανάστασις, σπουδαιότερα τής έν Μακεδονία καί ’Ηπείριυ, 
ό'που ούδεμία ύπήρχεν έλπίς ότι ήδύνατο νά εύδοκιμ. ήτ-ζι, ώς 
διενηργήθη, μεγάλας ήδύνατο νά λάβ·{ΐ διαστάσεις, εάν έκτός 
τής γ . αρχηγίας άνδρός έπιτοπίου επιρροής καί δεδοκιμασμέ- 
νης στρατιωτικής αξίας, 3 — 4 κέντρα συνίσταντο ύπό αρχη
γούς ίκανωτέρους καί τών μάλλον κατ’αύτήν διαπρεψάντων.

Καί τό μ.έν έν Πηλίω επαναστατικόν κέντρον άναμ.φιβόλως 
είχε σημασίαν πολιτικήν, καθ’ όσον ύπεράνω τού Βώλου καί 
ύπό τά όμματα τών προξένων τής Δύσειυς ή ελληνική σημαία 
διεμαρτύρετο κατά τής οθωμανικής δεσποτείας· επειδή όμως 
διά τε τήν σημασίαν καί τήν τοποθεσίαν ό κατ’ αυτού κίνδυ
νος ήτο μ.εγαλείτερος, καί τά μέσα τής άντιστάσεως έπρεπε 
νά ώσιν ανάλογα καί καταλληλότερα.

Κέντρον ένεργείας ωσαύτως έπρεπε νά θεωρηθή ή "Οσσα, 
μεταξύ τής οποίας καί τού Πηλίου ύψουται τό Μαυροβούνιον, 
καθ’ όσον ρ.άλιστα, διά τού φύσει οχυρού καί έπικαίρου λόφου 
τού Φονιά, ή μεταξύ Λαρίσσης καί Βώλου συγκοινοινία ευκό
λως διεκόπτετο.
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Δυστυχώ; έν τώ διαμερίσματι τούτω ή μεγαλειτέρα ατα
ξία καί σύγχυσις έπεκράτησεν, οτε βραδέως καί μάλλον έκ τύ- 
γης ευάριθμα τινα επαναστατικά σοόματα συνεκεντρώθησαν./V# * ί 1 * I

’Επίσης κέντρον ένεργείας ή έπαρχία ‘Αλμυροϋ έπρεπε νά 
θεωρηθτί, πυρπολουμένης της επί της εις Πήλιον άγούσης ομω
νύμου κωμοπόλεως καί καταστρεφομένων των περί αύτην στρα
τώνων, ινα ή μ.ετά της ’Ανατολικής 'Ελλάδος δ;ιά ξηράς συγ
κοινωνία διατελνί έλευθέρα καί ακίνδυνος.

‘Η έπαρχία ’Αγραφων ως τέταρτον κεντρον δέν είχε μέν· 
μεγάλην την μεταξύ των προρρηθέντων σχέσιν, ήδύνατο δμως 
διά της επαναστατικής διαδόσεως νά σχετισθνί μετά τοϋ έν 
Μακεδονία κινήματος διά τοϋ ’Ολυμπου άφ’ ενός καί των Καμ.- 
βουνίων άφ’ ετέρου, εάν ύποθέσωμεν δτι, έν ’Ολύμπω ή έπα- 
νάστασις, σπουδαιότερον ένεργουμένη, ήδύνατο. νά έδραιιυθ·?)..

Κατά δεύτερον εις την άσυμ.φωνίαν καί ζηλοτυπίαν οπλαρ
χηγών τινων" τό ελαττωματικόν τοϋ έξοπλισμοϋ, ιδίως ώς 
προς την βελόνην τοϋ Σασσεπώ, πολλών άχρηστων έν καιρώ 
μάχης καθιστάμενων* την έν ώραις κρισίμ.οις συνήθη έ'λλειψιν· 
πολεμοφοδίων" την ακατάλληλον προς επανάστασήν ώραν τοϋ. 
έ'τους, άπό τών πρώτων τοϋ ’Ιανουάριου ημερών άρξαμ.ένην* 
τόν χαρακτήρα τών μαχών, έκ τοϋ συστάδην γενορ,ένων, πολ^ 
λάκις δέ καί επιθετικών καί τέλος την αντενέργειαν τών στρα^- 
τιωτικών αργών, κατ’ έμπνευσιν καί διαταγήν τοϋ έπί τών· 
Στρατιωτικών ύπουργοϋ Σ. Πετιρ.εζά, καταδειχθησομένην πολ- 
λαχοϋ της παρούσης διηγήσεως δι’ ώρισμένων γεγ ο νότιον, άτι- 
να δέον νά θεωρηθώσιν ώς τά έκ προκαταβολής μερικά αίτια, 
της έπαναστατικής αποτυχίας.

Καί μεθ’ άπαντα ταϋτα ή έπανάστασις, έπί & μήνας διαρ- 
κέσασα έν Θεσσαλία, ένθα καί σχετικώς ηΰδοκίμ,ησε, δεν στε
ρείται θριάμβων τινών καί δόξης, ούτε τολμημ.άτων καί αν
δραγαθιών έν ’ίίπείρω καί Μακεδονία.

Ή  μετά τάς μάχας Γκιάστας καί Καραλίμ,πεη ύποχώρη- 
σις άπό Δοβοιανης μέχρι Ραδοβυζίου τής ’ΐίπείρου καί ή άπό 
τοϋ ’Ολυμπου τής Μακεδονίας εις "Αγραφα τής Θεσσαλίας 
δράκος έπαναςατών καταδεικνύει έναργώς την τόλμην καί καρ
τεροψυχίαν, κυρίως δέ την έπιτηδειότητα τοϋ Ελληνος.
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Αί έν Θεσσαλία μ.άχαι τής Μονής Σουρβιάς, καθ’ ας ^2  έ- 
παναστάται επί δύο ημέρας άντέκρουσαν δύναμ,ιν ένθρικήνi I  ̂ t ι I
7 0 0 — 1000 άντρων μετά 2 ορεινών τηλεβόλων, φονεύσαντες 
καί τραυματίσαντες 90 περίπου των εχθρών καί διαφυγόντές 
αβλαβείς" αί τής Μονής Ξενίας, καθ’ άς περί τούς 150 έκ 
των 1200 Γκέκιδων επεσον ύπό τάς λόγχας καί τό εύστο- 
χον τών Σασσεπώ πυρ 500 περίπου επαναστατών' αί τού 
Πλατάνου καί ή πρώτη τής Μακρυνίτσης, καθ’ άς δράξ νεα
νιών τινων καί χωρικών άπό πρωίας μέχρι νυκτός ήγωνίσατΟ 
κατά νιλιάδων τακτικών καί άτάκτιυν μετά πυροβολικού καί 
ιππικού' οι τής Σεκλύζης καί Ματαράγκας τέλος αιμοστα
γείς θρίαμβοι ολίγων διμ,οιριών 'Ελλήνων στρατιωτών καί τι- 
νων εθελοντών καθ’ ολοκλήρου τουρκικής στρατιάς άρκούσι διά 
τήν δόξαν άγώνος, ούτινος τήν καταστροφήν ού μόνον ή ατε
λής διοργάνωσις καί κακή διεύθυνσις, αλλά καί ή συμ.περι- 
φορά τής 'Ελληνικής Κυβερνήσειος άναπόφευκτον. καθίστα.

’Εν τή άτυχεί μάχη τής ’Αγυιάς οί έθελονταί παρέσχον δείγ
ματα θάρρους καί ενθουσιασμού, έπιτεθέντες όμως κατά θέ- 
σεως όχυράς καί ύπό στρατού πολυαρίθμου μ,ετά πυροβολικού 
ύπερασπιζομ,ένης, άνευ προηγουμένης συνεννοήσεως καί διευ- 
θύνσεως, επόμενον ήτο ν’ άποτύχωσι καί πάθωσι.

Εις τήν έν Μακρυνίτση καταστροφήν πλεΐστα όσα συνέβα- 
λον, περί ών έν τη οικεία θέσει θέλομ,εν διαλάβει, άρά γε όμως 
ήτό ποτέ δυνατόν νά διατηρηθή έπί πολύ τό ύπεράνω τού 
Βώλου έδρεύον έπα\αστατικόν σώμ,α, καθ’ ού ή τουρκική Κυ- 
βέρνησις ειχεν αποφασίσει νά διαθέση ολόκληρα έμ,πειροπο- 
λέμου στρατού συντάγματα ;

’Αλλά καί τό κατόρθωμ,α τής ύποχωρήσεως διά Βώλου καί 
'Αλμοροΰ, μετά τήν καταστροφήν έκείνην, μόνον τών άγνο- 
ούντιον τον τόπον καί τό μέγεθος τού κινδύνου δεν θέλει έ- 
φελκύσει τον θαυμ.ασμον καί τήν εκπληξιν.

Δεν ήρκει δέ τής ημέρας έκείνης ή αποτυχία προς διάλυ- 
σιν έπαναστάσεοκ, δύο έτι μήνας έν ’Αλμ,υρώ διατηρηθείσης 
καί έν ’Αγράφοις θριαμ,βευσάσης, ά'νευ τών προτροπών καί τής 
μεσολαβήσεως, τών εγγράφουν υποσχέσεων τέλος δύο αντιπρο
σώπων τής αγγλικής Κυβερνήσεως.
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’Εάν τοιαύτα λοιπόν κατώρθωσαν άπειροπόλεμ,οι καί υπό
δουλοι πληθυσμοί, ένισχυόμενοι υπό των προ? βοήθειαν αύτοΐς 
άπελθόντων σπουδαστών, βιομηχάνων, εργατών καί ολίγων 
στρατιωτικών ά'νευ καταλλήλων αρχηγών, τ ί θά κατώρθουν 
σπεύδοντες, ώς άλλοτε, οί αρειμάνιοι της ’Ακαρνανίας, τού 
Λοιδωρικίου καί Καρπενησιού υπό την αρχηγίαν ίκανωτέρων 
τινών καί μεγάλοανόμων γόνων της γενεάς του 1821 ;

Διατί όμ.ως τοιοΰτό τι δέν έγένετο *
'Ο μέν κ. επί τών Στρατιωτικών υπουργός εις έπήκοον πολ

λών καί μάλιστα άνταποκριτού τίνος ευρωπαϊκής έφημερίδος, 
— καυχώμενος ό'τι αΰτώ κυρίως η άποτυχία της έπαναστάσειυς 
οφείλεται— διεκήρυζεν ότι, επίτηδες δεν άνεμίχθησαν οί δυ-- 
νάμενοι νά συντελέσωσιν εις την εύόδο^σιν αυτής- οί λαβόντες 
όμως γνώσιν άποκρύφων τινών πολιτικών έζηγήσεων ού μ,όνον 
άλλοίαν γνιόμην νά σχηματίσωσιν αναγκάζονται, άλλά καί 
νά παραδεχθώσιν ότι, έν τοΐς μη άναφανεΐσιν επί της επα
ναστατικής σκηνής ΐδίιος ύπάρχουσιν οί σοβαροτέρας εύθύνας 
όφείλοντες.

*Ως έκ τής περιστάσεως ταύτης δέν δυνάμεθα η νά έκφρά- 
σωμεν θλίψιν καί έ'κπληζιν επί τή έπισυμβάσφ διασκορπίσει 
του πανελληνίου άβολου, ήν ή μεταγενεστέρα ιστορία τής έ- 
σωτερικής πολιτικής του Κράτους μετ’ άγανακτήσεως, σαφέ
στερου δεδικαιολογημένης, θέλει αναγράψει.

"Οταν αί περιστάσεις έπιτρέψωσι πλήρη καί άκριβή λογο
δοσίαν τής Κ. Επιτροπής καί πάσης άλλης άρχής αρμοδίου 
ή δημοσία γνώμη θέλει σχηματίσει την δέουσαν καί άσφαλή 
περί ενός έκάστου πεποίθησιν* ούχ ήττον όμως οφείλει νά δια- 
κηρύξφ τοΐς όλίγοις έκείνοις ή πολλοΐς, οϊτινες, διαφόρων λό
γων ενεκεν, ούχί τον τρόπον τής ένεργείας, άλλ’ αυτήν την 
ifo'ctr rf/c ίπανασζάσίως ίταμώς άπεδοκίμασαν, ότι, ούτε αί 
ελευβερίαι τών εθνών δι* άφρώδους ζύθου άποκτώνται, άλλά 
διά θερμού αίματος, ούτε αί επαναστάσεις διά λόγων έν τνί 
Βουλή καί άρθρων έν ταις έφημερίσιν εύοδούνται, άλλά διά 
προσωπικών έν ταΐς μάχαις ενεργειών καί ανδραγαθημάτων, 
όμοιων τοΐς τού άοιδίμου Μεταζά καί τού αθανάτου Φλέσσα.

Οίαδήποτε καί άν ύπήρζεν ή διοργάνωσις καί εκβασις τής
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έπαναστάσεως, αυτή καί μόνη συνετέλεσεν εις του ελληνικού 
ζητήματος την καθιέρωσιν' διότι οί Blunt καί Merlin, ώς αν
τιπρόσωποι τη; αγγλικής Κυβερνήσεως, δεν μετέβησαν εις 
τάς αίθουσας των έν Άθήναις μ,εγάρων, ί'να ύποσχεθώσιν έγ- 
γράφως o’,rt £./a|'<aror υπέρ των ελληνικών συμφερόντων, 
άλλ’ εις τούς δρυμώνας των Κελερίων καί του Λουτρού, όπου, 
ούτε έξοχους πολιτικούς άπήντησαν, έν ειρήνη τό μεγαλειον 
τής Ελλάδος όνειροπολούντας, ού'τε μεγάλα ονόματα άγνώς-ου 
μέν στρατιωτικής αξίας, έν βαθμ,οϊς δέ καί άξιώμασι έκλαμ
πρα καί ύπερέχοντα, άλλα τούς αιμοσταγείς, τούς πειναλέους 
καί ανυπόδητους αντιπάλους των αλβανικών στιφών καί οθω
μανικών στρατευμάτων, υπενθυμίζοντας τοίς υπό στέγην άδο- 
λεσχούσι καί έν ασφαλεία μεμφομένοις των έθελοντών την α
νικανότητα η τών δεδουλωμένων την αδιαφορίαν, βαρυστενου- 
σαν έ'τι έν δουλοσύνη πατρίδα, ήτις κατά τον ποιητήν :

Κέντα δυο ολόγυμνα σπαθιά σμιγμένα ’σαν τρικέρι 
Καί μέσ’ τη μέση ένα σταυρό μ’ άνθό στεφανωμένο.

— Γ>ά ποιόν κεντάς τό φλάμπουρο, μη τό κεντάς γ̂ ά μένα ; 
—’Έχει σπαθιά τό φλάμπουρο καί σύ σπαθί δεν έχεις.
— Πά ποιόν κεντάς τό φλάμπουρο, μή τό κεντάς γ’ά μένα ; 
—’Έχει σταυρό τό φλάμπουρο καί θί Τούρκοι τον πατούνε !
— Πά ποιόν κεντφς τό φλάμπουρο, μη τό κεντάς γ’ά μένα;
— Σύρε κ’ όρκίσου ’ς τό Χριστό κ’ έλα νά σού τό οωσω. 

’Εμβήκαν εις την Έκκλησ^ά καί ώρκίσθηκαν τ’ άοερφια,
Άρμ.ατωμένα πη'ρανε τό δρόμο του καθένα*
Ό  Θεσσαλός ’ς τό Δομοκό, ’ς την ’Άρτα ό Ήπειρωτης, 
Ό  τρίτος ό καλλίτερος μακρυά ’ς τον Πλαταμώνα.
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Τά διάφορα αίτια τ ις  αποτυχίας του καθόλου επαναστα
τικού κινήματος έπισύρουσι την προσοχήν τοϋ άναζητοΰντος 
αυτά περισσότερον έν ’ίίπείρω ή αλλαχού, έπιβάλλοντα υπο
χρεώσεις αύστηροτέρας έζελέγξεως, καθόσον ένώ ή χώρα αυτή 
έπρεπε νά γίν*ρ τής έπαναστάσεως τό κέντρον, ένω ενταύθα 
υπήρχαν ελπίδες επιτυχίας ασύγκριτους μεγαλείτεραι ή κατά 
την Θεσσαλικήν χώραν, διά τό έμπειροπόλεμον των χριστια
νών κατοίκων, του τουρκαλβανικού στοιχείου πειθομένου οτι, 
συμφέρον είχεν οΰ μόνον τω κατά τής οθωμανικής Κυβερνήσεως 
άγώνι των 'Ελλήνων νά μ ή άντιδράσνι αλλά καί νά συνδρά
μω αύτω, ούδέν τούτων έπετεύχθη, τής έπαναστάσεους οίκ- 
τρώς έν τοΐς σπαργάνοις αυτής καταπνιγείσης, οπερ ούκ ολί
γον συνέτεινε καί εις τήν αποτυχίαν του έν Θεσσαλία άπομο- 
νωθέντος άγώνος.

'Η ιδέα τής κατηχήσεως, τού προσεταιρισμ,ού καί τής συ
νεργασίας τής αλβανικής φυλής έν τω έλληνικώ άγώνι ειχεν 
έπιδιωχθή έπί Κωλέτου σοβαοώς καί δραστήριους, ώς ποοα- 
νεφέραμεν.

Σπουδαίας έπιρροής αλβανικά στοιχεία, οί μάλλον ίσχύον- 
τες καί ρεκται τής έποχής εκείνης βέηδες, μεθ’ ών καί τινε
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μικρότερα; μέν σημασίας, αλλά δραστήριοι καί τολμηροί, ειχον 
πεισθή ϊνα συμπράξοοσι τοΐ; "Ελλησι.

Δυστυχώς, ή όθοορ.ανική Κυβέρνησις ενωρίς ύπώπτευσε τά ; 
ένεργείας ταύτα;, καίπερ δέ ούδενός την ένοχήν δυνηθεΐσα ν’ 
άποδείξνι, έςώρισεν ούχ ήττον τού; κυρκοτέρου; εις ’ΐκόνιον 
έπί 12ετίαν, σβέσασα ούτω τά πρώτα σπέρματα μεγαλεπι- 
βούλου πολίτικη; ένεργείας, ήτις, αν δραστηρίιο; έπεδιώκετο 
καί συνεχίζετο έκτοτε, ούδεμία αμφιβολία δτι, θά καθίστα τό 
έ'ργον τη; έν ’ΐίπείρω έπαναστώσεω; εύχερέστερον, η μάλλον 
$ά έξησφάλιζε την έπιτυχίαν αυτού.

ϊό  ενδεχόμενον τη; ύποστηρίξεω; τού έν ’ίίπείρω έλληνι- 
κού άγώνο; υπό τού αλβανικού στοιχείου καί κατά τον τε- 
λευταΐον σύγχρονον αγώνα φαίνεται δτι ειχον λάβει ΰπ’ οψιν 
οί τά τη; Ε θηχής  'Λρννης  καί 'Αόβ.1ψόττ)το<; διέποντες, 
άλλ’ αί ένέργειαι αύτών ού μ.όνον έκ χλιαρότητο; καί ανεπάρ
κεια; μέσων δεν έσχον ρίζα; βαθεία; καί μεγαλειτέρα; δ ια 
στάσεις, αλλά καί οίκτρώ; επί τέλους έναυάγησαν έ'νεκεν αν
τιδράσεων καί ραδιουργιών, περί ών $έλομεν άναφέρει.

Ό  τη; Κ. ’Επιτροπή; πρόεδρο; έξετίμα τό όφελος τών τοιού- 
τιον από τινο; ένεργειών, έν περιωρισμ.ένω κύκλω λαμβανου- 
σών χώραν, συμβουλεύουν, όρθώς, νά βασίζωσι ταύτα; ούχί έπί 
απατηλών καί ψευδών υποσχέσεων πρός τού; έπιπολαιοτέρου; 
τών ’Αλβανών, άλλ’ έπί τη; αλήθεια; καί τη; κατανοησεως 
τού πραγματικού συμφέροντος τών νοημονεστέρων.

Τοιαύται δμοι; ένέργειαι δέονται καί χρόνου μακρού καί θυ
σιών οΰκ ολίγων, ούδ’ είναι εύκολον νά στεφθώσι δ ι’ έπιτυχία; 
έν βραχυτάτω χρονικώ διαστήματι καί διά προχείρων μ.έσων, 
καθόσον μάλιστα άντί ν’ άνατεθ"?) ή Γ. διεύθυνσι; τη; έφαρμο- 
γή; εις πρόσωπα κατάλληλα καί έπιβαλλόμενα τοί; δυναμέ- 
νοι; νά συντρέξωσι καί ύποβοηθήσωσι, διεμοιράσθη εί; δεύτε- 
ρεύοντα, άντιπράττοντα προ; ά'λληλα, μ.η δυνάμενα δέ νά συ- 
νεννοηθώσι καί συνεργασθώσι.

’Εκτο; τούτου, εί; την αποτυχίαν συνέτεινε καί ή ολιγω
ρία, ένίοτε δέ καί ή άντίπραξι; τών αρμοδίων κατά τά μ.ε- 
θόρια αργών, ρ.άλιστα δέ τών στρατιωτικών, κατ’ άνωτέραν 
διαταγήν, ώ; έν τοΐ; οικείοι; μέρεσι &έλομεν αποδείξει.
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Τό έν ’ίίπείρω επαναστατικόν κίνημα άπεοανίσυη όπωςδνί- 
ποτέ νά διενεργηθή από δύο κυρίως σημείων' των επαρχιών 
Ραδοβυζίου καί Δελφίνου, τά έν έκάστω των οποίων συμβάντα
έξετάσωμεν.

ΕΠΑΡΧΙΑ ΡΑΔΟΒΥΖΙΟΥ

’Εν τή επαρχία Ραδοβυξίου, συνορευούστ; τώ έλληνικώ Κρα
τεί, συγκοινωνούστ) δε διά του Βάλτου καί μετά των έπί της 
όροθετικής γραμ.μής ελληνικών σταθμών καί χωρίων Μενιδίου, 
’Ανίνου, Λαγγάδας, Ψλωριάδος, Σύντεκνου, Αύλακίου καί άλ
λων, η έπανάστασις ητο αναμφιβόλους- εύχερεστέρα διά λόγους 
εύνοήτους* έπ’ αυτής ο'θεν έ'πρεπε νά βασισθή ή έν τν; επαρ
χία Δελβίνου, έξαπλουμένη ού μόνον διά τών άπό της παρα
λίας όρμησάντων Χειμαριουτών καί άλλων εθελοντών, άλλα καί 
διά τών έκ Ραδοβυζίου καί Τσουμέρκων, διά Σουλίου καί Τσα
μοχωρίων, διεγείρουσα πληθυσμόν; ελληνικούς, έξ ών ήδύναν- 
το νά λάβωσι τά όπλα έν άκαρεί έπέκεινα τών 8 ,500 εκλε
κτών άνδροΰν, ώς έξης:

’Εκ Ραδοβυζίου. .
» Τσουμέρκων. .
» Πεδιάδος "Αρτης 
» Σουλίου καί πέριξ 
» Τσαμοχιυρίων .
» Κατσανοχωριων

1,500
2,800
1,000
2,000

600
700

Διά τό έν τν; επαρχία ταύτν; κίνημα αντί Γ. ’Αρχηγού έκ 
τών έχόντων την μεγίστην έν ’Π πείρου έπιρροήν, άνέλαβον νά 
ένεργησωσιν άπομεμονωμένως καί άσυνδέτως, τή συνεννοησει 
όμως τής Κ. ’Επιτροπής, διάφοροι, έν οίς διακρινεται ό Α. 
Ζερβας, διά τε την νοημοσύνην καί τήν άκρατον Φιλοπατρίαν, 
την στρατιωτικήν πείραν καί τήν έπιρροήν αυτού, ώς γόνου 
ηρωικής καί ένδοξου οικογένειας τού Σουλίου.

Πριν ή ούτος άναφανή μεταξύ τών έκ Βάλτου σωματαρχών, 
τό μάλλον ενεργόν πρόσωπον καί μετά τή: Κ. Επιτροπής
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'συνενοούρ,ενον φαίνεται έτερος τις έν Κροιβασαρά, διά συγγέ
νειας μ,ετά των έν Ραδοβυζίω συνδεδεμ,ένος.

'Ο Φ. Κοντονίκας, αδελφός γνωστού οπλαρχηγού διά την 
γενναιοψυχίαν, ήν κατά τούς προτελευταίους κατά των Τούρ
κ ο ι αγώνας ανέπτυξε, μη έχων ρ.έν την στρατιωτικήν εκεί
νου αξίαν, αλλά δραστήριο; καί επιτήδειος, διετήρησε μέρος 
της επιρροής τού άποβιώσαντος αρχηγού επί των έν Ραδοβυ- 
ζίω, φαίνεται δ ’ 'δτι καί αύθις, ώς καί έν τοϊς προηγουμένοις 
αγώσι, είργάσΟη ό'σω ήτο αύτω δυνατόν, ένα διοργάνωση μικρόν 
^επαναστατικόν κίνημα έν τή επαρχία ταύτη, κατ’ εντολήν της 
Κ. ’Επιτροπής, ώς έκ των εξής εγγράφων εξάγεται·:

ΆριΟ. Πρωτ. 35.

Κ . ’Επιτροπή Έ. Άμύτης χαϊ'Αδελφότητος.
Φ. Κ,—Εμπιστευόμενη εις τον ύμετερον χαρακτήρα καί εΤς τον 

'γνωστόν υπέρ τού "Εθνους ζήλον ή ήμετέρα Επιτροπή, άνατίΟησιν 
εις υμάς τήν εντολήν νά συντελέσητε εις σπουδαίαν συνεννόησιν 
μετά των δμ,όρων ’Αλβανών, ών τά συμφέροντα σήμερον συνταυτί
ζονται μετά τών Ελληνικών. . „ * .

Έν ’ΔΟήναις, τή 30 Αύγουστου 1878.—Π. Κ.

Κ ’Επιτροπή Έ, Ά  μόνης και 'Αδελφότητος.
Φ. Κ.—Τά γραφόμενα σας διά τής επιστολής 21 λήξαντος εμφαί- 

νουσιν δτι, σ π ο υ δ α ί ο υ ς  ειργάσΟητε καί δτι δύναταί τις εκ τών ε
νεργειών υμών νά προσδοκά άποτελέσματα ευάρεστα.......................

Δεν έννοοΰμεν νά καταστήσωμεν τήν "Ηπειρον αίματόφυρτον, αλ
λά νά συντελέσωμεν εις τήν άπαλλαγήν αυτής άπδ φθοροποιού ζυγού.

ΆΟηνησι, 1 Οκτωβρίου 1877.— Π. Κ.
. . . . . Φ. — ’Απορώ πώς δεν έλαβες τήν επιστολήν μου* 
ραφα δτι, κατά τήν πεποίΟησίν μου, άκόμη δεν είναι ώρα*έγραφα

σπεύδε.

σου
μή

Έν Λευκάδι, τή 12 ’Οκτωβρίου 1877.— Α. Β.

Κ . ’Επιτροπή Έ .  Ά  μόνης και ’Αδελφότητος.
Φ, Κ.— Εις τήν Δυτικήν Ελλάδα άπεστείλαμεν τδν Β. όπως ε- 

πιΟεωρήση δλα τά δπλα καί πολεμοφόδια, συγχρόνως άνεΟεσαμεν 
σήν εντολήν νά εύρη δλα τά πρόσωπα προς ά εχομεν σχεσιν και να 
υνεννοηθή π*ρί τών ενεστώτων.
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At πρόοδοι των Ρώσσων είναι ήδη σπουδαία- καί μεγάλαι. Δέν· 
είναι άπίΟανον εντός ο λ ίγ ω ν  ήμερων να πεση ή ΓΙλέβνα και να οια- 
ταχθή πρόοδος τών στρατευμάτων εις τήν Θρμκην. Εις την περί" 
στάσιν ταύτην δελομεν σκεφθη ένεργητικωτερον*

’ΔΟγ.ναις, 1 Νοεμβρίου 1877.—11. Κ.

Λλ Έ χπροπη  'Λμόνης καί ’JdsJyocntoc.

φ. Κ.—Άναλαβοντες τα. σοβαρόν έργον-νά έξεγείρητε τό^'Ραδοβύ- 
ζιον καί. τά Τζουμέρκα δεν άμφιοάλλω οτι, θέλετε Ικπ-ληριυσει αυτό, 
ίτρεπόντως καί θέλετε εύ'ρει π,άντας προθύμους νά χορηγήσουν τήν, 
άπαιτουμενην συνδρομήν.

Τό.’Έθνος θέλει εκτιμ,ήσει τάς υπηρεσίας,.ας έκαστος θάλει προσ
φέρει είς τόν· νεο,ν αγώνα καί θέλει άν,ταμ.είψει αυτόν κατά, τας.πρα-- 
ξέις του.

’Αθήναις, 5 'Ιανουάριου 1878.—Π. Κ..

’Από του Δεκεμβρίου 1 8 7 7  ήρξατο αληθώς·συνεννόησίς τις· 
μεταξύ· του Φ. Κοντονίκα καί τινων τών έ-ν Ρα^οβυζίω περί 
του μέλλοντος έλληνικοΰ άγώνος, φοείνεται οτι θάρρος, προ
θυμία καί άπόφασις υπήρ,χον εν.» τισι τών. εγχωρίων, ελειπεν- 
όμως ή ^ιοργάνωτις προς έγκαιρον εξοπλισμόν.

Τήν άπόφασιν καί προθυμίαν αυτών έκφράζουσι τά εξής α 
ποσπάσματα. σχετικής αλληλογραφίας-::

. . .  . . Φ.— Άφου προηγουμένως· ήνταμώθημεν καί συνωμιλή- 
σ,αμεν μοί έδειξες καί. τήν διαταγήν, τήν ύπό ήμερ. 30 Αύγουστου, 
συνωμίλησα μέ όλους- τούς, χριστιανούς βαθμοφόρους καί σοί γράφο-- 
μεν άμοιβαίως καί ε’ιμεθα συμφωνότάτοι είς τάς διαταγάς; του κ. 
Προέδρου τής Κ. Επιτροπής καί είς τάς προτάσεις, σας.

Όπόταν είναι ή άπ,-όφασις καί τό· συμφέρον· τού Έλληνι 
>υς ημεΓς οί πρώτοι δίδομεν· τήν: περιουσίαν μας εις τήν·

V-κου ε- 
κατα-

~  J f
Ονους
στροφήν καί τούς οίκους μας είς το, πυρ υπέρ του μεγαλείου του ε 
Ονους. Είναι χρέος μας νά· χύσωμεν τύ αιμά μας υπέρ τής ελευΟε-- 
ρώσεώς μας. Σας διαβεβαιοΐ καί ο συνάδελφός μου Σ. Κοσσυβάκης  ̂
τον οποΓον έχετε άδελφόν* σας γρ.άφει καί εμπιστεύεται καί μένομεν*.

’Εν Μπότζτ}, r v j l O ’Οκτωβρίου 1877.— Α· Ν. Μ*

’Εκτος τής προθυμίας ταύτνις τών ενταύθα εγχωρίων^ έ -  
λώ'χβανον χώραν καί άλλαι πολιτικωτέοας <Γ/]'Λασίας ενέργειαν 
προς ^ιευκόλυντιν τής έπαναστάσεως.
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*0 ταγματάρχης του οθωμανικού στρατού, ’Αλβανός τό γέ
νος, ’£ρ.ίν-βεης, είχε καταπεισθή νά βοηθήσ*/ι τό κίνημα, φαί
νεται δέ ό'τι, εΐλικρινώς εΐργάσθη προς τόν σκοπόν, είτε από 
περιωπής την ύπόθεσιν έςετάζων, ως άνήρ μεμορφωμένος καί 
νοτ'μων, είτε άλλων ιδιαιτέρων λόγων έ'νεκεν.

Ούτος είχε κατορθώσει διά προτάσεώς του, παραδεκτής γε- 
νομένης ύπό της οθωμανικής Κυβερνησειυς, νά σχηματίσφ σώ
μα ές έθελ.οντών χριστιανών, έπί τώ λόγω ό'τι, τοιουτοτρό
πως προύλαμβάνετο ή έν τώ έλληνικώ στρατώ κατάταςις αυ
τών, δπερ από τίνος έλάμβανε χώραν.

Οΰτω τά πράγματα έφαίνοντο βαδίζοντα έπιτυχώς, αί δέ 
όθωμανικαί άρχαι, καί περ συλλαβούσαι νέον τινά πεζοδρόμον, 
Γεώργιον Παπαχρήστου, δι’ ού ό ’Ερ.ίν-βεης συνεννοείτο μετά 
τών επαναστατών, καί βασανίσασαι αυτόν ινα μαρτυρήσ·/), ού- 
δέν κατιυρθωσαν νά μ.άθωσι, του νέου καρτερικώς ύπό τά βα
σανιστήρια έκπνεύσαντος.

Περί τών ενεργειών αυτών καί τής μετά τού ’Εμίν-βεη συ- 
νεννοήσεως μαρτυρούσιν αί έζής έπιστολαί :

...............Φ.— Επιθυμούσα πολύ όπως σάς ιδω, άλλ’ ή υπηρε
σία μου δεν μέ τό συγχωρεΐ διά πολλούς λόγους καί ό Θεός άς μάς 
τά φέρη δεξιά καί άς καταστρέψη τούς εχθρούς μας, οι οποίοι μάς 
επιβουλεύονται κρυφίως.

Ακόμη δέ σάς παρακαλώ διά νά μ.οΰ κάμης την χάριν νά μέ 
στέλνης τακτικώς την εφημερίδα τήν «Κ λ ε ι ώ».

Τά παιδ’ά νά φροντίσης μ ε  ο,τι μ έ σ ο ν  έμπορείς νά έλθουν, οτι 
τότε μάς γίνεται πολύ καλλίτερα, καθώς σάς είναι γνωστόν.

*£ν Σκουληκαρυκ, τη 1G Σεπτεμβρίου 1877.—εμιν.

.......... Φ.—Ταύτηντήν στιγμήν ελαβοντά γράμματά σας καί άπί>
τά γραφόμενά σας έκατάλαβα* αύ'ριον τί> γεύμα είμαι εις 'Ρικίστ^α- 
να; εις τήν οικίαν του Μ. καί σας περιμένω άφεύκτως,

Σκουληκαρυα, τ η  24 Σεπτεμβρίου 1877 —εμιν.

, . Φ.— Σ £ ς  πληροφορώ οτι, αυριον άπο πρωίας $έλω κινή
σει εντεύθεν, ώστε κατά τήν 6— 6 1/2 ώραν αφεύκτως δέλω ευρε- 
θεΓ εις τήν Κούλ’αν-Χελώνης καί έστω πρί>ς γνώσίν σας.

Δημαρειφ, 13 ’Ιανουάριου 1878-— εμιν.

Τό Ρωσσοτουρκικόν δράμα έν τούτοις έβαινε μοιραίως είς
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τήν λύσιν αυτού. 'Ο πρόεδρος τής Κ. Επιτροπής προέβλεπε 
τήν προσεχή πτώσιν τής Πλεύνης καί όμως αί έπαναστατι- 
καί ενέργειαν δέν είχον είσέτι λάβει σοβαρόν χαρακτήρα.

Οΰχ ήττον τινές των έν Ραδοβυζίω άνέμενον τό σύνθημα, 
ό δέ A. Ν. Μαυραγιάννης, ό 'Ηγούμενος τής ιστορικής Μονής 
Σέλτσου Νεόφυτος, ό Ν. Ο. ό Κ. Κ. ό Σ. Π. έκ Τσουμέρκων, 
ό I. Α. δ I. Ρ. ό Σ. Κ. έζ "Αρτιος και διάφοροι άλλοι, άνα- 
λαβόντες μετά των προρηθέντων τήν πρωτοβουλίαν τής μο
νομερούς αυτής καί μικράς επαναστατικής ένεργείας, κατα
γίνονται προς τον σκοπόν, βασιζόμενοι κυρίως επί τή προθύ- 
μω συμμετοχή του Σ. Κοσσυβάκη, ώς σοψ.ατάρχου*.

cO ταγματάρχες Έμίν-βεης είχεν ήδη πεποίθησιν έπί του 
προσεχούς σοβαρού κινήματος, συνεπεία των υποσχέσεων καί 
άλλων ένδείζειυν τού Φ. Κοντονίκα, μεθ’ ού ή Κ. ’Επιτροπή 
εύρίσκετο ήδη έν συνεχεΐ αλληλογραφία, άνυπομόνως δέ. καί 
μετά προθυμίας άνέμενεν, ίνα συμμετάσχφ τού άγώνος.

‘Η 20 ’Ιανουάριου είχεν όρισθή ώς ήμερα έξεγέρσεως των έν 
Ραδοβυζίω μεμυημένων, σθεν σώμα εγχωρίων συναθροίζεται 
έν Σορ.ερώ, παρά τά μ,εθόρια, προς παραλαβήν οπισθογεμών 
οπλών, ένω ό Έμίν-βεης, κατορθώσας νά έζαγάγφ τού φρου- 
ρ-ίου τής "Αρτης τήν οικογένειαν αυτού μετημφιεσμένην, σπεύ
δει μετά των ακολούθων καί τού Σ. Κοσσυβάκη προς τό συμ- 
πεφωνημένον μέρος Καραβόζυ.ΐα, ένθα άνέμενε μετά 36 άν- 
δρών ό Φ. Κοντονίκας.

Δυστυχώς, προδοθείς ολίγον μετά τήν έξ "Αρτης άναχώρη- 
σίν του υπό τινων όθωμανών στρατιωτών, καταδιώκεται υπό 
τής τουρκικής διοικήσεως καί μόλις διασώζεται μετά τής οι
κογένειας καί συνοδίας αυτού, καταφεύγων εις Λαγγάδα, ε- 
κεΐθεν δέ δι’ ’Αρέθης καί Λουτρού άφικνεϊται έν Καρβασαρα**ν

* Ούτος ενεκεν υπονοιών τής οθωμανικής εξουσίας συνελήφθη; 
καί εφυλακίσθη επί τινα χρόνον εν ”Αρτη.

** Ό  Έμίν-βεης ήδη μετά τού βαθμού τού ταγματάρχου διαμένει 
εν Έλλάδι, ο̂ ς καί ό γραμματεύς αυτού; "Ελλην τδ γένος, έν τα> 
βαθμοί τού ύπολοχαγού, όνόματι ’Αλέξανδρος Ριγίδης.
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’Ενταύθα όμως αυτός μ.εν κωλύεται νά ενεργήση κατά βού- 
λησιν καί συμπράξη τοΐς έπαναστάταις Ραδόβυζίου, ό δέ Σ. 
Κοσσυβάκης φυλακίζεται έπΐ υποψία, ήν ό ενδιαφερόμενος 
’Εμίν-βεης ουδόλως υποστηρίζει.

Τοιουτοτρόπιος ή ύπόθεσις προσκόπτει εις τά πρώτα αυτής 
βήματα, παρεμβάλλονται δέ επανειλημμένα προσκόμματα μεθ’ 
άπάσας τάς διαταγάς τής Κ. ’Επιτροπής είς τον εξοπλισμόν 
των κεκηρυγμένων ήδη επαναστατών, ώς έκ τών εξής απο
σπασμάτων εξάγετα ι:

/Γ. Έ . - ΐ ΐ ζ ρ ο π ή  Έ .  Ά μ ΰ γ η ς  χ α ι  Ά ΰ ε . ΐ φ ό ζ η ζ ο ς

Φ. Κ.— Δυνάμει του παρόντος εγγράφου δύνασθε νά ζητήσητε 
όπλα καί πολεμοφόδια οπού ύπάρχουσι κατά την Δ. Ελλάδα τής 
ήμετε'ρας ’Επιτροπής και ιδίως εις 'ΡεΟα καί Θηριακίσιον, Ιν ανάγ
κη δέ καί είς Τατάρνα διά νά όπλίσητε τούς εν Ραδοβυζίω καί 
Τζουμέρκα καί όσους προτίΟενται νά χωρηγήσουν είς τάς επαρχίας 
ταύτας επικουρίαν.

’ΔΟήναις, 5 ’Ιανοοαρίου 1878.—Π. Κ.

Τών έν ’ΑρέΟη άρνηΟέντιυν νά έκτελέσωσι την άνω διαταγήν, 
άπεστάλη τό κατωτέρω τηλεγράφημα :

ΆριΟ. 122, ώρα 2 Μ. Μ. Κ α τ ε π ε ΐ  γ ο ν—Π. Κ. ’Αθήνας.
ΙΙρ άγματα ΡέΟα μ ο υ  κατακρατούνται, συνεπώς επέρχεται όλο** 

σ/ερής καταστροφή’ παρακαλώ προκαλέσητε αμέσως τηλεγραφικήν 
συνεννόησιν περί του πρακτέου.

Καρ6ασαρ$, 17|29 ’Ιανουάριου 1878.— Φ. Κ*

ΆριΟ. 250, ώρα Μ Π. Μ.—Φ. Κ. Καρβασαραν.
Κατ’ εντολήν IT. Κ. ειδοποιώ ότι διετάχΟη . . . Ρέθας παραχώ

ρηση ύμΓν 500 όπλα, 150 κιβώτια πολεμοφόδια, επίσης αλλα τόσα 
Α. Ζέρβα* χθες έτηλεγράφησα, ένήργησον ταχέως, άποτελεσματι- 
κώς’ κατόπιν στέλλω.

’ΔΟηναι, i 8 13Ο Ιανουάριου 18Τ8.—Λ. Β.

ΆριΟ. 130, ώρα 4 Μ. Μ.—Λ. Β. Αθήνας.
Αναχωρώ πρωίαν, διαταγή παραλαβής όπλων δεν ήλΟεν, ενέρ- 

γησον άποσταλή τηλεγραφικώς καί αυξησιν όπλων, πολεμοφοδίων. 
Ζέρβας κληθείς μετέβη χθες Μεσολόγγιον. Σάββατον κ ι ν ώ, μή ύ- 
παρχόντων πραγμάτων Παρασκευήν εσπέρας, βάρος υμών.

Καρόασαρ^, 18 |30 'Ιανουάριου 1878.—Φ. Κ.
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€ΙΙ άνάγνωσις των επί τής ύποθέσεως ταύτης ανταλλαγές 
σών επιστολών καί διαφόρων τηλεγραφημάτων μεταξύ τη; Κ. 
’Επιτροπής των επαναστατών καί άλλων προσώπων της ε
νέργειας σφο&ράν άγανάκτησιν εμποιεί την όλεθρίαν^σύγ- 
χυσιν, έν ή κατά την εποχήν εκείνην τά της επαναστατικής 
ένεργείας ^ιετέλουν.

Την αδημονίαν, σύγχυσιν, καί άποθάρρυνσιν των ολίγων ε
παναστατών, άοπλων γ$η καί τον έσχατον ^ιατρεχοντων κίν
δυνον, διερμηνεύουσι τά έζής αποσπάσματα σχετικών αλλη
λογραφιών αυτών:

. . . .  Φ.—To από 20 κατεπείγον με τον Α. Π. έ'λαβον" είδον 
oti σήμερον ο Έμίν-έφέντης καί Σ. Κοσσυβάκης είναι οικογενεια- 
κώς εις το ελληνικόν, προβαίνοντες καί εις την έκτέλεσιν, ώς εϊμεθα 
συνεννοημένοΓ ήμεΓς θά συγκεντρονώμεθα 350 καί επέκεινα και σή
μερον, αδελφέ, καθώς ώμιλήσαμεν καί είδα την από 30 Αύγουστου 
διαταγήν, ήτις καί υπάρχει εις χείράς σας παρά του προέδρου. Δεν 
ξιπάζομαι ούτε περιουσίαν ούτε βαθμόν παρά είμαι γνήσιος επανα-

σμον εις τον λαιμό μας, διότι εϊμεθα εξηγημένοι πανταχόθεν καί οί 
Τούρκοι είναι πολλοί. Τρέξε τό ταχύτερον διά πολεμοφόδια" τόσοι 
άνθρωποι σέ γράφουν, είναι βία καί φρόντισε 3,τι καλό φρονείς διά 
νά μή χαθώμεν άδίκως.

Σομερω, τήν 21 "Ιανουάριου 1878.—Δ. Κ.

φυγον οικογενειακως εντός lOAAVjvtAUj, ημείς ωχυ 
ρώθημεν τδ Σάββατον βράδυ οπού είχαμε τό σύνθημα εις Σομερου, 
αλλά που είναι τά όπλα καί τά πολεμοφόδια, οπού μάς ύπεσχέθης ; 
Διατί μάς έπήρες εις τόν λαιμόν σου καί εϊμεθα εξηγημένοι μέ ο-
Λ . _ν Λ . *  />'νΓ rnv ' ............. '_____ ir ______ ' ?  Λ,.

θεωρείται αθέμιτον καί πρωτάκουστος προδο< 
θώ νά έξαπατήσω καί πάλιν τούς Τούρκους νά η ναι τό κρίμα εις 
τήν κεφαλήν σου 1 Δέν σοί λέγω περισσότερα παρά νά μάς έχης εις 
τόν λαιμόν σου !

Σομδρω, τήν 23 'ixyooapioy 1878.—Λ, Ν, Μ.
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. . . .  Φ.—Μάθε ότι, εμέ μ* έφυλάκισεν δ Δ. μ ε  τόν Β. σκο«· 
πίμως' θέλουσι νά οίκειοποιηΟοΰν τά έργα μας. Ό  Έμίν-Ιφέντης έ- 
πικράθη (χέν διά τούτο, αλλά δεν τολμά νά κάμη λόγον' φ ρ ο ν ε ί  ore  
ο ν . . . .  είναι Βαλή-πασας καί δ ά . . . Σερασκέρης. Αυτοί οί ανα
θεματισμένοι παίζουν μΐ την τύχην ημών τώνυποδουλωμένων καί μ ε  
τά φράγκα τών ο μ ο γ ε ν ώ ν  ! Δεν αρκεί δυο ετη εις την Τουρκίαν φυ
λακισμένος ώς ύποπτος παρά τών τουρκικών ’Αρχών, χωρίς νά συλ- 
λογίζωμ,αι ούτε ζωήν ού'τε περιουσίαν, είχα ταξιράτι νά μ ε  φυλακώ- 
ση καί δ Β. Σπεύσε το ταχύτερον νά ελόης εδώ, νά γράψης εις τον 
Κ, . . καί οθεν άλλου γνωρίζεις μήπως ελευθερωθώ τηλεγραφικώς καί· 
προλάβο  ̂ διά νά σώσω τουλάχιστον τάς οικογένειας μας άπδ την αί- 
χμαλο^σίαν τών Τούρκων.

Την έπανάστασιν την εφαγεν δ Δ. με τον Β. καί άς μάς έχουν εις 
τον λαιμό τους.

Καρβχοοιρχ, τήν 29 Ιανουάριου 1876. — Σ. I. Κ.

. . . .  Φ.—Μέ φρικώδη λύπην έπληροφορήΟημεν προηγουμένως

:ΰρη μεγάλην υποδοχήν διά νά έφοδιάσητε καί ημάς διά τόν ιερόν 
σκοπόν, βλέπομεν καί τά λεγόμενα τής Επιτροπής είναι ψεύδη καί 
τά επιχειρήματα τών αύτού Κυβερνώντων καταστρεπτικά.

Μάθε λοιπόν καί από εδώ πρό ολίγου συνέλαβαν οί Τούρκοι τόν 
Α. Κοσυβάκη, τόν Λώντη Γεώργη, τόν άδελφόν του Κωνσταντη, τό.ν 
υιόν αύτου Χρηστόν, τόν Δ.Χ. Κοσσυβάκη, τό ολον 5 καί τούς μετέ- 
φερον εις 'Άρταν. Έδώ ή περιουσία των έδημεύΟη καθ’ δλοκληρίαν, 
φόβος μέγας καί τρόμος κατέλαβεν όλους ημάς τούς συνωμότας του 
ιερού σκοπού, μήπως φοραΟώμεν διά τών αύτου Αρχών, όπου παί
ζουν μέ τήν τύχην τών υποδουλωμένων* διότι βλέπω εις τήν τε.- 
λευταίαν σου επιστολήν νά μέ λέγετε ότι, ή αύτου αρχή σάς παρ
εμπόδισε τά όπλα κατά τήν 21 Ίανουαρίου, τόν δέ Έμίν-εφέντην

Λ - / , Α . λ λ ι ι  μ Λ  cY Q vn x v t  x n r v \ c / & c T c  τ ο Λ ί *  Τ τ ο ν -

νά παύση πλέον ή αλληλογραφία, νά μή γίνωμεν^ ημείς παραίτιοι 
καταστροφής του εαυτού μας καί του πτωχού λαού.

Σικλλστα, 19 Φζξροοχρίοο 1878.—Δ. Ν. Μ·

ΑΙ κατά τάν εποχήν ταύτνιν αντενέργεια1, πρό; του; φέ
ροντας όπως^νίποτε τήν πρωτοβουλίαν τής εν f/,ερει υποίαυ- 
λισβείσνις έπαναττάτεως του Ραδοβυζίου προέρχονται κυρίως
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έκ δυο προσώ:των, ών το [Λεν έν Κραβασαρά φέρει ολως δη
μόσιον χαρακτήρα, τό δέ αντιπροσωπεύει μ,έν τό πρώτον, κυ
ρίως όμως ανήκει είς τό προσωπικόν των απεσταλμένων τής 
Κ. ’Επιτροπής.

Κατά των δύο αυτών ατόμων οί πλεΐστοι των έν Ραδο- 
βυζίω επαναστατών μεγάλας έπιρρίπτουσιν εΰθύνας διά τήν 
αποτυχίαν του κινήματος, καί τοι δέ μή σπεύδοντες τον λί
θον να βάλωμεν τής καταδίκης κατ’ αυτών, δεν δυνάμεθα ν’ 
άρνηθώμεν ότι, ή ασυμφωνία, έν ή εύρίσκοντο μετά τών ά\α- 
λαβόντων τήν έπαναστατικήν πρωτοβουλίαν Ραδοβυζίου, μεθ’ 
ών ή Κ. Επιτροπή συνεννοείτο, μεγάλα κωλύματα τρ εύοδώ- 
σει τής έπαναστάσεως παρενέβαλλε.

Είναι πολύ οδυνηρόν νά παραδεχΘρ τις δτι, ήρνούντο τοΐς 
έπαναστάταις τήν παράδοσιν τών οπλών, ϊνα καταρρίψωσι 
τούς προϊσταμένους αυτών καί άντικαταστήσωσι δι’ άλλων 
φίλων προσιυπιον’ ώς προς τάς βαρυτέρας δέ κατ’ αυτών ύπο- 
νοίας είναι δυστυχώς γνωστόν δτι, πολύ ευκόλως ό ελληνικός 
λαός παραδέχεται τάς περί καταχρήσεως καί προδοσίας δια
δόσεις, αίτινες αδίκως πολλάκις διετάραςαν τήν συνείδησιν 
αυτού κατά διαφόρους κρισίμ,ους στιγμ.άς προγενεστέρων έπα- 
ναστατικών αγώνων.

'Οπωςδήποτε ή τοιαύτη κατάστασις έν ώρα κρισιμωτάτρ ήτο 
όλεΟρία καί αδικαιολόγητος, έπιβαρύνουσα τήνΚ . ’Επιτροπήν, 
ήτις, αφ’ ενός μέν εύρίσκετο έν συνεννοήσει διά συνεχούς αλ
ληλογραφίας ρ.ετά τών έν Ραδοβυζίω ένεργούντων,έπέτρεπε δ ’ 
άφ’ ετέρου άλλων αντιδράσεις, οίωνδήποτε λόγων ενεκεν, ένώ 
ήδύνατο νά &έσνι τέρμα είς τήν ανωμαλίαν ταύτην δ ι’ αύ- 
στηράς καί έπιτοπίου έξελέγξεως, εγκαίρως καί άδιστάκτως 
περί τού πρακτέου άποφασίζουσα.

Ουδόλως τοιοΰτό τι πράξασαέδείνωσε τήν 9·έσιν τών δυς·υχών 
Ραδοβυζ ινών, οίτινες ήδη ήρξαντο σκεπτόμενοι περί του τρό
που, δι’ ού ν’ άποφύγωσι τήν καταστροφήν, έπικειμένην άπό 
στιγμής είς στιγμήν κατά τών χωρίων αυτών καί τών γυναι
κοπαιδών Οπό τών έν Μπότσρ ευρισκομένων 2 ,500  Τούρκοι.
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ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ

'Ενώ αί των προρηθέντων ενέργειας ανεπαρκείς βεβαίως, εις: 
τοιοϋτο* σημεϊον εΰρίσκοντο, προσκόπτουσαι ταΐς άντενεργείαις 
καί τή άδρανεία των αντιπροσώπων της Κ. ’Επιτροπής και 
των άλλιυν αρμοδίων, έ'τερός τις σωματάρχης διέτρεχε την- 
όροθετικήν γραμμήν προς ένίσχυσιν τοϋ έν τή επαρχία ταύτνι. 
επαναστατικοί κινήματος, ανεξαρτήτως τών προμνησθέντων.

'Ο έξ ’Ηπείρου Μίσσιος, πρώην ύπαξιωματικός τοϋ πεζικού,, 
άφίκετο μετά 11 άντρων την 27  Δεκεμβρίου 1877 εις Βό
νιτσαν, όπόΟεν άπέστειλεν εις "Αρταν καί Πρέβεζαν άνθρω- 
πον προς συνεννόησιν, μεταβάς δε καί έν Κραβασαρα εϋρε: 
την συνήθη άντίπραξιν.

Κατά την εποχήν εκείνην άφίκοντο ό ν. Δ. μετά τοϋ Α. 
Β. οίτινες την αυτήν καί προς αυτόν μετήλθον πολιτικήν, ώς: 
καί πρός τους προμνησθέντας βραδύτερου, δι’ όπερ και πίτ 
κρώς έ'ν τινι εκθέσει αυτού εκφράζεται, ης παραΟέτομεν τό. 
έξης απόσπασμα :

«Ό A. Β. άποσταλείς υπό τοΰ ν. Δ. είς Αουτρδν ήρξατο πέμ- 
πων έπιστολάς καί απεσταλμένους είς τόν Βάλτον ύπισχνούμενος 
τοΓς κατοίκο'.ς, ώς αντιπρόσωπος αύτοΰ καί τής Έ . Ά  μ ύ ν η ς, ά
φθονα χρήματα, εάν άνέμενον τούς εγχωρίους σωματάρχας καί δεν- 
ήκολούΘουν ξένους. Προς τοΰτο μάλιστα επεμψεν είς τδ ήδη συγ- 
κροτηΟέν σώμά μου δύο άπεσταλμένους μετ’ εγγράφων-, ίνα. άπο.- 
σπάσoJσιv όσους ά'νδρας δυνηΟώσι)).

"ίσως τοιαΰτα ένεργών ό νεαρός A. Β. ένόμιζεν ότι, άλλοι, 
εγχώριοι σωματάρχαι ήσαν καταλληλότεροι τοϋ προρηθέντος 
διά την ’Ηπειρωτικήν έπανάστασιν, άλλ’ άφοϋ άπαξ ούτος έτ 
τύγχανε τής εκλογής τών αρμοδίων καί ήδη τό καθήκον αυ
τού ένήργει, αί τοιαϋται άντενέργειαι ού μόνον αδικαιολόγη
τοι, αλλά καί καταστρεπτικαί ήσαν.

’Εν τούτοις ό Μίσσιος, βλέπων τό έ'ργον αυτοΰ άποτυγχάνον 
έν Βάλτω, εΐσήλθεν είς τό οθωμανικόν έδαφος μετά 2 φορτίων 
οπλών καί πολεμοφοδίων, μετ’ οπαδών δέ 26  !

Μεταβάς είς Βελεντσικό διά Πατνή-Καμάρας έγένετο απο
δεκτός ύπό τών ευαρίθμων κατοίκων, είτα δέ διελθών προ τοϋ
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χωρίου Βουλγαρέλι, έπροχώρησε προς τά Καλΰβια-Φτέρη, άλ
λα, προδοθείς υπό τίνος Μέτρου Λάμπρου, ήναγκάσθη νά κρύ- 
ψ'ρ τά όπλα καί 4 κιβώτια φυσιγγίων καί άναχωρησνι είς τό 
χωρίον Χόσεψ.

Οί κάτοικοι του χωρίου τούτου νικούσαν τά περί της έπα- 
ναστάσεως ένδουσιωδώς, ζητωκραυγάζοντες οί ατυχείς υπέρ 
της έ.ΐενβερίας καί τον βασι.Ιέως I

’Εκεΐθεν ρετέβη είς Σκουρέτσίνα, ΐνα συνεννοτ,Ονί καί !̂ έσ·/) 
τάς βάσεις της κατ’ αυτόν ένεργείας ρετά τινων προκρίτων 
του χωρίου, ους ευρε προθύμους, έκτος του Ήγουρένου της 
έκει Μονής, ό'στις, πληροφορηθείς τά περί της έπαναστάσεως, 
ειδοποίησε τον Μητροπολίτην ’Ιωαννίνων διά τρόπου συντε- 
λέσαντος είς την άποθάρρυνσιν των εγχωρίων. Ταϋτα ήνάγ- 
κασαν αυτόν, ΰποσχεΟέντα νά ρη προσβάλ-ρ τον όδωρανικόν 
σταθμόν της πλησιοχιυρου Πλάκας, νά ρεταβνί είς τά χωρία 
νΑγναντα καί Πράραντα, έλπίζων ένίσχυσιν παρά των κα- 
τοίκίον.

’Αλλ’ άρά γε ητο δυνατόν νά κατορδωΘνί τοιοΰτο τι διά τοι- 
ούτων ενεργειών καί ρέσων, ά'τινα ρόνον την καταστροφήν 
των χωρίων ηδύναντο νά έπιφέρωσι ς

Δικαίως οί κάτοικοι ρετά ψυχρότητος καί δυσκολίας ύπε- 
δέχοντο ηδη τό εύάριΟρον αύτό επαναστατικόν σώρ.α, όση- 
ρέραι επίσης άποθαρρυνόρενον.

Περί την ρεσηρβρίαν της 3 Φεβρουάριου ό ά'πελπίς ηδη 
Μίσσιος εύρίσκετο έν τω χωρίω Σκλούπω, ό'τε είδοποιηθη ό'τι, 
άγνωστον επαναστατικόν σώρα έράχετο κατά των έν τω 
σταΟρώ της Πλάκας ’Αλβανών, ό'θεν έ'σπευσε ρετά των άν~ 
δρών αυτου προς τό ρέρος της συρπλοκης.

Κα6’ ην στιγρην άφίκετο παρά τοΐς άγωνιζορένοις η ρά
χη εύρίσκετο εις τό πέρας αυτής.

Κοτίκας τις, έγχιόριος δηροδιδάσκαλος, ρετ’ ευαρίθρου σώ- 
ρατος, δπερ είχε σχηρατίσει έκ συνεννοησεως ρ,ετά της Κ. 
’Επιτροπής, κατώρθωσε νά έκδιώξν) τους έν τω σταθρω ’Αλ
βανούς, ρή άναρένων ηδη έτέραν βοήθειαν διά τάς συνέπειας 
τοϋ κιννίρατος.

’Εν τούτοις την έπιουσαν συνεληφΘη άπεσταλρένος τις έξ
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><- κομίζων τά εξής έγγραφα τοίς έκ του στάθμου έκ·’Ά ρτη„ 
διωχθεΐσι:

ΐ7ρόζ ζόν ζαπζιε-ιιεμούρην Μουαταφα £'j>iyzqr 
και αουαϋιεϊ-νιούζμπασ?) ΣιείΛεζεπίναγα..

Το υπό χθεσινήν ημερομηνίαν γράμμα σας ελαβον και τά γρα
φόμενα σας καλώς έκατάλαβα καί αύτοΰ οπού είσΟε άμα φανούν νά 
τούς κτυπήσητε με μεγάλην γενναιότητα καί νά τούς κατασυντοί- 
ψητε, διά νά λάβωσι τά επίχειρα τής κακίας των καί με στρατεύ
ματα ίόέλομεν σάς προφδασει καί μάλιστα σάς εστείλαμεν καί τον 
Ρακίπ-άγά μέ 40 τόσους Γκέγχιδες.

’Ακόμα σάς λέγω δτι, σήμερον ήλΟεν εν γράμμα άπδ χυορίον ΓΙρά-
/.αντα προς τον Κου.αντάρ-πασα ειοένδη κτλ. δτι εις τδ σύνορον, ά- 

___  Λ ' ..........ιγ................ . U - i i ' . . ! -  on

να καί "Αγναντα καί ως έκ τούτου να ήσΟε προσεκτικοί καί τους 
εχθρούς νά κατασυντρίψητε καί ημάς καθημερινώς νά μάς γράφητε 
τά αύτοΰ διατρέχοντα προς γνώσίν μας.

Σάς λέγω δε προσέτι δτι, πάρα πολλά στρατεύματα μάς έρχον
ται άπ'ο Κωνστ/πολιν καθώς καί 2 ταμπούρια άπδ Ιωάννινα, τά 
οποία άπόψε-αύ'ειον πρωί' είναι εδώ άφεύκτως καί νά τά κοινοποιή- 
σητε είς τδν στρατδν καί εις τδν Κόσμον, δπως ενΟαρρυνΟοΰν καί 
έκαστος ά'νευ υποψίας νά τηρα τδ εργον του.

’Άρτα, 3 Φεβρουάριου 1878.—Ο Καϊμακάμης Αρτηί χλςανης.

*Η έτέρα επιστολή προς τούς αυτούς καί περί των αυτών 
άναφέρουσα έγράφετο υπό του Κομαντάρ-πασα ’’Αρτης, Μι- 
ριλιβά ’Αλή-Ριζά, οστις έν ύστερογράφω προσέθετε: · -

«Δεν έντρέπεσΟε, γυναίκες, ενώ ακόμη μίαν φοράν δέν έπολεμή- 
σατε, τά στρατεύμ,ατα ζητείτε» !

’Εκ των άνωτέοω επιστολών έγένετο $ήλον δ'τι, ή άναμε-

σκαλος καί ό Μίσσιος μετά 50 μόλις άντρων !
Καί με0’ δλα ταΰτα ίσως κατωρθοΰτο ή άναχαιτισις τών 

Τούρκων ώς έκ τής φύσει όχυράς δέσεως, άν τνί βοήθεια καί 
τών χωρικών κατελαμβάνετο ή γέφυρα, ής ό εχθρός ητο ή- 
νανκασαένος νά διέλθη.4 4 s *
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Την 6 Φεβρουάριου έφάνη ερχόμενος ές ’Ιωαννίνων ό τουρ
κικό; στρατό;, συγκείμενο; έκ 2 ,000  περίπου, όστι;, διελ- 
Οών άκωλύτως της αφρούρητου γέφυρας, ήρξατο προχωρών 
κατά των χωρίων.

Καί τότε ό μέν έγχώριος δημοδιδάσκαλος άπήλθεν εί; τά 
ίδια, ό δέ Μίσσιο;, κατά παράκλησιν των έγχωρίιυν άναχω- 
ρήσας έπίσης, έπανέκαμψε μετά 35 ημερών εκδρομήν εις 
την μεθόριον. ’Ενταύθα, ενώ ένόμιζεν ό'τι $ά ένισχύετο, ήναγ- 
κάσθη νά διαμαρτυρηθή επί τοϊς τελούμενοι; υπό τών αντι
προσώπων της ’Ε. ’Αμύνης, προς ήν δι’ εκτενούς έκθέσεως έξέ- 
θετο ταΰτα πάντα, περαίνων ώς εξής :

«Μεταβαίνω εις Φλωριάδα παρά τω άντιπροσιόπω τής Κ. Ε π ι
τροπής, οστις ο ύ τ ε  ψωμ ί  ήΟέλησε νά δώση εις τούς πειναλέους 
ά'νδρας, προσποιούμενος ότι δέν είχε' μεταβαίνω εις Κραβασαρα
παρά τ ω ............. ν. Α. παρά τού οποίου ήλπιζον θεραπείαν, πλήν
ήπατήΟην, διότι ούτος προσεπάΟει νά έμποδίση την έπανάστασιν 
παντί σθενει, άφ’ ενός λέγων, ότέ μέν ότι δέν έχει εντολήν νά την 
ενίσχυση, ά'λλοτε ότι ό τόπος δέν ί έ̂λει αΰτήν καί άλλοτε ότι, οΐ
Ζηκαίοι δέν θέλουν νά προχωρήσωσιν, ά'ο’ έτερου δέ............ έ'διδεν
άλλοις........... ολίγα χρήματα προς στρατολογίαν άνδρών, οιτινες
ήρκει νά έξήρχοντο του Κραβασαρα, έκεϊΟεν δ’ άδιάφορον πού &ά 
διηυθυνοντο».*

‘Γποθέτομεν ό'τι καί ό έν λόγω σωματάρχης, ώς καί οί προα- 
ναφερθέντες, έθεωρειτο υπό τών καταγγελλομένων ανάξιος καί 
συνδρομής καί ύποστηρίξεω;* καί έν τοιαύτν) ομιος περιπτώ- 
σει ή διαγωγή αυτών είναι επίσης κατακριτέα, ή δέ ευθύνη 
τής τοιαύτης τών πραγμάτων συγχύσεω; επιβαρύνει σοβαρώς 
την Κ. ’Επιτροπήν, ήτις, άνευ προηγουμένου σχεδίου, άνευ 
διοργανώσεως καί τάξεω;, μή έπιτρεπούση; τοιαύτας μονο
μερείς, ανεξαρτήτους καί κατά τό δοκοΰν έπαναστατικάς έ- 
νεργείας, προητοίμαζε την βεβαίαν καταστροφήν τών ομόρων 
χριστιανικών χωρίων καί τήν έπιβάρυνσιν τού Δ. Ιαμείου διά 
τής έκ καθήκοντος καί φιλανθρωπίας συνδρομής τοσούτων θυ
μάτων τής τουρκικής έκδικήσεως.

* Ώς τοιοΰτοι άναφερονται πρόσωπά τινα. ών τά ονόματα πα- 
ραλείπομεν.
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ΜΑΧΑΙ ΔΗΜΑΡΕΙΟΤ ΚΑΙ ΚΛΕΙΤΣΟΒΟΤ

Καθ’ ήν 'έποχήν ό Μίσσιος μετά του σιόματος αΰτοΰ έπα- 
νέκαμπτεν εις τά ί$ια, ό Α. Ζερβας μετά τών εγχωρίων σω- 

-■: ών Δ. Σκαλτσογιάννη, γενναίου, νοήμονος καί $ραστη- 
ρίου ανσρός, Θ. Σκαλτσο^ήμου, Β. Χαντσάρα, Ν. Φουρνέλη, 
Δ. Ζερβά καί Σ. Ζερβά άναχωρήσας την 28 Φεβρουάριου έκ 
Κραβασαρα μετά 188 άντρων κατέλαβε την παρά το Δημα- 
ρειό θέσιν τής ‘Τψηλής-Παναγιάς, 2 ήμερας άπεχούσης ταυ r 
Ιίραβασαρά.

*0 πηγαινοερχομος των επαναστατικών αυτών σωμάτων 
είχε £ώσει τοιαύτην οψιν τνί έλληνική ταύτφ τών μεθορίων 
πόλει, ώστε αθώος καί ένθουσιιο^ης ανταποκριτής αθηναϊκού 
φύλλου Π .Ιεύναν τής 'Ε .ϋ ά ΰ ο ς  άπεκάλεσε, ής, έγραφεν^ 
έθε.Ιονται καθ' έχάσεην όπΑιζόμενοι έΰάδιζον εις βοήθειαν

>ον !των επαναστατών ’Ηπείρι
Τό αληθές είναι οτι, έν Κραβασαρα φοβερά έτελέσθησαν ορ

γιά ^ενόεπαναστάσεως, τούς ενόχους τών οποίων οΰ μόνον ή 
εθνική ιστορία, αλλά καί τοΰ Κράτους οί νόμοι έχουσι καθή
κον νά τιμωρήσωσι, καί ώς χρηματικώς ζημιώσαντας καί ως 
ηθικώς βλάψαντας τό πανελλήνιον.

’Εν τούτοις τό νέον επαναστατικόν σώμα, όπερ όμολογου- 
μένως εμπεριείχε καλά τινα του τόπου στοιχεία καί ελπίδας 
παρεΐχεν έπομένιος επιτυχίας, ^ιέμενεν απρακτούν μέχρι τής 
2  Φεβρουάριου, ό'τε τάγμα τουρκικόν, έδρεΰον έν Δημαρειώ, 
έζεκίνησε κατ’ αύτοΰ, ένισχυόμενον καί ύπό τινων άτάκτων.

’Η θέσις τών επαναστατών ού μόνον άκροσφαλής ήτο, τών 
από Χελώνης-Δημαρειοΰ σταθμών, προς ους καί ή υποχώρησις, 
ύπό τών Τούρκων κατεχομ.ένων, αλλά καί ακατάλληλος <$ϊά τό 
γυμνόν καί ομαλόν τοΰ εδάφους.

Περί τό λυκαυγές 4 πρόσκοποι τοΰ έχθροΰ έπλησίασαν τά 
επαναστατικά όχυρώρ.ατα, προσκληθέντες $έ νά προσέλθωσιν 
άνεχώρησαν δρομαίοι, χωρίς νά πυροβοληθώσι. Μετά 2 ώρας 
ό έγθρός, έξελθών τοΰ χωρίου, έπετέθη μετά τής συνήθους αύ- 
τώ ορμής, έχων πάντοτε ύπ’ ό'ψιν τό όλιγάριθμον τής ελληνι
κής ίυνάρ,εως.
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Ευτυχώς, 50 εύζωνοι υπό τον άν&ρειότατον αξιωματικόν 
ΚολλΐνΟν Μπαϊρακτάρην, σπεύσαντες, ένισχύουσι του; έπανα- 
στά,τας κα'ι ή μάχη εξακολουθεί φονική μέχρι τής 3 t/o [>·· 

Καί τοι (Γέπληγώθη κατά τον αριστερόν βραχίονα ό γενναίο; 
Δ. Σκαλτσογιάννης, ό αγών < ι̂ήρκεσε μέχρι νυκτό;, έκ μέν των 
Τούρκων φονευθέντων καί πληγωθέντων 76, έκ των επανα
στατών, άνευ ά'ρτου και ύπατος καθ’ άπαν αύτό τό διάστημα 
άγωνισαμένων, τραυματισθέντων 7* του Δ. Ζέρβα, Δ. Λιάπν), 
Δ. ’Αθανασίου, Β. Σαποκοιλιά, Δ. Κλίτσν), Γ. Κλίτση, δυστυ
χώ; <̂ έ καί του Δ. Σκαλτσογιάννη, ώ; έρρέθη, ένό; των κυ- 
ριωτέρων μοχλών του επαναστατικού αύτοϋ κινήματος δύά τήν 
προσωπικήν ικανότατα και την μεγάλην επιρροήν επί τού 
Κάτιυ-Ρα$οβυζίου. Την νύκτα οί έπαναστάται ^ιηυθύνθησαν 
προ; την μεθόριον, άλλα, την επιούσαν, συνέπεια τη; περί ά- 
νακλήσεως διαταγή; τού υπό τόν Κ. Μπαϊρακτάρην αποσπά
σματος υπό τού ^ιοικητού τού τάγματος των εύζώνο>ν, συνα- 
πήλθον ό Σκαλτσο^ήμος, Σκυλο^ήμος καί άλλοι, ένεκα τού 
οποίου ή υπό τόν Α. Ζέρβα ^ύναμις περιωρίσθη εί; 50— 70 
καί {/.όνον άντρας.

Την 6 Φεβρουάριου άφίκοντο εις νΑγ. Νικόλαον, ένθα πα- 
ρέ;/.ενεν ό Α. Ζέρβα;, οί πεπειραμένοι αδελφοί Ζηκαϊοι μετά 
τού Ζ. Ζωΐ&η, Α. Χοστέβα καί άλλων όε^οκιμασμένων μα- 
χητών, άπήλθον άπαντε; την 10 εις Κλείτσοβον,άφού προη
γουμένως ό Β. Χαντσάρας, οί αδελφοί Ρηγαναϊοι καί ό Β. 
Σκαλί&ης έπυρπόλησαν τού; παρακειμένους τή μεθορίω γραμ
μή τουρκικούς στρατώνας.

Περί την εσπέραν οί Νάκο-Νάρρες καί Φουρνέλη; μετά 40 
άντρων τού Γάκη-Ζηκου κατέλαβαν τού; λόφους των 'Αγίων 
’Αποστόλων, ο'ίτινες <5εσπόζουσι τού Κλειτσόβου, την S ’ ε
πιούσαν, ένισχυθέντες υπό τού Α. Χοστέβα καί Λάμπρου-Ζη- 
κου μετά των ύπ* αυτούς 100 άν^ρών^ άνηγειρον έκ τού προ
χείρου όχυροψ.ατά τινα.

Προς τό εσπέρα; τής έπιούσης έπληροφορήθησαν ό’τ ι—-έκ
τος τής έξ "Αρτης άφίξεως 2 τουρκικών ταγμάτων μετά 2

Η ΕΠΑΝΛΠ’ΛΣΙΞ ΤΟΥ 1878 MF.P. Β . 9
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πυροβόλων— έν τώ χωρίω Σκουληκαρυά, κειμένφ ό'πισθεν καί 
προ; αριστερά αύτών, έστάθμευον 80 ’Αλβανοί.

Ό  Α. Ζερβά;, όστι; έγίνωσκε του ταγματάρχου ’Εμίν τα ; 
ένεργεία; παρά διάφοροι; ίσχύουσιν ’Οθωμανοί;, όπω; συμμε- 
τάσχωσι του έλληνίκού άγώνο;, είχε προαποστείλει αύτοΐ; 
συστατικά; τινα; έπιστολά;.

Εί καί μαθών ότι, τινέ; αυτών περιηλθον εί; χεΐρα; τη; 
οθωμανική; Κυβερνησεω;, επωφελούμενο; της ευκαιρία;, εγρα- 
ψεν αύΟι; αύτοΐ; έκ Κλειτσόβου, προτείνων συνεννόησιν.

*0 λοχαγό; Μεχλούλαγας, προ; όν έπίση; είχε γράψει, ά- 
πηντησεν αύτώ :

«Μ ετά δύο ήιιερας θ' άπα/ιω θώ /ιε? ...........»
Την 12 Φεβρουάριου άφίκοντο έκ Ποογονάτου δύο Τούρκοι 

ύπαζιωματικοί, οιτινε; ύπέσχοντο οτι, ηθελον προσέλθει μετά 
15 στρατιωτών, ΐνα συμπολεμησωσι.

Αυθημερόν μ. μ. άφίκοντο έν Κλειτσόβω καί οί Σκαλτσάς, 
Σκυλο^ήμος, ’Τσκο;, Στουρνάρα; καί άλλοι, καταστάση; ούτω 
της ίυνάμεω; τών επαναστατών ούκ ευκαταφρόνητου.

Την αύγην τη; 13 παρατεταμένον ζήτω έκ τού μέρους τη; 
Φλωριά^ο; ηγγεΐλεν αύθι; την έ'λευσιν λόχου εΰζώνων έξ 130 
άνδρών υπό τον φιλοπόλεμον καί άξιον γόνον τού έκ Σουλίου 
ηρώο;, Κ. Μπαϊρακτάρην, οστι; μετά μίαν ώραν ^ιεκρίθη σπεύ- 
δοον εί; βοήθειαν τών επαναστατών.

Μόλις η έπικουρία αυτή κατέλαβε θέσιν παρά τνί έκκλη- 
σία τού Κλειτσόβου, ήκούσθησαν δύο πυροβολισμοί καί σάλ
πισμα συναθροίσεω;’ μετ’ ού πολύ δε ηχημα rpo ι άδην έκ τού 
μέρους τών 'Αγ. ’Αποστόλων, ένώ πρό; τό τη; Μπότση; $ύο 
στήλαι καπνού είχον προσελκύσει την περιέργειαν τών έπα- 
ναστατών.

'Ο Α. Ζέρβας, άφείς έν τώ χωρίω Κλειτσόβω 50 εύζώ- 
νου; καί 40 έθελοντάς, εσπευσεν εί; βοήθειαν μετά τού Κ. 
Μπαϊρακτάρη καί τών ύπ’ αυτόν λοιπών εύζώνων, τού Γάκη- 
Ζηκου, Σκαλτσα καί αδελφών Ρηγαναίων μεθ’ 120 όπα^ών 
αύτών εί; δύο διφρημένων τμήματά, ών τό μέν άπηλθε κατ’ 
εύθεΐαν εί; επικουρίαν τών έν ταΐς θέσεσι τών 'Α γ.’Αποστόλιον
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προκινδυνευόντων, τό δέ, ύπό τον Ζ. Ζωί'δην, κατέλαβε θέσιν 
επίκαιρον έκτος τοϋ χωρίου και προς άνατολάς, ένώ οί Θ. 
Σκυλοδήμος, Α. Αιόντος, Τ. "Ισκος, Στουρνάρας καί αδελφοί 
Καραδημαΐοι μετά τινων εθελοντών κατέλαβον την άνατολι- 
κωτέραν προς τήν Μπότσην θέσιν, "Αγ. Γεώργιον, ϊνα έμποδί- 
σιυσιν άναμενορ,ένην έκεΐθεν επικουρίαν υπό τον ’ΐβραίμ-βεην.

'Ο εχθρός, δστις ήδη διεκρίνετο, προχωρήσας ταχέως ήρξα- 
το μετ’ ολίγον του πυρός άκροβολιστικώς.

Οί λόφοι, έφ’ ών οί έπαναστάται ήσαν (οχυρωμένοι, ώς έκ 
τη; φυσικής αυτών καταστάσεως, άργιλλώδους δλως, δένπα- 
ρεΐχον τά μέσα ικανών όχυρωρ.άτων, προς έπίμετρον δέ δεν 
κατελήφθη επίκαιρον προ τοΰ Κλειτσόβου παρεκκλήσιον. Τού
των ενεκεν ό εχθρός, πλησίασα; ευκόλως προς την θέσιν τών 
'Αγ. ’Αποστόλων, την δεξιάν αποτελούσαν πτέρυγα τής πα- 
ρατάςεως, προσεπάθει, όπως ύπερφαλαγγίσφ ταύτην καί κατα- 
λάβνι τό χωρίον.

Τά δύο ορεινά τηλεβόλα ήρξαντο κανονίοβολούντα τούς καρ- 
τερικώς άμυνομένους έπαναστάτας, έζ ών τραυρ.ατίζονται διά 
τεμαχίου σφαίρας ό Δ. Κορδοπώλης καί ό σημαιοφόρος τού 
Γάκη-Ζηκου Κουρεμένος, προπορευθέντων δέ τών άτάκτων ’Αλ
βανών άποτολμάται ήδη ή πρώτη έφοδος, πλήν σφοδρόν καί 
ευστοχον πΰρ από τής θέσεως τών 'Α γ. ’Αποστόλων ματαιοΐ, 
άναχαιτισθέντων τών Τούρκων καί άναγκασθέντων νά έπα- 
νέλθωσιν εις τάς προτέρας θέσεις αυτών.

Μετά παρέλευσιν βραχέος χρονικού διαστήματος ή έφοδος 
επαναλαμβάνεται σφοδροτέρα, αλλά καί πάλιν ό εχθρός αναγ
κάζεται νά ύποχωρησφ έν άταζία.

'Γπήρχον έκεϊ οί εΰζωνοι, ευπειθείς καί συντεταγμένοι μετά 
τών Γκρα αύτών ! .

Μέχρι τής 8 Ρ~ p·· °ί Τούρκοι έξηκολούθουν επανει
λημμένα; ποιούμενοι εφόδους προς ύπερφαλάγγισιν τών έν 
'Α γ. ’Αποστόλοις καί κατάληψιν τού χωρίου, αλλά καί κατ’ 
έπανάληψιν μετά ζημιών άπεκρούοντο. Στιγμιαία σιγή έπήρ- 
χετο εκατέρωθεν, μεθ’ ήν ή ρ.άχη έπανελαμβάνετο μετά λύσ- 
σης άφ’ ένός, μετά καρτερίας άφ’ ετέρου τών άντιμαχομένων,
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ότέ ρ.έν κατα&ιωκόντων, ότέ δε καταδίωκομένων εις άπόστα- 
σιν ολίγων βημάτων.

Περί την 11 1/2 προσήλθον τοΐς έν *Αγ. ’Αποστόλοις οί Ζ. 
Ζήκου καί Ζ. Ζω'ί'δης μετά τινων άντρων καί οί έν τ γ  $έσει 
Si "Αγ. Γεώργιος βλέποντες ότι, ό έχθρός Sty έφαίνετο έκ 
Μπότσης, εσπευσαν την 3 μ. μ. προς τό μέρος της συμπλο
κής. Οί Τούρκοι προ τής νέας ταύτης επικουρίας ήρξαντο ύ- 
ποχωρούντες, άμ,υνόμενοι όπισθεν των δένδρων του πλησιο- 
χώρου δάσους, άλλ’ οί έπαναστάται έξηκολούθουν προσβάλ- 
λοντες αυτούς έπιμόνως, καί τοι ή νύξ έπήρχετο ήδη είς επι
κουρίαν των ήττηθέντων.

Παρά πολλών έπιβεβαιούται 0Tt, οί Τούρκοι στρατιώται, 
βλέποντες τούς έπαναστάτας έξακολουθοΰντας τό πΰρ, ένω 
ούτοι εϊχον άπαυδήσει, καί περ μετά γενναιότητος μαχόμενοι, 
εκραζον βλασφημούντες: ’Irc d y , ντοιιονζ, ά ζ ά ιι!

Έ πί τέλους, άφέντες έπί τού πεδίου τής μάχης 103 φο- 
νευμένους, έκτος των τραυματιών, ύπεχώρησαν εις Δημαρειό, 
ένθα καί έκ φόβου ώχυρώθησαν. Οί έπαναστάται έκτος τριών 
πεσόντων, ών τάς κεφαλάς οί ’Αλβανοί άπέκοψαν, έσχον 20 
τραυματίας, τούς εξής : Κ. Ψελλιάκον, I. Καλαμπάκαν, Γ. 
Σερακιώτην, Μ. Παληοκούτσην, Σ. Κουκούλην, Σ. Γαρουφαλήν, 
τον σαλπιγκτήν Αεημόνην, Σ. Κρητηκάκην, Α. Ιναλυβιώτην, 
I. Κάϊκον, Γ. Γέρονταν, Α. Τόλιον, Φ. Ρόδιον, Α. Βιβήν, Π. 
Κουτήν, Κ. ’ίίπειρώτην, Γ. Βαρελλάν καί τούς προαναφερ- 
θέντας.

Κατά την μάχην ταύτην οί εύζωνοι έτίμησαν τά ελληνι
κά όπλα, διακριθέντος έπ’ άνδρεία ιδίως τού ύποδεκανέως I. 
Μακρή, οστις κατεκερματίσθη, αφού τρεις τών εχθρών S ιά τής 
λόγχης έφόνευσε, καί τού λαβόντος την αυτήν τύχην γαμβρού 
τών άδελφών Ζηκαίων άτρομήτου Μήτρου Κώστα, μεθ’ ού συ- 
νεφονεύθη καί ό Λάμπρος Μπουκοβινιώτης, έκ Σουλίου.

’Επίσης διεκρίθησαν ό λειποτάκτης δεκανεύς τών εύζώνων 
Τσάκαλος, οστις έμάχετο όρθιος, τάς έχθρικάς σφαίρας άψη- 
φών, ό έπιλοχίας τών εύζώνων Σαγώνας προμαχήσας, ό Νά- 
κο-Νάρρες, οί έκ Κλειτσόβου άδελφοί Τσαφαΐοι, έν γένει S i



Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ TOY 1878. 123

πάντες γενναιοψύχως ήγωνίσαντο υπό τούς πεπειραμένους καί 
γενναίους αρχηγούς αυτών.

Ή  νίκη αΰτη τών εν ’Ηπείρω επαναστατών κατέπληξε 
τούς Τούρκους, έμβαλούσα αυτούς εις φόβους σπουδαίους περί 
τού μέλλοντος, οΰς έπέπρωτο ν’ άποκαταστήση φρούδους καί 
αύθις ή διαγωγή τών ελληνικών αρχών καί τών αντιπροσώ
πων τής Κ. "Επιτροπής.

"Ανευ πολεμοφοδίων, νήστεις καί άπηυδηκότες, οί έπανα- 
στάται άπήλθαν είς Χελώνην, άποστείλαντες εις Φλωριάδα 
τούς τραυματίας επί προχείρων φορείων έκ κλάδων δένδρων, 
ϊνα τύχωσι περιθάλψεώς τίνος καί νοσηλείας, άλλ’ ενταύθα 
συνέβησαν άπανθρωπίας καί σκληρότατος απροσδόκητοι σκηναί..

’Εν Φλωριάδι, ένθα στρατιωτικαί μόνον άρχαί όπήρχον,. 
τοιαύτη έξεδηλώθη κατά τών δυστυχών αυτών αποστροφή, 
ώστε οΰ μόνον περιποιήσεώς τίνος καί ιατρικής βοήθειας δέν.· 
έτυχον, άλλ’ ούτε στέγης καν,, ίνα παραδώσωσι τα. πνεύμα.

Δίκην κυνών, κόπρον ζωων επί τών πληγών αυτών αντί. 
μοτοΰ. καί άλλου. τινός φάρμακο; φέροντες, οί ανδρείοι τραυΓ 
ματίαι τού λόχου τών εύζώνων ά.πέθνησκον εκ τε τής οδύνης 
τών πληγών καί τής ασιτίας.

Μάτην έπεκαλούντο ιατρικήν αρωγήν καί τεμάχιον άρτου..
—  Ψοφήστε σκνΑιά ! ήτο ή μόνη άπάντησις.
’Ολίγας ώρας προ τού θανάτου του είς τών ενδόξων τραυ* 

ματιών τού Κλειτσόβου, παραπονούμενος τώ. άδελφφ.· αυτού}, 
έλεγε:

—  "Αμ, άδελφούλι μου, ουδέ νερό, ουδέ, ψύχα ψωμί μ-’ έ~- 
δο>καν, μπ ίτ !

Τάς λέξεις ταύτας επακριβώς έπρ,όφερε καί ή 'Ιστορία οφεί
λει νά τάς άναγράψτι, διότι τό έκ τούτων συμπέρασμα είναι 
τιμητικόν διά τον ελληνικόν λαόν, οσω καταδικαστικόν διά1· 
τήν Κυβέρνησιν τής Ελλάδος.

Τής τοιαύτης συμπεριφοράς τών στρατιωτικών αρχών πρός 
τούς τραυματίας γνωστής γενομ,ένης, οί αδελφοί Ζηκαΐοι ή- 
ναγκάσθησαν νά μεταβώσιν είς Φλωριάδα, ίνα φροντίσωσιν αύ-
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τοπροσώπως, καί μ’ όλα ταϋτα οί ζραυμαζίαί si'.tGaJJorzo 
τών οικιών^ ί»'α χαζα.Ησωσιν vyteic σζραζιώζαι !*

’Αλλ’ εάν τοιαΰτα έπασχον οί τραυματίαι, ών άπεβίωσαν 
μετ’ ού πολύ ό Δ. Πάτριος, Μ. Παληοκούτσης, Κ. Κουρεμέ
νος, Γ. Γέροντας, Γ. Βαρελλάς, Γαρουφαλής, Αεημόνης καί Σ. 
Κρητηκάκης, ή δέσις των λοιπών δέν ήτο καλλιτέρα.

Οί μέν εις τάς τάξεις αυτών, μετά την μάχην, έπανελ- 
θόντες εΰξωνοί', ώς αμοιβήν της άνδρείας καί αύταπαρνήσεως 
αυτών, έδέξαντο ύβρεις καί ύπέστησαν φυλακίσεις προς έξά- 
γνησιν τοϋ φοβερού έγκλήμ,ατος, οί δέ λοιποί τών έΟελοντών 
εν ύπαίθρω έγκαρτερήσαντες επί τοϋ χιονοσκεπούς ορούς της 
Χελώνης έκορέσαντο την πείναν αυτών δι’ αραβοσίτου αθλίου, 
καί τούτου χάρις ταΐς προσπαθείαις τοϋ έν Φλωριάδι νοση- 
λευομένου Σκαλτσογιάννη" πλην τό χείριστον πάντων, οί. αρ
μόδιοι, ώσεί φοβούμενοι την διάδοσιν σοβαράς έπαναστάσεως, 
ηρνοΰντο ν’ άποστείλωσιν αύτοΐς πολεμοφόδια.

Κατά την ημέραν αύτήν τής μάχης ό φιλόπατρις καί γεν
ναίος Σκαλτσογιάννης έγραφε τώ Ζέρβα :

«Κουμπάρε, καπετάν Άντώνη. — Φυσέκια έζητήσαμεν, έστάΟη 
αδύνατον νά μας δώσουν» !

Αύτός ούτος, ό τής. Κ. ’Επιτροπής αντιπρόσωπος, έφ’ οϋ οί 
έπαναστάται τάς πλείστας τών ευθυνών αδίκως ίσως έπέρριψαν, 
έγραφε αυθημερόν τώ προμνησθέντι :
• «Πέντε γράμματα τοΐς έγραψα σήμερον πριν ακούσω τδ τουφέ

κι. Τδ φαρμάκι έ’πια σήμερον δεν μετριέται διά την έ’λλειψιν τών 
φυσεκίων . . . δέν πιστεύω οί κακούργοι νά μάς έγκαταλείψουν».

Καί όμως τό πεδίον τής ρ.άχης, έφ’ ού ήγουνίζοντο υπάρ
ξεις εΰγενεΐς υπέρ τής ελευθερίας τών ομοφύλων καί τής δό- 
ξης τοϋ έλληνικοϋ ονόματος, μόλις lj.y ώραν άπείχε.

Δύο μετά την μάχην ημέρας ό ν. Δ. ύπεραπολογούμενος 
διά ταϋτα πάντα έγραφε τοΐς έπαναστάσαις

«Ή έ'λλειψις ζώων μέ κάμει νά φαίνωμαι επιλήσμων..............
-Μή πιστεύετε ότι, &ά πέσν) ή επανάστασις καί ότι δέν &ά φροντίσω-

* *Ως λ. χ. εκ τής εν Θηρακισίω οικίας Ραμαντάνη.



μεν δ'.’ ύμας πλέον. Είναι ψευδός κακόηθες τούτο καί έχετε πεποί- 
βησίν.............))

Καθ’ ήν στιγμήν δμως τοιαύτα έγράφοντο προ? δικαιολό- 
γ·/ΐ<7ΐν τής δολοφονούμενης έπαναστάσεως, έν μέν τή Μονή ’Α- 
ρέθνι, ώρας άπεχούσγ, των επαναστατικών δέσεων, καί δπλα 
καί πολεμοφόδια άφθονα ήσαν εναποθηκευμένα, έν δέ τοΐς 
προθύροις του Κραβασαρά αρκετοί ήμ.ίονοι έσταυλίζοντο προς 
μεταφοράν αυτών καί παντός άλλου χρειώδους.

Έκ τούτων φαίνεται οτι, ή 'Ελληνική Κυβέρνησις παντί 
σθένει προσεπάθει νά προλάβη καί καταστείλφ την έζάπλω- 
σιν σοβαρού επαναστατικού κινήμ.ατος, δ ι’ δπερ καί ό νομάρχης 
Αιτωλοακαρνανίας έγραφε:

«Διαταγή αυστηρά απαγορεύει τήν παραχώρησιν καί ενός μόνου 
φυσεγγίου Γκρά . . .»

’Εν τοιαύτ·/] 9·εσει εύρίσκοντο τά της έπαναστάσεως, του 
Α. Ζερβά μεταβάντος έκ Ιίελώνης εις Παληοκουτσήν μετά 
τών λειψάνων τού διαλυθέντος σώμ.ατος, δτε σκοπίμως διε- 
τάχθ/; ή έκ τών μεθορίων εις τό εσωτερικόν τού Κράτους ά- 
πομάζρυνσις τού ελληνικού στρατού, δπερ .ού μ,όνον τούς έπα- 
ναστάτας άπεθάρουνε, άλλα καί τούς έπί της μεθορίου χωρι~ 
κούς εις φόβον ένέβαλλε* ταύτα δέ πάντα συνέβαινον καθ’ ήν 
στιγμ.ήν οι έν τή έπαοχία Δελβίνου ατυχέστεροι άγωνισταί 
άνέμ,ενον αρωγήν έκ τής έν Ραδοβυζίω κατευοδώσεως τού ε
παναστατικού κινήματος !
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ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΡΑΔΟΒΤΖΙΟΤ

Δύο ακριβώς ήμέρας προ τής έν Κλειτσόβω νίκης τών επα
ναστατών, δ Φ. Κοντονίκας, όστις δεν έπαύσατο ζητών όπλα 
προς έκπλήρωσιν τών υποχρεώσεων, ας άνεδέξατο μ.ετά τών 
έν Ραδοβυζίω όρ.οφρόνων, κατώρθωσε νά ελθφ εις συνεννόησίν 
τινα μ.ετά τών αντιπροσώπων τής Κ. ’Επιτροπής. ν0θεν τήν 
11 Φεβρουάριου διενεμήθησαν δι’ αυτού τοϊς έγχωρίοις 500 
δπλα έμ.προοθογεμ.ή καί 43 κιβώτια πολεμοφοδίων, άποφυλα- 
κισθέντος δέ καί τού ·σοψ„ατάρχου 2. Κοσσυβάκη νέα κατε-
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βλήθη ενέργεια, τ γ  συμρ.ετοχτί καί του άτυχους προ$ρό[/.ου τη; 
’Αλβανική; προσπελάσεω;, ’Εαίν-έ<ρέντη, προ; αναδιοργάνωσήν 
τη; έπαναστάσεω;, σύσταση; έν σπουδή καί Πρ. Διοικησεω;.

Καί έδόθη μέν αύτοΐ; ΰπόσχεσι; περί 700  ετι όπλων Σασ- 
σεπώ μετά των αναγκαίων πολερ.οφοδίων, ούτινο; συνέπεια 
ένΟαρρυνθέντε; καί προκηρυξιν επαναστατικήν έδημοσίευσαν, 
άλλ’ αί αύταί άντενέργειαι καί τά αυτά κωλύρ,ατα αύθι; ήνάγ- 
κασαν αυτού; νά διαμ,αρτυρηθώσι κατά των άντενεργούντων.

Έκ των έξη; επιστολών δύναταί τ ι; νά συμπεράν*/) περί 
των κατά την εποχήν εκείνην συμβαινόντων :

. . . .  Φ.— Ή H. Διοίκησις με διέταξε την 10 τρέχοντος όπως 
ένεργησο) την άναστάτωσιν τών χωρίων Δηραρίοΰ καί Χοσενα, 
δπου εισακούομαι, άλλά προ της διαταγής τής Διοικήσεως εγώ ε- 
νήργησα καί έπανεστάτησα τά δύο χωρία καί ήθελε προβή ή ανω
τέρω ενέργεια, α>ς ώμιλήσαμεν, άλλά δυστυχώς ό Β. ώς αντιπρό
σωπος του ν. ήλΟεν εις Θερικήσι καί συνεννοήΟη μετά πολλών 
άπο τί> Κάτω Ραδοβύζι, προτρέπων αΰτούς νά μή παραδεχΟώσι την
Π. Διοίκησιν τοΰ "Ανω Ραδοβυζίου, διότι ό ν ..........&ά κατατρέςν)
εκείνους τούς επαναστάτας' λόγος δέ γίνεται εξ "Αρτας οτι κτλ.

Δηυ.αρείο>, τήν ί8 Μαρτίου 1878 — X. ι. Μ.

............ φ .—Μάθε δτι ο Β. φροντίζει κακώς διά την επανάστα
σή, δτι, καθώς σας είναι γνωστόν, εκ Ξηροκάμπου καί Βελεντζι- 
κοΰ έκ τών κατοίκων εκεί μας ώμολόγησαν ένώπιον καί του Έμίν- 
έφέντη δτι έραδιούργησε τδ Κάτω Ραδοβύζιον νά κρεμνίσουν την 
II. Διοίκησιν νά κάμουν νέαν, διά νά έλθουν εις τά πράγματα νά 
παύση ή έπανάστασις δλως διόλου. Καί ένταΰθα δπου ήλθεν έμα
θα ίυετικώτερα, έπειδή civat μερικοί άπο Βριστενίτζα δπου συμμε
ρίζονται τήν ιδέαν αυτήν καί έπληροφορήΟην άπδ άνθρώπους άξιο- 
πιστούς δτι, έχει αύτον τον σκοπόν καθώς καί έξ "Αρτας μάς ώμο
λόγησαν άνθρωποι έμπιστευμένοι μυστικώς δτι, δ ίδιος συνεννοήΟη 
νά έμποδίση τήν έπανάστασιν. Καί ώς βλέπομ,εν τά κινήματα δπου 
διευθύνει εις τδ Κάτω Ραδοβύζιον καί νουθετεί τούς κατοίκους νά 
κάμουν έτέραν Π. Διοίκησιν καί νά ριψουν τήν πρώτην δεν είναι 
διά πρόοδον τής έπαναστάσεως, άλλ’ είναι νά σβυσθή !

Βρεστενίτζα, τή 1*1 Μαρτίου 1878.— α, ν. μ.

Καί δέν υπάρχει μεν αμφιβολία δτι* ήτε Προσωρινή Κυ- 
βέρνησις, περί ής πρόκειται, καί τά ύπ* αυτής ένεργούμενα έ- 
λαχίστην είχον τήν σημασίαν, άλλά καί τά κατ’ αυτής άσύ- 
γνωστα καί αξιόμεμπτα ήσαν. Τοιαΰτα πάντοτε κατεργάζε-
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ται ή κακή διεύθυνσις και ατελής διοργάνωσις ύποθέσεως,. 
ητις, ώς έκ της «ρύσεως αύτης, γέννα αναπόφευκτους ανωμα
λίας καί προσκόμματα, άτινα δύναται μ.έν να έξομαλύνν) καί 
ύπερπηδηστι ή ικανότης καί ειλικρίνεια, επαυξάνει δέ ή με- 
τριότης καί όπισθοβουλία των άναλαμ.βανόντων την πρωτο
βουλίαν της ένεργείας η την ευθύνην της συνδρομ.ης.

’Ενώ τα της επαναστατικής ενεργεί ας έν οίκτρα συγχύσει 
διατελοΰσιν, οί Τούρκοι, λαβόντες ηδη εγγράφω; γνώσιν αυ
τής, άπεφάσισαν νά προλάβωσι καί καταστείλωσιν έν τφ έστί«κ 
αύτοΰ παν κίνημα. "Οθεν την 12 Μαρτίου, ένω οί εις Αυλάκι 
προς παραλαβήν όπλων Σασσεπώ μεταβάντες, ματαίως νίτουν 
ταύτα, άφίκετο ή είδησις ότι, ο εχθρός συμ,ποσούμενος εις
2,000 καί επέκεινα υπό τούς αρχηγούς Τμ.βραημ-βέην, Όσ- 
ρ.άν-βέην, Γιαχάμ-βέην καί Δερβίς-βέην, κατέλαβε την επί
καιρον θέσιν Πλάτανον. Οί έπαναστάται έξοπλισθέντε; διά 
200 Σασσεπώ, άτινα μ,όλις καί μετά βίας παρέδωκεν αΰτοΐς 
τότε ό λοχαγός Α. Μπίνας, σπεύδουσιν εις τα έκ της τουρκι
κής εισβολής κινδυνεύοντα χωρία τοϋ Ραδοβυζίου.

’Αλλ’ ητο ηδη αργά !
Οί Τούρκοι ηρξαντο τού συνήθους αύτοΐς έργου, έπιδραμόν- 

τες των χωρίων Μπότση, Σομερού, Μηλιανών, Σεκληστας, Κα- 
ταβόθρας, Βρυστενίτσας, Μισούντος καί Βοαστίτσας, ών τό μέν 
πρώτον μετέβαλον είς τέφραν, τά δέ τέσσαρα μετ’ αυτό κα
τέστρεψαν, λαφυραγωγησαντες τα λοιπά.

Οί έπαναστάται, καταλαβόντες την θέσιν Κράβαρα, μόλις 
ηδυνηθησαν νά σώσωσι τά γυναικόπαιδα, τνί βοηθεία τού γεν
ναίου λοχίου Δ. Μπίνη, σπεύσαντος έξ Αύλακίου μετά 40 
στρατιωτών.

Τοιουτοτρόπως 1200 περίπου ψυχαί αθώων καί αδυνάτων 
πλασμάτιον, πεινώντων καί γεγυμνωμένών, κατέφυγον είς Αυ
λάκι, Λειβάδι, Συντέκνου καί ψλωριάδα, ματαιωθείσης οίκ- 
τρώς της κατά την επαρχίαν ταύτην της ’Ηπείρου υπό δια
φόρων κατ’ ιδίαν ύποκινηθείσης έπαναστάσεως.
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ΕΠΑΡΧΙΑ ΔΕΛΒΙΝΟΥ

'Η ρ.έχρι τούδε άφήγησι; τών έν τή επαρχία Ραδοβυζίου 
επαναστατικών ενεργειών άποδεικνύει ρ,έν, ώ; νορ.ίζορ,εν, έ- 
ναργώ; την ανεπιτυχή του κινήρ,ατο; διεύθυνσιν, δεν παρου
σιάζει όμως τα ; έν τή επαρχία Δελβίνου έπισυρ.βάσα; τρα
γικά; και απαίσιου; σκηνά;, η άφήγησι; τών οποίων συρ.πλη- 
ροΐ το πολύδακρυ ρ,έρο;, το ει; την ’Ηπειρωτικήν έπανάστα- 
σιν άφορών.

‘H έν Κερκύρα έπιτροπή ύπήρξεν ή πασών ατυχέστερα έν 
ταΐ; ένεργείαι; αυτή; καί, χωρί; νά έκζητηΟώσι βαρύτεραι του 
πρέποντο; εύθύναι, αναγκάζεται τ ι; νά ρ.ερ.φθή αυτή; ώ; ά- 
ποστειλάση; έπί σφαγήν άριθρ.όν τινα θυρ.άτων, ών τά πλεΐ- 
στα δωρεάν καί άπώλοντο.

’Από του Μαΐου 1876, οτε καί ή έν ’Ηπείρω πρώτη συ- 
νεννόησι; προ; έξέγεοσιν τών έγ^ωρίων ήρξατο, πάντε; σχε
δόν οί πρόκριτοι τών χριστιανικών κωρ,οπόλεων συνεφώνησαν 
υπό του; έξη; όρου;.

Πρώτον ρ.έν ν’ άναλάβφ την πρωτοβουλίαν Τουρκαλβανό; 
τ ι; έκ τών έγκριτων έκείνων, οί'τινε; έφαίνοντο πρόθυρ,οι καί 
ειχον έπίση; ύποσχεθή νά συρ.ρ.ετάσχωσι του άγώνο;.

Δεύτερον δέ νά δώσνι τό σύνΟηρ.α τη; έξεγέρσεω; σώμα ε
θελοντών έκ 3 — 4,000  τουλάχιστον άνδρών, καλώ; κατηρτι- 
σρ,ένων καί ρ.ετά πυροβολικού.

Αί συνεννοησει; έξηκολούθουν ρ.έχρι; Αύγουστου 1877, ό'τε 
διαφόρων λόγων ένεκα διεκόπησαν.

Κατά τον Δεκέρ,βριον του αυτού έτου; νέα ώθησι; έδόθη 
εΐ; τά ; έπαναστατικά; ένεργεία;, άλλ’ έπιπολαίω; καί άπε- 
ρισκέπτω;. 'ί ΐ  έν ’Αθήναι; Κ. Έπιτροπη ένόμισεν o'Tt, δ ιά τή ; 
έν Κερκύρα ήδύνατο νά παρασκευάσ-ρ ρ,ετά τινο; έπιτυχία; τό 
σοβαρότατον τη; έξεγέρσεω; έ'ργον διά μέσων ανεπαρκέστα
των καί προσώπιον ού τών καταλληλοτέρων.

Outoj; άπεφασίσθη ή έν Έρικούσσνι συγκέντρωσι; σώματος 
’ίίπειρωτών καί ά'λλιυν τινών έθελοντών περί τού; 500, ιν’ ά- 
ποβιβασθή εί; την απέναντι τη; Β. ά'κρα; τη; νήσου ’Ηπειρω
τικήν ακτήν, ρ.ή φέρον ρ.έν ρ.εθ’ έαυτού, ώ; προαπεφασίσθη,
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2 ορεινά τηλεβόλα, άλλ’ άναμένον αυτά έπί της εχθρικής γης 
μετά νέας επικουρίας.

‘.Η Κ. ’Επιτροπή, άποφασίσασα την αποστολήν τοϋ ευαρίθ
μου αύτου καί κακώς συγκεκροτημ.ένου σώματος, ήλπιζεν έκ 
των έξης κυρίως.

Πρώτον μέν έκ τών ύποσχέσεουν του έν τη επαρχία Δελ- 
βίνου καί Χειμάρρας γνωστού επί τόλμη καί διακεκριμένου 
έν άξιώμασι Τουρκαλβανοΰ βέη Γ. καθ’ όσον μάλιστα ή προς 
αυτόν δυσμένεια της οθωμανικής Κυβερνήσεως ήτο προφανής, 
η φιλοδοξία του γνωστή, λίαν δέ ένθαρρυντικαί αί μετ’ ειλι
κρινούς πολλάκις εύθυρρημ,οσύνης έκδηλώσεις της γνώμης αύ- 
τοϋ οτι, κατά τάς ημέρας έκείνας, καθ’ άς αί περί της συν
θήκης τοϋ 'Αγ. Στεφάνου φημαι ήσαν συγκεχυμέναι καί άνευ 
τίνος αύθεντίας, ή τουρκική δεσποτεία έξέπνεε καί άναποφεύ- 
κτως κατελύετο.

Δεύτερον δέ έκ της άγανακτήσεως τών έγχοορίων, ους κατά 
την έπαρχίαν έκείνην ή ληστεία καί αναρχία δείνώς έπίεζον.

Καί τρίτον έκ τών από επιτήδειας πηγής προερχομ.ένων 
αγγελιών περί της ί^ριαμ,βευτικής δήθεν πορείας τής έπανα- 
στάσεως έν Ραδοβυζιάυ.

’Επί τέλους ή ώρα τής ένάρξεως έκρίθη κατάλληλος, διότι 
οί πλεΐστοι τών ’Αλβανών, μ.ετά τών ποιμ-νίων αυτών έν τοΐς 
χειμαδίοις είσέτι εύρισκόμ.ενοι, δεν ήθελον τολμήσει, ούτε ή- 
δύναντο νά άντιμ.ετωπίσωσιν έπιτυχώς εις τον επαναστατι
κόν αγώνα, έν περιπτώσει καθ’ ήν δ έν ήθελον συνταχθή αύτώ.

’Ανεξαρτήτως τών περί τής έν Ραδοβυζίω έπαναστάσεως 
αγγελιών, δι’ άς αί αρμόδιοι έπιτροπαί καί τά ά'λλα έκεΐ 
πρόσωπα εύθύνονται, αί σκέψεις καί οί ύπολογισμ.οί τών έν 
Κέρκυρα δεν ήσαν μ,έν παράλογοι, έστηρίζοντο όμως έπί βά- 
σειος ψευδοϋς’ διότι οί μεμυημένοι Τουρκαλβανοί θά συμμετει- 
χον ίσιος τοϋ αγώνος, έάν τό άποσταλέν σώμ.α ήτο οίον άνε- 
μ.ένετο, οϋτω οέ συντεταγμένον καί έν εναντία περιπτώσει 
δεν θά κατεβάλλετο, άλλά θά ήδύνατο νά ενίσχυση τούς εγ
χωρίους άποτελεσμ.ατικώς καί συμβάλη εις την έξάπλωσιν τής 
έπαναστάσεως.

Δυστυχώς, πριν ή τά πράγματα τακτοποιηθώσι καί αί συνε-
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νοήσεις άποπερατωθώσιν, εν άγνοια δέ του Τουρκαλβανοΰ βέη 
τής Χειμάρρας, συμβουλεύοντος επί μικρόν έτι αναβολήν, καί 
επί τή προσδοκία της μετά των τηλεβόλου; προσεχούς επικου
ρίας, έδόθη το σύνθημα τής έξεγέρσεως υπό σώμ,ατος 460 άν- 
όρών υπό τους έςής σωματάοχας καί άποσπασμ,ατάρχας :

Κ. Τριτάκην, νεαρόν μέν στρατιωτικόν άλλ’ εύφυά καί ικα
νόν, προηγουμένων δέ αγώνων εν τε τή Κρήτη καί Γαλλία 
εΰδοκίμως συμμετασχόντα.

Μ. Λάππαν, έκ Δόβριανης, νέον εύπαίδευτον, μ,ετά του α
δελφού αΰτοΰ καί του έκ Κέρκυρας πρώην στρατιωτικού Κ. Λα- 
ζαοέτου, μεΟ’ ών καί οι φιλέλληνες Ιταλοί Λ. Πενάτσης καί 
Λ. Κοντούρβιας.

Α. Γκιούζην έκ Χειμάρρας, νέον φιλοπάτριδα καί νοήμ,ονα..
Π. Καλκαντήν καί Θ. Γρηγοράκην, νέον πρόθυμ,ον καί καρτε

ρικόν, έν Κρήτη δ ’άλλοτε άγωνισάμενον, 20 Αάκωνας όδηγοΰν- 
τας καί έκ ΓυΟείου δ ι’ ιδίων έξόδων έπιβάντας.

’Επίσης ήκολούθησεν έκ Κερκύρας ό ’Βπειρώτης βλαχοποί- 
μ,ήν Νάσος Πίνας, ώς οδηγός καί άποσπασματάρχης βρ α σ 
τερόν, ΐδών παρά τό πλευρόν αΰτοΰ πεσόντας δύο αδελφούς-

Τοΰ σώματος τούτου τήν Γ. αρχηγίαν άνελαβεν ό έξ ’Ηπεί
ρου μ,οίραρχος τής χωροφυλακής Γ. Στεφάνου, άν ούχί έξοχου 
διοικητικής ίκανότητος καί μεγάλων στρατιωτικών γνώσεων, 
όμολογουμένως όμως πεπειραμένος καί αγαθός, ατρόμητος καί 
καρτερικός άνήρ.

“Αμα τη άποβάσει περί τό μ,εσονύκτιον τής 12 Φεβρουά
ριου έπί τή κατέναντι τής Β. ά'κρας τής Κερκύρας θέσει Μπορ- 
τενέζι, ό Κ. Τριτάκης μ,ετά των ύπ’ αύτόν άνδρών άπελθών 
κατέλαβε, τό πρός Β. τοΰ όρους Λυκουρσίου όμ,ώνυμον χωρίον, 
2 1 /ο ώρας άπέχον, έπί δε των κατηρειπωμ,ένων επάλξεων μι~>· 
κοοΰ τίνος φρουρίου,υπό ’Αλή-πασά κτισθέντος, άνεπέτασσε τήν· 
ελληνικήν έπαναστατικήν σημ,αίαν.

Τήν έπιοΰσαν περί τήν 4 μ. μ. μεταβάντιον εις Αυκούρ- 
σιον καί των λοιπών υπό τον Γ. Στεφάνου σωμάτων, άπό- 
σπασμα έκ τής όλης έπαναστατικής δυνάμ,εως κατέλαβε 
τάς Μονάς τών *Αγ. Σαράντα καί *Αγ. Γεωργίου, παραδοθέν- 
των τών έν αύταΐς ’Αλβανών, τοΰ τελώνου καί ά’λλων ύπαλ-
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λήλοιν, εις 22 συμποσουμένων, πάντων δ’έλευθέρων άφεθέντων.
*0 Μ. Λάππας καί Κ. Λαζαρέτος μετά των ’Ιταλών καί των 

ύπ’ αυτούς εθελοντών κατέλαβον τό ^  άπέχον τού Λυκουρ- 
σίου χωρίον Τσούκα, ό δ ’ έκ του σώματος τού Γ. Στεφάνου 
Σ. Καμπούτσης τούς πύργους τής Γκιάστης, εις ετι μικροτέ-
ραν αποστασιν.

Εις τάς θέσεις ταύτας παρέμεινον, ίνα διανείμωσιν όπλα 
καί πολεμοφόδια τοΐς έγχωρίοις τών πέριξ, μετά παρέλευσιν 
δέ 5 ημερών από τής άποβάσεως αύτών οί πρόκριτοι ’Οθω
μανοί τής επαρχίας Δελβίνου, έν οίς καί ό έκ Βοστίτσης Μο- 
χαμέτ-Χουσε'ίναγας, μετά τινων χριστιανών καί τού ’Αρχιε- 
ρέως, ήλθον εις Βρυώνιον, ώρας σχεδόν άπέχον τού Λυκουρσίου, 
ίνα συνεννοηθώσι μετά τού αρχηγού.

'Υπάρχει υπόνοια ότι, ό έκ ρ.έρους τών έπαναστατών άπο- 
σταλείς αντιπρόσωπος έπληροφόρησε τού; όθωμανού; περί τού 
ευαρίθμου τών μαχητών, διαβεβαιώσας ότι καί διά λίθων ήδύ- 
ναντο νά έκδιωχθώσι!

’Εκ τοιαύτη; αφετηρίας καί ό Δρυϊνουπόλεως "Ανθιμος, ά- 
νήρ δουλόφρων καί μισελεύθερος, ά π’ αρχής μετά δυσμενείας 
τά περί τή; έπικειμένης έπαναστάσεως άκούσας, ήρξατο έκ- 
φραζόμενος περιφρονητικώς περί τών έπαναστατών, έξερεθί- 
ζων καί άμα ένθαρρύνων τούς Τούρκους, προς οΰς άπεκάλει 
τούς έθελοντάς παιόία καί δχΛον.

Τοιουτοτρόπως ό προ τής άποβάσεως ετι αύτών πανικός 
τών Τούρκων ήρξατο έκλίπων, ό δέ πόθος καί προθυμία προς 
συνεννόησιν νά μεταβάλλεται εις αίσθημα έχθρικόν καί άπό- 
φασιν δυσμενή.

’Ενώ λοιπόν καί ό έκ Χειμάρρας ισχυρός Τουρκαλβανός, 
αντί νά σπεύσφ εις συνεννόησιν μετά τού Στεφάνου, έζήτει 
προθεσμίας καί παρατάσεις έπί παρατάσεων, ενεκα τών περί 
Ρωσσοτουρκικής άνακωχή; καί ειρήνης ύποτονθοριζομένων φη
μών, οί δέ έπαναστάται διέμενον σχεδόν ά'πρακτοι παρά την 
παραλίαν, έχοντες έπί τού παρόντος ά'φθονα τά μέσα ού μό- 
νον τής ευζωίας, άλλά καί τή; κραιπάλης, οί ’Οθωμανοί συ- 
νεννοηθέντε; άπεφάσισαν νά έπιτεθώσιν αυτοί;.

’Εν τώ πνεύματι καί τή καρδία τών έπαναστατών ήρξατο
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ήδη εΐδύουσα απαίσια τις προαίσθησις, καθόσον τό επικίνδυ
νον τής δέσεως αύτών ήτο δήλον, άφ’ ής αί υποσχέσεις του 
Τουρκαλβανοϋ τής Χειμάρρας άπεδείχθησαν φρούδοι, άν οΰχί 
και δόλιαι* όπως δ ’ εύθαρσώς άντιμ.ετωπίσωσι τά σοβαρά ταΰ- 
τα κωλύματα, άπτιτοΰντο νέαι έπικουρίαι κατεσπευσμέν<υς. 
Αυτοί οί αρχηγοί γράφοντες οτι, ή επαναστατική δράξ περιε- 
βάλλετο Οπό σιδηράς άλύσου μ.αχιμ.ωτάτιυν λαών, των Ajoc- 
πιδων, των Τσάμιδων καί των άγριων Τόσκιδων, καλώς προέ- 
βλεπον ότι, εν άτυχεΐ περιστάσει ούδεμ,ία άλλνι διέξοδος 
προς σωτηρίαν ύπελείπετο ή ή δ<« θαλάσσης ·

Έν τούτοις, μεθ’ άπαντας τους άπαισίους αυτούς οίιονούς 
καί τάς τρανάς ενδείξεις τής οΐκτράς αποτυχίας τής ρ,ετά 
τών ’Αλβανών συνεννοήσειος, ό Γ. Στεφάνου έξηκολούθει έλ- 
πίζων τώ βέν) τής Χειμάρρας, συντεινούσης εις τήν άπόφασιν 
τής έν Λυκουρσίω διαμονής του καί τής προσδοκίας ΐσχυράς 
μετά 2 τηλεβόλων επικουρίας.

’Αλλ’ ενώ ούτε ό Τουρκαλβανός έφαίνετο άποφασίζων, ϊνα 
συμμετάσχτ, του κινήματος, καί περ παραλαβών, ως λέγεται, 
χρηματικόν ποσόν 1,500 λιρών περίπου, οΰτε τά τηλεβόλα 
καί αί έπικουρίαι έκ Κέρκυρας άφικνούμενα, οί ένθουσιωδέ- 
στεροι τών έν τοϊς πέριξ χωρίοις Νιβίτσης καί 'Αγ. Βασιλείου 
άποφασίσαντες νά λάβωσι τά ό’πλα καί ένωΟώσι μετά τών έθε- 
λοντών, κατερραδιουργοϋντο ύπό έγχωρίων προσωπικών έχθρών 
τοϋ άρχηγοϋ.

Είς ταΰτα πάντα ό άγαθός καί γενναίος, άλλ’ άτυχης Στε
φάνου δέν ήδύνατο ν’ άντιταχθή, διότι ούτε μεγάλην έπιτό- 
πιον έπιρροήν εΐχεν, ούτε ίσχυράν στρατιωτικήν δύναμιν.

’Εν τοιαύτνι πραγμάτων καταστάσει άπεφασίσθη, ϊνα μέρος 
του έπαναστατικοϋ σώμ,ατος άπέλθ-ρ είς Δίβρην πρός έξοπλι- 
σμόν καί ένίσχυσιν τών έγχωρίων.

ΜΑΧΑΙ ΚΑΡΑΛΙΜΓΤΕΗ ΚΑΙ ΓΚΙΑΣΤΗΣ
Τήν 17 Φεβρουαρίου τά ύπό τον Κ. Τριτάκην, Μ. Αάππα 

καί Λαζαρέτον σώμ,ατα, έν οίς οί ύπό τούς Θ. Γρηγοράκη καί 
Π. Καλκαντή 20 Λάκωνες καί οί ’Ιταλοί Πενάτση καί Κον- 
τούρβια, άπήλθον ινα καταλάβωσι τήν όχυράν θέσιν του Κα~
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ραλίρ,πεη, δι ή; νά προχωρήσωσιν εις Λίβραν. 'Η θέσι; αύ'τη 
είναι λόφος δεσπόζων τή; πεδιάδας, έφ’ ής κατά τόν χειρ,ώνα 
λιρ,νάζουσιν ΰδα,τιχ, διέρχεται ό ποταμός Μεγάλο; Βιστρί- 
τσας. Ή  ρόνη προ; τό τσιφλίκιον Καραλίρ,πεη οδος 3ιήρχετο 
γέφυρα; τι.νό;, εντεύθεν τη; οποία; άνοήτω; εϊχον όχυρωθή οί 
Τούρκοι, συρ,ποσούρ,ενοι εις 250 περίπου.

'Η ρ,άχη ήρξατο έξ άποστάσεω; βολή;, του υπό τόν Τριτά- 
κην σώρ,ατο;, εχοντο; ώ; έρ,προσθοφυλακήν του; ανδρείου; 
Λάκωνα;, έπιτεθέντο; $ιά τή; ελώδους πε^ιά^ος, ένώ οί υπό 
τόν Λαζαρέτον Λάππα καί Πενάτση αριστερόθεν καί τό λοιπόν 
τοϋ σώρ,ατο; αυτών ύπό τόν Κοντούρβια ό'εζιοθεν ύπεστήριζε 
την προσβολήν.

Οί οι’ έρ.προσθογερ.ών ό'πλων ρ.αχόρ,ενοι ’Αλβανοί, κατανοη- 
σαντε; την ύπεροχην των επαναστατών ρ,ετ’ άντίστασιν 1 ^2 
ώρας, έτρώπησαν εις φυγήν, άπολέσαντες 2 σηρ,αίας, κυριευ- 
θείσα; ύπό των Κρητών Μ. Κοσρ,α^άκη καί Σ. Βεογανελάκη, 
διάφορα όπλα, 16 φονευρ.ένους καί 20 τραυρ,ατίας. ’Εκ των 
επαναστατών έφονεύθη ρ.όνον ό I. Βαρουξάκη; έπληγώθησαν 
δε ό I. Πελάκης καί Γ. Σκαράκης, άπαντες Κρήτε; έκ τού 
ύπό τόν Τριτάκη σώρ,ατο;, ούτινο; προ'ί'σταντο οί I. Μακροπο- 
ίάκης, Δ. Μαντσουρανής, Σ. Μάκρη;, Ε. 'ίίλιορ,αρκάκης, I. 
Μποό'ογιαννάκης, Δ. ’Αγγελόπουλο; καί άλλοι, ώ; επί τό πλεΐ- 
στον Κρήτε; άξιόρ,αχοι.

Οί έν τώ χωρίω έννοήσαντες ότι, πάσα άντίστασι; ήτο ά- 
νωφελής, παρε^όθησαν ά'νευ όρων, άνερχόρ.ενοι εί; 56 ρ,ετά 
τού αίρ,οβόρου Φεϊζου-Μοχαρ.έτ ’Αρ.πάζη, 3ιοικητού τή; φρου
ρά; καί τού προκρίτου Ρακίπ-Τσαρτσάνη.

Καθ’ ήν ήρ.έραν οί ύπό τόν Τριτάκην καί λοιπού; έρ.άχοντο 
έπιτυχώς έν Καραλίρ,πεφ, ό Στεφάνου, έτοιρ,αζόρ,ενο; ν’ ά- 
πέλθφ ρ,ετά τού Ιίαρ.πούτση καί Α. Γκιούζη εΐ; επικουρίαν 
τών έν Καραλίρ,πεφ άγωνιζορ,ένων, ήναγκάσθη νά συνάψφ ε
πίσης έπιτυχή ρ.άχην καθ’ ετέρου έχθρικού σα>ρ.ατο;, έπιτε- 
θέντος κατά τών έν Γκιάστφ.

'II παρά τού; πρόπο^α; τού Αυκουρσίου Γκιάστα είναι υ-

*
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ψωμά, τους έττί της κορυφής τοϋ οποίου 3 πύργους ειχον κα
ταλάβει οί έπαναστάται.

Οί Τούρκοι όρμηθέντες έκ Γούλης καί είς 300 συμποσούμε- 
νοι, έπετέθησαν ζωηρώς και μετ’ έπιμονής κατά τοϋ έξ 80 
άντρων αποσπάσματος υπό τον Σ. Καμπούτση, εις επικουρίαν 
τοϋ οποίου σπεύσας ό Γ. Στεφάνου έκ Λυκουρσίου, ού μόνον ά- 
πέκρουσε τάς έπανειλημμένας αύτών εφόδους, φονευθέντων καί 
τραυμ,ατισθέντων περί τούς 40 , ένώ ολίγοι των επαναστατών 
έ'πεσον, άλλα καί έτρεψεν αυτούς εις φυγήν.

Μετά την καλήν αυτήν νίκην, ό μεν αρχηγός έπανήλθεν εις 
Λυκούρσιον, ό Σ. Καμπούτσης έμεινεν έν Γκιάστη, καταλη- 
φΟέντων καί των τής Τσούκας υψωμάτων υπό τοϋ Λ. Κίτσου 
μετά 15 άνδρών, ό δέ Τριτάκης, Λάππας καί Λαζαρέτος μετά 
των λοιπών έξηκολούθουν κατέχοντες τό τσιφλίκιον τοϋ Κα- 
ραλίμ.πεη.

Ευθύς μετά τούς πρώτους αυτούς, άλλ’ εφήμερους θριάμ.- 
βους τών επαναστατικών ό'πλων, τά σπέρματα τής διχονοίας 
καί άντιζηλίας μεταξύ τών διαφόρων σωματαρχών ήρξαντο 
καλλαεργούμενα υπό τών ραδιούργων, ένω ό κακός τών έθε- 
λοντών καταρτισμός έπηύξανε τήν άναρχίαν καί έπετάχυνε 
τήν καταστροφήν.

Τά έξής εκ τίνος έπιστολής έκ Λυκουρσίου κατά τάς πα- 
ραμονάς τής καταστροφής έξεικονίζουσι τ,ήν έ'κρυθμον κατά- 
στασιν, έν ή τά τών έπαναστατών διετέλουν.

(( . . . . τό μόνον, οπερ μέ δυσαρεστεί είναι ή μεγάλη αναρχία 
καί απείθεια, ήτις επικρατεί ενταύθα' δέν γνωρίζεται τις ό άνώτε- 
ρος καί τίς ό κατώτερος................. ή κατάστασίς μας έν γενει εί
ναι άθλιεστάτη, εντός ολίγου ακούετε τήν καταστροφήν μας».

’Εν τοσούτω, μετά παρέλευσιν 3 ημερών άπό τών μαχών 
Γκιάστης καί Καραλίμπεη, ό Κ. Τριτάκης έπροχώρησεν είς 
Δίβρην, παραλαβών καί τούς αίχμ,αλώτους, έκτος τών δύο 
προκρίτων, οΐτινες έμεινον παρά τω Μ. Λάππα έν Καραλίμπεη.

’Ενώ ό κυριώτερος ούτος σωματάρχης ώδευεν είς Δίβρην, 
κατά τήν αρχικήν συρ.φωνίαν, προς ένίσχυσιν καί έξοπλισμ,όν 
τών ετοίμων προς έπανάστασιν κατοίκων, οί έν Καραλίμπεη 
Οπό τον Μ Λάππα καί τούς άλλους ύπολειφθέντες, φοβούμενοι,
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ώ; έκ του ευαρίθμου αύτών, τά; ολέθριου; συνέπεια; έφθρική; 
προσβολή;, ήρξαντο δυσφορούντε; καί αποθαρρυνόμενοι. Καί 
έσπευσαν μέν οί Θ. Γρηγοράκης, Πενάτση; καί Ααζαρέτος, 
ί'να ζητήσωσιν επικουρία; έκ Λυκουρσίου καί Κερκύρα;, άλλ’οί 
τού Καραλίμ,πεη σωμ,ατάρχαι έν τω μεταξύ εν αμηχανία εύ- 
ρεθέντες, ώ; μή δυνάμενοι να συγκρατήσωσι τού; εθελοντάς, 
άπεφάσισαν, δπω; ό μέν Μ. Αάππα; άπέλθν; ωσαύτως εί; Δί- 
βρην προ; έξυπηρέτησιν του έργου τή; έξεγέρσεως, ό δέ Π. 
Καλκαντή; μ.ετά του Κοντούρβια, συναπαγόμενοι καί τού; δύο 
αιχμαλώτου;, έπανακάμψωσιν εις Αυκούρσιον παρά τω άρχηγω.

Τοιουτοτρόπως ή θέσις τού Καραλίμπεη ένεκαταλείφθη, ά- 
ποκλεισθείση; τη: υποχοορήσεω; των έν Αυκουρσίω.

Καί ·h μέν εί; Δίβρην προέλασις οΰ μόνον δεδικαιολογημέ- 
νη, άλλα καί άναγκαιοτάτη φαίνεται' διότι ή έκ Αυκουρσίου. 
έξάπλωσις τή; έπαναστάσειο; ήτο δυσχερή;, άλλω; τε αυτή 
καθ’έαυτήν ή θέσι; αύτη ούτε ασφαλή;, ούτε αρκούντως οχυρά 
ήτο, παραθαλάσσιο; μάλιςα καί έν τή καρδία των Τουρκαλβα- 
νΐκών πληθυσμών κείμενη' ή έγκατάλειψι; ομω; τού Καρα- 
λίμπεη, ά'παξ περιελθόντο; εί; τά ; χεϊρα; των έπαναστατών, 
άνευ δεδικαιολογημένου καί ΐσχυρώ; συνηγοροΰντο; λόγου, πριν 
ή καί οί ύπό τον Γ. Στεφάνου άπέλθωσι διά τη; μ.όνη; ταύτη; 
διόδου προ; τά μεσογειότερα χωρία των ‘Ριζών, εργον έσχα
τη; αφροσύνη; ήτο.

’Επίσης φαίνεται μ.έν οτι, ό Κ. Τριτάκη; ούχί αύτοπροαιρέ- 
τω; καί αίφνι^ίω;, αλλά μετά προηγουμ.ένην συμφωνίαν έπρο- 
χώρησε, διότι καί ή του Καραλίμπεη, έπί τοΰ εί; Δίβρην άγού-. 
ση; κειμένου καί δεσπόζοντος αύτής, προσβολή δι’ ούδένα άλ
λον λόγον έγένετο* εάν δέ μετά τήν μ.άχην οί έν Καραλίμπετ)· 
άναγκαίαν τήν αναβολήν τή ; άναχωρήσεω; τοΰ Τριτάκη έθε- 
ώρησαν, μή συγκατανεύσαντο; εί; τούτο, δύσκολον είναι νά 
διευκρινίσει τι; έν τώ μ.έσω πολλών αντεγκλήσεων καί άντιφω- 
νιών, ούδενό; τεκμηρίου ύπάρχοντο;, ένώ βέβαιον είναι οτι, δτε 
ό Στεφάνου άπέστειλε έπιστολήν περί τούτου, ό Τριτάκη; εί- 
χεν ήδη αναχωρήσει.

’Αλλά τίνος ενεκεν άρά γε ό F. αρχηγό; έςηκολούΟει πα- 
ρατείνων καί μ.ετά ταυτα τήν εί; Λυκούρσιον διαμονήν αυτού,

II ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ 1878. ΜΕΡ. Β . 10
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αντί, άπό χωρίου εΐ; χ ω ρ ίο ν  μεταβαίνων, νά έπιδιώξνι τον κυ- 
ριώτερον τή ; αποστολή; αυτού σκοπόν ;

Ό  Γ. Στεφάνου, άνήρ γενναίο;, ειλικρινή; καί απλούς, διε- 
τήρει εΐσέτι έλπίδα; περί τή; συμμετοχή; τοϋ Τουρκαλβανοΰ 
τής Χειμάρρα;, ένώ ούτο;, πονηρό; καί επιτήδειο:, ΐδών τά 
τής έπαναστάσεω; επιπόλαια, πληροφορηθεί; δέ καί τά τη; 
Ρωσσοτουρκική; ανακωχή;, ού μόνον ν’ άποστή έσπευσε, αλλά 
καί Θάττον ή βράδιον κατά τών επαναστατών νά εκστρατεύσω 
Αναγκασμένο; ήτο.
• ’Εκτο; τούτου, ό Στεφάνου διέμενεν έν Λυκουρσίω καί έφ* 

έτέρα τινί έλπίδι, ώ; προερρέθη. ’Από στιγμής εΐ; στιγμήν 
άνεμένοντο έκ Κερκύρας αί μετά δύο τηλεβόλων επικουρίας 
προ; έπίσπευσιν τή ; άποστολή; τών οποίων είχον μεταβή εις 
τήν νήσον ό Λαζαρέτο;, Πενάτση; καί Θ. Γρηγοράκης.

’Εν Κερκύρα ματαία έπί πολύ εΐχεν άποβή πάσα προσπά
θεια προ; άνεύρεσιν πυροβολητών εΐ; χρησιμοποίησιν τών τηλε
βόλων, μέ/ρ ι; ού ό εΰγενή; καί έκ καλή; οΐκογενεία; νέο; Δ. 
Κυριακής, έκγυμνασθεί; ά'λλοτε έν τώ πυροβολικώ, προσηνέχθη 
οπω; ύπηρετήστ, αφιλοκερδώς καί γενναίω;.

Εί; τά ; προτροπά; αύτοΰ* πεισθέντε;, προσηνέχθησαν έπί- 
ση; προθύμω; καί έτεροί τινε;, έν οί; καί ό πρώην ύπαςιωμα- 
τικό; τοΰ πυροβολικού Α. Πατσιάδη;.

Τήν διεκπεραίωσιν τών δύο αυτών τηλεβόλων ή έν Κερκύ
ρα έπιτροπή άνέθετο τώ έκ Χειμάρρα; I. .Γκιούζτς άνδρί φρο- 
νίμω καί πεπειραμένη, πατρί δέ τοΰ έν. Λυκουρσίω μαχη- 
τοΰ. ’Επιβά; ούτο; μικρά; ατμακάτου, δ ι’ ή; έρρυμουλκειτο τό 
τά  τηλεβόλα φέρον πλοιάριον, άπέπλευσεν έκ Κερκύρα; μετά 
τινων έθελοντών, παρακολουθησάντων, έν οί; καί οί αξιόλογοι 
νέοι Σ. Νίκα; καί Φούλια;.

’Ενιΰ οι έκ τή; ’Ιίπειρωτική; άκτή; άποσταλέντε; καί οί 
μετά τοΰ I. Γκιούζη έθελονταί, περί τού; 80 , διέμενον εΐ; τό 
απέναντι τών *Αγ. Σαράντα νησίδριον "Αγ. Στέφανον, άνα- 
μένοντε; καί τήν μ ετ’ αυτών συνένωσιν ετέρου σώματος έξ

ε •»
* Καθώς καί τοΰ φιλοπάτριδος διευΟυντοΰ τοΰ έν τή νήσω ταύττ, 

ενοδοχείου τής ιιΚ ω ν α  τ α ν τ ; ν ο υ π ό λ ε ω ς».
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100 περίπου άντρων υπό την οδηγίαν του γράφοντο;, οποί; 
^ιεκπεραιωθώσιν έν εύθέτω στιγριή (λετά των τηλεβόλιυν είς 
την απέναντι παραλίαν, προ; βοήθειαν των έν Λυκουρσίω πολ- 
λαχόθεν vî v) άπειλουυ.ένων, φοικώδε; ^ραν.α εκεί έξετυλίσσετο.

Η ΕΝ ΛΤΚΟΤΡΣΙΠ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
V ** ·Την 23 Φεβρουάριου ό έν Γκιάστνι άποσπασ(χατάρχη; 

Καριπούτση; παρατήρησα; ισχυράν εχθρικήν ίύναυ,ΐν ές ’ΐωαν- 
νίνων καί Πρεβέζη;, καταλαχ.βάνουσαν τά ; απέναντι $έσεΐ; 
των χωρίων Βουοίνιον καί "Αγ. Γεώρχιο;, τοποθετούσαν έπί 
τού Κούλα-Βρυωνη τηλεβόλα, έσπευσε νά εΐ£οποιήσ·ρ τον έν 
Λυκουρσίω ^ιααένοντα αρχηγόν.

Έν τούτοι; εί; το σύνθηαα τη; έκπυρσοκροτήσεω; των τη
λεβόλων ή εχθρική ^ύναυ.ις, συνιστα>χένη έκ 2 ταγυ.άτων τα 
κτικοί στρατού καί τινων άτακτων, υ.ετά 200 ιππέων καί ί  
τηλεβόλιυν, ώρμ,ησε κατά των έν Γκιάστνι, Μονή 'Α γ. Σαράν
τα καί 'Αγ. ’Αθανασίου έπαναστατών, υπό τού; Σ. Καυ.πού- 
τσην, Α. Γκιούζη, JV. Δούλα καί Α. Γκίκα.

Οί έν Γκιάστνι εύάριθ'αοι έπαναστάται, ιχετά βραχείαν άν- 
τίστασιν, ήναγκάσθησαν, προ τη; ισχυρά; έχθρική; ^υνά'χεω;, 
νά ύποχωρησιοσΐ προ; την ΛΙονην των 'Α γ. Σαράντα* έπειόή 
οχ.ω; καί οί ενταύθα είχον ν$η υποχωρήσει, ό Σ. Καυπούτση; 
αετά των ύπ’ αυτόν ολίγων άπήλθε προ; τον '"Αγ. ’Αθανάσιον, 
ένθα είχε σπεύσει ό Γ. Στεφάνου ριετά τού ’Ιταλού Κοντούρ- 
βια, [/.ή $υνηθεί; νά προλάβη την εγκατάλειψήν τη: λίαν επι
καίρου θεσεω; τη; Γκιάστη;.

Μετ’ ανωφελή υ.έχρι Ρύσεως ήλιου άντίστασιν, ήναγκάσθη- 
σαν άπαντε; καί έντεύθεν νά ύποχωρήσωσιν εί; Λυκούρσιον, 
ένθα ό Γ. Στεφάνου, προβλέπων την καταστροφήν, άπεφάσισε 
ν’ άποθάνρ ένίίόςω; χ.ετά των γενναιότερων τού ύπ’ αυτόν σώ- 
jxaro;. "Οθεν καταλαβόντε; τά ; περί τό Λυκούρσιον οχυρά; θε- 
σει; άντέταξαν καρτερικήν υ.έχρι νυκτό; άυ.υναν κατά τού 
ά.πό των 3έσεων Γκιάστη; καί Μονή; ‘Αγ. Σαράντα έφορυ.ών- 
το; πολυαριθαου εχθρού.

Δυστυχώ; την νύκτα εκείνην πολλοί των εθελοντών άπω-



438 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

λε<;αν τό θάρρος, γινώσκοντες δ ’ ότι, ε διά τοΰ έγκαταλειφθέν- 
τος Καραλίμπεε ύποχώρεσι? έτο κινδυνώδες, έτράπεσαν πρός 
Έξαμ.ίλια,έπί τ'?, έλπt i t  διεκπεραιώσεως εις Κέρκυραν,ένω περί 
τό μεσονύκτιον τό πολεμικόν Μ αχμονΰιί νέαν άπεβίβασεν ε
πικουρίαν έκ. 500 τακτικών, οΰτω πανταχόθεν έν στενώ σιδε- 
ρώ κύκλω περισφυγχθέντιυν τών ταλαίπωρων εκείνων θυμάτων.

Τεν αύγεν τες έπιούσες τό πυρ ερξατο πανταχόθεν.
'Ο άρχεγός Γ. Στεφάνου μετά τοΰ ανδρείου αδελφού αύτοΰ 

Νικολάου, τοΰ Καμ,πούτσε, Γκιούζε καί 70 περίπου εθελον
τών άνθίστατο απελπισμένος κατά. 6— 7,000  τακτικών καί 
άτάκτων, ένω έν τώ μεταξύ ό Λ. Κοντούρβιας, τνί συγκα- 
ταθέσει τοΰ Στεφάνου, άπηλθεν εις τεν παραλίαν, ί'να ζετεσε, 
σωτερίαν έπί τοΰ συνεθιυς εις ‘Εζαμίλια προσορμιζομένου Αύ- 
στριακοΰ άτμοπλοίου.

Περί τεν 8 ^  ώραν,βλέπων ό άρχεγός ματαίαν πάσαν πε
ραιτέρω άντίστασιν, καθ’όσον ό εχθρός άπό στιγμές εις στιγμεν 
ήτοιμάζετο νά καταλάβνι τό έρειπιυμένον φρούριον έζ έφορου, 
άπεφάσισεν απόπειραν προς έξοδον, καίων τά πολεμοφόδια 
καί παραλαμβάνων τούς δύο προκρίτους αΐχμαλίότους, οΰς έ- 
φύλαττεν έν τινι οχυρά οικία ε ύπό τον Π. Καλκαντε έκ Λα- 
κώνων φρουρά. Ούτος όμως διαπραγματευσάμενος μ.ετ’ αυτών 
τεν άπελευθέρωσιν, έπί τνί βεβαία έλπίδι τες ασφαλείας αΰ- 
τοΰ καί τών περί αυτόν, ίσως δέ καί πλουσίων λύτρων, έρ- 
νεθε ν’ άκολουθεσνι τον Στεφάνου, μετά τών αίχμαλιότων έν 
τε  οικία κλεισθείς, ούδ’έννοών νά παραδώσφ αύτοΰς, ένώ δι* 
αυτών πάντες νά σωθώσιν τ,δύναντο.

’Ενταύθα ολίγου δεϊν συνέβαινεν άλλελοκτονία ώς έκ τες

Νέστορος Κωνσταντίνου μ.είναντος, ϊνα θέσφ, μετά τεν άνα- 
χώρεσιν τών λοιπών, πΰρ είς 213 κιβώτια πολεμ.οφοδίων, οι 
ύπό τόν Στεφάνου έτράπεσαν άπαρατερετοι προς τεν Ίσουκαν. 

"Εσπευδαν εΐσέτι προς τεν θέσιν ταύτεν, ότε φοβεοος έ- 
ύσθε κρότος καί νεφέλε πυκνέ, ώσεί όμίχλε, έκαλυψε το 
)θίον. Σωλεν όπλου Σασσεπώ έξεσφενδονίσθε εις άπόστασιν

κου 
χωριον
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ώρας του Αυκουρσίου, έκ των οικιών του οποίου 4 κατέ- 
πεσον καί άλλαι τινές διερράγησαν.

Τό συμβάν τούτο διηυκόλυνε την φυγήν· τών· ε’παναστατών, 
διότι ό εχθρός επί τινα· χρόνον εστη- άμηχανών καί υποπτευό
μενο?, άλλ’ επί τέλους έσπευσεν εις καταδίουξιν αυτών.

Λυστυγώς, επειδή αί γέφυοαι του· παρά τήν Τσούκαν ποτα
μού Καλασσιώτη η Μικρού Βιστρίτσα ησαν κατεστραμμέναι, 
ηναγκάσθησαν, πρόσδεσα ντες διά πολλών κόπων σχοινίον άπό. 
της μιας εις την έτέραν. όχθην επί υψηλών πασσάλων, σχοι
νοβατικούς νά διεκπεραιωθώσιν.

Ειχον διέλθει περί τούς 40, οτε, πλησιάσαντος τού εχθρού, 
οί έναπομείναντες 12, μη προλαμ.βάνοντες νά διαβώσιν, έτρά·* 
πησαν προς τα κατώτερον μέρος ά'νευ έλπίδος σωτηρίας, εάν 
μη ό έκ της Ο.ίγας λειποτάκτης ναύτης, Ν. Στεφ. ’ίκοκτσό- 
ρης, άνηρ ρωμαλέος καί έπιτηδειότατος, κατεσκεύαζε, π ετών, 
έν τώ ποταμώ, πρόχειρον έκ ξύλων γέφυραν, δ ι’ ης άπαντες. 
διέβησαν μαγόμενοι* διότι αί Τσάμικε.; είχον ηδη καταλάβει 
τούς περί τό Καραλίμπεη λόφους..

’Ενταύθα έλαβε χώραν άξιομνημο'νευτόν τι έ'πεισόδίον,
'Ο γενναίας καί ακάματος ναύτης, προπορευόμενος τών λοι

πών, παρετηρησεν επί τίνος ύψούματος φουστανελλοφόρους, ους 
έξέλαβε μέν κατ’ άρχάς ώς εχθρούς, ούτοι όμως όρκιζόμενοΐ- 
εις την Παναγίαν καί τον άταυρό*'· ότι είναι χριστιανοί, κα- 
τέπεισαν αυτόν νά πλησιάσ'ρ.

Τοιουτοτρόπως ό εύπιστος ναύτης ένέπεσεν εις τάς χεΐρας 
τών πανούργων καί φανατικών Τσάμικων.

'Ο θάνατος αΰτοΰ ήτο αναπόφευκτος, διότι. οί εκδικητικοί·. 
’Αλβανοί έσκέπτοντο όπως άπαλλαγώσι τού. άσάμου τούτ&υ 
αιχμαλώτου, άφοπλισθέντος ηδη καί σχεδόν γυμνωθέντος, ότε;. 
υπό σουτηρίου ιδέας έμπνευσθείς :

—  Στήτε, λέγει αύτοΐς ’Αλβανιστί-, καί δύνασθε δι’ έμούν 
ν’ άποκτησητε λείαν πλουσίαν. ‘Ο αρχηγός τού σώματος διέρ
χεται πλησίον, φέρουν μεθ’ εαυτού χρήματα πολλά' άν μέ. 
συνοδεύσουσί τινες πρός τό μέρος εκείνο, θά τον προσκαλεσου. 
νά έ'λθρ ενταύθα επί τγ  ύποσχέσει ότι, οΰδένα θά κακοποιη- 
σητε' σάς άρκούσι τά χρήματα.
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Οί ’Αλβανοί έπείσΟησαν καί, καταλαβόντες άμ,υντικάς θέ- 
σεις, άπέστειλον τόν ’ΐκοκτσόρην μετά συνο^ίας £ύο άντρων 
προς το μέρος, οθεν ^tvip/ετο  το υπό τον Γ. Στεφάνου σώμα.

Οί τοΰρκοι φρουροί έβά^ιζον άνυπόπτως εις τάς έκ διαλειμ
μάτων προσκλήσεις καί κραυγάς του γενναίου ναύτου προσέ- 
χοντες, δτε διά πυκνού τίνος δάσους ούτος τρέπεται εις φυγήν, 
διαφυγών άβλαβη: καί ενωθείς μετά τού λοιπού σώματος, ά- 
γνοούντες τά κατ’ αυτόν.

Οί υπό τον Στεφάνου άνευ άλλου τίνος απευκταίου, διελ- 
θόντες τού ποταμού της Τσούκας, έτράπησαν εις Διβρην διά 
πεδιάδος ελώδους, μέχρι γόνατος έν τω βορβόρω βυθιζόμενοι.

Δυστυχώς οί κατά την νύκτα της πρώτης έν Λυκουρσίω έ- 
πιθέσεο)ς των Τούρκων άποδεΟαάσαντες καί προς τά ΐξ α μ ί-  
λια τραπέντας επί τή έλπίδι άσφαλεστέρας σωτηρίας, κατα- 
διωχθέντες υπό των ’Αλβανών, ώς επί τό πλειστον κατε- 
κρεουργήΟησαν, έν οίς καί ό εύγενής Ιταλός Λ. Κοντούρβια;*, 
ρ,ή Συνήθεις νά έπιβή τού Αυστριακού άτμοπλοίου, 124 δέ 
ηχμαλωτίσθησαν.

* L. CoMunBiA. — Ό  άνδρείος καί εύγενης ούτος νεανίας, κατα- 
λιπών τάς έν τώ Πανεπιστήμιο) τής Ζυρίχης σπουδάς του καί μ ε -  
ταβάς εις Γαλλίαν, έπολέμησεν έν ταίς τά^εσι των έΟελοντών κατά 
τών Γερμανικών στρατιών.

ΈκεΓ συσχετισΟείς μετά του ομογενούς αύτώ ίλάρχου L. Ponazzi 
καί φιλίαν συνδέσας ήκολούΟησε βραδύτερον έν ΆΟήναις, συμμετα- 
σχών τής άτυχούς ’Ηπειρωτικής έπαναστάσεως.

Ό  θάνατος αυτού υπήρξε ηρωικός άμα καί μαρτυρικός.
Μή δυνηΟείς νά έπιβή τού συνήθως παρά την ’Ηπειρωτικήν άκτήν 

διερχομενου αυστριακού άτμοπλοίου, όπερ κατά τήν ημέραν έκεί- 
νην τής καταστροφής, εκ φόβου τών μεχρις αύτού άφικνουμένων 
σφαιρών, δεν έπλησίασεν ώς άλλοτε, κατεδιώχΟη υπό τών Αλβανών 
καί μετ’ άπεγνωσμένην άντίστασιν, πληγωθείς, συνελήφΟη.

’ΚκληφΟείς υ*>ς έκ τής στολής αύτού άρχηγός, ολίγου δειν έγίνετο 
αφορμή εμφυλίου ρήξεως, διαφόρου Αλβανών άντιποιουμένων τήν 
δόξαν τής αιχμαλωσίας αύτού καί το γέρας άπαιτούντων.

Τόν κίνδυνον αύτόν προλαμβάνων γηραιός τις ’Αλβανός σωματάρ
χης, εσυρε τό ξίφος καί κράζων οτι : δ εν  π ρ έ π ε ι δ ι’ έ ν α ά'- 
π ι σ τ ο ν  νά έ ρ ί ζ ω σ ι  τ ό σ ο ι  ά ν δ ρ ε ί ο ι ,  άπέκτεινεν αυτόν 
έλεεινώς.
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Ολίγοι μόνον,κρυβέντε; εΐ; τήν παραλίαν,μόλι; κατώρΟωσαιν 
νά σωθώσι διά των άμα τη εΐδήσει τής καταστροφή; σπευ- 
σασών εκ Κέρκυρα; ατμακάτων καί διαφόρων λέμβων, άξαν
τε; συμποσούμενοι εΐ; 413.

Κατά την περίστασιν ταύτην πολλά; καί άειεπαίνου; πρό; 
τούτο κατέβαλον προσπαΘεία; διά του κινδύνου τη; εαυτών 
ζωη; οι Σ. Κοντογούρη;, Α. Φρασκοδήμο;,Σ. Χοόνη; καί άλλοι, 
διερχομένου δ’ έκεΐΟεν την 24  Φεβρουάριου αυστριακού τινο; 
άτμοπλοίου τοϋ Αόϋδ, 1.4 έθελονταί έρρίφθησαν εΐ; την θά
λασσαν, παρελείφθησαν δέ υπό των λέμβων, ά; πρό; τούτο. ό> 
πλοίαρχο; έρριψεν.

Οί ’Οθωμανοί, είσελΟόντε; εΐ; Λυκούρ.σιον καί: τα πέριξ, νίρί
ζα ντο λεηλατοΰντε;, πυρπολοΰ.ντε; καί σφάζον.τε;, ώ; συν/,1- 
&ω;, οΰ μόνον του; αόπλου; άνδρα;, άλλα καί τα γυναικό
παιδα, ενώ του; αΐχμαλωτισ8έντα; εΐ; π.αντοΐα υπέβαλλαν 
βασανιστήρια*

Τήν εΐ; ’Ιωάννινα απαγωγήν τών δυστυχών· τούτων έςιστοτ 
ρεΐ αύτόπτη; μάρτυ; έκ τη; έν λόγω πόλεω; ώ; έξη; :

«Το Σάββατον από πρωία; αστραπηδόν διεδόθη άνά πά
σαν την π,όλιν ό'τι, φέρουσι τού; αιχμαλώτου;, καί οί μέν Τούρ
κοι συν γυναιξί και τέκνοι; έξήλΟον εΐ; προϋπάντησιν μέχρι; 
’Ασοάκα;, τρει; ώρας μακράν τών ’ΐωαννίνων, τινέ; δέ τώ,ν 
Τουρκισσών ώπλίσθησαν καί διά μαχαιριδίων οπω; κεντήσωσι 
τού; αιχμαλώτου;. Το εβραϊκόν στοιχεΐον προέπεμψε τό ά
γριον τοΰτο σκυλολόγιον μέχρι Μ. Μπεζδενών, εΐ; τα ό’μμα- 
τα δε πάντων, Τούρκων καί ‘Εβραίων, ητον ή χαρά έζωγρα- 
φισμένη, ενώ θανάσιμο; λύπη έθέριζε τά; καρδία; τών χρίτ 
στιανών, ί^ρηνούντων άδιαλείπτω;.

«Περί την 10 ώραν τουρκιστί εΐσήρχετο εΐ; την πόλιν η. 
£ριαμ.βευτική αύτη πομπή, ή; προηγούντο 3· ϊλαι ιππικού μέ.

Ό εκ Λευκάδος έθνικδς ποιητή; έποιησε τb έξης ώραΓον επίγραμ^- 
μα επί τα> $ανάτω του ευμενούς φιλέλληνας :

Τώρα too ή μαύρη μ.*; ή γη, άντερο λιοντάρι, 
ελαβε άνέλπιστον τιμήν τον κόρφο νά β ϊ  ιτχρη, 
το άνδρείωμενο αίμα σον Οά γίνη τόν αιώνα, 
άνάν.Εσό μας άφθαρτη, ταντοτεενή αρραβώνα.
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•γυμνά τά ξίφη, £ν ήμίταγρ.α ρ.ουσταχαφίζ, καί εις ρ.ακράν 
άπόστασιν ήρχοντο τά θύματα.

»Οί Ελληνες αίχρ,άλωτοι, εναντίον παντός πολερ.ικού νό- 
ρ.ου, ήσαν δεδεμένοι άνά δύο, ως λησταί. Προηγούντο τούτων 
δύο άνδρες υψηλού αναστήματος, πωγονοφόροι, αρειμάνιοι, υ
ψηλοί καί υπερήφανοι’ ή $εία πρόνοια έπέτρεψε νά ρ.ή άπο- 
θάνωσιν εις τήν μάχην, ΐνα παρασταθώσι ρ.άρτυρες τής 9λι- 
■βεράς ταύτης σκηνής. Εις τον ενα των άνδρών τούτων έδόθη 
ή έλληνική σημαία καί ραβδισρ.οί άφθονοι. Κατόπιν τούτων 
ήκολούθουν 2 τηλεβόλα Κρούπ καί 4 έρ.προσθογεμ.ή, όπισθεν 
δέ αύτών άναμ.ίξ ρ.ουσταχαφίζ καί ρεδίφ. ‘Η άδοξος αύτη 
πορ.πή δέν ήκολούθησε τον φυσικόν δρόρ.ον της, αλλά κάρ.- 
ψασα επίτηδες καί άπολέσασα 1/j δρόμ.ου, διήλθε διά τής 
συνοικίας ’ Α ρ χ  ι μ α νδραίου, όπου εύοίσκεται καί τό δεύτερον 
ελληνικόν προξενείου. *0 πρόξενος κ. Λόντος, πληροφορηθε ς 
εγκαίρως τά διατρέχοντα, είχε διατάξει νά κλεισθώσι τά πα
ράθυρα. 'Γπό τό δεύτερον έλληνικόν προξενεΐον ήρχισεν ή τουρ
κική ρ.ουσικη παιανίζουσα τον γνωστόν τής Κρήτης ΰρ,νον 
του 1867.

»*0 Ελλην στρατιιότης Κοσκινάς, ό φέρων την έλληνικήν 
σημαίαν, άμα άντικρύσας τά έλληνικά παράσημα επί του ελ
ληνικού προξενείου, αποκαλύπτεται εύσεβάστως καί κλίνει την 
•κεφαλήν προ τού έλληνικού Θυρεού, προσφέρων τον στρατιω
τικόν χαιρετισμόν εις τά έλληνικά σήματα. Τούτο ήρκεσε. 
Φωνή άγριας λύσσης διεδέχθη τήν εύγενεστάτην ταύτην πρά- 
ξιν τού "Ελληνος στρατιώτου’ λυσσώντες οί Τούρκοι τακτικοί, 
άτακτοι, τουρκόπουλα, τούρκισσαι έπιπίπτουσι κατά τού “Ελ
ληνος καί χάλαζα ραβδισμών, γρονθοκοπημάτων, λακτισμών, 
έμπτυσμώ/, ύβρεων, γχιαονρΛαρισμ&ν πίπτουσι κατά τού 
προσιόπου τού δέσμιου “Ελληνος ! Γυμνοί, τρέμοντες έκ τού 
ψύχους, πειναλέοι, κάτισχνοι, άνευ ύποκαμίσσων, μέ τούς όνυ
χας έξοι των υποδημάτων, άνευ καλυμμάτων εις τήν κεφα
λήν, άνευ παρηγοριάς ήκολούθουν οί “Ελληνες αιχμάλωτοι ! Εις 
128 συμποσούμ,ενοι έρρίφΟησαν, άφΟύ χιλιοστήν φοράν έδάρη- 
σαν καί ύβρίσθησαν, εις τάς γνωστάς φρικαλέας φυλακάς τού 
*Α7.ή-πασά, εντός τού φρουρίου, ό'που νήστεις, γυμνοί καί ά-
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πέλπιδες θ’ άποθάνωσι βεβαίως όλοι, καί θ’ άπαλλαγώσιν από 
τά ανυπόφορα ταΰτα βασανιστήρια, καθ’ ην στιγμήν πολλοί 
αύτών άσθενοϋσιν, έν οίς καί ό Κοσκινάς».*

Η ΕΚ ΔΙΒΡΗΣ ΥΠΟΧΠΡΗΣΙΣ

‘Ο Γ. Στεφάνου άφικόμενος μετά των λειψάνων τού σώμα
τος αυτού είς Δίβρην την 25 Φεβρουάριου, ούδένα εύρε δυ
στυχώς αύτόθι, δθεν καί ηναγκάσθη νά προχώρησα, εις την 
Μονήν του Θεολόγου.

*0 Κ. Τριτάκης, δστ'.ς μετέβη έν Δίβρνι την 21 Φεβρουά
ριου, τοποθετησας τούς αιχμαλώτους, ελαβεν έκ Σάοτου επι
στολήν εγχωρίου τινός Ν. Μανθοπούλου, δστις οδηγών 90 άν- 
δρας, προσεκάλει αυτόν όπως προσβάλωσι 350 Γκέγκιδας έν 
Δοβριαννί ευρισκομένους καί βιαιοπραγοϋντας. Μεταβάς πλην 
αύτόσε παρεκληθη υπό τών χωρικών όπως μη είσέλθ·/] έν τώ 
χωρίω προς αποφυγήν εκδικήσεων άπο μέρους τών Γκέγκι- 
δων, δθεν έπανήλθεν εις Δίβρην, ένθα περί τάν έσπέραν άφί- 
κετο καί ό Μ. Αάππας μετά 40 οπαδών.

Την 23 πληροφορηθέντες ότι, δύναμις έχθρική προελαύνει 
κατ’ αύτών έκ Σοπητού καί Ναβαρίτσης, μετέβησαν είς την 1 
ώραν άπέχουσαν Μονήν τού Θεολόγου, ινα συσκεφθώσι μ,ετά 
τοΰ ήγουμ.ένου Φιλημ.ονος καί τινων έκεΐ ευρισκομένων εγχω
ρίων οπλαρχηγών Α. Τρίχα, Ζ. Σταύρου καί Δ. Παπάζογλου.

’Ενταύθα ό Κ. Τριτάκης, άφείς φρουράν 10 άνδρών καί τόν 
Μ. Λάππαν μ,ετά τών αίχμαλοότων έν δέσει τινί προ της Μο
νής, έπροχώρησεν, ϊνα προσβάλφ τούς έν Δοβριαν/j Τούρκους, 
αλλά καθ’ οδόν άπετράπη αύθις υπό τών χιορικών, δθεν έν ά- 
μ.ηχανία εύρισκόμ.ενος καί τόν μέγιστον διατρέχων κίνδυνον, 
έν τώ μ,έσω πολυπληθών καί μαχίμων έχθρών, άπεφάσισε νά 
προχωρησνι είς Λεπινίτσαν, χωρίον οχυρόν, μετά τού Μ. Λάππα, 
οστις κατά τό διάστημα τούτο απέλυσε τούς 56 αιχμαλώ
τους, ταΐς παρακλησεσι τών έγχωρίων πειθόμ.ενος.

Ευτυχώς ή άπελευΟέρωσις αύτών κατοοΟώθη βραδύτερ ον.



144 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

Την εσπέραν τη; 24 άφίκοντο εί; τό έν λόγω χωρίον, Ιίνθα 
έλαβον έκ τη; Μονή; τοϋ Θεολόγου, επιστολήν τοϋ Γ . Στε
φάνου, άγγέλλοντο; τά,ν τύχην τοΰ σώματος αύτοϋ καί έρω>- 
τώντο; περί τοϋ πρακτέου.

*0 Μ. Λάππα; άπηντησεν αύτώ ότι, ήναγκασμένοι οντε; νά 
έπισπεύσωσι την πορείαν, ένεκα τοϋ έξ ’Αργυροκάστρου κατα- 
διώκοντο; αυτού; έχθροϋ, δέν ήδύναντο ν’ άναμείνωσι.

Τοιουτοτρόπω; ά'παντε; οί έθελονταί, υπό τον Κ. Τριτάκη,ν· 
ταχθέντε; καί εΐ; 180 μόλι; συμποσούμενοι, έξηκολούθησαν 
την επίπονον καί επικίνδυνον αυτών πορείαν, άποτεθαρρυμέναι 
καί εις ά'κρον καταπεπονημένοι.

Την 24 Φεβρουάριου, άναχωρησαντε; έκ Λεπινίτση;, έςη- 
κολούθησαν νύκτωρ την πορείαν αυτών διά Κλεισαοίου, Σε- 
λιά, Λαύδου, Λουβίνας, Λίγκου, Κουσοβίτση;, ’Αχουρίων καί 
Ζιλίστη;, ένθα ό y.tv Λάππα; έ'μεινεν, αδυνατών νά προχωρη- 
cr, έκ τη ; κοπώσεως, ό δε Τριτάκη; προσεπάθησε νά συνεν
νόησή) μετά τινο; τών έν ’Ιωαννίνοι; μεμυημένων, ένεργοϋντο^ 
δραστηρίω; κατά τά μέρη έκεΐνα, τοϋ καθηγητοϋ Ν. Γ .

Τούτου ένεκεν ό έκ Ζιλίστη; μεμυηρ.ένο; X. X. καί ό έν Κρε- 
τσουνίστγ, Δ. Π. άνέλαβον την αποστολήν σχετικών έπιστο- 
λών πρό; τον διά τοϋ Καλαμά διελΟόντα Γ . Στεφάνου, [λη έ- 
πιτυγόντε; όαω; αύτοϋ καί τή; συμπράξεω; έπομένω; άδυ- 
νάτου οϋση; ό Κ. Τριτάκη; άπήλΟεν έκεϊθεν, διευθυνόμενο; 
έπίση; πρό; τον Καλααά.

’Κνταϋθα προχωρησαντε; διέβησαν τον ποταμόν, ούτινο; τό 
ύδωρ μέχρι μαστών έςικνεΐτο, οδηγούμενοι υπό βοσκοϋ' ώδευ- 
σαν διά Βροσίνη;, Σινικού, Ζαραβίτση;, Βαλανιδιάς, Πραδέ- 
λη;, Γρατσιάνη; καί Λιβίτσης, ένθα ό Τριτάκη; μαθών ότι, ό 
Γ. Στεφάνου μετά τοϋ Μ. Λάππα καί 56 άνδρών εύρίσκετο· 
κάτωθι τοϋ χωρίου, επεμψε) αύτώ την έξη; έπιστολην :

Σεβαστέ μοι κ. Στεφάνου !
Ταύτην τήν στιγμήν έ'φΟασα ΙντχϋΟα καί Ιχάρην μαθών ότι, εύρι- 

σκεσΟε αύτοΰ. ’Ολίγον άρτον $ά λάβω καί ^ά σπεύσω εις άντάμω- 
σίν σας.

‘Ο Γ. Στεφάνου άπηντησε :
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............... — Ημείς απόψε εχομεν κ α β ο ύ λ t α* καί πρέπει νά
τά πιάσωμεν α μ έ σ ω ς .  Α υ ρ ιο ν  άν διευκολυνθώ ή πορεία μας S'’ αντα- 
μ ω θ ω μ ε ν .  Σ έ  σ υ μ β ο υ λ ε ύ ω  νά πορεύησαι μόνον  'νύκτα διά νά μη ε
νοχοποιηθούν τά χωρ^ά καί πρδς τδ συμφε'ρον σας.

’Εν τοσούτω τά δύο σώματα δεν συνηντηθησαν έκτοτε.
Ό  Τριτάκης έξηκολούθησε ττ,ν πορείαν αύτοϋ διά Βουκοβί- 

νης, Κουπάκια καί Παπαδάτες, οθεν άνελθών τό όρος νΑσπρο- 
Πηγάδι, 1 ώραν άπέχον τη; "Αρτης, μικρού δεΐν κατεδιώκε- 
το υπό των οθωμανικών στρατευμάτων.

’Επί τού μέρους τούτου άναπαυθεί; ολίγον, έπροχώρησε δ ι’ 
έλους βορβοροίδους καί άφίκετο εις Λούρον, οθεν, έπιβιβασθέν- 
τες πλοιαρίων καί διαφυγόντες την προσοχήν τού εχθρού, κα- 
τέπλευσαν εις Βόνιτσαν την 5 μ,, μ. της 5 Μαρτίσυ.

’Ενώ ό Κ. Τριτάκης έδρεπε τάς φιλικά; όάφνα; της αίσιας 
αυτού επανόδου έν Έλλάδι, ό πολύ ατυχέστερος Γ. Στεφά
νου διήρχετο είσέτι επί τών άκανΟών τής οδού, ήν διεχάοα- 
ξεν αύτώ ή ίδια παράτολμ,ος ό'ντως άπόφασις καί απρονοησία 
τής εύθυνομένης ’Επιτροπής.

’Αναχωρησας, ώς έρρέθη, την 25 Φεβρουάριου έκ Δίβρης, έ- 
ξηκολούθησε την πορείαν αυτού μετά μ.εγαλειτέρων δυσχε- 
ρειών, καθ’ όσον οί ύπ’ αυτόν ά'νδρες εΐχον ύποστή άσυγκρίτως 
περισσοτέρας καί σκληροτέρας δοκιμασίας, διά τής Μονής Θεο
λόγου, Κλεισάρι κ α ί’Επισκοπής, διελθών δε κάτωθι τής Κλει- 
σοβίτσης, έπροχώρησεν εις Καλύβια-Λεπτοκαρυάς, οθεν καί δ ιέ- 
βη τον Καλαμ.άν.

’Εκεΐθεν διά τών μεταξύ Παραμυθίας καί ’ΐωαννίνων Δερβε- 
νίων ώδευσεν εις Καλογερικούς-Μύλους, διά διαφόρων δέ τουρ
κικών τσιφλικίων άφίκετο εις Σούλι, ενώ ό Μ. Λάππας έζήτη- 
σεν άσυλον παρά τώ έν Πρεβέζτ, "Ελληνι Προξένω κ. Σούντια, 
άνδρί φιλανθρώπιρ καί εΰγενεστάτω. Εις ' Αγ. Παντελεήμ.ονα, 
8 ώρας άπέχοντα τής Πρεβέζης καί παρά τόν Λούρον τό επα
ναστατικόν σώμ.α μ.ικροϋ δεΐν ένέπιπτεν εις τάς έχθρικάς χεΐ- 
ρας,έάν ττ, στιγμφ έκείννι τού φοβερού κινδύνου δέν συνήντα την

* Τοποθετησις προσκόπων.



1*6 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

συμμορίαν του Μαριόλη καί Στούπα, ήτις ώδήγησεν αύτό είς 
ασφαλές μέρος καί μεγάλως περιεποιήθη, περί παντός αναγ
καίου φροντίσασα.

Τοιουτοτρόπως, κατά περίεργον ειρωνείαν της τύχης,ό πρώην 
φοβερός της ληστείας καταδιώκτης καί όλετήρ αυτής υπό λν,- 
στών σώζεται, καί φιλοξενείται.

'1'περβάλλουσαν έπεδείξατο καί άγάπην καί τρυφερότητα 
προς αυτόν καί τούς περί αυτόν έθελοντάς ό Στούπας, καταπει- 
σθείς άμα νά συμπαρακολουθήσνι εις Τζουμέρκα, ένθα ό Στε
φάνου ένόμιζεν ό'τι, :h έπανάστασις ύφίστατο, έπομένιος ήλπιζε 
νά έκδικηθή διά τά έν Δελβίνω.

νΟτε της προς όδοιπορείαν στιγμής άφικομένης, τινες των 
εθελοντών, καταβεβλημένοι Οπό του καμάτου, ήρνούντο ν’ ά- 
κολουθήσωσι, σύρας την πάλαν αύτοΰ άπειλητικώς :

—  ’Εμπρός, άνέκραξεν ό άρχιλτ,στής, η σάς παίρνω τό κεφά
λι, παρά νά σάς τό πάρνί Τούρκος !

’Επί τέλους άνεχώρησαν πάντες καί διά Κρανιάς άφίκοντο 
εις “Αγ. Γεώργιον, θέρμης τυχόντες υποδοχής υπό των κα- 
τοίκιον. Διαβάντες εΐτα τόν ποταμόν "Αρτης ώδευσαν είς Βουλ- 
γαρέλι καί διά τού ό'ρους τού Πέτα «^ελΘόντε ς τού Δημαρειού, 
ένθα έσώζοντο ετι τά ίχνη τής προ ήμερων ενδόξου μάχης, 
άφίκοντο είς την παρά την μεθόριον γραμμήν κωμόπολιν Πα- 
ληοκουτσήν, συναντήσαντες ενταύθα τά Οπό τόν Α. Ζέρβα, 
άδελφ. Ζηκαίους καί άλλους τινάς λείψανα τής έπαναστάσεως 
Ραδοβυζίου, παρ’ οίς κατά τάς ημέρας έκείνας είχον σπεύσει 
διάφοροι έκ τού εξωτερικού έθελονταί*.

*11 έπανάστασις είχεν έκπνεύσει, ώς γνωστόν, καί ενταύθα 
από τής έν Κλειτσόβω μάχης δι’ όλιγωτέρας μέν αγωνίας, 
άλλ’ έν κυκεώνι αντιπράξεων καί ραδιουργιών.

Τοιουτοτρόπως έπανέκαμψαν μετ’ ού πολύ είς τά ίδια καί 
οί τελευταίοι έν Ραδοβυζίω έγκαρτερήσαντες μετά τών ολί- 
γιον έκ Λυκουρσίου διασωθέντων.

* Έν οίς οί ευγενεΓς καί φιλοπάτριδες νέοι Κ. Συννεφιάς, Α. Βρα· 
νάς καί Δ. Σταυοιανδς.
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Ή  σπουδαία καί εκτεταμένη αιίτη επαρχία, λόγω ιστορικοί 
καί εθνολογική άναμφηρίστω? άνήκουσα τα?? 'Ελληνικά?? ύ- 
πο^ούλοις έπαρχίαι?, οφείλει νά περισπάται την συντονωτά- 
την προσοχήν, ού μόνον των ιθυνόντων τάς τύχα? του 'Ελλη
νισμού, άλλα καί καθόλου είπεΐν παντό; κη&ομένου υπέρ του 
εθνικού μεγαλείου.

*11 Μακεδονία καί υπό έποψιν εμπορικήν καί στρατηγικήν, 
ί^ίως $έ καί μάλιστα υπό έποψιν πολιτικήν, είναι ή σημαν- 
τικωτάτη υπόδουλος ελληνική επαρχία.

'11 έξοχο? γεωγραφική $έσι? τή? χώρα?, τό γόνιμον του 
έ^άφους, οί πλώϊμοι ποταμοί, τα απέραντα £άση καί τά νε
κρά μεταλλεία, καθιστώσιν αυτήν περίβλεπτον καί περιμάχη- 
τον έν πολλοί?. ’Αλλ’ ο,τι $ιά τον 'Ελληνισμόν δέον νά φ σε* 
μνότατον φιλοτίμημα, $έν είναι ό αμύθητο? φυσικό? πλούτο? 
τή? χώρα?, ού£έ τό πολυάνθρωπον, αλλ’ ή προσφυέστατη αυ
τή? ίύέσις, ή'τι? καθίστησιν αυτήν ώ? τον υπερμεγέθη κρίκον, 
τον συνενοοΰντα τον εντεύθεν τού ’Ολυμπου 'Ελληνισμόν προ? 
τον έκεΐθεν τής 'Ροδόπη?.

'Υπό τήν έποψιν ταύτην ή Μακεδονία ποοφανώ? είναι ή καρ- 
<̂ ία τή? έν τω μέλλοντι μεγάλη? 'Ελλάδος.

Κατά λόγον φυσικόν, τοιαύτη χώρα βέον νά παράγν) άν- 
$ρα?, άνάλογον φρόνημα κεκτημένου? προ? τήν φυσικήν αύτή? 
καλλονήν καί αρετήν καί προ? τήν ιστορικήν εύκλειαν. Καί 
όντως, οί έν Μακεδονία "Ελληνες ^ιακρίνονται επί άκράτω φι-
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λοπατρία, ό δέ πνευματικός βίος, δν έφιλοτέχνησαν εσχάτως, 
δημιουργουντες συλλόγους σοβαρούς, σχολάς πολυπληθείς καί 
καθολικωτέραν τινά πνευματικήν άναμόρφωσιν, είναι ανώτερος 
παντός επαίνου.

’Αλλά καί έν ταΐς τελευταίαις δοκιμασίαις, πολλοί καί γεν
ναίοι Μακεδόνες έδοαμον, ένθα ή φωνή του καθήκοντος έκά- 
λει αυτούς, εις ’Ήπειρον, Θεσσαλίαν,’Όλυμπον καί Πιέρεια.

Είναι δέ άντικειμενικώς άποδεδειγμένον ό’τι, έν οΰδεμια 
των ά’λλων έπαναστασών επαρχιών συνέδραμε τό εγχώριον 
στοιχεΐον κατά τοσαύτας αναλογίας, ό'σω έν Μακεδονία ’Αλλ’ 
δ,τι δεωροΰμεν σπουδαιότερον, είναι ή έν άπάσγ τή χώρα ταυ- 
τνι άναπτέρωσις του φρονήματος, οπερ, έάν δεν έλαβεν έζο)- 
τερικήν έκδήλιυσιν, άποδοτέον αλλαχού, πρώτιστον δέ καί 
μάλιστα εις έξιοτερικάς πιέσεις.

Ή Μακεδονία ήτο απανταχού υπονενομευμένη καί δέν άνέ- 
μενεν η ενα σπινθήρα, ίνα άναφλεγή άπό τοΰ ενός ά'κρου μέ
χρι του ετέρου. Ή  ανατολική Μακεδονία, ή παραστρυμόνειος, 
ήν ήδη αΰΟις ιδιοποιούνται οί Βούλγαροι, ήν υπέρ παν άλλο 
μέρος έτοιμη καί συγκεκροτημένη" άν δέ άνδράνεια κεντρική 
καί επήρεια*, έπιβαλλόμεναι άλλαχόθεν έκώλυσαν την έκφαν- 
σιν καί πραγμάτοοσιν πολυσήμαντων ένεργειών, εις τούτο οΰ- 
δαμώς πταίουσιν οί των πάντων άφειδήσαντες, ό' τως παρα- 
σκευάσωσιν, ώς ένδέχεται καλώς, τά πράγματα, ίνα μη άλ- 
λαι φυλαί δραστηριώτεραι καί εις κραταιάν άντίληψιν έρειδό- 
μεναι, διά της βίας περιποιηθώσι τοτούτω πολυτίμους χώρας, 
δυναμένας καταδειξαι την ‘Ελληνικήν αυτών φύσιν καί ατο
μικότητα.

’Ενώ ή έπανάστασις έπρεπε νά λάβφ ένταύθα σπουδαιότε- 
ρον χαρακτήρα, διά πάσης θυσίας ένεργουμένη, τουναντίον έ- 
σβέσθη έν τή γεννήσει της, ημέρας καί μόνον διαρκέσασα.

’Αλλ’ δσω ^λιβεράς συνεπείας ηδύνατο νά έχφ καί αποτυ
χίας νά προμηνύγ άπομεμόνωμένη καί ασθενής έπανάστασις 
έν τφ Μακεδονική χώρα, τόσω έξ έναντίας ισχυρά τυγχάνουσα 
καί μετά τής έν Θεσσαλία συσχετιζομένη, μεγάλας τάς δια
στάσεις ηδύνατο νά λάβη καί καρποφορήσνι, έπί τής συνειδή- 
σεως τής Ευρωπαϊκής διπλωματίας έπιδρώσα,, καθ’δσον ένταύ-
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θα ό "Ελλην επαναστάτης ού μόνον κατά τής τυραννίας του 
προστατευομένου της Δύσεως έξανίστατο, άλλα καί κατά τής 
επιδρομής του ισχυρού αύτής φοβήτρου άντεπεξήρχετο.

’Εκ τοιαύτης τίνος αφετηρίας ’ίσως άλλην τροπήν τό ελλη
νικόν ζήτημα έλάμβανεν, εν περιπτώσει επιτυχίας, πρός επί- 
τευΕιν τής οποίας πολύ διαφόρως καί μάλλον εγκαίρως επρε- 
πε νά έργασθώσιν οί αρμόδιοι.

Αί προς έπανάστασιν των εγχωρίων ένέργειαι δέν ήσαν μέν 
δλω; ασήμαντοι, ως έρρέθη, ή προς ένίσχυσιν όμως των εγ
χωρίων αποστολή σώματος έκ 500 περίπου εθελοντών, ούτε 
επαρκής, ούτε επιτυχής ήτο.

Καί κατ’ άρχάς μέν άπεφασίσθη ή ές εθελοντών επικουρία 
ν’ άποσταλή, κατά τήν όρθοτάτην τών εγχωρίων γνώμην, είς 
τρία σημεία διαμεμοιρασμένη' τήν Χαλκιδικήν, τήν επαρχίαν 
Κίτρους καί τον "Ολυμπον, βραδύτερον δέ ή αποστολή πε- 
ριωρίσθη είς "Ολυμπον καί μόνον υπό αρχηγόν τον όποιον οί 
λοιποί σωματάρχαι δέν ήσαν προδιατεθειμένοι ν’ άναγνωρίσωσι 
καί ύποταχθώσιν αύτώ, ό'στις δέ οΰδεμίαν άλλην βοήθειαν τα 
χέως άλλοθέν που άνέμενεν έκτος του 'Α γ. Κίτρους.

'Ο άξιοσέβαστος επίσκοπος Κίτρους, Νικόλαος Αούσης, έκ 
Στενημάχου, άνήρ ένθουσιών υπέρ του 'Ελληνικού μεγαλείου 
καί τής έλευθερίας τών ομοφύλων, εύπαίδευτος δέ ων καί 
καρτερικήν φέρων καρδίαν έν ασθενεί καί μικρω σώματι, εί- 
χεν από τίνος άφιε οοθή τν) έπαναστατική ιδέα μετ’ αληθούς 
αύταπαρνήσεως, τή συνεργασία τού Π. Πατραλέξη καί άλλων, 
άποβλεπόντων κυρίως είς τον άρματωλόν Βαγγέλην Χοστέβαν.

’Επίσης έν Βερροία, Ναούσση καί Σελίω είργάζοντο άλλοι 
αδελφοί, έν Αίκατερίνγ καί Αιτοχώρω ό έπί φρονήσει δια- 
κρινόμενος Ε. Κοροβάγγος καί αλλαχού άλλοι. Μ’ ολα ταΰτα 
δέν ήοκουν προς τόσω μέγα καί δύσκολον έ'ργον αί προθέσεις 
καί ένέργειαι ολίγων άνδρών, οίτινες έστεροΰντο τών άπαι- 
τουμένων μέσων, καθ’ ό'σον δέν ύπήρχον είς τήν διάθεσιν αύ · 
τών πλέον τών 500 έμπροσθογεμών οπλών, μετ’ άναλόγου 
αριθμού πολεμοφοδίων, οΟεν καί άπό στιγμής είς στιγμήν ά- 
νέμενον τήν αποστολήν καί άλλων, κατά τάς υποσχέσεις τή ς
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Μ. ’Επιτροπής, μετά των επικουριών σωμάτων, άτινα ώφειλον 
νά δώσωσι τό σύνθημα της έξεγέρσεως.

Τούτων έ'νεκεν έκ των εγχωρίων άλλοι μεν περιεπόλουν καθ’ 
έκάστην νύκτα τα παράλια, όπου έθεωρεϊτο πιθανή ή άπόβα- 
σις, ά'λλοι δέ διέτρεχον από Βερροίας εις Σέλιον έκεΐθεν δέ 
εις Κολλυνδρόν, Νάουσσαν, Θεσσαλονίκην και τάνάπαλιν, ΐνα 
ώσι ένήμεροι των διατρεχόντων καθ’ ολα τα σημεία.

ΑΤΤΟΒΑΣΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΝ ΛΙΤΟΧΠΡΠ
Την νύκτα τής 13 προς την 14 Φεβρουάριου κατέπλευσεν 

εις Σκιάθον τό άτμόπλοιον "Τάρα, κομίζον τον αρχηγόν τού 
Μακεδονικού σώματος μετά  διαφόρων σωματαρχών καί 220 
εθελοντών καί τών μελών τής Μακεδονικής ’Επιτροπής κ.κ. Σ. 
Δραγούμη, Λ. Δοσίου καί Λ. Πασχάλη, ών οί μεν δύο πρώ
τοι άπεβιβάσθησαν εις την νήσον, ό δέ τρίτος παρηκολούθησε 
τό επαναστατικόν σώμα ώς σύμβουλος παρά τώ ’Αρχηγείω.

’Εν Σκιάθω άνέμενε καί τό Βυζάντιον μετά 230 ετέρων 
εθελοντών υπό διαφόρους σωματάρχας καί τού Μιλτ. ’Απο- 
στολίδου ’Αλεξίμου, όθεν τά δύο ατμόπλοια, άποπλεύσαντα 
την πρωίαν τής 15 Φεβρουάριου, προσωρμίσθησαν εις Πελα- 
γόνησον, νησίδριον έρημον, άνήκον τή εν "Αθω Μέρα Μονή τού 
‘Αγ. ’Αθανασίου, έκεΐθεν δ’ έπλεον προς τήν παραλίαν τού 
’Ολύμπου, 85 περίπου μίλλια άπέχουσαν.

Ή  έκ Μακεδόνων καί έθελοντών τινων έκ Ξηροχωρίου καί 
’Αταλάντης έπαναστατική δ^ναμις συνεποσούτο εις 450 ά'ν- 
δρας υπό τήν αρχηγίαν τού Κ. Δουμπιώτου, λοχαγού, γεν
ναίου καί τιμίου άνδρός, ούτινος όμως ή μετρία ίσως διοικη
τική ίκανότης έξετέθη εις φοβεράς δοκιμασίας, ένεκα τής φι- 
λαρχίας ένίων τών μετ’ αυτού σωματαρχών, τής άπειθίας 
καί ραδιουργίας ά'λλων.

Οί ρ.ετ’ αυτού σωματάρχαι ήσαν οί εξής :
Τ. Λάζος, γηραιός οπλαρχηγός έκ γνωστής άρματωλικής 

οικογένειας καί έκ τών συρ.μετασχόντων τής κατά τό 1854 
έπαναστάσεως, μετ’ αυτού δέ καί ό ανεψιός αυτού ’Ιωάννης 
Αάζος, ιατρός, άνήρ ειλικρινής καί έκ φιλοτιμίας αυστηρός.

I

I»

I
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Γ. Ζαχείλας, άνήκων έπίσης τοΐς γηραιοί; σωματάρχαις 
τού κατά τό 1854 άγωνισαμένου Μακεδονικού σώμ.ατος, μετ* 
αυτού δέ καί ό ανεψιός του Δημήτριος.

JY. Βλαχάβας, καρτερικός καί φιλόπατρις άνήρ.
Α. Οικονόμου Κοκουράβας καί Γ. Μαλάμας, Μακετών.
Μετ’ αυτών παρηκολούθουν καί άλλοι τινές μή έ'χοντες μέν 

ίδια σώματα, άλλα μνείας άξιοι καί σωματαρχών τινων άξιο- 
λογώτεροι, ώς ό άνθυπολοχαγός Μ. Τσίμας, ό Κ. 'Ιεροκλής 
νέος εύπαίδευτος, χρέη δέ γραμματέως παρά τώ άρχηγείω 
έκπληρών, ό τελειόφοιτος της ιατρικής Δ. Ν. Καλοστύπης, 
νέος κατά πολλά αξιόλογος καί διάφοροι φοιτηταί, έν οίς ό 
Α. Πετρίτης, Α. Λεβής, Σ. Χριστέας, Δ. Βρούβας, X. Χρι- 
στακέας, Δ. Λούβαρης, Δ. Κανάς, ό νεαρός ’I. Στρατηγόπου- 
λος καί άλλοι.

'Ο μάλλον ομίος διαπρέψας έν τνί Μακεδονικά) ταύτη έπα- 
ναστάσει διά τε την τόλμην, την δραστηριότητα, την έν γέ- 
νει ικανότητα είναι ό Μιλτ. Άποστολίδης ’Αλέξιμ.ος, νέος εύ
παίδευτος καί νομομαθής εύδοκιμ,ήσας έπίσης καί κατά τους 
έν Κρήτν) προηγουμένους έπαναστατικούς αγώνας.

Βεβαίως έν τω Μακεδονικώ σώματι ύπήαχον στοιχεία έν
τιμα καί αξιόλογα, ώς καί παρά τοΐς αλλαχού έπαναστατΐ- 
κοίς σώμασι, δένέλειπον όμως δυστυχώς καί τ ’ αντίθετα τού
των, κυρίως δέ τής φιλαρχίας ό όλεθριώτατος σπινθήρ, δσ- 
τις ολίγου δεΐν κατά τον πλούν ετι καταστρεπτικά; άνέ- 
διδε φλόγας.

'Γπό τοιούτους οιωνούς περί την 1 τού μεσονυκτίου τής 
15— 16 Φεβρουάριου τ ’ ατμόπλοια προσωρμίσθησαν, άνευ α
πευκταίου τίνος, προς τό μέρος τού Λιτοχώρου, επί τής πα
ραλίας τού οποίου οι έγχώριοι είχον ανάψει ώς σημεΐον πυ
ράς, πρώτος δέ έγχώριος έπαναστάτης, 8ν άπήντησαν οι άπο- 
βάντες ήτο ό αγαθός Β. Λαλάμης.

'Η $έσις Γίλάκα, έφ’ ής τό σώμα άπεβιβάσθη απέχει 2 σχε
δόν ώρας τής κωμ. Λιτοχιυρου, συγκειμ,ένης έκ 560 οικιών, 
εκτεινόμενης δέ παρά τάς δχθας τού χειμάρρου ΒύΟου* καί

*■ ’Αρχαίου Ένιπειος.
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όψώματος υπερκειμένου τού Θερμαϊκού κόλπου, από τού οποίου 
κατοπτεύει τις την παράλιον επαρχίαν, πρωτεύουσα της οποίας 
είναι ή πολίχνη Αικατερίνη.

Την έπιούσαν, άφικομένου περί την μεσημβρίαν του ορεσι
βίου Π. Καλογηρου καί Δαβέλλη, μετά 40  άντρων, του έκ 
Λιτοχώρου Γκατσάρα καί ά'λλων έγχωρίων, συνελήφΟησαν αί 
όθωμανικαί πολιτικαί καί στρατιωτικαί άρχαί των 'Α γ. Θεο
δωρών καί Λιτοχιόρου, συγκείμεναι έκ 15 ατόμων, μετηνέ- 
χθησαν δέ εις τό Μετόχιον τής Σκάλας τοΰ 'Αγ. Διονυσίου
2 ,000  έμπροσθογεμών όπλων καί 500 κιβώτια πολεμοφο
δίων, άτινα οί έθελονταί έ'φερον μεθ’ εαυτών προς εξοπλισμόν 
των αίτούντων τοιαύτα έγχωρίων.

Οί κάτοικοι τοΰ Λιτοχώρου ύπεδέξαντο τους έπαναστάτας 
ένθουσιωδώς, όρισΘείσης δέ τής κώμης ταύτης'ώ ς έ'δρας τής 
Προσωρινής Ιίυβερνήσεως— καί τοι έγχώριοί τινες υπέδειξαν 
άντ’ αυτής ώς καταλληλοτέραν δέσιν συγκεντριόσεως την Μο
νήν τής Πέτρας διά πολλούς λόγους, μάλιστα δέ διά τό οχυ
ρόν αυτής— έξελέγη Π. Κυβέρνησις διά του εξής πρακτικού:

Π ρ α κ τικ ό ν  συνεδριάσ εω ς

δ ιά  τ ή ν  εκ λ ο γ ή ν  τ ή ς  επ α να ς* . Κ υ β ερ νή σ εω ς’Ο λ ύ μ π ο υ  Μ α κ εδονία ς.

Σ ή μ ερ ο ν , δ εκ ά τη ν  έννά τη ν  τοΰ μηνός Φ εβρουάριου, έτους χ ιλ ιο σ τ ο ύ  
οκ τα κ οσ ιοσ τού  έβδομ.ηκοστοΰ ογδόου, ήμε'ραν τή ς  έβδομάδος Κ υ ρ ια 
κ ή ν , σ υ νελ θ ό ντες  έν Α ιτ ο χ ώ ρ ω  οί α ντ ιπ ρ ό σ ω π ο ι τή ς  ε π α ρ χ ία ς  Ό 
λ υ μ π ο υ  τή ς Μ ακεδονίας έξελ έξα ντο  μ ε τ ά  σ ύ σ κ εψ ιν  τ ά  εξής μ έ λ η  
τ ή ς  Π . Ι ίυ β ερ νή σ εω ς ·· A . Α . ιατρόν, Ε υ ά γ γ ε λ ο ν  Κ οροβά γκον, Γ ε ώ ρ -  
γ ιο ν  Β . Ζ α χ α ρ ιά δ η ν  ια τρόν, Ν ικη φ όρον 'Ιερ ο μ ό να χο ν  τή ς  Μ ονής Π έ 
τ ρ α ς , Ί ω ά ν ν η ν  Γ . Β ερ γίδ η ν , ’Α θ α νά σ ιον  Γ εω ρ γίο υ  ιερέα  κ α ί Ί ω ά ν -  
νην Ν ικ ο λ ά ο υ .

Έ π ί  τ ο ύ τ ω  σ υνετά χΟ η  τό  π α ρ όν  π ρ α κ τικ ό ν , όπερ ύ π εγ ρ ά φ η , ως 
ε π ε τ α ι :

A . A ........................  'Ιερ . Νικηφόροι; Τ . Β . Ζ α χα ρ ιά δ η ς

Ε .  Κ ορ οβά γκ ος Π . Α . Γ εω ρ γίου  Ί. Γ. Β ερ γίδ η ς.

νΕπονται ύπογραφαί πολλών Λιτοχωριτών καί τών αντι
προσώπων τών χωρίων Λεπτοκαρυάς, Σκοτίνης, Παντελεήμο- 
νος, Πούρλιας, Αίγάνης, Πυργητού, Ραψάνης, Κρανιάς, ’θζη-
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ροΰ, Σκαμνιών, Βολιανών, Κάρυά?, Σέλλα?, Κοκκινοπλοΰ, Λει
βαδιού, *Αγ. Δημ,ητρίου, Βρόντους Κοντοριώτισσας, Μαλα- 
θρίας, Καρίτσης; Στυπίου  ̂ Ζιάσιακου, Καρύων  ̂ Μηλέας, Μό- 
ρίνας, Μπριάζης  ̂Ρα£αίνης; Σκουτέρινας; Δρώνιτσας  ̂ ’Ακριανού, 
Κουλουκουρίου, Κεραμει^ίου, Κολλυν^ροΰ, Ρετίνιανης, Κοκο- 
βας, Βοσοβας̂  Μπόστιανης, Δράτσκου; Βελβεν^οΰ καί Κατα
φυγίου.

Καί ώς πρόεδρος μέν έξελέγη ό εκ Λιτόχωρου πρόκριτος 
Ε. Κοροβάγγος, άποχωρήσαντος ετέρου τίνος των σπου^αιοτέ- 
ρων μελών, βραίυτερον προσετέΟη τή Π. Κυβερνήσει ό νΑγ^ 
Κίτρους, εις ον άνετέΟη ή ανώτερα ι̂εύθυνσις των επαναστα
τικών ενεργειών έν ττί επαρχία αύτοΰ  ̂ ώς άντιπροσώπου της 
Π. Κυβερνήσεως  ̂ ητις καί έξέ^οτο την έξης προκήρυξιν :■

ΙΙρδς τά ς  Κ υ β ερ νή σ εις  τ ώ ν  Ε υ ρ ω π α ϊκ ώ ν' Δ υνάμεω ν^

Τ ά  π ο λ υ χρ ό νια  δεινά , ώ ν γ νώ σ ιν  ελα β ον  κ α τ ά  καιρούς διά  τώ ν  
α ντιπ ρ οσ ώ π ω ν α υ τώ ν αί σ εβ α σ τα ί κ υβερνή σ εις και τ α  οπ οία  ε π ε τ α -  
θησαν ε π ’ ε σ χ ά τ ω ν , ή νά γ κ α σ α ν  τούς κατοίκους τή ς Μ ακεδονίας voL 
δράξω νται τω ν ο π λώ ν, 8πω ς π ρ ο σ τα τεύ σ ω σ ι τ η ν  ζω ή ν, τ η ν  τ ιμ ή ν-  
και τη ν ιδιοκτησίαν εα υ τώ ν.

Σ υ νελθ όντες  σή μ ερον οί ά ντ ιπ ρ όσ ω π οι τ ώ ν  διαφόρω ν κ ο ινοτή τω ν  
τή ς  Μ ακεδονίας, κ α τ έλ υ σ α ν  τη ν  τυ ρα ννικ ή ν εξου σ ία ν  του Σ ο υ λ τ ά 
νου, άνεκήρυξαν τή ν  ενω σιν τή ς Μ ακεδονίας μ ε τ ά  τή ς  μ η τρ ος  Ε λ λ ά 
δος καί έξελέξα ντο  η μ ά ς, όπω ς σ χ η μ α τ ίσ ω μ ε ν  προσω ρινή ν κ υ β έρ νη -  
σιν τή ς  επ α να σ τά σ εω ς  μ ε τ ά  τή ς  ύ π ο χρ εώ σ εω ς νά  α π ο τ α θ ώ μ ε ν  προς  
τά ς  χρ ισ τ ια ν ικ ά ς  Δ υ νά μ εις  καί νά ζη τ ή σ ω μ ε ν  τ ή ν  ισ χ υ ρ ά ν  α υ τ ώ ν  
π ρ οσ τα σ ία ν  ύπέρ του δικαίου του αγώ νός μ α ς  κ α ι τδ ελ εο ς  α υτώ ν- 
υπ έρ  τώ ν κ ινδυνευόντω ν, εκ τή ς  τουρκικής θηριω δίας., γ υ ν α ικ ο π α ι
δών ημ ώ ν.

Π επ ο ίθ α μ εν  οτι, ή π ερ ί τού μ έλ λ ο ντ ο ς  τή ς  ’Α να τολή ς- μέριμνα^  
τώ ν Ε υ ρ ω π α ϊκ ώ ν  Δ υ νά μ εω ν , $ έ λ ε ι  ε π εκ τ α θ ή  καί έφ ’ ολοκλήρου τής: 
Μ ακεδονίας, ή οπ ο ία  ε ίνα ι έτο ιμ η , ύ π έρ  τή ς  ελευ θερ ία ς  τ η ς  καί. 
ύ π έρ  τής μ ε τ ά  τή ς μ η τρος Ε λ λ ά δ ο ς  ένώ σεώ ς τη ς , νά  παραδοθή εις  
τδ πύρ κ α ί τδν όλεθρον, εά ν  ε ίνα ι α να γκ η , ή να εξακολουθή δ ου -  
λ εύ ο υ σ α  εις τή ν  έπονείδεστον εξουσ ίαν, ής τ ά  όργα να , οι. Κ ιρκασιοε, 
οί Γ κ έκ α ι, οί Ζ ε ίμ π έκ α ι καί οί Β ασιβουζούκοι ή ρ ή μ ω σ α ν τ ή ν  π α 
τρίδα η μ ώ ν κ α ί εβ εβ ή λω σ α ν τή ν τ ιμ ή ν  καί τή ν  ιερ ό τη τα  τή ς  ο ίκ ο γετ  
νε ια κ ή ς  η μ ώ ν  εσ τ ία ς .

Ι ϊα σ α ι αί ύ π ο σ χ ε σ ε ις  κ α ί ύ π ο χ ρ εω σ ε ις , άς ανελαβεν^  η εξουσι^οε 
α ύ τη , α π έ ν α ν τ ι τ ώ ν  ύπηκόω ν τη ς  κ α ι α π έ ν α ν τ ι τω ν  μ ε γ ά λ ω ν  Δυνοε-
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μ εω ν , ά π ε δ ε ίχ θ η σ α ν  μ έ χ ρ ι  τουδε έσ κ εμ μ έν ω ς  δόλεαι καί ά π α τ η λ α ί.  
Ή  του ρ κ ικ ή  κ υβέρνη σ ις π ο λ λ ά κ ις  π α ρ εχ ώ ρ η σ ε  δ ικ α ιώ μ α τ α , ά λ λ ’ ή  
τυ ρ α νν ία  ουδέ προς σ τ ιγ μ ή ν  εχα λα οώ θ η *  ά π ε ν α ν τ ία ς  τ ά  δεινά  η μ ώ ν  
π α ρ ίσ τ α ν τ α ι  α τ ε λ ε ύ τ η τ α  κα ι φ ουερώ τερ α , καθόσον ή κυβέρνησις  
α ύ τ η  χ α λ α ρ ο υ τ α ι κ α ί εκ μ η δ εν ίζε τ α ι. Δ ιά  τ α υ τ α  ή να γ κ ά σ θ η μ εν  νά  
κ α τ α φ ύ γ ω μ ε ν  εις τ ά  δ π λ α , IV ά π ο θ ά νω μ εν  τ ο υ λ ά χ ισ τ ο ν  ώς άνθρω 
π ο ι κ α ί 'Έ λ λ η ν ε ς ,  εά ν  δεν μ ά ς  έ π ιτ ρ α π ή  νά  ζή σ ω μ εν  ώς άνθρω ποι 
λο γ ικ ο ί κ α ί ελεύ θερ οι.

Έν Λιτοχώ^ω 'Ολύαπου τη 19 οοαρίου 1878.

Ή  π ροσ ω ρ ινή  κυβέρνη σ ις Μ ακεδονίας  

Ε . I . Κ οροβά γκος πρόεδρος.

A . Α . . . . . Γ . Β . Ζ α χα ρ ιά δ η ς .
Ί ε ρ ο μ . τ ή ς  Μ . Π έ τ ρ α ς , Ν ικ η φ όρος. Π α π ά ’Α θα νά σ η ς Γ εω ρ γ ίο υ .
’Ιω ά ννη ς  Γ . Β ερ γίδ η ς ’Ιω ά ννη ς Ν ικ ο λ ά ο υ .

Τήν επιούσαν τής εις Αιτόχωρον μεταβάσειυς των έπανα- 
στατών, άφίκοντο εξ Αικατερίνης ό 'Έλλην τό γένος καί πρου- 
χιον Ν. Μπίτζος έκ Ζαγορίου μετά τού προκρίτου ’θθωμ.ανοΰ 
Δερβίς-μπαμπά; ίνα ίήθεν προσφέρωσι την υποταγήν των κά
τοικον Αικατερίνης, άλλ* υπό τον δρον νά μή είσέλθωσιν εν 
αυτή οί έπαναστάται.

*11 Αικατερίνη, 4 ώρας άπέχουσα του Αιτοχώρου, κατοι* 
κεΐται υπό πλουσίιυν ’Οθιυμανών καί 'Ελλήνων γε(οργικής τά- 
ξεως, ενταύθα γίνονται αί έκ Θεσσαλονίκης αποβιβάσεις 
$ιά την επαρχίαν άπασαν.

^ΟΟεν οί έπαναστάται έπρεπε νά καταλάβωσιν αυτήν πά- 
ραυτα, ϊνα ένΟαρρύνωσι τούς έγχωρίους των πέριξ καί έπισπεύ- 
σωσι τον έξοπλισμόν των προθυμοτέρων, πολλοί τοιούτοι 
πολλαχόθεν προσήρχοντο ή$η ζητοΰντες όπλα. ’Αντ’ αυτού 
περιορισθέντες εις τήν έκ προχείρου όχύρωσιν τού Αιτοχώρου 
καί αφέντες τούς έν Αικατερίνη ανενόχλητους καί έλευθέρους, 
ϊνα συνεννοηθώσιν έγκαίρως μετά των έν Θεσσαλονίκη περί 
τού πρακτέου, άπέστειλον τον Μ. ’Αποστολί^ην, μετά τού άν- 
θυπολοχαγού Μ. Τζίμα, Δ. Ν. Καλοστύπη, τού Γερμανού Α. 
Βόλκερ, Β. Πανά καί 35 άντρων, προς έξοπλισμόν των κα
τοίκων τού χωρίου Παντελεήμονος^ κειμένου έν τω ρ,έσω τής 
ανατολικής κλιτύος τού ’Ολύμ,που, καί άλωσιν τού παραθα
λασσίου φρουρίου Πλαταμώνος.
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2υγχρόνως ό Ζαχείλας, άποσπασθείς του κυρίου σώματος,, 
άπήλθεν είς τά περί την γεννέτειραν αύτου Ραψάνην χωρία. -

ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ ΤΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΠΛΑΤΑΜΠΝΟΣ

Την 18 Φεβρουάριου ό μέν Ν. Μπίτζος καί Δερβίς-μπα- 
μπάς έτςανήλθον εις Αικατερίνην, παραλαβόντες τούς παρα- 
δοθέντας αύτοϊς όθωμανούς αιχμαλώτους, έκτος τού άλβανού 
’ΐβραήμ, έ'χοντος μητέρα έν Πλαταμώνι, ό δέ Μ. Άποστο- 
λίδης μετά των προρηθέντων εθελοντών, παραλαβών τόν τε- 
’ίβραήμ και επιστολήν τού Δερβίς-μπαμπά προς τον φίλον 
του χόντσα τού Πλαταμώνος, προτρεπτικήν εις παράδόσιν^ 
άπηλθεν εις Παντελεημονα μετά των υπό τούς Β. Παπαθανα
σίου καί Παπαχειμώνα ολίγων άντρων.

Μεταξύ των υπ’ αυτούς εγχωρίων υπήρχε καί τις Β. Γ". 
Βασιλείου, συνδεόμενος μετά τού φρουράρχου Πλαταμώνος διά 
φιλίας στενής καί υποχρεώσεων άλληλοβάθείάς, ούτος δ ’ έπεί- 
σθη ιν’ άπέλθν) καί προδιάθεσή τόν τούρκον φρούραρχον είς 
παράδοσιν τού φρουρίου. ’Εκτός τούτου καί έτερός τις νεαρός 
όθωμανός, έξελθών -του Πλαταμώνος προς άναζήτησιν τού 
’ΐβραημ καί συλληφθείς ύπό τών χωρικών, έκρατήθη ως μέλ- 
λων νά. χρησιμεύσνι προς τόν αυτόν σκοπόν.

Μετά την έξόπλισιν λοιπόν κατοίκων τίνών τού έκ 3 0 Ό πε- 
ρίποσ ψυχών χωρίου τού Παντελετίμονος καί ένίσχυσιν τού ε
παναστατικού αποσπάσματος, ό Μ; ’Αποστολίδης έβάδισε δΤ 
ατραπού τίνος προς τό φρούριον, συναντησας δέ καθ’ οδόν έπι- 
στρέφοντα έκ της αποστολής του τόν Β. Γ. Βασιλείου, έξη? 
κολούθησε την πορείαν αυτού.

Περί την 5 μ. μ. εύρίσκοντο προ· τού, φρουρίου.
Τό φρ. ΠΛαταυών*  άπέχον 4 ώρας τού Αιτοχώρου, κεί? 

ται έπί λόφου- αποτόμου καταλήγοντος είς την 3άλασσαν, διά

* Ε ν τ α ύ θ α  έκ ειτο  ά λ λ ο τ ε  τό  άρχαΓον Η ρ ά κ λ ε ιο ν , οπ ερ  κ α τ α λ α -  
βώ ν δόλω ό ύ π α τ ο ς  Φ ίλ ιπ π ο ς  διετήρη σεν ε π ί  τ ιν α  χρ όνον , κ α τ ά  δό  
ίη ν  11 εκα τοντα ετη ρίδα  ήκριαζεν είσ έτ ι ή β υ ζα ντ ινή  π ο λ ίχ ν η  Π λ α -  
τα μ ώ νο ς , π ερ ιελθούσα  εις τά ς  χε ίρ α ς  τ ώ ν  Ε ν ε τ ώ ν  κ α ί Φ ρ ά γ κ ω ν .
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σειράς δέ άρχομένης έκ του όπισθεν αυτού διήκοντος μέχρι 
τοϋ ’Ολυμπου, ένώ εις τό βάθος τής παρ’ αύτω χαράδρας ρέει 
ορμητικός τις χείμαρρος, ό κατά Πλίνιον ’Απίλας,

Τό κτίριον είναι έπιμεμελημένον εργον βυζαντινόν μετά τινων 
τουρκικών επιδιορθώσεων, σχηματιζόμενον έκ πυργοιτοΰ τε
τραγώνου, έχοντος έν τώ μέσω υψηλόν οκτάγωνον πύργον έκ 
πλατέων τοίχων. Καί σήμερον ετι είναι όπωσοΰν ισχυρόν, άλ
λοτε δέ έθεωρεϊτο έκ των δυσποοθήτων, ώστε καί ό Σουλτάν 
Μαχμουτ, παρηγορούμενος διά την απώλειαν τού φρουρίου τού 
Ναυπλίου, έλεγε : Σάγ ό.Ισουν Π,Ιαταμών / *

Οί έπαναστάται, βαδίζοντες εις τάξιν άραιάν καί διεσπαρ
μένοι, μη ό'ντες δέ καθαρώς ορατοί υπό των έν τω φρουρίω, 
έστησαν έ'ν τινι προ αυτού δάσει, δτε άπεστάλη ό άλβανάς 
Τβραήμ μετά της έπιστολής τοϋ Δερβίς-μπαμπά προς τον 
Χοτσαν τοϋ Πλαταμώνος.

Τω εύπίστω Τβραήμ. εΐχεν έμπνευσθει ό φόβος ότι, έν πε- 
ριπτώσει άντιστάσεως θά έπηρχετο κατά του φρουρίου άπασα 
ή έν Λιτοχώρω δύναμις, ήν ΰπελόγιζεν εις χιλιάδας, μετά 
τηλεβόλων, κλιμάκων καί των άλλων προς έκπόρθησιν φρου
ρίου αναγκαίων.

''Οθεν βεβαίαν θεωρών την καταστροφήν, ής θύμα έπίσης 
καί ή λίαν αγαπητή αύτω μήτηρ θά έτύγχανε, παρέστησε 
τοις έν τω φρουρίω τον κίνδυνον φοβερόν καί τον όλεθρόν avar 
πόδραστον έν περιπτώσει έλαχίστης ά-ντιστάσεως.

Πανικός τότε κατέλαβε τούς έν τω φρουρίω, αί δέ γυναί
κες, προεξαρχούσής τής μητρός αυτού, ήρξαντο διά γόων καί 
θρήνων, απαιτούσαι τήν παράδοσιν.

’Ενώ ούτος εξωθι των σιδηροφράκτων διπλών πυλών τού 
φρουρίου εύρίσκετο, μέρος τοϋ έπαναστατικοϋ αποσπάσματος 
επεφάνη έν τάχει βαδίζον κατά τού φρουρίου, ό'περ άπαξ καί 
μόνον έκανονιοβόλησεν, άλλ’ οί έπαναστάται έξηκολούθησαν 
προχωρουντες χωρίς ν’ άντιπυροβολήσωσιν.

Αίφνης τότε ήκούσθη ό Τβραήμ καλών γεγονυία τή φωνϊ)

* ’Ή τ ο ι  ι άς ήναι κ α λ ά  ό Π λ α τ α μ ώ ν .
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τον Μ. ’Α ποστολώ ν έξ όνόματος του φρουράρχου, ί'να προσέλ- 
Θυι εις συνδιάλεξήν.

Εις την πρόσκλησιν ταύτην ούτος συνήνεσεν εύθαρσώς, έ- 
σπευσε δέ εις προϋπάντησιν αυτού έκ Πλαταρ.ώνος ό Χόντσας, 
οστίς είχε λάβει τήν επιστολήν του Δερβίς-μ.παμ.πά.

Εις τάς διαβεβαιώσεις του Μ. ’Αποστολίδη ό Χόντσας έ- 
φάνη πειθόμ,ενος, καθ’ όσον, έκ τής έλευθέρας 'Ελλάδος τό γέ
νος έλκων, δεν ήγνόει τήν αδελφικήν συρ.βίωσιν και εύημ.ε- 
ρίαν των έν Χαλκίδι και αλλαχού ομογενών του.

’Εν τούτοις ό Μ. ’Αποστολίδης άνελθών μεθ’ ενός μόνον έ- 
θελοντού, του Β. Πισιμίση, ττρός τό φρούριον ηρξατο τής μετά 
του φρουράρχου συνδιαλέξεως, έξιυθι των κεκλεισμ,ένων θυρών.

Κατά τό διάστημα τής συνομιλίας έφάνησαν κεφαλαί τι- 
νες καί όπλα άπειλητικώς προβάλλοντα των έπάλξεων, δτε 
ό φρούραρχος, στραφείς μεθ’ ορμής καί θυμού, σφοδράς επι
πλήξεις τοΐς έν τώ φρουρίω τουρκιστί άπηύθυνε.

’Ολίγου δεϊν ό Μ. ’Αποστολίδης έπιπτε θύμα τού φανα
τισμού στρατιωτών τινων, όθεν ό ’ίβραήμ, ώδήγησεν αύτόν ό
πισθεν φυλακείου προ των θυρών του φρουρίου, έκεΐθεν δέ αί 
περί παραδόσεως διαπραγματεύσεις έξηκολούθησαν επί δύο 
σχεδόν ώρας, του φρουράρχου διστάζοντος ν’ άναλάβν] τοιαύ- 
την ευθύνην, έπιρ.ένοντος δέ νά κρατήσν) τον εσωτερικόν πύρ
γον, ό'περ όμως άπερρίφθη υπό τού πολιορκούντος.

’Αλλ’ ενώ ό μ.έν φρούραρχος άντέτεινεν, ό δέ Μ. ’Αποστο
λίδης ήρξατο λαμβάνων άπειλητικότερον ύφος, φωνή ήγέρθη 
των έν τω φρουρίω κατοίκων, άπαιτούντων την παράδοσιν πρός 
άποφυγήν τής καταστροφής, ήν ό Ίβραήμ δέν έπαυεν άναπό- 
φευκτον παριστών, καθ’ όσον εύφυώς υπό τού Μ. ’Αποστολί- 
δου προετρέπετο, ί'να τρόπον εύρίσκων έξαγάγφ έκείθεν την 
μητέρα του καί σώση άπό τής των λοιπών καταστροφής.

Ό  δυστυχής ’ίβραήμ., ούδόλως άμ,φιβάλλων περί τού έπι- 
κειμένου ολέθρου, ότέ μέν τούς έν τώ φρουρίω έξόρκιζε νά πα- 
ραδοθώσιν άφόβως, ότέ δέ, ύποδεικνύιυν τώ Μ. ’Αποστολίδνι 
τήν θέσιν, έφ’ ής ή πατρική οικία έκειτο, ικέτευε νά λάβν) 
πρόνοιαν, δπως φεισθή τουλάχιστον αυτής.
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’Ενώ ή κωμωδία αυτα έξακολούθει, επιφανείς μετά τινων 
εθελοντών καί ό Μ. Τσίροι:, ώσεί άπολέσας τήν υπομονήν καί 
έξοργισμένος, ήρξατο έπίστ,ς δ ι’ απειλών ταχείαν τήν κατα
στροφήν παριστών.

’Επαναλν,φθεισών τότε διά τελευταίαν φοράν τών περί ά- 
σφαλείας τής ζωής τών παραδιδομένων ικεσιών καί υποσχέ
σεων, άναλαβόντος δέ τοΰ Χόντσα τήν ευθύννιν της παραδό- 
σεως, αί πύλαι του φρουρίου ήνεωγασαν, τα  δέ κλείθρα πα- 
ρεδόθησαν τώ Μ. ’ΑπαστολίδΥ).

Ή δη Six συνθήματος οι έπαναστάται εΐχον άνέλθει προς το 
φρούριον, εισήλθον S i— έκτος τών έγχωρίουν κατά παράκλησιν- 
τών έν τώ φρουρίω- έκ φόβου έκδικήσεων— πάντες έν τάξει, 
ενώ ή νύξ έπλησίαζεν, οί Si κάτοικοι έντρομοι έ'σπευδον· νά 
κλεισθώσιν έν ταΐς οΐκίαις αυτών.

Ή  φρουρά, συγκειμ.ένα. έκτου έξ ’Αλικαρνασσού- (Βουδρούμ) 
άνθυπασπιστού Χασάν Μουσταφά και 15 στρατιωτών μετά 
τριών πυροβολούν, κατέθετο τά όπλα, αλλά τώ  φρουράρχω ά- 
φέθη τό ξίφος, τεθέντι μετά τών λοιπών υπό φύλαξιν έν τώ
στρατωνι,

Τοιουτοτρόπως, ά'νευ ούδεμιάς ρανίδος αίματος, Six ριόνντς 
δέ της εύφυ'ίας καί ικανότατος του Μ. ’Αποστολίδου ’Αλεξί- 
μου κατελήφθη ό Πλαταμών, μόνον· φρούριον, οπερ καθ’ ά'πα- 
σαν τήν άτυχή ταύταν έπανάστασιν τής Μακεδονίας καί Ή - 
πειροθεσσαλίας έπεσεν εις τάς χεΐρας των έπαναστατών..

Περί τήν 8 τής νυκτός χωρικός τις έκομίσατο έπιστόλιον-, 
δ ι’ού ήγγέλλετο ότι, 300 ιππείς άφίκοντο εις τά πέριξ* μετ’ 
ολίγον δέ καί έτέρα είδ/,σις οτι, 1600 πεζοί άφικνοϋνται έκ 
Λαρίσσης εις Πυργητόν, προτιθέμενοι νά μεταβώσιν εις Πλα' 
ταμώνα, κατεθορύβησε τούς έπαναστάτας, ευρισκομένους έν 
φρουρίω, ούτινος ήγνόουν έτι τό έσωτερικόν, οί Si κάτοικοι ή:- 
σαν εχθροί αύτοίς, κινδυνεύοντας δέ νά πολιορκηθώσιν ύπό πο
λυαρίθμου δυνάμεως, ένω οΰδεμίαν βοήθειαν ήδύναντο ν’ άναμέ- 
νωσιν έκ τών έν Λιτοχώρω. "Οθεν άπεφασίσθα ή μεταφορά τοϋ 
ύλικοϋ καί έγκατάλειψις του φρουρίου.

’Αφοΰ λοιπόν τό πλεΐστον υλικόν άπέστειλον διά ζώων
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εις Παντελεήμ,ονα, άνήλθον έπί των έπάλςεων πρός καθήλω- 
σιν των δυσμετακορ.ίστων τηλεβόλων.*

Μετά ταΰτα οί έπαναστάται, παραλαβόντες τούς αιχμαλώ
τους καί υποκρύψαντες τω ’ΐβραήμ, τήν αληθινήν της άναχω- 
ρήσεως αιτίαν, συστήσαντες δέ αΰτώ τά δέοντα, άπήλθον νύ- 
κτωρ εις Παντελεήμονα.

Την επιούσαν έθεάθησαν 22 έφιπποι χωροφύλακες, οί μόνοι 
εις τά πέριξ άναφανέντες, πρός τον Πλαταμώνα άνερχόμενοι, 
πληροφορηθέντες δέ την παράδοσιν τού φρουρίου άπήλθον διά 
Πυργητοΰ εις Αάρισσαν.

Τό επαναστατικόν εντούτοις άπόσπασμα, μεταβάν εις τά 
χωρία Πούρλια καί ’Αβαρνίτσα, ών οί κάτοικοι ευχαρίστως 
καί προθύμως έ'λαβον τά όπλα, έπανήλθεν εις Παντελεήμ.ονα.

Εντεύθεν ό μέν Μ. ’Αποστολίδης μ.ετά ρ.έρους τού σώμ,α- 
τος καί της αιχμαλώτου φρουράς τού Πλαταμώνος καί του 
υλικού τού φρουρίου μετέβη εις Λιτόχωρον, έμεινε δέ ό Μ. 
Τσίμ.ας μετά τού λοιπού τής δυνάρ.εως καί τού Χασάν Μου- 
σταφά, κατά παράκλησή τού ίδιου, ϊνα έξωμαλύντ, λογαρια
σμούς δοσοληψιών τινων μετά των εγχωρίων.

"Ηθη τά πλεΐστα των οπλών εΐχον διανεμ,ηθή τοίς έγχω- 
ρίοις, οιτινες έφαίνοντο μεν πρόθυμοι καί ηύχοντο τής έπανα- 
στάσεως την έξάπλωσιν, ούχ ήττον όμως άμφέβάλλον περί 
τής επιτυχίας αύτής. Δεν είχον την πεποίθησιν εκείνην, ητις 
υπό πραγμάτων ικανών έμπνέεται καί δι’ ής καί μόνης τά 
μεγάλα έργα κατευοδούνται.

‘Ως αποθήκη *τών πολεμ,οφοδίων εϊχεν έκλεχθή, ώς έρρέθη, 
τό 1Jfi ώρας άπό του Λιτόχωρου προς την θάλασσαν Μετό-

* Ενταύθα όμως ολίγου δείν ε π ι π τ ε  θύμα τής προθυμίας αυτού 
εις των άξιολογωτέρων εθελοντών, ο ιατρός Δ. Καλοστύπης.

Ή νύξ ήτο ζοφερά, ή δέ ώρα 3 τού μεσονυκτίου ό'τε δι’ ενός καί 
μόνου άμυοροΰ φανού ή εργασία τής καθηλώσεως μετά κόπου ήρ- 
ζ&το, κατ’ αυτήν δέ ό μνημονευθείς εθελοντής έξολισθήσας κατεπε- 
σεν άπό των επάλξεων μετά του όπλου αύτού έξ ύψους 8 μέτρων 
Περίπου. Ευτυχώς ένφ ό μέν κόπανος του όπλου έθραυσθη ό δέ σω- 
^ήν έλύγισεν, ούτος ούδεμίαν βλάβην ύπέστη.
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χιον της Σκάλα; του ‘Αγ. Διονυσίου, όπερ ώχυρωσαν, ως η$υ- 
νηθησαν, αφέντες φρουράν 22 άντρων Οστό τον Λ. Πετράντην.

Μέχρι της 22 Φεβρουάριου τό επαναστατικόν σώμα ούδέν 
ά'λλο έποιησατο διάβηρ.α, ενώ οί Τούρκοι ηρξαντο προετοι
μαζόμενοι είς έπίΘεσιν* την ήμ.έραν δε ταύτην 40 πρόσκοποι- 
ιππείς Κιρκάσιοι έξ Αικατερίνης, πλησιάσαντες τους έπανα- 
στάτας και κατα^ιωχθέντες, έπανέκαμ,ψαν εις τα ί$ια μετά 
τον φόνον ενός αυτών.

’Επειδή όμως έληφθη ει^ησις οτι, τουρκικός στρατός έμελλε 
να εκκίνηση έκ Λαρίσσης, άπεστάλη αΰθις ό ακάματος Μ. ’Α- 
ποστολί<^ης μ.ετά 45 άντρων, ΐνα, συγκεντρόνων καί άλλας 
δυνάμεις έκ τών καθ’ ό$ον χωρίων, καταλάβνι τα στενά τών 
Τεμπών.

ΜΑΧΑΙ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΡΑΔΑΙΝΗΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΑΓ. ΚΙΤΡΟΥΣ

Την 23 Φεβρουάριου ό ιατρός I. Λάζος καί Π. Κολόγηρος 
μετά 60 περίπου άνίρών άπηλθον, ινα προσβάλωσι σώμα Γκέ- 
γκι^ων, άναμενόμενον έκ τών πέριζ.

’Ενεβρεύσαντες δθεν τον εχθρόν ά'νωΘεν της Μονής Πέτρας 
καί καταδιώξαντες αυτόν, έφόνευσαν καί έτραυμάτισαν 29y 
έκ τών έπαναστατών φονευθέντων 3 ' τοϋ Α. Ζαημη, Δ. Ζιζι- 
κιώτη καί έτέρου έκ Βου^ονίτσης της Λοκρί^ος, παρέμεινον δε 
μ.ετά την μάχην άναμένοντες είς Ζάζακον.

Την 24 Φεβρουάριου καί τό λοιπόν σώμα τών έπαναστα
τών μ.ετά 100 έγχωρίων άνεχώρησεν έκ Λιτοχώρου, ‘ίνα'προ- 
σβάλ'/ι την Κιρκασιανην κωμ,όπολιν Τόχοβαν, άφέν τους αιχ
μαλώτους καί τόν έπιλοχίαν Ρεί'ζην μετά φρουράς 24 άν
τρων, ένισχυομένιυν υπό 200 περίπου έγχωρίων, $ιελθόν S t  
του Βροντοΰ καί συναντηΟέν μ.ετά του I. Λάζου καί Π. Κα
λογέρου έξηκολούθησε την πορείαν αΰτου είς Ρα^αίνην.

Καθ’όβόν οί έπαναστάται παρετέρηοαν δτι, παρηκολουΟοΰν- 
το μακροΟεν υπό τινων ιππέων Κιρκασιών, κατοπτευόντων 
την πορείαν αύτών, ά'μα δ ’ ώς έπλησίασαν τό απέναντι της
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Τοχόβης ελληνικόν χωρίον, οί μέν Κιρκάσιοι άπεμακρύνθησαν, 
χωρικός τις <5ε παις, τέως έκ φόβου έν τινι θάμ,νω κεκρυρ.- 
μένος, άναθαρρησας καί προσέλθών τοίς έπαναστάταις, £ιη- 
γνίθη ότι, προ ολίγων λεπτών οί Κιρκάσιοι είχον λεηλατήσει 
τό χωρίον, των κατοίκων σωθέντων έν τοΐς <5ασεσι.

’Εν τούτοις οί Κιρκάσιοι ίππεΐς, οΐτινες ησαν οί την Ρα£αί- 
νην λεηλάτησαν τες, ένωθέντες ριετά 40 περίπου πεζών ομο
φύλων, εκεί που παραμενόντων, έπλησίασαν αύθις τους έπα- 
ναστάτας.

’Απόσπασμα τότε υπό τον καρτερικόν Λ. Πασχάλην, τόν 
Γ. Μαλάμον και Π. Καλόγερον, έπετέθη κατά τών εχθρών 
άπό τίνος λόφου, ή $έ μάχη εξακολουθεί μετά τίνος έπιμονης 
εκατέρωθεν.

Οί ιππείς άπολέσαντες 2 νεκρούς καί μη ^υνάμενοι νά πο- 
λεμώσιν ως έκ τού ^ασώ^ους της τοποθεσίας, προέταξαν αύ- 
τών τούς πεζούς, οιτινες ηπείλουν η$η τό μικρόν έπαναστα- 
τικόν απόσπασμα, οτε έ'σπευσεν εις έπικουρίαν ό άνθυπ. Μ. 
Τζίμας μετά τινων άν^ρών.

Τοιουτοτρόπως οί Κιρκάσιοι έξε^ιώχθησαν, φονευθέντων καί 
τραυματισθέντων περί τούς 12, έν οίς καί ό υιός προκρίτου τ ί
νος της Τοχόβης, μεθ’ δ οί έπκναστάται είσήλθον έν τώ χωρίω.

'Η κωμόπολις Ρά^αινα, καί περ έξ ολίγων ρ,όνον οικιών 
συνισταμένη, ηνθει καί ηκμαζε μεταξύ τών κωρ.οπόλεων τών 
πέριξ, $ιότι η γη αυτής είναι εύφορωτάτη, οί κάτοικοι φι
λόπονοι γεωργοί.

Οί άγριοι γείτονες, είσελθόντες έν αύτνί, την μέν έκκλησίαν 
έσύλησαν, καταστρέψαντες ρ.έρος αυτής, καί τάς αγίας εικό
νας, έκ τών οικιών λαβόντες ο,τι η^υνηθησαν τά λοιπά 
^ιεσκόρπισαν έν ταίς ό^οίς.

Σίτος, ό'ρυζα, έλαιον, μέλι καί οίνος, ών αφθονία ύπηρχεν 
έν ταίς οϊκίαις τών αγροτών, ^ιεχύθησαν εις τάς ό$ούς ύπό 
τών άτιθάσσων Κιρκασιών, παρ’ αύτοΐς 8' έκειτο πτώρ.α γέ- 
ροντος, φοβερώς ηκρωτηριασμένον.

’Ολίγα λεπτά μετά την έν Ρα^αίννι άφιξιν τών ύπό τόν Κ. 
Δουρ.πΐίότη έφάνη μακρόθεν έρ^όμενον έκ της έπαρχίας Κολ- 
λυνόρού σώρ.α ά'γνοιστον.
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Ή το ό Κίτρου? μετά του υπό τον Β. Χοστέβαν σώματος 
εγχωρίων, έν οί? Οιεκρίνοντο ό Β. Ναούμ, Σ. Κώστα?, Α. Κώ
στα?, Ν. Σαραψή? καί ’Η. ΖαρκάΟα?.

'II συγκίνησι? υπήρξε βαθεΐα καί ζωηρά κατά την ώραν 
ταύτην τή? συναντήσεω? του φιλελευθέρου 'Ιεράρχου.

’Ενταύθα, Οιακόπτοντε? προ? στιγμήν τήν Οιήγησιν των 
άρορώντων εί? τό Οπό τον Κ. Δουμπιώτην σώμα, άνάγκη ν’ ά- 
νατρέξωμεν εί? τα έν τή επαρχία Κίτρου? συμβάντα από τνί? 
άφίξεω? των εθελοντών μέχρι τνί? στιγμή? ταύτη?.

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΙΤΡΟΥΣ

ΚΑΙ Η ΠΥΡΠΟΛΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΓΤΙΣΚ. ΚΟΛΛΤΝΔΡΟΥ

Προ τη? επομένη? έκθέσεω? του σεβαστού ιεράρχου Βχωροΰ- 
μεν περιττήν πάσαν άλλην άφήγησιν περί των έν τή επαρ
χία Κίτρου? επαναστατικών συμβάντων :

«Την 1 6 Φεβρουάριου έμάΟομ,εν οτι, άπεβιβάσθη σώμ,α 500  
περίπου άνΟρών υπό τον λοχαγόν Κ. Δουμπιώτην εί? Λιτό- 
χωρον καί δτι έμελλε να έπιπέσφ ταχέω? κατά τη? Αικατε
ρίνη? καί Τοχοβα?. 'H Αικατερίνη απέχει τοϋ Λιτόχωρου μέν 
3 ώρα? Β. Δ. του Οέ Κολλυνοροϋ, έΟρα? τη? επισκοπή? Κ ί- 
τοου?, 5 ώρα? Ν. Μεταξύ Αικατερίνη? καί ΚολλυνΟροϋ έξ ί
ση? σχεδόν άποστάσεω? κεΐται ή Οπό 400 περίπου οικογε
νειών Κιρκασσίων άποτελουμένη κωμόπολι? Τοχοβα.

«Ταΰτα πληροφορηθένσε?, έσπεύσαμεν νά.έρωτήσωμεν του? 
άρμ,οΟίου?, άν ήλθε καί Οι’ ήμά? ή ώρα ή άν ώφείλομεν έ'τι 
νά περιμένωμεν καί άλλην άπόβασιν. Έλάβομεν ρητήν οδη
γίαν καί προτροπήν νά έπιχειρήσωμεν τό έ'ργον ημών μίαν ώ
ραν ταχύτερον* χωρί? ν’ άναμένωμεν καί άλλην άπόβασιν, οϊα 
έ'μ,ελλε Οήθεν νά γίννι όσον ουπω !

»Μετά ταϋτα έσπεύσαμεν νά συνεννοηθώμεν μετά του έν 
τοί? πέριξ τοϋ Κολλυνοροΰ Οιαιτιυμένου Βαγγέλη Χοστέβα, 
ό’στι? προ Ούο περίπου έτών είχεν έξέλθει εί? τα μέρη έκεΐνα 
μετά τοϋ γνωστού Καραπατάκη, άφ’ ού Οέ ά Καραπατάκη?
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εν τινι μετά των χωροφυλάκων συμπλοκή έφονεύθη, ό Βαγγέ
λης Χοστέβας άνέλαβε τήν αρχηγίαν 17 περίπου χ.ΐεττώ ν. 
Λέγω 8ε χ.Ιεπτωγ καί ούχί <̂ ιότι ού^εμίαν λιρστο-
πραξίαν κατε^έξατο νά ίιαπράξν), έξ εναντίας 8ε περιερχόμε- 
νος τα χωρία ένεθάρρυνε τούς χριστιανούς καί προητοίμαξεν 
αυτούς εις την έπανάστασιν. 'Η μόνη παρεκτροπή του ύπήρ- 
ξεν απαγωγή 2 Εβραίων, παρ’ ών έζήτει ικανόν ποσόν λύ
τρων, άχρις ου κατά την άτυχή μάχην των ‘Αγιων Πάντων, 
15 Μαρτίου, προσέφυγον εις τον καταλαβόντα την $έσιν η
μών εκείνην τουρκικόν στρατόν. ‘Ο Β. Χοστέβας μετά  των 
περί τον Παύλον Πατραλέξην είχε κατορθώσν) την παραλα
βήν καί άπόκρυψιν των άποσταλλέντων ήμΐν 500 όπλων καί 
πολεμεφο<5ΐ'ων. *0 αυτός ήτο πάντοτε συνεννοημένος μεθ’ η
μών καί όεν ά'φινε καμμίαν εύκαιρίαν εις τό να έλαττών/) τον 
αριθμόν των Κιρκασιών καί Γκέγκι^ων, ένε^ρεύων καί φονεύων 
οσους έξ αυτών κατώρΟου νά συναντήστί, αύξήσας εσχάτους τον 
αριθμόν των άντρων αυτού είς 120.

»Τήν 19 Φεβρουάριου νυκτός ήλθον προς ημάς 8ύο έζ αυ
τών καί παραλαβόντες τον κλητήρα ημών καί 10 Κολλυν^ρι- 
νούς, εφερον ό^ηγηθέντες υπό του Χοστέβα 200 όπλα καί α
νάλογα πολεμεφό^ια έκ τών κεκρυμμένων καί έναπέθεσαν αύ- 
τά εις τό κοιμητήοιον Κολλυν^ρού. Τά έπίλοιπα 300 είχον 
λάβει οί μεταξύ τών χωρίων Κίτρους καί Πάλιανης κατασκη- 
νοΰντες ’Αλβανιτόβλαχοι επί τή ύποσχέσει ότι θέλουν ένωθή 
μεθ’ ημών.

»Τή επαύριον, 20 Φεβρουάριου, από πρωίας 8ιε8ί8οντο πολ
λά έν Κολλυν^ρω καί τοΐς πέριξ υπό τών μ ή μεμυημένων : 
ότί πλήθος πολύ λγστών έμελλε νά έπιπέσνι κατά τού Κολ- 
λυν^ροΰ καί τών πέριξ αύθημερόν. νΟθεν τινές τών τού Κολ- 
λυνδροΰ έστειλαν είς Βέρροιαν ζητούντες παρά τής Διοικήσεως 
στρατόν προς φύλαξιν* οί έν τοΐς πέριξ Μωαμεθανοί, Τουρ- 
καλβανοί καί Γκέγκι^ες οί πλεΐστοι, ήσαν κατεπτοημένοι, 
άτε γινώσκοντες ότι, ούίεμίαν βοήθειαν ταχεΐαν ή^ύναντο νά 
τοΐς στείλωσι μήτε έκ Βερροίας μήτε έκ Θεσσαλονίκης.

»Οί πλεΐστοι έζ αυτών κατοικούσιν είς τό μίαν ώραν προς 
Β. τού Κολλυν^ρού παρά τον ‘Αλυάκμονα κείμενον χωρίον
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Λιμπάνοβον, οί'τινε; έστειλαν προ; ήμά; τού: άζά8ζς τού; χρι
στιανού;, παρακαλούντε; νά τού; ειδοποιήσω έγκαίρω;, άν 
συμβή κακόν τι.

«Τη; αυτή; ήμέρα;, 20 Φεβρουάριου, την έσπέραν, μίαν 
ώραν μετά την δύσιν τοϋ ήλιου, είσήλθεν εΐ; Κολλυνδρόν 
μετά των οπαδών του, 120 άντρων περίπου, ό Βαγγέλη; Χο- 
στέβα;. Καί πρώτον ρ,έν διηυθύνθησαν εί; τον αστυνομικόν 
σταθμόν, ένθα έφύλαττον δύο τρει; ζαπτιέδε;, ών ό εί; έπι- 
λοχία;. ’Επειδή δέ εΐχον κλεισθή οί δυστυχεί; εί; τον σταθ
μόν και δέν παρεδίδοντο, έθραυσαν την &ύραν καί έμβάντε; 
έφόνευσαν αυτού;. "Επειτα δέ άναζητήσαντε; μή τ ι; καί άλ
λο; Τούρκο; ύπάρχνι εί; την κωμόπολιν καί μή εύρόντε;, διε- 
νεμήθησαν εί; διαφόρου; οικία; καί κατέλυσαν.

»Τήν επαύριον, 21 Φεβρουάριου, διενερ-ήθησαν τά 200 ό
πλα, καί κατεγράψαμεν τού; τε λαβόντα; αύτά καί όσου; 
ευρομεν έχοντα; έδικά τουν, προσεκαλέσαμεν δέ καί έκ των 
πέριξ χιορίων τού; κατοίκου;, οπω; συναχθώσιν εί; Κολλυνδρόν. 
~£Τλθον ά'παντε; σχεδόν οί κάτοικοι μετά των γυναικοπαίόων 
έκ των χωρίων ’Ελευθεροχωρίου, Καστανιά;, Ραδαίνη;, Βουλ- 
τσίστη;, Νεοκάστρου, Μενλίκη;, τά δέ λοιπά χωρία έξησφα- 
λίζοντο αλλαχού.

»Ούτω, των τριών τσιφλικιού τού έν Θεσσαλονίκη Α. Πα
πά Γεωργίου, Παλατίτσια, Μπάρμπες καί Κούτλες, είχον ό- 
χυρωθή εί; Παλατίτσα, ό δέ όλο; αριθμό; τών οπλιτών άνήλθε 
τότε εί; 350 έντό; τού Κολλυνδρού.
- »Τήν 22 Φεβρουάριου τό πλεΐστον μέρο; τού έν Κολλυν- 
8ρω πληθυσμού έξήλθε τή; κωμοπόλεω; εί; £έσιν τινα έξέ- 
χουσαν, έκει 8ϊ  περιστοιχούμενο; υπό πάντων τών οπλιτών 
δεηθεί; υπέρ τού άρχομένου άγώνο; καί ευλόγησα; την ση
μαίαν, ύψωσα αυτήν έν ζητωκραυγαί; υπέρ τή; έλευθερία; καί 
ένώσεω; ήμών μετά τή; μητρό; ‘Ελλάδος, μεθ’ 8 ένεχείρησα 
αυτήν τώ προεκλεχθέντι σημαιοφόρο).

»Τήν τελετήν ταύτην έπεσφράγισαν πολλοί τών έγχωρίων 
πυροβολισμοί.

»Τήν 23 έστείλαμεν 10 φορτηγά συνοδέ υόμενα υπό τινων 
οπλιτών εί; Πέτραν, όπου έμάθομεν ότι, ήτο ή αποθήκη τών
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οπλών καί πολεμοφοδίων τού Κ. Δουμπιώτη, μ ετ’ επιστολής 
μου προς αυτόν, δ ι’ ής, κοινοποιών τήν έεέγερσιν των χριστια
νών τής επαρχίας μου, παρεκάλουν νά μοί σταλώσιν ό'πλα καί 
πολεμοφόδια. Μετά δέ τρεις η τέσσαρας Ημέρας έπανήλθον 
φέροντες μόνον 2 φορτεϊα φυσιγγίων έμπροσθογεμών οπλών,μίαν 
χελώνην μόλυβδου καί 5 όκ. πυρίτιδος.

»Τήν αυτήν ήμέραν έλαβον επιστολήν τουρκαλβανών τινων, 
έπιστατούντων εις τά έν τω χωρίω Αιμπάνοβα κτήματα τοΰ 
Γερασ. Κωνσταντίνου καί άλλων κτηματιών, δ ι’ ής μέ παρε
κάλουν νά τοΐς γράψω ώς φίλος, άν οί έλθόντες εις Κολλυν- 
δρόν είναι βασι.ΙιχοΙ άνθρωποι δηλ: έ'λληνες στρατιώται τα
κτικοί ή κλέπται, καί, άν είναι βασιλικοί, νά μισιτεύσω ό'πως 
ερχόμενοι εις Κολλυνδρόν προσκυνήσωσι, νά τοΐς κοινοποιήσω 
δε τους όρους ύφ’ ους είναι παραδεκτή ή υποταγή των. "Εγρα
ψα λοιπόν προς αυτούς, άορίστως μεν άπαντών εις τήν πρώ
τον έρώτησίν των : άν ήναι οί έπαναστάται βασιλικοί ή μή, 
βεβαιών δέ αυτούς ό'τι, άν διώξωσι πρότερον έκ Αιμπάνοβας 
τούς Γκέγκιδας, οί'τινες άμα τή ένάρξει τής έπαναστάσεως 
είχον συναθροισθή έκεί, καί έ'πειτα προσέλθωσιν οί έγκριτώτε- 
ροι αυτών εις Κολλυνδρόν άοπλοι, ί^έλει γείνη δεκτή ή υπο
ταγή των, χωρίς νά πάθωσι τίποτε ρ.ήτε αυτοί μήτε τό χο)~ 
ρίον αυτών.

«Αυθημερόν τότε μοί άπήντησαν ό'τι, συγκατανεύουσι, 
λουσι δέ παρακινήσει τούς Γκέγκιδας νά άπέλθωσιν εις τάς 
πατρ ίδας των, καί είτα θέλουσιν έλθει προς ήμάς, 2να προσ- 
κυνήσωσίν.

«"Οντως τήν επιούσαν έπληροφορήΟημεν ό'τι, οί Γκέγκιδες 
μετά των ποιμνίων των, συνοδευόμενοι υπό τινων έκ των έν 
Αιμπάνοβα τουρκαλβανών, διαβάντες τον ‘Αλυάκμονα, έλα
βαν τήν εις Θεσσαλονίκην άγουσαν. Οί έν Αιμπάνοβα ό'μως 
Τούρκοι δεν ήρχοντο νά προσκυνήσωσι, προφασιζόμενοι ό'τι πε- 
ριμένουσι τήν επιστροφήν των μέχρι Θεσσαλονίκης συνοδευ- 
σάντων τούς Γκέγκιδας, οίτινες όμως συμβουλευθέντες έν 
Θεσσαλονίκη δέν έπέστρεφον, άλλά έπερίμενον νά έπανέλθωσι 
ρ.ετά τού στρατού, ό'στις έμελλε νά σταλή καθ’ ήμών.

»Τήν 24 Φεβρουάριου, γνωστών ήδη γενομένίυν έν Βερροία
Η ΕΠΑΝΑΓΓΑΣΙ2 ΤΟΤ 1878 ΜΕΡ. β\  1 2
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των καθ’ ή{Λάς, καί μη ύπάρχοντος στρατού έκεϊσε, ό γιούζ- 
μπαση; Βερροίας μετά 20 περίπου χωροφυλάκων -ηλθεν εις τό 
παρά τάς δχθας του ’Αλυάκμονος χωρίον Γκριζάλη, ιδιοκτη
σίαν βέη τίνος, οστις προ έτους ητο καϊμακάμης είς "Αγιον 
"Ορος, και εκεί προσεκάλεσε, πλην τού βένι τούτου, τον ιδιο
κτήτην του παρά τον ’Αλυάκμ.ονα χωρίου Μυλοβου Μαξούτ- 
άγάν καί ά'λλους τινάς, συσκεφΟέντες δέ περί του πρακτέου, 
άπεφάσισαν καί έστειλαν δύο έπιστολάς, μίαν προς ημάς καί 
άλλην πρός τούς προκρίτους τοϋ Κολλυνδροΰ.

'Η προς ήμ.άς επιστολή, ελληνιστί γεγραμμένη, εμπεριείχε 
τα εςτ,ς :

Τιμημένε φίλε Δεσπδτ-έφένδη !
Μανθάνομεν οτι εις τδ Κολλυνδρδν ήλθαν κλέφταις καί κάμνουν 

πολλά ζουλούμια. Επειδή όμως δεν δίνομεν πίστιν εις τά λόγ’α 
του κόσμου, όπου καί πολλά ψέμματα λέγουν, περιμένομεν άπό 
την άφεντ^άν σου, ώς άνθρωπος του βασιλέως μας καί μιλέτ-μπασ- 
σής τών χριστιανών, νά μας γράψης την άλήθειαν, τί ζητούν αυ
τοί όπου ήλθαν αύτοΰ, πόσοι είναι καί άν ήναι βασιλικοί άνθρωποι 
(ασκέρι) ή κλέφταις. Καί νά διατάξν ς̂ τούς άζάδες νά έλθουν εδώ 
νά όμιλήσωμεν.

Σ ε  χ α ιρ ε τ ο ύ μ ε ν ,  Δ εσ π δ τ -έ φ έ ν δ η ,  καί π ε ρ ιμ έ ν ο μ ε ν  το καρσιλικι σου.  
( ε π ε τ α ι  ή μ ε ρ ο μ η ν .  καί τρεΓς ή τέσσα ρες  ύ π ογρ α φ α ί καί σφ ραγίδες).

CH προς τούς προκρίτους επιστολή, επίσης ελληνιστί γε- 
γραμμένη, ήτο τοιαύτη:

Μουχτάριδες καί άζάδες χωρίον Κολλυνδρόν.
Λαμβάνοντες τδν τεσκερέν μας νά ελθητε εις Γκριζάλι τδ δίχως 

άλλο, έχω νά σάς ομιλήσω άπδ μέρος του καϊμακάμη, βέη-εφένδη 
τής Βερροίας.— (Τ. Σ.) Γιούζ-μπασης Μεμέτ-άγας.

»Καί τούς μέν προκρίτους άπέτρεψα ν’ άπέλθωσιν, εγώ 
άπήντησα τοϊς ’Οθωμανοΐς τοιαυτα :

Καλοί μου φίλοι
"Ελαβα τδ τίμιον γράμμα σας' θέλετε νά σας γράψω τί ζητούν 

οί κλέφταις εις τδ Κολλυνδρόν καί πόσοι είναι. Σάς άπαντώ λοιπδν 
οτι δεν είναι κλέφταις μόνον, άλλά καί τακτικδς στρατός, καί δεν 
είναι μόνον εις τδ Κολλυνδρδν, άλλ’ είναι γεμάτα δλα τά ούρμάνια 
άπδ αυτούς. Ζητείτε νά έλθουν αυτού οί μουχτάρδες καί οί άζάδες 
τού Κολλυνδρού’ παρακαλώ νά μέ πληροφορήσητε ποιους άζάδες 
θέλετε, διότι τώρα ούτε εις τδ Κολλυνδρδν ούτε εις τά άλλα χω-
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ρία υπάρχουν πλέον άζάδες καί μουχτάριδες. αλλά διοικούν οι 
καπετανέοι.

Σας χαιρετώ φιλικώς καί είμαι πάντοτε πρόθυμος.
(Τ. Σ. Τουρκ.). f  ό Κίτρους ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

»Μετά τήν ανταλλαγήν τής αλληλογραφίας ταύτης ό'τε 
Γιούζ-μπασης Βερροίας μετά των χωροφυλάκων καί οί έν τοΐς 
πέριξ χωρίοις ευρισκόμενοι ’Οθωμανοί έπιστάται καί ύπηρέται 
άπήλθον εις Βέρροιαν.

5)Αυθημερόν 24 Φεβρουαρίου, μαθόντες ότι Γκέγκιδές τίνες 
περιφέρονται εις τα πέριξ χωρία καί κακοποιούσι τους τυ- 
χόντας, άφ’ ετέρου δέ κατανοήσαντες την απάτην των έν 
Λιμπάνοβα, άπεφασίσαμεν να έπιτεθώμεν κατ’ αυτών, φοβού
μενοι όμως μήπως έν τοΐς πέριξ τσιφλικίοις κρύπτονται που 
έκ των τουρκαλβανών, περί ών έμάθομεν ό'τι άπηλθον, έστεί- 
λαμεν άντρας τινάς μετ’ επιστολής προς τούς έν Πάλιανν) 
’Αλβανιτοβλάχους, οΐτινες ειχον λάβει τα 300 όπλα, προσ- 
καλοΰντες αυτούς νά έλθωσι προς ημάς, όπως έπιτεθώμεν 
κατά τών Γκέγκιδων καί τών έν Λιμπάνοβα Τούρκων έκ δύο 
σημείων συγχρόνως. ’Αλλ’ οί ’Αλβανιτόβλαχοι, διατελούντες 
υπό τάς έμπνεύσεις του έν Θεσσαλονίκνί ’ΐ. Μπίτσου, άπήν- 
τησαν ήμΐν ό'τι, διετάχθησαν παρ’αύτοϋ νά κρύψωσι τά ληφθέν- 
τα όπλα καί νά μή λάβωσιν αύτά (Α7ι£έ νά έξεγερθώσι πριν 
η λάβωσι οδηγίαν του* διότι δήθεν έμελλε νά έλθνι αύτός 
μετά του "Αγγλου Προξένου, όπως ^έσωσι την αγγλικήν ση
μαίαν εις τά δύο ιδιόκτητά του τσιφλίκια, τό Κίτρος καί τον 
‘Αγιάννην, ώστε νά ήναι ασφαλή κατά πάσης τουρκικής ή έ- 
παναστατικής προσβολής. ’Επειδή δέ καί αί καλύβαι των 
ήσαν μεταξύ τών δύο είρημένων χωρίων καί επομένως έξη- 
σφαλίζοντο καί αύτάς, διά τούτο οί γενναίοι ’Αλβανιτόβλα- 
χοι μάς άπήντων ό'τι, λυπούνται μέν διότι οί Γκέγκιδες κά- 
μνουν τόσα κακά εις ζά άδέΛψια, άλλα δ έν δύνανται νά έλ
θουν μεθ’ ημών, έάν δεν λάβωσι οδηγίας παρά τού φιλογενε- 
στάτου κ. Μπίτσου’ τούτου έ'νεκα παρνιτήθημεν καί ημείς 
πάσης έπιθέσεως, ό δέ Βαγγέλης Χοστέβας ήθέλησε τότε ν’ 
άπέλθνι μετά τών οπλιτών είς Πάλιανήν, ΐνα είτε δ ι’ απειλών 
είτε διά τής βίας παραλάβτ, τά 300 όπλα ή πείσφ τούς Ά λ-

It
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βανιτοβλάχους νά έ'λθωσι μεθ’ ημών* άλλ’ εγώ ήμπόδισα αύ- 
τόν, φοβούμενος μήπιος έγερθώσιν εμφύλιοι έριδες.

»’Εν τούτοις άπαντες οι' έν Κολλυνδρώ συναθροισμένοι έκ 
των πέριξ χωρίων καί οί κάτοικοι εΐργάζοντο είς κατασκευήν 
•προχωμάτων ή έγυμνάζοντο είς τον χειρισμόν των οπλών μετά 
πολλοΰ τοΰ ενθουσιασμού.

»Τήν 25  Φεβρουάριου έλάβομεν επιστολήν έκ Θεσσαλονί
κης, δ ι’ ής είδοποιούμεθα ότι, έπρόκειτο μέν αύθημερόν, άνε- 
βλήθη δέ διά τήν αΰριον ή άναχώρησις 2 ,000  τουρκικού 
στρατού μετά τηλεβόλων διά θαλάσσης, καί έτέρων 2 ,000  
διά ξηράς όπως προσβάλωσιν ημάς έκ δύο σημείων συγχρό
νως, καί προετρεπόμεθα νά άναμετρήσωμεν καλώς τάς δυνά
μεις ημών καί τό οχυρόν της δέσεως, ϊν αποφασίσωμεν ανα- 
λόγως. Συσκεψάμενοι λοιπόν, εύρομεν εύλογον νά φύγωμεν έκ 
Κολλυνδρού, αφού ή $έσις αυτού άλούται εύχερώς διά τηλε
βόλων, όπως μή άναγκασθώμεν νά πράξωμεν αύτό μετά τήν 
προσβολήν των Τούρκων. ’Αμέσως λοιπόν, συγκαλέσαντες τούς 
έγκρίτους των κατοίκων,έπροτείναμεν τήν γνώμην ημών, μεθ’ § 
άπεφασίσθη τήν έπαύριον ορθρου βαθέος νά φύγωρ,εν άπαντες 
μετά των γυναικοπαιδών καί καταλάβωμεν τήν όχυράν θέ- 
σιν των 'Αγίω ν Π άντων, άπέχουσαν 2 ώρας περίπου τού 
Ιίολλυνδ ροΰ.

»"Απαντες, έκτος ολίγων δειλών καί μεμψίμοιρων, εύρέθησαν 
σύμφωνοι εις τούτο καί ήρξαντο νά έτοιμάζωνται. Τήν νύκτα 
τής 25  πρός τήν 26  Φεβρ. ό Β. Χοστέβας, παραλαβών περί 
τούς 80 όπλίτας καί πάντα τά πρός έμπρησμόν αναγκαία, 
άπήλθεν εις Λιμπάνοβαν, όπως έπιτεθή κατά τών έκεΐ Τούρ
κων, αλλά κατά τό μεσονύκτιον έπανήλθεν ά'πρακτος. Είχον 
φθάσει έκεΐ πρό τινων ώρών τά διά ξηράς σταλέντα τουρκικά 
στρατεύματα, άνερχόμενα εις 2,000* τούτο δέ μαθών παρά 
τών έξω τού χωρίου εύρεθέντων ποιμένων, δέν έκρινε καλόν 
νά ριψοκινδυνεύσω καί έπέστρεψεν.

»"Αμα έπανελθόντος τού Β. Χοστέβα έκ Λιμπάνοβας ήρ- 
χισα νά ετοιμάζω τά τής άναχωρήσεως καί έ'λαβον τά πολυ
τιμότερα μου πράγματα. ’Αλλ’ ή έπισκοπή μου ήτο πλήρης 
έπίπλων καί σκευών, τά όποια ήτο αδύνατον νά φυλαχθώσιν.
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Είδα ότι οί μέλλοντες νά έ'λθωσι Τούρκοι την μεν επισκοπήν 
—  μέγα καί οχυρόν ούσαν κτίριον, πέριξ δέ διά προαυλίου 
καί ετέρου περιτειχίσματος φυλαττομένην —  &έλουσιν ευρει 
έτοιμον κονάκι, τα δέ έπιπλά μου θέλουσι διαρπάσει. ’Απε.- 
φάσισα λοιπόν νά παραδώσω ταϋτα πάντα τω πυρί. ’Εξέ- 
φρασα την γνώμην μου τω Β. Χοστέβα καί τόσον μόνον νίρ- 
κεσε. Μετά μίαν ώραν ή επισκοπή καί τό περιεχόμενον πα- 
ρίστων μεγαλοπρεπές &έαμα, καταβιβρωσκόμενα υπό τοϋ παν- 
δαμάτορος πυρός. Μεγαλοπρεπές όντως μοί έφαίνετο, όπως 
έ'βλεπον αυτό, ίστάμενος μετά την έκ τοϋ· χωρίου έξοδον είς. 
ύψωμά τι, δέκα λεπτά της ώρας άπέχον' διότι εγώ μέν η- 
μην κατειλημμένος υπό ίεροϋ ενθουσιασμού, ένόμιζον δέ ότι,, 
τοϋτο ίόέλει διεγείρη τους έπαναστάτας καί ετι μάλλον συν- 
τείνη είςτό-νά σχηματίσωσι την ιδέαν οτι, δεν έ'χομεν πλέον 
σκοπόν νά έπανέλθωμεν είς τά  χωρία καί είς τάς οικίας •η
μών άν δέν έλευθερωθώμεν, όταν δ’ έλευθερωθώμεν ευκόλως 
κτίζομεν νέας οικίας. Δυστυχώς όμως δεν μάς ήκολούθησαν, 
ώς έπρόκειτο, ά'παντες.

»’Εν ώ άφ* εσπέρας ειχον συμφωνήσει πάντες νά φύγωσΐ- 
μεθ’ ημών, την πρωίαν της 26 Φεβρουάριου ορθρου βαθέος, 
άφ’ οϋ έξήλθομεν τοϋ χωρίου, είς άπόστασιν ^  τ ης ώρας, ε- 
στημεν ϊνα πάντες συναχθώσιν, έκεΐ δ’ έμάθομεν οτιΤ 4 — 5- 
πρόκριτοι τοϋ χωρίου Κολλυνδροϋ, άποφασίσαντες νά μείνωσι 
καί προσκυνήσωσι τοϊς Τούρκοις, παρέσυρον τό ημισυ των τοϋ 
Κολλυνδροϋ κατοίκων. Ουτω δέ μόνον τό έ'τερον ημισυ των 
γυναικοπαιδών ηκολούθησεν ημάς, έκ δέ των πέριξ χωρίων τό 
πλείστον. Οί μείναντες έστειλαν την επαύριον πρεσβείαν είς 
Λιμπάνοβαν, προσκαλοΰντες τούς Τούρκους καί λέγοντες οτι, 
παρεπείσθησαν καί έβιάσθησαν ύπό τοϋ άρχιερέως αυτών καί. 
των κλεπτών. Τότε δέ οί Τούρκοι είσήλθον ανενόχλητοι είς 
Κολλυνδρόν, καί μέρος μέν ύπό τον ’Ασσάφ-πασσάν εμεινεν» 
έκεϊ, μέρος δέ είς Αικατερίνην καί οί λοιποί είς Βέρροιαν.

»’Εκ των κατοίκων των λοιπών χωρίων, όσοι δέν ήκολούθη
σαν ημάς, δέν έπροσκύνησαν άλλ’ άπελΟόντες είς τά χωρία 
των ώχυρώθησαν, άπόφασιν έχοντες νά πολεμήσωσιν.

«’Ενταύθα σημειωτέον ότι, ά'παντα τά χωρία τής επαρχίας
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Κίτρους είναι πολεμικώτατα, μυηθέντα δέ πρό καιρού είχον 
δεχθή ένθουσιωδώς την επανάστασιν. ‘Ωσαύτως καί τα πέριξ 
χωρία των άλλων επαρχιών. "Αλλαις λέξεσιν, άπαντα τά χω
ρία τής Πιερίας, από των υπωρειών τοΰ ’Ολύμπου τών προς 
βορράν μέχρι του ’Αλυάκμονος, πρύς τε βορράν καί δυσμάς ό- 
ρίζοντος την Πιερίαν, ήτοι τά άπό Λιτοχώρου καί Αικατερί
νης μέχρι Λιμπάνοβας προς βορράν, καί προς δυσμάς τά ά- 
ποτελούντα τό λεγόμενον ΠαΑάτι χωρία τοΰ ’Ολυμπου, μα- 
χιμωτάτους έχοντα κατοίκους, έδέχθησαν προθύμους την έπα- 
νάστασιν, καί τώρα δ ’ έσμέν βέβαιοι δτι, εύκολώτατα έξε- 
γείρονται έν άνάγκνι, μεθ’ ό'λας τάς ζημίας άς έπέστησαν άνευ 
αποτελέσματος.

»’Εξαιρετέον μόνον τό Κολλυνδρόν.
»Τό χωρίον τούτο, έ'χον 400 περίπου οικίας,διεκρίθη καί είς 

τήν μεγάλην έπανάστασιν τοΰ 1821 Six τήν δουλοφροσύνην 
τών κατοίκων του, οίτινες είχον καταπροδώσει τον ’Αδαμάν
τιον ’Ολύμπιον, προσκαλέσαντες καί τότε τουρκικόν στρατόν 
έκ Θεσσαλονίκης. Νυν δέ, είχε μέν ακολουθήσει ημάς τό ήμι-
συ τών κατοίκων, άλλα πλήν τοΰ ό'τι καί αυτοί μετημελοΰν- 
το καί βία σχεδόν έκρατοΰντο, δέν ήσαν μεταξύ αύτών πλεί- 
ονες τών 100 οπλοφόρων, ών μόλις 45 ήκολούθησαν μέχρι 
τέλους τής έπαναστάσεως.

»’Εκ Κολλυνδροΰ άναχωρήσαντες, μιας δέ καί ήμισείας ώ
ρας δρόμον άπό πρωίας μέχρι μεσημβρίας καί έπέκεινα δια- 
νύσαντες, ένεκα τών γυναικοπαιδών, κατεσκηνώσαμεν εις $έ- 
σιν τινά εντός τοΰ δάσους τοΰ μεταξύ Κολλυνδροΰ καί *Αγ. 
Πάντων, καλουμένην Γα.Ιαχτόν. ’Εκεί άναφθεισών πυρών πολ
λών καί διαιρεθέντων τών γυναικοπαιδών καί λοιπών κατά 
μικράς συστάσεις, πρώτον μέν κατεμετρήθησαν καί εύρέθησαν 
άπαντες όπλΐται καί άοπλοι, γυναίκες, άνδρες καί παιδία, τό 
ό'λον ύπέρ τάς 2 ,000  είτα δέ διενεμήθησαν τά τρόφιμα.

»Τήν επαύριον, όδοιπορήσαντες μιάς ώρας δρόμον είς διά
στημα τριπλάσιον, κατελάβομεν την λαμπράν 9έσιν τών ‘Αγ. 
Πάντων, έν ή διεμείν^μεν μέχρι τής 15 Μαρτίου.

»Τό μονύδριον τών ‘Αγ. Πάντων είναι μικρόν καί έγκαταλε- 
λειμμένον έντός προαυλίου καλώς τειχισμένου, εντός τοΰ οποίου
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ύπάρχουσι περί τά 20 κατερειπωμένα δωμάτια καί σταυλοί* 
’Εντός λοιπόν τής Μονής καί πέριξ αύτής κατεσκη'νωσαν πάν- 
τες, κατασκευάσαντες καλύβας. 'Η 3έσις είναι ύψηλοτάτη, 
περικλείεται δέ υπό ύψηλοτέρων άβατων βράχων, ώστε είναι 
όχυρωτάτη, έχει δέ δύο μόνον εισόδους σχηματιζομένας υπό 
του εκεί λάκκου και μικρού ποταμίσκου, τήν μέν Β.Δ. πρός 
τόν Γαλακτόν, την δέ πρός Μ. Ή  πρώτη είσοδος φέρει έκ 
των ορεινών του ’Ολυμπου μερών και έκ Κολλυνδροΰ, ή δέ δευ- 
τέρα, ήμίσειαν ώραν μακράν των *Αγ. Πάντων, εκβάλλει είς 
την πεδιάδα της Θεσσαλονίκης καί Βερροίας. Αί δύο αύται 
είσοδος φυλαττόμεναι υπό 100 άνδρών έκάστη, είναι άπόρ>· 
θητοι καί καθιστώσιν άκαταμάχητον την 9έσιν ταύτην.

»’Από τής πρώτης ημέρας τής έκ Κολλυνδροΰ φυγής ήτ 
μών, άμα κατασκηνώσαντες εις Γαλακτόν, έγράψαμεν πρός τόν 
Κ. Δουμπιώτην, κοινοποιοΰντες τά καθ’ ημάς. Τήν δέ έπαύ- 
ριον, 27  Φεβρουάριου, έν 'Αγίοις Πάσι ό'ντες, έλάβομεν άπάν^ 
τησιν αυτού, δι’ ής παρεκάλει ήμάς ινα,, αφέντες μικράν φρου-τ 
ράν εις 'Αγ. Πάντας διά τά γυναικόπαιδα, άπέλθωμεν μετά 
των λοιπών οπλιτών εις Ραδαίνην, χωρίον άπέχον 4 ώρας έκ 
Κολλυνδροΰ, 3 έζ ‘Αγ. Πάντων καί 4 έζ Αικατερίνης, πα 
τρίδα δέ τού μακαρίτου ’Αδαμάντιου ’Ολυμπίου, ένθα έμελλε, 
νά έλθνι καί ό Κ. Δουμπιώτης μετά τού σώματος αυτού, ό
πως έκ συμφώνου προσβάλωμεν τούς Κιρκασίους τής Τοχόβης. 
Τοιουτοτρόπως συνηντήθημεν έν Ραδαίνν), περί τήν δύσιν τού-, 
•ήλιου τής 28 Φεβρουάριου».

ΑΓΓΟΧΩΡΗΣΙΣ ΑΓ. ΚΙΤΡΟΥΣ

ΚΑΙ ΠΥΡΠΟΛΗΣΙΣ ΤΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

Τήν έπιούσαν τής έν Ραδαίνρ συναντη'σεως, άναβληθείσης έν 
πολεμικώ συμβουλίω τής κατά τής ΤΟχόβης έπιθέσεως διά·, 
τήν άνεπάρκειαν τών έπαναστατικών δυνάμεων, έθεωρήθη ά-" 
ναγκαΐον νά έπανακάμψωσιν είς Λιτόχωρον πρός ύπεράσπισιν 
τουλάχιστον αυτού κατά τών έπερχομένων εχθρών, άφού ή. 
προσβολή τής κωμοπόλειυς τών Κιρκασιών δέν έμελλε πλέον
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νά προσελκύστι αυτούς προ; το μέρο; εκείνο καί άπομακρύνρ 
του άτυχους Λιτοχώρου.

Τό μέν λοιπόν ύπό τον Β. Χοστέβα σώμα μετά του *Αγ. 
Κίτρους, ένισχυθέν δι’ επικουρίας των υπό τον Α. Κουκουράβα 
80 εθελοντών μετά του άνθυπολοχαγοϋ Μ. Τσίμα, του εγχω
ρίου καί φιλοπάτριδος, από πολλοϋ δ ’έργαζομένου σωματάρχου 
Κ. Κιρκοπούλου, συνακολουθήσαντος και τοϋ ΐατροΰ Δ. Ν. Κα- 
λοστύπ-/!, άπήλθεν εις τήν Μονήν των *Αγ. Πάντων, ένθα εί- 
χον συναθροισθή περί τάς 2 ,570  γυναικοπαιδών, έκ των χω
ρίων τής επαρχίας Κίτρους, Κολλυνδροϋ, ’Ελευθεροχωρίου, Με- 
λενίκου, Προδρόμου, Γριζάλης, Νεοκάστρου, Παλατίτσιας, 
Βούλτσιστας, Κατοχής, Αιμπανόβου

Τό δέ σώμα του Κ. Δουμπιώτου μετά τών ά'λλων εγχω 
ρίων καί άρματωλών έπορεύθη προς τήν Μονήν τής Πέτρας.

’Ενώ τά δύο ταϋτα επαναστατικά σώματα έπορεύοντο ι
δίαν έ'καστον οδόν, ό Μ. ’Αποστολίδης καί Ζαχείλας εύρίσκον- 
το εις τά περί τήν Ραψάνην χωρία, ό'θεν άνάγκ·/) νά παρακο- 
λουθήσωμεν ιδιαιτέρως εν έ'καστον τών σωμάτων, αφηγούμε
νοι τά συμβάντα αύτώ. Προ τούτου ό'μως όφείλομεν νά ρίψω- 
μεν βλέμμα προς τό άπειλούμενον Αιτόχωρον καί τό Μετόχιον 
τής Σκάλας, έν ώ ή αποθήκη τών πολεμοφοδίων ύπό τάς γνω- 
στάς ήμίν ευαρίθμους φρουράς.

Τή άληΟεία καί ό κοινότερος νους διαβλέπει τά άσύγνω- 
στον λάθος τής άπομακρύνσεως τών έπαναστατικών σωμάτων 
έκ τοϋ κέντρου τής ένεργείας καί τής αποθήκης τών πολεμο
φοδίων, πριν ή ή περιφέρεια αύτών ένισχυθή ύπό ισχυρών έ
παναστατικών σωμάτων έξ έγχωρίων, ένω ή έν Τοχόβνι φω- 
λεά τών Κιρκασίων μένει ά'θικτος, έμπερικλείουσα 750 περί
που θηριώδεις πολεμιστάς καί καθ’ ήν στιγμήν ή έπίθεσις τοϋ 
έχθροΰ έζ Αικατερίνης έ'πρεπε νά ^εωρηθή αναπόφευκτος, κα
θόσον πριν ή άναχωρήσωσιν έκ Λιτοχώρου οί Τούρκοι ή'ρξαντο 
αποβιβαζόμενοι έκ Θεσσαλονίκης εις Αικατερίνην.

"Αμα τή έν Πλάκα άποβάσει τών [εθελοντών ό Διοικητής 
Αικατερίνης έ'σπευσε νά ζητήσ·ρ τηλεγραφικώς στρατιωτικήν 
συνδρομήν έκ Θεσσαλονίκης, οί δέ τό πρώτον συλληφθέντες,



II ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ TOT 1878. 175

εΰθυ; δέ μετά ταυτα άπολυθέντε; ’Οθωμ,ανοί υπάλληλοι τής 
περιφερείας Λιτόχωρου, άπελθόντες επίσης εις Θεσσαλονίκην, 
κατέθεντο έν λεπτομερεία τά περί των επαναστατών.

Την 17 Φεβρουάριου, ακριβώς καθ’ ην στιγμήν ό έκ τη; 
ελληνικής κοινότητος Ν. Μπίτσος καί τη; οθωμανική; Δεοβίς- 
μπαμπάς προσέφερον τοΐς έπαναστάταις τήν υποταγήν τής 
Αικατερίνη; επί τώ ορω νά μη είσέΛθωσιν έν avrfj, άνεχώ- 
ρει έκεϊθεν, μεταβαίνων εί; Θεσσαλονίκην, ό Σουλεϊμάν-έφέν- 
δης, ίνα διακοινώσν) τά διατρέχοντα τώ Διοικητή, μεθ’ 0 έπα- 
νέκαμψεν εί; Αικατερίνην, άγων 250 στρατιώτας.

Συγχρόνως ό Διοικητή;,' συνεπεία ανακριβών πληροφοριών 
περί έμφανίσεω; νέων επαναστατικών σωμάτων έν τή επαρ
χία Κασσάνδρας, έτηλεγράφησεν εΐ; Κωνσταντίνούπολιν,στρα
τιωτικήν δύναμιν έξαιτούμενος.

Τή 19 άφίκοντο έκ Κοσσυφοπεδίου τά 4 πρώτα έκ τών 
14 ταγμάτων, άτινα διετάχθησαν νά κινήσωσι κατά τών ε
παναστατών, υπό τον ’Ασσάφ-πασά, τή δε 20 άπεβιβάσθησαν 
εί; Αικατερίνην διά του έν Θεσσαλονίκη πολεμικού, δπερ έ'κ- 
τοτε έξηκολουθη δραστηρίω; τό εργον τής μεταφοράς στρα
τού καί πολεμοφοδίων.

Είναι άπορον τή άληθεία πώς αι έκ Θεσσαλονίκης εις Αι
κατερίνην καί τά πλησιόχωρα κινήσεις αύται τών οθωμανικών 
πλοίων διέφυγον τήν προσοχήν τών έπαναστατών, οί'τινες α
φέντες τή τύχτι τό τε Λιτόχωρον καί τήν Μονήν τής Σκάλας 
μετά τών πολεμοφοδίων, καθ’ ών ώδευεν ήδη ή τουρκική στρα
τιά, άπεμακρύνθησαν άνευ σταθεράς άποφάσεω; καί διεχωρί- 
σθησαν άνευ έλπίδο; άληλλοβοηθείας.

’Ενώ ή δόναμις αυτή του τακτικού στρατού συνηθροίξέτο 
έν Αικατερίνη διά 3αλάσση;, ώδευε διά ξηρά; κατά τών έ
παναστατών καί ούκ ευκαταφρόνητος έξ άτακτων δύναμις.

’Επέκεινα τών 500 άνδρών έκ τή; επαρχίας Βερροία;, στρα- 
τολογηθέντες υπό τών προκρίτου του τόπου, προεξάρχοντος 
φανατικού τίνος Γιαχγιάβεη, ήπείλουν ήδη τήν παντελή κατα
στροφήν τών κωμοπόλεων, έν αίς οί έπαναστάται είχον $έσει 
τόν πόδα.

/
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Ό  Κ. Δουμπιώτης έπληροφοοηθη την έπαπειλοΰσαν το Λι- 
τόχωρον καταστροφήν άμα ως άφίκετο εις Ραδαίνην, διέταξεν 
όθεν τον σωματάρχην Γ. Μαλάμαν καί τό έξ 70 άντρων σώ
μα των Λιτοχωριτών νά προηγηθνί την νύκτα εκείνην, προ- 
τιθέμ,ενος την αύτην νά λάβνι οδόν μετά της λοιπης δυνώμεως.

Τό ύπό τον Γ. Μαλάμαν σώμα, εκ 58 εθελοντών συγκεί- 
μενον, άνεχώρησε πάραυτα μετά των εγχωρίων, άφικόμ,ενον 
όμως εις Μ. Ρεύμα, άνωθεν των Καλυβιών Μαλαθρίας,* συ- 
νηντησεν ένοπλον σώμα βλαχοποιμένων, ο?τινες διηγνίθησαν 
αύτώ ότι, την ημέραν εκείνην είχον συμπλακη μετά τουρκι
κού αποσπάσματος, άποπειραθέντος ν’ άνέλθη πρός τά υψώμα
τα , έφ’ ών εύρίσκοντο τά ποίμνια αυτών καί ότι έξηνάγκασαν 
αυτό νά οπισθοχώρησή καί ένωθνί μετά του έν Καρυα κυρίου 
σώμ,ατος, προσέθεντο δέ καί τνιν &λιβεράν είδησιν ότι, οι 
Τούρκοι, πυρπολησαντες τά Καλύβια-Μαλαθοίας, Καρυάν καί 
Καλύβια-Λιτοχώρου, είχον ηδη εισβάλει εις Λιτόχωρον, ού- 
τινος η φρουρά ώς καί ή τού Μετοχιού έτράπη εις φυγήν, τά  
δέ ολίγα έναπομχίναντα γυναικόπαιδα άπεμακρύνθησαν είς 
τά πλησιόχωρα όρη.

*0 αρχηγός των βλαχοποιμένων, όδηγησας τόν Γ. Μαλά
μαν επί τίνος υψώματος, έ’δειξεν αύτώ πρός τό μέρος τοΰ 
Λιτοχώρου.

Στηλη καπνού, έν τώ μ,έσω της οποίας άνέλαμπον έκ δια
λειμμάτων ζωηραί πυρός γλώσσαι, άνηρχετο πρός τόν ουρανόν ϊ

—  ’ίδού τό Αιτόχιορον ! είπε μετ’ άγανακτησεως.
*Η πυρπόλησις τού άτυχούς Λιτοχώρου είναι έν τούτοις α 

ξία γραμμών τινων δ'λιβεράς περιγραφής.
’Ολίγον μετά την έκεΐθεν άναχώρησιν τού Κ. Δουμπιώτου, ά 

’Ασσάφ-πασας έξεκίνησε κατά της κωμοπόλεως μετά δύνά- 
μεως 5 ταγμάτων, 2 τηλεβόλου καί τινων άτάκτων ιππέων.

Κατά τήν προσέγγισιν τού εχθρού ή ύπό τόν Ρείζην καί Β. 
Τσουκάνην ευάριθμος φρουρά καί οί 200 περίπου εγχώριοι, δ ι’

* Τοΰ αρχαίου Δίου.
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οπλών έμπροσθογεμ,ών οπλισμένοι, μετά βραχεΐαν άντίστασιν, 
άπεχώρησαν προς τά ό'ρη, έκτος 5— 6 έθελοντών, οίτινες έξ- 
ηκολούθησαν επί ι /$ τής ώρας κατά τινο)ν ιππέων Κιρκασιών 
άπεγνωσμένως μαχόμ.ενοι.

'Ο ’Ασσάφ-πασας, είσελθών έν τω χωρίω,έπέτρεψε την λα- 
φυραγώγησιν αυτού, είτα δέ έδωκε τό σύνθημα της πυρπο- 
λήσεως, ώστε έκ των 550 οικιών τοϋ Αιτοχώρου αί 280 ά- 
πετεφρώθησαν* οί ναοί μετεβλήθησαν είς σταύλους καί έχρη- 
σίμ,ευσαν δι’ ά'λλας άνάγκας των στρατιωτών, ό δέ τοϋ *Αγ. 
Δημητρίου έκοημνίσθη διά τηλεβόλων. Γραΐαί τινες γβναϊκες 
έσφάγησαν η έκάησαν έν ταΐς οίκίαις αυτών, έν αίς ή ’Ασιμή- 
να Γεροθεοχάρη, καί 2 γέροντες έφονεύθησαν, άδυνατοϋντες 
νά παρακολουθήσωσι τούς λοιπούς κατοίκους.

''Οταν περί την νύκτα τό υπό τον Γ. Μαλάμαν άπόσπα- 
σμ,α άφίκετο έπί τών απέναντι τοϋ Λιτόχωρου ύψωμ,άτων, ό 
εχθρός διενυκτέρευεν ού μακράν αύτοϋ, τά δέ γυναικόπαιδα, 
προ πολλοϋ είχον καταφύγει έν τη Μονή τοϋ ’Αγ. Διονυσίου.

Καί τότε, έπειδή τό ύπό τον Κ. Δουμ.πιιυτην έπαναστατι" 
κόν σώμα άπεϊχεν αρκούντως, τό ύπό τον Γ. Μαλάμ.αν, φο- 
βηθέν μή περικυκλιυθή ύπό τού έχθροϋ, έτράπη διά τών α
τραπών τοϋ ’Ολύμπου προς άνεύρεσιν τοϋ κυρίου σώματος, μη 
κατορθώσαν νά πράξη τ ι προς διάσωσιν τών έν τη Μονή της 
Σκάλας πολεμοφοδίου, άτινα περιήλθον μετ’ ού πολύ είς χεΐ- 
ρας τοϋ έχθροϋ.

Την αυτήν περίπου στιγμ,ήν, καθ’ ήν τό Λιτόχωρον έπυρ- 
πολεΐτο καί ή αποθήκη τών έπαναστατών είς την έξουσίαν 
τοϋ έχθροϋ περιέπιπτε, τό Βυζάντιον έρριπτεν έπί τής ακτής 
τών ’Αραβοσίτων, μεταξύ Αεπτοκαρυάς καί *Αγ. Θεοδώρου, 
τό έκ 2 ,500 όπλων νέον φορτίον του, περιελθόν έκ τύχης είς 
τάς αύτάς έπίσης χ_εϊρας ! *

’Κν τούτοις τό ύπό τον Κ. Δουμπιώτην σώμ,α, ούδεμίαν 
.λαβόν παρά τών προπορευθέντων είδησιν, άλλά μαθόν τά τής 
καταστροφής τοϋ Αιτοχώρου, άπήλθεν είς την φύσει όχυράν

* Ή απώλεια αυτή φαίνεται πάντι αδικαιολόγητος.



178

Μονήν τή; Πέτρα;,* * τό ίέ  ύπό τον Γ. Μαλάμαν άπόσπα-ψ χ τ 
πληροφορηθέν τούτο έν Βροντοΐ;, ίιηυθύνθη προ; τό αύτό μέ- 
ρο;, άφίκετο ίέ  καθ’ ήν στιγμήν τό επαναστατικόν σώμα ήτοι- 
μάζετο v’ αναχώρηση έκεΐθεν* δθεν μετά 7  ωρών πορείαν ίιά  
στενοτάτη; ατραπού άφίκοντο εΐ; τό χωοίον Κοκκινοπλόν, ί> 
ώρα; άπέχον των κορυφών του ’Ολυμπου, ένθα μετέβη καί 
ό Ζαχείλα; έκ Ραψάνη;, μετά την άτυχη εκβασιν ίιαφόρων· 
μαχών καί τήν καταστροφήν αυτή;, ώ; Βέλομεν παρακατιών 
αναφέρει.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΤΤΕΡΟΝ

ΜΑΧΗ ΤΠΝ ΒΟΛΙΑΝΠΝ

Τό επαναστατικόν σώμα άνεπαύθη επί 5 ημέρας έν Κόκ
κινο πλώ, έν τω μεταξύ ίέ  τή; υπό τινων σωματαρχών γενο- 
μένη; συζητήσεω; περί τή; προσβολή; τοϋ Βλαχολειβάίου,* 
πρώτο;, ίου; τό κακόν παράίειγμα, άνεχώρησεν ό άποσπα- 
σματάρχη; Μπήτο; μεθ’ 70 άνίρών, άπελθών εΐ; Χάσια τή ; 
Θεσσαλία;.

’Εν τούτοι;, ενώ ή κατά Βλαχολειβάίου προσβολή συνε- 
ζητεϊτο αύΟι;, κυρίως έπιμένοντο; τοϋ Π. Καλογήρου, άνεμέ- 
νετο ί ’ άπάντησι; τών προκρίτων, παρ’ ών είχε ζητηθή επι
κουρία έγχωρίιον πρό; τοϋτο, απεσταλμένο; έκομίσατο τώ άρ- 
χηγώ τήν έξή; επιστολήν :

* Ή εν λόγω Μονή, κτισθεισα επί αύτοκράτορος Ανδρονίκου·, 
κεΓται εν τω μέσω πυκνοΰ δάσους περί τάς άποκρημνοτέρας κορυ- 
φάς τοΰ Όλυμπου. Ήμίσειαν λεύγην μακράν πρδς τά δεξιά, επί 
τοϋ αντιθέτου υψώματος τής φάραγγος, εφ’ ής ή Μονή κεΓται, εί
ναι τό περιώνυμον στενόν τής Πέτρας διά τήν διάβασιν τοϋ Παύλου 
Αιμίλιου καί τήν ύπ’ αύτοϋ κύκλωσιν τών Μακεδόνων.

Διά τοϋ στενού αύτοϋ διέβη ό Ξέρξης οτε είσέβαλεν εις Θεσσα
λίαν, ό Βρασίδας 8τε κατέλαβε τήν Χαλκιδικήν καί ό ’Αγησίλαος έ- 
πιστρέφων εξ ’Ασίας.

* Το Βλαχολείβαδον, κωμόπολις συγκειμένη εκ 400 οικιών άγρο-’ 
τών καί ποιμένων, κεΓται εφ’ ύψηλοϋ λόφου τών απόκρημνων πλευ
ρών τοΰ αρχαίου Τιταρίου, νϋν Σάπκας, ούτινος ύπέρκειται μακρό- 
θεν το Φλάμπουρον, ή ύψηλοτέρα κορυφή τής δειράδος τών ορέων 
a-ής Πιερίας, 4878 μέτρων υψους.
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Κύριε Κυβερνίδη.—Ταύτην την στιγμήν μετά &ετικότητοζ πλη
ροφορούμαι δτι, ό εν Λιτοχώρω τουρκικδς στρατός αΰ'ριον 9ά έ'λθν) 
εις την Μονήν ΓΓέτρας καί έκείθεν είς "Αγιον Δημήτριον' ταότα 
«προς γνώσίν σας.

Πολύ μοί κακοφαίνεται νά βλέπω δτι, διατελείτε είς παντελή 
άγνοιαν του έν Κατερίνή) και Λιτοχώρω τουρκικού στρατού. Είς δέ 
τό πρός τούς προκρίτους Λειβαδιού γράμμα των οπλαρχηγών κρί
νω περιττόν ν’ άπαντήσω, διότι υποθέτω δτι, εννοείς οτι οί πρό
κριτοι τού Λειβαδιού μετά των 50 αόπλων οπλιτών, ούς αύθεντι- 
κώς το άρχηγεΓον ζητεΓ νά έλθωσιν αύριον είς Κοκκινοπλόν, ενώ 3*ά 
έκκινήσωσιν εντεύθεν, &ά κατασφαγώσιν υπό τών Γκέγκιδων έν αύ- 
τω τώ Λειβαδίω καί τοιούτον ήρωϊσμόν δλως άνωφελή δεν είναι δυ
νατόν νά δειξωσιν οι Λειβαδιται.

Φροντίσατε τάχιστα περί της ασφαλείας σας, ίνα μή σάς εύργι ά- 
προπαρασκεύους δ έκ Λιτόχωρου έλαύνων τουρκικός στρατός.

Ε ν  Λ ε ί δ χ δ ι ω ,  τ η  7  Μ α ρ τ ί ο υ  1 8 7 8 . — Ψ .

Συνεπεία τής τοιαύτης άπαντήσεως τό σώμα διετάχθη νά 
έζακολουθήστ) τήν πορείαν αύτοϋ είς Σκαμνιά, ένθα άφίκετο 
μετά 4 ωρών πορείαν, έκείθεν δ ’ άπήλθεν είς τό γειτνιάζον 
χωρίον Βολιανά.

Δυστυχώς οί έπαναστάται δέν ένισχύοντο ήδη υπό τών εγ
χωρίων, ενώ πολλοί τών εθελοντών ήρξαντο λειποτακτοΰντες.

Οί μέν Κοκκινοπλΐται έδίσταζον νά λάβωσι τά ό'πλα, πριν 
η καταληφθή τό Βλαχολείβαδον, έ'χοντες ύπ’ οψιν τά επακό
λουθα προγενεστέρων αγώνων, οί 8ε έθελονταί, διχονοοϋντες 
καί δυσπιστοΰντες, διαφόρους δέ ύπονοίας συλλαριβάνοντες, 
έγκατέλιπον τον άτυχή αρχηγόν καί τήν σημαίαν τοΰ άτυχε- 
στέρου μακεδονικού άγώνος.

’Εν τοιαυτνι καταστάσει εΰρίσκετο τό υπό τον Κ. Δουμπι- 
ώτην, έξασθενήσαν ήδη καί άποτεθαρρυμένον σώμα, ό'τε τήν 
επιούσαν τής είς Βολιανά άφίξεως αυτών καί καθ’ ήν στιγμήν 
έγευμάτιζον, ΐν’ άναχωρήσωσιν είς Χάσια, ένεφανίσθη ό εχθρός.

Τά Βολιανά είναι τουρκικόν τσιφλίκιον, κατοικούμενον υπό 
500 περίπου 'Ελλήνων, κεΐται δ ’ επί τών πρανών βουνοϋ, ό- 
νόματι Γουλενά’ ού μακράν αυτου εκτείνεται ή λεγομένη κοι- 
λάς του Σπαρμοΰ, εύφορος καί πλήρης αμπέλων, πλησίον δέ 
παρά τήν Μ. πλευράν του Όλυμπου κεΐται καί ή Μονή τής 
'Αγ. Τριάδος.
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Οί Τούρκοι, συμποσούμενοι είς 1500 άντρας μετά 2 τηλε
βόλων, κατέλαβον αίφνιδίως τό πλησίον μετόχων τής Μονή?, 
άναπτυχθέντες δ ’ έν ήμισελήνω ήρξαντο προχωροΰντες κατά 
τόν έν αταξία καί συγχύσει διατελούντων επαναστατών, μό
λις συμποσουμένων εις 360 .

Περί ούδενός σχεδίου, περί ούδεμιάς σκέψεως άντιστάσεως 
καί άμύνης έδόθη αύτοίς καιρός.

*0 Ν. Βλαχάβας μετά του Γ. Μαλάμα, Χρυσοπούλου, Σκυ- 
βαλλίδα καί 100 περίπου άνδρών καταλαμβάνουσιν ύπερκεί- 
μενον της εχθρικής δέσεως λόφον, άρχεται δέ ή συμπλοκή ζω
ηρά, ενώ ό ρ.έν Π. Καλόγηρος καί ά'λλοι καταλαμβάνουσιν 
ήκιστα επικαίρους δέσεις, οί πλεΐστοι S i των λοιπών έθελον- 
τών, αντί νά σπεύσωσι προθύμως είς επικουρίαν τών μαχομέ- 
νων, άπεμακρύνοντο τοϋ κινδύνου έν σπουδή.

Μάτην ό γενναίος Βλαχάβας ζητεί έσπευσμ,ένως βοήθειαν 
παρά τοϋ Κ. Δουμπιώτου, προς δν ήδη, έκτεθειμένον είς τάς 
έχθρικάς σφαίρας καί πάσαν καταβάλλοντα προσπάθειαν, οί 
έθελονταί Siv ΰπακούουσι.

’Εν τούτοις οί ολιγάριθμοι μαχηταί δίς άποκρούουσι την ε- 
φοδον τοϋ έχθροϋ, αλλά μ ε τ ’ ού πολύ όπλα τινά καθίστανται 
άχρηστα, περί τούς 7 Si φονεύονται καί τραυματίζονται.

ΤΓ1το 4  μ., μ. δτε είς την τρίτην έχθρικήν έφοδον, μετά 
πείσματος γενομένην, δεν δύνανται ν’ άνθέξωσιν έπί πλέον 
καί ό Γ. Μαλάμ.ας πρώτος μετά τών ύπ’ αυτόν άνδρών, ειτα 
S i  ά'παν τό έπαναστατικόν σώμα ύποχωρεΐ, τραπέν διά τής 
πεδιάδος τής ’Ελασσώνος, είς την προς τά Χάσια άγουσαν.

Κατά την ρ,άχην ταύτην έφονεύθησαν ό Δ. Χαοαλάμπου, 
Ν. Ψύχας, Κ. Ξηροχωρίτης καί I. Θεοχ. Κασιδογιάννης, έκ 
Λιτόχωρου* έτραυματίσθησαν δέ ό Β. Καϊλατσόπουλος έκ Τρι- 
πόλεως, Β. Κοσκινάς έκ Μακεδονίας, ό Βασίλειος έξ ’Ατα
λάντης καί ό ’Αθανάσιος έκ Φθιώτιδος. ’Εκ τών έ 
νεύθησαν καί έτραυματίσθησαν περί τούς 30.

χθρών έφο-
V
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ΑΨΙΜΑΧΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

’Ενώ το ύπό τον Κ. Δουμπκυτην σώμα των εθελοντών, κα- 
ταλιπόν, μετά την προεκτεθεΐσαν μάχην, την μακεδονικήν 
χώραν, τρέπεται την εις Θεσσαλίαν άγουσαν, παρακολουθή- 
σωμεν τό ύπό τον Β. Χοστέβαν μετά τοΰ 'Αγ. Κίτρους, ό'περ, 
χωρισθέν τοΰ πρώτου έν Ραδαίνν), άπήλθεν είς την Μονήν των 
'Αγίων Πάντων, ένθα είχον συναθροισθή τά έκ των χωρίων της 
μέχρι τοΰ ’Αλιάκμονος πεδιάδος γυναικόπαιδα.

’Ενταύθα άφικομένου τοΰ 'Αγ. Κίτρους έλήφθη φροντίς περί 
της ύπερασπίσεως τοΰ άσυλου τόσων αθώων πλασμάτων κατά 
πάσης εχθρικής προσβολής, συγχρόνως δέ καί περί της τα
κτικής αυτών διατροφής καί συντηρήσεως.

Κυρίως οί χωρικοί τής Κόκοβας άνέλαβον νά φυλάττωσι 
τον πλησίον τοΰ χουρίου αύτών πόρον, έξ ού καί ό μεγαλεί- 
τερος κίνδυνος.

Την 4 Μαρτίου, γνωστοΰ γενοριένου δτι είς τό παρά τον 
’Αλιάκμονα χωρίον Πρόδρομον εύρίσκοντο ώχυρωρ.ένοι έν τινι 
πύργω 100 περίπου ’Αλβανοί, συναθροίσαντες έκ τών ποιμέ- 
νων περί τάς 3,000 αιγοπροβάτων, τό ύπό τον Β. Χοστέβαν 
επαναστατικόν σώρ.α, αναχώρησαν έξ 'Αγ. Πάντων, έπετέθη 
κατά τοΰ έχθροΰ, ό'στις ρ.ετά τρίωρον μάχην έτράπη είς φυ·? 
γην, άφείς έν τώ χωριω την πλοΐισίαν λείαν καί περί τούς 16 
φονευρ,ένους, ένώ έκ τών έπαναστατών είς μόνον έπληγώθη, ό 
’Αναστάσιος Χρονάκης, είς χεΐρας μετά τών έχθρών έλθών καί 
διακριθείς έπί γενναιότητι.

Την 8 τοΰ αύτοΰ ρ.ηνός τό έν λόγω σώμα έπετέθη αύθις 
κατά τών έν τινι δυσπορθήτω πύργω τοΰ παραποταριίου χω
ρίου Γριζάλας ώχυριυμένων 30 ’Αλβανών, άλλ’ ούδέν δυνηθέν 
κατ’ αύτών μέχρις εσπέρας νά κατορθιυστι έπανήλθεν είς 'Αγ. 
Πάντας, άφοΰ πρώτον έπυρπόλησε 2 παρακειρ.ένους πύργους 
καί παρέλαβε τά έν αύτοΐς δημητριακά.

’Εν τούτοις ό έκ Βερροίας φανατικός Γιαχγιά-βεης μετά 
σώματος έκ 300 Τουρκαλβανών τετράκις έπεχείρησε νά δια- 
βή τον ποταμόν καί έπιτεθή κατά τών έν τή Μονή τών 'Αν.
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Πάντων, άλλ’ άπεκρούετο υπό των άγρύπνως τάς εισόδους  
φρουρούντων, δθεν άπελπισθείς έπανήλθεν εις Βέρροιαν.

Τήν 10 Μαρτίου ό Κίτρους είδοποιήθη ότι, ό ’Ασσάφ-πα- 
σας ρ.ετ’ αποσπάσματος 500 τακτικών στρατιωτών, άναχω- 
ρήσας έκ Κολλυνδροϋ καί διελθών τής Αικατερίνης, κατέλαβε 
την Δοάνισταν, κωμόπολιν τοϋ Παλατιού του ’Ολυμπου, ά- 
γνοών πλήν την τύχην τοϋ Λιτόχωρου και νομίξων οτι, τό 
υπό τον Κ. Δουμπιώτην σώμα εύρίσκεται είς την Μονήν τής 
Πέτρας*, εγραψεν αύτώ νά σπεύση, εις Δράνισταν, άφ’ ής 
ώραν μεταβάς παρέμενε τό υπό τον Β. Χοστέβα σώμα, ϊνα 
συγχρόνως έκ δύο  μερών προσβάλωσι τον εχθρόν.

Έπελθούσης έσπέρας καί ούδεμ,ιάς ληφθείσης, ως είκός, ά- 
παντήσεως παρά τοϋ Κ. Δουμπιώτου, τό ύπό τον Β. Χοστέβα 
σώμα διενυκτέρευσεν είς Κόκοβαν, την δ ’ έπιοϋσαν, ένώ ήτοι- 
μάζετο αύθις ν’ άπέλθη κατά τής Δοανίστης, έγένετο γνω
στόν άφ’ ενός μέν οτι, ό Δουμπιώτης απέχει πολύ τής Πέτρας, 
άφ’έτέρου δ ε  ότι ό’Ασσάφ-πασαςέπανέκαμπτεν είς Αικατερίνην.

Έπί τή είδήσει ταύτνι τό επαναστατικόν σώμα μετέβη εις 
Επορλίταν, χωρίον κείμενον μεταξύ Δρανίστης καί Ά γ. Πάν
των είς διάστημα 2 ωρών.

’Ενταύθα διέμεινεν έπί 3 ημέρας, κατέχον μέν $έσιν επί
καιρον μεταξύ τοϋ έχθροϋ καί τών έν τή Μονή γυναικοπαι
δών, άλλά μή ένισχύον καί την έν αυτή φρουράν, συγκειμέ- 
νην έκ 30 μόνον γενναίων βλαχοποιμένων καί τινων άνάν-

ενοντες,περιω- 
τών έπίπλων

δρων Κολλυνδρινών, οί'τινες, ά'νευ έπιτηρήσεως με 
ρίσθησαν νά τοποθετήσωσι τά όπλα αυτών μετά 
είς μέρος ασφαλές, tVa. β . ία ΰ ώ σ ιν  έκ  τή ς  υ γ ρ α σ ία ς .

Είς έπίμετρον τοϋ κακοΰ καί οί προρρηθέντες 30 φρουροί, 
έξελθόντες τής προς βορράν εισόδου τών 'Αγ. Πάντων, έστάθ- 
j/,ευσαν έν τώ χωρίω Παλατίτσια, ίνα έκείθεν κατοπτεύωσι 
τήν προ αυτών πεδιάδα* οϋτω λοιπόν ή Μονή έμενεν έντε- 
λώς ανυπεράσπιστος.

Τοϋτο πληροφορηθέντες οί Τοΰρκοι παρά τίνος προδότου άπό

* Μόλις τήν 13 επληρορορήΟη Ιξ επιστολής τοϋ Κ. Δουμπιώτου 
π ε ρ ί  τών διατρεξάντων.
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Μηλεών του Ιίολλυνδρου άπεφάσισαν νά έπιχεφήσωσί γενι
κήν κατά της Μονής έφοδον έκ 3 σημείων' έκ των £ύο ίη -  
λονότι προρρηθεισών εισόδων καί έκ τρίτης τίνος μυστικής ά- 
τραπου, στενής καί λίαν δυσβάτου, γνιυστής μόνον τοΐς κα- 
τόίκοις των πλησιόχωρων.

Τ·?ί 14 Μαρτίου 2000 περίπου τακτικοί, μεΟ’ ών καί οί 
300 ύπά τον Γιαχγιά-βέην άτακτοι, άναχωρήσαντες έκ Βερ- 
ροίας, άφίκοντο την έσπέραν παρά τάς ό'χθας του ποταμού, 
την δέ 15 έξεκίνησαν επίσης 2 ,200 έ'τι άπό Κολλυνδροϋ καί 
Αικατερίνης προς τό αυτό σημεΐον.

Την νύκτα της 14— 15 οί έν Παλατίτσια 30 βλαχοποιμέ- 
νες, παρατηρήσαντες τούς έκ Βερροίας, διαβαίνοντας τον πο
ταμόν καί πλημμυροΰντας τά παραποτάμια χωρία, εσπευσαν 
ϊνα είδοποιήσωσι τον έν τή Μονή των ΓΑγ.· Πάντων Π. Πα- 
τραλέξην, ό'στις πάραυτα έ'περ.ψεν άπεσταλμένον προς τούς 
έν Σπορλίτα διαμένοντας.

Εις την είδησιν ταύτην φαίνεται ό'τι, δεν έδόθη πίστις, έκ- 
λειφθέντουν ώς υπερβολικών των άγγελλομένων, ό'Οεν αντί νά 
σπεύσουσι πάραυτα, μόλις έκίνησαν την έπιοϋσαν προς την. 
Μονήν των 'Αγ. Πάντων, καθ’ ής ή'δη έπήρχετο πολυάριθμος 
ή τουρκική στρατιά, έκ δυσμών μέν διά τής δυσβάτου ατρα
πού, ή'τις φέρει εις τήν Μονήν άπό του χωρίου Κούτλαις, έκ. 
νότου δι’ έντελώς ανυπεράσπιστου όδοϋ καί τέλος έκ βορρά, 
ένθα έφύλαττον οί έν Παλατίτσια 30 όπλϊται. Ούτοι κατά τήν 
προσέγγισιν τού έχθροΰ, όχυρο>θέντες έν τώ πύργω τοΰ Α. Πα- 
παγεο^ργίου καί τοΐς πέριξ οίκήμασιν, άντέστησαν έπί 1 ώραν 
καρτερικώς, άλλ’ έπί τέλους ά'νευ πολεμοφοδάυν μείναντες ύ- 
πεχούρησαν άβλαβώς προς τήν Μονήν.

Τούς πυροβολισμούς τούτους άκούσαντες οί άπό Σπουρλίτας 
βραδέως καί μετά δυσκολίας διά τό χιονώδες τής ημέρας έρ- 
χόμενοι, άφήκαν τάς κάπας αυτών καί έπέσπευσαν τήν πο
ρείαν, διευθυνόμενοι διά τής όδοΰ, δι’ής καί οί άπό Κολλυνδροϋ 
Τούρκοι ώφειλον νά διέλθοισι, πορευόμενοι κατά τής Μονής.

"Οθεν έν Γαλακτώ συναντηθέντα τά δύο ένθρικά σώματα 
Η ΕΓΙΑΚΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ 1878 ΜΕΡ. β'. 1 3
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συνεπλάκησαν μετά πείσματος, τής μάχης διαρκεσάσης επί 
1 1̂ 2 ώραν, καθ’ ήν έκ μέν των Τούρκων έπεσαν περί τούς 
3 5 , έκ δέ των επαναστατών έφονεύθησαν 3 καί έπληγώθησαν 
5, έν οίς καί ό άπό Κορυτσάς γενναίος Ναούμ.

Ούτος, έν τή έξάψει της μάχης εύρεθείς μετά των ύπ’ αυ
τόν ολίγων έπί τίνος ράχεως βουνού καί τό έπίλοιπον άναζη- 
τών σώμα, ηκουσε της τουρκικής σάλπιγγος ό'πισθεν τής ρά
χεως, έκλαβών δ’ αύτήν έπαναστατικήν, έ'σπευσε προς τούς 
έχθρούς, τών χειρών τών οποίων μόλις διέφυγε, τραυματισθεις 
είς τον δεξιόν βραχίονα.

’Επί τέλους οί Τούρκοι ύπεχοίρησαν πρό τής έπιμονής τών 
έπαναστατών, οΐτινες όμως καθ’ ήν στιγμήν ήσαν έ'τοιμοι νά 
προχωρήσωσι προς την Μονήν, είδον τά έν αυτή δυστυχή γυ
ναικόπαιδα σπεύδοντα προς αυτούς σωρηδόν έν όδυρμοίς καί 
$ρήνοις καί πολλώ θορυβώ.

Οί άπό Βερροίας' εχθροί, μετά τήν έκ Παλατίτσιας έκτόπισιν 
τών 30 βλαχοποιμένων, εΐσήλασαν άκωλύτως εις τήν Μονήν, 
τά δέ γυναικόπαιδα, έξελθόντα διά τής μεσημβρινής εισόδου, 
ήδυνήθησαν νά σωθώσι, φεύγοντα προς τον νΑγ. Κίτρους, όσ- 
τις ακαταπόνητος καί ακλόνητος πρό τής κραταιάς μοίρας έ- 
νεθάρρει καί παρηγόρει αύτά.

Οί Τούρκοι, είσελθόντες έν τή Μονή, διήρπασαν πανθ’ όσα 
εύρον έν αυτή, έν οίς καί δ,τι πολύτιμον τού ιεράρχου, ούτι- 
νος ό υπηρέτης, μή δυνηθείς νά παραλάβγ, ταΰτα καί διστάζων 
νά <ρύγ·/) άνευ τών πολυτίμων, τής αλληλογραφίας καί τών 
κωδήκων τής έπισκοπής, συνελήφθη μετά τινων άλλων, ουδό
λως ό'μως κακοποιηθείς.

Λέγεται μόνον ό'τι, δύο γυναίκες βλαχοποιμένων, ών ή κα- 
λύβη ήτο έπί τίνος αποτόμου λοφίσκου, μή προλαβούσαι νά φύ- 
γωσιν, έρρίφθησαν άπό τών βράχων καί έφονεύθησαν, ίνα μή 
πέσωσιν είς τάς χεΐρας τών Κιρκασιών, οί'τινες εύρίσκοντο με
ταξύ τών άπό Βερροίας εχθρών.

Τοιουτοτρόπως επεσεν ευκόλως είς τάς χεΐρας τών Τούρκων 
τό όγυρόν αύτό άσυλον, δπερ ήδύνατο ν’ άντιστή έπί πολύ είς 
πολυάριθμον δύναμιν δι’ ολίγων καρτερικών ρ.αχητών.

’Αναμφιβόλως αξιοκατάκριτος είναι ή ολιγωρία γ.νλ βραδύ-
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της των μή σπευσάντων άπό Σπουρλίτης άμα τφ είδήσεί τού 
κίνδυνου, έκ των ύστερων όμως κρίνοντες άποφαίνόμεθα οτι, ή 
βραδύτης αύ'τη καί ολιγωρία υπήρξε σωτήριος διά τε τό επα
ναστατικόν σώμ,α καί τα έν τ γ  Μοννί γυναικόπαιδα* διότι, αν 
οί έπαναστάται είσήρχοντο έ αυτή εγκαίρως καί έπολιορκών-· 
το άνευ τροφών καί πολεμοφοδίων, αδύνατον ήτο ν’ άνθέξωσΐ 
πλέον των 10 ήμερων, ένω τό ύπό τον Κ. Δουμπιώτην σώμα 
πολύ μακράν ευρισκόμενον ού'τε νά μάθφ ήτο δυνατόν, πολλω 
μάλλον νά λύσ·/) την πολιορκίαν* τά έν Λιτοχώρω άποβιβα- 
σθέντα ό'πλα καί πολεμοφόδια, περιελθόντα- εις τάς έχθρικάς 
χεΐρας, δέν ήδύναντο νά χρησιμ.εύσωσιν είς εξοπλισμόν εγχω
ρίου επικουρικού σώματος, ή δέ μόνη έναπομένουσα ελπίς βοή
θειας διά τού άναμενομ-ένου ύπό τόν I. ’Ολύμπιον σιόματος έ- 
ξέλιπε, μη δυνηθεντος νά άποβιβασθή είς τάς μακεδονικάς 
άκτάς. "Απασαι αί άποτυχίαι αύται συνέβαινον καθ’ ήν στιγ
μήν πολυάριθμα τουρκικά στρατεύματα ήρξαντο διασπειρόμε- 
να κατά τόέπαναστάν τής Μακεδονίας μ.έρος, έπομ.ένως οί έν 
τή Μονή πολιορκούμενοι ή αίσχρώς &ά παρεδίδοντο ή ένδό- 
ξους μέχρις ενός 3ά κατεστρέφοντο, άλλ’ άνευ αποτελέσματος
ανταξίου τοιαύτης θυσίας.

Έν τούτοις οί ύπό τόν Χοστέβα καί λοιπούς μ.ετά τού *Αγ. 
•Κίτρους καί τών γυναικοπαιδών έπανήλθον είς Σπουρλίταν 
περί την εσπέραν τής απαίσιας έκείνης ημέρας, την δ ’ επιού
σαν ό ’Ασσάφ-πασάς έπεμψεν αύτοϊς δύο έπιστολάς άνευ ε
πιγραφών, αντί δ ’ ύπογραφών φερούσας μόνον τόν στρατιωτικόν 
αυτού τίτλον Κονμανόάρ-πασάς.

Καί διά μέν τής μ,ιας προέτρεπε τούς φέροντας όπλα νά 
προσέλθωσιν αύτώ άνευ τίνος φόβου, διά δέ τής έτέρας, απο
τεινόμενος προς τούς αόπλους, γέροντας, γυναίκας καί παιδία, 
συνεβούλευε νά έπανακάμψωσιν επίσης είς τάς έστίας αυτών.

Επειδή ό μέν ’Ασσάφ-πασάς έθεωρεΐτο ειλικρινής, τά δέ γυ- 
ναικόπαι καί οί άοπλοι πολύ δύσκολον ήτο νά παρακολου- 
Οήσ(οσιν είς τό έφεξής τά επαναστατικά σώμ,ατα, άπεφασίσθη 
ν’ άπέλθοισιν είς τά χωρία αυτών.

Τοιουτοτρόπως όθεν παρέμεινον ύπό τόν Β. Χοστέβα καί 
‘'Λγ. Κίτρους, τούς Μ. Τσίμ.αν, Α. Ο. Κουκουράβα καί λοιπούς



έθελονταί τε καί εγχώριοι περί τούς 350, άλλ’ ά'νευ πολεμο
φοδίων καί έλπίδος τίνος βοήθειας, ένω οί Τούρκοι, πολυαριθ- 
μώτεροι άπό στιγμές εις στιγμήν καί εις πολλά διαιρεθέντες 
σώματα, ηρξαντο καταλαμβάνοντες τάς έπικαιρωτέρους δέσεις, 
Πέτραν, Δράνισταν, Βλαχολείβαδον καί ά'λλας, ί'να περικυ- 
κλώσωσι πανταχόθεν το έπαναστατικόν σώμα.

Συνεπεία τούτων-άπεφασίσθη, ίνα, καταλιμπάνον επίσης την 
Μακεδονίαν, τραπνί εις άναζητησιν τού Κ. Δουμπιώτου όπι
σθεν τού ’Ολυμπου.

186 /  ΜΕΡΟΣ ΔΕΓΤΕΡΟΝ

ΜΑΧΑΙ ΔΕΡΕΛΗ ΚΑΙ ΠΑΛΑΜΟΥΤ

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΡΑΨΑΝΗΣ

Καθ’ $ν στιγμήν ή έν Μακεδονία επαναστατική δύναμις, 
εις δύο μεμοιρασμένη σώματα, αναγκάζεται ν’ άποσυρθνί εις 
Θεσσαλίαν, ό ακάματος Μ. ’Αποστολάδης εναπομένει έν τνί 
έπαρχία Ραψάνης συν όλιγαρίθμοις έγχωρίοις, ώς μόνος επα
ναστατικός σπινθηρ, μετά διαφόρους προς τούς έγχωρίους Ο
θωμανούς μάχας, περί ών ηδη ό λόγος.

'Ως έν τοΐς προηγουμένοις έρρέθη, συνεπεία είδοποιησεως 
δτι, οθωμανικός στρατός έπηρχετο άπό Λαρίσσ·/)ς κατά των έν 
Λιτοχώρω, άπεστάλη την 21 Φεβρουάριου μετά 45 έθελοντών 
ί'να, συγκεντρόνων καί ά'λλας έξ έγχωρίων δυνάμεις, έζεγεί- 
ρων δέ καί τά διάφορα καθ’ οδόν χωρία, καταλάβνι τά στενά 
των Τεμπών καί άποκρούστι τον έχθρόν.

Προς τόν σκοπόν τούτον διηλθε διά των χωρίων Λεπτοκα- 
ρυάς, Παντελεημονος καί Πούρλιας, ένθα είδοποιηθη υπό των 
κατοίκων Κρανιάς ό'τι, εις Δερελη άφίκετο έχΟρικη δύναμις.

Καί έ'σπευσε μέν νά ζητηση, έπικουρίαν παρά τού Κ. Δουμ- 
πιώτη, άλλ’ ούτος, ώς εΐκός, δεν ηδυνήθη νά διαθέσν, έκ της 
έν Λιτοχώρω δυνάμεως, προκειμένου νά ένεργησνι αλλαχού, 
έ'γραψεν όμως τω σωματάρχη Ζαχείλα, ί'να κατέλθν) εις Ρα- 
ώάνην καί ένωθ·?ι μετά τού Μ. ’Αποστολίδου, δστις καί πρίν η 
λάβφ την παρά τού Κ. Δουμπιώτου άπάντησιν, συγκεντρώσας

«Η
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περί τού; 120 ά'ν^ρας, μετέβη εις Κρανία, έκεΐθεν δ ϊ, συνεν- 
νοηθείς μετά τινων προκρίτων του τόπου, άπήλθεν είς Ραψά- 
νην, γενόμενος ύποδεκτός μετά συγκινήσεως βαθυτάτης υπό 
των καλών κατοίκων, ών τινες είχον ή^η λάβει τά όπλα ύπά 
τον τολμηρόν Θ. Ν. Δομούζαν.

’Ενταύθα ύπήρχον αρκετοί άντρες έκ Κρανιάς καί Πυργη- 
τού, οιτινες επίσης προθύμως έλαβεν τά όπλα προς άπόκρου- 
σιν τού κατά της Ραψάνης από Δερελή καί Παλαμούτ έπερ- 
χομένου οθωμανικού στρατού.

’Εν τή κιομοπόλει ταύτν) ^ιέμενε καί ό επίσκοπος Πλα- 
ταμώνος ’Αμβρόσιος Καισαράς, άνήρ φιλελεύθερος καί έμπλεως 
φιλοπατρίας, όν καί έπεσκέψατο ό Μ. ’Αποστολί^ης, ό'στις, 
βλέπων την μεγάλην προθυμίαν των κατοίκων, έ'γραψεν αύθις 
τφ  Κ. Δουμπιώτφ, έζαιτούμενος την ταχείαν αποστολήν ο- 
πλιον καί πολεμοφο^ίιον.

Tvj 22  Φεβρουάριου πυροβολισμ,οί ήκούσθησαν της επί τού 
απέναντι της Ραψάνης καί εις άπόστασιν 1 */9 ώρας ό'οους, 
προς την δέσιν Σελιό, επαναστατικής προφυλακής, εί^οποιού- 
<π/)ς οτι, οί Τούρκοι έκίνουν έκ Παλαμούτ.

*0 Μ. ’Αποστολίδ'ης, συναθροίσας πάραυτα όσους ή^υνηθη 
οπλοφόρους, έν οίς καί οί ύπό τόν Θ. Ν. Δομούζαν, άνερχομέ- 
νους εις 500, εσπευσεν εις Σελιό, άφίκετο 8ί ακριβώς καθ’ ην 
στιγμήν ό εχθρός, αντιθέτους βα^ίζων, προσήγγιζε ν’ άνέλθφ 
επί τών υψωμάτων, άτινα, μ,όλις προλαβόντες, κατέλαβαν οί 
έπαναστάται.

Το πύρ τότε ήρξατο σφοδρόν έκατέρο^θεν άπό τής δέσεως 
Πρ. Ήλιοΰ καί Σελιού, καί τοι 8ί ή εχθρική ^ύναμις ήτο σχε
δόν τριπλασία, έκ Ζεϊβέκοιν, Γκέγκι^ων καί εγχωρίων άπο·* 
τελουμένη, καθώς καί ευαρίθμων τακτικών, $έν ή^υνήθη. νά 
προχο^ρήσφ, καθ’ ό'σον τά Σασσεπώ εΰστόχως καί ρ.ακράν βάλ- 
λοντα, ού μόνον τάς τάζεις τών έφορμο')ντο.>ν έθέριζον, αλλά 
καί τούς έν τώ απέναντι όθιυμανικφ χωρίω Βαμπα ήνώχλουν.

Περί τήν 3 μ. μ. άφίκετο έπί τού πεδίου τής μάχης έν 
ακμή ευρισκομένης, ό έπίσκοπος Πλαταμώνος, έκτεθείς άπρο- 
σεκτο;ς εις τό έχθρικόν πύρ, συνεπεία εΐι^ήσεοος ότι, οί έπα~ 
ναστάται περικυκλωθέντες ^ιέτρεχον τόν έσχατον κίνδυνον*



188 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

περί την δείλην άφίκετο καί ό Ζαχείλας μετά  65 περίπου 
εθελοντών καί τινων εγχωρίων άπό Νιζηροΰ καί Κάρυά?, μή δυ- 
ννιΟείς να σπεύσνι εγκαίρως εις επικουρίαν. "Ηδη οί εχθροί εί- 
χον άποκρουσθή, οί δ’ έπαναστάται, ών είς καί μόνος έτραυ- 
ματίσθη, άφέντες φρουράν ΐσχυράν, έπανήλθον εις Ραψάνην 
περί το μεσονύκτιον.

Τνί 23 τά υπό τον Μ. ’Αποστολίδην καί Ζαχείλαν επα
ναστατικά σώματα άνεχώρησαν έκ Ραψάνης, όδεύοντα εις Σε- 
λιό, δτε δύο χωρικοί άγγειλαν αύτοΐς ότι, έν Νιζηρώ μάχη 
έξηκολούθει άπό τίνος, δθεν καί εσπευσαν προς τό μέρος εκείνο' 
φθάντες όμως πλησίον του Δερελή μάχης μεν ούδένα κρότον 
ήκουον, τινές όμως των εθελοντών ήρξαντο προκαλούντες διά 
πυροβολισμών τούς εγχωρίους, τοιουτοτρόπως οί τών πέριξ 
χωρίων κάτοικοι έπέπεσον πολυάριθμοι κατά τών επαναστα
τών πριν η ληφθφ πρόνοια τις προς άμυναν !

Μ’ δλα ταϋτα οί έπαναστάται έτήρησαν τάς δέσεις αυτών 
καρτερικώς, ως έκ τού έπελθόντος 8ε σκότους μη δυνάμενοι 
ν’ άπομακρυνθώσιν, άπεσύρθησαν προς τά υψώματα, ένθα διη- 
νυκτέρευσαν ύπό χιονώδη βροχήν.

Ττί πρωία της έπιούσης, 14 Φεβρουάριου, οί έπαναστά- 
ται κατήλθον εις Σελιό, έν τώ μέσω πυκνότατης ομίχλης, 
συνήθους κατά τά μέρη έκεΐνα, ταύτης 8’ έπωφελούμενοι ά- 
πεφάσισαν να κυριεύσωσιν έξ έφορου τό χωρίον Παλαμούτ. 
"Οθεν προς τον σκοπόν τούτον έξεκίνησαν ό μεν Μ. ’Αποστο- 
λίδης άπό της οδού τού Προφήτου Τίλιού, ό 8ε Ζαχείλας της 
άπό Ραψάνης.

Δυστυχώς, εγγύ τα τα  ευρισκομένων τού χωρίου, άλλα πριν 
η δυνηθώσι νά έπιπέσωσιν αιφνηδίως κατά τών έν αΰτώ, της 
ομίχλης διαλυθείσης, έγένοντο καταφανείς, ώστε περιζώσαν- 
τες τό χωρίον ηρξαντο σφοδρού πυροβολισμού. Τότε θρήνος καί 
κοπετός ηκούσθη τών έν αύτώ έντρομων γυναικοπαιδών, φευ- 
γόντων έν συγχύσει καί άλλαλαγμώ προς διαφόρους διευθύν
σεις, τοΰτ’ αύτό δ ’ έπραττον καί τά έν τω γειτονικώ χωρίω 
Βαμπά, έπί τής άπέναντι τού Σαλαμβριά όχθης.
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Ούχ ήττον ό' έξ άτακτων καί ολίγων τακτικών συγκείμε
νος τουρκικός στρατός έξελθών καί καταλαβών διαφόρους πέ- 
ριξ του χωρίου όχυράς θέσεις, άπέκρουε τους επιτιθεμένους 
έπαναστάτας' οσω $έ ή ήμερα προέβαινε τόσω καί ή μάχη 
σφο^ρωτέρα καθίστατο, πανταχόθεν των πέριξ οθωμανικών χω 
ρίων είς επικουρίαν τών έν Παλαμούτ προσερχομένων, ώστε 
άπό στιγμής εις στιγμήν ή θέσις ήν κατείχον οί ύπό τον Μ. 
’Αποστολί^ην καθίστατο άκροσφαλής, πλαγίως ή'^η προσβαλ
λόμενης έκ τών έν τώ χωρίω Βαμβα, οίτινες άποπειραθέντες έν 
τώ μεταξύ ν’ άποβώσιν έπί τής απέναντι ό'χθης, πολυάριθμοι 
του έπί τούτφ πορθμείου έπιβάντες, μετά ζημιών άπεκρούοντο.

"Ανωθεν του έν λόγω χωρίου κεΐται ή χριστιανική κωμό- 
πολις ’Αμπελάκια, ής οί ά'οπλοι κάτοικοι συναθροισθέντες έ- 
θεώντο περιδεείς τάς περιπετείας καί φάσεις τής μάχης, ή'τις 
έπί πολύ μετέωρος ^ιατελέσασα, έπί τέλους έ'κλινεν υπέρ 
τών έπαναστατών, φονευσάντων καί τραυματισάντων υπέρ τούς 
60 τών έχθρών, λαβόντων $έ ώς λείαν 1200 περίπου πρό
βατα, ολίγους μόνον τραυματίας άριθμούντων. Περί την εσπέ
ραν οί έπαναστάται, καί τοι μή ^υνηθέντες να είσέλθωσιν έν 
τώ χωρίω, άλλ’ ούχ ήττον στενώς έν αύτώ τον εχθρόν περι- 
κλείσαντες, έπανήλθον είς Σελιό, ένθα άφήκαν ίσχυράν φρου
ράν, μεταβάντες είς Ραψάνην.

Τή πρωί'α τής 25 Φεβρουάριου, ένφ ό Μ. ’Αποστολί^ης ή- 
τοιμάζετο ν’ άπέΧθνι αύθις εις Σελιό έλαβεν έκ Λιτόχωρου τάς 
εξής $ύο έπιστολάς:

Α. — Τούς ο θ ω μ α ν ο ύ ς  κατοίκους του φρ. Πλαταμώνος ν’ α φ ο π λ ί 
σ α τ ε  τ α  δε πυροβόλα νά ρίψητε εις τήν θ ά λ α σ σ α ν ,  διότι οί πλη
σίον κατοικοΰντες χριστιανοί πολύ παραπονοΰνται. ΓΙάντα τ’ ανω
τέρω νά έκτελέσητε λίαν ταχέως

Λιτο^ώρω, 23 Φεβρουαρ. 18~8.— Κ. Δ.
Α. — ................. Επειδή ο καπετάν Ζαχείλας επιφορτίζεται νά

φυλάξη τά Στενά, σάς παρακαλούμεν νά έπιστρέψητε είς Πλατα- 
μώνα καί καταστρέψητε τάς πύλας τοϋ φρουρίου, ν ’ α φ ο π λ ί σ α τ ε
πάντας τούς κατοίκους αύτών...............Μετά τήν εκτέλεσιν τών
ανωτέρω έ'ρχεσΟε είς Λιτόχωρον.

Λιτοηώρω, 24 Φεβρουαρ. 1878.—Κ· Δ.
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Εις την ταχεϊαν καί ακριβή των ανωτέρω εκτέλεσή πα- 
ρώτρυνεν αύτόν Si υποσημειώσεων καί ό Λ. Πασχάλης, ώστε 
είκώζων ότι, σπουδαιοτάτη ανάγκη επέβαλλε τά τοιαϋτα, ά- 
νεχώρησεν άπό Ραψάνης εί; Πλαταμ,ώνα,άφικόμενος εις Παν- 
τελεήμονα προσεκαλέσατο τον έν τφ φρουρίω ύποτεταγμένον 
’ΐβραήμ, άπαντησαντα αύτω ώς έξη; :

«"Ελαβον σήμερον τήν διαταγήν σας . . . . .  χθες επήραν τίν 
χόντσαν καί τον πάνε εϊς Λιτόχωρον εις τί>ν αρχηγόν διά νά τδν 
όμιλήσϊ), δμ,ως Ιγώ έκίνησα διά νά ερθώ καί δεν με άφινεν ή μητέ
ρα, άρχίνησε νά κλαίν) καί νά σκούζν)’ διά τούτο δεν ήλθα».

Συνεπεία τή ; επιστολής ταύτης καί μετά την δέουσαν έ- 
ξέτασιν, ΐνα μ.ή τυχόν έμπέσφ εις παγίδα, ό Μ. ’Αποστολί- 
δης άπήλΟεν εις τό φρούριον, γενόμενος δεκτός υπό των όθω- 
μανών φιλοφρονώ; καί μ.ετά σεβασρ,οΰ, έπωφεληΟείς S i των 
φόβων αυτών καί τής επιθυμίας τοΰ νά μετοικήσωσιν έκεΐθίν, 
αυτούς μ.έν άπέστειλεν εις Λιτόχωρον, τάς πύλας του 
φρουρίου κατέστρεψε, κρύψας υπό την γήν τά τηλεβόλα, μ.εθ’ δ 
έπανήλθεν εις Παντελεήρ.ονα, άφοΰ, μάτην αποπειραθείς την 
καταδάφισιν των τειχών του φρουρίου, έθετο πυρ εις τον στρα
τώνα καί τάς άλλα; οικίας.

Οΰτω, μετά την έκτέλεσιν των ^οθεισών αύτω διαταγών, 
ενώ ήτοιμάζετο την 2 7  Φεβρουάριου ν’ άπέλθτ) εις Αιτόχωρον 
θλιβεράν έκομίσατο αύτω είδησιν ό επίσκοπος Πλαταμώνος, 
τοΰτέστι την υπό του όθοψ.ανικου στρατού κατάληψιν τοΰ 
Σελιοΰ καί Γίυργητοΰ, SC ών ώδευε κατά τής Ραψάνης. Περί 
τής έπικειμένης άναποφεύκτου καταστροφής, έλθών μετ’ οΰ 
πολύ, έπεβεβαίωσε καί ό Ζαχείλας, νύκτωρ έκεϊθεν άναχωρή- 
σας μετά αίματηράν συμπλοκήν, ως έξής :

Τή 26  Φεβρουάριου οί έν Δερελή καί Παλαμούτ Τούρκοι 
εις 4 ,000  περίπου συμποσούμενοι έκ τακτικών καί άτακτων 
έξεκίνησαν κατά τών έν Ραψάννι, έν δε τή· θέσει Προφήτου 
'Ηλιου 100 περίπου έπαναστάται υπό τον Ζαχείλα καί Θ. 
Ν. Δομούζαν, καρτερώ; άντιστάντες μέχρι; εσπέρας, άπέκρου- 
σαν αυτούς, φονευθέντων τών άπό Ραψάνης Δ. Λάμπρου, Ζ. 
Χελιδόνα καί Γ. Τραμαντσά.
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Μετά την μάχην, νυκτός έπελθούσης, ό Ζαχείλας άνεχώ- 
ρησε μετά των ύπ’ αυτόν άντρων, ώστε προς ύπεράσπισιν τής 
Ραψάνης άπέμεινον 25 {/.όνον εγχώριοι άντρες υπό τον συμπο
λίτην αύτών Θ. Ν. Δομούζαν.

Ουτω περί τήν πρωίαν τής τέταρτης, έπελ-θόντος αΰθις του 
πολυαρίθμου έ/θοού, οί υπό τον Θ. Δομούζαν ήναγκάσθησαν νά 
φύγωσιν εις Κρανιά, των γυναικοπαίό'ων ρ.εταβάντων είς ’Α- 
βαρίτσαν, Πούρλιαν καί Παντελεήμονα.

Οί Τούρκοι είσελθόντες έν τή κωμοπόλει καί λεηλατήσαν- 
τες αυτήν, παρέδωκαν τό πλεΐστον των οικιών εις τό πυρ, 
περί τούς 7  δέ γηραιούς, άντρας καί 2 γυναίκας, μή δυνηθέν- 
τας νά παρακολουθήσωσιν, έλεεινώς κατέσφαξαν.

’Εν τούτοις ό ακαταπόνητος Μ. ’Αποστολίδης, ό'στις είχεν 
άποστείλει ζητών επικουρίας παρά του Κ. Δουμπιώτου, ίν’ άν- 
τεπεξέλθφ κατά τού εχθρού, ούδεμίαν λαμβάνων, ώς είκός, 
καί πληροφορηθείς περί την μεσημβρίαν τής 1 Μαρτίου τά περί 
τής οίκτράς καταστροφής καί λεηλασίας τής Ραψάνης, μετέβη 
εις Κρανίαν, συγκεντρόνων ό'σας ήδύνατο δυνάμεις προς συ- 
νάντησιν τού εχθρού, ένω ό Ζαχείλας άπήλθε διά Σκουτίνας 
εις Νιζηρόν, έκεΐθεν δέ μεταβάς εις Κοκκινοπλόν ήνώθη αύθις, 
ώς προεξετέθη, μετά τού ύποχωρούντος κυρίου σο/ματος.

ΤΠΟΧΩΡΗΣΙΣ ΕΙΣ ΧΑΣΙΑ

Πριν ή παρακολουθήσωμεν τό ύπό τον Κ. Δουμπιώτην επα
ναστατικόν σώμα φεύγον προς την Θεσσαλίαν, δεν εχομεν άρά 
γε καθήκον νά ρίψωμεν βλέμμα θλιβερού αποχαιρετισμού προς 
την αίμόφυρτον ήδη καί εις τό έ'λεος των αγρίων Κιρκασιών 
καί’Αλβανών τού Γιαχγιά-βεη καταλιμπανομένην γήν τής άτυ- 
χεστάτης, άλλ’ ενδόξου καί πεφιλημένης Μακεδονίας .·

Σβέννυνται οί σπινθήρες τής επαναστατικής πυρκαϊάς, φεύ- 
γουσιν οί πρόμαχοι τής όνειροποληθείσης ελευθερίας, άλλ’ έν 
τή εθνική ταύτν) στάκτ'/i, έν τή απογοητεύσει τού διαλυθέν- 
τος ονείρου, έν τοΐς ίχνεσι των φευγόντων καί τή άπομονοόσει 
των έγκαταλιμπανομένων βλέπομεν εικόνα ζοφεράν έ'χουσαν
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τά χρώματα καί παντοίας σκελετώδεις μορφάς άγωνιωδώς τον 
ιστορικόν έξωθούσας κάλαμον, μέχρι τοΰδε ξηρά γεγονότα έν 
μετριοπάθεια περιγράφοντα, άλλ’ ήδη ύπείκοντα εις αίσθημα 
άγανακτήσεως διά μιας καί μόν/ις φράσεως έκφραζόμενον :

—  Τίνι τρόπω ένισχύθη ή έπανάστασις έν Μακεδονίας 
’Εν Μακεδονία,ά'νευ της οποίας 'Ελλάς αξία της έθνικής αυτής 

αποστολής δέν δύναται νά ύπάρξτι* έν Μακεδονία, ήτις είναι 
το μεταίχμιον της μεταξύ σλαβικής καί ελληνικής φυλής μοι
ραίας καί άναποφεύκτου πάλης" έν Μακεδονία, τίτις σήμερον 
ταράσσεται υπό την πυρετώδη των Σλάβων ενέργειαν, ένώ ό 
ελληνικός κόσμος διαπληκτίζεται κοινοβουλευκτικώς καί άπο.- 
συντίθεται έΟνικώς ;

Τί έζητει, τί ηλπιζε, τί ηδύνατο νά πράξν) ή υπό τόν Κ. 
Δουμπιώτην έπαναστατικη έκείνη δράξ καί κατά πόσον ήδύ- 
νατο νά συμβάλη εις τόσω μέγαν αγώνα ή πυρπόλησις μιας 
έπισκοπης καί το έν τοΐς δρυμώσι της Σπορλίτης διασχιζό- 
μενον ράσον ένθουσιιυδους 'Ιεράρχου, ό’πισθεν του οποίου, δ ί
κην προβάτων επί σφαγήν, εκατοντάδες γυναικοπαιδών Tpi- 
χουσιν, ίνα μετ’ όλίγοιν άκούσωσι της φοβεράς φωνής :

— 'EjiariJOszs εις τάς τονρκικάς άγκάΛας !
’Επρόκειτο απλώς νά πείσωμεν τόν έξω κόσμον διά νέων 

θυσιών ότι, η ελληνική φυλή δέν άπώλεσε τόν ηρωισμόν αυ
τής καί ό'τι είναι έτοιμη εις νέας καί μεγάλας θυσίας, έάν oc 
τάς τύχας αυτής διέποντες ρίψωσιν άποφασιστικώς καί έλλη- 
νοπρεπώς τόν περί τών όλων κύβον ;

Έάν περί αύτοϋ καί μόνου έπρόκειτο, τά άθώα θύματα ή- 
σ»ν περιττά καθώς καί ή σπατάλη τής έθνικής περιουσίας.

Δέν ^ρηνοϋμεν ένταύθα τάς εύγενεΐς καί γενναίας ψυχάς τών 
μαχητών έκείνων, οίτινες υπέρ τής μ ,ε γ ά λ ^ ς  έ δ έ α ς  τής φυ
λής αυτών άγωνισάμενοι, έθριάμβευσαν έν τή συνειδήσει παν
τός τιμίου καί εύγε νους χαρακτήρας καί υπέδειξαν τό καθήκον 
τής αύταπαρνήσεως καί ένέπνευσαν τού ηρωισμού τό αίσθημα.

Διά τάς έπερχομένας γενεάς ούτε κόκκος αρετής, ούτε ρα- 
νίς αίματος τών προγενεστέρων άνωφελώς άπόλλυται, ούδείς 
δέ ά'λλος δεσμός ό'σω ό τού αίματος οίουδήποτε έθνικού μάρ- 
τυρος συνδέει τά ά'τομα λαού τίνος η τάς γενεάς αυτού καί
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ενισχύει εις το εργον του μέλλοντος, ό'περ κληροδοτεί ένδοξον 
παρελθόν καί επιβάλλει παρόν άνευ τιμής καί δόξης, άνευ εύ
κλειας καί εύημερίας.

Θρηνοΰμεν τήν δωρεάν απώλειαν, τάς αγόνους καταστρο- 
φάς, τάς άσκόπους ερημώσεις, αιτινες, όπόταν ώσι συνέπεια 
ιδέας σοβαοώς έπιδιωκομένης, ετι μάλλον άνυψοΰσι τό φρόνη
μα καί θερμαίνουσι την καρδίαν, ώς τουναντίον άποθαρρύνουσι 
καί δυσπιστίαν έμπνέουσιν έν τφ  μ,έλλοντι όταν αυτή κακώς 
καί άνοητως ένεργήται.

Δεν έπιχειροΰμεν να περιγράψωμεν έξ ιδίων την έπελθοΰ- 
σαν έν Μακεδονία καταστροφήν έξ αιτίας του μετά πολλής 
τής αφροσύνης έπαναστατικου κινήματος, τό εξής απόσπα
σμα έκθέσεως τής Π. Κυβερνήσεως υπό ήμερ. 3 ’Απριλίου πα
ρέχει αρκούντως ξωηράν περί του αντικειμένου τούτου εικόνα :

« .................... ό τόπος, ον ήναγκάσθη νά Ιγκαταλείψη το μακε
δονικόν σώμα,* είναι ήδη εκτεθειμένος εις παντός είδους βιαιοπρα
γίας των όθωμανών, καθ’ δν χρόνον 300 περίπου άνδρες έκ πάντων 
τών χωρίων των έπαναστάντω,ν παρακολουθοΰσι τό σώμα' αί οικο- 
γένειαι αυτών περιπλανώνται άνά τά όρη, πάσχουσαι τά πάνδεινα.

Έν τοις ‘Αγ. ΙΓάσι τ ρ ε ις  γυναίκες φεύγουσαι την θηριωδίαν τών 
Τούρκων κατεκρημνίσθησαν άπό τών βράχων.

Έν Μπόλιάν·/) οί Τούρκοι τακτικοί κατέσφαξαν μίαν παρθένον τυ
φλήν εξ ευλογίας, μίαν γραίαν κατάκοιτον εκ γηρατειών καί ένα 
γέροντα άσθενή.

Ζεί'βέκαι άνακαλύψαντες τάς κεκρυμμένας έν τισι δάσεσι οικογέ
νειας τών χωρικών του 'Αγ. Παντελεήμονος, έγύμνωσαν παντελώς 
άπάσας τάς γυναίκας, τάς οποίας άτιμάσαντες, μετέφερον ούτω γυ- 
μνάς εκ του δάσους εις τό χωρίον "Αγ. Παντελεη'μονα.

At εύπορώτεραι τών οικογενειών Λιτοχώρου μετηνάστευσαν εκ 
Θεσσαλονίκης καί αί λοιπαί φεύγαυσιν άπό σπηλαίου εις σπήλαιον 
τήν άτι μίαν καί τό ονειδος.

Έπυρπολήθησαν καθ’ ολοκληρίαν σχεδόν τό Αιτόχωρον, αριθμούν 
πρότερον 500 καί επέκεινα οικίας' ή Μπολιάνα περί τάς 200, ή 
Κάρυά περί τάς 200 επίσης, ή Ράδαινα 15.

Κύριος οίδε μέχρι τίνος θά έπιταθώσι τά δεινά τών επαναστάν- 
των χωρίων καί πότε θέλουσι παυσει............»

* Τό ύπό τόν Κ. Δουμπιώτην.
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’ΐ^ού καί έτέρας έκθέσεω; απόσπασμα:
(C............ Έκ τής αδιαφορίας των αρχών καί των προτροπών

τών εν Σερβίοις φανατικών 60οψανών ίταμώτεροι γενόμενοι οι ά
τακτοι Γκε'γκιδες, αφού τά τε βαλάντια καί τά δισάκια των επλή- 
ρωσαν, προέβησαν καί εις εμ,παιγμούς ασεβείς* καί δή εσύλησαν 
την εκκλησίαν του \Αγ. Νικολάου, πωλήσαντες εν πληΟούση άγο- 
ρα τά ιερά αυτών άμφια, τά αργυρά σκεύη καί τά εκκλησιαστικά, 
βιβλία* ύπεχρέωσαν διά τής βίας τον αίδεσιμώτατον Παπά-Δημή- 
τριον, τον άντιπροσωπεύοντα τον (/Αγιον Σερβίων καί Κοζάνης εις 
το Μενζιλις-ίραδέ (διοικητικόν συμβούλιου) Σερβίων νά πλύντ] ιδίαος 
χερσί τούς ρυπαρούς πόδας τών εν τή οικία ξενιζομ,ένων Γκέγκιδων. 
Είσβαλόντες εις την οικίαν πτωχού χριστιανού, ούτινος το μονογε-

τάδην κείμενον, κατά τά παρά το?ς χριστιανοΓς Σερβιώταις ειθισμέ-

τεπείσΟησαν ν’ άποχωρήσωσι τής οικίας διά τής αποτισεως 300 
γρ. άντιτίμ,ου τής διατροφής των.........................................................

Αδύνατον νά περιγράψη τις εν τίνι άλλαλαγμώ απήλΘον at 
'Άρπυιαι αύται εις Λειβάδιον καί ήλίκας είσελθόντες ειχον^ακόρε
στους άζιοοσεις, ώς προκατειλημμένοι μάλιστα περί τής ευπορίας 
τού χ ω ρ ίο υ . ΕίσήλΟον εις άπάσας τάς οικίας, παραβιάζοντες διά 
πελέκεο^ν τάς εισόδους τών κεκλεισμένο^ν, επαιον και δια των με- 
γαλειτίρων γιαταγανίων έζεδίωκον τούς οικοΰντας εν αυταΓς, ινά 
ευχερέστερου καί άνετώτερον διαρπάσο3σι τά πολυτιμότερα τών 
οικιών, έφόρτωσαν ταύτα εις τά τών Λειβαδιο^τών υποζύγια καί 
τά άπε'στειλον εις τάς πατρίδας των. ΕίρήσΟω δ* εν παρόδω, δτι 
οι προς διατήρησιν τής τάζεως αποστελλόμενοι εις την ησυχοτατην 
ταύτην χούραν ήσαν έφωδιασμένοι μέ ορμαθούς κλείθρων διαφόρων 
διαστάσεων καί κατασκευής, Γνα άνεξελέγκτως διανοίγωσι τά κε- 
κλεισμένα κιβώτια, μέ μοχλούς καί α'λλα εργαλεΓα ινα ευχερεστε^ 
ρον παραβιάζωσι τάς ίύύρας τών κεκλεισμένων οικιών καί τί> τολ
μηρότερου μέ κλίμακας, δι* ών ν’ αναβαίνωσι, ουχι βεβαίως εις 
εχθρικά φρούρια. Κατά την αναχουρησιν των εζητουν ζώα πρδς^με- 
τακόμισιν τής έναπολειφΟείσης έτι λείας των και μη ευρισκόμενων 
τοιούτων, έφόρτωσαν, δίκην υποζυγίων, δέκα εκ τών προστυχοντων 
πολιτών καί τότε μόνον απήλλαζαν αυτούς τού φορτίου, όταν ευ- 
ρον 40 όΟωμαν. λίρας. ΓΙρδς πάντα δέ ταύτα τά πραττόμενα, δ έν 
Λειβαδίω σταθμεύουν Γιούς-βασης τών Μουσταφαζάδων μετά τών
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100 στρατιωτών του ούχί μόνον δεν παρέσχεν ούδεμίαν άντίληψιν 
εις τους κακοποιούμενους καί διαρπαζομένους Λειβαδεώτας, αλλά 
το χείριστον, συνέταιροι και αύτοί των Γκέγκιδων γενόμενοι, έλη- 
στευσαν πλείστας οικίας, ών οι κάτοικοι είχον διασπαρή εις τα 
ορη, την δε λείαν των μετέφερον εις την πέριξ του Άλιάκμονος πα
τρίδα των, 2αριγκόλ.

Έκ Λειβαδιού δ’ αραντες οί Γκέγκιδες κατήλθον εις Έλασσώνα, 
ούχί πλέον διηρημένοι εις δύο σώματα, άλλα καθ’ ομάδας, καί δεε- 
σπάρησαν εις τά μεταξύ Λειβαδιού καί Έλασσώνος μικρά χωρία, 
εις ά τί>ν φόβον διέσπειρον και τόν τρόμον’ διήρπασαν παν τό κινη
τόν καί εύμετακόμιστον καί οιεσκόρπισαν τούς κατοίκους αυτών εις 
τά ορη, άπδ πολλών δ’ έξ αυτών έλάμβανον χρήματα, 2— 3000 γρ. 
άπειλουντες οτι, έν περιπτώσει άρνήσεως, SA καταλύσωσιν εις αυ
τά καί κατά συνέπειαν 9“ά τά διαρπάσωσιν.

Εις Έλασσώνα δ’ άφικόμενοι ήρνήθησαν νά διαμείνωσιν έν αύτή, 
διότι οί κάτοικοι είναι όθωμ,ανοί καί έπροτίμησαν νά καταλύσωσι 
μέρος μεν αυτών εις την έν Έλασσώνι Μονήν τής Όλυμπιωτίσσης, 
ένθα διήρπασαν το ιερόν τούτο σκήνωμα, κακοποιήσαντες τούς ΙΙα~ 
τέρας πάντας, μέρος δ’ εις Τσαριτσάνην, χριστιανικήν κωμόπολιν, 
ήμεσειαν ώραν τής Έλασσώνος άπέχουσαν, ένθα διεπράξαντο οσα 
καί εις τάς άλλας χώρας, μέ μόνην τήν διαφοράν, δτι ενταύθα ήθε- 
λον παραβιάσει καί τήν Μητρόπολιν τού σεβασμιωτάτου Άγιου 
Έλασσώνος, έάν δεν έπληρόνοντο άδρώς ύπ* αυτού' προς δε, οχι 
μ,όνον έφόρτωσάν τινας των πολιτών, άλλα καί έχαλίνωσαν ένα έξ 
αυτών διά χαλινού ίππου, δι’ ου έ'συρον αυτόν εις τάς οδούς.

Εις δέ των κατοίκων άπώλεσε τάς φρένας έκ τού τρόμου καί μέ- 
γρι σήμερον εισέτι διατελεΐ παράφρων. Γ/Ινα μή μείνωσι καί ένταΰ- 
θα άνευ καινοφανούς τίνος πραξικοπήματος, άνώρυξαν νεαρόν τάφον 
πρό ολίγων ημερών άποθανόντος παιδιού, έλπίζοντες νά εύρωσι 
πλούσια τά νεκρώσιμα ένδύματα έν αύτώ οί τυμβωρύχοι καί άπο  ̂
τυχόντες έγκατέλιπον τόν νεκρόν βοράν τοις κυσί.................... ))

’Εν τοιαύτν) καταστάσει τό υπό τόν Κ. Δουμ,πιώτην επα
ναστατικόν σώμα, μ,ε0’ ού καί ό πρόεδρος τής Π. Κυβερνήσεως 
Ε. Κοροβάγγος, κατέλιπε τήν χιύραν τής Μακε£ονίας; μετά 
τήν έν Βολιανοϊς μ-άχην, πορευόμενον εις Χάσια τής Θεσσαλίας·

Διελθόν νύκτωρ εις ^  άπόστασιν έκ Τσαριτσάννις, άφίκετο 
τήν επιούσαν εις τήν Μονήν τής *Αγ. Άναλήψεως, ένθα συνέ- 
λαβεν Ά7,βανούς τινα; άποσταλλέντας £ιά τού 'Ηγουμένου καί 
κατά παράκλησιν αύτού εις Έλασσώνα.

Άπό τής Ά.γ. Άναλήψεως ώ^ευσε Si ά Βερ^εκούσης καί
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Σμόλιανής είς Γερακάρη— ένθα ό Π. Καλόγηρος άποχωρισθείς 
καί παραλαβών έθελοντάς τινας υπέστρεψε προς τον Πηνειόν—  
έπροχώρησε δέ διά Μαυρηλίου εις Φλαμπουρέσιον, δπου καί 
ετερος σωματάρχης, ό Γ. Μαλάμας μεθ’ 100 περίπου άντρων 
άποχωρισθείς επίσης ώδευσεν είς "Αγραφα. Τούτον έμιμήθη- 
σαν καί άλλαι τινές απειθών εθελοντών ομάδες, ώστε τό ύπό 
τον Κ. Δουμπιώτην σώμα άφίκετο εις Κοντσικό άποτελούμενον 
μόλις έξ 160 άνδρών.

’Ενταύθα έλήφθη επιστολή του Μ. ’Αποστολίδου έκ τών πέ- 
ριξ τής Κρανιας καί Ραψάνης, δι’ ής ειδοποιεί δτι, νέον σώμα 
έπρόκειτο ν’ άποσταλή εις Μακεδονίαν, επομένως έζήτει οδη
γίας περί του πρακτέου.

’Απεστάλη οθεν ό I. Σκυβαλλίδης μετά 22  άνδρών, ινα έ- 
νωθή μετ’ αυτού καί παρευρεθώσι κατά την άπόβασιν τών ά- 
ναρ.ενομένων κατόπιν έορτής επικούρων.

Καί τό μέν άναρ,ενόμενον υπό τον I. ’Ολύμπιον σώρ,α δεν 
ήδυνήΟη, ώςγνωστόν, ν’ άποβιβασθή είς Μακεδονίαν, άλλ’ ούτε 
καί ό I.. Σκυβαλλίδας νά συναντήσφ τον Μ.’Αποστολίδην, δστίς 
άπό τής είς Κρανιάν μεταβάσεως, κατά την 2 Μαρτίου, πολλάς 
προσπάθειας υπέρ τής διατηρήσεως τής έπαναστάσεως έξη- 
κολούθησε καταβάλλων' πληροφορηθείς όμως την καταστροφήν 
τοΰ Λιτοχοίρου καί ρ.ή έλπίζων τή μετά του Δουμπιώτου έ- 
φεξής ενώσει του, εύρέθη έν &έσει απελπιστική καί κινδυνω- 
δεστάτ-/!' καθ’ δσον ό μέν τόπος είχε καταληφθή ύπό στρατού 
οθωμανικού, αυτός δέ, μετ’ ολίγων εθελοντών έναπολειφθείς, 
ήγνόει εντελώς τον τόπον, έν ώρα χειμώνος δριμυτάτου έν 
ύπαίθρω ά'σιτος πολλάκις τάς τε ημέρας καί νύκτας διερχό- 
μενος, μέχρι τής δ ι’ ιστιοφόρου έν 'Ελλάδι έπανόδου του..
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΩΜΑΤΩΝ

ΑΨΙΜΑΧΙΑΙ ΒΕΛΕΜΙΣΤΑΣ ΚΑΙ ΣΑΡΑΚΙΝΗΣ
’Εν τούτοις τή 17 Μαρτίου το υπό τον Χοστέβα, Τσίμα καί 

λοιπούς μετά του 'Αγ. Κίτρους σώμα, μεθ’ού καί ό II. Πατρα- 
λέξης,αναχώρησαν έκ Σπουρλίτης προς άναζήτησιν των υπό τον 
Κ. Δουμπιώτην,διήλθε των Πιερίων έν μέσωχιόνων καί πολλών 
ταλαιπωριών πλησίον τής ωραίας κωμοπόλεως Βελβενδοϋ επί 
τής Δ. κλιτυος τών Πιερίων καί του άκρου τής κοιλάδος του 
’Αλιάκμονος, έκ 400 χριστιανικών οικιών καί 30 οθωμανικών 
συγκείμενης, ό'ιανυκτερευσαν έν τφ ^  μακράν του χωρίου 
κειμένω Μετοχίω, ένθα προσελθόντες τήν νύκτα οί πρόκριτοι 
του τόπου ύπεδέξαντο τούς έπαναστάτας μετ’ ένθουσιασμου, 
διαβεβαιούντες αυτούς οτι, έν Βελβενδώ καί Κοζάννι 1,000 
τούλάχιστον άντρες ήσαν πρόθυμοι νά έ "αναστατήσωσιν, άλλ’ 
έστερουντο οπλών καί πολεμοφοδίων, παρεκάλουν δ ’ αυτούς 
ίνα έπανέλθωσι μ,εθ’ ικανών τοιούτων.

’Από Βελβενδού τό έπαναστατικόν σώμα έξηκολούθησε τήν 
πορείαν του, διαβάν τά Πιερία κατά τό ΰψιστον σημεΐον αυ
τών, κατά τάς ταπεινοτέρας όμως κορυφάς ή διάβασις τών 
φορτηγών αδύνατος καθίστατο έ'νεκα τών χαραδρών, ύφ’ ών αί 
στενοπορεΐαι κατετέμνοντο’ δθεν οί μέν όπλϊται έξηκολούθησαν 
τήν πορείαν αυτών βραδέως καί έπιπόνως, τά δέ φορτηγά 
ώδηγήθησαν λάθρα πλησίον τών Σερβίων*.

* Τά Σερβία κείνται ακριβώς εις την πύλην τών στενών του Σα  ̂
ραντοπόρου ή Πορτών, δυο δέ σείραί μεγάλων καί οξέων βράχων κα  ̂
θιστώσι τήν &έσιν αυτών όχυρωτάτην.

Ή πόλις αυτή εθεμελιώΰη ύπδ τών Σέρβων, εξ ων καί τό ονομα, 
εις οΰς δ Ηράκλειτος είχε παραχωρήσει χώρας προς οικησιν κατά 
τδ μέρος τούτο, ιν* άντιτάσστ) τέν πολεμικήν αυτήν φυλήν εις τάς 
συνεχείς επιδρομάς διαφόρων βαρβάρων, επαπειλούντων έκτοτε τήν 
βυζαντινήν αυτοκρατορίαν. Οί Βούλγαρι έκυρίευσαν αυτήν περί τδ 
τέλος τής 10 έκατονταετηρίδος, έκδιωχΟέντες μετά τινα χρόνον ύπδ 
του Βασιλείου.

Κατά τήν τήν 13 εκατονταετηρίδα ή πόλις αύτη υπήρξε τδ όριον 
τών Φράγκων αύτοκρατόρων καί του Δεσπότου^τής Βλαχίας, κυρι- 
ευΟείσα δ’ ύπδ των Τούρκων κατωκήΘη ύπδ μεγάλου αριθμού αυτών, 
μέγρι τής σήμερον ύπερτερούντος τών ά'λλων μερών*
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Διερχόμενοι νύκτωρ $ιά της βαθείας φάραγγος του Σαραν- 
ταπόρου, ολίγου $εΐν οί έπαναστάται συνεκρούοντο μετά σιό- 
ματος Γκέγκι<^ων φυλαττόντων αυτό' ευτυχώς ^ιαλαθόντες 
αυτούς, άφίκοντο εις την Μονήν του Ά γ . ’Αντωνίου έττί τών· 
Θετταλομακεδονικών συνόρων καί την επιούσαν 5ιά Δισκάτης 
των Χασίων άπήλθον εις Κοντσικόν, ένθα τ*7( 25 Μαρτίου 
συνηντησαν τον Κ. Δουμπιώτην.

’Ενταύθα προσηλθεν αύθις ό Π. Καλόγηρος μετά 80 οπα
δών, ώστε, συμπεριλαμβανομένων καί των Οπό τον Α. Οίκ. 
Κουκουράβαν καί Μ. Τσίπαν έθελοντών, τό έπανασχηματισθέν 
ισχυρόν σώμα άντίρχετο εις 500 περίπου άντρας.

Τνί 29 Μαρτίου ό Α. Κουκουράβας καί Β. Χοστέβας μετά 
τού τολμηρού Ν. Πασχάλη καί 100 περίπου άντρων έπετέθησαν 
έν Βελεμίστ·/) κατά συνο^ίας Τουρκαλβανών, πορευομένων από 
Λαρίσσης εΐςΓρεβαινά μετά 4 ,000  αιγοπροβάτων καί βοών καί 
100 περίπου ιπποιν, φονεύσαντες 3 αυτών,αίχμαλωτίσαντες 
1 "Αραβα καί τρέψαντες τούς λοιπούς εις φυγήν, έλαβον περί 
τάς 2 ,000  αιγοπροβάτων καί 20 ίππους.

Τϊ) 6 ’Απριλίου άπεφασίσθη νά ίιαβώσι τον Πηνειόν καί 
ττροχωρησωσιν* οΟεν αναχωρησαντες εις Δισκάταν καί Φλα[λ- 
πουριάν, έκεΐθεν ίέ  προς την γέφυραν της Σαρακίνης, ^ιήλθον 
αύτής νύκτωρ, προηγηθέντος του υπό τον Κ. Δουμπιώτην σώ-

τετο υπό του έχΘροΰ. ’Ενταύθα 
αφέντες φρουράν 50 άνό'ρών ό\ενυκτέρευσαν άλλοι μέν εις τό 
πέραν του Πηνειού μετόχων τη; Βότομας, άλλοι εις Πρε- 
βέντον.

ματος, άγνοουντες ίέ  αν έφυλάτ

Ή νυν πόλις σύγκειται εκ 500 οικιών περίπου, ών όλίγαι αι χρι
στιανικοί, επί των κατωτάτων κλιτυων του ορούς. Σώζονται δέ πολ
λά ερείπια βυζαντινών εκκλησιών μεταξύ τής πόλεως καί του α'λ- 
λοτε περίφημου φουρίου καΟαρώς βυζαντινού, περί ου καί το δη
μώδες :

'Σάν τής Ωργ̂ ας τό Κάστρο, Κάστρο δεν είδα 
. Νά ’γ* άσημένίαις πόρταις και χρυσά κλειδιά,

* Τούρκοι το πολεμούσαν χρόνους δώδεκα, -
Κι’ άλλους δεκατεσσάρους δεν το πήρανε >ξ>4.
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Τή έπιούσν) 80 περίπου Τούρκοι στρατιώται, οί'τινες πρό 
tucov ημερών είχον διαβή τήν γέφυραν πρός έπιδιόρθωσιν τών 
τηλεγραφικών συρμάτων,άποπειοαθέντες νά διαβώσιν αΰθις αυ
τής και έπιστρέψωσιν εις Καλαμπάκαν, έπυροβολήθησαν υπό 
τη; προφυλακής, δτε και κατέφυγον όπισθεν των παρά τήν ό
χθην του ποταμού βραχούν, φονευθέντος του εφίππου αρχηγού.

Τό εις βοήθειαν αυτών σπεύσαν τότε από Καλαμπάκας ισχυρόν 
σώμα, άμα εύρόν τήν γέφυραν κατειλημμένην υπό τών επα
ναστατών και παρά τήν όχθην ύψουμένην τήν επαναστατικήν 
σημαίαν -υπό του γενναίου σημαιοφόρου του Κ. Δουμπιώτου, 
ήναγκάσθη νά σταματήσν] επί τής απέναντι όχθης. ’Αλλά και 
οί έν τώ μετοχίω τής Βότομ,ας, άκούσαντες του; πυροβολι
σμούς καί πληροφορηθέντες περί τών συμβαινόντων, επεμψαν 
εις βοήθειαν περί τού; 100 όπλίτας υπό τόν Β. Χοστέβαν καί 
Π. Καλόγηρον,οί'τινες καί περιεκύκλωσαν αυτούς στενώς* έκ δε
ξιών μεν έθελονταί τινες, έν οίς καί ό Κ. 'Ιεροκλής, γενναίως 
επιτεθείς, έζ αριστερών δε οί υπό τόν Μ. Τσίμαν* καί Π. Κα- 
λόγηρον, καί άλλοι υπό τόν Κ. Δουμπιώτην, Ν. Βλαχάβαν, 
Α. Κουκουράβα καί λοιπούς, έν οίς καί ό πρόεδρος τής Π. Κυ- 
βερνήσεως Ε. Κοροβάγγος, τολμηρώς μαχόμενοι από τής κο
ρυφής λόφου, εις ούτινος τούς πρόποδας είχε συσπειροοθή ό 
έχθρός. ’Επί τέλους οί Τούρκοι άναγκασθέντε; νά καταλίπωσι 
τήν 9έσιν αυτών ώρμησαν προς τόν ποταμόν, ινα σοοθώσιν, 
αλλά καταδιωχθέντες υπό τών έπαναστατών 9 έφονεύθησαν, 
καί τινες έπνίγησαν, ένώ έκ τών έπαναστατών ολίγοι μόνον 
έλαφρώς έτραυματίσθησαν.

Τή 9 ’Απριλίου, ένώ τό υπό τόν Β. Χοστέβαν, Μ. Τσίμα καί 
λοιπούς μετά τού 'Αγ. Κίτρους σώμ.α ήτοιμάζετο ν’άπέλθτ, τού 
Μετοχιού,σώμα τουρκικού στρατού έκ 1000 περίπου τακτικών 
έξερχόμενον τών Τρικκάλων έπορεύετο προ; τόν ποταμόν, αλλά 
περιορισθέν νά κανονιοβολήστ, τούς επί τής απέναντι όχθης έπα- 
ναστάτας διά δυο τηλεβόλων, άφήκεν αυτούς άνενοχλήτους

* "Οστ'.ς καί ίδιοχείρως δι’ εύστοχου πυροβολήματος 
εχθρών φεύγοντα δρομαίως έφόνευσεν.
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ν’ άπέλθωσιν εις Πόρτας των ’Αγραφων, ένθα ακολούθησαν άπό 
τής 'Α γ. Παρασκευής καί οί υπό τον Κ. Δουμπιώταν.

- ’Εντεύθεν τό μέν μετά τοΰ 'Α γ. Κίτρους σώμα μετέβα είς 
Σαόκοβον,ενθα πολλά και άλλα σώματα κατά τήν εποχήν έκεί- 
νην εύρίσκοντο, τά μεν έπανελθόντα έκ των πεοίων των έν Θεσ
σαλία μαχών, τά 8ε κατά τάς ήμέρας έκείνας καταρτισθέντα 
επί. τή έλπί^ι έξακολουθήσεως τοΰ άγώνος— ΐνα συνεν\οηθή 
μετά τοΰ ^ιευθύνοντος κατά τήν επαρχίαν εκείνην Κ. ’Ισχο- 
μάχου.. 'Ο 8k Κ. Δουμπιώτας, &ιαμείνας εις Πόρτας, άπέστει- 
λε τον Ε. Εοροβάγγον μετά τοΰ Λ. Πασχάλα παρά τώ προ- 
μνασθέντι,ινα παραλάβωσιν όπλα καί έπανέλθωσιν είς^Ολυμ/πον.

’Απροσ&οκήτως, $ιά τής μεσολαβήσεο>ς τής άγγλικής Κυ- 
βερνήσεως καί τών επισήμων υποσχέσεων αυτής έπέπρωτο νά 
8οΰ'?ι αντί παντός άλλου, ώς ^έλομεν ί^ει έν τέλει τής πα
ρούσας ιστορίας, τό πρόωρον σύνθημα τοΰ ά8όζου άγώνος τής 
υπομονής.

200 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
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*£ν Θεσσαλία τό επαναστατικόν κίνημα του 1878 πρός 
στιγμήν έφάνη δτι μεγάλας διαστάσεις Βά έλάμβανε καί βα- 
θείας τάς ρίζα? αύτοΰ 9α έξέτεινεν άπό τριών κυρίως ση
μείων, της επαρχίας ‘Αλμυρού, Π η λ ίου καί ’Αγραφων, έφ’ ών 
άνεφάνη καί περί ών ιδία &’ άναφέρωμεν.

Δυστυχώς καί ενταύθα αίτια πολλά, κυρίως δέ “η έ'λλειψις 
καταλλήλων αρχηγών καί καλώς μεμελετημένου σχεδίου ένερ- 
γείας, αί άντιζηλίαι καί απείθεια αυτοκέφαλων σωματαρχών 
κατέστρεψαν έν τέλει τό έργον ούκ ολίγων χρηματικών θυ
σιών καί ημαύρωσαν τήν δύζαν τών έν αρχή θριάμβων.

*Εν Πηλίω κυρίως ό εγχώριος πληθυσμός, πολυάριθμος, α
μιγής καί μάλλον ανεπτυγμένος εφαίνετο πρόθυμος, ινα δρά- 
ξηται τών όπλων προς άποτίναξιν του τουρκικού ζυγού, ου
δόλως άναλογιζύμενο; τό παράλιον της χώρας καί την γει- 
τνίασιν αυτής ένί τών κυριωτέρων κέντρων τών τουρκικών δυ
νάμεων, τφ  Βώλω.

*Γπό τοιούτου μέν πνεύματος οί κάτοικοι έν γένει του Πη- 
λίου ένεφορουντο, πολλοί δέ τών προκρίτων καί είς τά  κάθ* 
έκαστα της άπό τού 1876 προπαρασκευαζομένης έπαναστά- 
σεως μ,εμυημένοι ήσαν*.

* Οί αξιέπαινοι νέοι Κ. Σακελλαρίδης εξ *Αγ. Λαυρέντιου καί 
Τσάμης, τέκνα του Πανεπιστημίου Αθηνών, μεταβάντες εις Πή- 
λιον, Λάρισσαν καί άλλαχοΰ τού Κάμπου της Θεσσαλίας ειχον 
μυήσει πολλούς τών εγχωρίων.
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Καί των μεν οπλών κυρίως έκραξα ντο οί έν Μηλέαις υπό 
τους αδελφούς Γαρέφη καί Βογιατσή καί οί έν Κερασιά υπό 
τον Κ. Ράϊκον, άλλα καί έν τοΐς λοιποΐς χωρίοις στρατιωτι- 
κώς τε καί πολιτικώς δραστηρίως είργάζοντο καλοί τινες καί 
ρέκται άντρες, ώς έν Βυξίτσ·ρ ό Ν. X. Διανέλλος καί Δ. Ψυ
χούλας, έν ’Αργαλαστνί οί αδελφοί Σταμούλη, έν *Αγ. Γεωρ- 
γίο) ό Ζ. X. Κιτελης, έν Δρακία οί άδελφοί Μπαντη, έν Προ- 
μηρίω ό Δ. Δάμιτσας, έν Συκνί ό έρημέριος Παπαγεώργιος Ρω- 
ματισίδης, άνηρ φιλόπατρις καί προ τού 1854 έν Σμύρνν] δι- 
δάξας, έν Κισσω ό I. Κόϊας, έν Ζαγορά ό πολλής τιμής άξιος 
οΐκος των Κασσαβέτη μετά  του ιατρού Κ. Ζαμανούδη Παπα- 
κώστα καί τού Γ. Χρυσούδη, έν Νεοχωρίω ό Γ. Μαστέλλος 
καί Ε. Κουρμπέτης, έν 'Αγ. Λαυρεντίω οί αδελφοί Σακελλαρί- 
δη, έν Μακρυνίτσν) ό Α. Μπασαρδάνης καί ό γηραιός Δ. Κο- 
λωβός μετά τού υιού αυτού Δημητρίου καί άλλοι αλλαχού.

’Επίσης συνέδραμον εις τό εργον οί άπό Καραμπασίου α
δελφοί Τσάμη, ό άπό Πορταριάς Γ. ''Ελληνας, οί έν Κατω- 
χωρίω.άδελφοί Ζαγγλίδαι, ό άπό Μακρυνίτσης Φ. Τουρτούρης 
καί I. Μπάρλας ό άπό Πινακωτών Α. Κρομμύδας 3%.

Πλην των άνωτερο) άξιεπαίνων άντρων κατ’ άρχάς συμμε- 
τέσχον καί συνειργάσθησαν πολλοί καί άλλοι, έν οίς τινες των 
μάλλον διακεκριμένων καί προκρίτων τού Πηλίου, άλλα κατά 
την στιγμήν της έξεγέρσεως καί τού κινδύνου άπέσχον δια- 
φόριυν λόγων ενεκα, περί ών βραδύτερον.

Ούτω προπαρασκευαζόμενον τό Πηλιον άνέμενε την συμ- 
πεφωνημένην ημέραν της έξεγέρσεως, άνάβληθείσαν άπό της 
15 Αύγούστου 1877  εις την 15 ’Ιανουάριου 1878, καθ’ $ν 

πολλοί των έν τίί άλλοδαπνί παρεπιδημούντων θά έσπευδον 
ίίς 'τά ς  έπαναστατικάς τάξεις. Δυστυχώς όμως άπρόοπτον καί 
άτυχες συμβάν έπέπρωτο νά διαταράξρ την πορείαν των διε- 
νεργουμένων έθνικών σκθ7τών καί παραβιάσγ, έπιπολαίως την 
μυστικότητα αυτών, προκαλοϋν εγκαίρως την έν Θεσσαλία 
κάθοδον τών άγριων καί πολυπληθών Γκέγκιδων.



II ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ TOY 1878. 205

Μεταξύ των προσώπων τής έν ’Αθήναις επαναστατικής έ- 
νερ γειας έξ ύπαρχής διακεκριμένην φαίνεται καταλαμβάνων 
3έσιν ό Α. Βούλγαρη?, ού μην άλλα καί σπουδαίαν επιρροήν 
εις τό πνεύμα καί την συνείδησή τού προέδρου της Κ. ’Επι-

Μ  »τροτΖΊ\ς εςασκων.
θύσεις, νομίζομεν, δύναται ν’ άρνηθή τώ έν λόγω άνδρί φι

λοπατρίαν καί άγαΟήν έν γένει πρόθεσιν, καθ’ ότι ευαπόδει
κτοι αί δραστήριαι ένέργειαι αυτού υπέρ των ελληνικών επα
ναστατικών κινημάτων από τού 1 8 5 ί. Κατά τον τελευταίου 
επαναστατικόν αγώνα ού {/.όνον προσωπικώς είργάσΘη καί μετά 
θάρρους κατήλθεν εις τά πεδία τών {/.αχών, άλλα καί διά 
τών έ/ Ρωσσία φίλων αυτού την Κ. Επιτροπήν προθύμως 
συνέδρα{/.εν εις τά κυριώτερα εφόδια τού πολέμου. Τούτων έ- 
νεκεν άφ’ ένός |/.έν παρά τού προέδρου αύτής Π. Καλλιγά πολ
λής της περιποιήσεως άπηλαυε, τιμής δε καί έκτιμήσεως ά'ξιος 
έθεωρείτο, άφ’ ετέρου δε υπό της κοινής γνώμης —  εις ύπερ- 
βολάς ενίοτε παρεκτρεπομένης — ■ ρωσσικόν οργανον ύπελαμ- 
βάνετο. Όπωςδήποτε ό{/.ως έν ταΐς άνέκαθεν έπαναστατικαϊ-ς έ- 
νεργείαις αυτού δεν διεκρίβη επί μετριοφροσύνη, φρονήσει καί 
σοβαρότητι' διότι ύπό υπερβολικής φιλοδοξίας πολεμικών δα
φνών παραφερό;/.ενος ούτε τό κατάλληλον τών περιστάσεων, 
ούτε τάς άτομικάς δυνάμεις καί τά προσόντα αυτού ήδυνήθη 
νά έκτιμήσ·/), πολλώ δε ήττον περί τού άρμοδίου τρόπου τής 
ένεργείας νά σκεφθή. 'Ό9εν προτρέχων, άν ούχί τών πραγμά- 
το/ν, τής τών αρμοδίων όμως άποφάσεως, ανώτερα αυτού δια
νοούμενος καί έπιδιώκων, έπιδεικτικώς δέ καί άπατηλώς, 
εστιν ότε, ενεργών, ού μόνον σκανδάλων έν ’ΑΟήναις παραίτιος 
έγένετο άλλά καί συγχύσειυς τής έν Θεσσαλία έπαναστάσεως.

ϊ'/ΐ 26 Αεκεμβρ. 1877, ένώ ή επαναστατική φλόξ ούδένα 
σπινθήρα εΐχεν έ'τι άναδώση, ό Λ. Βούλγαρης σχηματίσας ίδιον 
σώμα έκ Μακεδόνων καί ά'λλων τινών έθ,ελοντών άπεπειράθη 
ν’ άποβή .εις την γενέτειραν Μακεδονίαν, οπως-έκ.τών πρώτων 
ένισχύστ)τούς προς έπανάστασιν παρασκευαζομένους εγχωρίους, 
^Οθεν έπιβάς τού A cA qzου , άτμοπλοίου τού Θεοφιλάτου, έπλεε 
προς τάς Μακεδονικά? άκτάς. Διελθών τής Σκοπέλου έξηκολού- 
Οησε τόν πλούν αύτού προς τόν Θερμαϊκόν κόλπον, άλλά σφο
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δρά τρικυμίά διαρπάσασα 2 λέμβου; του πλοίου καί τινα ά
τυχη άπό Σμύρνης εθελοντήν τοΰ ιππικού* ήνάγκασε τό ά- 
τμ.όπλοιον πρύμναν άνακροΰον νά έπαναπλεύση εις Πάνορμον 
τής Σκοπέλου, έκεϊθεν δ ’ αύθις εις Σκιάθον.

Ή  αποτυχία αΰτη της έν Μακεδονία άποβάσεως ένέπνευ- 
σεν αύτω την άτυχή ιδέαν της εις Πηλιον αποστολής τοΰ ευ
αρίθμου σώματος. "Οθεν αυτός μέν έμεινεν^έν τή νήσω, ινα 
έπανέλθη εις ’Αθήνας προς νέαν στρατολογίαν, οί δέ ύπ’ αυ
τόν άντρες άπέπλευσαν είς Προμήριον τοΰ Πηλίου επί της Α. 
ακτής του Παγασητικοΰ κόλπου.

Τοΰ έζ 76  άντρων πρώτου τούτου επικουρικού επαναστατι
κού σώματος προ'ίσταντο ώς άποσπασρ.ατάρχαι άνδρες κατά 
τό μάλλον η ήττον κοινοί, άλλ’ υπό φιλοπατρίας έμπνεόμενοι, 
τολμηροί τινες μάλιστα καί δεξιοί μαχηταί.

*0 Ναούμ Κωνσταντινίδης, Μακεδών, οδηγών τούς πλεί- 
στους των εθελοντών— έν οίς οί αλλογενείς Λ. ’Αμεδαϊος καί Κ. 
’'Ον έκ μητρός Σμυρναίας καί πατρός ’Ιρλανδού— οστις καίτοι 
άνευ πολεμικής πείρας διεκρίνετο επί ευψυχία καί μάλιστα 
τώ άγνώ καί ένθουσιώδει χαρακτήρι αύτοΰ.

Δ. ’Έξαογος άπό Ζαβλανίου των Χασίων, άπλοϋς τόν χαρα
κτήρα καί καρτερικός, μή στερούμενος ώς έκ των προηγουμένων 
αύτοΰ πείρας τίνος είς 8ν ηδη άπεξεδύετο αγώνα, καί ακολου
θούμενος ύπό εκλεκτών τινων άνδρών

Θ. Κολωνιάτης, άσημος τις νεοφώτιστος ’Αλβανός, μη δια- 
κρινόμενος έπί νηφαλιότητι,ούχ ήττον όμως καί μή στερούμενος 
γενναιότητος μετά πονηριάς. Τούτον άπλοΰν άλλοτε αγροφύ
λακα ό Λ. Βούλγαρη; παρέστησεν ώς βέην έπιρροής καί άξίας, 
ώς τοιοΰτος δέ έπί μακρόν ύπό τοΰ προέδρου τής Κ. ’Επιτρο
πής έθεωρεΐτο ! -

Α. Ζαχαρόπουλος καί τέλος ό Μ. Τσέλιος άπό Κυνουοίας, 
έν Κρήτη άλλοτε άγωνισάμενος καί ώς δεξιός σκοπευτής προ 
πάντων διακρινόμενος, ώ τινι καί ή Γ. αρχηγία άνετέθη, έχον- 
τι ώς γραμματέα νεανίαν τινά I. Κατσικόπουλον.

Πλήν τών ανωτέρω ύπήρχε καί έτερός τις, ούδένα μέν βαθ

* Τύν άπύ τοΰ χωρίου Κουκλουτσα άθλητικύν Θωμϊν Γεωργίου.
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μόν φέρω'/ τότε, των προμνησθέντο>ν όμως άςιολογώτερος 8 ιά 
τον τίμιο·/ χαρακτήρα, την αύταπάρνησιν καί την παραδειγ
ματικήν γενναιότητα, πολλάκις έκδηλωθεϊσαν και κατά τού? 
έν Κρητ'/ι αγώνας, ήν ο οΰτος ό Ν. Γιαννακοπουλος.

'Γπό τοιούτων άντρων ώδηγεΐτο το έν λόγιο άπόσπασμα, 
όπερ τή έσπέρα της 1 ’ίανουαρίου άπέβη εις την 9·έσιν 'Α γ. 
Γεώργιον, το άρχαϊον άκρωτη'ριον της Σηπιάδος άκρης, μ. η 8 ο- 
νηθέν όμως έν τώ σκότει της νυκτός ν’ άνέλθνι εις τήν κωμ.ό- 
πολιν Προμήριον διενυκτέρευσεν έν ύπαίθρω, πολλά παθόν ένε
κα της έλλείψεως τών χρειωδών καί του νιφετώδους βορρά, 
οστις κατ’ εκείνην την νύκτα έμυκάτο έν τνί παραλία ταύ- 
τη, έ'νθ’ άλλοτε ό μέγας Περσικός στόλος ύπέστη τό φοβερόν 
εκείνο ναυάγιον. *

Ττι επαύριον το μικρόν επαναστατικόν σώμα έποοεύθη εις 
Προμήριον, έκτισμένον έν τώ βάθει φάραγγος καί κατοικούμε- 
νον υπό 200 ελληνικών οικογενειών' τνί 8’ αμέσως έπιούσνι 
συνέλαβεν έν ττ, $έσει Πλατανιά τελωνοφύλακας τινας ’Αλ
βανούς, τόν του Προμηρίου Μεχμέτ έφένδην καί άλλους, ot- 
τινες μετά τινας ανακρίσεις άφέθησαν έλεύθεροι, προτραπέν- 
τες να μη συμμετάσχωσι του κατά της ’Οθωμανικής κυβερ- 
νήσεως άρχομένου άγώνος !

Εις την αγγελίαν ταύτην, ήν καί έγγράφιος ό Μ. Τσέλιος 
έ'σπευσε νά διαβιβάσν, τώ έκεΐ διοικητή, ού μόνον οί Τούρκοι 
αλλά καί οί χριστιανοί έταράχθησαν. Οί μ.έν διότι στερούμε
νοι στρατιωτικών δυνάμ.εων έφοβήθησαν τό κίνημα ώς σπου
δαιότερο';, οί 8ε 8 ιότι έ'βλεπον παρά τά συμπεφωνημ.ένα την 
έπανάς-ασιν προδιδομ.ένην υπό της προώρου ώφίςεως τού ευ
αρίθμου καί άνισχύρου τούτου σώμ.ατος. Καί τότε ολίγου 
δεΐν άπευκταΐόν τι συνέβαινεν ! ’Εν τούτοις τό έπαναστατικόν 
απόσπασμα αναχώρησαν από Προμ,ηρίου άφίκετο είς Νεοχώ^· 
ριον διά τών κωμών Συκής καί Μπιστενίκας έν τώ μ.έσω χιό- 
νος ημ.ίσεως μέτρου.

* Μεταξύ τής παραλίας ταύτης καί τής Σκιάθου υπάρχει βρά
χος ό ατού Μύρμήκος» καλούμενος, ερ’ ού αί 10 πρόσκοποι νήες 
τών Ιίερσών στήλην εκ λίθων άνήγειραν.
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Οί κάτοικο», του Νεοχωρίου εσπευσαν νά ύποδεχΟώσι του? 
έπαναστάτας σ/εδόν ώραν ρ,ακράν τοϋ χωρίου των καί ύ- 
ποδείξωσιν αύτοΐς, ό'τι προτιρ,ώτερον ήτο νά καταλάβωσι Μο
νήν τινα άπέχουσαν 40 λ. τοϋ χωρίου* αΰτόσε δ ’ άπέστειλαν 
αύτοΐς τρόφιρ.α άγγέλλοντες συνάμ,α, οτι τουρκικός στρατός 
άπεβιβάζετο εις τήν παραλίαν τής Συκής. “06εν οί έπανα- 
στάται εγραψαν προς τον έν Μηλέαις Κ. Γαρεφην γνιυστο- 
ποιοϋντες τήν ά'φιξιν αύτών. Συγχρόνως δ ’ ώφίκετο καί ό α
δελφός αύτου Δ. Γαρέφης ή Κατσούλας, δστις ώδήγησε τό ε
παναστατικόν απόσπασμα εις τινα ελαιώνα, 8 ώρας τής Μονής 
ώπέχοντα, ’Εκεί οί ρ,έν λοιποί κατελυσαν εν τινι έζοχικώ 
κτήρ.ατι, ό δέ Κατσούλας ρ.ετά τοϋ Ν. Γιαννακοπούλου καί 
’I. Κατσικοπούλου άπήλθον εις τήν κωρ.όπολιν Μηλεών.*

Έν τή πολί/ν/ΐ ταύτνιοί προρ,νησΟέντες συνδιεσκέψαντο ριετά 
τοϋ Κ. Γαρέφη, παρόντων καί των Ν. Φιλιππίδου, Κ. Σακελ- 
λαρίδη, Π. ΪΙαλαρ.ηδά καί ά'λλων, περί τοϋ πρακτέου, εΐτα 
δ ’ έπέστρεψαν εις τον ελαιώνα, έν ω έκρύπτετο τό άπόσπασρ.α, 
όπερ ώδηγήθη αύΟις άλλαχοϋ.

*0 καλός Δ. Κατσούδας έδυσχέραινε ρΑν διά τήν πρόωρον 
άφιξιν τών επαναστατών καί τό ριψοκίνδυνον τοϋ άπομ.εμ.ο- 
νωρ.ένου τούτου κινήρ.ατος, ούχ ήττον ου,ως δεν έπαύσατο έν- 
θαρρύνιυν τούς έπαναστάτας, ους έβλεπεν έκτεθειμ,ένους εις 
σκληρά δεινοπαθήρ,ατα, ώς στερουρ.ένους τών ρ.έσων τήν συν- 
τηρήσεως έν χώ:α ρ,ή έ'τι έπαναστατηρΑνη καί ρ.άλιστα έν 
ώρα δριρ.υτάτου χειρ.ώνος.

Περί τήν 9 ρ,. ρ.. τής 6 ’ΐανουαρ»ίου, ένώ ό Ν. X. Διανέλ- 
λος άπό Βυζίτσης, κορ,ισάρ.ενος τοΐς έπαναστάταις διάφορα 
τρόφιρ.α, καί άλλοι τινες τών προκρίτιον συνεσκέπτοντο περί 
τοϋ πρακτέου, άφίκετο έκ Μηλεών αγγελία οτι, οί Τούρκοι

* Αί Μηλε'αι είναι ρ,ία τών πλουσιότερων καί ωραιότερων κω
μοπόλεων τοϋ Γίηλίου κατοικουμε'νη ύπο επε'κεινα τών 1500 Ελλή
νων. Έκαστη οικία αυτής εχει περιοχήν κατάφυτον όπωροφόροις 
δενδρεσιν, ιδία μωρεαις, ών ή φυτεία τυγχάνει ΐδιαζούσης έπιμε- 
λείας. Καυχωμε'νη επί τή γεννήσει τοϋ ’Ανθίμου Γαζή καί άλλιυν 
νεωτερων λογίων τοϋ έ'Ονους καλλιεργεί καί σήμερον έτι κατά τί> ε- 
νδν τά γράμματα.
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έξήλθον εις τό χωρίον Καραμπάση. "Οθεν οί έπαναστάται ά~ 
νεχώρησαν έσπευσμένως καί μετά 2 ^/ο ώρών πορείαν άφί- 
κοντο εις δασώδες μέρος, ένθα διενυκτέρευσαν άφθονου χιόνος 
πιπτούσης, τή δ ’ έπιούσν) οδηγός από Καραμπάση ώδήγησεν 
αυτούς εις Κρουσταλέϊκα-Καλύβια. *11 &έσις αυτή κεϊται προς 
Ν. καί απέχει 2 ώρας τού 'Αγ. Γεωργίου, έ'νθ’ άφίκετο ήδη 
ό Καϊμακάμης μετά 360 στρατιωτών, περί ών γραφών αυ
τοί; ό από Καραμπάση Τσάμης είδοποίη οτι, ή στρατιωτι
κή αΰτν} δύναμις έπρόκειτο μέν ν’ άναχωρήσν) μετ’ ολίγον κα- 
τευθυνομένη εις Καλά Νερά, διερχομένη πλησίον των έπαναςα- 
τικών προφυλακών, δεν επρεπεν όμως νά έπιτεθώσιν αυτή. Ε πει
δή δέ καί οί προύχοντες του *Αγ. Γεωργίου καθικέτευον ϊνα μή 
προσβληθή ό εχθρός προ τής 15 ’Ιανουάριου, πρώτον διότι ή 
ημέρα αϋτη είχε συμφωνηθή ώς ήμέρα τ ις  έξεγέρσεως τής έ- 
παρχίας αυτών, καί δεύτερον διότι έλειπον πολεμεφόδια 
καί τά ά'λλα χρειώδη, οί έπαναστάται άφήκαν τον εχθρόν νά 
διαβή ανενόχλητος, περιορισθέντες μόνον εις την κατόπτευσιν 
τών κινήσεων αύτού. ’Επί τούτω τή αύγή τής έπιούσης άπε- 
στάλη ό άπό ‘Αγ. Γεωργίου Α. Βογιατζής, νέος πλήρης φι
λοπατρίας καί εύγενών αισθημάτων, καταβάλλων μετά τοϋ 
αδελφού αυτού, τού άπ’ ’Αργαλαστής Θ. Βασιλείου καί τινων 
άλλων μεγάλα; φροντίδας προς περίθαλψιν τών επαναστατών.

Τή 8 ’Ιανουάριου περί την 8 ι/2 ώρ. μ. μ. διέβη ό Καϊμα
κάμη; μετά τής στρατιωτικής δυνάμεω; μόλις 10 λ., μακράν 
τού οΐκίσκου, έν ω έκρύπτοντο οί έπαναστάται, κατευθυνόμε- 
νος εις Καλά Νερά. *Η άπό ‘Αγ. Γεωργίου μέχρι τού ορμίσκου 
Καλών Νερών άπόστασις ήτο μόλις 3 ωρών, καί τό μέν έδα
φος ήτο κεκαλυμμένον υπό χιόνος, ή δέ 3έσις τόσω οχυρά, 
ώστε οί έπαναστάται εΰχερώς ίσως ήδύναντο νά καταστρέ- 
ψωσιν ά'πασαν την οθωμανικήν ταύτην δύναμιν, άλλά τά πράγ
ματα δυστυχώς δεν ήσαν προητοιμασμένα καί διά τάς μελ- 
λούσας συνέπειας τοιούτου διαβήματος.

Περί τό μεσονύκτιον τής αυτής νυκτός αίφνης άφικόμενος 
εις Καραμπάση ό προρρηθείς Τσάμης (οδήγησε τούς έπαναστά- 
τας εις νέαν θέσιν καλουμένην Δύο-Ρεύματα, φοβούμενος μή 
προΰδόθη ή πρώτη. ’Αλλά καί πάλιν ό Α. Βογιατζής άποστα-
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λείς Οπό τού Ζ. X. Κιτελή άνήγγειλεν αύτοίς ν’ άλλάξωσί 
πάραυτα καί ταύτην ώς άνακαλυφθέντες. Κεκοπιακότες λοι
πόν καί τά πάνδεινα έκ του χειμώνος υφιστάμενοι άπεχώρη- 
σαν κατεσπευσμένιος προς τό χωρίον "Αγ. Γεώργιον. Προ αύ- 
τοΰ όμως εύοον τους προκρίτους Ικετεύοντας νά μή εΐοέλθω- 
σιν εις αυτό* διότι τούτο ήρκει όπως τό καταστρέψωσιν οί 
Τούρκοι. Οί έπαναστάται τότε έζήτησαν νά είσέλθωσιν εις τήν 
ολίγον άπωτέρω Μονήν των Ταξιαρχών, υπαγομένην τώ αύ- 
τω χωρίω, άλλα καί πάλιν αί αύταί ίκεσίαι καί παρακλήσεις 
διά τούς αυτούς λόγους. "Οθεν άναχωρήσαντες έκείθεν περί τήν 
5 μ. pi. άφίκοντο περί τήν 7  εις τό χωρίον "Αγ. Λαυρέντιον. 
Ενταύθα καταλύσαντες έν τή όμονύμω Μονή τού χουρίου, ού- 
τινος οί κάτοικοι ανέρχονται εις 1300 περίπου, περιεστοιχί- 
Οησαν μετ’ ολίγον υπό των προυχόντων καί πολλών άλλων, 
οίτινε; έφαίνοντο καί ήσαν οί έπαναστατικοότεροι πάντων τών 
μέχρι τούδε, δ ι’ ών διήλθον χωρίων, προεξάρχοντος τού Κ. 
Σακελλαρίδη. Περί τήν 3 ώο. π . [Λ. συγκροτηθέντος συμβου
λίου έκ τών σωματαρχών καί τών προκρίτου τού τόπου άπε- 
φασίσθη νά καταληφθή ή άνωθεν τού χωρίου Δρακίας οχυρά 
3έσις Άλικόπετρα, κείμενη προς Β. καί άπέχουσα τού φρου
ρίου Βώλου 4  ώρας.

Τό επαναστατικόν απόσπασμα διελθόν τής Δρακίας έγένε- 
το ύποδεκτόν μετ’ ενθουσιασμού. "Ανδοες, γυναίκες καί παι- 
δία έφαίνοντο πρόθυμοι εις τον αγώνα, τήν σημαίαν τού ο
ποίου έβλεπον τό πρώτον κυματίζουσαν έν τώ μέσω αυτών. 
Ούτο) λοιπόν τό πρώτον ή 'Αλικόπετρα κατελήφθη οπό επανα
στατών, οϊτινες άπό τού ύψους αύτής είδον τό ώραίον εκείνο 
πανόραμα, τό έκ μεγάλης σειράς όρέων μεγαλοπρεπών καί 
καταλεύκοιν έκ χιόνος σχηματιζόμενον.’Αλλά κατά παράκλη- 
σιν τών πρόκριτοιν τής Πορταριάς καί τινων άλλων άπεχώ- 
ρησαν καί έντεύθεν περί τήν εσπέραν καί κατέλαβον τήν ώ- 
ραιοτάτην καί όχυράν Μονήν τής Σουρβιάς άπέχουσαν 4  ώρας 
τού Βώλου, 3 δέ τής Μακρυνίτσης καί τού ύπερκειμένου αυτής 
Προφήτου ’Ηλιου έπι μικρού όροπεδίου, έ'χουσα τήν πρόσοψιν 
πρός τήν κωμόπολιν Κάπρουναν.
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ΜΑΧΑΙ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΣΟΤΡΒΙΑΣ

Οί Τούρκοι έν τουτοις ευρισκόμενοι ήδη εις τά ίχνη του ε
παναστατικού αποσπάσματος καί σπεύδοντες εις καταδίωξιν 
αυτού έφάνησαν αμέσως τή έπιούσ·ρ, 1 2 ’Ιανουάριου, προελαύ- 
νοντες από Μακρυνίτσης, Κερασιάς καί Ιίαπούρνης, συμπο- 
σούμενοι εις 700 καί επέκεινα τακτικούς μετ’ ολίγων άτα
κτων καί ενός ορεινού τηλεβόλου.

’Ην η 10 της πρωίας, ό'τε οί έπαναστάται, παρατηρήσαν- 
τες τον εχθρόν κατερχόμ,ενον των απέναντι χιονοσκεπών λό
φων καί μ,ετά δυσκολίας κατά τής Μονής βαδίζοντα, κατέ- 
λαβον δέσεις είς άπόστασιν αύτής, προφυλασσόμενοι όπι
σθεν δεντροστοιχίας. Οί Τούρκοι πλησιάσαντες εύρον προ αυ
τών τό κάτωθεν της Μονής όρμ.ητικόν ρεύμα, οπερ πλήρες 
χιόνος δέν έπέτρεπεν αύτοις νά διαβώσιν εύκόλως καί περι- 
κυκλώσωσι τούς έπαναστάτας. νθθεν βραδέως καί μετά δυ
σκολίας μέρος αυτών διαβάν κατέλαβε παρεκκλήσιόν τ ι καί 
ήοξατο τής έπιθέσως.

’Εν ταΐς πρώταις τών επαναστατών τάξεσιν έμάχετο Βαρ- 
ραλέως ό Ν. Γιαννακόπουλος μετά τών Γ. ’Αγγελίδου Σερραίου, 
Γ. Α. Βόλτση καί ’Αδάμ’ΐωάννου Ναουσσαίων, Δ. Κωνσταντί
νου, Θ. Τσέτσου καί Θ. Κολωνιάτου/Ανωθεν αυτών ό Α. Ζαχα- 
ρόπουλος, δεξιόθεν ό Δ.’Έξαρχος καί άνωθεν τού δεξιού μ,έρους 
τής Μονής ό Ναούμ Κωνσταντινίδης. ‘Ο δέ Μ. Τσέλιος μετά 
τού I. Κατσικοπούλου καί τινιυν άλλων κατεΐχον την Μονήν 
διά παν ενδεχόμενον.

'Η μάχη έξηκολούθει μετά τίνος σφοδρότητος, τό δέ τη- 
λεβόλον ήρξατο τού έργου αυτού, μηδεμίαν όμως προξενούν 
βλάβην. *θθεν ό εχθρός άπεπειράθη νά προχωρήσω μετ’ αυτού 
προς τ ’ αριστερά, ινα καταλάβνι τά  νώτα τών επαναστατών, 
άλλ’ οί πυροβοληταί τίθενται έκτος μάχης υπό τών σφαιρών 
δεξιών τινων σκοπευτών. Οί Τούρκοι βλέποντες τον κίνδυνον 
μεταθέτουσι τό τηλεβόλον, αλλά τό εΰστοχον τών έπανα- 
τών πΰρ τούς παρακολουθεί Βανατηφόρον, ώστε μετά τρεις κα
νονιοβολισμούς αναγκάζονται νά τό άπομακρύνωσι καί παραι- 
τηθώσιν αυτού. Περί την 1 1/.? ώρ. μ. μ. έφάνησαν σφοδρότε-



212' ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

ρον επιτιθέμενοι, τότε όμως έπελθόντος επικούρου τού I. Ιία- 
τσικοπούλου μετά τινων εθελοντών αναχαιτίζονται αύθις, μη 
τολμώντες νά προχωρήσωσι.

Ούτως ή μάχη έξηκολούθησε μέχρι βαθείας νυκτός, καθ’ήν έν 
τέλει αμφοτέρωθεν άντεπυροβολοΰντο υπό τής λάμψεως των 
πυροβολημάτων οδηγούμενοι.

Τοσαύτη υπήρξεν ή έπιμονή τών Τούρκων καί ή καρτερία 
των επαναστατών, καί περ άσυγκρίτως όλιγαριθμοτέρων. Τέ
λος οί μέν πρώτοι έμειναν εις τάς δέσεις αυτών, οί δ ’ έπα- 
ναστάται είσήλθον εις την Μονήν, άφ ου πρώτον άνηψαν πυ
ράς, ινα διατηρήσωσι τον εχθρόν έν ανησυχία.

Κατά την πρώτην ταύτην έν Θεσσαλία αξιομνημόνευτου 
μεταξύ Τούρκων καί έπαναστατών συμπλοκήν έφονεύθησαν καί 
έπληγοιθησαν έκ μεν τών πρώτων περί τούς 50, έκ δέ τών 
δευτέρων μόνον 2 έτοαυματίσθησαν, ό Κορίνθιος ύποδεκανεύς 
του ιππικού Ν. Ράλλης καί έλαφρώς ό Μεσσήνιος ’Ιταλός έ- 
θελοντής ’Ιωάννης.*

Ή  δυσαναλογία αΰτη τών πεσόντων Τούρκων καί επανα
στατών, ητις παρατηρηθησεται καί έν ταΐς έοεξής μάχαις, 
δέν πρέπει νά <ρανή παράδοξος* διότι οί Τούρκοι πλην τών. 
’Αλβανών άπεδείχθησαν πολλώ κατώτεροι τών 'Ελλήνων σκο- 
πευταί, όρμητικώτεροι δέ καί ήττον προφυλακτοί. Πεποιθότες 
έπί την νίκην ως έκ της αριθμητικής αυτών υπέροχης διεφλέ- 
γοντο τίς πρώτος νά προβή εις σφαγήν περισσοτέρων έχθρών 
καί πλουτησνι έκ της σκυλεύσειος αυτών. Πρός τούτοις ανί
κανοι έν γένει είναι νά έπωφεληθώσι τών έδαφικών ανωμα
λιών, ούχί μόνον κατά τό σύστημα τών άτάκτων πολέμων, 
αλλά καί τής νεωτέρας τακτικής.

’Εν tvj μάχνι ταύτ*/) ιδίως ήρίστευσαν ό Ν. Γιαννακοπουλος 
καί Δ. "ΐίξαρχος, οί λιποτάκται ιππείς Γ. Βόλτσης καί Γ* 
’Αγγελίδης, ό άπό Μηλεών Α. Βογιατζής, ό Γιάννο-παπάς, Θ.

- * Κατά τήν ημέραν ταύτην εφονεύθη εξ απροσεξίας εν τή Μονή 
ύπο συστρατιώτου του καί έτερός τις εθελοντής.
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Τσέτσο;, B. Δάϊλα; καί ά'λλοι, έν οί; καί ό Μ. Βούλγαρη;, 
1'χων ύπ’ αύτόν ολίγου; τινά; άντρας.

Τή αύγή τής έπιούσης, έν ώ ά'νδρε; τινές ύπό τον Γιάννο- 
παπά κατώπτευον τον εχθρόν, έξελθόντες τής Μονή;, προ- 
σεκλήθησαν νά εΐσέλθωσιν εί; αυτήν, των διαφόρων σωματαρ
χών άποφασισάντων ν’ άντιταχθώσιν ένδοθεν τή; Μονή; διά τό 
πλήθος του εχθρού, ένισχυθέντο; ήδη καί υπό τινων άτακτων.

Μετ’ ου πολύ οί Τούρκοι έφάνησαν καταλαμβάνοντε; δια
φόρου; δέσεις, άφ’ ών ήρξαντο προχωρούντε; μετά θάρρους καί 
άποφάσεω; τοιαύτης, ώστε τινέ; αύτών έ'φερον πελέκεις, ό'πω; 
συντριψωσι τήν θύραν τή; Μονή;.

Μεταξύ των εθελοντών υπήρχε καί τ ι;  Θεσσαλονικεύ;, όνό- 
ματι Λάζο; Καψιμάλης, ό'στι; προέτεινε σχέδιον τολμηρόν έκ 
τή; επιτυχία; του όποιου πολλοί των εχθρών τή ήμερα έ- 
κείνϊ] θά κατεστρέφοντο. Ούτο;, υπονόμευσα; ικανόν μέρο; του 
προ τή; θύρα; τής Μονή; εδάφους, ήθελε ν’ άνατινάξτι αύτό 
διά δοναμίτιδος, ής ποσότητά τινα έφερε μεθ’ εαυτού, καί πα- 
ρεκάλει ν’ άφήσωσι τον εχθρόν νά περικύκλωσή τήν Μονήν καί 
συσωρευθή προ τής θύρα;. ’Αναμφιβόλως εάν τό σχέδιον έπε- 
τύγχανεν, οί έπαναστάται επωφελούμενοι τή; συγχύσεως, εί; 
ήν ό εχθρό; θά περιέπιπτεν, άκινδύνως θά έξήρχοντο καί θά 
διέφευγον τήν καταδίωξιν αύτού. Πριν ή ληφθή όμως άπό- 
φασί; τις περί τούτου οί έχθοοί ήρξαντο πολιορκούντες τήν 
Μονήν. Τότε ό Θ. Ιίολωνιάτης, παρατήρησα; Γκέγκαν πλη- 
σιάζοντα προ; τήν θύραν καί μή ύπακούων εί; τών λοιπών 
τάς προτροπά;, πυροβολεί άπό τοϋ παραθύρου, τον μιμούνται 
καί ετεροί τινες τών ιππέων εθελοντών καί ούτως ή μάχη ά'ρ- 
χεται ήδη σφοδρά. Τή ήμερα ταύτνι τό τηλεβόλον ήχει άδια- 
κόπως, 50 δέ περίπου σφαΐραι έρρίφθησαν κατά τής Μονής.

Μικρόσωμο; τις έκ τών έν αυτή 10 μοναχών, ό γηραιό; 
Καλλίνικο;, ένεθάρρυνε τού; μαχητάς διαβεβαιών αύτού; περί 
τού άπορθήτου τή; Μονή;.

«Βαράτε, μώρ, βαράτε —  άνεφιυνει ένθουσιωδώ; —  τό μο
ναστήρι δέ μάς τό χαλάτε ! Προότη φορά δεν ’ξέρασε τό τούρ
κικο μολύβι»!
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Ποαγματικώς ή Μονή άντείχεν, οί Ω’ έπαναστάται ήμύνον- 
το έπιτυχώς καί ή μάχη Ωιήρκεσε μέχρι τής εσπέρας, ό'τε οί 
Τούρκοι έπαύσαντο τοΰ πυρός καί άπεσύρθησαν εις όχυράς πέριξ 
τής Μονής καί έγγΰς αυτής δέσεις,άριθμοΰντες περί τους $0 φο- 
νευριένους καί τραυματίας.’Εκ των επαναστατών, καλώς έν τή 
Μονή προφυλαττομένων, ουρείς έφονεύθη, έπληγώθησαν Ω’ ε
λαφρώς 3 εκ συντριμμάτιυν λίθων. Μία τών σφαιρών τοΰ τη 
λεβόλου πεσοϋσα άπό τής οροφής εντός Ωωματίου, έν ώ έμά- 
χοντο ιππείς τίνες έθελονταί, ούΩεμίαν έπήνεγκε βλάβην* έ- 
τέρα εΐσελθοΰσα Ωιά τοΰ παραθύρου τοΰ Χωριατιού, έν ώ ό Δ. 
"Εξαργος, καί Ωιατρύσασα τον τοίχον έξήλθεν άνευ ούΩενός 
απευκταίου. ’Εν τούτοις ή ίόέσις τών έπαναστατών, πολιορ- 
κουμένων ή'Ωη υπό Ωεκαπενταπλασίως μεγαλειτέρου έχθροΰ, 
ήτο σχεδόν άπελπις' Ωιότι oOxot μεν Ωυσκόλως ήΩύναντο νά 
τύχωσι βοήθειας, ό Ω’ εχθρός έπρόκειτο νά ένισχυθή έν τάχει 
άπό Βώλου καί Ααρίσσης.

Ή  πρώτη αυτή έπαναστατική απόπειρα Ωιέτρεχεν αληθώς 
τον έσχατον κίνδυνον έν τή Μονή τής Σουρβιάς’ Ωιότι είχε 
(Λεν συγκεντρωθή έπί τοΰ Προφήτου ’ΓΙλιοΰ τής Μακρυνίτσης 
ευάριθμος έξ έγχωρίων έπικουρία ύπό τους Ρ. Τσάμην καί Γ. 
^Ελληνα, άναμένουσα τους ή'Ωη έκκινήσαντας I. Μπαντήν άπό 
Δρακίας μετά 60 άνΩρών, τόν Κ. Οικονόμου άπό *Αγ. Λαυ
ρέντιου μετά 30 καί τόν Δ. Γαοέφην άπό Μηλεών μετά 40 , 
άλλ’ ή άπό Πορταριάς άφικομένη άγγελία, ότι τό έν Σουρβια 
έπαναστατικόν άπόσπασμα κατεσφάγη, έγένετο αφορμή νά 
έπανακάμψωσιν οί πάντες εις τά ί'Ωια έν θλίψει καί άόημο- 
νία. Ούτως οί έπαναστάται έμειναν άνευ τής έλαχίστης βοη- 
θείας, έν ώ ό χειμων ήτο Ωριμότατος καί εις ολίγων βημάτων 
άπόστασιν τής Μονής τό έ'Ωαφος έκαλύπτετο υπό χιόνος 1 
ώς έγγιστά  μέτρου.

’Αφ’ ένός είχον ήΩη μεθ’ εαυτών τραυματίαν άΩυνατοΰντα 
νά βαΩίσνι καί άλλον πάσχοντα τους πόΩας, ανίκανον ωσαύ
τως ν’ άκολουθήσνι αΰτοΐς* έκ τών 10 μοναχών Ωύο, ών ό εις 
άόμματος, ήσαν έπίσης άνίκανοι εις όΩοιπορίαν, νυκτερινήν 
μάλιστα καί έν τοιαύτν) ώρα τοΰ έτους.

’Αφ’ έτέρου έν τή Μονή ΰπήοχον τροφαί Ωι’ όλοκ)νήρους μή
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νας και αφθονία υδατος ωσαύτως, καί τοι τό πρώτον έ’ργον 
των εχθρών ήν να στερήσωσιν αύτού τοϊς πολιοοκουμένοις, 
άλλ’ έν άνάγκν) ήδύνατο νά χρησιμεύσνι αύτοΐς και ή έν τώ 
περιβόλω τής Μονής χιών.

Οί ανωτέρω λόγοι υπέρ καί κατά της έςόδου των πολιορ- 
κουμένων συνεζητήθησαν υπό των σωματαρχών καθ’ ολην την 
νύκτα της 23 προς την 14, άλλα τέλος άπεφασίσθη ή έςοδος.

ΕΞΟΔΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΣΟΤΡΒΙΑΣ

Βεβαίως δέν πρόκειται περί της εξόδου της φρουράς του 
Μεσολογγίου μετά πολυχρόνιον καί πεισματώδη άντίστασιν, 
καί όμως έν σμικρογραφία οί 72  πολιορκούμενοι της Σουρ- 
βιάς ύπομιμνήσκουσιν ήμΐν κατά την προκειμένην έ'ξοδον τον 
ηρωισμόν καί την ικανότητα τών πρωτουργών της ελληνικής 
παλιγγενεσίας. ’Εάν ό πάρουν αγών ώς προς τό μεγαλεΐον δεν 
δύναται νά 9εωρηθή συνέχεια εκείνου, είναι όμως σπίνθήρ τής 
αυτής πυρκαϊάς, δεόμενος καταλλήλου άναρριπισμού, ινα τάς 
αΰτάς άναδώση φλόγας.

’Εν τή ιστορία τών έλληνο-τουρκικών αγώνων οσάκις ό α
ριθμός τών άντιμαχομένων έτύγχανεν ’ίσος, ή νίκη ήτο πάν
τοτε αχώριστος σύντροφος τών Ελληνικών οπλιον' άλλ’ ή αμ
φοτέρωθεν ΐσότης του άριθμοΰ τών πολεμιστών είναι σπάνιον 
έν αύτή φαίνόμενον, τουναντίον δ ’ ό αριθμός τών Τούρκων πάν
τοτε σχεδόν υπέρτερος, ώστε ό μικρός Δαυίδ συνείθισε νά έ- 
ξέρχηται κατά τοϋ Γολιάθ, λησμονών οτί ό καιρός τής σφεν
δόνης παρήλθε ! Καί οί 72  τής Σουρβιάς είχον λησμονήσει 
βεβαίως τούτο καί ήδη ήναγκασμένοι ήσαν νά διαφύγωσι τον 
εχθρόν νύκτωρ καί έν τώ μέσω τής χιόνος, προσέχοντες μή 
έννοηθώσιν, καθ’ ό'σον αί τουρκικαί πυραί έ'καιον εις διαφόρους 
περί την Μονήν αποστάσεις.

Οί δυστυχείς μοναχοί μετά τίνας δισταγμούς άπεφάσισαν 
ν’ άκολουθήσωσι τοϊς έπαναστάταις πλήν τών δύο γηραιών, 
οίτινες ήλπιζον ότι δέν 3·ά έκακοποιώντο χάρις τώ γήρα καί 
τή καταστάσει αυτών, ώς εΐ ό λύκος ηύσπλαγχνίσθη ποτέ τό
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τυφλόν καί γηραιόν πρόβατον, όπερ κατά τήν πορείαν του [λέ
γε ι όπίσω τοΰ λοιπού ποιμνίου!

’Εν άγνοια των 2 μεινάντων μοναχών οί έπαναστάται έ
κρυψαν έ'ν τινι άποκρύφω ύπογείω τον τραυματίαν Ν. Ράλλην, 
έν δέ τή όπή της κενής δεξαμενής τον έκ των ποδών του 
πάσχοντα εθελοντήν θ . Καοαμανλλήν, αφέντες αύτοις άρτον 
καί ύδωρ ημερών τινων.

'Ως οδηγός έχρησίμευσεν ό γηραιός Δ. Κατσούρας, ό πραγ
ματικός σωτήρ τοΰ επαναστατικού σώματος, πρώτοι δ ’ έτά- 
χθησαν ό Γιάννο-παπάς, Μ. Βούλγαρης, Ντάϊλας καί Ν. Γιαν- 
νακόπουλος, έξ ών ό προηγούμενος έκ διάδοχης ώφειλε να 
διανοίγ·/) διά της χιόνος, ρ.έχρι σχεδόν της όσφύος έχούσης 
βάθος, στενήν δίοδον διά τούς λοιπούς. Οί μοναχοί έτέθησαν 
έν τώ μέσφ φέροντες μεθ’ εαυτών τά ά γ ι α  Λ είψ ανα^  πάν^ 
τες δ ’ οί στρατιώται έτάχθησαν εις γραμμήν, ών τινες την 
λόγχην είχον έπί του δπλου. ’Εν τοιαύτν) τάξει ήσύχως καί 
μετά προσοχής έξήλθον τής οπίσθιας δυρίδος κατά την νύκτα 
τής 13 προς την 14, βαδίσαντες κατ’ εύθειαν 50 μέτρα πε
ρίπου* τότε, παρατηρήσαντες τάς πυράς τοΰ έχθροΰ εις μικράν 
άπόστασιν, άπεμακρύνθησαν ολίγον αύτών διά παρακάμψεως 
καί είτα έξηκολούθησαν αύθις την κατ’ εύθειαν πορείαν. ’Αλ
λά πριν ή διέλθνι ή επιφυλακή έννοηθέντες υπό τών παρά 
τάς πυράς διανυκτερευόντων έπυροβολήθησαν άνευ άπευκταίου, 
χωρίς δέ ν’ άντιπυροβολήσωσιν επέσπευσαν τό βήμα καί οΰτω 
διέφυγον τούς εχθρούς.

*Η οδοιπορία έξηκολούθησε καθ’ ό'λην τήν νύκτα καί όλην 
σχεδόν τήν επιούσαν έν τώ μέσω χιόνος δ ι’ άτραπών καί ά- 
νωφερειών, καθ’ άς ούδείς ίσως $ά ήρνείτο τοΐς μαχηταΐς τής 
Σουρβιάς τά πολυθρύλητα π ε τ σ ώ μ α τ α  ?

Μετά κοπωδεστάτην καί επικίνδυνον πορείαν 12 ωρών ά- 
φίκοντο τή 5 μ. μ. εις τό χωρίον Πωρί ΒΔ. τής Ζαγοράς καί 
εις άπόστασιν 1 ώρας περίπου, κατοικούμενον ύπό 600 
'Ελλήνων, ένθα καί διενυκτέρευσαν.

’Εκ τής έν Σουρβια έχθρικής δυνάμεως 45 Γκέγκιδες άμα 
τή αύγή τής έπιούσης παρηκολούθησαν τά ίχνη τών επανα
στατών μέχρι τοΰ χωρίου τούτου* εντεύθεν δ ’ είσελθόντες λά
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θρα είς Δρακίαν συνέλαβον ώς ό|χήρους δύο των δημογερόντων 
μεθ’ ών κατελθόντες είς την αγοράν έζήτουν άπειλητικώς 
κονάκια / Τότε εγχώριός τις προσποιηθείς οτι προθύμως έ- 
φρόντιζε περί της έκπληρώσεως πάσης επιθυμίας αυτών διέταζε 
νά έτοιμασθώσι τά  κονάκια. Μετ' ολίγον άπόσπασμα ενόπλων 
εγχωρίων, περικυκλώσαν αυτούς, ού μόνον ήνάγκασε τούς δ- 
♦χήρους ελευθέρους ν’ άφήσωσιν, άλλα καί έμφοβοι έκ Δρακίας 
ταχέως ν’ άπέλθωσι.

Δυστυχώς ό έναπομείνας τακτικός στρατός είσελθών ττί ε- 
πιούσφ της άναχωρήσεως των επαναστατών είς την Μονήν 
εθετο πΰρ καί άπετέφρωσεν αυτήν μετά των δύο δυστυχών 
μοναχών, ών τον μέν έσφαξε, τον δέ τυφλόν ζώντα έν τνί 
πυρά έ'ροιψε ! Μάρτυρες αύτήκοοι τής φοβέρα; ταύτης σκηνής 
έγένοντο οί δύο έν ασφαλεία κεκρυμμένοι έπαναστάται. Είς 
μ.άτην ό αρχηγός των αγρίων Τούρκων έζήτει ν’ άποτρέψν) αυ
τούς από τοιαύτης θηριωδίας. Ούτοι έδίψων έκδίκησιν διά 
τήν απώλειαν τοσούτοον εταίρων καί εύρον αυτήν έν τή πυρ
πολήσει τής ωραίας Μονής καί τω μαρτυρικώ θανάτφ τών 
δύο άθώων γερόντων !

Μετά τήν άναχώρησιν τών Τούρκων έςελθών τής κρύπτης 
αυτού ό Θ. Καραμανλλής μετέβη μετά κόπου είς Μακρυνίτσαν, 
οδηγηθείς υπό χωρικών όδοφυλάκων είς τήν οικίαν του Γ. Δ

προδοτικήν πράξιν, έάν δεν εσπευδεν ό φιλόπατρις Α. Μπα 
σαρδάνης, όστις παν μέσον έξαντλήσας καί είς τήν δωροδο
κίαν τών φυλάκοιν κατέφυγε’ ούτω δ’ έσωσε τον κινδυνεύοντας 
άποστείλας αυτόν είς Νεαν Μιζέλλην. 'Ο αυτός επίσης έφρόν- 
τισε ν’ άποστείλνι χωρικούς είς τήν Μονήν τής Σουρβιάς πρός 
εύρεσιν τού τραυματίου Ν. Ράλλη, δν μετηνεγκον ύγιώς εχοντα.

’Εν τούτοις τό έπαναστατικόν σώμα έξηκολούθησε τήν πο
ρείαν του ευθύς τή έπιούσνι τής Ί 5 ’Ιανουάριου, περί τήν ε
σπέραν τής οποίας άφίκετο είς ’Ανήλιον. Τή πρωία όε τής 
16 αναχώρησαν από τού αφιλόξενου τούτου χωρίου άφικετο 
περί μεσημβρίαν είς Μούρεσι κάκεΐθεν είς Τσαγκαράδαν, μδτά
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προθυμίας δεχτόν γενόμενον, κατ’ έξοχων υπό του Κ. Ποδα- 
ρίκε' μετά μικράν δ ’ άνάπαυσιν έν τω φιλοξενώ τούτω χωρίω 
μετέβεσαν εις τήν παρακειμένεν Μονήν τής Παναγίας Ινου- 
τίχας. Άύθεμερόν τής αυτόθι άφίξεώς των άπεβιβάσθε εις Με- 
λίναν, προ τοΰ χωρίου Λαύκου, μετά 250 άντρων ό έμπειρος 
και δραστήριος ταγματάρχες τής χωροφυλακής ’Αμοϋς-άγάς, 
ιν’ άποχόψνι τήν μ,εταξύ τής νήσου Σκιάθου και Πελίου συγ
κοινωνίαν, καταλαμβάνων τό πεδινόν τμήμα τής ’Αργαλα- 
στής μέχρι Νεοχωρίου, άλλ’ άπεκρούσθε υπό των εκεί συγ- 
κεντρωθέντων εγχωρίων καί ήναγκάσθε ν’ άπέλθνι εις Βώλον, 
καί τοι έγίνωσκεν εδε ότι έν Πελίω έπεκράτει επαναστατι
κή κίνεσις, τής έλαιοδεκάτες τή; κυβερνήσεως κατασχεθείσες 
υπό των χωρικών.

’Εν τούτοις τό επαναστατικόν σώμα προσκλεθέν υπό τοϋ Λ. 
Γαρέφε υ,ετέβε εις τό χωρίον Μελέαι, ένθα σύσκεψις έγενετο 
περί τών μελλουσών ενεργειών. ’Επειδή όμως κατά τάς ήμε- 
ρας έκείνας άνεμένετο ώς άρχεγός τοϋ Πελίου ό Ζ. Μπασδέ- 
κες μετά 200 εθελοντών Πελιωτών καί ά'λλων, άπεφασίσθε 
ν’ άποσυρθώσιν είς κατάλλελον δέσιν άναμένοντες αύτόν. Τή 
έπιούσνι ταχυδρόμος έκ Προμ,ερίου ήγγειλε τήν έκεΐ ά'φιξιν αύ- 
τοϋ, δθεν έσπευσαν διά δύο διαφόρων οδών είς συνάντεσιν 
τών έν Προμερίω. ’Εντεύθεν ά'ρχεται έναργώς έκδελούμενον 
τό έν Πελίω έπαναστατικόν φρόνεμα.

Τό υπό τον Ζ. Μπασδέκεν σώμα δέν ετο μέν πολυάριθμον, 
έμπεριεΐχεν όμως καλά τινα εγχώρια στοιχεία καί νεαρούς 
σπουδαστάς,ένθουσιώντας υπέρ τής άπελευθερώσεως τής πα 
τρώας γής, ώς τον άπό Πορταριάς άποσπασματάρχεν Π. Ζε- 
σάκεν, τούς Ζαγοραίους Κ. Χρυσοχοΐδεν καί Γ. Μελίτσεν, 
τον Νεοχωρίτεν Α. Πανταζάραν, τον άπό Μελεών Κ. Κων- 
σταντάν, τούς άπό 'Α γ. Λαυρέντιου I". Σακελλαρίδεν άποσπα
σματάρχεν καί Κ. Παπαθανασίου, τον ά π’ ’Αργαλαστής Παρ- 
ρήσεν, τον Σ. Τριανταφυλλίδεν καί τον άπό τής Μ. ’Ασίας 
"Ομερον Περζεζόγλουν φοιτετήν τής ιατρικής.

Ή πρώτε αΰτε έν Πελίω συγκεντρωθεϊσα έπαναστατική 
δύναμ,ις, άνεπετάσασα τήν σεμαίαν τής άνεξαρτεσίας έν τω 
μέσω ένθουσιώντος στλήθους διά τών σεμαιοφόρων Νικολάου



ΒΙακρυνιτσιώτου καί Γ. Κώστα Κεχαγιά άπό Μαινεμένης τη? 
Σμύρνη?, άπήλθεν εις Μηλέας.

Κατά την ^ιάβασιν αυτών οί κάτοικοι των χωρίων ’Αργά- 
λαστης καί Νεοχωρίου έξε^ηλωσαν την χαράν καί τον ενθου
σιασμόν αυτών &ιά ζητωκραυγών καί πυροβολισρ,ών./Εν γένει 
οί εγχώριοι ένεθαρρύνθησαν καί έξηγέρθησαν εύέλπι^ες καί τολ
μηροί, ίνα 9ραύσωσι τά έσκωριασμένα <^εσμά. Οί γέροντες ηύ~ 
γαρίστουν τον Θεόν, &ιότι εβλεπον οί οφθαλμοί αϋ^τών τό σω
τήριόν του, αί γυναίκες προέτρεπον τά τέκνα αυτών ν’ άγω- 
νισθώσιν υπέρ- τη; ελευθερίας, οί <5ε νεώτεροι τών παί^ων, βλέ- 
ποντες τούς πρεσβυτέρους αρπάζοντας τά όπλα, ηρπαζον τόν 
πατρικόν πέλεκυν καί άπηρχοντο εις τά  $άση, ίνα κόψωσι· 
$έν$ρα προς όχύρωσιν τών χωρίων;

Εθελοντής τις άπό Μ .’Ασίας, παρατηρη'σας παϊ^α μόλις 14 
ετών καταβάλλοντα κόπους πολλώ τών ^υνάμεών του υπέρ
τερους προς αποκοπήν μεγάλης £ρυός, έ'στη μετά περιεργείας 
καί ήρώτησεν αυτόν:

—  Πώς τόσον μικρός, εις εργασίαν μεγάλου καταγίνεσαι ς
Ούτος $έ, ώσεί

λην ρ.ετά σοβαρότητος άνυψών, απάντησε :
—  Τώρα μεγάλοι καί μικροί πρέπει νά. βάλωμε. τά δυνα

τά μας δίά την ελευθερία 1
"Οντως τνί 20 ’Ιανουάριου άπό Προμηρίου μέχρι Μακρυνί- 

τσης τά χωρία του Πηλίου έπανέστησαν,τό αυτό συνέβη: 
καί έν τοΐς χωρίοις της Ζαγοράς.

’Εν τοιαύτνι καταστάσει καταλείποντες τάν επαρχίαν ταύ-- 
την της Θετταλομαγνησίας μεταβαίνομέν εις την του 'Αλμυ
ρού, ένθα τά πολεμικά γεγονότα προηγηθησαν, είτα &’ επα
νερχόμενοι ίόέλομεν συνεχίσει την ^ιηγησιν τών έν Πηλίω^

Η ΕΙΓΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟ Γ 1878.

έκπλαγείς επί τ·ρ έοωτησει καί την κε<ρα-
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>ίι

Πως τόσον μιχρός εις εργασίαν μεγάλου χαταγίνεσαι ;

t Τωροο μεγάλοι xocι μιχροι στρείΐει να βαλωριε τ ά  δυ να τά  μας 
διά τ ή ν  ε λ ε υ θ ε ρ ία /
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ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΛΜΥΡΟΥ

ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΤΓΚΕΝΤΡΠΣΙΣ

’Ακριβώς, καθ’ ήν στιγμήν ή σημαία τής έπαναστάσεως &αρ- 
ραλέως ύψοΰτο εν τή επαρχία Πηλίου, έδρεπε καί τάς πρώτας 
δάφνας έν τή επαρχία 'Αλμυρού. ’Ενταύθα προθύμως έγκολ- 
πωθείς την ιδέαν τής έπαναστάσεως ό εκ των προκρίτων του 
τόπου Δ. Οικονομίας ΓΙατσούρας από πολλοϋ μετ’ άλλων είρ- 
γάζετο, προπαρασκευάζων τον τόπον και άρμοδίως συνεννοού
μενος. ’Ορεσίβιοί τινες έν τοίς πέριξ δίαιτώμενοι και τάς τουρ
κικά; άρχάς έκ διαλειμμάτων ένοχλοΰντες, ά'μα τή αγγελία 
τοϋ επαναστατικοί» κινήματος ταχέως ήρξαντο συγκεντρούμε- 
νοι και άξιόμ.αχα αποσπάσματα καταρτίζοντες, ινα συμμετά- 
σχωσι τοϋ άγώνος.’Εκ τούτων τά υπό τον Ζήκον καί Ζοϋρκον> 
ήσαν τά ισχυρότερα καί άξιολογώτερα.

‘Ο I. Ζήκος είναι τύπος ύπερηφάνου, νοήμονος καί τολμη
ρού ορεσιβίου, ούτινος ή λεπτή καί εκφραστική φυσιογνωμία: 
κινεί την περιέργειαν άμα καί συμπάθειαν τοϋ άοεσκομένου» 
εις την *μελέτην των τοιούτων ακατέργαστων χαρακτήρων. 
Τό ύπ’ αυτόν καί τόν πεπειραμένον Σκόντραν απόσπασμα συ- 
νέκειτο έκ 4 0  περίπου βλαχοποιμένων, έςησκημένων κατά τό- 
μάλλον ή ήττον εις τάς κατά των Τούρκων συμπλοκάς.

'Ο Β. Ζοϋρκος άνήρ καθ’ ό'λου κατώτερα; φύσεως τοϋ πρώ
του, χυδαίος και βίαιος, έμπειρος μάλλον ή ανδρείος ήτο αρ
χηγός αποσπάσματος 50 άνδρών, έν οίς ό Δαλίπης ό άξιώ- 
τερος πάντων.

Μετά τοϋ αποσπάσματος τοϋ πρώτου είχε συνενωθή ό λι
ποτάκτης δεκανεύς Σ. Λαμπρυνάκος, τολμηρότατος νεανίας επί 
κεφαλής 20 άνδρών* έν δε τω άποσπάσματι τού δευτέρου· 
συνεχωνεύθησαν οί Οπό τούς αδελφούς Τσουμπέτα ολίγοι ε
πίσης βλαχοποιμένες.

‘Ο καλός άρχιποιμήν Δήμος Κωστούλας εύρίσκετο έπίσης εν- 
τοίς οπλοις άγων 25 περίπου άνδρας. Ού μακράν δέ των ά- 
ποσπασμάτο^ν τούτων καί άλλοι τινές ήρζαντο συνάγοντες: 
μαχίμους τινάς οπαδούς.
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Τη 13 ’Ιανουάριου άφίκετο εις Στυλίδα.καί τδ έξ. 60 άνβ 
δρών πρώτον απόσπασμα του υπό τοΰ Α. Μετσα καταρτιζό
μενου σώματος υπό τον λοχίαν Λακκιώτεν και τον άπ’ ’Αλε
ξάνδρειάς έθελοντεν του ιππικού Γ. Γούσιον, νέον εύπαίδευ- 
fov καί δεδοκιμασμένε; γενναιότατος έν τώ κατά των Αυ
στριακών ’ΐταλικώ άγώνι, μεθ’ ου ό Ζακύνθιο; Σ. Μάργαρε-, 
εθελοντή; επίσης τοΰ ιππικού καί αντάξιο; εκείνου φίλος καί 
συστρατιώτες, τοΰ I. ’Αναστασάτου καί άλλων άγνοτώτων αι
σθημάτων καί διάπυρου φιλοπατρία; εθελοντών. Δυστυχώς 
τό περί ού ό λόγο; απόσπασμα έλλείψεως ένεκα τών προς συν- 
τερησιν μέσων διελύθε άμα τώ εις Στυλίδα κατάπλω' οί δέ 
υπό τον Γ. Γούσιον καί Λακκιώτεν έναπομείναντες 19 ’Αλε- 
■ξανδρεΐς καί 2 Σπαρτιάται άπελθόντες συνηνώθεσαν μετά τών 
υπό τον I. Ζηκον.

Τά έν λόγω αποσπάσματα διέμενον επί τες άπό Στυλίδος 
μέχρι Σούρπες όροθετικες γραμμές πριν η οί αδελφοί Βελλέν- 
τσαι κατέλθωσιν εις τό πεδίον τες έπαναστάσεως καί δώσω- 
σιν αύτη σθένος καί ;σπουδαιότετα" διότι είς τά μέρε ταΰτα 
τες δούλες 'Ελλάδος, ό'θεν καί κατεγοντο, άπελαυον έπιρροες.
- · Δίδυμοι υιοί τοΰ I. Βελλέντσα, έν τοϊς προηγουμένοις έλ- 

λενικοΐς άγώσι, ώς γνωστόν, διακριθέντος, έκλερονόμεσαν 
•πλερε τεν στρατιωτικήν εκείνου αρετήν*. Μετά τεν κατα
στροφήν τοΰ ’Αλε-Πασ'ά, μεθ’ ού ό I. Βελλέντσα; εύρίσκετο έν 
σχέσεσιν, έτράπε εις τον  άρματωλικόν βίον, καθ’ δλον τό διά- 
στεμα τες έλλενικες έπαναστάσεως άγωνισάμενος ώς έμπει- 
ροπόλεμος σωματάρχες υπό τόν· άρχεγόν Ιίαρατάσσον, τον 
"Αστυγγα καί Ύψηλάντεν, φέρων δύο πλεγάς.

* Ό  πάππος αυτών, Γ. Δούμας καλούμενος, έλαβε τ'ο ονομα 
οπερ ηδη φέρουσιν ' οί της οικογένειας αύτοΰ εξ αιτίας τοιαύτης : 
"Αγνωστος καί άσημος κατά τά πρώτα της έπαναστάσεως έτη άπε- 
κεφάλισεν εν τινι πεισματώδη συμπλοκή πελώριόν Tcva "Αραβα, 
•τοΰ δέ αρχηγού ερωτώντος περί τοΰ ονόματος τού ανδραγαθησαντος 
ούδείς έγίγνωσκεν αυτό, οτε ϊδών τις αυτόν ήμίγυμνον καί τη βελ
λέντσα τού "Αραβος περιτετυλιγμένον άνεφώνησε ·' ιδού αύτδς μέ 
την βελλέντσαν ί "Εκτοτε ό ανδρείος άγνωστος επωνομάσθη Βελ- 
λεντζας.
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Τη κατά του "Οθωνος σχάσει ό φιλοπόλεμος αγωνιστής συμε- 
τέσχε Οστό τον Καρατάσσόν, έχων f/.εθ* έαυτοϋ τόν υιόν του ’Α- 
χιλλέα, καθώς καί εις το μετά ταϋτα.

’Εκ 8ε των στασιαστών του 1847 ούτος και μόνος μετά 
τοϋ αύτοϋ υίοϋ 5ιετέλεσεν ορεσίβιος καί μετά τήν 5ιάλυσιν τής 
στάσεως μέχρι τοϋ 1850, δτε ετυχεν άμνηστείας. ’Αλλ’ ό 
υιός αύτοϋ 5ιέμεινεν έν Κυθήροις μετά τινων όπα5ών μέχρι 
τής έπαναστάσεως τοϋ 1854, οπότε κουτά μεταβάς είς τήν 
έπαρχίαν 'Αλμυρού ήνώθη μετά του άό'ελφοϋ του Θρασυβού
λου, αργότεροι 5έ σχνιρ.ατίσαντες ισχυρόν σώμα ήγιονίσαντο 
υπό τήν γενικ. αρχηγίαν τοϋ Παπακώστα. Μετά τό τέλος δέ 
της έπαναστάσεως άμνηστευθείς καί ό Α. Βελλέντσας εΐσήλ- 
9εν εις τήν υπηρεσίαν της χωροφυλακής λαβών τον βαθμόν 
τοϋ άντιροιράρχου.

Τοιαύτη η καταγιυγή καί τό παρελθόν των διδύμιον αδελ
φών Βελλεντσαίιον, ών ό μεν Θρασύβουλος έν πολίτικη διατε- 
λεϊ ύπηρεσία,σώφριον καί καρτερικός· καί τοι δέ τό ήθος καί τό 
παράστημα ιεραπόστολος μάλλον ή πολεμιστής φαινόμένος 
διεκρίθη .επί γενναιότητι καί παραδειγματική αταραξία έν 
ταϊς κατά την έπαρχίαν 'Αλμυρού μάχαις καί κατά την τε- 
λευταίαν έν Μακρυνίτση τοϋ Πηλίου' ικανός προ πάντων α
πογειωθείς 8 c’ έργων νά υπόδειξη εις τούς περί αυτόν 'την $έ- 
σιν τής τιμής καί τοϋ καθήκοντος, ώς ό αρχαίος έκεΐνος των 
300 τής Σπάρτης, ά'νευ έπιδείξειυν καί έγκαυχήσειον.

‘Ο ’Αχιλλεύς, απλούς καί τραχύς στρατιώτης,έχων καρδίαν 
αγαθήν καί άτρόρ.ητον, έμπειρος δ ’ έν ταις μάχαις καί μή 
ύπείκων εις τόν κίνδυνον αισθάνεται υπερβολικήν πρός τούς 
Τούρκους περιφρόνησιν. Ούτος, καί τοι τό πρός τόν μονογενή 
αύτοϋ Τωάννην φίλτρον μεγάλως έπίεζε την καρδίαν του, δεν 
έδίστασε νά τω έπιτρέψη τήν συμμετοχήν έν τω Θεσσαλικω 
άγώνι, καθ’ 8ν διέπ^εψεν ό νεαρός σωματάρχης, διαφόρους 
λαβών πληγάς καί μόλις διασωθείς.

Πριν ή ό πατήρ καί $ειος αύτοϋ σπεύσωσιν εις τήν έπαρ- 
χίαν 'Αλμυρού ούτος μ,ετά σώματος 20 περίπου έκλεκτών έγ- 
χωρίοιν, έν οίς ό από Βρύνιας Τριαντάφυλλος Βαρβαρέσος φοι
τητής, ό Μητοολάπης, Π. Μαντσαβΐνος, Γιάννης Πάλλας, Α.



224 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

Κρίκης, ό άπό Πλατάνου γηραιός Δεσποτόπουλος και άλλοι, 
εόρίσκετο παρά τά σύνορα ποθών νά συνεχίσφ τό έργον τού 
αειμνήστου πάππου του, του πατρός καί τοϋ $είου αύτοϋ.

Τή 15 ’ίανουαρίου ό ύπολοχαγός τοϋ πεζικού Ν. ’Αξελός 
ακολουθούμενος καί Οστό τοϋ ζωηρού νεανίου Ζ. I. Ζαφειρο- 
πούλου*, χρέη γραμματέιος άναλαβόντος, ηγούμενος δέ 60 ε
θελοντών, έν οίς καί ό πρώην έπιλοχίας Α. Μαντσαβΐνος, ά - 
φίκετο εις τό ετσΙ τής όροθετικής γραμμής χωρίδιον "Αγιον 
’ίωάννην ού μακράν τής Σούρπης, ένθα διέμενε καί ό προμνη- 
,σΟείς I. Βελλέντσας.

'Ο Ν. ’Αξελός, τοίς έν Κρήτη, άλλοτε άγωνίσαμένοις ύπα- 
ξιωματικοΐς συγκαταριθμούμενος, ανήκει ήδη τή τάξει έκείν.ρ 
των στρατιωτικών, οϊτινες καί στερ έστερημένοι εύρέιυν στρα
τιωτικών γνώσεων καί άλλης μαθήσεως, είναι μ ’ δλα ταϋτα 
ικανοί έν ώρισμένω τινί καί μετοίω κύκλω πολεμικής ένερ- 
γείας* διότι καί ^έλησιν μετά φιλοτιμίας έ'χουσι καί γεν- 
ναιύτητος δέν στερούνται.

’Ανεξαρτήτως τοϋ χαρακτήρος αύτοϋ, άνησύχου μάλλον καί 
μ,ετά τίνος έπιτηδεύσεως όρμ.ητικοϋ - ή σοβαρού καί περιε- 
σκεμμένου, ίσως ήδύνατο νά έξυπηοετήσγι τήν έπανάστασιν 
αποτέλεσματικώτερον, έάν τύχη δυσμενής ή απρονοησία άλ- 
λοιν δέν έκράτει αυτόν μακράν τών λοιπών κατά τάς apt- 
σιμο>τέρας στιγμάς τών έν ’Όσσν) και Πηλίω συμπλοκών. 
Ούχ ήττον έν τή έπαρχία ‘Αλμυρού ύπήρξεν ό σπουδαιότερος 
μεταξύ τών σωματαρχών, οί'τινες κατ’ άρχάς έφάνησαν έπί 
τοϋ πεδίου τοϋ άγώνος.

Περί τήν εσπέραν αυθημερόν άφίκοντο εις "Αγιον ’ίωάννην 
από Σούρπης ό Γ. Σκούρης μετά 35 άνδρών, ό Φ. ’Αθανα
σίου καί ό ιατρός Δροσόπουλος μετά Ί 5 περίπου άνδρών έκα
στος, ό άρχιποιμήν Δήμος Κωστούλας καί Β. Ζοΰρκος μετά 
70 περίπου βλαχοποιμ.ένων.

Τή 16 ‘Ιανουάριου τά σώματα Ν. ’Αξελοϋ, I. Βελλέντσα 
καί άλλων μετέβησαν εις τό χωρίον Βρύνιαν, κείρ.ενον έπί

* Υίδς αρχαίου καί γνωστού δημοσ. υπαλλήλου, λιποτακτήσας 
Απδ του εν Στυλίδι 9 πεζικού τάγματος.
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λόφου τνί,· προ; Δ. τη;. Σούρπη; σεφά; καί κατοικούμενον |χό
νον ύφ’ 'Ελλήνων, ένθα μετέβη καί ό πολιτικό; αρχηγό; τη; 
επαρχία; 'Αλμυρού Δ. Οίκονομίδη:. ’Ενταύθα ένθουσιωδώ; ά- 
νεπετάσθη η σημαία τή; επαναστάσεων μετά ζητωκραυγών 
καί πυροβολισμών των εγχωρίων, προεξαρχόντων τοϋ Α. Τα- 
λαδούρου, Β. Κρικελλά καί άλλων" ό δέ Ιερομόναχο; ’Αγα
θάγγελο; Τσιακμόπουλο;,την επαναστατικήν περιενδυθεί; στο
λήν, έτέλεσε την νενομισμένην δοξολογίαν.

Ουτω λοιπόν καί έν τνί επαρχία 'Αλμυρού τνί 16 ’Ιανουά
ριου άνεορίπτετο ό επαναστατικό; κύβο; ! Τρ -ήμερα δέ ταυ τνί 
οί διάφοροι σωματάρχαι συνεζητησαν περί του πρακτεου* καί 
ό μέν Ν. ’Αξελό; προέτεινε την έξ εφόδου κατάληψιν, έν ά- 
νάγκ*/) δέ καί την διά δυναμίτιδο; καταστροφήν τνί; μεταξύ 
Βρύνια; καί Σούρπη; Μονή; τνί; Ξένιά;, έν *ρ εΰρίσκοντο 30 
περίπου όθωμανοί* ό δέ Δ. Οίκονομίδη; δέν ένέκρινε μήτε ή 
ώραία Μονή νά καταστραφνί, μήτε οί έν αύτν, μοναχοί νά συγ- 
καταστραφώσι χάριν 30 έχθρών.

"Οθεν τνί έπιούσν) τά έπαναστατικά σώματα περιωρίσθησαν 
εί; κατοπτεύσει; των πέριξ τη; Μονή;, έπανελθόντα δέ περί 
μεσημβρίαν εί; Βρύνιαν εύρον του; υπό τον I. Ζηκον καί Σ. Λαμ- 
πρυνάκον, Γ. Γούσιον, Αακκιώτην καί Σ. Μάργαρην, εί; 80  
περίπου άνερχομένου;, δοξολογίαν έπίση; τελούντα;.

Τοιαύτη καί τοσαύτη ήν ή έν τνί επαρχία 'Αλμυρού κατά 
την 16 ’ίανουαρίου συγκέντρωσι; των έπαναςατικών δυνάμεων.

Α' ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΞΕΝΙΑΣ

Περί την 1 μ. μ. τή ; 17 ’ίανουαρίου, έν ώ οί άνδρε; των 
προρρηθέντων άποσπασμάτιον κατεγίνοντο εί; τά τη; τοοφη;, 
φωναί γυναικοπαιδών «οί Γκέγκιδε; ! οί Γκέγκιδε;» ! αντή
χησαν άγγέλλουσαι την άφιξιν τοϋ εχθρού. ’Τίδη η σάλπιγξ 
καλεί του; πάντα; εί; τά όπλα, θαρραλέο; δέ καί 7:ρόθυμο; 
έκαστο; σπεύδει εί; την τάξιν αυτού.

'Ο I. Ζηκο; ώδηγησε τό σώμα αυτού εί; την κορυφήν τού 
υπερκειμένου τνί Βρύνια βουνού, ένθα κατέλαβε $έσει; οχυρά;'
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περί δέ τήν δύσιν του ήλιου χωρικός τις έφάνη δρομαίος βα
δίζουν άπό τής κάτωθεν του ορούς οδού τής Μονής, Οπό τοϋ 
έχθρού κατεχομένης. *0 I. Ζήκος σταματήσας τότε αυτόν ήρώ- 
τησε που υ π ά γε ι;

—- «Νά ειδοποιήσω, άπεκρίθη ό χωρικός, τούς Βρυνιαίους, 
οτι εάν δέν διώξουσι τούς έπαναστάτας, οί Γκέγκιδες θά καύ- 
σωσι τό χωριό» !

—  «Νά είπής των Γκέγκιδων, άπήντησεν ό Ζήκος, ότι 
ούχί των Βρυνιαίουν, άλλ’ίδικόν των εργον είναι νά έκδιώξωσι 
τούς έπαναστάτας».

’Εν τούτοις άφήκεν αυτόν ελεύθερον, ΐν άναγγείλφ και τοίς 
έγχουρίοις, ότι 300 Γκέγκιδες μεθ’ ενός ορεινού τηλεβόλου κα- 
ταλαβόντες την Μονήν ήπείλουν την καταστροφήν τής Βρύ.- 
νιας. "Οθεν κατ’ εκείνην τήν νύκτα έτέθησαν προφυλακαί εις 
άπάσας τάς επικαίρους θέσεις καί οί σκοποί άγρύπνως καί 
προσεκτικούς έφύλαττον, άναποφεύκτου θεωρουμένης τής μάχης 
τή έπιούσφ.

Τό σχέδιον τής άμύνης άπεφασίσθη άφΤ εσπέρας έν συμβου
λίου, ώστε έκαστον των αποσπασμάτων κατέλαβεν εγκαίρους
τήν οίκείαν του θέσιν ώς έξης :

Τό σώμα τού I. Ζήκου μετά τού Σ. Λαμπρυνάκου, Γ. Γο^- 
σίου, Λακκιώτου καί τόϋν λοιπών ’Αλεξανδρέων εθελοντών κα
τέλαβε τό κέντρον απέναντι τής Μονής, επί τής κορυφής λό.- 
φου άνωθεν τής 'Α γ. Παρασκευής.

Τό τού Ν. ’Αξελού άνουμαλόν τινα οδόν, ά'γουσαν είς τό 
γειτνιάζον χωρίον Δρυμώνα.

*0 I. Βελλέντσας άπό τής πρωίας τής 17 μετά τού Δή
μου Κωστούλα, Ζούρκου, Φράγγου καί Πάλλα άπελθών εις 
Κοκκωτούς, 2 ουράς απέχοντας τής Βρύνιας, ΐνα έμψυχώσφ 
τούς κατοίκους, ήγγέλθη ΐνα έπιστρέψφ καί καταλάβν) τό ΒΔ. 
τής Μονής ύψωμα 'Αγ. Παρασκευήν, τού Φράγγου ’Αθανασίου 
μ ετ’ ολίγων άνδρών άπολειφθέντος έν Κοκκωτοΐς.

Μεταξύ τού I. Ζήκου καί τού I. Βελλέντσα έτάχθη ό λι
ποτάκτης δεκανεύς Κυριακίδης μετά τών ύπ’ αύτόν ολίγων.

Τάς θέσεις ταύτας κατεΐχον οί έπαναστάται άπό. τής πρωίας
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τής 18, ore περί την 11 π. μ. νέον σώμα 500— 600 Γκέ- 
γκιδων άφ’ 'Αλμυρού ώρμησε κατά του έν *Αγ. Παρασκευή 
I. Βελλέντσα, ό'στις σχεδόν περικυκλωθείς διετρεχε τον έσχα
τον κίνδυνον τοσούτω μάλλον, δσω ό εχθρό; από τη; 9ύρας 
της Μονής έκανονιοβόλει διά τοΰ ορεινού τηλεβόλου, καί τοι 
πεσόντος μετ’ ολίγον τοϋ διευθύνοντος αυτό λοχαγού καί τι- 
νων άλλων ύπαξιωματικών. Τότε χωρικός τις σπεύσας πρός 
τον Ζήκον ήγγειλεν αύτώ τον κίνδυνον των υπό τον I. Βελ- 
λέντσαν, οί'τινες ήρξαντο ήδη ύποχωροΰντες προς τον υπό τοΰ 
σώματος εκείνου κατεχόμενον λόφον*.

Οί πλεΐστοι τοΰ σώματος τοΰ Ζήκου, βλέποντες υποχωροΰν- 
τας τούς έν ‘Αγ. Παρασκευή καί υπό των Τούρκων παρακο- 
λουθουμένους, ήρξαντο επίσης όποχωρουντες προ τής εχθρικής 
πληθύος. Μεταξύ ό'μως αυτών ύπήρχον καί τινες γενναιότα
τοι, ώς ό Λαμπρυνάκος, Αακκιώτης καί οί ’Αλεξανδρεις έθε- 
λονταί Γ. Γούσιος, Ε. Μάργαρης, Ε. Κόκκινος, I. ’Αναστασά- 
τος καί άλλοι οίτινες προχωροΰσι κατά τοΰ εχθρού.

Ό  ατρόμητος I. Ζήκος διά τής φωνής καί τοΰ παραδείγ
ματος του έμψυχώνει καί τούς μάλλον άτολμους, οί δέ Τούρ
κοι πλησιάσαντες εις την κορυφήν αναγκάζονται νά σταμα- 
τήσωσι προ τοΰ σφοδροΰ πυρός τοΰ νέου σώματος, δπερ ήδη 
άντιμετωπίζουσιν άπροσδοκήτως. Τής στιγμής ταύτης έπω- 
φελεϊται ό Ζήκος καί ξιφήρης όρμά κατά τοΰ έχθροΰ. Τό πα
ράδειγμα αύτοΰ ηλεκτρίζει άπαντα; καί ούτω μετ’ ολίγον ό 
εχθρός τρέπεται εις φυγήν.

Τό σώμα τοΰ Ν. ’Αξελοΰ σπεΰσαν από τοΰ απέναντι τής 
Μονής μεσημβρινού μέρους καί ένθαρρυνόμενον υπό τοΰ αρχη
γού αύτοΰ συνέβαλεν επίσης εις την τροπήν τοΰ έχθροΰ, κατά 
τήν κρίσιμον δ ’ εκείνην στιγμήν τής ύποχοιρήσειος τών επα
ναστατών ό ’Αθηναίος εθελοντής Περικλής Μαρμαράς, άνήρ 
γενναιότατος, δεις τήν λόγχην επί τοΰ ό’πλου ώρμησε κατά 
τών εχθρών. ’Επίσης έπέπεσον διά τής λόγχης ό λοχίας I.

* Κατ’ εκείνην τήν στιγμήν αγωγευς τις από Κοκκωτων συλ- 
ληφθεις μετά τής ήμιόνου του υπό τών άγριων 1 κεγκιδιρν κατεσφα- 
γη ανηλεώς.
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Παναγιώτου, ό Ζ. Ζαφειρόπουλος καί Δήμος οστις τραυ
ματίζεται καί άλλοι.

'Ωσαύτως μετά τοΰ I. Βελλέντσα γενναίως ήγωνίσαντο ό 
Γιάννης Πάλλας, Λιάπης, Π. Μαντσαβινος, διεκρίθησαν δέ ό 
ψυ/ογυιός τοΰ I. Ζήκου, είκοσιπενταέτης μανίας, οστις καί 
έφονεύθη. ‘Ο γενναίος σημαιοφόρος τοΰ αποσπάσματος τοΰ Μη- 
τσα, όνόματι Β. Πέτσας, διώκων έπιμόνως ένα των εχθρών 
διαπερα αυτόν διά της σιδηράς αιχμής της σημαίας. Σπά
νιάν δέ τύλμ,ην έδειξε καί χωρικός τις άπό Βρύνιας ό Κ. Καρ- 
κάτσης, οστις, πριν η ό Ν. ’Αξελός άποφασίσνι νά σπεύστ, είς 
επικουρία", ώρμησε μετά 4 άντρων προς την Μόνην καί μι- 
κροΰ δεΐν ήχμαλωτίζετα.

Περί τήν δύσιν τοΰ ήλιου τό πΰρ έπαυσεν, ό δ ’ £yθρος κα
κώς έ'χων έπανέκαμψεν είς τήν Μονήν, έν ή καί ώχυρώθη. Το- 
σαύτη ήτο ή διά τήν αποτυχίαν ταύτην μανία τών Τούρκων, 
ώστε ό υιός τοΰ άρχηγοΰ τών Γκέγκιδων ’Αβδουρχμάν-άγά 
έσυρε τό ξίφος tva φονεύσνι τον ήγούμενον τής Μονής, άλλ’ ό 
ταγματάρχης 'Αλμυρού παρεκώλυσεν αυτόν λέγων οτι, ουδό
λως ενέχονται οι αθώοι αυτοί γέροντες.

’Εν τή μάχνι ταύττρ έφονεύθησαν 4·, ό Κρητικός ψυχογυιός 
τοΰ I. Ζήκου, ό Σ Καλαφάτης, ’ίιοάννης Καραβίδας, ό Μήτρος 
’Αλβανόβλαχος, καί έτραυματίσθησαν ό I. Παπανικολάου, ό 
Δήμος Δέμος, Δ. ’Αρβανίτης καί Τ. Νικολάου. ’Εκ δέ τών 
Τούρκων έφονεύθησαν καί έπληγώΟησαν πλείονες τών 70, έν 
οίς διάφοροι βαθμοφόροι.

Τή εσπέρα έκείνφ ό δήμαρχος Γ. Σκούρας καί ό ιατρός Δρο- 
σόπουλος, οϊτινες έτήρουν $έσιν επικουρικήν, ώπελθόντες είς 
Σούρπην μετά τοΰ Δήμου Κωστούλα καί 30 άνδρών δεν έπα- 
νήλθον, οί δέ λοιποί άπήλΟον είς Βρύνιαν, ένθα σκέψις έγέ- 
νετο περί τοΰ πρακτέου’ διότι ό αριθμός αυτών μόλις συνε- 
ποσοΰτο είς 300 , έν ώ ό τοΰ έχθροΰ είς 1000 ά'νδρας. Ο Ν. 
’Αξελός ύπεστήριζεν ότι έπρεπε νά καταληφθή 0έσις όχυρω- 
τέρα, ως τοιαύτη δ’ ένεκρίθη ή τοΰ χορίου Κοκκωτών, πρός 
δ καί ώδευσαν περί τό μεσονύκτιον, άλλ’ ένεκα τοΰ ανωμάλου 
έδάφους καί τής κακοκαιρίας ήναγκάσθησαν νά διανυκτερεύ- 
σωσιν είς */.j άπόστασιν τής Βρύνιας. Τή έπιούσγ, καθ’ήν στιγ-
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μην ήτοιμάζοντο νά έξακολουθήσωσι την πρός τούς Κοκκω- 
τούς πορείαν, έφάνη άπό Σούρπης απόσπασμα 80 λιποτα
κτών ’Ελλήνων στρατιωτών τού 2 λόχου τού 2 πεζικού τά γ 
ματος, οδηγούμενου υπό τού άνθυπολοχαγού Κ. Φιλιώτου. Τό
τε οί έπαναστάται ΐδόντες εαυτούς σπουδαίως ένυσχυθέντας 
έπανήλθον εις Βρύνιαν, έ'χοντες άπόφασιν νά προσβάλωσι τον 
εχθρόν, εάν ούτος προέβαινεν εις κατάληψιν τού χωρίου.

ΙΙερί την 10 π. μ. έξήλθον της Μονής Γκέγκιδές τινες, ινα 
συλλέξωσι τά πτώματα της προτεραίας, αί δέ προφυλακαί 
των επαναστατών ήρξαντο τού κατ’ αυτών πυροβολισμού, ότε 
ά'παντες οί σωματάρχαι διέταζαν γενικήν συνάθροισιν. Δυστυ
χώς όμως ό άνθυπολοχαγός Φιλιώτης, ενωρίς μετανοησας διά 
τό τόλμημα αύτού, διέταξε τούς ύπ’ αυτόν στρατιώτας νά έ- 
πανακάμψωσιν εις τά ίδια. Καί οί πλεΐστοι μέν αυτών ύπη- 
κουσαν βαρυΟύμως, άλλ’ ό τότε ρ.έν λοχίας ήδη δ ’ έπαςίως 
άνΟυπασπιστής Γ. ’Αρβανίτης ρ.ετά τού δεκανέως καί ήδη λο- 
χίου Α. Οίκονορ,οπούλου καί μετά 30 στρατιωτών άρνηθέντες 
νά έπανέλθωσιν ήνώΟησαν μετά των επαναστατών.

Καθ' ολην την ημέραν εκείνην ένεκα πυκνότατης ομίχλης 
έπεκράτησεν ησυχία, περί S i τ'/iv εσπέραν οί έπαναστάται ά- 
πεφάσισαν ν’ άνέλθωσιν αύΟις είς Κοκκωτούς.

Β' ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΞΕΝΙΑΣ
Περί τό λυκαυγές της 20 ’ίανουαρίου άπαντα τά. σώματα 

διευθύνθησαν κατά τά συμπεφωνημένα εις 'Αλώνια, ένθα οί 
άντρες ήρξαντο καταγινόρ.ενοι εις τά της τροφής, τινές S’ αυ
τών μεταβάντες είς Βρύνιαν μετέφερον οίνον, ον οί χωρικοί 
κατέλιπον έν αφθονία’ οθεν ρ,ετ’ οΰ πολύ ό πέριξ τόπος αν
τηχεί εκ τών άσρ.άτων αυτών.

Αίφνης ήκούσθησαν πυροβολισμοί τών επί της δέσεως Προ
φήτου ’Ηλιού προφυλακών, άπαντες 8’ έσπευσαν είς τά όπλα. 
’Αλλ’ οί Τούρκοι, έπωφεληθέντες της ομίχλης, ειχον καταλά
βει μεθ’ ενός ορεινού τηλεβόλου πάσας τάς επικαίρους δέσεις, 
έκτος μόνον τής κορυφής, έφ’ ής ή προφυλακή τών επαναστα
τών ευ, εν εν.
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.'Ο λοχίας Γ. ’Αρβανίτης μετά του δεκανέως Λ. Οΐκονομο- 
πούλου, παρατάξας πρώτος τούς ύπ’ αυτόν στρατκότας, λέ
γει τότε αύτοΐς :

«Στρατιώται είναι χρέος μας νά προηγηθώμεν καί τίμησω- 
μεν τά ελληνικά όπλα».

ΟΙ 30 ούτοι όπλΐται αποκρίνονται δι’ ενθουσιώδους κραυ
γής και όρριώσι 18 μέν υπό τον Γ. ’Αρβανίτην, παρακολου- 
θούρ,ενοι καί ύπ’ ολίγων εθελοντών, κατά τοΰ κέντρου της 
εχθρικής δυνάμεως, 13 δέ υπό τον Λ. Οΐκονομόπουλον κατά 
της δεξιάς πτέρυγος.

'Ο I. Ζηκος, αποτεινόμενος τοΐς περί αυτόν 60 :
«Παιδιά, κάτω ταΐς κάπαις, κράζει, καί απάνω τους.»
Οΰτιο και τό ΰπ’ αύτόν σώμα σπεύδει μετά τοΰ Σ. Λαμπρυ- 

νάκου, απειλούν την ύποχώρησιν τοΰ εχθρού διά της 'Αγίας 
Παρασκευής.
. ’Επίσης ό I. Βελλέντσας καί Β. Ζούρκας προσβάλλουσι την 

άριστεράν τοΰ έχθροΰ πτέρυγα, ό Ν. ’Αξελός καί πάντες οί 
λοιποί επέρχονται τέλος κατά τών εχθρών, οΐτινες καί τοι 
καλώς ώχυρωμένοι καταπλησσονται υπό της σφοδράς ταύτη^ 
έπιθέσεως, προς στιγρ.ην κ7,ονοΰνται, άλλ’ οί άξιωρ.ατικοί αυ
τών διά τοΰ ηρωϊκοΰ ό'ντως παραδείγρ.ατός των τοΐς έρ,πνέουσι 
θάρρος καί καταφρόνησιν πρός τον θάνατον.

Κυρίως ό Γ. ’Αρβανίτης διέτρεχε τον ρ.έγιστον κίνδυνον, 
ό'τε δρομαίος εις επικουρίαν αύτοΰ άφίκετο ές 'Α γ. ’ίωάννου 
ό λοχίας Ν. Κουκούλης ρ,ετά 6 ανδρείων στρατιωτών.

’Ήδη ή ρ.άχη φαίνεται πεισματώδης καί λίαν αμφίβολος" 
έν τώ μέσω δ ’ αυτής 4 χωρικοί έκ Βρύνιας έκ φόβου μάλ^ 
λον έτράπησαν πρός τήν θέσίν Γελαδόγραικα, ϊνα έν περί- 
πτώσει ύποχωρήσεως καταφύγωσιν είς.τό χωρίον Δρυρ.ώνα. 
ΑεληΘότως οθεν κατέλαβον τά νώτα τοΰ έχθροΰ, καθ’ ού ηρ- 
ξαντο πυροβο7^οΰντες. Τό τυχαΐον τοΰτο συμβάν ού μικρόν φό
βον ένέσπειρεν εις τον έχθρόν, νομίσαντα ό'τι ή από τοΰ μέ- 
ρ.ους έκείνου ύποχώρησις σπουδαιότερον ήπειλεΐτο.

Οί έπαναστάται έν τούτοις έφαίνοντο ακάθεκτοι καί είχον 
αναγκάσει τους από τοΰ υψώματος Σζανροΰ κανονιοβολοΰν- 
τας ν’ άποσύρωσι τό τηλεβόλον έν τνϊ Μονφ, άφοΰ πολλοί
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πυροβοληταί καί βαθμοφόροι έςηπλώθησαν παρ’ αυτό. Δύο ο~ 
μ,ως στρατιώται του πεζικού, I. Νικογιάννης καί Ιωάννας 
Λάμπρου, έν καταστάσει μέθης έξαπατηθέντες υπό των προσ
κλήσεων των Γκέγκιδων, ούς έξέλαβον ώς χριστιανούς Αλ
βανούς, έμπίπτουσιν είς τάς χεϊρας αυτών καί ό μέν φονεύε
ται καταπυροβοληθείς, ό δέ κατασφάζεται.

Τήν κεφαλήν αυτού ιμάντες οί πλησιαίστεροί των συστρα- 
τκυτών άφήκαν φωνήν έκδικήσεως, εις τήν έ'κκλησιν ταύτνιν, 
από όμάδος εις ομάδα μεταδοθεϊσαν, φοβερά ήκούσθη κραυγή, 
οί πυροβολισμοί μετριάζονται καί πολλοί των επαναστατών 
όρμώσι κατά των Τούρκων ξιφήρεις. Τήν στιγμήν εκείνην έφά- 
vvj από Σούρπης σπεύδουσα νέα επικουρία τοΐς έπαναστάταις, 
ό δέ ’Οθωμανός ταγματάρχες βλέπων τον κίνδυνον διατάσσει 
ύποχιυρησιν, ήτις εν άκαρει εις ά'τακτον φυγήν μεταβάλλεται 
καί άνηλεής σφαγή επακολουθεί.

Χώριν τής άληθείας όφείλομεν νά όμολογήσωμεν ο τι, οϋδείς 
τραυματίας εύρεν έλεος ! Μάτην ούτοι έζήτουν συγγνώμεν, 
ίκετευτικώς λέγοντες : «Μή μάς χαλάτε, παιδιά, ά'λλοι μάς 
έφεραν έδώ νά κτυπήσιυμε τούς κλέφτες».

θύσεις κατά τήν ημέραν εκείνην έφάνε καμπτόμενος, άλλ’ 
έκαστος έφιλοτιμεΐτο νά καταβάλφ περισσοτέρους εχθρούς.

Οί Γκέγκιδες, σπεύδοντες νά κλεισθώσιν έν τή Μονή καί 
ήναγκασμένοι νά διέλθωσι διά τού περιβόλου αυτή;, έπιπτον 
έκ τού πλησίον υπό τών επαναστατών καταπυροβολούμενοι' 
εκεί προ τής θύρας τού ναού έφονεύθη έφιππος αξιωματικός.

θύσεις τών εχθρών ήδυνήθη νά διατηρήση ολίγον θάρρος 
κατά τήν φοβεράν εκείνην στιγμήν, άλλ’ οί πάντες, ρίπτοντες 
καί όπλον, καί ξίφος, καί πυριτιδοβολάς καί δίπυρα, έφευ- 
γον προς τήν Μονήν, ίνα σωθώσι.

Αύτόπτης μάρτυς καί αγωνιστής χαρακτηρίζει ώς εξής τήν 
μάχην ταύτην:

«Τό ώραιον αυτό θέαμα διήρκεσε πλέον τής ώρας............
δεν ήκουέ τ'ς πλέον πυροβολισμ.ούς, αλλά κτύπους ξιφών καί 
γοεράς κραυγάς σφαζομένων Γκέγκιδιυν. ’Ενόμ.ιζέ τις ότι ούχί 
μάχη αλλά σύγκρουσις Βλάχων γίνεται' διότι πολλοί -τών

JI ΕΗΑΝΛΪ'ΓΑΣΙΪ ΤΟΪ 1878 ΜΕΡ. Β'. 16
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εχθρών έκυνηγήθησαν διά πετρών καί ειτα κατεσφάγησαν δία 
Τής ξιφολόγχης».

*0 Γάλλος Βίκτωρ Συρίλλ, αξιωματικός τής εθνοφρουράς 
τών Παρισίων, όστις άφίκετο από Βρύνιας, φέρων εγκαίρως 
πολεμ.εφοδια, συνεκινήθη επί τή Sea τής σκληράς έκείν/ΐς αν
θρωποσφαγής.

’Εν τούτοις ό εχθρός άφείς επί του πεδίου τής μάχης περί 
τούς 80 φονευμένους καί τραυματίας, έν οίς καί αρκετούς βαθ
μοφόρους, κατέφυγε καί όχ,υρώθη έν τή Μονή Ξενίας. ’Αλλά 
καί έν αυτή οί έπαναστάται έφόνευσάν τινας, πυροβολοΰντες 
κατά τών παραθύρων. "Ισως δέ καί σήμ,ερον ετι φαίνονται 
επί τών τοίχων ενός τών κελλίων τά διατηρηθέντα ίχν/ι δια- 
σκορπισθέντος κρανίου.

Πέοιξ καί έν τώ περιβόλω οί σκελετοί τών Γκέγκιδων έπί 
πολύ διατηρηθήσονται* διότι πολλά τών πτωμ,άτων δεν έ- 
τάφησαν, ό δέ από τής Μονής εις Βρύνιαν όδεύων αρκετούς 
τοιούτους S’ άπαντήσνι ένθεν κάκεΐθεν.

’Εκ τών επαναστατών έφονεύθησαν μ-όνον οί προμνησθέντες 
στρατιώται καί ό άπ* ’Αλεξάνδρειάς γενναίος έθελοντής ’Εμ.- 
μανουήλ Κόκκινος, ταφείς Οπό τών συναγωνιστών αύτοΰ ταΐς 
νενομ,ισμέναις στρατιωτικαίς τιμαΐς.

Διεκρίθησαν κατ’ εξοχήν έν τή μάχη ταύτη οί λοχίαι Γ. 
’Αρβανίτης καί Ν. Κουκούλης, οί δεκανείς Λ. Οΐκονομόπουλος 
καί Κ. Σκαρμάντσος μετά πάντων τών στρατιωτών, ιδία δέ 
τών Π. Γαλανέα, Ν. Κανατζέλου, I. Κωνσταντίνου, Π. Κα- 
ραντούν’.α καί Π. ’Ασημάκη* ό σωματάρχης I. Ζήκος, ό δεκα- 
νεύς Σ. Λαμπρυνάκος, ό I. Βελλέντσας, οί άπ’ ’Αλεξανδρείας έ- 
θελονταί, ό τραυμ,ατισθείς Δήμος Δέμος καί άλλοι.

Καί ή μ.έν νίκη εις πάντας μέν οφείλεται, ιδίως όμως συ- 
νετέλεσαν οί υπό τόν Γ. ’Αρβανίτην στρατιώται.*

Οί Τούρκοι καταληφθέντες ήδη Οπό πανικού έσκέπτοντο 
τίνι τρόπω νά διασωθώσιν εις 'Αλμυρόν έξερχόμενοι τής Μο-

* Μετά το τέλος τής μάχης ατίκοντο οί απο Σούρπης 2 ουλαμοί 
ύπο τούς λοχαγούς Τριάντον καί Μήλιον, οίτινες τή επιούση έπχ- 
νήλΟον εις τά ίδια μετά του Ν . ΆζελοΟ.
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νή; νύκτωρ. Κατά την ομολογίαν δε τών εν αύτη μοναχών τινέ; 
των Γκέγκιδων έν -τνί άπογνώσει των έφέροντο εύλαβώ; προ; 
τά ; εικόνα; τών 'Αγιων, ίκετεύοντε; κυρίω; τνιν Παναγίαν υπέρ 
τ*?ί; σωτηρία; αύτών, ητι; άναμφιβόλω; δεν 5ά έπετυγχάνε- 
το άνευ τη; καθ’ ολην την επιούσαν διαρκεσάση; ραγδαιοτά- 
τη; βροχή;. *Ω; έκ τούτου ό [Λεν Ν. ’Αξελό; κ*τά την ημέ
ραν εκείνην διέμ,ενεν εί; Σούρπην, ό δέ I. Βελλέντσα; [Λετά 
του Ζούρκα κατειχον την ολίγον άπομεμακρυσμένην Ι^έσιν Κα- 
στοί, έπομένω; οί έν τνί Μοννί εχθροί δεν ησαν πεπολιορκη- 
μένοι. Καί όμω; τοιοΰτος φόβο; είχε καταλάβει αύτού;, ώστε 
πολλάκι; άποφασίζοντε; νά έξέλθωσι τη; Μονή; κατά την 
ζοφώδη εκείνην καί βροχεράν νύκτα έπανηρχοντο έντρομοι έκ 
τοϋ έλαχίστου θορύβου, νομ,ίζοντε; οτι στενώ; ύπό τών έπα- 
ναστατών πολιορκοϋνται. ’Επί τέλου; άπεφάσισαν νά έξέλ
θωσι (Λετά 32 τραυματιών* επειδή δέ τινε; έξ αύτών προέ- 
τειναν νά σφάξωσι πρότερον τού; έν τη Μοννί 8 μοναχού; ό 
ταγματάρχη; 'Αλμυρού έμεινε τελευταίο; προ; ύπεράσπισιν 
αύτών. ’Αφ’ ού δ ’ έξηγαγε πάντα; τού; Γκέγκιδα; καί ή 
Μονή έκλείσθη, ήκολούθησεν ώ; γενναίο; αλλά καί φιλάνθρω
πο; στρατιώτη;.

'II οδοιπορία τού έχθρού έν τοιαύτη νυκτί καί διά τόσω 
ανωμάλου χώρου, οίο; ό άπό τη; Μονή; εί; 'Αλμυρόν, ήτο κο- 
πωδεστάτη’ κατά δέ την διάβασιν τού ποταμού Ξηριά όρμη- 
τικού καί βαθέο; τη νύκτί εκείνη έπνίγησαν περί τού; 15 
Γκέγκιδε;, ών τά πτώματα εύρέθησαν μετά ταϋτα.

Τφ έπιούσφ τη; άναχωρησεω; τοϋ έχθρού οί έπαναστάται 
είσηλθον εΐ; την Μονήν άγγελθέντε; υπό τών μοναχών, ο'ιτι- 
νε; έξηλθον εί; προϋπάντησιν αύτών φέροντε; τό Εύαγγέλιον 
καί τά ; 'Α γ. εικόνα; καί ψάλλοντε; δοξολογίαν*. Εύρον S'

* Τη πρωία της 22 ό λοχίας Γ. Αρβανίτης πληροφορηθείς οτι, 
πολλοί ’Οθωμανοί εύρίσκονται εν τοίς παρά την όροθετικήν γραμμήν 
οθωμανικοί; σταθμοί; εγνωστοποίησε τούτο προς τον Ζηκον, άλλ’ 
ούτος έπέμενε νά είσέλθωσι πρώτον εις την Μονήν. Του δέ λοχίου 
έπιμένοντος εις τήν σύλληψιν τών εν τοίς σταθμοίς ευρισκομένων 
’Οθωμανών, ό Ζηκος ανέκραξε ;■ «τόσον ακριβόν το έχετε σείς οι 
στρατιωτικοί τό αίμα» ; — «ΙΙα’ς επί κεφαλής αρχηγός πρέπει νά



ΜΕΡ02 ΔΕ1ΤΕΡ0Ν234

έν αυτή αρκετόν διπυρίτην άρτον, 4000  φυσιγγίων Σνάϊδερ, 
πολλά έφαπλώματα καί άλλα τινά είδη. Ιίαι οί μέν υπό τόν 
Γ, ’Αρβανίτην έπανέκαμψαν αύθημερόν εις Σούρπην κατ’ α
νάγκην, τά δέ λοιπά σώματα άνεχώρησαν εις Ιίελλέρια καί 
τή έπιούση εις τόν σταθμ,όν Κεφαλών, δν εύρον έγκαταλε- 
λειμμένον υπό των εχθρών καί πλήρη τροφών.

’Ενταύθα καταλαβόντες διαφόρου: θέσεις μεταξύ Πλατά
νου καί Σούρπης έξηκολούθουν ποιοΰντες διαφόρους έκδρομάς 
καί κατοπτεύσεις προς τόν 'Αλμυρόν καί τά πέοιξ, ότε άφί- 
κοντο νέα επαναστατικά σώαατα υπό τούς γνωστούς ήμΐν 
Βελλεντσαίους, τόν Α. Μητσαν καί Γ. Νικολαιδην βουλευτήν 
μ,ετά τού X. Λελούδα, περί ών ανάγκη ολίγα νά είπωμεν.

'Ο βουλευτής καί λοχαγός τού πεζικού Α. Μήτσας, ουδό
λως επί μορφώσει διακοινόμενος, έθεωρεΐτο όπωσοΰν έξησκημέ- 
νος εις τά τών άτάκτων πολέμων, καθόσον κατά μέν τω 1834 
νεαρός ετι ών διεκρίθη έπί τόλμη, κατά δέ τούς έν Κρήτη 
αγώνας τό όνομα αυτού συνιυδεύθη υπό φημης τίνος αγαθής, 
ητις δυστυχώς ού μόνον δεν ένισχύθη κατά τόν τελευταίου 
έν Θεσσαλία, αλλά καί πολύ ήμ,αυρώθη υπό τινων υπερβολών 
καί συκοφαντιών.

‘Ομολογούμε*, ως ούτε έπί στρατηγική ίκανότητι άνεδείχθη, 
ούτε έπί τόλμ.η διέπρεψεν, φαίνεται δέ μάλλον, ό'τι της πο- 
λεμικης δόξης ώρέγετο μετά τινιον Ατομικών προφυλάξεων, 
μη έπιτρεπομένων πάντοτε τοΐς όφείλουσι ήγεΐσθαι καί προ- 
κινδυνεύειν τών έπαναστατικών σωμάτων.

Επίσης ούτε αφιλοκερδής κατά τόν καταρτισμόν τού σώ-

φείδηται τού αίματος τών ύπ’ αύτδν», άπήντησεν ό ύπαξιωματικδς 
καί λαβών άπδ τής δεξιάς του αρχιληστήν λεγει  ̂ Λοιπού είσε'λ- 
θωμεν οί δύο μόνοι άνευ οπλιτών εις τήν Μονήν καί διά τής μεγά
λης &ύρας κρατούμενοι άπδ τών χειρών)). Τοιουτοτρόπως τα όπλα 
άνηρτημένα εχοντες έβάδιζον προς την Μονήν ακολουθούμενοι παρα 
τήν $έλη σιν αύτών ύπδ του δεκανεως Λ. Οΐκονομοπούλου μετά 3 
στρατιωτών. "Αμα δ’ άφίκοντο εις απόστασιυ 50 βημάτων η με
γάλη £ύρα ήνεώχθη, αντί δ’ εχθρών έφάνησαν οί μοναχοί δραμόντες 
προς υποδοχήν των. *
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ματος αύτοϋ, ούτε μετριόφρων καί συμβιβαστικός έν ταϊς με
τά των λοιπών συνεννοήσεσι υπήρξε. Πλήν ταϋτα πάντα ού- 
δόλως δικαιολογοΰσι δυσμενεστάτας τινας περί αύτοϋ κρι- 
σεις καί ανυπόστατους κατηγορίας, καθόσον ούτε στάδιον αν
δραγαθιών εύρύ προ αύτοΰ εί/ε, ούτε γενικήν τινα αρχηγίαν 
ποτέ άνέλαβε. Φίλος των επιδείξεων καί μεγαλαυχήσεων, ε- 
γων παράστημα αρρενωπόν καί πολύ τό θράσος, γινώσκων δε 
καί νά περιποιήται διέψευσε δυστυχώς επί τοϋ πεδίου τών 
πραγμάτων τάς π*αρ’ αΰτοΰ προσδοκίας* οΰχ ήττον όμως τό- 
ΰπ’ αυτόν σώμ,α έξ 150— 200 άνδρών υπήρξε τών άξιολο- 
γωτέρων της Θεσσαλίας διά τό εκλεκτόν έν γένει αυτών καί 
εμπειροπόλεμον τών άποσπασριαταρχών καί- βαθμοφόρων, οϊοι 
έτύγχανον ό έν Κρήττι διακριθείς Π. Αυκάκης, οί· Κρήτες I. 
Κλίνης καί Σ. Σκορδίλης, ό Ν. Μόσχος, οι αδελφοί Στάμου· 
η Κούκοι, ό Μ. Ροϋσος, Γ. Κουσκουρας, Κ. Ψαλτήρας, Γ. ’£^ 
λευσινιώτης, Α. ’Αδάμ, καί Π. Φλώρις μετά του. σημαιοφό
ρου Π. Χρήστου.

‘Εκτός τών ανώτερο) συμπαρηκολούθησε τώ πατρί ό φιλό
τιμος καί γενναίος αύτοϋ υιός Σταμάτιος, μαθητής τής Σχο
λής τών Εύελπίδων καί οί. σπουδασταί Σ* Μερκουρης, I. Σά- 
μιος καί Ε. Βαρδόπουλος-

‘Ο Γ. Νικολα’ίδης βουλευτής επίσης καί άνθυπολοχαγός δέν 
παρουσίασε πρόσωπον στρατιωτικής τίνος αξίας, μή δυν/,θείς 
νά συγκράτηση τό ύπ* αυτόν σώμα, ούτινος τό πλεΐστον έπα- 
νήλθεν είς τά ίδια μετά την πριυτηνσυγκρουσιν, ένω τό λοι
πόν ήκολούθησεν είς "Οσσαν καί Πηλιον τον στρατολογήσαντα 
X. Αελοόδαν, ά'νδρα του πυροβόλου καί πρίνου, αλλά μνείας 
άξιον διά τό ένεργόν μέρος, οπερ καρτερικώς έν τώ παρόντι 
άγώνι έλαβε, γνιυστόν δέ διά την υπό τής ’ Ο Αγάς σύλλη- 
ψίν του παρά τήν Κέαν κατά τήν πρώτην άπόπειραν τής είς. 
Μακεδονίαν άποβάσεως, μηνί ’Απριλίω του 1877.

‘Οπωςδήποτε ή νέα αϋτη επικούρεια ήτο λόγου άξία, χα - 
ροποιήσασα τούς έπαναστάτας, συγχρόνως όμως ή αγγελία 
τής άνακλήσεως τοϋ στρατού τούς πάντας, ώς είκός, είς ά- 
θυμίαν έβύθισεν* ούγ ήττον τά ά'τακτα σώματα άπεφάσισαν νά 
παραμείνωσιν ένισχύοντα τούς έγχωρίους μαχητάς. Καί τότε
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-πολλοί μέν των στρατιωτών ήθέλησαν ν’ άκολουθησωσιν αύ- 
τοΐς, άλλα διά παντοίων τρόπων άπετράπησαν καί έκωλύ- 
θησαν, ολίγοι δέ μόνον ζωηρότεροι έλιποτάκτησαν έκ δια
λειμμάτων* ώστε πλην τοϋ υπό τόν Τερτίπην καί Λάιον ισχυ
ρού σώματος των έν ’Αγράφοις ύπαξιοψ.ατικών καί τινες άλ
λοι προσηλθον εις τάς τάζεις των έν Άλμυρώ επαναστατών.

Τνί 30 ’Ιανουάριου, ένω τάνω ρηθέντα σώματα ευρίσκοντο 
συγκεντρωμένα έν Κεφάλοις καί Κελλερίοις, ό Ν. ’Αξελός ά- 
πελθών ρ.ετέβη εις Σέσκουλον τοϋ Π η λ ίου' έκεΐθεν S’ έπορεύθη 
εις Μακρυνίτσαν, συλλαβών καθ’ οδόν σιτοπομπείαν άπό 'Αλ
μυρού καί έφιππον χωροφύλακα κομιστήν επίσημου άλληλό- 
γραφίας, οΰτω S' ήνώθη μετά των έκεΐ έπανας·. σωμάτων.

Α' ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΥ

Τγ, 2 Φεβρουάριου οί έν τώ χωρίω Κελλέρια 650 περίπου έ- 
παναςάται υπό τούς Βελλέντσας μετά τοϋ Κυοιακίδου, τόν Α. 
Μητσαν, τόν βουλευτήν Γ. Νικολαΐδην ρ.ετά τοϋ X. Λελούδα, 
τόν I. Ζηκον, Β. Ζοϋρκον καί λοιπούς άπεφάσισαν νά καταλάβωσι 
τόν Πλάτανον. ’Επί τω άκούσματι τούτο> τινες των έθελοντών 
έξέφρασαν φόβους περί της άνεπαρκείας των δυνάμεο>ν καί μέ
σων αΰτών, οί πλεΐστοι ό'μως έφάνησαν πρόθυμοι καί περιχαρείς 
επί τω πρώτω τούτοι έπαναστατικώ τολμηρ.ατι.

’Εν τούτοις η τοϋ Πλατάνου προσβολή άπεφασίσθη ώς έξης: 
*0 Θ. Βελλέντσας, οδηγούμενος υπό Πλατανιωτών, νά εί- 

σέλθφ εις τό χωριον διά νυκτός.
*0 I. Βελλέντσας, έ'χων μεθ’ έαυτοΰ τόν γηραιόν καί έμπει

ρον ’Ακριβόν, Λιάπην, Π. Ζαδέν καί ά'λλους έκλεκτούς άν- 
δρας, νά καταλάβνι τούς ύπερκειμένους τοϋ χωρίου βράχους.

*0 Γ. Νικολαίδης μετά τοϋ X. Λελούδα νά καταλάβωσι τό 
Μ.Α. πλησιόχωρον χωρίδιον Βακλαλη.

*0 Α. Μητσας, I. Ζηκος καί Β. Ζοΰρκος νά μείνωσι Β.Α. 
έξωθεν τοϋ Πλατάνου έν τοΐς άμπελώσι της πεδιάδος, ίνα 
έμποδίσωσι την άπό ’Αλμυρού έπικουρείαν' καθ’ ό'τι γνωστόν



II ΕΠΑΝΑΣΤΑΣ1Σ TOY 1878. 237

ητο ότι έν ττί πόλει ταυτφ ύπήρχον 4000 τακτικοί καί 500; 
περίπου Γκέγκιίες.

Επειδή όέ οΰ μόνον έν τιϋ Πλατάνω εύρίσκοντο 160 Τούρ
κοι άλλα καί έν τώ ύπερκειμ.ένο> τού χωρίου 'Αγ. ’Αντωνία», 
άττε<ρ«σίσ·θνι νά προσβάλϊ) αυτούς σύγχρονοι; έκ των νώτων ο 
Α. Βελλέντσας.

’Αφ’ ού οί πάντε; έμειναν σύμφωνοι περί τού σχεδίου της 
προσβολής έκίνησαν έκ Κελλερίων τγ 10 μ. μ. τνί αύγ·ρ 
της έπιούσης κατέλαβον τάς όρισΟείσα; δέσεις αυτών.

Ό  Πλάτανος ητο πλουσία καί ώραιοτάτη χριστιανική κω- 
μόπολις έκ 320 οικιών υψηλών καί λιθοκτίςων επί της κλιτύο; 
$ύο βουνών, έν τω μέσω τών οποίων διέρχεται ποτάμιον ρεύ
μα, διαιρούν οΰτω τό χωρίον είς £υο συνοικίας, την τού *Αγ. 
’Αθανασίου καί 'Αγ. ’ΐωάννου. Κατά τον χειμ.ώνα πριν η εί- 
σέλθ'/ι τις είς τό χωρίον οφείλει νά ^ιέλθτι χείμαρρον όνόματι 
Ματάζη. Β,Δ. τού χωρίου εκτείνεται ή πενιάς τού 'Αλμυ
ρού, προ αύτης οί αμπελώνες τού Πλατάνου' προς Ν. ύ- 
πέρκειται τού χωρίου απότομος λόφος, έφ’ ού υπάρχει ή εκ
κλησία τού ‘Αγ. ’Αντωνίου, πλαγίως αύτοΰ λόφος χθαμ,α- 
λός καί έπιμηκης, όπισθεν τοΰ οποίου ά'ρχεται υψηλόν όρος.

'Ο 'Αλμυρός, κωμόπολις συγκείμενη έκ 400 περίπου ά
θλιων καί ώς επί τό πλεΐστον πλινθόκτιστων οικιών, περι- 
στοίχι^ομ,ένη ύπό δεν^οοφυτείας καί προστατευομένη υπόστρα- 
τώνος οχυρού, έν εί$ει φρουρίου, έκτος της κωμ,οπόλεως κει
μένου καί ύπό τάφρων έπίσης έςησφαλισμ.ένου, άπέχει τού 
Πλατάνου 3/ 4 της ώρας. Δυο ό^οί άγουσιν άπ’ αυτού είς τά 
όρια της Ελλάδος' ή μ.έν προς Μ. <̂ ιά Πλατάνου, ητις είναι 
καί εΰθυτέρα, ή όέ Μ.Α. όιά τών Κεφάλων κατεχομ.ένων ύπό 
τών έπαναστατών.

Περί τό λυκαυγές ό Θ. Βελλέντσας μ.ετά τού ό'εκ. Κυριακί^ου 
ηρξατο τού πυρός από τών ό$ών τού χουρίου κατά τών εν·: 
τισιν οίκίαις ώχυρωμένων εχθρών, άκολουθησαντος καί τού; ίυ' 
Βελλέντσα άνιοθεν τού χωρίου, ένώ ό Α. Βελύ,έντσας έπετέθά)' 
κατά τών έν τώ *Αγ. ’Αντωνίω όίαμ.ενόντων. - 'τ  *?ο;

’Ολίγον μετά τήν έ'ναρξιν της μάχης καί άμα τνί ανατολή· 
τού ηλίου τά τουρκικά τηλεβόλα ηχησαν τρις, ^ύναμις> ό^χθρ'Λ
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xvj άπό ‘Αλμυροΰ συμπόσουμένη εις 2000  μετά τινων τηλε
βόλων έφάνη έξερχομένη κατά φάλαγγας καί σπεύίουσα εις 
επικουρίαν των έν τω Πλατάνω πολιορκούμε νων και. νί̂ νι αιν- 
ίυνευόντων.

‘Ο τακτικός ούτος στρατός προέβη άκροβολιστικώς καί ήρ- 
ξατο τοΰ πυρός κατά τοΰ υπό τόν Μήτσα αποσπάσματος, ό'περ 
κατ’άρχάς μεν έταράχθη και ήρξατο οπισθοχωρούν ώς άσυγκρίτως 
ολιγάριθμοτερον, αλλά μέρος αύτοΰ άντεπετέθη έρρωμένως υπό 
τους βαθμοφόρους Κούκην, Αυκάκνίν καί Σκορίίλην. ΤΙ πάλη 
όμως ή το όλως ά’νισος καί οί υπό τόν Α. Μήτσαν έκινίύνΐυον, 
έάν εγκαίρως εις βοήθειαν αυτών δεν έσπευίον ό L Ζήκος, Σ. 
Μήτσας, Γ. Γούσιος καί Λακκιώτης μετά τινων άντρων, οτε 
ό εχθρός έτράπνι εις φυγήν.

Συγχρόνως κατά των έν τω χωρίω Βακλαλή Γ. Νικολαΐ- 
ίου καί X. Λελούία μετά 200 περίπου άντρων έφάνη έ- 
περχόμενον σώμα Γκέγκιίων, καθ’ ών έπετέθησαν όρμητι- 
κώς καταλιπόντες την επίκαιρον άΰτών &έσιν. Μόλις όμως 
προχωρήσαντες ολίγον ήναγκάσθησαν υπό ίσχυράς τουρκικής 
έπικουρίας νά όπισθοχοορήσοοσιν έν αταξία. Ιίαί ό μέν Νικο- 
λαΐίης άνήλθε την ‘νψηλήν Ράχιν, ό ίέ  Αελουίας παρακάμ- 
ψας ήνώθη μετά τοΰ Μήτσα καί των ά'λλων τών έν τφ π ε ίιά ί ι .  
Τοιουτοτρόπως ή έπίκαιρος δέσις τοΰ Βακ?^αλή έμεινε κενή, 
ί ι ’ αυτής όέ πρώτον οί Γκέγκιίες ήρξαντο προχωροΰντες ά- 
μαχητεί εις Πλάτανον.

’Εν τούτοις οί έν τή π ε ίιά ί ι  Τούρκοι καταίιωκόμενοι όπό 
τών λοιπών σωμάτων έξηκολούθουν φεύγοντες δρομαίοι προς 
τόν ‘Αλμυρόν' τοΰτο δε τόσω ένεθάρρυνε τους έπαναστάτας 
ώστε κατεσίωξαν αύτοός άτάκτως καί όρμητικώς, χωρίς νά 
λάβωσι τά κατάλληλα μέτρα κατ’ ένίεχομένης έπικουρίας.

Τά έν τω ’Οθωμανικώ στρατώνι τηλεβόλα έσίγων ε’ι'τε όΥ 
ελλειψιν φρουράς, όπερ άπίθανον, εί'τε ίιότι ό έ/θρός ήθελησε 
νά έπωφεληθή τής ορμής τών έπαναστατών, οθεν ή πρός τόν 
‘Αλμυρόν καταίίωξις έξηκολούθησε σχεδόν μέχρι τών τειχών 
τοΰ στρατώνος. Αίφνης, ένώ ή πείιάς ήτο πλήρης έπαναστα
τών τή ίε  κάκεΐσε ίιεσπαομενων, σώμα 300 περίπου Γκένκι- 
ίων, έξελθόν άπό τοΰ Β. μέρους τοΰ ‘Αλμυροΰ, ώομησεν. ίνα
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καταλάβφ τά νώτα αυτών* είχε δέ προχωρήσει αρκούντως 
πριν νι οί έπαναστάται έννοήσωσι τον κίνδυνον καί ά'ρςωνται 
τής ύποχωρήσεως, δύσκολου και επικιν δύνου, διότι ήταν ηδη 
εκτεθειμένοι έν τή πεδιάδι καί πολλοί αύτών άπομεμακρυ- 
σμένοι τοΰ κυρίου σώματος προς καταδίωξιν τοΰ εχθρού.

’Εκ των τελευταίων ύποχωρησάντων ήταν ό I. Ζήκος, ό αξιό
λογος καί γενναίο: υιός τοΰ Α. Μήτσα Σταμάτιος, διακριθείς 
κατά τήν μάχην, καί οί άπ’ ’Αλεξάνδρειάς έθελονταί, εν οίς 
ό ένΟουσιιυδης καί τολμηρός Γ. Γούτιος.

Δυστυχώς κατά τήν ώραν τής ύποχωρήσεως οί Γκέγκιδες 
επωφελούμενοι τής άπομονώσεως εθελοντών τινων ήδυνήθησαν 
νά έκδικηθώσι τούς κατά τήν πρώτην μετά τοΰ τουρκικού 
στρατού συμπλοκήν πετόντας ομοφύλους αυτών* δύο δ ’ έθελον
ταί από τών Σαράντα ’Εκκλησιών, συλληφθέντε: ζώντες, κατε- 
σφάγησαν πάραυτα.

'Ο γενναιόψυχος αρχηγός τών Γκέγκιδων ’Αβδουρχμάν- 
αγάς έφιππος καί άψηφών χάλαζαν σφαιρών παρώτρυνε τούς 
υπ’ αυτόν εις τήν μάχην, οίτινες μεγίστην προς τον θάνατον 
δεικνύοντες περιφρόνησιν τυφλοΐς ό'μμασι διά τών γιαταγα- 
νίων έπετίθεντο καί επί τών πτωμάτων τών συστρατιωτών 
αύτων έβαινον.

Ούτω τινές αύτών είσελθόντες είς τινα τών συνοικιών τού 
χωρίου έθηκαν πΰρ καί άπετέφρωσαν §ν έργαστήριον, ήρξαντο 
δε $ραύοντες τήν $ύραν γειτονική; οικίας, δτε έξελθών άπό 
τοΰ έξωστέγου αυτής ό ιατρός Γ. ΙΙαπαδόπουλος λέγει αυ
τοί; άφόβιος: ·— Τί ζητείτε παρ’ ημών; εδώ δέν ύπάρχουσιν 
έπαναστάται, είμεθα όλοι ραγιάδες! . . .

Μόλις προέφερε τάς λέξεις ταύτας καί σύγχρονο; πυροβο
λισμός 10— 12 οπλών Γκέγκιδων ρίπτουσιν αυτόν νεκρόν. 
Εις τήν αίματόφυρτον 9έαν τοΰ δυστυχούς αυτού, ούτινος τό 
αίμα ήρξατο καταρρέον άπό τοΰ έξωστέγου εις τήν οδόν, οί 
άγριοι Γκέγκιδες Ιτι μάλλον άποθηριοΰνται καί σύρουσι τά 
ξίφη κατά τών αόπλων καί άπροστατεύτιον κατοίκων τής συ
νοικίας εκείνης τού χωρίου. Γείτων τις τοΰ ιατρού φονεύεται 
επίσης καί ή κεφαλή αύτοΰ άποκόπτεται διά μαχαιριού, πλη
γώνεται δέ ό Κ. Τσέτας, ούτινο; τό τέκνον φονεύεται. ’Επίσης
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φονεύεται το τέκνον τη; γήρα; Βησάρενα; και διάφοροι άλλοι 
τραυματίζονται καταδιωκόμενοι’ το δε κακόν 5ά έλάμβανε 
μεγαλειτέρα; διαστάσει;, άν την αχιγμ/Μ εκείνην δεν ά<ρι- 
κνεΐτο ό αρχηγό; ’Αβδουρχμάν-άγά;, ό'στι; συναγαγών αυ
τού; έξηλθε τοΰ Πλατάνου ούτινο; κατά μέγα μέρο; έκρά-
τουν οι επανασταται.

Τοιουτοτρόπω; οί εχθροί άριθμουντε; νί̂ 'Λ οτερί του; 180 φο- 
νευμένου; *καί τραυματία; δεν κατέλαβον τον Πλάτανον, άλλ 
άπεσύρθησαν εί; 'Αλμυρόν, καταλιπόντε; καί τον Αγιον Αν
τώνιον, α; λ ή ν των ολίγων Γκέγκιδων καί Αιγυπτίων, οιτινε; 
ω/υρώθησαν έν τνί οικία Δεσποτοπούλου των τη; συνοικία; 
του 'Αγίου ’Αθανασίου.

Τοιαύτη ύπηρξεν η εΰνου; αύτη τοί; ελληνικοί; οπλοι; μάχη, 
καθ’̂ ν έκ των επαναστατών έφονεύθησαν περί του; 10, έν οί; ό 
Ε. Φορτοτηρα;, Α. Πανταζώνα; η Καραβάνα;, Δ. Ι’καβάσο;, 
Γ. Μακετών, Γ. Δράλη; καί X. Βλάχο;* έτραυματίσθησαν δέ 
ό II. Χρήστου, Κ. Τσιγγοδημητρόπουλο;, Π. Σακελλαρίου,Κ. 
Βεργόπουλο;,ό σοψ.ατάρχη; I. Βελλέντσα; κατά τόν μηρόν καί 
ό πολύτιμο; Γ. Γούσιο;, άπολέσα; τόν άριστερόν οφθαλμόν.

Καί οί μέν υπό τόν Α. Μητσαν καί Ζοΰρκον άπήλθον εί; 
Κελλέρια,οί δέ ύπό τόν Γ. Νικολαίδην καί Λελούδαν εί; Κοκ- 
κωτού;, των λοιπών σωμάτων διαμεινάντων έν τοί; Μ.Δ. μέ- 
ρεσι τοϋ Πλατάνου.

Τνί έπιούστι ό έχθρό; άπεπειράθη καί αύθι; νά εισέλθνι εί; 
τό χιυρίον, άλλ’ άποκρουσθεί; ύπό τών Βελλεντσαίων, του Ζη- 
κου, Λαμπρυνάκου καί τινων Πλατανιωτών έπανηλθεν εί; 
'Αλμυρόν. Τνί 5 ό'μω; Φεβρουάριου οί έν τνί οικία του Πλατάνου 
3 Γκέγκιδε; μετά 35 Αιγυπτίων ύπό τόν Τσαοσαμάν-άγάν 
καί Μαχμούτ-άγάν, βλέποντε; έπερχόμενα αύθι; έκ τών πέριξ 
καί τά λοιπά έπαναστατικά σιόματα, έτόλμησαν έςο&ον καί 
κατέφυγον εί;'Αλμυρόν, φονευθέντων 2.

• I
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Β' ΜΑΧΗ ΤΟΤ ΠΑΑΤΑΝΟΤ
Μέχρι τής 8 Φεβρουάριου ό εχθρός ήσυχαζεν έν ‘Αλευρο/ 

κατά τήν ημέραν S i ταύτην άφίκοντο άπό Βώλου Ζεϊβέκοι 
τινες άπό τής Μικράς ’Ασίας καί ολίγοι τακτικοί, συγχρόνως 
όμως άφίκοντο καί 25* περίπου φοιτηταί Οπό τον καθηγητήν 
του ’Εθνικού Πανεπιστημίου Ν. Νικολαί'^ην άνδρα εύριυπαϊκής 
φήμης περί τά μαθηματικά, ευτολμίας S i  σπάνια σείγματα 
παρασχόντα κατά τους έν Κρήτν; προηγούμενους αγώνας, άλλ’ 
ή$η έν ψυγική ταραχή καί συγχύσει οιατελούντα ώς έκ των 
οδυνηρών τού βίου αυτού περιπετειών. '"Οθεν τά επαναστατικά 
σώματα τής έπαρχίας 'Αλμυρού συνεκεντρώθησαν είς Πλάτανον, 
ένθα ήρξαντο όχυρούμενα έκ τού προχείρου, καθ’ δτι ή έπίθε- 
σις τών Τούρκων έθεωρεΐτο βέβαια καί άναπόφευκτος.

Πραγματικώς τή 6 π . μ. τής 12 Φεβρουάριου ημέρας Πα
ρασκευής, έν ή συνήθως συνάπτουσιν οί Τούρκοι τάς μάχας, 
πολυάριθμος οθωμανικός στρατός έφάνη έξερχόμενος τού απέ
ναντι 'Αλμυρού.

Περί τής ^υνάμεως ταύτης μανθάνομεν άπό τού ί^ίου τη 
λεγραφήματος, ό'περ ό αρχηγός αύτής, άντιστράτηγος Μουχλή 
πασάς, Siεβίβασεν εις Ιίωνσταντινούπολιν £ιά τού στρατιω
τικού ^ιοικητού ’Ηπειρο-Θεσσαλίας ’Αβδή πασά, εχον ώς εξής:

«Προς άνάκτησιν άπό τών έχθρικών χειρών τού χωρίου Πλα
τάνου είχομεν έκτελέσει προηγουμένως τάς άπαιτουμένας κα
τοπτεύσεις. ’Επί τούτω έκ τής υπό τόν συνταγματάρχην ’Α-

* Έ ν  οίς ό Μ. Σ τ ε λ λ ά κ η ς .  Γ .  Φ ικιώρης, Π. I. Π ο λ ίτ η ς ,Ι .Α .  Κ α ϊά 
φας, Δ .  Π α π ο ύ λ α ς ,  Ν .  Σ π υ ρ ό π ο υ λ ο ς ,  Ξ .  Ίορδανίδης, Μ. ’Έ β ε ρ ε τ ,  
Σ . Κ α ρ α β ίτη ς ,  Α . Τ σ α γ ρ ή ς ,  Γ .  Κ α ριοφ ύλλη ς, Α .  Λ ινάρδος, Δ .  Γ κ ά -  
τσης, Τ .  Τ ρ ια ντα φ υ λλό π ο υ λο ς ,  I. Κ α ρκαξή ς, Μ. Ι Ι α π α δ ια μ α ν τ ό -  
π ο υ λ ο ς ,  Α .  Λ υ κ ο μ η τ ρ ό π ο υ λ ο ς ,  Α . Σ ισ ίνη ς , Ν'. Π ε ζ ό π ο υ λ ο ς ,  Ξ .  Κ ω -  
σ τόπ ου λος , Ό .  Μ αυρογεννη ς, Ν .  Γ ια ννοΰτσ ος , Κ . Μ α ρ οΰ γκ α ς, Μ .  
Λ υ μ π ε ρ ό π ο υ λ ο ς  Ε π ί σ η ς  μ ε τ ά  τώ ν  α νω τέρ ω  παρευρέΟ ησαν εν  
τή  μ ά χ η  τού Π λ α τά ν ο υ  οί φ ο ιτη τα ϊ Π. Κ ουρής, Γ .  Κ α νδυλώ ρος ,  
Κ . Β ελίνης  καί Ν .  Μ α τζα ρ ά κ η ς' έν ΙΙηλίορ δέ π ροσ ήλθον  α ύ τ ω  ά π ό  
ά λ λ ω ν  σ ω μ ά τ ω ν  ό Γ .  Κ α σ ιμ ά τ η ς ,  Δ .  Π ο λ υ ζω γ ό π ο υ λ ο ς ,  Ε  Σ ιλ α ι -  
ο ή ς ,  Ν .  Καίρτ,ς. Κ . Κ ουρής
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κιάχ-βέην στρατιωτικης μοίρας, συνισταμένης έκ 3 ταγμά
των πεζικού, 1 ορεινού και 2 πεδινών τηλεβόλων, 2 ίλών 
ιππικού και 4000  άντρων επικουρικού στρατού, άπεστάλη 
1 τάγμα  πεζών εί; τά στενά των Κοκκωτών, όπως άποκό- 
ψνΐ την άπό τ^ς έκεΐ ό&οΰ υποχώρησιν των εχθρών* συνάμα

οί· Ζεϊβέκοι μετά 1 ίλης ιππικού άπεστάλησαν' προς τά  
ρ.έρη Σούρπης, ϊνα έμ.πο$ίσωσι την έκεΐθεν έ'πέλευσιν εχθρι
κές επικουρίας. Εϊτα ό επικουρικός στρατός ώρίσθη. ίν’ απα
σχόληση τους εχθρούς εις τό μέτωπον, έν ω 4 τάγματα έκ
της άριστεράς καί 2 ίλαι ίππικοΰ μετά Ζεϊβέκων έκ της Δε
ξιάς πτέουγος ώρίσθησαν προς έφοδον. Οί μένοντες Ζεϊβέκοι 
μεθ’ ένός τάγματος καί των τηλεβόλων έτάχθησαν εις τό 
μέτωπον».

Κατά της $υνάμ.εως ταύτης οί έπαναστάται $έν εΐχον ν’ άν- 
τιτάξωσι πλέον τών 680 άν^ρών μετά τινων εγχωρίων' οΰχ 
έττον άπεφάσισαν νά Οπεααοπίσωσι τό χωρίον έρρωμένως, κα- 
ταλαβόντες τάς έξης δέσεις :

Τον "Λ,γ. ’Αντώνιον κατέλαβεν ό Α. Βελλέντσας καί ό κα
θηγητές Ν. Νικολαί^ης μετά σώματος 160 άντρων, μέρος τοϋ· 
οποίου έτοποθετηθη εις άπόστασίν τινα άπό της εκκλησίας, 
προς τό χωρίον Βακλαλη.

Τάπρός Α. καί ό'πισθεν του *Αγ. ’Αντωνίου υψώματα, αντί 
του προσυμφωνηθέντος Βακλαλη, ό βουλευτής Γ. Νικολαί&ης 
μετά τοΰ X ,  Λελούίία, Α. Φιλίππου καί του Γάλλου V. Cyrill 
μετά 60 ανιαρών.

Τό πρός τά ^εξιά του λόφου του *Αγ. ’Αντωνίου έπίμηκες 
ύψωμα κατέλαβαν ό Α. Μητσας μετά 60 άνίρών καί τών 
άποσπασματαοχών Αυκάκη, Λακκκότη καί Ψαλτέρα.

‘Ο I. Βελλέντσας, καί τοι τραυματίας, κατέλαβε την ίάέ- 
σιν Πλάκες .ό'πισθεν του 'Α γ. ’Αντωνίου, σημεϊον ΰποχωρη- 
σεως, μετά 30 άνίρών.

Τους Δ. του Πλατάνου παρά τό Βακλαλη λόφους ό I. Ζη- 
κος, Σ. Λαμ.πρυνάκος καί μέρος του σώματος Α. Μητσα ώπό 
τόν υιόν αΰτοΰ Σταμ.άτιον καί τους άποσπασμ-ατάρχας Σκορ- 
^ίλην ααί Ροϋσον μετά 60 άν^ρών. ..
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Ό  Θ. Βελλέντσας μετά του $εκ. Ιίυριακίδου καί 65 άν
τρων κατέλαβε την Α. πλευράν του χιυρίου.

Τα προ τοΰ χωρίου έγερθέντα όχυρώμ,ατα 50 Πλατανιώται 
υπό τόν Καρακώσταν, Καρβουνάρην Πεταλο&ημον καί Ξύ$ας.

Οΰτω παρατεταγμένοι οι έπαναστάται έ^χημάτιζον ήμ.ικύ- 
κλιον, ούτινος τά μέν ^ύο άκρα άπετέλουν ό "Αγ. ’Αντώνιο; 
καί οί παρά το Βακλαλη λόφοι, το Sk βάθος ή όπισθεν τοΰ 
'Αγ. ’Αντωνίου ράχις καί τά άνωθεν αύτης ύψώμ.ατα. Προ 
του ημικυκλίου τούτου ως προφυλακή ύπαρχον τά προ τοΰ 
Πλατάνου οχυρώματα καί ή Δ. πλευρά τοΰ χωρίου ή όπερα- 
σπιζομένη υπό τοΰ Θ. Βελ^λέντσα μ.ετά τοΰ Κυριακί^ου. Ση
μειωτέου όμως ότι τό Βακλαλη, η ίόέσις ‘Αλωνάκια καί "Α
γιος ’Ιωάννης μ.έχρι Μύλου X. ’Αλέξη, ά'τινα έπρεπε καί ά- 
πεψασίσθη νά καταληφθώσιν, άφέθησαν ελεύθερα εις την εχ
θρικήν έπίθεσιν !

Περί την 9 της πρωίας ό εχθρός προχώρησα; βραδέως £ir,- 
ρέθη είς 3 κύρια σώμ,ατα, ών τό μέν α'. όλευθύνθη κατά των 
έπί των λόφων Βακλαλη I. Ζηκου καί Ααμπρυνάκου’ τό βλ ρ.ετά 
του πυροβολικού κατά των έν ‘Αγ. ’Αντωνίω καθηγητού Ν. 
Ρίικολαί^ου καί Α. Βελλ,έντσα καί κατά των προχωμάτων των 
Πλατανιωτών καί άλλων έγχιορίων’ τό γ '. ό\αιρεθεν επίσης 
είς 2 τμήματα κατά της Α. πλευράς τοΰ χωρίου, ένθα ό Θ. 
Βελλέντσας καί $εκανεύς Κυριακί^ης, ό λοχίας ΓΙαπαγεωρ- 
γίου καί ό βεκανεύς ’Αν^ρεόπουλος μετά 60 στρατιωτών καί 
15 εγχωρίων, έν οίς ό ’Ιωάννης καί Χοήστος Ιίαταραχιά, II. 
Μαργαρίτην

‘II μάχη ηρξατο ίιά  σφοδρού πυράς τού εχθρικού πυροβο
λικού κατά των έν ‘Αγ. ’Αντωνίω, ένώ τά 2 τμήματα τοΰ 
γ '. σώματος, ίιελθόντα $ιά της δέσεως ‘Αλωνάκια, έπετέθη- 
σαν κατά της Α. πλευράς τού χωρίου μετά τάξεως καί πο
νηριάς* <5ιότι μετά τούς πρώτου; πυροβολισμούς όρθιους καί έν 
πυκννί τάξει είς άπόστασιν 600 βημάτων, το δεύτερον τμήμα 
προχώρησαν <5εςιόθεν τού πρώτου προσεποιηθη ό'τι πυροβολεί 
κατ’ αυτού, ίνα έξαπατησν) τούς έπαναστάτας, αναμένοντας 
από στιγμής είς στιγμήν έκ Σούοπης τόν λό/ον των Θηβαίων. 
Καί κατ’ άρχάς μ.έν τό τέχνασμα έφερε μικράν σύγχυσιν είς
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τούς έπαναστάτας, εγκαίρως όμως έννοηθέν άπέτυχε, ή S i  
μάχη έξηκολούθησε προς στιγμήν πεισματώδης, κρατηθέντος 
του εχθρού έν αμηχανία παρά τούς αμπελώνας τού χωρίου' 
άλλα τέλος ά'τακτοί τινες κατώρθωσαν νά εισέλθωσιν είς αυτό 
καί δ'έοίοτι πυρ, άρξάμενοι της λεηλασίας, των έν τοϊς όχυ- 
ρώμασι Πλατανιωτών άναγκασθέντων νά ύποχωοήσωσι προς 
τον &Αγ. ’Αντώνιον. ’Αλλά καί ό Θ. Βελλέντσας εσπευσεν είς 
βοήθειαν των έν αΰτώ καί των παραπλεύρους αύτοΐς μαχομέ- 
νων Α. Βελλέντσα, καθηγητού Ν. Νικολαΐδου, Α. Μήτσα καί 
λοιπών, καθ’ ών διευθύνετο τό πυροβολικόν καί ισχυρά πεζική 
δύναμις, δ ι’ δ καί εις δυσχερεστάτην περιελθόντων &έσιν, καθ’ 
ό'τι καί οί παρά τό Βακλαλή, τρις άποκρούσαντες την έχθρικην 
έφοδον μετά μεγάλων ζημιών, είχον άναγκασθή τέλος νά ύ- 
ποχωρήσιυσι, τραυματισθέντος καί τού ανδρείου δεκανέως Σ. 
Ααμπρυνάκη. Τοιουτοτρόπως ού μόνον κίνδυνος έπέκειτο νά 
περικυκλωθώσιν υπό τού έχΟρού, αλλά καί ή όλεθρία δσω καί 
συνήθης έ'λλειψις τών πολεμεφοδίων ήδη ήρξατο.

Περί την μεσημβρίαν η ύποχώρησις ήρξατο προς τάς Πλά
κας, καταβάντος άπό της 'Γψηλοράχεως καί τού βουλευτού 
Νικολα'ίδου' έξετελέσθη δέ μετά τίνος τάξεως, καί τοι τε
μάχια 4 — 5 σφαιρών καί λίθων είχον τραυματίσει μέχρι τούδε 
τον από Καλκίδος Μαρμαράν, ’Ακριβόν, I. Σοφαδίτην, Γ. Πάλ- 
λαν, Δ. Μιχάλην, έλαφρώς δέ τόν Α. Σισίνην καί τον Α. Βελ- 
λέντσαν, δστις, βλέπων την βακτηρίαν του ^ραυοθεΐσαν ύπό 
έχθρικης σφαίρας, ωκτειρε την σκοπευτικήν τού έχθρού άνικα- 
νότητα, διά φράσεων ύπενθυμιζουσών την απλοϊκότητα καί 
τό άπότομον, άλλ’ άμα καί άτρόμητον τών πολεμιστών έκεί- 
νων πατέρων τού 1821.

Ό  I. Βελλέντσας έπροστάτευσε τολμηρώς την ύποχώρησιν 
μετά τού δεκανέως τού πεζικού Ν. Μαρμαρά καί ’Ασημακο- 
πούλου μετά 10 στρατιωτών, καθ’ ην είς καί μόνος έφονεύθη.

Κατά την κρίσιμον εκείνην στιγμήν 2 μ μ. άφίκετο είς 
Κεφάλους ό τών Θηβαίων λόχος υπό τούς Κουκούλεζαν, Πε- 
τούσην καί Α. Μπέλλον ιατρόν, μεθ’ ών καί ό της Σχολής 
τών Εύελπίδων Ματθαιόπουλος.

Μέρος τού λόχου τούτου, ώ είχον ακολουθήσει καί τινες
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άπό Σούρπης υπό τον Φράγγον ’Αθανασίου, συνεπλάκη μετά 
Γλης τουρκικού ιππικού, καθ’ ου έρρωμένως έμάχετο' ούχ ήτ- 
τον ου.ως ό κίνδυνος άπό στιγμής εις στιγμήν καθίστατο με- 
γαλείτερος, ώς έκ των έπερχομένων εχθρικών δυνάμ,εων. Εις 
επικουρίαν ό'θεν αύτοΰ έ'σπευσεν ό Θ. Βελλέντσας μετά των 
άπό Πλατάνου Παντελή και Μαργαρίτη,καί ό Κυριακίδης μετά 
10 στρατιωτών, ένωθέντες δ* ύπεχώρησαν έν τάξει προς τούς 
Κεφάλους, άπολέσαντες 2 [χάνους άντρας καί ενα αίχμ.αλω- 
τισθέντα, έν ώ έκ των Τούρκων έφονεύθησαν περί τούς 30 .

Περί την 4 μ. μ. ή μάχη έπαυσε καί έν Πλατάνω, των ε
παναστατών στερουμένων ήδη πολ,εμεφοδίων καί άποσυρθέν- 
των έν τάξει εις Κελλέρια, Βρύνιαν καί τάλλα απέναντι της 
Σούρπης χωρία, μετ’ άπωλείας 16 φονευμένων^ έν οίς ό Ν. 
Γιαννιώτης, Κ. Παναγιώτου, Δ. Κατσιγιάννης, Θ. Σικιώτης, 
Δ. Παραλής, καί 14 τραυματιών έν οίς Σ. Μερκούρης, Δ. 
Βάθης, Κ. Βαρούς, Α. Μαλακατάς, έν ώ αί τοΰ εχθρού άπώ- 
λειαι άνηρχοντο εις 130 περίπου φονευμένους καί τραυματίας.

Καί τοι οί έπαναστάται ύπεχοόρησαν, ή άντίστασις ύπηρξεν 
αρκούντως κρατερά, ώστε έν τή έκθέσει αυτού ό Μουχλή-πα- 
σάς διετείνετο ό τ ι : «η φρουρά τού Πλατάνου συνέκειτο έκ
2 ,000 τακτικών στρατκυτών» !

Μετά την ύπόχώρησιν τών επαναστατών οί Τούρκοι κατα- 
λαβάντες τον νΑγ. ’Αντώνιον κατέκαυσαν καί αυτόν, ώστε ή 
ωραία τού Πλατάνου κωμάπολις κατά την άπαισίαν έκείνην 
ημέραν μετεβληθη σχεδόν εις ερείπια, τό τέταρτον ήδη πυρ- 
ποληθείσα άπό της μεγάλης έπαναστάσεως τού 1821.

’Εν τ·7ι μάχν) ταύτφ άναφέρουσι καί τό έξης έπεισόδιον. 
Παΐς δεκατετραέτης, όνάματι I. Κ. Νικογιαννοπουλος, κατα- 
διωκόμενος ύπό Γκέγκιδων καί φέρων έπί τών νώτων αύτοϋ 
τον νεώτερον αδελφόν του έπληγώθη εις τον ποδα, καί όμως 
κρατών μετά στοργής τό δυσβάστακτον αύτού φορτίον διη- 
νυσε π7.έον της ώρας καταπυροβολούρ.ενος και τέλος κατωρ- 
θωσε να σώσφ εαυτόν καί τό δυστυχές νήπιον.
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ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΗΛΙΟΥ ΚΑΙ Ο Σ2Η2

ΔΙΟΡΓΑΝΠΣΙΣ ΤΗΣ ΕΝ ΠΗΛΙΠ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΠΣ
Μετά την άφήγησιν των έν τή έπαρ/ία 'Αλμυρού κατά τό 

μάλλον καί ήττον ευνοϊκών τοίς έπαναστατικοΐς ό’πλοις πο
λεμικών συμβάντων, οΰδεμ,ιάς εκτοτε συμπλοκής γενομένης 
πλήν τινων ασημάντων άψιμ.αχιών,* έπανερχόμεΟα εις την η
μέραν της εις Πήλιον άφίξεως του γ. αρχηγού, προεκθέτοντες 
της άφηγήσεως των πολεμικών γεγονότων την πολιτικήν καί 
στρατιουτικήν διοργάνωσιν του τόπου.

'Ο Ζ. Μπασδέκης μοίραρχος της χωροφυλακής,πατρίδα εχων 
τό Πήλιον, εφερεν ον όρια γνωστόν έκ του μητρόθεν πάππου, 
άν^οός φημ.ιζομένου όπωςοΰν τά πολεμικά έν τη έποχή, αύτοΰ, 
έξ ου ή νΰν προς τήν Ζαγοράν σωζομένη K a . H 6 a - M n a a d e x η 
καί τά ' Γ α μ π ο ν ρ ι α - Μ π α σ ΰ έ χ ή  άνωθεν της Μακρυνίτσης.’Αλλά 
δεν η το επόμενον ό εγγονος τοΰ αρχαίου έκείνου όπλαρχηγοΰ 
νά φέρνι μετά τοΰ ονόματος καί την στρατιωτικήν επίσης α
ξίαν* εάν δέ στερούμενος ταύτης καί μη άναλογιζόμενος άρ 
κούντως τάς τε προς την ιδίαν πατρίδα καί τό Πανελλήνιον 
σοβαράς εύθύνας δέν έδίστασε ν’άναλάβτ) την γ . αρχηγίαν τοΰ 
Πηλίου, οΰ μόνον αυτόν αλλά καί την Ιν. ’Επιτροπήν ίύεωροΰ- 
μεν άξιόμευ,πτον, καθ’ ό’σον ήδύνατο ν’ άποστείλ·ρ άντ’ αύτοΰ 
άνδρα δεδοκιμασμένης στρατιωτικής αξίας, ικανόν νά έπιτα- 
χθή τοΐς διαφόροις σωματάρχαις καί διευΟύνγ έπιτυχώς τά έν 
Θεσσαλία, την υπεράνω τοΰ Βώλου μάλιστα σπουδαίου χαρα
κτήρα προσλαβοΰσαν έπανάστασιν.

’Αλλ’ έάν ώς στρατιωτικός αρχηγός ό Ζ. Μπασδέκης έστε- 
ρεϊτο της αναγκαίας αξίας, ώς μέλος όμως της Π. Κυβερνή- 
σεους ητο καταλληλότατος ού μόνον διότι εις τό όνομα αύτοΰ 
μέρος των κατοικούν τοΰ ΓΙηλίου θαρραλέους έδράξατο των ό'- 
πλουν, αλλά καί διότι, φιλόπονος ών καί ικανός εις τά της 
λοιπής διοικητικής υπηρεσίας, μετά πολλοΰ τοΰ ζήλου καί τής 
δραστηριότητος είργάσθη.

* Έν Κχρατσαλή καί επί τής εις Φάρσαλα άγούσης, οτε καί ήχ- 
μαλωτίσΟησαν Τούρκοι τινες υπό τοΰ λόχου των Θηβαίυυν.
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Ειν’ αληθές ότι, ώς στρατιωτικός ύπαρχηγός διωρίσθη εις 
των έξαδέλφων του, ώπερ κυρίως άνετέθη ή περί των στρα
τιωτικών μέτρων φροντίς' δυστυχώς όμως οΰτε αύτός έτύγ- 
χανεν δ κατάλληλος καί αρκούντως ικανός διά τά βαρέα κα
θήκοντα καί τάς μ,εγάλας εύθύνας δέσεως τοιαύτης.

'Ο Κ. Γαρέφης, ύπηρετήσας τή οθωμανική κυβερνήσει ώς 
αρχηγός της εγχωρίου πολιτοφυλακής, είναι αξιέπαινος ώς έν 
τοις πρώτοις άποδεξάμενος την ιδέαν της έπαναςςάσεως, πρώ
τον δ ’ αύτόν f/,ετά τού αδελφού του Δ. Γαρέφη η Κατσούδα 
βλέπομεν έν Πηλίω προθύμ.ως ύποδεχόμενον τούς άπδ Σουρ- 
βιάς διαφυγόντας καί παντοίας καταβάλλοντα υπέρ αύτών 
προσπάθειας. Δεν επρεπεν δμως διά τούτο ν’ άνατεθή αΰτφ 
εργον άνώτερον τών διανοητικών δυνάμ,εων καί πολεμ,ικών γνώ- 
σεοθν του, διότι τδ κυριώτερον ίσως προτέρημα αυτού ώς στρα
τιωτικού αρχηγού ήν ητών τοποθεσιών ακριβής καί λεπτομε
ρής γνώσις'έκτόςτούτου ουδέ κατ’ έλάχιστον ήδύνατο νά συμ
πλήρωσή την έλλειψιν τών στρατιωτικών προσόντων τού Ζ. 
Μπασδέκη. Ούτω λοιπόν έν τοϊς προσώποις άμ.φοτέρων η έπα- 
νάστασις τού Πηλίου έστερειτο τών προσηκόντων στρατιωτι
κών αρχηγών, οθεν εντεύθεν καί οί έκ προοιμίων λόγοι τής 
αποτυχίας. ’Αφ’ ού δέ ούτω τά κυριώτερα στρατιωτικά μέ
τρα παρημελήθησαν, εις τά της πολιτικής καί οικονομικής 
διοικήσεως έδόθησαν τύποι άπαιτοΰντες πολλάς τάς έπασχο- 
λήσεις, καθ’ όλου δ ’ είπεΐν διωργανώθη διοικητική λειτουργία 
οίονεί παγιωθείσης καί έν άσφαλεία διατελούσης χώρας.

’Αναλαβόντες την λεπτομερή άφήγησιν τών άφορώντων την 
έπανάστασιν τού 1878, ίν’ αύτη τώ μ,ετέπειτα ίστοριο- 
γράφω τής μετά τον αγώνα τού 1821 ελληνικής ιστορίας 
χρησιμεύσν] ώς πηγή ακριβής όσον ενεστι καί λεπτομερής, δεν 
νομ,ίζομ.εν ά'πο σκοπού την έκθεσιν τού έν Πηλίω διοικητι
κού συστήμ.ατος, κατά τήν τρίμ.ηνον καί επέκεινα διάρκειαν 
τής έπαναστάσεως.

Καί τοι ό χειμών ήτο δριμύτατος, άμα τή άφίξει τού Ζ. 
Μπασδέκη οί κάτοικοι τών διαφόρων χωρίων εσπευσαν ν’ άπο- 
στείλιοσι πληρεξουσίους εις "Αγ. Λαυρέντιον προς έκλογήν τής 
Π. Κυβερνήσεοις* οί πρώτοι δέ τούτων σπεύσαντες διεκοίνω-
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σαν προς τούς Προξένους τών Ευρωπαϊκών δυνάμεων επανα- 
στατικήν προκήρυξιν έχουσαν ώς έξης :

Έν όνόματι τού έθνους 
Ή  Προσωρινή Κυβέρνησις του Πηλίου 

Προς το Υπουργικόν Συμ.βούλιον των Ελλήνων.
Ή ήμετέρα επαρχία μή δυναμένη νά υποφέρω επί πλέον τάς α

νήκουστους κακώσεις καί φοβέρας καταπιέσεις, εις άς ή τε τιμή 
καί ή περιουσία ημών είναι εκτεθειμένη, καί βλέπουσα δτι ή ησυ
χία αυτής παρεγνωρίσΟη καί παρεξηγήθη μέχρι τουδε, ήρατο τά 
όπλα ώς εις άνθρωπος, δπως κηρύξν) την τε ελευθερίαν καί τήν 
μετά τής μητρός Ελλάδος ενωσιν αυτής υπό το σκήπτρον τής Α. 
ΔΙεγαλειότητος τού συνταγματικού βασιλέως των Ελλήνων Γεωρ
γίου τού Α'.

Οί υπογεγραμμένοι διορισθέντες μέλη τής Π. Κυβερνήσεως προσ- 
τρέχομεν εξ όνόμ,ατος των έντολέων, οίτινες έξελέξαντο. ημάς πλη
ρεξουσίους των, καί πάντων των συμπολιτών ημών προς τήν προσ
φιλή ημών μητρόπολιν καί έπικαλούμεθα πάσαν τήν δυνατήν αυ
τής συνδρομήν, δπως τύχωμ,εν τής πραγματοποιήσεως τών αισίων 
ευχών τού έλληνισμ,οΰ. Έάν έγκαταλειφθώμεν εις ημάς αυτούς, ών 
ή υλική δύναμις δυστυχώς δεν $ά φθάντ) εις το ύψος τών ηθικών 
ήμών δυνάμ,εων, οί αίμοχαρεΓς ημών τύρανοι δεν S ’ άπόσχωσι τού 
νά ύποβάλωσιν ημάς εις πάσας τάς καταστροφάς τών δυστυχών 
Βουλγάρου, ή δε φωνή ολοκλήρου δυστυχούς έθνικότητος έσται εις 
τά δμματα αυτών έγκλημα, δπερ τιμωρηθήσεται διά τής ολοσχε
ρούς έξαφανήσεως.
' Πεπεισμένοι δτι ή ήμετέρα φωνή άκουσθή έν τή καρδία πάν

των τών Ελλήνων από τού ελάχιστου μέχρι τού ίσχυροτάτου, έ- 
χομ,εν τήν τιμήν νά ύποσημ,ειωθώμεν.
» Ή Προσωρινή Κυβέρνησις
Ζ. Μπασδέκης Α. Βογιατσής Κ. Γαρέφης Ε. Σταμούλης
Ζ. Φυτάλης Γ. Νικολάου Κ. Σακελλαρίδης Κ. Κοτσαμάνης.

Βραίύτερον 60 πληρεξούσιοι έκ τών διαφόρων χωρίων συ- 
νελθόντες έν Πορταρια, ένθα μετέβη από Δρακίας καί τό επα
ναστατικόν σώμα, έξελέξαντο ώς μέλη τής Π. Κυβερνήσεως 
τούς έξης :

Κ. Σακελλαρί^ην, Κ. Γαρέφην, Κ. Κοτσαμάνην, Κ. Ζα- 
μανού^ην, Α. Βογιατσήν, Ζ. X. Κιτελήν, Γ. Νικολάου, I. Λα
ναρά ν, Ν. Μπαντήν, πρόεδρόν 8* αυτής τον Ιερώνυμον Κασσα-
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βέτην και αντιπροέδρου; τον Ζ. Μπασδέκην καί Ε. Σταμού- 
λην ιατρόν, αγαθόν καί πρόθυμον.

Είναι αληθές οτι, καί τοι έντιμοι καί πλη’ρει; ζήλου οί α
νώτερου άνδρες, έν οί; πολλοΰ σεβασμού άξιο; ό γνιραιό; μεγα- 
λέμπορο; I. Κασσαβέτης, ύπαρχον ομω; ούχ ήττον έν Πηλίω 
πρόσωπα καταλλτιλότεοα προ; γενικωτέραν έξέγερσιν τη; έ- 
παναστάσεου;" άλλα ταϋτα προσκληθέντα η δέν μετέβησαν 
ποσώ; εΐ; Πορταριάν η μεταβάντα δέν προύθυμοποιήθησαν νά 
μετάσχωσι τη; Κυβερνησεως. Τοιοΰτοι οί αξιότιμοι πρόκριτοι 
Ν. Φιλιππίδη; άπό Μηλεών καί Α. Φρόνιμο; άπό Ζαγορά;, 
ών η φοόνησι; ήτο ύπερτέρα ί'σω; τη; φιλοπατρία; καί αύτα- 
παρνησεω;. "Αλλων όμω; άξιομεμπτοτέρα η διαγωγή, διότι 
άπό πολλοΰ άδελφοί μεμυημένοι ό'ντε; είχον ύποσχεθή καί κα
θήκον αυτών ήν νά συνδράμωσι την έπανάστασιν η μάλλον αυ
τοί πρώτοι νά ύψώσωσι την σημαίαν του έν Πηλίω άγώνο;.

Καί όμω; τινέ; αύτών, ώ; ό Δ. Ριζοδήμο; ό καί ιθαγένειαν 
ελληνικήν κεκτημένο; καί σπουδαίοι; μετά τών λοιπών ύπέρ 
τη ; έπαναστάσεω; κατ’ άρχάς έργασθείς, προέβησαν κατά 
τών έπαναστατών καί μέχρι? άναφορά; δουλοπρεπεστάτη; προς 
την έν Βώλω Τουρκικήν Διοίκησιν!

'Οπωσδήποτε ή Π. Κυβέρνησις, άκολουθοΰσα πάντοτε τώ 
άρχηγείω τών έπαναστατικών σωμάτων, έπελάβετο δραστη- 
ρίω; της πολίτικης διοικήσεως καί διοργανώσεοι; τών έπα- 
ναστάντων χωρίων, καταστήσασα πολιτοφύλακάς καί άστυνό- 
μ.ους, έχοντας μέχρι τινό; δικαστικήν δικαιοδοσίαν μ,ετά τών 
πληρεξουσίων έκαστου χωρίου.

Μετά την τοιαύτην διοργάνιοσιν τά διάφορα έπαναστατι- 
κά σώματα μετά τής Π. Κυβερνησεως μετέβησαν άπό Πορτα- 
ριά; ει; Μακρυνίτσαν, την μεγαλειτέραν καί βιομηχανικήν 
κωμόπολιν τοΰ Πηλίου, 1 δε ώραν άπέχουσαν τοΰ Βώλου, ή; 
οί κάτοικοι καί τοι κατ’ άρχά; άμφέβαλλον περί τή; έπιτυ- 
χίας τοΰ άγώνο;, ούχ ήττον ομους προΟύμω; έδέξαντο τούς έ- 
παναστάτας, ένθαρρυνόμενοι καί υπό τοΰ ένθερμου πληρεξου
σίου αύτών, πολλοί δε μετ’ άλλων τοΰ Πηλίου χωρικών δρα- 
ξάμενοι τών όπλων έσχημάτισαν ίδια αποσπάσματα ύπ έγ-
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• Δ. Γαρέφης ή Ιίατσούδας, αδελφός του ύπαρχηγοϋ, διακρι- 
νόμενος έπί φιλοτιμία και γενναιότητά
• Λ. Ζαγκλίδης από Ιίατωχωρίου, έπανελθών από 'Ρωσσίας, 
όπως συμμετάσχη του ίεροϋ άγώνος.

Ν. Σταμ,ούλης, αδελφός τοϋ ιατρού και αντιπροέδρου τ ις  
Π. Κυβερνήσεως.

Παπαγεώργης 'Ρωματισίδης, έφημ.έριος Συκής.
• I. Μπαντής, Ν. X. Διανέλλος, Δ. Ψυχούλας, I. Βογιατσής, 

Γ. Μαστέλλος, Ε. Κουρμπέτης, Κ. Ράϊκος, Δ. Δάμιτσας, Γ. 
"Ελληνας, Ε. Καλογεράς, Γ. Χρυσούδης, Ζωγράφος, Ρ. καί Ν. 
Τσάμη, Λ. Συμιώνης, Σ. Ρηγόπουλος, I. Κόϊας, Π. Κυριά
κου, Δ. Γεωργιάδης, Α. Κρομμύδας, Κ. Οικονόμου, Σ. Κουρ- 
μπετλής, Φ. Π. Τουρτούρης, Παρρησάκης, Κ. Μπουσδούρης

Βραδύτερον συμμετέσχον της έπαναστάσεως οί έν τνί αλ
λοδαπή διαμ,ένοντες, I. Γίδας άπό Νεοχωρίου, μεταβάς απ’ 
’Αλεξάνδρειάς εις Μακρυνίτσαν,* άγων aoy.cc 180 περίπου 
άνδρών, άξιος ρ.νείας διά τό θάρρος καί την προθυμίαν αύτοϋ 
μάλλον η την διοικητικήν ικανότητα, καί I. Καρτάλης, ό'στις 
άφείς τάς έν ’Αλεξανδρεία έμπορικάς υποθέσεις του, μετέβη 
μετά τοϋ αδελφού αύτοϋ ’Αριστείδου εις Μακρυνίτσαν πρό ολί
γων ημερών της αυτόθι σύμβασης καταστροφής, ινα συναγω- 
νισθή μετά σοψ.ατος εγχωρίων.**

Μετά την εις Μακρυνίτσαν είσοδον των επαναστατών ό Ζ. 
Μπασδέκης παρώτρυνε τούς εγχωρίους εις τον υπέρ της έλευ- 
Οερίας αγώνα διά καταλλήλου λόγου, έν τέλει τοϋ οποίου τό 
παρίστάμ,ενον ■ πλήθος δακρυρροοϋν μια φωνή καί ένθουσκυ- 
δώς άπηντησε* εκτοτε δέ τό άρχηγεΐον διέμενεν αύτόθι, της 
Μακρυνίτσης $εωρηθείσης ώς κέντρον τών επαναστατικών έ- 
νεργειών. 'Ωσαύτως τά πλεΐστα τών έπαναστατικών σοψ,ά- 
των συνεκεντρώθησαν ένταύθα, ών ό αριθμός άνηρχετο ήδη εις 
800 περίπου άνδρας.

’Αλλ’ άρά γε κατεβληθη καί ή δυνατή προσπάθεια προς έ-

* Μετά τί,ν πρώτην μάχην.
'** Έν οίς καί ό φιλόπατρις Κωνσταντινοπολίτης εθελοντής του 
ιππικού Λ. Κλιτσανίδης.
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ξασφάλισιν καί στερέωσή τής έπανάστάσεως $ Το άρχηγείον 
τοϋ Πηλίου ένασχολούμενον κυρίως εις πολιτικά καί άστυνα-· 
IΛΐκά έργα εΐχεν ολιγωρήσει περί των σπουδαιότερων. 'Ως εί ή 
έπανάστασις ήτο ή'δη εξασφαλισμένη καί ή Μακρυνιτσα νέον 
Γιβραλτάρ, ώ; εί ή αυτόθι συγκεντρωθεΐσα επαναστατική δύ- 
ναμις ήτο ίκανα ν’ άντιπαραταχθή κατά των οθωμανικών ςφα- 
τιών, αιτινες από στιγμής είς στιγμήν άνεμένοντο έκ Βώλου, 
ινα προσβάλωσι τήν επαναστατικήν δράκα, τό άρχηγείον Πη- 
λείου έλαβεν δψιν γραφείου του επί των εσωτερικών υπουρ
γείου, έκδίδον από πρωίας μέχρις εσπέρας διαταγάς καί εγ
κυκλίους είς τήν πολιτικήν καί μόνην τοϋ τόπου διοίκησιν ά- 
φορώσας. Καί ταΰτα μέν δεν ήσαν έπίμομφα, πρότερον όμως 
έδει νά ληφθή σπουδαία πρόνοια περί τής όχυρώσεως τοϋ τό
που, τής καταρτίσεως καί έκγυμνάσεως των μαχητών αντί 
ν’ άφίνωνται ούτοι φύρδην μίγδην, έκφαυλούμενοι έν αργία 
καί άταξία καί άντί τής σκοποβολής καί των οχυρωματικών 
έργων είς τό χαρζοκαίγνιον  καί τό aycuptazi/pioy κατά τό 
δοκοϋν έν Πορταρια παλλάκις ένασχολούμενοι.

'Ο βίος τών έν Πηλίω επαναστατών από τής άφίξεως τοϋ 
Ζ. Μπασδέκη μετεβλήθη είς λίαν άνετον καί ράθυμον, ή α
τυχής όμως Μακρυνιτσα άντί νά καταστή μικρά Σίπκα τοϋ 
Πηλίου κατέστη ή Καπύη, ή'τις βραδύτερον έμελλε νά γείν/ι 
ό τάφος τής έπαναστάσειος, έστερημένη άξιων λόγου οχυρω
μάτων κατά τάς κυριωτέρας εισόδους τοϋ χωρίου καί ά'νευ 
προσκόπων έν ώρα τουλάχιστον νυκτός. ’Εάν οί Τούρκοι δέν 
ήσαν χείρο,νες τών έπαναστατών ήδύναντο έν μια νυκτί νά 
συλλάβωσι πάντας αυτούς μετά τοϋ αρχηγείου, καθ’ ήν στιγ
μήν ώνειρεύοντο τήν Θεσσαλίαν έλευθέραν !

’Εν τούτοις όμολογητέον ότι, έν Πηλίω καθ’ όλον τό διά
στημα τής έπαναστάσεως ή τάξις καί ησυχία διετηρήθησαν ■ 
άξιολόγως, τοϋ αρχηγείου τά μέγιστα φροντίζοντας περί τής 
τακτικής διατροφής τών οπλιτών, τής ενδυμασίας καί τών 
ά'λλιυν επιτηδείων. ’Εφ’ ώ ή Π. Κυβέρνησις καταστήσασα ε
πιτροπήν τών οικονομικών επέβαλε φόρον παντί τώ Πηλία> 
πλήν τής Μακρυνίτσης, ήτις καθ’ έκάστην διαρκείς θυσίας 
ύφίστατο. Προσέτι καί ή έκ τών διαφόρων χωρίων έλαιοδε-
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κάτη της οθωμανικής Κυβερνησεως κατεσχέθη, ώστε τδ δλον 
της χώρας είσπραχθέν ποσόν άνήλθεν έίς δραχ. 24 ,500 .
■ Ούτω λοιπόν τά του διοικητικού καί οικονομικού κλάδου· 

της επαναστάτης χώρας έβαινον εξαίρετα. "Αντίκρυ καί ύπερά- 
νω της έν Βώλω όθωμαν. Κυβερνησεως έλειτούργει η ελληνική 
της Μακρυνίτσης, έπί των βράχων της οποίας οί πρόξενοι των 
Ευρωπαϊκών δυνάμεων και οί εις τον κόλπον εισπλέοντες ε- 
βλεπον κυματίζονταν τήν σημαίαν των ιερών ελπίδων, τοΰ 
δούλου έλληνισμ,οΰ. Δυστυχώς όμως αΰτη δέν είχε στηριχθη 
έπί ασφαλών βάσεων ούδ’ άρκούντως ύποστηριχθη, τδ δέ ό'- 
νειρον, ό'σω καί άν τυγχάννι γοητευτικόν, είναι πάντοτε θλι
βερόν, διότι ή διάρκεια αυτού βραχεία.

Έν τνί αίθούσνι τού άρχηγείου πάντα ύπηρχον τά άγαΟά, 
ποικίλη πολυτέλεια καί άφθονία εφημερίδων, άλλα σχέδιον 
άμύνης ώρισμένον ουδέποτε έμελετηθη σοβαρώς, ουδέ διά της 
εγκαίρου κατοπτεύσεως, άναγνωρίσεως, καταληψεως καί όχυ- 
ρώσεως τών καταλλήλων δέσεων φροντίς έληφθη περί της ευ
χερούς έκτελέσεως αυτού έν ώρα αιφνίδιου προσβολής.

Έν χ9ι μικρόν άνωτέρω προδιαγραφείσνι στρατιωτική. ένερ- 
γεία τού άρχηγείου, έν ταίς χρηματικαΐς άπαιτησεσι τών 
πλείστων σωματαρχών, έν τνί τρυφηλότητι τού βίου τών έν 
Μακρυνίτσιρ οπλιτών δέν δυνάμεθα ν’ άναγνωρίσωμεν μήτε 
αξίαν στρατιωτικήν, μήτε πρόνοιαν διοικητικήν, μήτε αύτα- 
πάρνησιν καί λιτότητα' ούδ’ άπορούμεν τίνι τρόπω άπό τών 
κορυφών τοΰ ΙΙηλίου 1300 έπαναστάται έξεδιώχθησαν υπό 
9 ,600  τακτικού τουρκικού στρατού' άπ’ έναντίας θαυμάζο- 
μεν, πώς έπί 3 μήνας κραιπαλώντες καί κοιμώμενοι ήδυνη- 
Οησαν νά διατηρηθώσιν έν τνί ύψηλφ φω.Ιεα της Μακρυνίτσης, 
πέριξ της ότοίας ηχεί τδ θαλάσσιον κύμα, πρό της μιας δέ 
καί μόνης εξόδου αΰτης ήγρύπνουν τά τηλεβόλα ού ευκατα
φρόνητου φρουρίου.
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Α' ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΜΑΚΡΤΝΙΤΣΗΣ

’Εν οια περιεγράψαμεν ήμελημέντ) καταστάσει εύρίσκοντα 
τα έν Πηλίω στρατιωτικά έργα περί τάς άρχάς Φεβρουάριου, 
ό £έ άριθμός των έθεύ^οντών συνεποσούτο μόλις εις 800 άν
τρας μετά των από Σουρβιάς «ϊιαφυγόντων και των υπό τον 
Ν. ’Αζελόν καί τον άνθυπο?^οχαγόν Λ. Πλατούτσαν, όστις από 
τίνος έν Παλνιουράρ ^ιαμένων μετά του Α. Τακούσνι καί τινων 
άντρων είχε μεταβή εις Μακρυνίτσαν μεΟ’ Ημέρας τινάς τής 
αφίξεως του Ζ. Μπασ^έκη. ’Αλλ’ οί έν Βώλω Τούρκοι, οίτινες 
μετά ί^ηριώ^ους αγωνίας έ'βλεπον υπέρ τάς κεφαλάς αυτών 
άίωρουμένην την σημαίαν της μικράς ταύτης έλευθέρας πο
λιτείας, ι^ιενοοΰντο τίνι τρόπω καίριον νά κατενέγκωσιν αυτή 
κτύπημα. ’Εν ώ λοιπόν οί έπαναστάται ού μόνον αμέριμνοι έ- 
©αίνοντο, αλλά καί έπαισΟητώς εϊχον έλαττοίσει τάς εαυτών 
$υνάμ εις, άποστείλαντες τή 28 ’ίανουαρίου εις Βουλγαρινήν 
προς έξέγερσιν των έκει τά μέλη της Π. Κυβερνησεως Κ. Σα- 
κελλαρί^ην καί Κ. Ζαμανού^ην, μετά των Δ. Γαρέφη,Ν. Γιαν- 
νακοπούλου, σινματάρχου άναγορευθέντος καί άλλων, ^υνάμεως 
200 άν^ρών, του Δ.’Εζάρχου, Θ. Ιίολωνιάτου, Α. Ζαχαροπού- 
λου καί Μ. Τσέλιου άπομακρυνΟέντων της Καπρούνης αντί, ώς 
^ιετάχΟησαν, νά καταλώβωσι καί παραμείνωσιν έν αύτή, οι 
έχΟροί ηρξαντο προετοιμαζόμενοι εις αίφνί^ιον έπίθεσιν.

Αύστηρά διαταγή της ’Οθωμανικής Κυβερνησεως έξείόθν) 
έν Βιόλω, ί'να τή 2 τής νυκτός Τ. κλείωσι τά έργαστήρια αυ
τών, θύσεις από τής 3 ώρας Τ. νά περιφέρηται έν ταΐς ό- 
8οις. Καί ταΰτα όπως μυστικάς τηρήσο^σι τάς κινήσεις του 
στρατού, προίι^ομένας, ώς είκός, τοις έπαναστάταις.'

Τή 5 Φεβρουάριου ημέρα Κυριακή τακτικός τουρκικός στρα
τός έζελθών μ. μ. τού Βώλου έζετέλεσε γυμνάσια επί τής 
πε^ιά^ος ΜπουμπουλήΟρας, καταφανούς τοίς έπαναστάταις, 
καί έπανήλΟεν εις την πόλιν, ενθ* όμως ^ιέμεινεν ά'γρυπνος 
έν τοϊς καταλύμασιν αυτού. Περί ίέ  την 7  τής νυκτός έξελ- 
Θών αύΘις υπό την αρχηγίαν τού Ούγγρου ’ίσκεν&έρ-πασά έβά-
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διαζ προ; τό Κλήμα, ένθα κατά προηγουμένην συνεννόησιν 
άφίκετο άπό Βελεστίνου καί έτερον απόσπασμα, προ έβδο- 
μάδο; σχεδόν προαποσταλέν αύτόσε, ώ; καί.τρίτον κεκρυμ- 
μένον τέως έν τή θέσει Σωρώ* άρα ή αύτόθι εχθρική δύνα- 
μις άνήρχετο εις 4 ,000  περίπου· τακτικών καί τινων άτα
κτων μετά μ.ιάς ίλη; ιππικού καί 2  ορεινών τηλεβόλων. Δι’ 
όλης τής νυκτός ή εχθρική αυτή δύναμις κατέγινεν είς τήν 
άνέγερσιν προχείρων οχυρωμάτων προς τήν θέσιν Τύμπανον.

Τή αυγή τής έπιούσης αί προφυλακαί αυτών ήρξαντο άνερ- 
χόμεναι τάς ΛΜ. ύπωρείας του Πηλίου προ; τόν απέναντι 
τού Βαθέος-Ρεύματος βραχώδη Σαρακηνόν.

Οί έπαναστάται μόλις τή προτεραία ταύτης είχον ανεγεί
ρει οχυρώματα επί τής ράχεως Μούρου, κυρίας εισόδου τής 
Μακρυνίτσης, τή 8' επαύριον προύτίθεντο ν’ άνεγείρωσι τοιαΰ- 
τα καί επί τής γραμμής του Σαρακηνού, ά'λλως όχυράς θέ~ 
σεως, άφ’ ής 8εν ύπώπτευον τουρκικήν έπίθεσιν, ό'περ όμως 
φαίνεται ότι προύδόθη τοΐς Τούρκοι;, ώς λέγεται μάλιστα 
Οπό τού άποπειραθέντο; νά παραδώσν) τοΐς όθωμανοΐς δέσμιον 
τόν άπό τή; Μονής Σουρβιάς ενταύθα καταφυγόντα εθελον
τήν. 'H οχυρά τού ΣαρακηνοΟ θέσις, μή Οπαρχουσών προφυ
λακών, άμαχητί θά κατελαμβάνετο ύπό τών Τούρκων, εάν 
κατά τύχην ό άπό Μακρυνίτσης αγρότης ’Αγγελής-’Αγγελοΰ- 
κος μεταβαίνων προς ξύλευσιν δεν παρετήρει τόν εχθρόν προ- 
χωρούντα προς τό μέρος τούτο κατεσπευσμένως.

ΤΠτο ή 6 τής πρωία; καί οί έπαναστάται έκοιμώντο διε- 
σκορπισμένοι έν ταΐς οϊκίαις τού χωρίου, ένθα 8 ιέμενον ό Κ. 
Γαρέφης, Ζ. Μπασδέκη; καί Α. Πλατούτσας, τού Ν. Άξελοΰ 
μεταβάντος άφ’ εσπέρας είς Πορταριάν. *Η άδικαιολόγη- 
τος αυτή τού τελευταίου τούτου άπουσία έν τή παραμονή 
μάχης πρό ημερών ήδη προηγγελμένης, τό έπίμετρον ούτως 
είπειν άπετέλει τής έκρύθμου τών ευαρίθμων έπαναστατών θέ- 
σεως, οΐτινες μ ’ όλα ταΰτα ήσαν πλήρεις θάρρους καί πεποι- 
Θήσεως έπί τήν νίκην.

"Οθεν ά'μα ή σάλπιγξ τής συναθροίσεως ήχησε καί οί τών 
έκκλησιών τού χωρίου κώδωνες ήρξαντο σημαίνοντες τόν κίν
δυνον, έσπευσαν οί πάντες είς τά όπλα, άλλά μή έ'χοντες έπί
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κεφαλής αρχηγούς καί οδηγούς διηυθύνοντο προς -to μέρας τού 
εχθρού σποράδην καί τυχαίως ώς έκαστος ηβούλετο. 'Ο Ζ- 
Μπασδέκης έξελθων έν τούτοις εις την κεντρικήν αγοράν έκά- 
λει τούς έθελοντάς εις άμυναν κατά τού έπελ,θόντος εχθρού, 
άγνοών πού ακριβώς ούτος εύρίσκετο. ’Εκείνοι δ ’ έξηρχοντο 
των οικιών άνά 2 — 8, διότι ούδαμοΰ έν τη νυκτί υπήρχε 
συγκέντρωσις! Πλην τού Κ. Γαρέφη καί Λ. Πλατούτσα ού- 
δεις άλλος ύπηρχεν, δστις νά όδηγηση καί ένθαρρύνη αυτούς 
δείκνύων τά κατάλληλα καί επίκαιρα μέρη, άφ’ ών ηδύναντο 
ν’ άποκρούσωσι τήν εισβολήν τού εχθρού. Τέλος 200 περίπου 
εσπευσαν είς την περιφέρειαν τού Τυμπάνου καί Σαρακηνοΰ 4 
δέ, οί πρώτοι καταφθάντες, ηρξαντο της μάχης, προσερχομέ- 
νων καί των λοιπών έν τώ μεταξύ. ’Εν τοις πρώτοις δέ τού- 
τοις συγκαταλέγονται οί σπουδασταί Θ. Χριστόδουλος άπό 
Ξηροχωρίου καί Δ. Κυριακόπουλος άπό Πειραιώς, άμφότεροι 
φονευθέντες.

’Αδιστάκτως οφείλει τις νά $αυμάση την ετοιμότητα καί 
την γενναιοψυχίαν τών ολίγων αυτών έθελοντών, έν οίς κυ
ρίως έγκειται ή μεγάλη διαφορά τού "Ελληνος καί Τούρκου ! 
’Εκείνος μέν αιωνίως μάχεται καθ’ ύπερτέρας τού εχθρού δυ- 
νάμεως έγκαταλελειμμένος τνί ίδια αύτού νοημοσύνη καί δε- 
ξιότητι, ούτος δέ τυφλός έκ &ρησκομανίας καί επί τώ ογκω 
της υλικής υπέροχης έρειδόμενος επιτίθεται ακάθεκτος, πε- 
ριφρονών τούς απέναντι αύτού ολίγους καί ασθενείς εχθρούς* 
άλλ’ άπαξ άποτυγχάνων οπισθοδρομεί καί δέν δύναται νά 
κράτηση αύτόν μήτε τό βούνευρον μήτε η γυμνή σπάθη τού 
άρ/ηγού, ητις κέντα αύτόν καί πολλάκις άνηλεης έπί την κε
φαλήν του καταπίπτει.

Οί 200 έπαναστάται δέν έδειλίασαν απέναντι της πολυ
αρίθμου έκείνης εχθρικής δυνάμεως, άλλ’ άραιωθέντες είς ά- 
κροβολισμόν κατέλαβον τάς άπό τού Σαρακηνού καί Τυμπά
νου μέχρι τού Κλήματος Δ. της Μακρυνίτσης έκτεινομένας 
δέσεις. ‘Ο Ζ. Μπασδέκης μεταβάς πρός τόν Κ. Γαρέφην είς 
τό κέντρον, καθ’ ού κυρίως τό εχθρικόν πύρ διευθύνετο, απέρ
χεται αυθις έκεΐθεν ινα συγκέντρωση πολεμιστάς τινας καί 
καταλάβη ^έσιν ύποχωρησεως, προβλεπομένης άναποφεύκτου
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ενεκα τής αριθμητικής υπέροχης τούέχθροϋ’ ενώ ό την άριστ?- 
ράν πτέρυγα διευθύνων άνθυπολοχ. Α. Πλατούτσας, παρ’ φ  
οί πλεΐστοι τοϋ σώματος του Ν. ’Αξελοΰ, μάχεται επίσης 
θαρραλέως επί τοϋ Σαρακηνοϋ. Οί Τούρκοι βοηθούμενοι υπό 
τοϋ πυρό; των τηλεβόλων αυτών μάτην πειρώνται νά έκδιώ- 
ξωσι τους ολιγάριθμους έπαναστάτας, οίτινες διά τοϋ εύστο
χου πυοός των ευθυβόλων Σασσεπώ θερίζουσι τάς έχθρικάς 
τάξεις καί άναγκάζουσιν αύτάς δίς έφορμησάσας νά ύποχωρή- 
σωσι καί μετατοπίσωσι τά τηλεβόλα αύτών.

Περί την 10 ώραν άφικνεΐται άπό Πορταριάς καί ό Ν. ’Αξε- 
λός, οστις δέν μεταβαίνει μέν επί των υψωμάτων, έ<ρ’ ών 
ή μάχη συνέβαινεν, άλλα μετά 17 άνδρών καταλαμβάνει 
την ’Ανωμαλιά, θέσιν κάτωθεν τοϋ πεδίου της συμπλοκής, 
ά<ρ’ ής δ ’ ενοχλεί τον εχθρόν έ©’ όσον ή θέσις αυτή έπετρεπεν.

’Εν τούτοις ή μάχη επί τοϋ Σαρακηνοϋ καί Τυμπάνου ε
ξακολουθεί εκατέρωθεν πεισματώδης, Τούρκοι δέ πίπτουσε 
πολλοί' διότι έφορμώντες εκτίθενται εις τό πϋρ των επανα
στατών, οίτινες εΐχον ήδη ένισχυθή καί υπό νέας επικουρίας 
18 Κερασιωτών υπό τον γενναΐον Κ. Ράϊκον, έπιτεθέντων 
κατά τών Τούρκων πλαγίωτ, δεξιόθεν τοϋ Τυμπάνου. ’Επίσης 
50 περίπου Μακρυνιτσιώται ήγωνίζοντο άφόβως καί καρτερικώς 
έν ταΐς τάξεσι τών επαναστατών, ή δέ μάχη έ©αίνετο κλί- 
νουσα υπέρ τών Ελλήνων. ’Αλλά τότε άπό τοϋ οχυρώματος 
τής πρώτης γραμμής, έν ώ έμάχοντο 60 ά'νδοες, εν οίς καί 
ό ιατρός Ευάγγελος Σταμούλης, ολίγον δ ’ άπωτέρω ό Ν. Τσά- 
μης, έξελθόντες τινές προύχώρησαν βήματά τινα προσβάλλον- 
τες πλαγίως άπόσπασμα τουρκικόν, ό'περ ήναγκάσθη νά ύπο- 
χωρήσνι, πεσόντων πολλών εχθρών, ιδίως άξιωματικών καί 
ύπαξιωματικών. Οί 60 έπαναστάται άφρόνως ποιοϋντες ώρ- 
μησαν τότε εις καταδίωξιν τού ύποχωροϋντος έχθροΰ, τοϋ Κ. 
Γαρέφη παρορμώντος. Εις άπόστασιν όμως ολίγων βημάτων ι 
σχυρά εχθρική φάλαγξ άπό Βελλεστίνου επιτίθεται κατά τών 
έφορμώντων καί άναγκάζει αυτούς νά ύποχωρήσωσιν αύθις 
μετά βραχεΐαν άντίστασιν.

''Απαξ όμως καταλιπόντες τάς θέσεις αύτών οί έπαναστά- 
ται δ έν δόναν ται ν’ άναστείλωσι τον τουρκικόν χείμαρρον,
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σστις βαθρηδόν προβαίνει ό'σω εκείνοι ύποχωροΰσι προ; τον 
Προφ. ’Ηλίαν διά της Καλογρήτσας. ’Εάν έν τ*?ί όχυρωτάτνι 
ταύτνι &έσει εύρίσκετο δύναρ.ις 50 άνδρών, οί Τούρκοι θ’ άπε- 
κρούοντο ρ.ετά ρ,εγάλης φθοράς, άλλ’ ουρείς ύπήρχεν έκεϊ προς 
ύποστήριξιν της ύποχωρήσεως, δι’ αύτής καί ρ,όνης τής δέ
σεως κατορθωτής οΰσης. Οί ρ.όνοι δέ σπουδαίως εις την εν-* 
τεΰθεν ύποχώρησιν βοηθήσαντες ήταν ό έξ αριστερών ρ.έν τής 
δέσεως Ε. Σταρ-ούλης, I. Οικονύρ,ου καί Ψυχούλης επί τοΰ Σα- 
ρακηνοϋ ΰποχωρήσαντες, έκ δεξιών δε άπό τοΰ Γουστίλλα ό 
Ν. X. Διανέλλος, Κουρρ,πέτης καί Συρ.εώνης ριετά τοΰ άπδ 
Κερασιάς γενναίου Κ. Ραίκου.

'Ο εχθρός καταλαβων την Καλογρήτσαν δεν ήδυνήθη νά 
προχωρήσ^ καί εις Πρ. ’Ηλίαν, άλλ’ έκεΐθεν έξηκολούθησεν ό ε
κατέρωθεν πυροβολισρ.ός ριέχρι νυκτύς* διέρ,εινε δε έν τή Si- 
σει ταύτνι απέναντι των επί τοΰ Πρ. ’Ηλιοΰ επίσης συγκεν- 
τρωθέντων επαναστατών υπό τον Ζ. Μπασδέκην καί λοιπούς.

Οί υπό τον Ν. ’Αξελόν ριετά την προς τον Προφήτην ’Η
λίαν ύποχοόρησιν τών προρ.νησθέντων έπανήλθον εις Πορταριάν, 
ένθα ύπεχώρησαν επίσης διά Μακρυνίτσης καί 70 περίπου 
ριετά τοΰ Λ. Πλατούτσα, άντί καί οί ρ.έν καί οί δέ ν’ άνέλθω- 
σιν εις Προφ. ’Ηλίαν, ένθα ή ριάχη έξηκολούθησεν επί ρακρόν, 
καί συνδιασκεφθώσι περί τοΰ πρακτέου.

Κατά την ρ.άχην, διαρκέσασαν άπό τής 7  ώρας π. ρι. ρέ- 
χρι νυκτός, επεσον έκ ρ.έν τών Τούρκων φονευρ.ένοι καί πλη- 
γωρένοι έπέκεινα τών 600 ' έκ δε τών έπαναστατών, έκ τών 
έθελοντών ρέν ό ανδρείος Π. Μαρραράς, ό πρώην λοχίας τοΰ 
πεζικού I. Π,αναγιώτου, ό Δ, Καλλέργης, I. Κελίρης, Α. Πού
ρος ή Δέβρος, Α. Δηρ,όπουλος, Α. Κορωνάκης, Ο. Χριστοδού
λου, οί σπουδασπαί Δ. Κυριακύπουλος,* Ν. Στρατηγόπουλος

*Ό· Αλ Κ νριλκοπονΛΟΣ ‘συγκαταλε'γεταε τοΓς εvOou<rtojSotς εκείνοις 
καί τολμηροΓς νεανίσκοις, οιοιό'Ν. Στρατηγόπουλος, Σ .  Ο ί κ ο ν ο μ ό -  
πουλος καί άλλοι, οίτινες καθηγίασαν τό πρώτον δι’ ενδόξου θανά
του καί πολυτίμου αίματος τούς εις τδ εφεξής ιστορικούς βράχους 
της Λίακρυνίτσν,ς.

Ενίοτε αετημΦίεσμενος είσηρχετο άπο τοΰ επαναστατικού στρα-
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καί Ε. Οίκονου-όπουλος* έκ των εγχώριων ό από Μηλεών

τοπέδου εις Βώλον, καταμετρών καί κατασκοπεύουν την εχθρικήν 
δύναμιν, πολλάκις δ5 έζήτησε να τώ προμηθεύσωσι νηορρήκτην, 
όπως έν ώρα νυκτδς επιβαίνων λέμβου επιχείρηση την καταστρο
φήν του εν τοΓς ΰδασι του Βώλου δρμοΰντος τουρκικού 5ωρηκτοΰ·

Ή  εν ΠειραιεΓ ευυπόληπτος οικογένεια του νεαρού μάρτυρος τής 
ελευθερίας καί οί φίλοι αυτής πολλάκις ετέλεσαν μνημόσυνα, ών 
τδ κατά Φεβρουάριον ε. ε. τελεσθέν, διά του ύπδ του καθηγητου 
του Πανεπιστημίου Θ. ’Αφεντούλη άπαγγελθέντος λόγου καί του 
ύπδ του δημοσιογράφου IL Κηρύκου ελεγείου ύπενθυμησε τάς πρώ- 
τας εντυπώσεις των εν Θεσσαλία ευοιοδνων έπανας'ατικών απαρχών.

Ό  πρώτος άπεφάνθη συν ά'λλοις περί του εύγενους νεανίσκου 
διά γλώσσης δημώδους ώς έξης .*

((’Από τούς πρώτους, οπού έσκίρτησαν εις την κραυγήν σου, Ε 
λευθερία, ήταν καί δ Διαμαντής του Κυριακοπούλου, μαθητής 18 
χρονών, χλωμός, αδύνατος, σιωπηλδς καί θεοφοβούμενος. Τίς δέν έ- 
γνώρισε τδ τρυφερό παιδί τον καιρόν δποΰ έδιάβαζε τά ιερά γράμ
ματα μέσα στήν εκκλησία, δποΰ στέκεσθε τόρα ; ’Άστραφτεν ή 
γλυκειά του μορφή άπδ την εύλάβεια μπροστά εις τδ εικόνισμα 
του Εσταυρωμένου. Είχεν άοά γε τδ προαίσθημα, πώς έμελλε μίαν 
ήμέραν νά τον άκολουθήση εις τδν δρόμο του μαρτυρίου ; Έκατα- 
λάμβανεν άρά γε, δτι υπήρχε συγγένεια μεταξύ του έαυτοΰ του καί 
του Χρίστου ;

ρια 
καί
σκλαβί ? ^
κόσμου* τούτος, υίδς του  ^ανθρώπου, διά τή ν  ελευθερία  μόνη ς  τ ή ς  
π α τρ ίδ ος  τ ο υ . — ΈκεΓνος ε ί χ ε  π α ρ α γγελΟ ή  άπδ τδν ουράνιό του  π α -  

τ
τω ν
δ ιδ α χθ ή
ολοκληρίαν ενάρετος, ώς τδν ήθέλησεν δ υίδς του Θεού :

)).Ξεγυμνώνει άπδ τδ ήμισυ τής άρετής δ Θεδς έκεΓνον, δποΰ τδν
κ α τ α π λ α κ ώ σ η  η μ έ ρ α  σ κ λ α β ε ια ς  ! ...........................................................

))Καί λο ιπ δ ν  δ υίδς του ά νθ ρ ώ π ου  έπρόσφερε τή  ζ ω ή  του  διά ν ά
εύκολύνη τδν σκοπδν του Θεοΰ. — ΈκεΓνος, δ υίδς του θεού, δταν· 
ήσθάνθηκε νά πλησιάζη ή ημέρα του μαρτυρίου, τέλειος άνθρωπος, 
φέρων επάνω του κάθε* άδυναμίαν σαρκδς, εγονάτισεν επί του ορούς 
των Έλαιών εμπρός εις τδν ουράνιόν του πατέρα, εκλαυσε καί εί-
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I. Δ. Κουκκουβίνος και έκ τών Μακρυνιτσιωτών, οί'τινες λίαν 
ά£ρώς άπέτισαν τήν $όξαν τής πρώτν]ς ενταύθα υπέρ τ*7ίς ε
λευθερίας μάχης, ό Γ. Καϊμπαλής, Κ. ’Α<$αμάκης, I. Δαού- 
της, Ν. Καρκάντσαλος, Ν. Κουφογεώργης, Ν. Κ. Δέτσικας, 
Γ. I. Δέτσικας, Θ. Τσουμάκος, X. Μπούσμπουρας, Π. Βαλα- 
βάνης, Ζ. Γιαρέντη, Μ. Βλάχος, Σ. Μπράνου, Ν. ’Αγγελά- 
κης* έτραυματίσΟησαν $έ ό Π. Τσέκος, I ’. Γρηγοράκης, Β. 
Περράκης, Ν. ’Α^ριανοπολίτης, X. Ν. Κουβαράς (μετέπειτα 
άποβιώσας), Ν. Κατσίλας, Σ. Τσουάνος, Γ. Κλίτσας, Γ. Κοκ- 
καλος,, I. Κ. Βατάλης καί άλλοι.

'Η μάχη αυτή, καί τοι επί τέλους οί έπαναστάται ύπεχώ- 
ρησαν, έτίμησε τά ελληνικά όπλα* δλότι <̂ ράξ άτακτων καί 
άπειροπολέμων επαναστατών άπέκρουσεν επί πολΰν χρόνον 
καί έκεοαυνοβόλησεν εχθρικήν ίύναμιν έκ τακτικού καί άτα
κτου στρατού συγκειμένων μέχρι 4500 άντρων.

'Ηρωική δμως ύπήρξεν ή τής πρώτης ταυ τη; μάχης του 
Πηλίου συμμετοχή τών γυναικών τής Μακρυνίτσης καί τινων

χε: «Πάτερ, εί δυνατόν παρελΟετω το ποτήριον τοΰτο άπ’ εμού». 
Τούτος, ό υίδς του άνΟρώπου, ήκουσε τδ κραόγασμα τής ελευθερίας, 
έγονάτισε μπροστά στον πατέρα του, καί άπεκδυΟείς πασαν αδυνα
μίαν άνΟρώπου, είπε χωρίς νά δακρύσν) :

Πατέρα, κλαΐς αναχωρώ, 
Νά μ’ εϋχηθής γυρεύω, 

Ενα παιδί σέ ύστερώ!
Μά "δώ νά ζήσω δέν μπορώ 

Τυράννους νά δουλεύω.

καί τρεξας ό ’Αδαμάντιος οπού τοΰ έγνερεν ή ελευθερία μας εδιδα- 
ξεν, οτι άν ήναι σημείον, όπου ό άνθρωπος συμπίπτγ] με τον Θεόν,
Cf\i!vr *λτΠΜ (l\r «  Λ }  Λ » .  Λ»ν  λ Τ  Λ μ  *  Τ / Υ  r S f  Λ τΛν Αν Ο

υ , / 7 . ν Λ , / ; v u  * μ ~ ^  -

συμπλέκονται, συγχέονται. άοελροποιοΰνται, καί ό άνθρωπος γίνε
ται ουράνιος, &είοςχ>.
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προχείρων οχυρωμάτων επί του Σαρακηνοϋ, άψηφουσών τον 
θάνατον ρ.ετά Σπαρτιατικάς γενναιοψυχία;. Τισί των σωμα
ταρχών τή ήμερα ταύτνι ήδύνατο νά χρησιμεύσφ παράδειγμα 
γενναιότατο; ή γηραιά Σουί'πενα, ή νεαρά Μαργαρίτα Μπα- 
σδέκη Μαλιούφα, ή Παπαθανάσενα Μητριάνου, ή υπηρέτρια 
τοϋ Α. Βασαρδάνη 'Ελένη καί τόσαι άλλαι !

'Ο υιό; του Γάλλου ναυάρχου τη; έν Θεσσαλονίκνι όρμού- 
ση; γαλλικής μοίρα; έπισκεψάμενος μετά τινα χρόνον τους 
έπαναστάτας έζήτησε νά ίδτι τήν καλλιπάρειον Μαργαρίταν, 
μαθών δέ τήν εις τον αγώνα συμμετοχήν αυτής παρά τό 
πλευράν του έαυτή; αδελφού ένθουσιωδώ; άνέκραζεν, άσπα- 
σθεί; εύλαβώ; τήν χεΐρα αυτή; : «’Έθνος, ουτινος αί παρθένοι 
αγωνίζονται υπέρ τής ελευθερία;, ώ; ή ήρωίς αυτή, είναι ά- 
ζιον τής βοήθεια; τοϋ πεπολιτισμένου κόσμου» !

Καί ό'ντω; παρά πολλών έπιβεβαιοΰται, ό'τι ή είκοσιτριέ- 
τ ι;  αϋτη κόρα, βλέπουσα έν τή υποχωρήσει τοϋ κέντρου αρ
χηγόν τινα μεταβαίνοντα εί; έτέραν $έσιν καί έκλαβοΰσα 
τοΰτο ώ; φυγήν, έφώνησεν αύτώ δεικνύουσα προ; το μέρος τών 
Τούρκων : «’Έ, καπετάνιο ό'χ’ άπ’ αύτοΰ . . . μόν’ απ’ ε δ ώ .. . 
οπού ν' έγώ πηγαίνιυ» !

''Οτι οί Τούρκοι ύπέστησαν φοβερά; ζημία;, δι* 8 καί άπε- 
θαρρύνθησαν, καταφαίνεται έκ τή ; μετά τήν μάχην προτά- 
σεω; αύτών προ; συνθηκολόγησιν διά τών άπό Βώλου απε
σταλμένων Γ. Καρτάλη καί Ν. Κουκκουσλή.

“Οθεν υπό τον ό'ρον οί μέν έπαναστάται ν’ άπέλθωσιν έκ 
Μακρυνίτση;, οί δέ Τούρκοι νά μή είσέλθωσιν εί; αυτήν καί 
τά άλλα χωρία, οί μέν πρώτοι άπήλθον εί; Ζαγοράν διά Δρα- 
κία;, πολλά παθόντε; κατά τήν νυκτερινήν αύτών πορείαν, 
οί δέ δεύτεροι έπανήλθον εί; Βώλον, άποκομίζοντε; πλήν 10 
Ελλήνων νεκρών ήμιγύμνων καί τεθλασμένων τά ; κεφαλάς, 
δύο τραυματία;, ών ό μέν ύποδεκανεύ; τών πυροσβεστών, ό 
δέ μαθητή; Α. Παπαϊωάννου απ’ ’Αργαλαστής, άποβιώσας 
μετ’ ολίγον, καί τεμάχιον υποκαμίσου, έφ’ ού δ ι’ ά'νθρακο; έ- 
χάραζαν τά σημεία τοϋ Σταυρού, ί'να παραστήσωσιν αύτό ω; 
σημαίαν, καί 4 — 5 ό'πλα.

Τή επιούσ·/, 8 Φεβρουάριου, τών νεκρών παραδοθέντων τή
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ελληνική κοίνότητι Βώλου, αυτή ένεταφίασεν αύτού; μετά 
πάση; τιμή; καταθεισα έν κοινώ τάφω, παραστάντο; καί του 
<ριλέλληνο; προξένου τη; ’Ιταλία; κ. Βόρελλ.

ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΣ ΒΟΤΛΓΑΡΙΝΗΝ ΚΑΙ ΚΟΤΚΚΟΡΑΒΑΝ

Ττί έπιούσ-ρ τη; έν Μακρυνίτσν) μάχη; ό μεν Λ. "Εξαρχος 
έ'σπευσεν, όπω; συνενωθ-ρ μετά των λοιπών έν Ζαγορά σωμά
των’ οι δέ άποσταλέντε; υπό τη; Πρ. Ιίυβερνησεω; έν τνί ε
παρχία ’Αγυιάς προ; έξάπλωσιν τη; έπαναστάσεω;, νίτοι ό 
έκ των μελών αύτη; Κ. Σακελλαρίδη; καί Κ. Ζαμανούδη;, 
έχοντε; υπό τά; διαταγάς αύτών τον Δ. Γαρέφην Κατσούλαν 
καί τού; ύπ’ αύτόν σωματάρχας I. Μπαντην, I. Βογιατζην, 
Γ. Μαστέλον, Ν. Γιαννακόπουλον, Κ. Οικονόμου, I. Μπάρλαν 
καί Α. Κρομμύδαν μετά, 250 έγχωρίων επαναστατών, άφίκον- 
το καί διενυκτέρευσαν εί; τά Καλύβια Κερασιάς, ένθα κυρίως 
διαχειμάζουσιν οί κάτοικοι τού χωρίου τούτου* άλλα περί ό'ρ- 
θρον, ένώ νιτοιμάζοντο νά μεταβώσιν εί; Κανάλια καί έκεΐθεν 
εί; Κεραμίδιον καί Βουλγαρινην, όπου ύπΫρχον καί περί τά 
1 0 0 0  κοιλά σίτου τη; οθωμανική; Κυβερνησεω;, διετάχθησαν 
ύπό τού γενικού αρχηγείου νά μή προχωρησωσιν, ένεκα τη; 
άποβιβάσεω; εχθρικού στρατού εί; Βώλον. Ουτω δέ αυθωρεί 
μετά μικράν σκέψιν καί άφού.συνεννοηθησαν μετά τού Κ. Ραί- 
κου αστυνόμου καί σωματάρχου Κερασιά;, ό μεν Δ. Κατσού
λα; μετά πάντων τών σωματαρχών έβάδισαν καί κατέλαβον 
τό Κλήμα, £έσιν μεταξύ Ιίαπούρνης καί Μακρυνίτση; κειμέ- 
νην, τά δέ μέλη της Πρ. Κυβερντίσεω;, παοαλαβόντα τον ά- 
ποσπασματάρχην Κ. Οικονόμου μετά 12 επαναστατών, έν 
μέσω πιπτούση; χιόνο; καί εκτάκτου κακοκαιρία; άφίκοντο 
εί; Κανάλια, έκείθεν δέ, συνεννοηθέντε; έπίση; μετά τού φι- 
λοπάτριδο; πληρεξουσίου Καναλίων Ν. ΓΙαπαγεωργίου περί 
καταρτισμού σώματ. Καναλιωτών, κατέφΟασαν εί; Κεραμίδιον.

Tvj έπαύριον μετά δοξολογίαν τελεσθείσαν έν τω ναώ άνε- 
κηρύχθη καί ενταύθα ή έπανάστασι;, διορισθέντο; τού μέν προ
κρίτου Γ. Νικολάκη αστυνόμου, τού δέ Γ. Γιαννάκη άνακηρυ-
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χθέντο; σωματάρχου. του χωρίου. ’Επειδή δέ δεν ύπαρχον 
δπλα τά μέλη τη; Πρ. Κυβερνησεω; έ'πεμψαν αυθημερόν λέμ
βου; εις Ζαγοράν καί ,έκεΐθεν εί; Σκιάθον προ; μετακόμισιν 
τοιούτων καί μετά μεσημβρίαν άνεχώρησαν εί; Βένετον διά 
λέμβων επί σκοπώ νά έπαναστατήσωσι καί τό χωρίον τούτο, 
ένθα καί κατέφθασαν περί δείλην ένθουσιώδου; τυχόντε; υ
ποδοχή;. ’Εν τνί κώμν) ταύτη διατρίψαντε; μέχρι τη; 4 Φε
βρουάριου ό Κ. Σακελλαρίδη; καί Κ. Ζαμανούδη;, αφού έπί- 
ση; διώρησαν τον καλόν πρόκριτον Κωνσταντάκην αστυνόμον 
καί άνεγνώρισαν τον πεπειραμένου Τεμπέλην ώ; σωματάρ
χην, έπανέκαμψαν εί; Κεραμιδιού μετά 40 περίπου επανα
στατών υπό τον Τεμπέλη καί του άξιολόγου ηγουμένου τη; 
Μονή; Φλαμπουρίου Συμεώνο;, οστι; ούχ ήκιστα συνετέλε- 
σεν εί; την εφικτήν έξάπλωσιν τη; έπαναστάσεω; έν τή έπαρ- 
7 ία ταύτη.
f *  I *

Τνί αύτνί έσπέρα κατέφθασεν εί; Κεραμίδων καί ό Δ. Κά- 
τσούδα; μετά των πλείστων σωματαρχών τη αιτήσει τών με
λών τη; Πρ. Κυβερνησεω; καί τνί διαταγή του γενικού ’Αρ
χηγείου, δπερ, μετά την άποχώρησιν τών στρατευρ.άτων έκ 
Βιόλου διά την πεδιάδα τών Φαρσάλων, ένόμισεν δτι ήδύνατο 
νά ένισχύσνι την έπανάστασιν εί; τά μέρη ταύτα, ήν διωργά- 
νιζον άκαμάτω; μοχθούντε; ό Σακελλαρίδη; καί Ζαμανούδη;.

Αυθημερόν δέ έτεροι σωματάρχαι, ό Ν. Γιαννακόπουλο;, I. 
Μπαντή;, I. Μπάρλα; καί Α. Κρόμμύδα;, άποσπασθέντε; του 
σώματο; τούτου, έβάδισαν εί; Βουλγαρινην, εί; ήν καί είση- 
λασαν ά'νευ τινο; δυσκολία;, τών έκεΐ 4 Γκέγκιδων καί ένό; 
τουρκαλβανού τραπέντων εί; φυγήν καί ένό; μέν πληγωθέντο;, 
δύο δέ συλληφθέντων, έξηκοντούτιδο; περίπου ’Αλβανού καί 
είκοσιτριέτου; καί ρωμαλέου Γκέκα.

Τνί 5 Φεβρουάριου τά μ,έλη τη; Πρ. Κυβερνησεω;, άφι- 
χθέντων τών αναμενομένων 2 0 0  όπλων, έςώπλισαν του; έ- 
παναστάτα; τών τριών χωρίων Κεραμιδιού, Βενετου καί Σκλη- 
θρου υπό του; εγχωρίου; σωματάρχα;, την δ έπομένην άπαν 
τό σώμα, έκ 400 περίπου άνδρών, κατηυθύνθη εί; Βουλγαρινην 
έ'νθ’ άνέμενον καί οί την προτεραίαν μεταβάντε;, μεθ’ ών συ- 
νηνώθη ήδη καί ό Θ. Κολωνιάτη; καί Μ. Τσελιο;, ενώ ό Δ.
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’Έξαρχο; καί Δ. Ζαχαοόπουλος έναπέρ.ειναν εις Κανάλια $ια- 
φωνήσαντε; προ; τού; πρώτου;.

’Εν Βουλγαρινή οί συγκεντρωθέντε; ή'$η επαναστάται περί 
τού; 500— άφοΰ τήν προτεραίαν, προ τή; άφίξεως των {/.ε
λών τη; Π. Κυβερνησεω;, κατέσχον οί προαφικόρ,ενοι περί τά 
750 κοίλα σίτου καί κριθής, 10 ίππους, 2 0 0 0  περίπου αι
γοπρόβατα καί 2 0 0  βονς— έσκέπτοντο νά βα^ίσωσι καί κα- 
ταλάβωσι τόν λόφον Φονιά, όχυρωτάτην 3έσιν παρά τήν’Αγυιάν 
καί ίιακόψωσι την συγκοινωνίαν ρεταξύ τη; πόλεω; ταύτη; 
καί τη; Λαρίσσης. ’Αλλ’ επιστολή παρά του γεν. ’Αρχηγείου, 
άναγγέλλουσα εΐ; τά ρ.έλη τής Πρ. Κυβερνησεω; τά κατά 
την ρ.άχην τή; προτεραίας έν Μακρυνίτσ·/), προσεκάλει τά σώ- 
ρ,ατα νά έπανέλθωσιν εις Πήλιον καί καταλάβωσι τον Προ
φήτην ’Ηλίαν, ον οί έν Μακρυνίτσ·/) επαναστάται ήναγκάσΟη- 
σαν νά έγκαταλείψωσι συνεπεία τή; συνΟηκολογήσεω; ρ,ετά 
τοϋ ’ίσκενίέρ-πασσά.

Αύθηρ,ερόν οί ’Οθωρ,ανοί τή; γειτονική; κώρ,ης ’Αλφακλάρ 
προσελθοντε; προσήνεγκον τοΐ; επαναστάται; την εαυτών υ
ποταγήν, τούτου ένεκα έλαβον παρά των {/.ελών τή; Πρ. 
Κυβερνησεω; έγγραφον, έπιτάσσον άπαντα τά επαναστατικά 
σιυρ.ατα νά ρ.ή ένοχλώσιν αύτού; καί ούτως έπανέλαβον τά 
πλεϊστα τών ήρπαγρ,ένων κτηνών, πάντων τών σωρ.αταρχών 
προθύρ.ω; ύπακουσάντων εί; τήν διαταγήν τών ρ.ελών τής 
Πρ. Κυβερνησεω;, πλήν χοϋ Θ. Ιίολωνιάτου, ό'στι; άντέτει- 
νεν ύπολαρ.βάνων ίσως τήν έπανάσταση/ ώ; έκραγεΐσαν ίιά  λη
στείας καί άρπαγά;, αλλά ρ.ετά εντόνου; έπιτιρ.ήσει; ήναγ- 
κάσΟη επί τέλους νά ύποκύψνι.

Μετά τήν άναχώρησιν τών ’Οθωρ.ανών περί ρ.εσηρ.βρίαν 
συνελΟόντων άπάντων τών επαναστατών έν τή κώρ.7) καί συ- 
σκεφΟέντο/ν τών σωρ.αταρχών ρ,ετά τών ρ.ελών τή; Πρ. Κυ- 
βερνήσεως, άπεφασίσθη τό ρ.έν ή'υ.ισυ του σώρ.ατο; υπό τον 
Δ. Κατσούλαν ρ.ετά τών σωρ,αταρχών τοϋ Πηλίου καί τά 
ρ.έλη τή; Πρ. Κυβερνησεω; νά έπανακάρ.ψωσιν εΐ; Μακρυνί- 
τσαν, οί Θ. Κολωνιάτης, Γ. Γιαννάκης, Τερ,πέλη; καί άλ
λοι τινε; έκ τών χωρίοιν Σκλήθραν καί Βουλγαρινή; περί τούς 
300 νά καταλάβωσι τήν ύπερκειρ,ένην τοϋ χωρίου τούτου Mo
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νήν τής Καμπάνα;, 3έσιν λίαν όχυράν καί τεθώσιν εις άμυ
ναν απέναντι τοϋ ’Αμούς-άγά, δστις άπό τής προτεραίας είχε 
φθάσει εις την μίαν περίπου ώραν άπέχουσαν τής Βουλγαοινής 
κώμην Ιίουκοράβαν μετά 700 καί επέκεινα στρατιωτών άτα
κτων καί τακτικών.

’Ενταύθα άποχωρησάντων πάντων των σωματαρχών, των 
μέν ύπό τον Δ. Κατσούλαν προχωρησάντων καί καταλαβόν- 
των τους προ του χωρίου λόφους δπως παρασκευασθώσι. διά- 
την εις Μακρυνίτσαν πορείαν, του δέ Γ. Γιαννάκη καί Τεμ
πέλη άποσυρθέντων εις την Μονήν της Καμπάνας, ό Θ. Ιίο- 
λωνιάτης, επωφελούμενος της άπομακρύνσεως τών σωμάτων, 
ηρπασε τον αιχμάλωτον Γκέκαν έκ τοϋ δωματίου ένθα διέ- 
ρ,ενον τά μέλη της Πρ. Κυβερνησεως, ΐνα φονεύσν) αυτόν' άλλ’ 
εγκαίρως τούτου γνωστού γενομένου σπεύσαντες ό Κ. Σακελ- 
λαρίδης καί ά'λλοι άφνίρεσαν τό ίόύμα. ’Εν τούτοις δέν πα- 
ρήλθεν ήμίσεια ώρα καί εισορμά εις τό αυτό δωμάτιον, ενώ 
ό Κ. Σακελλαρίδης καί Κ. Ζαμανούδης έσκέπτοντο μετά τινων 
τών προκρίτων τού χωρίου περί άπολύσεως τού Γκέκα, ό Θ. 
Ιίολωνιάτης μετά πολλών έκ τών ύπ’ αύτόν καί έπιμόνως 
απαιτεί τον αιχμάλωτον, δν τά μέλη της Πρ. Κυβερνησεως 
ήρνοϋντο νά παραδιόσωσι διά τε τό ά'δικον καί ά'τοπον άμα, 
άλλά καί προ πάντων εχοντες ΰπ’ οψιν τάς ύπό τών ομοθρή
σκων του φοβέρας αντεκδικήσεις. ’Ενταύθα η επίμονη τού Θ. 
Κολωνιάτου κατήντα σκανδαλώδης^καί σχεδόν έπέκειτο ρή- 
ξις. Μάτην τά μέλη της Πρ. Κυβερνησεως, ό Ν. Γιαννάκό-.· 
πουλος καί ά’λλοι ΰπεδείκνυον αύτφ τά πιθανά έπακολουθή-· 
ματα τοιαύτης βαρβάρου πράξεως. Μάτην οί παρευρεθέντές- 
χωρικοί έςώρκιζον αύτόν νά άποσυρθνί, ό δέ Κ. Ζαμανούδης 
προσήνεγκεν αύτώ 10 λίρας, ό Θ. Ιίολωνιάτης καί οί περί 
αύτόν εμενον αδυσώπητοι!

• Εις την επιμονήν ταύτην τοϋ νεοφώτιστου, προτιθεμένην 
νά κηλιδώστι δ ι’ άπανθρώπου πράΕεως την έπανάστασιν, άμ-. 
φότερα τά μέλη τής Πρ. Κυβερνησεως έδέησε νά φθάσωσι. καί 
μέχρι τών οπλών, άλλ’ έπί τέλους δέν κατώρθωσαν νά ,πεί- 
σωσιν αύτόν. 'Ο Θ. Ιίολωνιάτης, άρπάσας ίδίαις χερσί τό δύ-.' 
στηνον $ϋυ.α καί ακολουθούμενος ύπό τών. ύπ’ αύτόν. άπώθησεν'
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έ’ξω τής θύρας αυθωρεί δέ πυροβολισμοί έκ των όπισθεν φο- 
νεύουσιν αύτό άνάνδρως καί σκληρώς.

Ό  έ'τερος όμως των αιχμαλώτων, ό γηραιός τουρκαλβα- 
νός από της προτεραίας ού μόνον άφέθη ελεύθερος, άλλα καί, 
τά άφαιρεθέντα χρήματά του καί πολύτιμα τή διαταγή των 
μελών της Πρ. Ιίυβερνήσεως άπεδόθησαν αύτώ.

Μετά μικρόν κατευνασθέντων των πνευμάτων, τά μέλη 
της Πρ. Ιίυβερνήσεως καί τό ήμισυ τού σώμ,ατος ύπό τον Δ. 
Κατσούλαν καί τούς λοιπούς σωματάρχας έβάδισαν είς Κα
νάλια, ό Si Θ. Κολωνιάτης έν οίνοφλυγία έτι Πιατελών, 
παραπείσας τον Γ. Γιαννάκη, Τεμπέλην καί λοιπούς, αντί 
νά μείννι καί όχυρωθή έν τώ χωρίω ώς προαπεφασίσθη καί 
έν θέσει άμύνης, έξήλθεν αύτοϋ τήν 2  μ. μ. καί πάντες 
όμοΰ ώδευσαν κατά τού ’Αμούς-άγά. ’Ήδη την 3 ώραν ά- 
φίκοντο προ της Κουκοράβας, αλλά των Τούρκων ■ όντων 
όχυρορ.ένων καί ύπό τάς διαταγάς τού πεπειραμένου ’Α- 
μούς-άγά εύρον ισχυράν άντίστασιν, περιπλακέντες εις μά
χην, καί μετά μίαν ώραν άπό επιτεθειμένων είς άμυνομένους 
καταστάντες, άφού έ'πεσον 4 νεκροί, 2  έκ τού χωρίου Σκλή- 
θρου, 1 έκ τού Κεραμιδιού καί 1 έκ τού σώματος του Θ. 
Κολωνιάτου καί διπλάσιοι περίπου έπληγώθησαν, μόλις κα- 
τώρθωσαν νά άπαλλαγώσι της δεινής ταύτης δέσεως, τρα- 
πέντες είς φυγήν καί έγκαταλιπόντες εις τάς χεΐρας τού έχθρού 
καί κάππας καί πολεμεφόδια.

Τό παράλογον τούτο διάβημα άνήγγειλεν ό Θ. Κολωνιά
της δι* έπιστολής του είς τά μέλη τής ΓΙρ. Κυβερνήσεως, ά- 
τινα καί παρεκάλει νά έπανακάμψωσι καί έ'λθωσιν είς έπι- 
κουρίαν του, οντος ήδη τού σώματος τούτου έν κινήσει" άλλ* 
όμοφώνως δέν ένεκρίθη ύπό τε των μελών τής Πρ. Κυβερνή
σεως καί τών σωματαρχών ή έπιστροφή, διότι ούτο> θά πα- 
ρήκουον είς τάς διαταγάς τού γεν. ’Αρχηγείου καί διότι οΰ- 
δεμ ίαν θά προελάμβανον νά παράσχιυσι συνδρομήν. Ούτω δε 
έβάδισαν καί διενυκτέρευσαν είς Κανάλια, όπόθεν έκκινήσαν- 
τες λίαν πρωί άφίκοντο περί δειλήν έν μέσω βαρυτάτου χει- 
μώνος εις ΙΙρ. Τίλίαν, 8ν τήν προτεραίαν μόλις είχον έγκα- 
ταλείψει οί Τούρκοι, καί έκείθεν είς Ζαγοράν ό'που ήδη διέ-
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τρίβε καί το ’Αρχηγεΐον μετά πάντων των επαναστατών.
Τφ αύττί -ημέρα κατέλιπε καί ό Θ. Κολωνιάτης την Βουλ- 

γαρινήν, βαδίσας διά Κεραμιδιού εις Ζαγοράν, έγκαταλιπών 
δέ εις την διάθεσιν των Γκέγκιδων τά γυναικόπαιδα, άτινα 
ηδη βέβαια ήπείλει καταστροφή διά τον άδικον θάνατον ενός 
αιχμαλώτου.

ΝΕΑ ΣΤΓΚΕΝΤΡΠΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΟΣΣΑΝ

Τά γνωστά ημΐν επαναστατικά σώματα Πηλίου, άτινα μετά 
την πρώτην εν Μακρυνίτσνι μ,άχην είχον άπορ,ακρυνΟη αύτης, 
ώς προερρέΘη, έπαννίλθον είς αυτήν τνί 16 Φεβρουάριου* τνί 
δέ 19 άφίκετο από ‘Αλμυοοΰ εις Πηλιον καί ό καθηγητης Ν. 
Νικολαΐδης ρ.ετά των ύπ’ αυτόν φοιτητών. Συγχρόνως καί τά 
σώματα Α. Μητσα καί X. Λελούδα άναχωρησαντα τνί 14 
τοΰ 'Αλμυρού εσπευσαν είς ένίσχυσιν τών έν Πηλίω, του Α. 
Βελλέντσα καταλαβόντος μετά τών ύπ’ αύτόν την κώρ.ην 
του ‘Αλμυροΰ Κελλέρια, τοΰ δέ βουλευτοΰ Γ. Νικολαίδου ά- 
ποσυρΟέντος προς άναδιοργάνωσιν τοΰ σώματος αΰτοΰ είς 
Σούρπην. ‘Ο Α. Μητσας καί X. Λελούδας συνηντηΘησαν ε
πίσης έν *Αλμ.υρώ τώ σώρ.ατι τοΰ I. Φαρμάκη πορευομένω 
εις ’Αγυιάν, ένωθέντες δέ μετ’ αΰτοΰ καί έκτελέσαντες την 
διά τοΰ ‘Αλμυροΰ επικίνδυνον καί κοπώδη νυκτοπορίαν άφί- 
κοντο διά Κερασιάς είς Κεραμίδιον, ένθα έ'μαΘον ότι τά περί 
τον Βελεστΐνον χωρία λεηλατοΰνται υπό τών Γκέγκιδων, οϊ- 
τινες ιδία έν Βουλγαριννί πλείστας ό'σας ώμότητας διέπρατ- 
τον. Καί φαίνεται ρ.έν ότι οί έχΟροί τώ οντι είχον αποφασίσει νά 
έκδικηθώσι φοβερώς τον υπό τοΰ Θ. Κολωνιάτου φονευθέντα 
όρ.όφυλον αύτοϊς, ούχ ήττον ανακριβή φαίνονται τά περί της 
ένοχης τοΰ άρχηγοΰ αυτών ’Αμ.οΰς-άγά, έν άγνοία. τοΰ οποίου 
ή άγρια αΰτοΰ όρδη την θηριώδη διεπράξατο δολοφονίαν τών 
προκρίτων Βουλγαρινης, κατακρεουργησασα αύτοΰς ώς έξης:

‘Ο Γ. Κουμπουρδογιάννης, Θ. Χρήστου, Γ. Παπαδόπουλος, 
X. Βασβανάς, Α. Σταθόπουλος, Δ. Μακρούλης καί I. Παπα- 
γεωργίου μετά την έκ Κουκκοράβας έκδίωξιν τοΰ Θ. Κολω-
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νιάτου μαθόντες ότι ό Άμούς-άγάς μετέβαινεν εις τό χωρίον 
αυτών έξήλθον εις προϋπάντησιν' αλλά καθ’ όόόν απόσπασμα 
Γκέγκιδων σύλλαβόν αυτούς κατεκρεούργησεν οίκτρώς και είτα 
κατέκαυσε τά πτώματα αυτών προς έξαφάνισιν του στυγε
ρού εγκλήματος. Βραδύτεοον ό'μως τά ήμίκαυστα άκρα αύ- 
τών άνεκάλυψεν ό ανταποκριτής του ’Αγγλικού Χρόνου καί 
πικρώς επί τούτω τον ’Αμοΰς έπέπληξε.

’Επί τώ άκούσματι τής θηριώδους ταύτνις πράζεως οί κά
τοικοι τής Βουλγαρινής έτράπησαν εις τά ορη πλήν 15 περί* 
που οικογενειών, αίτινες έκρατήθησαν υπό τών Γκέγκιδων καί 
μυρίας ύπέστνισαν κακώσεις καί ύβρεις. ’Ενώ δέ τοιαΰτα ε- 
πασχον οί ολίγοι αυτόθι κατακρατούμενοι, διά τής κατωτέρω 
επιστολής προσεκαλοΰντο καί οί λοιποί νά έπανέλθωσιν εις 
τάς έαυτών εστίας:

Βουλγαρινιώται. — "Οπου εΤσθαι φευγάτοι άπό το χωριό σάς 
χαιρετώ καί σάς φανερώνω, αύτοΰ στε'λνομεν επίτηδες άνθρωπον 
τον Ί. Κόκκινον διά νά συναχθήτε καί Ιλθήτε εις το χωριό σας νά 
σιμάσητε τά σπιτοσαγιά σας καί δ,τι έχετε ό καθε'νας.

Το σπιτοσάγιον το έ'χομεν εις την εκκλησίαν βουλομενο καί άν 
δεν έλθήτε νά ξεύρητε οτι τά σπίτια σας καί ολα τά σαγιά σας 
£ά τά κάμωμεν βείλίδικα.

Ακόμα σάς γράφω νά μη φοβηθήτε νά ελθήτε πίσω, οτι ο βα- 
σιλε'ας μας δεν έχει σκοπό νά χαλάση τά χωριά, αλλά $έλει νά 
έ'χη τον μπάζε του καθώς τόν είχε.

2άς έγράψαμε δύο φοράς καί δέν ήλθατε καί τώρα σάς γράφω 
καί τό κρίμα ’ς τό λαιμό σας.

Ούτως άκολουθάτε.
Βοολγαρινφ, 18 Φδίρουαρίου 1878.

Καϊμακάμης του Νιζαμιου καί Άμούς-άγάς μπίμπασης
(Τ. Σ . )  (Τ. 2 .)

’Ενφ λοιπόν τ ’ άνω ρηθέντα σώματα ήτοιμ.άζοντο νά πο- 
ρευθώσι κατά τών έν Βουλγαριννί 800 περίπου Γκέγκιδων 
προσεκλήθησαν υπό τής Πρ. Κυβερνήσεως Πηλίου νά μεταβώ- 
σιν εις Κερασιάν, ό'περ καί επραςαν αφέντες έν Κεραμ.ιδίω 
φρουράν 100  άνδρών προς φύλαξιν τών έκεϊ γυναικοπαιδών. 
’Αλλά νέα πάλιν διαταγή τής Πρ. Κυβερνήσεως άφικομέννι 
μετά 3 ημέρας ένέτελλεν αύτοϊς νά έπανέλθωσιν ένθα ήσαν 
καί νά έπιτεθώσι τούς έν Βουλγαριννί Γκέγκιδας. ’Εφ’ ώ τή
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26  Φεβρουάριου άπελθόντες άπό Κεράσι»' άφίκοντο αύδημε- 
ρόν εις Κανάλια.

Κατά τον αυτόν περίπου χρόνον, ήτοι τή 20 Φεβρουάριου, 
έτερον σώμ,α ές 150 υπό τους σωματάρχας Κ. Αώρνίν καί Θ. 
Τσακίρην μετά τού Γ. ’Αντωνοπούλου καί I. Κατσικοπούλου 
έπιβιβασθέν τοΰ Βυζαντίου κατευδύνετο εις Πήλιον. Διελ- 
δόν δέ διά Χάλκινος παρέλαβε τόν Λ. Βούλγαρον άπό πολ- 
λοΰ άναμένοντα αύτόδι ευκαιρίαν IV άπέλδφ εις Μακεδονίαν 
μετά των υπ’ αυτόν 2 0 0  περίπου, λειψάνων τοΰ άπό πολλοΰ 
συγκροτηδέντος άλλα διαλυδέντος σώματος. ' " ·'

Πριν η παρακολουθήσωμεν την πορείαν καί τά πολεμικά 
έργα των νέων αυτών σωμάτων ανάγκη νά χαρακτηρίσωμεν 
έν όλίγοις τους νεωστί επί τής πολεμικής σκηνής φαινομέ- 
νους αρχηγούς.

*0 Κ. Λώρης άπό Προμηρίου τοΰ Πηλίου, ύπολοχαγός τοΰ 
πεζικού, δεν προεϊχε μέν έν παιδεία, διεκρίνετο δ ’ έν τώ γεν- 
ναίω, είλικρινεΐ καί καθ’ όλου ίπποτικω αυτού χαρακτήρι, μεδ’ 
οΰ συνήνου καί πολεμικήν πείραν, ήν έν τοΐς πολέμ,οις τής 
Κρήτης έκτήσατο εύδοκίμως άγωνισάμενος. ’θξύδυμ.ον μάλλον 
ή υπομονητικόν χαρακτήρα έχων, πλήν άνευ έγκαυχήσεων καί 
επιτηδεύσεων, δεν ήδύνατο νά μή προσκρούνι ενίοτε, τή διοι
κήσει σώματος άτάκτων, έν οίς πολλοί οί θρασείς, όλιγώ'τεροι 
δέ.οί θέλοντες νά ύπαχδώσιν εις είδος στρατιιοτικής πειθαρ
χίας. ’Εν τούτοις άκρως έξετιμάτο υπό των έΟελοντών, διότι 
προηγείτο πάντοτε έν τοΐς κινδύνοις καί ούδαμοΰ ουδέποτε 
αμφίβολον γενναωψυχίαν έδειξε.

*0 Θ. Τσακίρης ήτο απλούς διδάσκαλος," ευχής δ ’ έργον άν 
καί άλλοι πολλοί δεινοί άγορηταί έμιμώντό τό παράδειγμα 
αυτού’ διότι τότε μ,όνον οί δούλοι λαοί πραγματικώς εις έδνι- 
κοΰς αγώνας απεκδύονται, όταν καί διδάσκαλοι, καί έμποροι, 
καί βιομήχανοι, καί πάντες οί οπωσδήποτε δυνάμενοι νά συν- 
τελέσωσι σπεύδωσι προδύμ.ως ζίς. τ ό . πεδίον τού άγώνος, λαμ.- 
βάνοντες έκαστος την προσήκουσαν τή αυτού αξία $έσιν. Ούτος 
,δ’ έάν ώς στρατιώτης κυρίως δέν ήδύνατο νά. διακριθή άλλων, 
συνεβοήδησεν όμως λίαν εις. την δυσχερή ,διοίκησιν τών άτά
κτων εκείνων οπλοφόρων, άφείς παρά τοΐς. Θεσσαλοΐς αγρό-
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ταις άναμνήσεις άγαΘάς 8ιά την υπέρ αυτών πρόνοιαν καί ά- 
ποσόβησιν πάσν]ς βιαιοπραγία?, συμβοηθόν έ'χων τόν νεαρόν 
ανεψιόν αύτοΰ Ν. Γιαννόπουλον, όν τινα ό αείμνηστος πατήρ 
του σπαρτιατικώ; προέπεμψεν εί; τόν αγώνα.

'Ο Γ. Άντωνόπουλο; τελειόφοιτο; τοΰ πανεπιστημίου, φΐ- 
λόπατρις 8k και καλώ; ρ.εμ„ορφωμένος, συνηκολούάησε τοϊς ά- 
νωτέροι; μετά τινων φοιτητών, έν οίς ό I. Καμπάνης, Ζ. Μπί- 
στης, Δ. Σκούφο;, Κ. Οικονομικής, Γ. Στάβαρης, Ν. Θεο&ώρου, 
Καρ^αρα;, Ραζέλος, Παλαβιάρη;,Παναγιωτόπουλο?, Σ. Φωτίου, 
μ„ε6’ ών και ύπέστη τά; κακουχία; καί τα ^εινοπαθήμ.ατα τοΰ 
επαναστατικού άγώνος μέχρι τέλους.

Περί τοΰ I. Κατσικοπούλου, γνωςοΰ ήμ,ΐν ή$νι από των πρώ
των έν τή Μονή Σουρβιάς μ.αχών, ού^είς ρ.έν περί τοΰ χαρα- 
κτήρος καί τών άλλων ασχέτων τω,παρόντι άγώνι ί&ιοτή- 
τοον αύτοΰ άξιο; λόγος, μετ’ οΰ πολύν δε χρόνον ίδωμεν 
αυτόν οίκτρόν $ΰμ.α απερίσκεπτου όρμ.ής καί έπιζημίου παρα- 
βάσεως τών συμπεφωνημ.ένων.

'Ο I. Φαρμάκη; από Άραχόβης, φοιτητής της ιατρικής, ε- 
χων ώ; ύπαρχηγόν έ'τερον φοιτητήν τοΰ Πανεπιστημίου, τόν 
καλόν νεον I. Τσάμην, παραβαλλόμενος έν τή νεότητι καί 
απειρία αύτοΰ πρός τινα; πρεσβυτέρους καί έμπειροπολέμ,ους 
τρανώ; κατέδειξεν, ό'τι ή φιλοτιμ.ία καί τό αίσθημα,* ύποβοη-

ι. . * Ό  I. Φαρμ.άκης τούς πόθους τής αύτοΰ φιλοπατρίας έξέφρασε 
τή 9 Ν ο ε μ β ρ ί ο υ  π. ε. διά φλογερού πρός τούς συμφοιτητάς αύτου 
λόγου, εξ ου παραθέτομεν τά έξης -
. «Τό Πανεπιστήμιον, ώ φίλοι συμφοιτηταί, ή κοινή αύτη κιβω
τός τών αδελφών Ελλήνων καί ’Αλβανών, πρώτον αυτό άς ύψώση 
την σημαίαν τοΰ Μακεδόνος ’Αλεξάνδρου καί τοϋ Ήπειρωτου Σκεν- 
δέρ-βέη καί άς προσκαλέση πάντα τόν έλληνισμόν, καί άς όρκιση 
αύτόν υπό τήν σημαίαν ταύτην, καί άς άνακράξη εις άπαντα τόν 
κόσμον τό ή τέκνα της Ελλάδος όλα όμοΰ νά συζήσωσι καί νά συν- 
δοξασθώσιν, ή, εάν πρόκηται νά διασπασθώσι, νά μή όνομάζωνται 
πλέον τέκνα τής ενδόξου Ελλάδος, αλλά νόθα εγγονα άδοξου μη
τρυιάς. Τό μέγα πρόβλημα τής ’Ανατολής πρόκειται νά λυθή. ηΑς 
δείξοομεν ότι έν τή ήμετέρα γενεά ζώσιν αι παλαιαί ένδοξοι γενεαι. 
Σύ φάλαγξ. τών πανελλήνων φοιτητών, ελθέ ώς φαλαγξ. Βαδισον 
ώς αληθής φάλαγξ εις τό στάδιον τής τιμής. ’Έλθετε, σείς Μακε-
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θούριενα υπό της φυσικής νοημοσύνης καί της διανοητικής α
ναπτύξεων, πολλάκις δύνανται νά φανώσιν υπέρτερα καί της 
πείρας, όταν μάλιστα αυτή υπό έπιμομφου κρυψινοίας έπι- 
σκιάζηται αντί μετά της ειλικρίνειας νά συμβαδίζνΐ.

Οί υπό τον I. Φαρμάκην 100 περίπου έθελονταί, έν οίς καί 
οί σπουδασταί A. X. Βάρφης, Δ. Περδίκης, Σ. ’Αθροινάρησ, 
σημαιοφόρος, I. Καρούζος, Θ. Δημόπουλος, I. Δεϊγούνης, I. 
’ίωάννου, Καρδαμάτης καί άλλοι, διεκρίνοντο ώς επί τό πλεΐ- 
στον, ώς καί ό αρχηγός αυτών, επί ανθηρά νεότητι, άγνότητι 
αισθημάτων καί ενθουσιαστώ. 'Ωσαύτως οι Σάμιοι αδελφοί 
Βαλλή παρακολουθήσαντες αύτω συν τοΐς ά'λλοις ώς άποσπα- 
σματάρχαι ήσαν έκ των ολίγων εκείνων, ο'ίτινες υπό τον Α. 
Φιλίππου άπετόλμησαν την γνωστήν ριψοκίνδυνον καί άτυχη 
είς ’Αγυιάν επιδρομήν τη 7  Αΰγούστου 1877* ό'θεν καί τάς 
εκεί τοποθεσίας καλώς γινώσκοντες ήσαν ηδη αύτω λίαν χ ρ ή 

σιμοι οδηγοί.
Τοσοϋτοι λοιπόν καί τοιοΰτοι ήσαν οί είς τάς περί την "Οσ-

δόνες συμφοίτησα!, δείξατε την οδόν, ή οποία Θά μάς φέρη πρδ τοΰ 
έ'αρος εις την πατρίδα του βασιλέως ήμών ’Αλεξάνδρου καί άκόμη 
περαιτέρω. ’Έλθετε, Θεσσαλοί, καί όδηγήσατέ μας είς τδ άγιον χώ
μα, τό όποΓον έπάτησαν οί ιεροί πέδες τοΰ μεγάλου πρωτομάρτυ- 
ρός μας Ρήγα.

’Έλθετε, Κρήτες, δπως συναγωνισΟώμεν τδν άγώνα, τδν οποίον 
πρδ ολίγου χρόνου ήγωνίσασθε. ’Έλθετε νά δείξωμεν είς την ευρω
παϊκήν διπλωματίαν, δτι καί τώρα ύπάρχουσιν Άρκάδια. Πετάξα- 
τε, Ήπειρώται, συμπολΓται τοΰ μεγάλου ήμών βασιλέως Πύρρου, 
καί τοΰ Σκενδέρ-βέη, καί τοΰ Βότσαρη. Δείξατέ μας ποΰ είναι κρυμ
μένα τά ιερά λείψανα τών προμάχων τοΰ Σουλίου. Δείξατέ μας 
τούς βράχους, επί τών οποίων αχνίζει άκόμη τό αίμα τοΰ Φώτου 
Τσα£έλλα, τής Δέσπους καί τών λοιπών Σουλιωτίδων, αί δποίαι 
εκ τοΰ βαράθρου αυτών άνακράζουσι με τά βρέφη των είς τά στή
θη : «'Έλληνες τής έλευθέρας Ελλάδος, τί εκάμετε τήν ελευθε
ρίαν ; ΚατεκρημνίσΟημεν χάριν τής ελευθερίας καί όμως αταφοι 
μέγρι τής σήμερον μένομεν καί τά κόκκαλά μας σήπονται εν τώ 
σκότει τής δουλείας ! Ελάτε, σεΓς ολίγα πρδς δυστυχίαν σας καί 
πρδς ευτυχίαν μας ύπολειπόμενα τέκνα τής ’Ηπείρου . . . Αλλά  
ποιοι εΙσΘε.καί ποΰ ;— Συμφοίτησα!, άς· τούς ζητήσωμεν».
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σαν κώμας £ιά ξηράς καί £ιά θαλάσσης μετάβάντες περί τά 
μέσα του Φεβρουάριου.

Η ΑΨΙΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΑΓΤΙΑΣ

Ot επί του Βυζαντίου Κ. Λώρης, Θ. Τσακίρης, Γ. ’Αντω- 
νόπουλος καί Κατσικόπουλος* μετά τοϋ Λ. Βούλγαρη καί 350 
περίπου εθελοντών, έν οίς καί ό γενναίος ταγματάρχης Κά
ρολος Σοϋτερ άπό Saint-M arc  της ’Ελβετικής επαρχίας Α ν-  
govie, άποπλεύσαντες έκ Χάλκινος δ'ιηλθον της Σκιάθου καί 
Σκοπέλου, δθεν παρέλαβον έθελοντάς τινας. Τή εσπέρα της 
24  ζωηρά ηρξατο συζήτησις έν τώ άτμοπλοίω μεταξύ τοΰ 
Κ. Αώοη καί Λ. Βούλγαρη περί τοϋ μέρους της άποβάσεως, 
ώς τοιοϋτο ίέ  τέλος άπεγασίσθη τό μεταξύ Πηλίου καί νΟα- 
σης Κεραμι&ιον. Έ)θεν τή 3 μετά τό μεσονύκτιον ή άπόβα- 
σις έξετελέσθη, άλλα κατά συμπερασμόν καί επί δέσεως ά
γνωστου, ην τή έπιούστ) ώς τόν ’Αγυιόκαμπον της "Οσσης ά- 
νεγνώρισαν. Έν τούτοις καταληφθείσης υπό τοϋ Λ. Βούλγαρη 
της πλησιοχώρου κώμης Σκήτης ηρξατο ή μεταφορά των ό'- 
πλων καί πολεμεφο^ίων, ών μέγα μέρος, άνηκον τ<μ Κ. Αώρη, 
μετηνέχθη εις την μεταξύ τοΰ Πολυ^έν^ρου καί Σκητης Μο
νήν τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου ένθα καί ούτος μετά των 
λοιπών μετέβη.

Ένταϋθα έπάναγκες $εωροΰμεν νά είπωμεν ολίγα τινά περί 
τής ’Αγυιάς καί Σκήτης.

'Η  κώμη Σκήτη κατοικουμένη υπό 380 έλλήνων κεΐται είς 
20 λεπτών άπόστασιν τάς αρχαίας Μελιβοίας καί είναι ή 
τελευταία τοΰ Πηλίου κώμη, άφ* ής ά'ρχεται ό ’Αγυιόκαμπος 
εχων πρός Δ. την μεγάλην Θεσσαλικήν πεδιάδα, την ίιαχω- 
ρίζουσαν τά ό'ρη Πήλιον καί "Οσσαν (Κίσσαβον), άτινα ένοΰν- 
ται πρός Α. £ιά χθαμαλής σειράς όρέων. Ταύτης 1 ώραν πε
ρίπου άφίσταται ή σπου&αιοτέρα τών κωμοπόλεων τής νΟσ-

*  Ούτος μετά τάς εν τή Μονή τής Σουρβιάς μάχας έπανελθών 
είς ’Αθήνας καί σ/ηματίσας σώμα έκ 30 περίπου άνδρών συνηνώθη 
μετά τών προμνησθέντων, ό δε Α. Ζαχαρόπουλος επανελθών επί
σης είς Ελλάδα έ'μεινεν έ'κτοτε.
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στ,; ’Αγυιά, κατοικουμένη υπό 1800 κατοίκων, έλλήνων, ά- 
θωμανών καί τινων ’Ιουδαίων.

'Η κατοχή τής κωμοπόλέω; ταύτη; ώ; καί του Ν.Μ. αυ
τή; κειμένου καί ^  τή; ώρα; άπέχοντο; λόφου του 'Αγ. Νι
κολάου ή Φονιά,φύσει όχυρωτάτου καί δυσπορθήτου,^εσπόζοντο; 
8 ϊ  τή; όόοϋ Λαρίσση;, ίόά ήτο μέγα ευτύχημα τοΐ; έπανα- 
στάται;" όιότι ενταύθα βεβαίως ήόυνατο ν’ άπασχοληθή μέρο; 
τή; τουρκική; όυνάμειυ; καί συνάμα πάσα άπό Λαρίσση; επι
κουρία νά παρεμποόισθή. Πρό; έπίτευξιν ομω; τούτου άπγ,- 
τεΐτο σχέ^ιον τακτικόν, ομοφωνία καί σύμπραξι; έπαρκοϋ; 
όυνάμεως, άφοΰ προηγουμένω; έξασφαλισθώσι τά πολεμεφόόϊα 
καί έξοπλισθώσιν έν πρώτοι; οί κάτοικοι των πέριξ. Δυστυ
χώ; ό Κατσικόπουλο;, άποσταλεί; παρά του Κ. Αώρη πρό; 
άνεύρεσιν κτηνών όιά την μεταφοράν των πολεμεφο^ίων, έ- 
πελάΟετο τη; αποστολή; αΰτοΰ έκ φιλοδοξία; καί παραφορά; 
νεανική;, πορευθεί; 8 k πρό; τον έν Σκήττι όιαμένοντα Λ. Βούλ- 
γαρην έγένετο παραίτιο; όλεθρία; άποτυχία;, ώ; έξη; :

Τή 26  Φεβρουάριου άποσταλεί; υπό του Λ. Βούλγαρη μετ’ 
άποσπάσματο; 30 περίπου εθελοντών, ό'πω; κατοπτεύστ] την 
’Αγϋιάν καί την όχυράν £εσιν του Φονιά, προύχώρησε μέχρι τής 
ίόέσεω; Περιστέρι, μικρόν τη ; κωμοπόλεω; άπεχούση;, ενώ 
ό μέν Κ. Φούτερ ώ; επιφυλακή μετά 100 άνόρών κατέλαβεν 
επίκαιρα σημεία ό'πισΟεν αΰτοϋ, ό Λ. Βούλγαρη; μετά του 
λοιπού σιόματο; ήσύχαζεν έν Σκήτνι, ό 8k έν τή Μονή Κ. Λώ- 
ρη;, έν ή τά πολεμεφό^ια εΰρίσκοντο, ήγνόει παντελώς καί 
την έλαχίστην αυτών κίνησιν ή άπόφασιν, άναμένων τά α
ναγκαία πρό; μεταφοράν τών πολεμεφοδίων κτήνη. ’Εν τού
τοι; μετά τήν κατόπτευσιν τή; κώμη; ό Κ. Σουτέρ άπέ- 
στειλε τώ Λ. Βούλγαρν) έ'κΟεσιν όι’ ή;, γνωστοπόιών τά περί 
.τής δέσεως καί τή ; έχθρική; 3υνάμεω;, συνίστα αΰτώ τήν 
ταχεΐαν μετά τών λοιπών σωματαρχών συνεννόησιν, ,ί'να τή 
έπαύριον άπό κοινού έπιχειρησθή ή τή; ’Αγυιά; προσβολή.

• ’Επέραινε 8k τή ν  έ'κΟεσιν αότοϋ ουτω’: ' :
, oJe crois <Γ altaquer dans le cas quo nous somraes fort 400 homines».'

Κάτωθεν τή; έπιστολή; ό Κατσικόπουλο; προσέθετο :
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«Είμαι σύμφωνο; αίίριον λυκαυγές νά προσβάλωμεν την Άγυιά' 
έστειλα νά μάθω περί του ιΑ γ .  Νικολάου-Φονιά τί συμβαίνει. 
Ειδοποιήσου Λώρην νά φροντιστή καί εΐσθε έτοιμοι διά πόλεμον».

’£ν τούτοι; ό τελευταίο; ούτο;, πληροφορηθεί; δι’ επιστο
λή; ομογενούς έν ’Αγυιά διαμένοντο; δτι, έκ των έν. τη κώ
μη 600 Τούρκων οί 200 άπήλθον πιθανόν ίνα καταλάβωσι 
τον λόφον τού Φονιά καί διαφλεγόμενο; υπό τής επιθυμία; τού 
νά συγκρουσθή προ; τόν έχθρόν,προέβη εΐ; τό παράτολμου διά
βημα τή; άνίσου έπιθέσεω; μη άναλογιζόμενος τά ; έκ ταύ- 
τη; ολέθριου; συνεπεία;. Προχώρησα; λοιπόν μέχρι τού τε
λευταίου των πρό τής κώμη; τριών λόφων, άγιον τού; ύπ’αΰτόν 
30 περίπου άντρας και παρατήρησα; έφιππον πρόσκοπον δύο 
εχθρικών ταγμάτων, έπυροβόλησε κατ’ αύτοϋ. Οί Τούρκοι ώς 
μέλισσαι έν τή αυτών κυψέλη διαταραχθέντε; ώρμησαν κατά 
τών ανδρείων πλην ευαρίθμων μαχητών, οίτινε; μετ’ ού πο
λύ άρχονται ύποχωρούντες. Σπευσάση; δ’ επικουρία; τοΐ; Ο
θωμανοί; καί άπό τών έν Φονιά ή έπίθεσις κατ’ αύτών γίνε
ται σφοδροτέρα, ώστε 8 πίπτουσι καί αποκεφαλίζονται, τραυ
ματίζεται δέ ό λιποτάκτη; πυροβολητή; Θωμά; καί τινε; 
άλλοι διαφυγόντε;. *0 Σούτερ αποπειράται νά σπεύση εΐ; έπι- 
κουρίαν, άλλ’ οί ύπ’ αυτόν διστάζουσι, καί ήδη σφαίρα θραύει 
τόν δεξιόν μηρόν του Ιίατσικοπούλου, δστι; μή δυνάμενο; νά 
κινηθή αιχμαλωτίζεται.

’Εν τώ μεταξύ ό Λ. Βούλγαρη; εσπευσεν μέν εΐ; βοήθειαν 
τών κινδυνευόντων, άλλ’ έ’φθασεν όμως εί; τό πεδίον τη; α
προσδόκητου συμπλοκή; μετά την αιχμαλωσίαν τού ύπευθύ- 
νου άτυχούς θύματός αύτής. Ούχ ήττον όμως συνετέλεσεν εί; 
την διάσωσιν τών έπιλοίπων καί τού Κ. Σούτερ, καθ’ ού οί 
Τούρκοι είχον έπιτεθή μετά ιππικού καί δύο τηλεβόλων.

‘Ο Κ. Λώρης ένεκα τής άποστάσεως άφίκετο μετά τήν έί; 
’Αγυιάν έπάνοδον τών όθωμανών καί τήν έντελή ύποχώρησιν 
τών έπαναστατών, ών τήν τύχην ήγνόει.

Τοιούτον οΐκτρόν τέλος έ’λαβεν ή απαρχή αύτη τών έν *Α- 
γυιοκάμπω άποβάντων νέων έπαναστατικών σωμάτων. ’Τίδη 
τά έν τή Μονή όπλα καί. πολεμεφόδια τού Κ. Λώρη ώς καί 
τά τού Λ. Βούλγαρη έκινδύνευον νά διαρπαγώσιν ύπό τών
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Τούρκων, οίτινες από στιγμή; εί; στιγμήν ήδύναντο νά έπι- 
τεθώσι τοΐ; έν Σκήτ·ρ έπαναστάταις' ό'θεν υπό την ό ρ γ ια ν  
του ταγματάρχου Κ. Σουτέρ έ'σπευσαν νά όχυρώσωσι τά ; επι
καίρου; δέσεις Δένδρα, έν φ εί; τά ; πέριξ κώμα; έστάλησαν 
όπλα καί χολεμεφόδια προ; έςοπλισμόν των εγχωρίων.

Tyj 1 Μαρτίου άφίκοντο εί; Ποταμιάν καί τά υπό τον Α. 
Μήτσαν καί X. Λελούδαν, I. Φαρμάκην καί Β. Ζούρκον σώ
ματα, άτινα μή εύρόντα τού; Γκέγκιδας έν Βουλγαριν/ί, ιμάν
τα δέ τά ; φοβερά; αυτών ιεροσυλίας πρό; άντεκδίκησιν έπυρ- 
χόλησαν τουρκικά; τινα; κώμα;, έν αίς ύπυόπτευον ό'τι έκρύ- 
πτοντο, καί αφού μάτην άπεπειράθησαν καί ούτοι νά κατα- 
λάβωσι την $έσιν του Φονιά, ήν εύρον υπό ισχυρά; εχθρική; 
ιδυνάμεω; κατεχομένην. ’Από Ποταμιάς μετέβησαν εις Σκή
την προ; συνάντησιν τοϋ Α. Βούλγαρη καί συνεννόησιν μετ’ 
αύτοΰ* άπεφασίσθη δέ νά μεταβώσιν εί; τό χωρίον Θανάτι 
τά σώματα τοϋ I. Φαρμάκη καί Β. Ζούρκου προς έμψύχωσιν 
των κατοίκων. "Οθεν χαραλαβύντε; όπλα καί χολεμεφόδια 
παρά τοϋ Λ. Βούλγαρη έπορεύθησαν εί; τό είρημένον χωριον 
ποσώ; μή έννοηθέντε; υπό τοϋ έχθροΰ καί ήρξαντο έξοπλί- 
ζοντες τοϋ; έγχωρίους.

'Ο Α. Μήτσας μετά τοϋ X. Λελούδα εμεινεν εί; Ποταμιάν 
δυσηρεστημένο; κατά τοϋ I. Φαρμάκη, μεθ’ ού ειχεν έλθει εις 
διαφοράν, λόγου γενομένου περί προσβολής τή; ’Αγυιάς. Καί 
κατ’ άρχάς μέν φαίνεται οτι ό Μήτσας άπεδοκίμαζε την πρό- 
τασιν τοϋ Φαρμάκη, έπιθυμοϋντος μέν νά χροσσβάλουν την κώ
μην, ώ; άχείρου δ ’ έτι των χολεμικών χαρακαλοϋντο; ν’ άφεθνί 
αύτώ ή ύπερκειμένη &έσι; τής Νεβόλιανης, εις 0 καί πάλιν ό 
Μητσα; άντέτεινε,λέγων ό'τι έν τοιαύτν) χεριπτώσει δένέ'βλεχε 
χοίαν 5έσιν αυτό; δύναται νά καταλάβνΓ μετά την εί; Θα
νάτι ό'μω; μετάβασιν τοϋ Φαρμάκη άπεφάσισε νά έπέλθν) κατά 
τής ’Αγυιάς, χωρίς νά συνεννοηθή προηγουμένως μ ετ’ αύτοϋ 
ή μετά των λοιπών σοιματαοχών εγκαίρως.

Συγχρόνως σχεδόν άφίκετο άπό Κλήματος καί ό Θ. Κολω- 
νιάτης ενωθεί; μετά τοϋ Λ. Βούλγαρη ώπερ καί μόνω ήγγει- 
λεν ό Α. Μήτσας την εί; Νεβόλιανην μετάβασιν αύτοϋ.

Καί ένταϋθα, ώ; παρατηρεϊται, νέαι δίχογνωμίαι καί έπι-
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δ ^ξε ίς  ούχί κοινών άλλ’ ιδίων σχεδίων καί μετ’ ολέθριου έν. 
τοιαύταις περιστάσεσι κρυψινοίας. Έ)θεν, ώς εί μή ηρκει *λ 
πρώτη περί την ’Αγυιάν αποτυχία, καί Δευτέρα προοιωνίζε
ται χείρων έκείνης· διότι ένώ άμφότεροι τον αυτόν έπιδιώ- 
κουσι σκοπόν, ένώ σπουδαιοτάτη πρόκειται πολεμική έπι- 
χείρησις, ικανή νά έπηρεάσνι τό έν Πηλίω έπαναστατικόν κί
νημα, ούδεμία υπάρχει συνεννόησις, άλλ’ έκάτερος ζητεί νά 
διαλάθν) τον άλλον έν τώ σκότει της νυκτός, ί'να την πρωίαν 
εύρεθνί απέναντι του έχθρου, πολεμικάς δάφνας έκ τοΰ προχεί
ρου και ιδιαιτέρως ζητών.

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΑΓΤΙΑΣ

’Εν ώ τά υπό τόν I. Φαρμάκην και Β. Ζοΰρκον σώματα 
προητοιμάζοντο έν Θανάτι είς την της ’Αγυιάς προσβολήν, 
ό Α. Μητσας καί X. Λελούδας, μεθ’ ών καί ό Α. Φιλίππου 
μετά τινων άνδρών, άπήλθον άπό Ποταμιάς τνί εσπέρα τ γ  8, 
όπως δέ διαλάθωσι την προσοχήν τοΰ έχθρου, ώδευσαν δι’ 
ατραπών καί λίαν δυσβάτων τόπιον" άλλ’ ένεκα της ζοφώ
δους νυκτός οί οδηγοί αυτών άπεπλανηθησαν, ό'θεν περί την 
5 Ijo ώραν της πρωίας οί μεταξύ Νεβόλιανης καί ’Αγυιάς 
Τούρκοι πρόσκοποι παρατηρησαντες αυτούς διαβαίνοντας α
νήγγειλαν τώ έν ’Αγυιά τουρκικώ στρατώ. Οί έπαναστάται 
κεκοπιακότες έκ της λίαν έπιπόνου νυκτερινής πορείας δεν 
είχον είσέτι άποφορτώσει τά έφόδια αύτών, πριν δε η κατα- 
λάβωσι τάς έπικαίρους δέσεις ηρξατο ό κατ’ αύτών πυροβο
λισμός των τουρκικών προφυλακών, ένώ ό ύπό τόν άκαταπό- 
νητον ’Αμοΰς-άγάν κάτωθεν της ’Αγυιάς τουρκικός στρατός, 
συγκείμενος έκ 2 ,500 τακτικών, 80 Γκέγκιδων καί τινων 
Ζεϊβέκων της 'Ανατολής μετά ορεινού πυροβολικού, ηρξατο 
προχωρών κατά τών Α. Μητσα καί X. Λελούδα, οί'τινες διέ- 
τρεχον τόν κίνδυνον νά περικυκλωθώσι καί καταστραφώσιν 
ύπό της άνωτέρας εχθρικής δυνάμεως. Έν τούτοις καταλα- 
βόντες καί ούτοι τάς ά'νωθεν της ’Αγυιάς όχυράς Βάσεις καί 
κέντρον της γραμμής^αύτών έχοντες την έκκλησίαν τοΰ χω-



276 ΜEPOS ΔΕΥΤΕΡΟΝ

ρίου τής Νεβόλιανης ήμύνοντο τον εχθρόν γενναίως, παρατα- 
χθέντες ώς έξης :

Τό Οπό τον Α. Μητσαν σώμα, δπερ τό δεξιόν κεράς έ- 
σχημάτιζε και προς Δ. της εκκλησίας εύρίσκετο, διεχωρίζετο 
υπό δύο ρευμάτων’ και δεξιόθεν μέν έτοποθετήθησαν οί υπό 
τους Λυκάκην, Αακκιώτην καί Σταμάτιον Μητσαν μετά τοϋ 
ανδρείου σημαιοφόρου Β. Πέτσα, αριστερόθεν δέ οί υπό τους 
Ροϋσον, Φλώρον, Ψαλτήραν, Κούκκην καί Μόσχον. To δέ Οπό 
τόν X. Λελούδαν, δπερ άπετέλει τό αριστερόν κεράς, κατέ
λαβε τάς εις τ ’ αριστερά της Νεβόλιανης καί προς Α. της 
εκκλησίας επικαίρους δέσεις.

’Αλλά καί οί έν Θανάτι I. Φαρμάκης καί Ζουρκος, ών αί 
προφυλακαί της νυκτός εκείνης έξέλαβον τους ανωτέρω ως τουρ
κικόν απόσπασμα διελθόν προ αυτών, ουδόλως Οποπτεύοντες 
δτι ό Μητσας ειχεν άπέλθει εις Νεβόλιανην, άπεφάσισαν ω
σαύτως νά καταλάβωσιν αυτήν εγκαίρως, άμετάτρεπτον σκο
πόν έχοντες νά προσβάλωσι την ’Αγυιάν !

Οί έν τώ σώματι τοϋ I. Φαρμάκη αδελφοί Βαλλή έγίνω- 
σκον, ως έρρέθη, τάς περί την ’Αγυιάν τοποθεσίας έκ τής Οπό 
τόν Φι7>ίππου κατά τόν παρελθόντα Αύγουστον επιδρομής, 
καθ’ ήν 62 άντρες άπέκρουσαν επί τινα χρόνον δύναμ.ιν 300 
περίπου Τούρκων' δθεν εις 3 αποσπάσματα διάιρεθέντες —  
ών τό πρώτον Οπό τόν I. Τσάμην καί Δ. Βαλλήν μετά 50 
άντρων ώδευσε προς την Νεβόλιανην, τό δεύτερον Οπό τόν 
Ζοΰρκον έκ 40  άντρων κάτωθεν τής ’Αγυιάς καί τό τρίτον 
Οπό τόν άρ/ηγόν I. Φαρμάκην καί X. Βαλλήν έν τω μέσφ 
των δύο προμνησθέντων— προΰχώρησαν αρκετά, δτε καθ’ οδόν 
Si’ έπιστολής τοϋ Μήτσα καί Λελούδα ήγγέλθη αύτοΐς νά 
σπεύσωσιν εις έπικουρίαν ως συμπλακέντων ήδη έν ’Αγυια!

'II τοσούτω απροσδόκητος δσω καί λυπηρά αυτή τώ I. Φαρ- 
μάκνι άγγελία έπέτασσεν αύτω τό καθήκον τής βοήθειας των 
αδελφών καί συναγωνιστών αύτοϋ, εις την φωνήν τοϋ οποίου 
ώφειλε νά ,δράμν) άψηφών πάντα κίνδυνον. Οϋτω καί τοι δι- 
στάζων νά έκθέσφ τό σώμα αύτοϋ εις μάχην έπιθετικήν, τό 
πρώτον ;ήδη τόν εχθρόν άντιμετωπίξον, ούχ ήττον δμως έδρα-
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μεν εις το πεδίον της μάχης πρώτος SiSon τό παράδειγμα 
της τοϋ κινδύνου περιφρονησεως. ·

Οί πρωτόπειροι των μαχών έν ταΐς πρώταις πολεμικαΐς 
συμπλοκαϊς δυοΐν θάτερον πάσχουσι’ η καταλαμβάνονται έ- 
ξαίφνης ύπό δξΐλίας καί μετά Stove και πολλής τ*?ίς προφυ
λάξεις χωροϋσι κατά τοϋ έχθροϋ, η τουναντίον ώς άπειροι 
τοϋ κινδύνου πληροϋνται ενθουσιασμού καί μέχρις ανδραγα
θημάτων προβαίνουσι. Διόπερ νεανίσκοι άπειροπόλεμοι πολ- 
λάκις άφοβοι καί τολμηροί έν ταϊς πρώταις τάξεσι έθεάθησαν, 
άνδρες δέ πεπειραμένοι των μαχών μάλλον προφύλακτικοί 
καί ήττον είς τον κίνδυνον εκτιθέμενοι. ’Εν τοΐς άτάκτοις 
πολέμοις ό μέσος όρος άποδεικνύει καί πείραν καί φρόνησιν, 
καί ώς έπί τό πλεΐστον . είς την επιτυχίαν συμβάλλεται'· 
άλλ’ οί ύπό τον I. φαρμάκην νεαροί έθελονταί παρεξετράπησαν 
είς τό πρώτον άκρον, ριφθέντες ακράτητοι κατά τών κάτωθεν 
τοϋ χωρίου προς την πεδιάδα εχθρών, ετι δέ μάλλον έννοη- 
σαντες οτε άνωθεν αυτών μάχονται οί πεπειραμένοι Α. Μη- 
τσας καί X. Λελούδας.

Οϋτω έφ’ ικανόν ή μάχη έφαίνετο ότι &’ άπέβαΐνεν υπέρ 
τών επαναστατών, ών οί μέν άνωθεν τοϋ χωρίου άψηφοϋντες 
τό έχθρικόν πυροβολικόν μεγίστην προύξένουν τοΐς πυροβο- 
‘ληταίς φθοράν, οί S t  κάτωθεν έπελθόντες είχον εκδιώξει τους 
τούρκους αλληλοδιαδόχους έκ 2  οχυρωμάτων καί τοσούτω 
πλησιάσει, ώστε καί τινες Six λίθων ηοξαντο νά προσβαλουσι 
τσύς συσπειρουμένους καί μη τολμώντας ν’ άντεπεξέλθωσι. 
Συν άλλοις ό ’Αθηναίος κρεωπώλης Φ. ’Εμμανουήλ,* βλέπων 
τους Τούρκους φεύγοντας &έτει την λόγχην έπι τοϋ όπλου 
καί όρμά κατά τοϋ πλησίον οχυρώματος παροτρύνων καί τούς 
λοιπούς' έρχεται είς χεΐρας μετά τών εχθρών καί σφάζεται.

Οί προαγγελθέντες Λ. Βούλγαρης μετά τών εγχωρίων ά- 
ποσπασματαρχών, ό Θ. Κολωνιάτης άπό Σκητης καί ό Κ. 
Λώρης μετά τοϋ Θ. Τσακίρη καί Γ. ’Αντυυνοπούλου άπό της 
Μονής είχον άδη εκκινήσει, σπεύδοντες είς τό πεδίοντης μά-

* ΙΙε'νης οικογενειάρχης, αδελφός δε γραμματεως sv τω υπουρ
γείου τών Εκκλησιαστικών.
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χ-ης. Μία έτΐ ώρα καρτερίας καί φρονήσεως καί ή Αγυιά $ά 
περιήρχετο εις χεϊρας των επαναστατών. Τά παράθυρα των 
οικιών αυτής, μέχρι τών οποίων έςικνοΰντο αί σφαΐραι εβριθον 
άνθριόπων,καραιϊοκούντων άπό στιγμής εις στιγμήν τήν Βφιαμ,- 
βευτικήν αύτών είσοδον.

Οί Τούρκοι έννοήσαντες οτι διέτρεχον τον κίνδυνον νά πε- 
ρικυκλωθώσιν υπό τών έπερχομένων έπαναστατικών σωμάτων, 
τον αριθμόν τών οποίων ειχον έκλάβει πολλώ άνώτερον του 
πραγμ.ατικοϋ, ήτοιμ.άζοντο ήδη νά ύποχωρήσωσι προς τήν Λά- 
ρισσαν καί ήρξαντο φορτοΰντες τά τηλεβόλα αύτών, οτε οί 
ύπό τον Α. Μήτσαν, τήν προς τον λόφον τοϋ Φονιά έπίκαι- 
■ρον $έσιν τής Νεβόλιανης κατέχοντες, βλέποντες τούς λοιπούς 
καταδιώκαντας τούς Τούρκους πρός τήν ’Αγυιάν καί νόμισαν- 
τες τήν νίκην έξασφαλισθεΐσαν, καταλείπουσι τήν $έσιν αύ
τών καί κατέρχονται όπου καί οί λοιποί. Πρώτος ό I. Στάμος ή 
Κούκκης νομίσας ότι οί ύπό τον Φαρμάκην είχον ήδη είσελά- 
σει εις ’Αγυιάν παριυτρυνε καί τούς λοιπούς νά σπεύσωσιν, ήδη 
δέ παριυτρυνε καί αύτός ό αρχηγός στεντορείως κράζων :

«Χαράμι νά σάς γίνν) τό ψωμ,ί»!
’£ν τούτοις Τούρκοι τινές, μετά προφυλάξεως προβαίνον- 

τες πρός τήν ίύέσιν ταυ την έκ τών νώτων, επωφελούμενοι τού 
μεγάλου τούτου σφάλματος καταλαμβάνουσιν αύτήν άμα έγ- 
καταληφθεΐσαν' ούτω δέ οί έπαναστάται, προσβαλλόμενοι ήδη 
ά'νωθεν άπό τής δεξιάς πλευράς κ.αί έκ τών νώτων άπό τής 
δεσποζούσης όλιον Νεβόλιανης, ήν ένόμιζον κατεχομενην ύπό 
τοϋ δΐήτσα, συνταράσσονται καί ά'ρχονται ύποχωροϋντες ύπό 
τό πυρ τοϋ εχθρού' καθ’ όσον μ.άλιστα εύρέθησαν έπί πεδινού 
χώρου, φεύγοντες 8ε άπαντώσιν εχθρούς, οπού νομ-ίζουσιν οτι 
£ά εϋρωσιν επικούρους' διότι καί ή εκκλησία καί τό χωρίον 
τής Νεβόλιανης κατελήφθησαν ύπό τών Τούρκων' οϋτιυς έμ- 
πεσόντες τινές εις χεϊρας τών ’Αλβανών κατεκρεουργήθησαν 
πάραυτα. Οί έν τοϊς κατωτέροις τής πεδιάδος ευρισκόμενοι διέ- 
τρεχον βεβαίως τον έσχατον κίνδυνον ύπό τών Τούρκων α
γρίως καταδιωκόμενοι, έν τοΐς τοωύτοις δέ συγκαταριθμεΐτο 
καί ό τοϋ ΙΜήτσα υιός Σταμ,άτιος, τοϋ οποίου τήν υποχώρη
σή έβοήθησεν ό άτρόμ.ητος σημαιοφόρος Β. Πετσάς.
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*0 X. Λελούδας, όστι; μετ’όλίγων άντρων εγκαίρως έ'σπευ- 
σεν εί; επικουρίαν του απειλούμενου I. Φαρμάκη, μικρού δεΐν 
συνελαμβάνετο ζών, άλλ’ ώ; έκ θαύματος διαφεύγει. Παρ’αύ- 
τώ δμω; κατακρεουργοΰνται 2 — 3 των ατυχών τραυματιών, 
υπέρ ών ουρείς δύναται νά πράξη τι, ανωφελές δ ’ είναι καί νά 
<τκε<ρθνϊ* διότι οί Τούρκοι καταδιώκουν τού; έν αταξία ύπο- 
χωροϋντας κατά πόδας καί μετά λύσση;. ’Ολίγοι τινές γεν
ναιόψυχοι καί οόκύποδε; προστατεύουσι τού; άπειρηκότα; καί 
φονεύουσι πολλού; τών εχθρών' άλλ’ ή ύποχώρησι; των επα
ναστατών ήρξατο ήδη μεταβαλλομένη εί; γενικήν καί άτα- 
κτον φυγήν. Κατά τήν στιγμήν ταύτην καταφθάνουσιν εί; τό 
πεδίον τή; μάχη; τα υπό τον Α. Βούλγαρον, Κ. Φούτερ κ'αί 
Θ. Κολωνιάτην σώματα, άτινα καταλαμβάνουσι τά ΒΔ. τή; 
’Αγυιά; υψώματα, άποκρούοντα τήν έπερχομένην οθωμανικήν 
δύναμίν, μετ’ ολίγον δέ φαίνεται σπεύδων καί ό Κ. Αούρης, 
μετά τού Θ. Τσακίρη καί Γ. ’Αντιυνοπούλου. 'Ο σωματάρ
χη; ούτο;, δστι; μετά τών λοιπών δρομαίο; είχε διατρέ- 
ξει 4 ωρών διάστημα, καταφθά; εί; τήν $έσιν "Αγ. ’Αθα
νάσιο; σύρει τό ξίφος καί αποτεινόμενο; προς τού; περί αυ
τόν, λέγει δεικνύων πρό; τήν ’Λγυιάν : Ιδού ή τιμή καί ή 
δόξα ! ιδού δέ καί ή καταισχύνη, προσθέτει δεικνύων εί; τά
όπίσω,

Οί λόγοι ούτοι τού γενναίου αξιωματικού ήλεκτρίζουσι 
τού; περί αύτόν, οΐτινε; καταλαβόντε; τά ; πρό; Α. δέσεις, 
ΙΙαληούριά καί Προφ. ’Ηλίαν κάτωθεν τή; ’Αγυιά; παντί σθέ- 
νει προσπαθούσι ν’ άναχαιτίσοισι τον εχθρόν, έκ διαλειμμά
των κανονιοβολούντα. Πάσα δμω; άντίστασι; καί $υσία είναι 
ήδη ανωφελής’ διότι καί οί υπό τον Λ. Βούλγαρην καί Θ. 
Κολωνιάτην αναγκάζονται νά ύποχωρήσιυσιν έν σπουδή, τέ
λος δέ καί οί υπό τον Κ. Αώρην.

’Εν τή μάχη ταύτη, διαρκεσάση άπό τή; 7  π. μ . μέχρι 
τή; 2  μ. μ. έκ μέν τών επαναστατών έφονεύθησαν διά σφαι
ρών ή κατεκρεουργήθησαν περί τού; 46, έν οί; καί ό Γ. Ρεγ- 
γούσης, I. ’Ιωάννου, I. Σκαρής, Γ. Δ. Παπαδόπουλος, Μ. Γεωρ- 
γαντάς, Γ. Κατραμπάς, Φ. ’Εμμανουήλ, Λ. ’Αρβανίτης, Α. 
Μιχαήλ, Γ. 2τέργιος, ΓΙ. Γεωργάκης, Α. Κακαρίτσας, Δ.
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Κόντος, I. Κοροπούλης, Κ. Κούφόπουλος, Κ. Σαμάδόπουλος^ 
Θ. Τοϋκος, Β. Μανιάτης*^.

’Ετραυματίσθησαν δέ ό Γ. Γ/Ελληνας, Δ. ’Αντωνόπουλος, 
θ . Δηρ.όπουλος, Λ. Δημητρίου, Δ. Βούλγαρης, Πλάτων Συ
ριανός, Β. ΙΙετσας σημαιοφόρος, Δ. Δωνυσιάδης, Γ. Καστρινο- 
γεώργης, Α. Μοσχόπουλος καί άλλοι.
- ’Εκ των Τούρκων έπεσον καί έτραυρ.ατίσθησαν 180 περί* 
που, έν οίς καί τινες αξιωματικοί.

’Εκ των φονευθέντων διεκρίθησαν ό σαλπιγκτής Γ. Δ. ΙΙα- 
παδόπουλος καί ό άπό Πορταριάς παοευρεθείς Ζ. Α. ’Εμμα
νουήλ, οΐτινες πολλούς των έπερχομένων εχθρών έφόνευσαν.

"Αξιος ιδίας μνείας καί ό φονευθείς δεκαεξαέτης υιός τοϋ κα- 
Οηγητού των Λατινικών* Κωνσταντίνος I. Οικονομίας, όστις 
καί τοι μαθητής τού Γυμνασίου παρακολούθησε το σώμα τού 
Κ. Λώρη καί Θ. Τσακίρη ρ.ετά τών άλλων σπουδαστών.

’Εν τοϊς ρ.άλλον επί γενναιότητι διακριθείσι συγκαταλέ
γεται καί ό από Σωκίων τής Σμύρνης Κλεάνθης Αιμπέρογλους, 
Δ. Καιρισιάδης, Γ. Σκούρτης, Γ. Κούσκουρης, ό Σμυρναίος Κ. 
Δημητριάδης, ό χωροφύλαξ Ν. Γιαννέας, Β. X. Βασιλείου, Μου- 
σουδάκης, Θεμελης, Παναγιώτης Ν. Βρανάς,ό γηραιός Μητάκης, 
έ'χων μεθ’ εαυτού καί τον νεαρόν αυτού υιόν Ζησην, καί άλλοι.

Τής μάχης ταύτης συμρ.ετέσχον καί οί εγχώριοι Κ. Χαρι- 
σόπουλος άπό ’Αγυιάς, Α. Κουκοράβάς, ό γενναιόψυχος Γ. 
Γιαννάκος άπό Κεραμιδιού, Δ. Τεμπέλης άπό Βενετού καί

: * Ό  δυστυχής ούτος πατήρ καί αξιοσεβαστος γέρων άπαντών 
εις συλληπητήριον του Κ. Λώρη επιστολήν επί τω &ανάτω τοϋ 
υιού αυτού σύν τοίς άλλοις έγραφε.τά εξής : «Ή καρδία μου είναι 
καταπληγωμένη* διότι ήτο τό στη'ριγμα τού γη'ρατός μου, ή ελπίς 
καί ό προστάτης τών δύο κορασίων μου καί τού όπολειπομενού μι
κρότερου υιού μου. ΓΙέ παρηγορεί όμως οτι έπεσεν έν τή &έσει, πλη
σίον καί υπέρ τής Ελληνικής σημαίας, καί οτι ή αθώα ψυχή του 
εύχεται εις τί>ν παντοδύναμον Θεόν ύπέρ άναστάσεως τής όλης 
πατρίδος, ύπέρ τής οποίας προσεφερε τό αίμα του ως ιλαστήριον 
θυσίαν. Ταύτα έ’λεγε ζών ενταύθα, καί ταύτα βεβαίως εύχεται εις 
τδν "Γψιστον. Ταύτα εύχομαι καί ό δυστυχής ε γ ώ .  Ή έκπλήρωσις 
τής ευχής μου δα ήναι τό βάλσαμον τών δεινών μου.
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τινες από Νεβόλιανης υπό τον Α. Φιλίππου. ’Εν γενει ταύ- 
τ/ι τή ήμερα πάντες έπολέμησαν άνδρείως,. οϊ τε πρώτο», συμ- 
πλακ'έντες καί οί είς έπικουρίαν σπεύσαντες, ή δέ είς’Αγυιάν. 
είσοδο; των επαναστατών ή το αναπόφευκτος, αν ή προσβολή 
έγένετο συγχρόνως καί μετά προηγουμένην συνεννόησιν. ’’Ανευ 
σχεδίου όμως καί άνευ συνεννοήσεως επόμενον ήτο να έπέλ- 
θρ καταστροφή, ήτις όλεθρίως επηρέασε καί έν τώ μέλλοντι, 
ώς θά παρατηρήσωμεν.

Ουτω λοιπόν άποτυχόντες κατεδιώχθησαν μέχρι τής γέ
φυρας τής ’Αλαμάνας, οτε ομίχλη πυκνή έκάλυψε τά πέριξ. 
Καί ό μέν X. Αελουδας καί Α. Μητσας κατευθύνθησαν προς 
τήν "Οσσαν, ό δέ Α. Βούλγαρης έπανήλθεν είς Σκήτην, ό Κ. 
Λώρης μετά του Θ. Τσακίρη καί Γ. ’Αντωνοπούλου είς τήν 
παράλιον Μονήν, ό Β. Ζούρκος είς Καρύτσαν, ένθα παρεξετρά- 
πη είς βιαιοπραγίας, καί ό I. Φαρμάκης είς Θανάτι.

Μετά τινας ημέρας άπαντες ούτοι συνεκεντρώθησαν έν Σκήτν).

Γ. ΣΤΓΚΕΝΤΡΠΣΙΣ ΕΝ ΠΗΛΙΠ

’Ολίγας ήμέρας μετά τήν έν ’Αγυια αποτυχίαν τών επανα
στατικών οπλών ή Π. Κυβέρνησις Πηλίου μετεκαλέσατο έν 
τή αύθις σπουδαίος απειλούμενη Μακρυνίτσφ τά έν Σκήτφ 
συγκεντρωθέντα έπαναστατικά σώμ.ατα* ότε ό Λ. Βούλγαρης 
διά παντός τρόπου ήθέλησε νά παρακωλύσφ τήν άπέλευσιν 
αυτών καί έν Πηλ'ίω συγκέντρωσιν. Χωρίς δέ νά έξετάσωμεν 
τοί>ς αληθείς καί πραγματικούς λόγους τών προσπαθειών αυ
τού δέν δυνάμεθα ν’ άρνηθώμεν ότι είχε ν’ άντιτάξφ λόγους 
ισχυρούς* διότι ή τοιαύτη συγκέντρωσις, ασύμφορος καθ’ έαυ- 
τήν τοΐς έπαναστατικοΐς σώμασι, παρείχε τοίς Τούρκοις τήν 
ευκαιρίαν, μή άπασχολουμένοις ήδη αλλαχού, νά πατάξωσι 
διά πολυαριθμοτέρων δυνάμειον καί διά μιάς τήν μετρίαν τής 
Θετταλομαγνησίας έπαναστατικήν δύναμιν, ήτις ούτε έ'πρε- 
πεν ούτε ήδύνατο έν περιορισμένο) χιόρω καί μια γραμμή νά 
προκαλέσφ είς πάλην έκ τού συστάδην εχθρόν άσυγκρίτως· 
πολυαριΟμότερον καί έν πολλοΐς πλεονεκτούντα.
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' ’Εκ των έν Πηλίω μόνος ό καθηγητά; Ν. Ν ικόλαέης διε- 
τείνετο περί του αδυνάτου τη; έν Μακρυνίτσφ αντιστάσεων 
καί του άσυμφόρου μονίμου επαναστατικών σωμάτων έν χω- 
ρίω στερουμένω έξησφαλισμένη; υποχωρήσεων, προέτεινε 
άντ’ αύτοΰ νά διοργανώσωσιν αποσπάσματα μεταβατικά, 
προσβάλλοντα τον έχθρόν συγχρόνιος έν διάφοροι; σημ,είοιν 
και ύποχωροΰντα έγκαιρων· ’Εν τνί τοιαύτφ γνώμη αύτοΰ έπι- 
μ,ένων πολλάκις δέν έδίστασε νά έκφράσν), οτι έσκέπτετο ν’ 
άπέλΟ·/) του Πηλίου, δπερ καί τινε; άλλοι σωματάρχαι έφαί- 
νοντο αποδεχόμενοι.

Τοιαΰτα λέγων ό μόνος έκ των έν Πηλίω δυνάμενο; νά 
εκτίμηση τάν δεσιν καί προίδν) τό αποτέλεσμα έκ τοΰ συ
στάδαν έν Μακρυνίτσνι πάλαν παρεξηγεϊτο διαφόρων υπό των 
πλείστων, έδιδε δέ άφορμάν κενών καί άκαίρων επιδείξεων 
είς τιναν των έπιπολαιοτέρων, καί τοι μά άγνοούντων μήτε 
άρνουμένων ταν τε ειδικότατα καί γενναιότατα αύτοΰ.

Καί περ όμως έν τοΐς ύπολογισμ,οίν καί έκτιμασεσιν αύτοΰ 
ό καΟαγατά; Ν. Νικολαίδα; δεν έλανθάνετο, δεν ητο εύκο- 
λον νά έγκαταλειφΟφ η έδρα έπαναστάσεων, εΐν αν έξ αρ
χή; έδοθα χαρακτάρ έπιβάλλων άλλοίαν την διεξαγωγήν αυ
τή; καί ούχί διά συσταματο; έπιδρομικοΰ.

Οί έγχώριοι ένοχοποιηθέντε; αδη απέναντι ταν κυβερνα- 
σεως μετά  δακρύων ίκέτευον περί τη; διά πάσα; θυσίαν ύπε- 
ρασπίσεω; τνί; Μακρυνίτση;, μη άμ.φιβάλλοντεν περί τας έπΐ 
μ,ακρόν έπιτυχίαν. Τούτοιν συνετάσσετο ά πλεωψαφία των 
έπαναστατών, προεξάρχοντο; τοΰ Γεν. ’Αρχηγοΰ* διότι ώραΐον 
μέν καί ένδοξον έφαίνετο τό άρχειν μικράν ελληνικά; πολι
τείαν, τοΰ Βώλου ύπερκειμένα; καί άπόπτου τοι; αντιπρόσω
ποι; των ευρωπαϊκών δυνάμεων καί των εις τον κόλπον είσ- 
πλεόντων, εύκολο; δέ καί ευχάριστο; ό βίος, 8ν άφ’ ένόν μ.έν 
ά τών στρατιωτικών καθηκόντων καί έ’ργων ολιγωρία άφ’ έ- 
τέρου δέ η αφθονία τών επιτηδείων τρυφαλόν καί ηδονικόν εί
χε καταστήσει.

’Από τη; πρώτη; έν Μακρυνίτσφ μάχης τά διάφορα έπα- 
ναστατικη σώμ.ατα ήσύχαζον η μ.άλλον διεσκέδαζον" τό S t 
τοΰ Ν. ’Αξελοΰ, καταλαβόν ιδιοκτήτου; τινά; Μονά; μεταξύ
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Μακρυνίτση? καί ΙΙορταριά?, έξετέλει ενίοτε μετά τοϋ Δ. ’£- 
ξάρχου και άλλων άνεπιτυχει? τίνα? έκδρομά? έν τοι? πέριξ.

Τη 1 Μαρτίου τά σώματα Δ. ’Εξάρχου, Μ. Τσέλου καί 
Δ. Κατσούλα άπήλθον από Καπρούνη?, ίνα συλλάβωσι σίτο- 
πομπείαν 6000 Κ. ερχομένων από Φαρσάλων* άλλα των 
παρά την λεωφόρον Λαρίσση? καταλλήλων δέσεων μη κατα- 
ληφθεισών άφ’ εσπέρα?, καί του Ν. ’Αξελοΰ κακώ? διευθύνον- 
τος τά τη? ένέδρα?, δωρεάν μέν έφονεύθησαν χριστιανοί τινε? 
άγωγεΐς μετά των φορτηγών, οί δέ λοιποί μακρόθεν πορείαν 
μεταβαλόντε? διευθύνΘησαν προ? τό χωρίον Ντεμένι, */4 τη? 
ώρα? μ,όλι? του Βώλου άπέχον.

Οΰτω λοιπόν άπασα ή σιτοπομπεία έκινδύνευε νά διαφύγη 
άν ατρόμητοι τινε? άνδρε? καταδιώξαντε? αυτήν μέχρι σχε
δόν τοΰ χωρίου καί καταφθάντε? 60 φορτία δεν ηνάγκαζον 
τού? άγωγεΐ? ν’ άκολουθησωσιν αυτοί?.

Τη 3 Μαρτίου ένώ τά έν λόγω σώματα εύρίσκοντο έν Κα
προύνη έπιστολη τή? Π. Κυβερνησεω? ληφθεΐσα ποοσεκάλει 
αυτά νά μεταβώσιν εί? Μακρυνίτσαν, τοϋ Χόβαρτ-πασά σκο~ 
ποϋντο? νά προσβάλη αύτην.

νΟθεν τη 5 Μαρτίου τό σώμα τοϋ Ν. ’Αζελόϋ μετά τινων 
εγχωρίων κατέλαβε κατά προτίμησιν τό διαμέρισμα Πορτα- 
ριά?, τά δέ λοιπά τάς περί την Μακρυνίτσαν επικαίρου? δέ
σεις, τοϋ καθηγητοϋ Ν. Νικολα'ίδου άποχωρησαντο? από Στα- 
γιατών εις Καλογρητσαν.

’Εν τούτοι? ό Χόβαρτ-πασά? αντί νά προσβάλη την Μα- 
κρυνίτσαν προσεκάλεσε δι’ έπιστολη? αύτοϋ εΐ? συνέντευξιν 
τού? αρχηγούς τής δυσηρεστημίνης μερ/δος, hot. έκθέσωσι τά 
κατά τη? όθοψ.ανικη? Κυβερνησεω? παράπονα αύτών* ελαβε 
δ ’ άπάντησιν ο'τι μερί? δυσηρεστημέκων δεν ύπηρχεν, αλλά 
κυβερνησι? έπαναστατών και στ.ρατιοίτικοί αρχηγοί, οΐτινε? 
ώ? τοιοϋτοι προσκαλούμενοι ύπ’ αύτοϋ ήδύναντο νά ελθωσιν 
εί? συνέντευξιν.

Οϋτω τοίνυν ματαιωΘείσης τη? συνεντεύξεω? οί έπαναστά- 
ται διέμενον έν ταϊ? εαυτών &έσεσι. Τη δέ 8 Μαρτίου άγ- 
γελθέντε? ύπό τοϋ φιλέλληνα? ,άνταποκριτοϋ τοϋ ’Αγγλικοϋ
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Xporov  Καρόλου ’Ό γγλ  δτι Γάλλος αξιωματικός των έν τώ 
"λψένΐ Βώλου σταθμευόντων γαλλικών πλοίων άπεβίωσε, κα- 
τήλθον εις τάς υπώρειας του ορούς μέχρι τής άνωθεν του νε
κροταφείου δέσεως Γκορίτσας, έκεΐ δέ προσήνεγκον τώ νεκρώ 
τάς επικήδειους τιμάς πυροβολήσαντες τρις, έν ώ αί σάλπιγ
γες ήχουν τό έπικήδειον. 'Ωσαύτως είχον τιμήσει τήν κη
δείαν των δύο $ανόν των αιχμαλιυτων τραυματιών τής μάχης 
τού Σαρακηνοϋ.

’Εν τώ μεταξύ ή ’Οθωμανική Κυβέρνησις μετά την άπο- 
τυχίαν τής τού Χοβάρτ-πασά συνεντεύξεως μετά τών έπα- 
ναστατών έξηκολούθησε συναθροίζουσα στρατόν έν Βώλω, ί'να 
έρριομένως και άποφασιστικώς προσβάλφ την Μακρυνίτσαν.

'Ο φιλ.έλλην ανταποκριτής του Xporov  τότε άκούσας δτι ό 
ομογενής ναύαρχος τών Τούρκων ήπείλει νά κανονιοβολήσν) εν
τός ολίγου τό χωρίον, άπέστειλεν αΰτώ τό αυτού έπισκεπτή- 
ριον μετά τής εξής έπιστολής :

«Έξοχώτατε.—Λυπούμαι ότι αί άσχολίαι μου δεν μοι επιτρέπου- 
σι νά σάς έπισκεφΟώ αυτοπροσώπως.’ΈμαΟον δτι προτίΟεσΟε νά βομ- 
βολίσητε τήν Μακρυνίτσαν καί μεταβαίνω εκεί χάριν ασφαλείας)).

Ούτως ό ταλαίπιορος "Ογγλ έπορεύθη μετ’ ολίγον προς τούς 
έπαναστάτας, τινές τών οποίων διά τού αρειμάνιου αύτών πα
ραστήματος κα'ι τών παιδαριωδών έπιδείξεων τοσοϋτον είχον 
αποπλανήσει καί ένΟουσιάσει τήν εύγενή καί άθώαν καρδίαν, 
ώστε καί έν τώ εΰρωπαϊκώ τύπω νά τούς έξυμνήσνι.

ΠανταχόΟεν οί έν Πηλίω έπληροφοροΰντο δτι έπίκειται 
σπουδαία τουρκική έπίθεσις, καί όμως ούδέν ετι σχέδιον ά- 
μύνης εΐχεν άποφασισθή.

Ό  γ . αρχηγός Ζ. Μπασδέκης ούχ ήττον ήρξατο άφυπνι- 
ζόμενος τοΰ ληθάργου καί ώς εί προνισθάνετο τον κίνδυνον έ- 
φαίνετο ανήσυχος καί άναγνωρίζων τήν εαυτού ανεπάρκειαν. 
"Οθεν τή 12 Μαρτίου μετέβη εις Κερασιάν, ινα έπισπεύσφ 
τήν είς Μακρυνίτσαν μετάβασιν τών έν Σκήτνι καί Κεραμιδίω 
σωμάτων, άτινα είχον άνακηρύξει αυτόθι γ . άρχηγόν τον Κ. 
Λώοην άλλ’ έν φοβέρα διετέλουν έκρυθμότητι καί διχονοία. 
Τέλος αυτά μέν άπήλθον είς Μακρυνίτσαν, τά δέ δπλα κοεί

S
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πολεμεφόδια του Α. Βούλγαρη καί τού Κ. Αώρη περιέπεσον 
εις χεΐρας τού εχθρού, καταλαβόντος την Σκνίτην καί τό Κε- 
ραμίδιον, δτε ό Α. Βούλγαρης άπεσύρθη καί διέμεινεν έ'κτοτε 
μετά τινων εγχωρίων έν τ γ  περιοχή] της Ζαγοράς καί Μαυρο
βούνιου, των ύπ’ αυτόν εθελοντών διασκεδασθέντοιν έν τοΐς. 
άλλοις σώμασι κατά την έπικρατήσασαν όλεθρίαν τακτικήν.

*0 Ζ. Μπασδέκης, δστις πρόθυμος έφαίνετο ν’ άναθέσν) έν 
ταΐς ήμέραις ταύταις άλλω τινί την στρατιωτικήν αρχηγίαν, 
συνεκρότητε πάραυτα συμ,βούλιον, έν ώ άπεφασίσθη την μέν 
έν Μακρυνίτσν) υπαρχηγίαν νά λάβη ό Κ. Λώρης, δ ίέ  Α. 
Μήτσας νά καταλάβν) την Λούτσαν.

Ούτω τό δλον τής έπαναστατικής δυνάμειυς άνήρχετο ήδη 
εις 1700 περίπου άντρας. Τοιαύτη καί τοσαύτη ύπήρξεν ή 
κατά τάς παραμονάς τής τουρκικής έπιθέσεως πρόνοια προς 
άμυναν καί προπαρασκευή! Δέν υπήρχε πλέον καιρός νά λη- 
φθώσι σπουδαιότερα καί καταλληλότερα μέτρα, ώς άπροκα- 
λύπτως δ ’ ανωτέρω προεξεφράσαμεν, ούδείς των έν Μακρύ- 
νίτσγι συγκεντρωθέντιυν διαφόρων σωματαρχών ήν ικανός νά 
έπιβάλνι τοΐς λοιποίς σέβας καί επιταγήν, ιν’ άναλάβνι τήν 
μεγάλην ευθύνην τής αναμενόμενης μάχης, άφ’ ής ή έπιτυ- 
χία ή αποτυχία τής έν Πηλίφ έπαναστάσεως έξήρτητο.

Μία είσέτι έλπίς ύπελείπετο, ή έκ 500 περίπου άνδρών 
εις Μακρυνίτσαν σπεύδουσα νέα έπικουρία ύπά τον Θ. Βελ- 
λέντσαν, Α. Πετρίτσην, Γ. Νικολα'ί'δην καί τον γράφοντα τάς 
$λιβεράς ταύτας σελίδας.

Καί ό μέν Θ. Βελλέντσας μετά τού ανεψιού αυτού ’ΐωάν- 
νου καί Π. Ζαδέ άγων σώμα 300 περίπου Θεσσαλών χωρι
κών, έν οίς καί οι τών έν Ξένια καί Πλατάνφ μαγών συμμε- 
τασχόντες πρόκριτοι τού Πλατάνου ΓΙαταλοδή,υ.ος, Σ. Καρα- 
κοόστας, I. Καρβούνης, Ευδαΐοι καί άλλοι, γνωστός ήμΐν προ 
πολλοΰ, ώς καί ό βουλευτής Γ. Νικολαΐδης, ό δέ Α. Πετρί- 
τσης, ύπηρετήσας άλλοτε έν τώ έλληνικώ στρατώ καί βου
λευτής Σύρου χρηματίσας, τυγχάνει γνωστός επίσης διά τόν 
ίπποτικόν αυτού χαρακτήρα καί τάς περιπετείας τού βίου, ού 
ή εύδαιμ ονεστέρα περίοδος ανάγεται εις τήν τών Κρητικών 
αγώνων εΰδόκιμον συμμετοχήν. ·
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’Εν τοΐς υπ’ αυτου στρατολογνιθεΐσι 1 SO περίπου, πλήν τ ι-  
νων ρ.ετ’αύτοϋ ένωθέντων στρατιωτών, όιεκρίνετο ό Σάμως ση
μαιοφόρος Κ. Πασχάλ·/;ς, άνήρ ανδρείο? καί έμ.πειροπόλεμος* 
ό 8ε ύπαρχηγός του σώματος, ό άτυχες Γ. Παπαγιανόπου- 
λος ήτο έπίσνις αξιόλογος καί μεμ,ορφωμένος νέος, (ίιακρινό- 
μενος έπί εύγενεία αισθημάτων καί συμπεριφοράς.

Καί περί μέν των άνω ρνιθέντων ού^εμία αμφιβολία, οτι 
πεπειραμένοι, φιλότιρ-Οι καί γενναίοι σπου^αίως έμελλον νά 
συντελέσο^σιν εις τήν έπανάστασιν καί ως πρόσωπα καί ώς 
σωματάρχαι' ό <̂ ε γράφων, λαβών κανονικήν απουσίας άδειαν 
από των τάξεων του ιππικού, έν αίς προ μν,νών είχε κατα- 
ταχθή ώς εθελοντής, ήλπιζεν έπί τήν επιτυχή εκλογήν τών 
άποτελούντων τον Αόχον τής 'Ιωνίας καί τον σχετικώς εντε
λή καταρτισμόν αΰτοΰ.

Δυστυχώς ή επικουρία αυτή έπέπρωτο νά μ ή έπιφέρν) τό 
δυνατόν καί προσ&οκώμενον αποτέλεσμα, ολίγα 5έ τινα περί 
τών άφορώντων αύτήν καί ΐ^ία τάς περιπετείας τής μεταβά- 
σεως του λόχου τών ’ΐώνων εις τό πε^ίον τής έν Πνιλίω έ- 
παναστάσεως κατά τήν κρισιμωτέραν αυτής ώραν, &ά κατα- 
^είξωσι τήν κακήν τής έπαναστάσεως διεύθυνσιν καί τό έπι- 
κρατήσαν πνεϋμα τών στρατιωτικών αρχών.

ΝΕΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑ! ΕΝ ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΗ

Καθ’ 8ν χρόνον περίπου τά υπό τον Θ. Βελλέντσαν, Α. Πε- 
τρίτστ,ν κχί Γ. Νικολαΐ^ην βουλευτήν σώματα εύρίσκοντο έν 
Σούρπ-/), ό λόχος τών ’ΐώνων, μετά τήν έν Αυκουρσίω κατα
στροφήν, ^ιετάχθνι νά μ.εταβή εις "Αγραφα τής. Θεσσαλίας, 
ϊνα ένωθή ρ.ετά τών ά'λλων έκεΐ σωμάτων τών υπό τήν αρ
χηγίαν τού λοχαγού του πυροβολικού Κ. ’ίσχομάχου.

επικουρική αΰτη $ύναμις, μικρόν άνα^ιοργανωθεΐσα προς 
συμπλήρωσιν του έκ τής άποχωρήσεως τών ολίγων ’ίίπειρω- 
τών έθελοντών κενού καί πολλά τών στρατιωτικών αρχών 
κωλύματα ύπερπ·/)^ήσασα, άπέπλευσε περί τό μ.εσονύκτιον τής 
δ Μαρτίου έπιβάσα τής "Ί^^οας καί τή έπιούσ·ρ κατέπλευσεν
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εις Στυλίδα. Κατά την αύτήν νύκτα επίτηδες άπό Λαμίας 
απεσταλμένος έκόμισε τώ άρχηγώ τού σώματος τό έξης έπι- 
στόλιον τοϋ διευθυνοντος έν τνί πόλει ταύτνι τάς έπαναστα- 
τικάς ένεργείας μ.ετά ζήλου παραδειγματικού καί φιλοπα
τρίας αγνής:

« ............Μ. Σ . — Ή Μακρυνίτσα απειλείται ύπο πολυαρίθμου
εχθρικής δυνάμεως, συναθροισΟεισης εν Βώλω’ οθεν άντί ν’ άπέλ- 
Οητε εις "Αγραφα, άνά'/κη νά σπεύσητε είς επικουρίαν των έν Πη- 
λίω Κ'.νδυνευόντων................... #a>).

Λ α ΐ λ ί α 7 10 Μαρτίου 1378* — - Η · ΠΑπ λ η α ι ο π ο ϊ λ Οι .

Περί την αύγήν άφίκετο καί ό Θ. Βελλέντσας, όστις τά αυ
τά θερμώς συνιστών δικαίως παρίστα την ανάγκην κατεπεί- 
γουσαν. Μετά βραχεΐαν λοιπόν περί τού προκειμένου σύσκε- 
ψιν αυτός μέν άπήλθεν είς Σούρπην, όπου τό αυτού καί τό 
υπό τον Α. Πετρίτσην σώμα, ό δέ αρχηγός τού λόχου των 
’ΐώνων ύπεσχέΟη ό'τι $ά καταφθάσν) αύτοΰς εκεί, ίνα ηνωμέ
νοι διελθωσι δια της πεδιάδος τού *Αλμ.υροΰ καί μεταβώσιν 
είς Μακρυνίτσαν. ’Ey’ φ καί οί άνδρες τού έν λόγω επικουρι
κού σώματος διετάχθησαν νά έτοιμασθώσιν είς άναχώρησιν, 
ό'τε απόσπασμα ίλης ιππικού, νύκτωρ άπό Λαμίας άφικόμέ- 
νον, διεκοίνωσε τω άρχηγώ αυτού διαταγήν τού φρουράρχου 
Λαμίας,* δι* ής προσεκαλείτο νά μεταβή πάραυτα είς την πό- 
λιν ταύτην. ''Οθεν τνί άνωτέρα στρατιωτική αρχή ΰπείκων έ- 
σπευσεν έκεϊσε έλπίζων ό'τι ταχέως 3ά έπανήρχετο. Δυστυ
χώς όμως καί παρ’ ελπίδα έπί δύο ημέρας έκρατήΘη εκεί συ
νέπεια τηλεγραφήματος τού υπουργείου τών στρατιωτικών, 
δι’ ού έχαρακτηρίζετο ώς λιποτάκτης, καί τοι φέρων κανονι
κήν άδειαν διμηνου απουσίας. ’Εν τώ μεταξύ δέ τό έν Στο
λίδι αναμενον αυτόν σώμα αδιαλείπτως έστενοχιορείτο υπό 
τών έκεΐ στρατιωτικών αρχών, όπως άπέλθρ τής πόλεως, φο
βουμένων μή στρατιώται τών έκεϊ σταθμευόντων αποσπασμά
των παρακολουθήσωσιν αύτό ! **

* Περί τής σκανδαλώδους ταύτης υποθε'σεως ιδε λεπτομέρειας εν 
ίς έκδοθησομένοις «Έ Ο ε λ ο ν τ ο S Ά π  ο μ ν η μ ο ν ε υ μ α σ ι».

Ενεκα τούτου επέκεινα τών 20 άπό Βιλλίων εθελοντών, συυ.-
τοις 

** «
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’Εν τούτοις μετά παρέλευσιν δύο ήμερων κατά τηλεγραφι* 
κήν διαταγήν τοϋ αύτοϋ υπουργείου ό έν λόγω σωματάρχης 
άφέθη έλεύθερος και έπανέκαμψεν εις ,Στυλίδα, συναντήσας 
καθ’ οδόν τους ά'νδρας τοϋ έαυτοϋ σώματος, άναχωρήσαντας 
προς άναζήτησιν αύτοΰ καί ώς έκ των άδιακόπων ενοχλή
σεων τοϋ έκεϊ φρουράρχου.

Διόπερ πρός άνάκτησιν τοϋ άπολεσθέντος χρόνου τό άδι- 
καιολογήτως κωλυθέν επαναστατικόν σώμα έπέβη πλοίου, ό'περ 
άποπλεϋσαν τής Στυλίδος ώς ήδυνήθη, κατέπλευσεν είς Γλύφας. 
Προς έπιτάχυνσιν τής πορείας τό σώμα εσπευσε πεζή έν μέσω 
βροχής, κατά δέ τήν κοπωδεστάτην ταύτην νυκτοπορείαν ό 
’Ιταλός εθελοντής A. Consolini καταπεσών από κρημνοϋ έ- 
παθε τό σκέλος και μετηνέχθη έν τώ θεραπευτηρίω Σούρπης, 
δ ι’ής ό ’Ιωνικός λόχος ώδευσε τή έπιούσ-ρ πρός τήν έν τώ τουρ- 
κικώ έδάφει έρημον κώμην Κελλέρια.

Δυστυχώς τά υπό τον Θ. Βελλέντσαν, Α. Πετρίτσην καί 
Γ. Νικολα'ί'δην σώματα άναμένοντα μέχρι πρά μικροϋ είχον 
ήδη άπέλθει εις Μακρυνίτσαν, μόνος Si 6 Α. Βελλέντσας μετ’ 
αποσπάσματος έκ 50— 60 έγχωρίων ϋπελείφθη ένταϋθα ώς 
φρουρά καί μόνη έπαναστατική δύναμις τής έπαρχίας ταύτης.

’Ενταϋθα είχεν άφιχθή πρό μικροϋ, μετά τοϋ φοιτητοϋ τοϋ 
Πανεπιστημίου Δ. Σβορώνου, ό ιατρός Β. Ναθαναήλ, είς τών 
όλιγίστων έκείνων έπιστημόνων, ο'ίτινες αφιλοκερδώς καί υπό 
άγνοτάτων φιλοπατρίας αίσθημάτο>ν έμπνεόμενοι παρηκολού- 
θησαν καί ώς μαχηταί καί ώς θεραπευταί τά έπαναστατικά 
σώματα. Οΰτοι, προτιθέμενοί ν’ άπέλθωσίν έπίσης είς Πήλιον, 
είχον αποφασίσει νά μεταβώσι διά θαλάσσης άπά Νέας Μι- 
ζέλλης, όπου καί άπήλθον τή έπιούσ·/).

’Εν τούτοις ό άγαΟός τοϋ 'Αλμυροϋ σωματάρχης είλικρινώς 
καί άπροκαλύπτως δεικνύων τον κίνδυνον τής δ ι’ 'Αλμυροϋ 
διαβάσεως τοϋ ευαρίθμου καί άπομεμονωμένου τούτου σώμα-

παραληφΟεντων εν τώ Ίωνικώ λόχω κατά Β ε ρ μ η ν  σύστασιν άνδρδς 
διαπρεπέστατου τών εν ΆΟήναις, άπεσπάσθησαν αύτοΰ εν τώ με
ταξύ, ώς είχον πράξει καί .έτεροί τινες άπί> τών περιχώρων τ η ς  
Αττικής.
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το; προσεπάθησε νά πείσνι τον διοικούντα, όπως παραμείν'/) 
αύτόθι άναμένων νά συνενωθή μεθ’ ετέρου τινός* άλλ’ επειδή 
τοιοΰτο νέον έπικουρικόν σώμα δεν άνεμένετο, προφανώς δέ ή 
Μακρυνίτσα. έκίνδύνευε, συνεχών πυροβολισμών άκουωμένων 
από του μέρους του Πηλίου, άμα ώ; κατωρθώθη νά εύρεθώσιν 
οί κατάλληλοι οδηγοί, ό λόχο; τών ’Ιώνων διετάχθη νά έ- 
τοιμασθνί προ; άναχώρησιν. Καί τον μέν κίνδυνον ουρείς ή- 
γνόει, πάντε; δ ’ έφαίνοντο περιφρονοΰντες αυτόν καί πρόθυμοι 
νά σπεύσωσιν εΐ; τό πεδίον τής μάχης, όπως σύν τοΐς λοι
ποί; ά^ελφοΐς αυτών συναγωνισθώσι τον πανελλήνιον αγώνα, 
εΐ; δν τώ 1821 οί πατέρες αυτών έδραμον πανταχόθεν τής 
Μικρά; ’Ασίας διακριθέντες έν σώματι. Οΰδ’ υπάρχει γλυκύ
τερου καί ιεροπρεπέστερου ή οί μεταγενέστεροι νά βαίνωσιν 
εΐ; τά αιματηρά ιγνη-τών προγενεστέρων, άνανεοΰντες τους 
πανελληνίους εθνικούς δεσμούς καί έτι μάλλον συσφίγγοντες 
αυτού; μετά παρέλευσιν τοσούτων χρόνων εθνικής νάρκης καί 
στυγερά; δουλείας.

’£ν τώ λόχω τών ’ίώνων ύπήρχον ώς επί τό πλεϊστον εκ
λεκτοί έθελονταί, νέοι μεμορφωμένοι καί σφριγώντες, άντρες 
εύδοκίμως έν Κρήτνι άγωνισάμενοι καί τινες τών έκ τοΰ ελ
ληνικού στρατού εθελοντών επιμόνους τό σώμα παρακολουθή- 
σαντες. ’Εν αύτοΐς δέ ιδίας μνείας άξιος ό άπό Σμύρνης δια- 
κεκρ'μένος νέος I. Παναγιωτίδης, ό τελειόφοιτος τής νομικής 
Γ. Πάστας, ό καταλιπών έν Σμύρνη οικογένειαν καί εργασίαν, 
ά'λλοτε S ’ έν Κρήτη άριστεύσας Α. ϊσιγγούνης, όΑ. Φωτίου, 
ό νεαρό; άλλα καρτερικότατος Ε. Μαύρος Συνηκδλούθησαν 
S i  πλήν τού καθ’ οδόν παθόντος καί έν Σούρπη άπολειφθέν- 
τος ’Ιταλού λοχαγού A . Consolini, ό Ε. Lopez ώς βοηθός 
χειρουργός καί ό J . lie ενθουσιώδης φιλέλλην. "Αξιο; πλεί- 
στου σεβασμού ήν καί ό τού λόχου σημαιοφόρος* ιερομόναχος 
Σέργιος Δ. Πετρούλιας, ρωμαλέος οσω καί φιλόπατρις κληρι- 
ρικό;, καταλιπών την έν Σμύρννι έφημερίαν αυτού, ΐνα ά'ρνι 
την σημαίαν του έλληνος χριστιανού καί προηγηθή εν τώ τών

* Την σημαίαν αότού κατεσκεόασαν αί αξιότιμοι εγγοναί τού εκ 
τών προυτων τής Φιλικής εταιρίας αειμνήστου Ξάνθη.
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δεινοπαθημάτιυν άγώνι παρά πάντων μακρώ και δεινώ έκλαμ- 
βανομένω. Μετά την έξόρκισιν των εθελοντών εις τνιν πίστην 
τοϋ καθήκοντος αυτών έκτέλεσιν ό σεβάσμιος ούτος σημαιο
φόρος, μέλαιναν φέρων φουστανέλλαν, έβάδισε προς τούς Κε- 
φάλους, πάντες δ ’ ήκολούθησαν έν συγκινησει καί ένθουσια- 
σμώ. Φευ ! πόσω πολλάκις άπατηλαί είναι αί ευτυχείς έκεΐ- 
ναι στιγμαί, καθ’ άς έν καλνί τνί πίστει νομίζει τις ότι πο
ρεύεται την οδόν του καθήκοντος καί της δόξ/;ς !

’Εν Κεφάλοις η πορεία ανέσταλη μέχρις ού τό νυκτερινόν 
σκότος νίρξατο καλύπτον την πεδιάδα καί τότε τό σώμα εις 
τρία διαιρεθέν μέρη καί τρία ά'γον φορτία πολεμοφοδίων προε- 
χώρησε μετά τών άπαιτουμένινν διατάξεων καί αναγκαίων 
προφυλάξεων διά της πεδιάδος του 'Αλμυρού.

Ί ΐ  διά τοϋ 'Αλμυρού νυκτοπορεία τών εις Πηλιον απερχο
μένων επαναστατών έν έκείν/ι τνί ώρα τού έτους κοπωδεστά- 
τη καί επικίνδυνος* διότι ού μόνον ήναγκασμένοι ήσαν νά 
βαδίζωσι καθ’ ολην την νύκτα μέχρι της πρωίας έν χώρα έ- 
λώδει καί πολλαχοΰ Οπό ποταμίων καταρρύτω, αλλά καί νά 
διέλθωσι μεταξύ τού 'Αλμυρού καί τού έπινείου Τσεγγέλ κέν
τρων εχθρικών δυνάμεων, ά'τινα μη δυνάμενα νά καταληφθώσι 
διαρκώς ιός παράλια έδει νά καταστοαφώσι προ της έν Πη- 
λίω έπαναστατικης συγκεντρώσεως.

'Η από 'Αλμυρού μέχρι Τσεγγέλ άπόστασις δεν κατέχει 
πλέον η πεντακισχίλια μέτρα καί ένταύθα τουρκική της ένέ- 
δρα λίαν έπικίνδυνος καθίστατο* αλλά τοσοϋτος φόβος κα
τείχε τούς τούρκους, ώστε κατά την διάβασιν τών διαφόρων 
έπαναστατικών σωμάτων αί μέν φυλακαί τών έν 'Αλμυρώ 
στοατιυνων περιωρίζοντο νά σαλπίζωσι συνάθροισιν, οί έν 
τώ Τσεγγέλ ένοπλοι όθωμανοί νά όχυρώνται έν ταΐς οίκίαις 
αυτών. Καί μόνα τά τουρκικά ατμόπλοια περιπολούντα έν τώ 
Παγασητικώ κόλπω έφαίνοντο έν τώ άμυδρώ φωτί τών φα
νών αυτών ά'γρυπνοι άλλ’ ανωφελείς φύλακες.

Οΰτι» πλην τών οχληρών συναντήσεων ληστρικών τινων 
συμμοριών ά'νευ ούδενός άλλου απευκταίου καί τό σώμα τών 
’ΐώνων, οδοιπόρησαν καθ’ όλην την νύκτα, άφίκετο τνί έπιούσνι 
εις τά βουνά τού Παλγουρίου. Μετά μακράν ένταύθα άναψυ-
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jfyjv προύγώρησε μετ’ επιφυλάξεων μέν άνυπόπτως δέ, αγνοούν 
ουδέ δυνάμενον νά ρ,άθγι τά προ αυτού συμβαίνοντα.

ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΜΑΎΡΟΑΙΘΑΡΩΝ

Τή 15 Μαρτίου, έν ώ απόπειρα τις συνεννοήσεως του Χό- 
βαρτ-πασά μετά του έν Μακρυνίτσνι αρχηγείου έγίγνετο, έν 
Καναλίοις έξετελέσθη φοβερά γυναικοπέδων σφαγή, ήτις έμα- 
ταίωσε τάς μόλις άρξαμένας διαπραγματεύσεις.

’Εν τούτοις οί Τούρκοι έτοιμοι προ πολλού εις την επί τό 
Πήλιον μεγάλην έπίθεσιν άπεπειράθησαν νά καταλάβωσι την 
όχυράν 3έσιν τών Μαυρολιθάρων, άφ’ ής διά στενής άνωφερείας 
ήδύναντο νά προχωρήσωσι κατά τής Μακρυνίτσης, 2 ^  ώ
ρας άπεχούσης. ’Αλλ’ ενώ έν τώ διαμερίσματι ΙΙορταριάς ζ- 
μενον τά σώματα Ν. ’Αξελού, I. Φαρμάκη καί άλλων εγχω
ρίων σωματαρχών διαφόρους δέσεις κατέχοντα, τήν έπίκαι- 
ρον ταύτην ^έσιν, τής Μακρυνίτσης τό προπύργιον, ύπερήσπι- 
ζον οί X. Λελούδας καί I. Βογιατσής μετά δυνάμεως 150 
μόνον άνδρών, έν οίς καί τινες των υπό τον I. Γίδαν μετά 
της σημαίας αυτού.

Tvj 16 Μαρτίου περί την 3 μ., μ. οί Τούρκοι πρόσκοποι έ- 
πλησίασαν, προσποιούμενοι ό'τι διώκουσι μικράν αγέλην βοών, 
μετ’ ού πολύ δέ 3 περίπου τάγματα τακτικού στρατού μετά 
3 τηλεβόλων έπετέθησαν τοΐς αυτόθι έπαναστάταις. Συνάμα 
έτέρα μικρά τουρκική δύναμις μετά 1 τηλεβόλου έξελθούσα 
τού φρουρίου τού Βώλου και καταλαβοΰσα την !ύέσιν *Επτά- 
Πλατάνια ήρξατο επιδείξεων κατά τών έν Πορταρια.

Διά τού τελευταίου τούτου διαβήματος ούδέν ά'λλο έσκό- 
πει ό εχθρός ή ν’ άπασχολήστ] εις τό μέρος τούτο τά επανα
στατικά σώματα καί συνάμα πειραθή τών δυνάμεων αυτών, 
άςτινας κακώς ύπελόγιζεν εις 5000 άνδρών. "Οθεν οτε μετ’ 
ολίγον άντεπεξήλθε κατ’ αυτού τό σώμα τού ’Αξελοΰ, τό τού 
Φαρμάκη καί άλλων ολίγων έν έλαιώνι προφυλαττομένων, ά- 
πεν.ακρύνθη μετά τού τηλεβόλου αυτού καί εΐσήλθεν εις τά φρού- 
ριον, εκ τών επαναστατών ενός καί μόνου τραυματισθέντας.
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’Εν Μαυρολιθάροις όμως έξετέλει πραγματικήν καί ’πεισμα
τώδη έπίθεσιν, καθ’ης γενναίαν άμυναν άντέτασσον ό I. Βογια- 
τσης καί X. Λελούδας, έκ τοϋ σώματος των οποίων είχον <ρο- 
νευθνί νί̂ Ό ό Δ. Κουτσοϋκος, Θ. Χαραλάμπης, Σ. Γαλιλαίος 
καί Γ. Λάιος, έτραυματίσθησαν δέ ό Θ. Κόνιος, Γ. ’Αθανασίου, 
Β. Μανσούρας, Ν. Λάσκαρης, Ο. Δημητρίου, Κ. Γκούμας, Ε. 
Λιάμτσας καί ό σημ,αιοφόρος τοϋ I. Γί^α Καταβάτης.'

Οϋτω λοιπόν γ, $έσις αυτή από στιγμής εις στιγμήν  έκινδύ- 
νευε νά καταληφθφ υπό της πολυαρίθμου έχθρικης δυνάμεως, οί 
δέ ύπ’ αύτης πιεζόμενοι σωμ,ατάρχαι έζητουν έσπευσμένως ε
πικουρίαν. ’Αλλ’ ό έν Λούτστι Α. Μητσας πάντων πλησιαίτε- 
ρος κ α ί1 της ώρας άπέχων, δέν ένέκρινε τάς τοιαύτας αυτών 
αιτήσεις καί παρακλήσεις, καί τοι οί άπωτέρω αύτοΰ Λ. Πλα- 
τούτσας καί I. Καρτάλης μετά των άπό Μακρυνίτσης εγχω
ρίων, καί ό I. Γίδας άπό Καλογρνίτσης εσπευσαν εις τον τό
πον της συμπλοκής, άλλ’ άργά ηδη, διότι τραυματισΟεντος 
τοϋ I. Βογιατση καί άναγκασθέντος ν’ άπομακρυνθνί τ*̂ ς μά
χης, τοϋ δέ εχθρού άδιακόπως προελαύνοντος μετά πολλών 
δυνάμεων, ό X. Λελούδας, ά<ρ’ ού επί πολύ γενναίως άπέκρου- 
σεν αύτόν, άπολέσαντα έν ταΐς άλληλοδιαδόχοις αΰτοϋ έφό- 
δοις 30 περίπου, ηρξαντο τακτικής ύποχωρησεως.

*H άπώλεια της έπικαιροτάτης ταύτης δέσεως ήν μέγαά- 
τύχημα τοϊς έν ΜακρυνίτσνΓ διότι συνεπηγαγε καί την της- 
Αούτσης, ής η ύπεράσπισις καθίστατο ηδη δυσχερής. "Οθεν ό 
Α. Μητσας καί οί μετ’ αΰτοϋ Ν. Σταμοϋλος καί Β, Ζοϋρκος 
εσπευσαν ν’ άποσυρΘώσι, καί τοι πολλαί συζητήσεις έπί τούτω 
έγένοντο, μάτην δέ ό Λ. Πλατούτσας μετ’ ά'λλων ύπέδειζεν 
αΰτοϊς τά ολέθρια αποτελέσματα της έγκαταλείψεως ταύτης.

’Τίδη ή έπί την Μακρυνίτσαν έπίθεσις τοϋ έχθροϋ έφαίνετο 
τ·ρ έπαύριον αναπόφευκτος. Τό σχέδιον της άμύνης, άπό της 
ακριβούς έκτελέσεως τοϋ οποίου έζηρτάτο ή σωτηρία καί ή 
τιμή πάντων, τούναντίον δέ η καταστροφή καί τό όνειδος της 
έπαναστάσεως, έδει εγκαίρως ν’ άποφασισΘνί καί έκτελεσθνί* 
άλλ’ έν τ*ρ κρισίμω ταύτφ στιγμφ έπηλθε δυστυχώς φοβερά 
σύγχυσις καί διχογνωμοσύνη, οΰ μόνον δΓ ελλειψιν αρχηγού 
δυναμένου νά σκεφθφ καί έπιταχθη τοΐς περί αύτόν, αλλά
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καί $ιά την ολίγον προθυμίαν καί τό έκλεΐψαν θάρρος τινών 
σωματαρχών. ’Εν ω οί εχθροί, καταλαμβάνοντες ήσύχως τάς 
υπό των επαναστατών έγκαταλειφθείσας δέσεις, παρεσκευά- 
ζοντο ά<ρ’ εσπέρα; είς την κατά την επιούσαν προσβολήν, οΟ- 
τοι αντί παντός άλλου ηρξαντο ιίιαπληκτιζόμενοι καί έρίζον- 
τες προς άλληλους. Του Α. Μητσα άρνουμένου νά καταλάβη 
μετά τοΰ Β. Ζούρκου την επίκαιρον 3£σιν Παναγιάς-Πουρνά- 
ρι, ό I. Γί^ας ήλθεν είς λόγους μετ’ αύτου πικρούς καί έπι- 
πληκτικούς, οίτινες η^ύναντο νά έ'χωσιν ολέθριας συνεπείας. 
’Αλλ’ ού8ε την 3έσιν Χαμορίγάνην έπροθυμοποιηθη τις έγκαί- 
ρως νά καταλάβη, άφ’ ής τουλάχιστον ή^ύναντο ν’ άντιπρο- 
σβληθνί ό από των Πουρναρίων-Παναγιάς προβάλλων εχθρός. 
'Ο 8ε καθηγητης Ν. 1Νικολα’ί$ης, όστις άπ’ αρχής άντέτεινεν 
είς την έν Μακρυνίτση διαρκή διαμονήν των επαναστατικών 
δυνάμεων, μη $έλων νά ^υσιάσνι έν γνιόσει τούς ύπ’ αυτόν φοι- 
τητάς, ^ιέμενεν είς τά ύψιόματα της Καλογρητσας. Προς 
τούτοι; αί άναμενόμεναι έπικουρίαι, ήτοι τά σώματα Θ. Βελ- 
λέντσα, Α. Πετρίτση, Γ. Νικολα'ί^η καί ό λόχος των ’ΐώνων 
$έν είχον φανή είσέτι, άλλ’ ούτε πολεμεφόιίια ικανά ύπηρχον.

Τά σώματα Ν. ’Αξελοΰ καί I. Φαρμάκη αναγκαιότατα κατά 
την τοιαύτην κρίσιμον περίστασιν έν ΜακρυνίτσΥ) ^ιέμενον 
είς μάτην μετά ό\α<ρόριυν άλλων έν Πορταρια’ τό 8ε πάντων 
χείριστον έκ των άπό ’Αγυιας άφικομένο^ν πλειστοι είχον ά- 
ποβάλει τό θάρρος, σχεδόν 8ε πάντες ηρξαντο άποβάλλοντες 
αύτό, 8ιχ την έπικρατοϋσαν σύγχυσίν καί άνωμαλίαν, βλέπον- 
τες τάς μέν έπικαίρους δέσεις άλληλο^ια^όχως δωρεάν έγκα- 
ταλειπομένας,νέας 8’ άλλα; τοιαύτας μη καταλαμβανομένας.

*0 άρχη γός Ζ. Μπασ^έκης έννοησας τον κίνδυνον έ'γραψε 
περί την 10 ώραν μ. μ. προς τόν Ν. ’Αξελόν την έξης έπι- 
στολ/ίν :

«Μεγάλη απελπισία καί άποΟάρρυνσις κατέλαβεν άπαντα; ένεκα 
τη; έλεύσεοΛ; τών άποτεθαρημμένων σωμάταιν Ις Άγυιά; ύπδ τον 
Λ. Μήτσαν καί λοιπού;. Είναι ανάγκη νά έλθη; έπάνο.>, διότι εί
σαι ό μόνο;, οστι; $ά έπανα^ε'ρη; το 9άρρο; καί 3 ’ άντιταχθη; εί; 
την προσβολήν τού πολυαρίθμου εχθρού. Άφίνει; την ύπεράσπισιν 
τών 3έσεων εί; τού; σωματάρχα; Κατσουδαν καί ψαρμάκην».
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’Εν τοιαύτ·/) συγχύσει καί καταστάσει πραγμάτων ό Κ. 
Λώρη;, άπό $ύο ήμ.ερών μάλιστα πάσχων τού; οφθαλμού;, ά- 
νέλαβε νά ^ιευθύνν) τά τή ; μάχης.

Τί; λοιπόν έίύνατο ν’ άμφιβάλτ, περί τή ; αποτυχία; ;

Η ΓΤΤΠΣΙΣ ΤΗΣ ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΗΣ

'Η αυγή τή; 17 Μαρτίου ανατέλλει κρίσιμ,ο; τοί; επανα
στατικοί; δπλοι; τοΰ Hr, λ ίου.
• 'Η νίκνι τη; ημέρα; ταύτης 9ά συνεπήγετο τον θρίαμβον 
τη; έπαναστάσειυ;, άφ’ ού μάλιστα καί ό Χόβαρτ έφαίνετο 
πρόθυμο; νά συνεννοηθή καί συνάψφ άνακιυχήν μέχρι τη ; ά- 
ποφάσεω; τοΰ έν Βερολίνο) συνεδρίου. ’Αλλά δυστυχώ; ούίέν 
μέν συνέ^ραμεν εί; την νίκην,πολλά τουναντίον εί; τήν μ.ε- 
γάλην καταστροφήν.

Περί τό λυκαυγέ; τά υπό τόν Θ. Βελλέντσαν καί τον α
νεψιόν αύτοΰ ’ΐωάννην, τόν Α. Πετρίτσην καί βουλευτήν Γ. 
Νικολαί^ην σώματα μ,ετά τινων υπό τόν Σκόνδραν άντρων* 
άπειρηκότα έκ τη; μακοά; καί κοπώ<5ου; οδοιπορία; άφίκον- 
το εί; τά υψώματα τοΰ Σαρακηνοΰ, ένώ μένοντα ό'πισθεν των 
εχθρικών $υνάμε<»ν !άά ή^ύναντο ν’ άπειλήσωσι κατά τήν ώ
ραν τή; μάχη; σπου^αίω; τόν εχθρόν καί ματαιώσωσι τήν γε
νικήν κατά τών έν Μακρυνίτσγ, έπίθεσιν. 'Οπους^ήπο.τε ό αρ
χηγό; Ζ. Μπασδέκη; άναθαρρήσα; έπί τή άφίξει αύτών εσπευ- 
σε ν’ άποστείλν, προς τόν Ν. ’Αξελόν τά έξη; :
. « Ά φ ι χ θ έ ν τ ω ν  τ ώ ν  ο π λ α ρ χ η γ ώ ν  Θ. Β ε λ λ έ ν τ σ α ,  Α . Ι Ιετ ρ ίτ σ η  καί  
Ν ικ ο λ α ίδ ο υ ,  ά νΟ υ π ο λ ο χα γο ΰ  τοΰ  π ε ζ ικ ο ύ  μ ε τ ά  π λ έ ο ν  τ ώ ν  5 0 0  ο π λ ι 
τ ώ ν  ε π α ν ή λ θ ε  το θάρρος. Μ είν α τ ε  υ π ε ρ α σ π ιζό μ εν ο ι  τή ν  3·ε'σιν σ α ς» !

Τήν έπιστολήν ταύτην λαβών ό Ν. ’Αξελό; καθ’ ό$όν έπα- 
νήλθεν εί; τά έν τώ ό'ιαμερίσματι Πορταριά; οχυρώματα αύ- 
τοϋ, ένθα 5 1 έμενε ν ό I. Φαρμάκη; μετά τοΰ I. Τσάμη, καί 
άλλοι έγχώριοι σωματάρ/αι. Περί τήν 7  ώραν π. μ. άφίκετο 
άπό Μακρυνίτση; καί ό άτυχή; ’Ό γγλ , δστι; τή εσπέρα είχεν

Τ οΰ Γ. Ζ ηκου  δ ια μ ένο ντο ς  δ υ σ τυ χώ ς  ασθενούς εν  Σούρπη,
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άφιχθή αύτήν από Βώλον, συνεπές τν| προς τον Χόβαοτ 
υ~07χέσει αύτοΰ, καί έπορεύθη εις τό οχύρωμα τον άγαπητυΰ 
αυτώ δ.. Μνίτσα, ΐνα έκεΐθεν έπισκοπησφ τά της μάχης.

Ολίγη παρηλΘεν ώρα καί οί πρόσκοποι τοΰ εχθρού ηρξαντο 
αναφοανόμενοι από των Μαυρολιθάρων καί της Λούτσης.

Οί έπαναστάται ησαν παρατεταγμένοι ίεξιόθεν της Μα- 
κρυνιτσης εν πεταλοει^ει σχηματι, οΰτινος τό μεν δεξιόν κέ- 
ρας ήν απέναντι τοΰ λόφου Παναγιάς-Προυνάρι, τό $'ε αρι
στερόν ή Καλογργίτσα καί κέντρον ό Προφ. ’Πλίας.

Ο Β. Ζοΰρκος καί Θ. Κολωνιάτης, οϊτινες ουδέποτε έπρεπε 
να ταχθώσιν εις 9έσιν, άφ’ ής κατά μέγα μέρος ή επιτυχία έ- 
ξηρτάτο, κατείχαν τό ά'κρον τοΰ δεξιού κέρατος, μ ετ’ αύτοΰ;

τά λοιπά σώματα ήσαν παρατεταγμένα μέχρι Καλογρφ- 
τσης ώς έξης :

Ζ. Μπασ^έκης, X. Λελούόας καί X. Διανέλλος' Α. Μη- 
τσας, Θ. Τσακίρης καί Γ. ’Αντωνόπουλος* I. Καρτάλης καί Α. 
Πλατούτσας" Ν. Σταμούλης καί Μαστέλλος* I. Γίιϊας, Α. Πε- 
τρίτσης, Θ. Βελλέντσας, Γ. Νικολα'ί$ης καί διάφοροι εγχώ
ριοι. 'Ο Δ. Γαρέφης εΰρίσκετο προς τό μέρος της Ιίαλιακού^ας, 
ό $έ I. Μπαντης έπρόκειτο νά καταλάβρ την Χαμορίγανην, 
οπερ δυστυχώς $έν έγένετο* ό I. Βελλέντσας κατείχε τό Κλή
μα καί ό Δ. "Εςαρχος τήν προς τον Βώλον Ανωμαλία.

Τοϊς ανωτέρω συγκατατακτέοι καί οί γενναίοι απόσπασμα · 
τάοχαι Ναοΰμ Κωνσταντινί^ης, I. Οικονόμου, ό $εκανεΰς Κυ- 
ριακίό'ης καί άλλοι εγχώριοι, περί ών προηγουμένως έγένετο 
λόγος. Δυστυχώς καί άλλοι πολλοί έκ τών τελευταίων, μη 
εί^οποιηθέντες εγκαίρως, $έν ή^υνηθησαν νά παοευρεθώσιν εγ
καίρως έν τώ πε^ίω της μάχης.

'II επαναστατική ^ύναμις άνερχομένη εις 1700 περίπου 
άντρας καί παρατεταγμένη επί μιας σχεδόν γραμμής, £ιι- 
κνουμένης μέχρι 3//t της ώρας, £έν είχεν έςησφαλισμ.ένην την 
υπογώρησιν' $ιότι ή από Ιναλογρ-ρτσης $ιά Μακρυνίτσης καί 
Πορταριάς ένεκα τοΰ απόκρημνου καί τών ύπερκειμένων λό
φων, ους οί Τούρκοι έ^ύναντο νά καταλάβωσι, ού μόνον <̂ υ- 
σ/ερης άλλα καί λίαν έπικίν^υνος συνάμα. Ωσαύτως καί η 
<̂ ιά τοΰ ΙΙροφ. ’Πλιοΰ, άμα τη τοΰ $εςιοΰ κέρατος ύποχωρη-

ιι ι·;ι ι λ > λ π λ ϊ ι ^ τ ο ϊ  μ ι·:ρ . β ' .  2 0
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σει, ήτις έμελλε νά συμβή διά τήν μή όχύρωσίν αυτοί) καί 
τήν μη έκ του προτέρου κατάληψιν τής δέσεως Χαμορίγανης 
καί Καλιακούδας, άφ’ ών άλλως έδύναντο νά προσβάλλωσι 
καί άπασχολώσι τους από Λούτσας έπερχομένους εχθρούς κατά 
τού άκρου δεξιού κέρατος.

Τή 12 περί τήν 8 ώραν π. μ. ό εχθρικός στρατός, συμπο- 
σούμενος εις 9 ,6 0 0  περίπου τακτικούς καί ολίγους ύπό τόν 
’Αμούς-άγάν άτακτους καί φέρων μεθ’ εαυτού άνάλογον πυρο
βολικόν ύπό τήν γενικ. άρχνιγίαν τού Ρετζέπ-πασά μετά  των 
ύπ’ αυτόν ’ίσκενδέρ, Ρεσίτ καί Χασάν, προύχώρησεν άμαχητεί 
διά των ανυπεράσπιστων δέσεων Μαυρολιθάρων καί Λούτσας, 
αλλά διστάζων καί υποπτευόμενος στρατήγημα τήν τοιαύτην 
έγκατάλειψιν. ’Αφ’ ού 5 ’ έν σώματι. προέβη παρετάχθη εις 
άπόστασιν 1 0 0 0  περίπου μέτρων επί τού απέναντι των επα
ναστατικών δέσεων έπιρ.ήκους υψώματος, των άκρων τού ο
ποίου, τό μέν άντιμέτωπον προς τό δεξιόν των επαναστα
τών καλείται Παναγιας-Προυνάρι, τό δέ προς τό αριστερόν 
αυτών ρ.έχρι Καλογρήτσης διικνούμενον καλείται Γουστίλλας. 
•Από τής δέσεως ταύτης, ήν έπρεπε νά καταλάβωσιν οί έπα- 
ναστάται άρ.α τή άπό Μαυρολιθάρων καί Λούτσας υποχωρήσει, 
ό εχθρός, άπασχολών κατά τό μάλλον ή ήττον καί τό κέντρον 
τής επαναστατικής παρατάξεως, άνέπτυξεν ικανήν δύναμ.ιν 
άραιώσας αυτήν εις άκροβολισμόν κατά τού άκρου δεξιού κέ
ρατος αύτών, ήτοι τού Β. Ζούρκου καί Θ. Κολωνιάτου, εις έ- 
πικουρίαν τών οποίων ειχον σπεύσει μετά 70 περίπου άνδρών 
πρώτος ό Θ. Βελλέντσας έπίσης δε καί ό Α. Πετρίτσης.

Μετά τινας πυροβολισμούς ή τουρκική σάλπιγξ παρώρμη- 
σεν εις έφοδον, ή’τις όμως μετά φθοράς τών Τούρκων άπε- 
κρούσθη, πολλών έξ αύτών ύποχωρησάντων ό'πισθεν τού με
ταξύ τών δύο διαμαχομένων λοφίσκου. ’Αλλ’ επειδή ή εχθρι
κή δύναρ.ις τήν δέσιν ταύτην κυρίως ήπείλει, ό τήν μάχην 
διευθύνων ύπολοχαγός Κ. Λώρης διέταξε τήν έξ άριστερών 
προς τά δεξιά άλληλοδιάδοχον μετακίνησιν τών σωμάτων, 
οπερ ό'μως έν τοΐς άτάκτοις στρατοις έν ώρα μάχης δυσκόλως 
κατορθούται* διότι οΰ μόνον τάξις δεν τηρείται άλλά καί πει
θαρχία δεν ύφίσταται. ''Οθεν, οΰτω τής μάχης σφοδράς έξα-
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κολουθείσης, τό δεξιόν κεράς των επαναστατών προφανώς έ- 
κινδύνευε, ενώ το αριστερόν έν αχρηστία δ ιε τελεί μή δυνά- 
μενον νά μετάσχνι αύτής. 'Ωσαύτως από των δέσεων Χαμορί
γανης καί Καλιακούδας μή έπελθόντος τού δυνατού αντιπε
ρισπασμού πλαγίως τής εχθρικής δυνάμεως, αΰτη κατά τού 
δεξιού κέρατος άκωλύτως έφορμώσα ήπείλει άπό στιγμής εις 
στιγμήν νά έκδιώξφ έκεΐδεν τούς υπό τον Β. Ζούρκον καί Θ. 
Κολωνία την 250 ά'νδρας καί νά καταλάβνι δέσεις, άφ’ ών -Α
πειλείτο ή ύποχώρησις καί των λοιπών επαναστατών. Ό  Κ. 
Αώρης έννοήσας τότε τον κίνδυνον ζητεί έσπευσμένως επικουρίαν 
παρά τού Ζ. Μπασδέκη, οότος δέ μετά παρακλήσεων απο
τείνεται άλληλοδιαδόχιυς προς τον X. Λελούδαν καί Α. Μή- 
τσαν. Καί ό μέν X. Λελούδα; βλέπων ο τι, έν τή δέσει τοΰ 
Θ. Κολοονιάτου δεν ύπήρχον τ ’ αναγκαία οχυρώματα, άλλ’ οί 
ύπ’ αυτόν έμάχοντο όπισθεν ολίγων παρατυγόντων λίθων καί 
επειδή βεβαίως οϋ μικρόν δά διέτρεχε κίνδυνον μεταβαίνων 
από τής δέσεως αυτού είς έτέραν υπό τό σφοδρόν εχθρικόν πύρ, 
ήρνεΐτο λέγοιν ότι, ό Μήτσας, οστις τή παρελθούσφ εσπέρα δεν 
έβοήδησεν αύτόν μαχόμενον καί κινδυνεύοντα, ώφειλε τουλά
χιστον νά σπεύσνι τή στιγμή ταύτ-ρ. 'Ο  δέ Α . Μήτσας επίσης 
ήρνεΐτο άρκούμενος νά-πέμπνι κατά τού εχθρού ταχύ πύρ από 
700 περίπου μέτρων, έν ώ πανταχόθεν έζητοϋντο πολεμεφό- 
δια, μία δέ μόνη άπόκρισις από τού Προφ. ’Ηλιού ήκούετο :

—  Φειδώ, όλίγιστα έχομεν . . . !
Είναι άπίστευτον καί όμως λέγεται ό'τι, κατά την έπονείιϊι

στόν ταύτην ημέραν δεν ύπήρχον έν Μακρυνίτσν) πλέον ή 12 
κιβώτια πολεμεφοδίων, ών τά πλείστα άνήκοντα εις οπισθο
γεμή όπλα, έν ώ έν Δρακία ύπήρχον περί τά ίΟ . Ή  έλλει
ψή αυτή ήτο γνωστή τοΐς μαχομένοις καί τούτου ένεκα δει
λία καί πτόησις ειχεν είσδύσει έξ αρχής έν τή καρδία αυ
τών. ’Εν τ?ι τοιαύτνι κρισίμω στιγμή ό ανδρείος Θ. Βελλέντσας, 
καί τοι κεκοπιακώς έκ τής νυκτερινής οδοιπορίας, πορεύεται 
υπό τό εχθρικόν πύρ προς τό αριστερόν κεράς, όπως τά έκεί 
διάφορα αποσπάσματα παροτρύντ) είς βοήθειαν τού δεξιού* 
μετ’ ολίγον δ’ έπανέρχεται φέρων ποσότητα πολεμεφοδίων 
καί ύπ’ ολίγων άνδρών ακολουθούμενος, έν οίς καί οί υπό τον
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Α. Μήτσαν άποσπασματάρχαι Κ. Λακκιώτνις και Π. Λυκά- 
κνις. ’Τΐδτ) ό'μως τό σώμα του Β. Ζούρκου φαίνεται κλονούμε- 
νον μετ’ ού πολύ δέ τρέπεται εις φυγήν, έν ταϊς έπαναστα- 
τικαϊς τάξεσιν άστραπν,δόν διαδοθείστις τής προώρου αγγε
λίας δτι ύπερεφαλαγγίσθνισαν ύπό των Τούρκων. Μετ’ ολίγον 
καί οί ύπό τον Θ. Κολωνιάτνιν αναγκάζονται να ύποχωρήσωσι, 
μετ’ αυτών δέ καί ό Θ. Βελλέντσας, Α. Πετρίτσης καί ό δι
ευθύνουν Κ. Λώρνις* άλλ’ ύποχωρούντες σπεύδουσι να καταλά- 
βωσι νέας θέσεις ύψτ,λοτέρας γρα φ ή ς εις 2 0 0  βημάτων ά- 
πόστασιν παρά το οχύρωμα Ζ. Μπασδέκτ).

’Ενταύθα συγκεντρωθέντες οί πλεΐστοι τού άκρου δεξιού τή 
1 1  >/2 ώρα π . μ. μετά δίωρον άντίστασιν, νέαν άντιτάσσουσιν 
άμυναν κατά τού όρμητικώς πανταχόθεν έπερχομένου εχθρού.

Αιγύπτιοί τινες στρατιώται πολύ των ά'λλων προχωρήσαν- 
τες καί προσπαθοΰντες νά διαβώσι μικράν χαράδραν, ΐν* άνέλ- 
θωσι τό απέναντι ύψωμα, προσβάλλονται ύπό τού άπό Ά γ . 
Ααυρεντίου Α. Σαρηγιάννη, τού έπικαλουμένου ’Αντάρα, μετά 
τινων ’Ιταλών έθελοντών καί κατασφάζονται.

’Ενώ λοιπόν επί μίαν περίπου ώραν οί προμνησθέντες γεν- 
ναίως κατά τού πλήθους τών εχθρών άνθίστανται καί πολ
λούς αύτών φονεύουσιν, ό δέ Κ. Αώρ·/]ς άπό τών ερειπίων πα- 
ρακειμέννις καλύβνις άγωνίζεται νά έμπνεύσνι θάρρος τοις υπ’ 
αυτόν, εκτιθέμενος είς προφανή κίνδυνον, καί οί έν τώ όχυρώ- 
ματι τού Ζ. Μπασδέκνι X. Λελούδας, Κ. Λακκιώτης καί 
ά'λλοι έζακολουθούσι μαχόμενοι, ενώ ό Γ. άρχνιγός άπήλθε 
προ ολίγου, ινα φροντίσ·/], ως είπε, περί πολεμεφοδίων.

’Εν τώ μ.εταξύ οί προθυμότατοι Ναούμ Κωνσταντινίδνις καί I. 
Οικονόμου μετ’όλίγων άνδρών, έν οίς διεκρίνετο ό Π. Φωκιάδ/,ς 
καί ό Γεώργιος Λοιδωρικιώτνις άπό δύο διαφόρων θέσεων σπεύ- 
δουσι πρός τινα δεσπόζοντα τού Προφ. ’Ιίλιοϋ λόφον, ί'να ά- 
ποκρούσωσιν έκειθεν τούς έκ τών νώτων κατά τού X. Λελού- 
δα έπερχομένους έχθρούς, ούς καί άναγκάζουσι νά χωρισθώσιν 
είς 8ύο τμήματα, ών τό μέν έξγ)κολούθν]σε τήν κατ’ έκείνου 
πορείαν, τό δ ’ έστράφν) κατ’ αύτών.

Αλλά μετά γενναίαν καί ριψοκίνδυνου άντίστασιν ή ύπό 
τούς Ν. Κωνσταντίνίδν,ν καί I. Οικονόμου ευάριθμος δύναμις.

}
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άπολέσασα 2  άντρας, αναγκάζεται νά όποχωρήσν) προς τον λό
φον Κούκον, ουτω δέ οί υπό τον X. Λελούδαν καί Α. Μη'τσαν 
ίσχυρώς προσβληθέντες τρέπονται εις φυγήν, κλονοϋνται δέ 
καί τά λοιπά σώματα, όντως ύπερφαλαγγιζόμενα ήδη υπό τοϋ 
εχθρού, ώστε μετ’ ολίγον ή φυγή καθίσταται γενική.

‘Ο Κ. Λώρνις, την φοβέραν ταύτην καταστροφήν βλέπων, 
ζητεί τον θάνατον καί μόλις άποσύρεται υπό ’Ιταλού τίνος 
έθελοντοϋ* ό ηρωισμός τοϋ Θ. Βελλέντσα, ό'στις ατάραχος έν 
τώ μέσω των εχθρικών σφαιρών ζητεί νά έμψυχώσνι τούς 
περί αύτόν, εις ούδέν ωφελεί, αφορμή δέ μόνον γίνεται τού 
θανάτου δύο γενναίων στρατιωτών, τοϋ πυροσβέτου X. Μπού- 
σουλα καί Θ. Βούλγαρη* εις μάτην ωσαύτως ή δεδοκιμασμένη 
ανδρεία τοϋ Α. Πετρίτση.

Ουτω από διαφόρων θέσεων διά τοϋ Ιϊροφ. ’Ηλιου καί της 
Μακρυνίτσης τά επαναστατικά σώματα ύποχωροϋσι φύρδην 
μίγδην, ενώ απόσπασμα τοϋ I. Γίδα επί της Ιίαλογρήτσης 
καί άλλοι άπωτέρω έκ τών υπό τον Α. Πετρίτσην περικυκλω- 
θέντες υπό τοϋ έχθροΰ, ούτινος την προσέγγισιν δέν ένόησαν, 
κατακρημνίζονται ίνα μή πέσωσιν είς χεΐρας τών εχθρών και 
πολλοί φονεύονται. ’Ενταύθα τραυματίζεται ό σπουδαστής Α. 
Παπαγεωργόπουλος, ό'στις καί τοι συλληφθείς υπό τών Τούρ
κων άφίνεται κατακείμενος, ό δε I. Γίδας ώς έκ θαύματος 
διασιυζεται αμυνόμενος γενναίως τον καταδιώκοντα εχθρόν.

Ό  τουρκικός στρατός έπαρθείς έπί τή τόσω μεγάλν\ ό'σω 
καί άπροσδοκήτω ταύτνι νίκνι, ενώ διαρκούσης τής ρ.άχης δ έν 
εϊχεν άποτολμήσει τήν άποφόρτισιν τών ορεινών αύτοϋ τηλε
βόλων, ώρμησεν ακάθεκτος είς καταδίωξιν τών διασκορπι- 
σθέντων επαναστατών, ών ή ύποχώρησις εν τισι ρ.έν μέρ,εσι 
δυσχερέστατη, ποϋ δέ επικινδυνότατη ώς υπό πολυπληθών 
εχθρικών δυνάμεων άπειλουμένη. rH φυγή έξηκολούθει παντα- 
χόθεν προς τήν 'Αλικόπετραν καί τούς άνωθεν τοϋ *Αγ. ’ΐωάννου 
τής Πορταριάς λόφους, ή δέ αγγελία τής τοιαύτης καταστρο
φής ένέβαλε μέγαν φόβον είς τά δυστυχή γυναικόπαιδα τής 
Μακρυνίτσης, ών τήν φυγήν προστατεύουσιν ολίγοι εγχώριοι 
μετά τοϋ δεκανέως Κυριακίδη, επίκαιρον καταλαβόντες θέσιν.

Ή το ή 2  ι /_2 &■>?· μ. μ. ότε εις τό πεδίον τής μάχης άφί-̂
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κετο άπό Πορταριάς ή έν τώ διαμερίσματι τούτω έν αχρηστία 
δια|χείνασα επαναστατική δύναμις, ή’τις ίσως έδύνατο διά 
τολμ.ηράς κατά του Βώλου έπιδείξεως ή έκ των νώτιον προσ
βολή; να έπισύρνι μέρος των κατά τής Μακρυνίτσης όδευόντων 
δυνάμεων του εχθρού, ως ούτος κατώρΟωσε διά τής άφ’έσπέρας 
προς τήν Πορταριάν έπιδείξεως νά κρατήσνι αυτήν έν τώ μέ- 
ρει τούτω άνωφελώς.

Πρώτοι κατέφθασαν οί ύπο τον I. Φαρμάκην και I. Τσά- 
μην, μετ’ ολίγον δε καί οί υπό τον Ν. ’Αξελόν, Δ. Ιίατσού- 
δαν καί ά'λλους, συναντήσαντες καθ’ οδόν τον μέν Β. Ζοΰρκον 
φεύγοντα, τον Α. Μήτσαν μετά του υιού αυτού Σταματίου 
και τινων άνδρών μένοντα παρά τήν $έσιν Στρογγυλό-ίσωμα, 
ένώ πλήθος επαναστατών, διερχομένων έκειθεν δρομαίως, ού- 
δόλως ύπακούουν εις τάς προτροπάς τού I. Φαρμάκη, όπως 
συσοψ.ατωθώσι καί άναγαιτίσωσι τά εχθρικά αποσπάσματα.

• ‘Ο Ν. ’Αξελός έφιππος καί τήν σημαίαν κρατών ενθαρρύνει 
ωσαύτως τούς φεύγοντας, αλλά μάτην καί άνωφελώς πλέον. 
Τότε από τού αντίκρυ λόφου, εις τούς πρόποδας τού οποίου 
έστάθησαν οί προμ,νησθέντες σωματάρχαι, μ.ή δυνάμενοι νά 
διαβώσιν έφιπποι τήν μ,εταζύ μ.ικράν γαράδραν, φαίνεται κα- 
τερχόμ.ενον σώμα φουστανελλοφόρων μ.ετά σημαίας ύπολεύκου' 
προχωρούσιν δέ άμερίμ,νως εις άπόστασιν 2 0 0 — 300 βημά
των, οτε βλέποντες τούς έπαναστάτας διευθύνοντας τά όπλα 
κατ’αύτών χειρονομούσι καί στεντόρεια τή φωνή άνακράζουσι:

—  Μή μάς βαράτε, είμεθα ’δικοί σ α ς .....................
- Οί έπαναστάται έκλαμβάνουσιν αύτούς ώς "Ελληνας καί 
παύουσι πυροβολούντες, αιφνίδιος ό'μως πυροβολισμός άπό τού 
ύψους τού λόφου δύο ρίπτει κάτω νεκρούς καί δωδεκαέτη άπό 
Μακρυνίτσης παρατυχόντα παΐδα, τραυματίζει δέ τον Π. Δ. 
ΛΙαλονέμην, υπό γενναίου Κρητός διασωθέντα, οπότε καί μόνον 
αναγνωρίζονται οί δολεροί ’Αλβανοί.

Περί τήν 3 ή καταδίωζις έπαυσε, τού εχθρού μή προχωρήσαν- 
τος μέχρι τής ‘Αλικοπέτρας, άλλ’ ή Μακρυνίτσα, συν αύτή δέ 
^ ή έν Πηλίω έπανάστασις, έπεσε πτώσιν όλεθρίαν £ ά'δοξον.

Αί ζημίαι τών έπαναστατών ήσαν όμως σχετικώς έλάχιςνχι, 
διότι οί φονευθέντες. καί τραυματισθέντες συμποσοΰνται μό-

I
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λις εις 80, έν οίς καί οί έξης : Έκ των εθελοντών μεν φανευ- 
Οέντες ό Κ. Γκουρος σαλπιγκτές, ό X. Κανελλόπουλος, Γ. 
Βάγιας, ό έν ταϊς προηγουμέναις μάχαις πολλούς των εχθρών 
κατασφάξας γενναίος Κρανιδιώτης Έμμ. Στρίγγος, Κ. Μυ- 
τιληναΐος, Σ. Μπότσης, Ν. Λίγκος, ό μαθητές I. Δεΐγούνης' 
τραυματισθέντες δέ ό Δ. Έίλιακόπουλος, Κ. Κριεζης, Γ. Χρυ
σοχέρης, Δ. Κοτρώνης, I. Ιίαροΰζος, Θ. Δημόπουλος 0%.

Έκ δε τών εγχωρίων έν τοΐς φονευθεΐσι μέν συγκαταλέ
γονται οί από Μακρυνίτσης Ν. Βαλαβάνης, I. Κωστης, Θ. 
Μαρίδης, ό γηραιός και γενναίος άποσπασματάρχης Χράπα- 
λος, Κ. Παπάς, Δ. ’Αδαμάκης, Κ. Καρβουνάαης, Κ. Πατριάρ
χης, Σ. Κερασιώτης, Α. Κουρδελης, Δ. Μητριάνος, Δ. Ρ. Νί- 
τσιας, Γ. I. Βαλόνης, Π. Βάκας, Γ. I. Τατάκου, Γ. ’Ανα
γνώστου* οί ’Αργαλαστίνοι Α. Π. Ίωάννου, Ε. Σαρκάς, Π. 
Βουγαζέας, Ε. Κ. Γραμμένου, Σ. I. Καμτσέλης, Δ. Φιρζιά- 
λης* οί Νεοχωρΐται Ν. Τριαντάφυλλος και Π. Γαληνός, ό Ααυ- 
κιοίτης Ε. Δ. Κουτσουρίδης, ό από Μηλεών Γ. 1. Σπανού, ά 
από ‘Αγ. Γεωργίου Τσορτσογιάννης, ό άπό Πλατάνου γεν
ναίος Ξύδης καί άλλοι* έν τοίς τραυματισθεΐσι ό Α. Δ. 
Κούρου, I. Ν. Γαϊτανάς, Σ. ’Αθανασίου, Γ. Λεβέντης, I. Πέ
τρου, Γ. Μπόγδανος καί ά'λλοι. "Απαντες οί τραυματίαι πολ
λά παθόντες καί μετά μυρίων δυσχερειών διεπεραιώθησαν διά 
Τσαγγαράδων εις Σκιάθον έκείθεν δ’ εις Νέαν Μιζέλλαν.

Προσέτι 25  άνηκοντες τοίς διαφόροις σώμασιν ·ρχμ«λωτί- 
σθησαν καί βραδύτερον άπελύθησαν, έν τούτοις δέ καί ό Αύ
γουστος Μινώτος ελαφρώς λογχισθεις τά σκέλη, νέος εύγενε- 
στάτων αισθημάτων καί έξ έπιφανοΰς οικογένειας της ’Αλεξάν
δρειάς, ό'στις σιδηροδέσμιος άπηχθη ρ,ετά τών λοιπών είς Λάρισ- 
σαν καί μόλις τφ έπεμβάσει της Γαλλικής πρεσβείας άπελύθη.

Έκ τών έχθρών έφονεύθησαν καί έτραυματίσθησαν 250 πε
ρίπου, έν δέ τοΐς πρώτοις συγκαταλέγεται καί συγγενής τις 
του 'Ρεσίτ-πασά, έπιβαίνων ίππου λευκού καί διακριθείς έν 
τν) μάχνι, γνωστός δέ διά τάς έν Βουλγαρία ωμότητας αυτού.

Δυστυχώς &λιβερώτατα επεισόδια διά πένθιμου πέπλου 
περιβάλλουσι τέν ημέραν ταύτην της έν Μακρυνίτσφ κατα
στροφής καί τέν έξ αΰτης πικρίαν έπαυξάνουσι.
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"Ο θερμότερο; των φιλελλήνων Κ .’Ογγλ,φέύγων διά Μακρύ· 
νίτση; εί; ΓΙορταριάν πρό; υπεράσπισή των γυναικοπαιδών, εμπί
πτει ε ί;τά ; χεΐρα; των εχθρών, φονεύεται και αποκεφαλίζεται.

*0 Π. Φωκιάδη;, νέος διακεκριμένων προτερημάτων, επε- 
σεν ωσαύτως ήρωικώ:.*

"Ο Σ. Μάργαρη;, νέος έξοχου φιλοπατρίας, προτρεπόμενος 
νά παρακολούθηση την φυγήν των λοιπών ήρνήθη, προτίμησα; 
τόν ένδοξον θάνατον.

Ό  Θ. Ψαροθεόδωρο;, απόςρατος άνθυπολοχαγό:, δστις τραυ- 
ματισθεις τον πόδα και προσκληθεί; νά παοαδοθή άπήντησε 
διά του πολυβόλου αυτού, τραυματίσα; δέ δύο των εχθρών 
κατελογχίσθη. ϊό  στρατιωτικόν αυτού πιλίκιον έγένετο α
φορμή ανακριβών t i v c o v  αγγελιών τού 'Αθηναϊκού τύπου περί 
τη; δήθεν στολή; τού αρχηγού Ζ. Μπασδέκη.

Παρά τον προμνησθέντα συλλαμβάνεται αιχμάλωτο; ό X. 
Βούλγαρη; ούδέν παθών, άλλ* ό από Ναυπάκτου τραυματία; 
X. Κανελλόπουλος αποκεφαλίζεται.

*0 ανδρείος Σάμιο; Κ. Πασχάλης, σημαιοφόρο; τού Α. Πε-

*  ό  π .  ψ ω κ ι λ δ ι ι ς  μ ο ν ο γ ε ν ή ς  υιός εύ π ορου  εν  Π ε ρ γ ά μ ω  οικογένε ια ς  
δ ιετέλ ε ι  Ι σ χ ά τ ω ς  κ α θ η γ η τ ή ς  τή ς  όΟωμανικ. γ λ ώ σ σ η ς  εν τω  εν  Σ έ ρ -  
ραις γ υ μ νά σ ιο ) ,  ά π ο λ α ύ ω ν  π ο λ λ ή ς  τής  τ ιμ ή ς  π α ρ ά  τή  αύτόθι νεο 
λ α ία  διά τή ν  μ ε γ α λ ο φ ρ ο σ υ νη ν  και ά κ μ α ία ν  α ύ του  φ ιλ ο π α τρ ία ν .

* Έ λ α β ε  μέρος ενεργόν  έν τω  έργω  τω ν  αυτόθι π ρ ο π α ρ α σ κ ε υ α σ τ ικ ώ ν  
ε ν ερ γ ε ιώ ν  κ α ί τω  $ έ ρ ε ι  του 1 8 7 7  άφ ίκετο  εις  Α θ ή ν α ς ,  ίνα χ ρ η σ ι -  
μ ε ύ σ η  εις τ ά ς  ά ν ά γ κ α ς  τής  πα τρίδος . Ε π ε ι δ ή  δέ ήν έκ τώ ν  & εω -  
ρούντω ν τ ή ν  έν Μ ακεδονία  ενέρ γε ια ν  έργον  π ε ρ ισ π ο ύ δ α σ τ ο ν  κ α ί  
π ρ ο ύ ρ γ ια ίτ α τ ο ν ,  π ρ ο σ εκ ο λ λ ή θ η  τ φ  Λ .  Β ο ύ λ γ α ρ η , ον μόνον τ ό τ ε  έ 
β λ ε π ε  π ερ ί  Μ ακεδονίας ερ γ α ζό μ ενο ν .  Ύ π* α υ το ύ  καί τή ς  Ε .  Ά μ ύ -  
νης  έ τ ά χ θ η  φ ύ λα ξ  τ ώ ν  έν τή  ν ή σ φ  του *Αγ. Γ εω ρ γίο υ  ο π λ ώ ν  καί  
π ο λ ε μ ε φ ο δ ίω ν ,  α υ τή  δέ έ κ τ ιμ ώ σ α  τ ά ς  υ π η ρ εσ ία ς  α ύτου  ώ ρισεν α υ -  
τ ώ  μ η ν ια ία ν  χ ο ρ η γ ία ν  1 2 0  δ ρ α χ .  ήν όμω ς ούτος μ ε τ ά  μ ε γ α λ ο φ ρ ο -  
σύνης ά π ε π ο ιή θ η ,  δ α π α ν ώ ν  έξ ιδίων εις τή ν  εα υ τού  συντή ρη σιν .  
Κ α τ ά  τό  τ έλ ο ς  Φ εβρουά ριου  1 8 7 8 ,  καί τοι ά ρ χ η γ ό ς  άνδρών τ ινω ν ,  
ή ν α γ κ ά σ θ η  διά τ ά ς  π α ρ ε μ β α λ λ ο μ έ ν α ς  α ύ τ ω  δ υ σ χερεία ς  νά  δ ια π ε τ  
ραιω θή μόνος α π ό  Σ κ ιά θ ου  εις τή ν  άντιπέρ& ν τής  Θ ε τ τ α λ ο μ α γ ν η -  
σ ια ς  α κ τή ν ,  ένθα εύρεν ηρωικόν θ ά ν α τ ο ν  βληθείς  τό στήθος υ π ό  
εχθρ ική ς  σφαίρας, καθ* ον χρόνον  οι σ υ μ μ α χ η τ α ι  του  β ια ζόμ ενο ι υ π ό  
τ ή ς  α ρ ιθμ η τικ ή ς  υ π ε ρ ο χ ή ς  τού  εχθρού  έστρεφον τ ά  ν ώ τ α .
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τρίτση, ρ.αθών ότι ό αρχηγό; αυτού, έν τνί οικογένεια του ο
ποίου σχεδόν άνετράφη, έφονεύθη τάχα έν τη μάχη, διασχί
ζει πρώτον εί; τεμάχια την σημαίαν, είτα δ ’ αύτοκτονεΐ διά 
-τοϋ πολυβόλου αυτού.

'Ο ύπαρχηγός του αύτοϋ σώματος, ό κάλλιστος νέος Γ. Πα- 
παγιαννόπουλος, έγένετο άφαντος.

Περί τους 140 διαλαθόντες τους Τούρκους είσήλθον εις Βώ
λον μετεμφιεσμένοι και έτυχον ασύλου παρ’ άνδράσι, περί ών 
ή νεωτέρα έλληνικη ιστορία $ά όμιληση βραδύτερου τά δέον
τα. ’£ν τοϊς διασωθεΐσι τούτοι; συγκαταριθμεΐται καί ό Σμυρ- 
ναϊος εθελοντής τού ιππικού Ε, Βαρδόπουλος, νέος μεμορφω- 
μένος, μετά ζήλου δ ’ έγκαρτερησας. έν ταϊς έπαναστατικαϊς 
τάξεσιν από τη; μάχης τού Πλατάνου.

Προ της γενικής εις 'Αλικόπετραν καί Δράκιαν ύποχωρη- 
σεοις ό γ . αρχηγός Πηλίου εΐχεν άπέλθει εις την άρχαίαν Κα- 
λύβην-Μπασδέκη, άγγείλας τοΐς λοιποΐς σωματάρχαις ότι έ- 
σπευδεν έκεϊσε λαβών κατά την ώραν της ΰποχωρησεως επι
στολήν άπό Ζαγοράς, δι’ ής ηγγέλθη αύτω ότι ό Χόβαρτ-πα- 
σάς κατέπλευσεν έκεΐ μετά 2  άτμοπλοίων καί φόβος υπήρχε 
μ ή άποβιβασθη στρατός καί καταληφθη ή επίκαιρος αΰτη 3έ- 
σις, οΰτω δέ πάσα διέξοδος τοΐς έπαναστάταις άποκλεισθη.

'Οπωσδήποτε ό εχθρός άφηκεν ακαταδίωκτα τά εις 'Αλι
κόπετραν καί Δράκιαν συγκεντρωθέντα έπαναστατικά σώμα
τα, ών οί αρχηγοί μετέβησαν τνί νυκτί εκείνη προς τον Ζ. 
Μπασδέκην, όπως συσκεφθώσι περί τού πρακτέου, καί μόλις 
τη έπιούση εΐσηλασεν εις Μακρυνίτσαν, λεηλάτησα; τάς οι
κίας, συλησας τά Μονάς καί έν τω αίματι αόπλων καί αδυ
νάτων εκδικηθείς. Ούτω τον μέν γηραιόν ιερομόναχον τού Πρ4 
’ίίλιού Νικηφόρου κατεκερμάτιίε, τον δέ φρενοβλαβή Κ. Π. 
Βουργάραν κατεκρημνισε μετά δύο παιδιών καί μιάς γυναι- 
κός καί 19 γέροντας καί γυναίκας κατέσφαξε, έν αίς καί την 
Αικατερίνην Ν. Τσέτσου, την Σ. Α. Κατσιούρα μετά τών 3 
αύτης τέκνων, την δέ Ε. I. Κανάβα καί την Α. Γ. Ιίαρκατσά- 
λου έτραυμάτισε καί άλλα πολλά, ώς συνήθως, έκακούργησε.
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’Επί τη αγγελία τοϋ τραγικού τέλους, του πάση ελληνική καρδία 
■προσφιλούς άνταποκριτοΰ τοϋ Αγγλικού Χ ρ ό ν ο υ  Καρόλου "Ογγλ, 
σύμπασα ή Ελλάς έξεδήλωσε την λύπην αυτής διά του δημοτελε- 
στέρου τρόπου.

Προς άνεύρεσιν του νεκρού αυτού υπάλληλός τις του ανταποκρι- 
του τής αγγλικής 2 η  μ α ί α ς  συνοδευόμενος ύπδ 20 Τούρκων 
στρατιωτών και τοϋ αρχαίου κλ.ητήρος τοϋ φιλελληνικωτάτου προ-1 
ξένου τής ’Ιταλίας Boi'ell, όνόματι Χασάν, άπήλθε τοϋ Βώλου, ό 
δέ πλοίαρχος τοϋ αυτόθι σταΟμεύοντος άγγλικοΰ πολεμικού Wizard 
ώρισε τώ Καϊμακάμη δίωρον προθεσμίαν καί δ "Αγγλος πρόξενος 
Σοΰτερ 50 λιρών δώρον τφ άνευρόντι. Τέλος ανευρέθη ύπδ τοϋ 
Χασάν ακέφαλος μίαν ώραν μακράν τοϋ πεδίου τής μάχης^εν τή 
πρδς τδ Μέγα-Ρεΰμα θέσει Χ α λ ά σ μ α τ α .  Ή εντεύθεν εις Βώ
λον πομπή αύτοΰ υπήρξε συγκινητική* διότι πλήθος γυναικοπαιδών 
μετά δακρύων καί θρήνων εσπευσαν εις προϋπάντησιν, εν <j> οί κώ-
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δωνες τών εκκλησιών ηχουν πενθίμως, αί δέ σημαΓαι τών προξε
νείων και πλοίων έκυμάτιζον μεσίστιοι.

Πλήθος στεφάνων μετ’ επιγραφών κατετέθησαν επί του νεκρού, 
οστις άπδ τής εκκλησίας μετηνεχΟη μετά στρατιωτικής παρατα- 
ξεως ύπ’ άγγλων ναυτών εν τώ πολεμικώ Wizard συνοδευόμενος 
υπδ πολλών άξιωματικών τών ξένων πολεμικών πλοίων, του προ
ξενικού σώματος καί πλήθους ιδιωτών.

Έν Άθήναις, ένθα εκηδεύθη τή 29 Μαρτίου, νέα καί μεγάλο- 
πρεπεστέρα πομπή άνέμενεν αυτόν. Tb πανεπιστήμιον, 6 στρατός 
καί άπαντα τά σωματεΓα συνώδευσαν τον νεκρδν μέχρι του τάφου, 
ή δ έ έ π α ν ά σ τ α σ ι ς  έν τώ γηραιω κρητί Κωσταρώ, κρατούντι 
μίαν τών ταινιών του νεκρικού φερέτρου, τον ^ερμότερον ύποστη- 
ρικτήν της.

Ή έν Άθήναις κηδεία του Κ. "Ογγλ υπερέβαλε κατά την λαμ
πρότητα, τδ πλήθος καί την συγκίνησιν πάσαν άλλην μέχρι τουδε 
άπδ είκοσιετηρίδος* διότι πρδς τήν του απλού τούτου έ ρ γ ά τ ο υ 
τ ή ς  ι δ έ α ς  του υπέρ τής άναγνωρίσεως τών ελληνικών δικαιω
μάτων σφαγέντος, μήτε ή του Κωλέτου, μήτε ή τής μετακομιδής 
του Πατριάρχου Γρηγορίου Ε', μήτε ή τών έν Δήλεσι σφαγέντων 
ομοεθνών έκείνου, μήτε ή του Ιίανάρη καί Βούλγαρη νά παραβλη- 
Οώσι δύνανται.

Ό  Κ. Παππαρηγόπουλος καί Τ. Φιλήμων άπήγγειλον επιτα
φίους, έν τώ τελευταίω του οποίου τb νέον του φιλελληνισμού $ύ- 
μα έχαρακτηρίσθη ώς εξής :

((Νέος, πλήρης έλπίδων, φαιδρδς τήν οψιν, ώς είχε τήν ψυχήν 
αγαθήν καί φιλάνθρωπον, ακηλίδωτος το μέτωπον, τούς γλαυκούς 
οφθαλμούς υγρούς έξ ένθουσιασμού, αλλά σοβαρούς έκ σκέψεως, κα- 
τήλθεν εις τήν πατρίδα ημών ό Κάρολος ’Όγγλ, προ τριετίας σχε
δόν. Κατήλθε δέ πλήρης έμπνεύσεως υπέρ αυτής και μεστός έκ 
τών διδαγμάτων, όσα περί αυτής έδίδαξαν οί μεγάλοι τής πατρίδος 
αυτού συγγραφείς)).

Επέκεινα τών 60 στεφάνων μετά διαφόρων επιγραφών κατετέ- 
■Οησαν έπί τού βάθρου, έφ’ ού ή τού μάρτυρος λάρναξ. Έν αύτοίς δέ 
καί δ· τών έπαναστατών Πηλίου, ο τών διασωθέντων γυναικοπαιδών 

ντής Βουλγαρινής, δ τών Κρητών, δ τών Μακεδόνων, δ τής ’Ιουδαϊ
κής κοινότητος Βώλου, οι τών Συλλόγων, σωματείων, έφημερίδων, 
Εκπαιδευτηρίων καί διαφόρων ιδιωτών, έν οίς καί δ τής νεαράς κό
ρης Ελένης Χατζηπέτρου, τών κυριών Μιαούλη καί Perkins, ’Α
σπασίας Κουβελά, Μαρίας Μουλέν, ’Ασπασίας Ίσμιρίδου, τών νεα- 
νίδων Τερψιχόρης Χρυσοβελόνη καί Άγλαιάς Γάτσου, τών κυρίων 
Λ. Ιίαφταντζόγλου, Σ. Τσιτσίνια, I. Δέδε, Κ. Πιλαβίου, I. Βούρου 
Μ. Κατσίμπαλη. Κ. I. Νικήτα
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Ό της κ. Μαρία; Σταμπολν? έ φ ε ρ ε  την έξης έτπγραφην:
Φιλελεύθερα» ,;Ογγλ πνίγει δάκρυ πικρόν Ελληνίδος Θετταλομαγνησίας 
Προσφερούσης Sol τονδε άμάρχντον άνθέων.

Ό  του γυμνασίου Πειραιώς'

έπεσες *Ογγλ, ώ ύψιλον της αλήθειας ^υμα,
Κ1 είς των Ελλήνων τάς ψυχάς άφθιτον έχεις μνήμα.

Ό  των εν Άθήναις εμπόρων :
Έκπρεπέ’ έν Βρεττανοΐς Κάρολον πολυδάκρυτον ”Ογγλ 
Στιφεα κυκλωπών έ'κτανον ούχ έσίως 
Πηλίου εν κλιτύσιν κηρός μεμαώτα μελαίνης 
Γης έξαρπάζειν Θεσσαλίας τέκνεα.

Ό δέ τουΦ. Παρασκευαιδου τούς εξής στίχους των δύο μεγάλων τής 
Εσπερίας ποιητών:

, . . Liberia va cercando ch’ e si cara 
Come sa chi per lei vita rifiuta·

• , ♦ Ζητώντας πάει ελευθερίά που τόσο άγαπιέται,
Οσω το ξέρει δποιος γι’ αύτή και τή ζωή του άρνιέται.

So sinks the day-star in the ocean bed,
And yet anon repairs his drooping head,
And tricks bis beams, and with new-spanglod ore 
Flames in the forehead of the morning star.

Ετσι ’ς το στρώμα του γυαλοΰ τό βράδυ ό ήλιος γέρνει · ·
Μά τό κεφάλι που εγυρε εύΟυς τ’ άνασηκόνει*
Μ’ άχτίνες δλοκαίνουργες χρυσάφι νέο σπέρνει 

Καί βγαίνει άστέρι τής Αυγής κι’ ό'λη τή γή χρυσόνει·
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Ό  από Ζακύνθου ούτος σπανίων αισθημάτων καί διάπυρου φιλο
πατρίας νέος ήτο τύπος γενναίας άμα καί ευαίσθητου ψυχής.

Διέπρεψεν ανδρεία εν τω Γαλλοπρωσσικο» πολεμώ, έν ώ υπέρ των 
Γάλλων εν Dijon ύπό τδν Γαριβάλδην έκθύμως ήγωνίσατο, άμα δ’ 
ήκουσεν δτι ή Ελλάς έμελλε ν’ άπεκδυθή εις τδν κατά των Τούρ
κων άγώνα, ήλθεν άπ’ Αλεξάνδρειάς εις Αθήνας Γνα συμμετάσχη 
αυτού' βλέπων όμως οτι, τδ τότε κατ’ άνάγκην προσδοκώμενον έπαν 
ναστατικόν κίνημα έβράδυνε, κατετάχθη, ώς καί πολλοί άλλοι τής 
τε έλευθέρας καί δούλης Ελλάδος, εν ταΓς τάξεσι τού ιππικού.

Όποιας πικρίας καί θλίψεις δεν ύπέφερεν ή εύγενής εκείνη καρδία 
εν τω στρατώνι τού ιππικού, ένθα τότε σ τ ρ α τ ι ' ωτ ι κ ή  κω
μ ω δ ί α  έπαίζετο I Τέλος άπελπισθείς καί δικαίως δτι ο ελληνικός 
στρατός καί μάλιστα το ιππικόν 3·ά έξήρχετό ποτέ εις τήν κατά 
των Τούρκων πάλην κατέλιπε τον στρατώνα μετά τού Γ. Γουσίου 
καί ά'λλων τινών απ’ ’Αλεξάνδρειάς καί άπήλθεν εις Θεσσαλίαν ίν’ 
άγωνισθή εν ταΓς τάξεσι των επαναστατών, έν μόνη τή ιδέα τής 
υπέρ πατρίδος εθελοθυσίας καί τού άφανοΰς ήρωϊσμοΰ.

Μετά τάς πρώτας έν τή Μονή Ξενίας ένδόςους μάχας παθών 
τούς πόδας καί μή δυνάμενος νά βαδίση μόλις κατεπείσθη νά δεχθή
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επί τινα χρόνον θεραπείαν εν Σούρπη’ άλλ’ εν τώ μεταξύ του Γ. 
Γουσίου τραυματισθέντος τδν οφθαλμόν καί έπανελθόντος εις ’Αθή
νας, ούδείς ύπήρχεν IV  άποτρέψη αυτόν του ν’ άπέλθη εις Πν̂ λεον 
πάσχοντα έτι. Ούτα> τή παραμονή της πτώσεως άνήλθε μέχρι των 
βράχων τής Μακρυνίτσης σταθεράν άπόφασιν έ'χων νά μή ύποχωρή- 
ση. *Όθεν δτε έπήλθεν ή καταστροφή καί οί πάντες έ'φευγον, ούτος 
μόνος εμεινεν εν τω όχυρώματι. Είδον αύτον κατά τάς τελευταίας 
έκείνας στιγμ.άς* ουδόλως έστεργε νά στρέψη τά νώτα καί μέ δε- 
δακρυσμένον όμμα ελεεινολογεί τήν γενικήν εκείνην φυγήν 1 Έξη- 
κολούθει μ,αχόμενος, δτε σφαφα εχθρική διεπέρασε το ώραίον αύ- 
του μέτωπον* δεν προέφερε λέξιν άλλά σταυρώσας τάς χεΓρας επί 
του στήθους καί τδν έσχατον άφείς στεναγμόν:

Εύανθ’ άπέπνευσεν ηλικίαν προμάχων άν’ ομιλάν.

Μεθ’ ολας τάς ερευνάς άδύνατον υπήρξε νά εύρεθή δ νεκρός αυ
τού, άλλά τδ εν Ζακύνθω τελεσΟέν μνημόσυνον ήν αληθώς λαμπρόν 
καί δημοτελές. Τήν περί τούτου πρωτοβουλίαν καί έκτέλεσιν άνέ- 
λαβεν ή λέσχη Ζ ά κ υ ν θ ο ς ,  ής ό αξιότιμος πρόεδρος καί διακε
κριμένος πολίτης Σ. Βούλτσος δραστηρίως ενήργησε τά δέοντα.

\Απλοΰν κενοτάφιον, ώς ήρμοζεν εις γενναιον καί άπέριττον στρα
τιώτην, ύψοΰτο εν τω μέσω του ναού κεκαλυμμένον διά μέλανος 
υφάσματος, φέροντος έν τω μέσω χρυσοκέντητον σταυρόν λευκών 
ρόδων, κάλυξι περιστεφόμενον.

Έ πί τού κενοταφίου εφαινετο ή φωτογραφική αυτού εικών εν 
στολή ίππέως, κλάδοις δάφνης εκατέρωθεν κοσμουμένη, έν τω μέσω 
των όποιων άνεγινώσκοντο οί στίχοι:

Δεν ζή πλέον* άποθαμμένος - - '
Βρίσκεται ό άγωνιστής, j 

Πού μέ γάλα ήτο θρεμμένος 
Μιας Sea; ηρωικής·

• Έ πί τών βάθρων τού κενοταφίου είχον κατατεθή διάφορο: στέφα
νοι μετ’ επιγραφών, ώς ό τής λέσχης Π α τ ρ ί δ ο ς ,  ό τού πολιτι
κού Συλλόγου Ν έ α ς  ’Α δ ε λ φ ό τ η τ ο ς  καί ό τής λέσχης Έ - 
π τ αν ή σ ο υ φέρων τήν επιγραφήν :

’Ιδού, πάτερ, σ’ αντάμωσα εις τ’ ουρανού το δώμα.
Εις τής πατρίδος τον βωμόν 

. . Τό σώμα μου κειχαι χλωμόν,
Είναι ζεστόν ακόμα.

Τά διάφορα τής πόλεως εκπαιδευτήρια, ή συντεχνία τών κουρέων, 
ή σύνταξις τού Ζακυνθίου Ά ν θ ώ ν ο ς  καί πλεΓστοι δσοι ίδιώται, 
έν οις καί ό I. Δ. Μελισσηνός, Κ. Μάργαρης, Γ· Δ. Ρώσσης, προσή-· 
νεγκον ώσαύτως τω έν Προφ. Ήλία ήρωίκώς πεσόντι τον φόρον τής 
συμπάθειας καί τιμής. ;
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Ό  Α. Κεφαλληνος κατέθηκε 'στέφανον εξ άμαράντων, φέροντα 
τούς εξής ωραίους στίχους :

Πόσον γλυκύς ο θάνατος 
Που έρχεται άπό βόλι*
Τον θάνατον ’ς τον πόλεμο 
Τιμή τον έχουν όλοι.

Μετά τδ τέλος του μνημοσύνου λόγους επικήδειους καί έλέγους 
άπήγγειλον δ δικηγόρος Α. Γαήτας, δ ιατρός Α. Καντακήτης, ό κα
θηγητής Μ. Μαρτζώκης καί άλλοι, ών παραθέτομεν τά έξης ολίγα 
χάριν τών άγνοούντων τον ήμέτερον ηρώα :

αΉ εύγενής ψυχή του ήτο εξο.>γραφισμ.ένη επί τού ώραίου καί 
μελαγχολικοΰ προσώπου του. Έκ του βλέμματός του έξήστραπτον 
οί σπινθήρες τών φλογερών αισθημάτων, ών εστία ήτο ή μεγάλη 
καρδία του.

Όρφανδς έν τρυφερωτάτη ηλικία, εύρεν εις μέν τάς άδελφάς του 
τήν αβρότητα καί το θάλπος τής άγνοτέρας μητρικής στοργής, εις 
δέ τούς λοιπούς αδελφούς αυτού πατρικήν μέριμναν καί αγάπην.

Άλλ* υιός του Ααμπρινοΰ Μάργαρη, άνδρδς ενάρετου καί φιλο- 
πάτριδο'ς, έ'χων πάντοτε πρδ οφθαλμών τδ παράδειγμα του πατρός 
του, άγωνισθέντος κατά θάλασσαν τφ 1822 καί άτενίζων άδιαλεί- 
πτως εις τήν αΐγλην τήν περικοσμοΰσαν τούς ενδόξως υπέρ πίστεως 
καί πατρίδος μαχομένους, παιδιόθεν εκαραδόκει τήν ευκαιρίαν ίνα 
πολεμη'ση καί αυτός. Τούτο άπετέλει τδν διακαέστερον πόθον του. 
Αύτδ ήτο τδ γλυκυτατον ονειρον τής ζωής του.

ΤρεΓς ήμέρας πρδ του θανάτου του, ώσανεί προησθάνετο αύτδν 
επικείμενον, έγραφε πρδς τούς αδελφούς του :

— (ΐ’Άν μάθετε οτι εφονεύθην, μή λυπηθήτε, μή κλαύσητε* δ θά
νατος παρακολουθεΓ εκ του σύνεγγυς τούς μαχητάς. *Αν φονευθώ, 
SY άποθάνω ευχαριστημένος δτι έξεπλήρωσα το πρδς τήν φιλτάτην 
πατρίδα καθήκον μου)).—

*Όθεν έπιτυχώς καί δ Α. Μαρτσώκης τδ έλεγεΓον αυτού έπέρανε 
διά τών εξής στίχων :

Ειχ: κρυφό έναν έρωτα, μια μυστική ελπίδα*
Νά φονευΟή για τήν γλυκεία ποΰ αγάπησε πατρίδα 
Κ' έφόλαξε τον ορκο του, γιατί με; τήν καρδιά του 
Κρατούσε ώς μέσα σ* εκκλησία τον άγιον έρωτά του.

Η ΕΠΑΝΑ2ΤΑ2ΤΣ ΤΟϊ 1878 ΜΕΡ. β '. 21
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ΥΠΟΧΠΡΗΣΙΣ ΕΙΣ ΑΛΜΥΡΟΝ
’£ν ώ τη άπαισία εκείνοι νυκτί τής 17 προς την 18 Μαρ

τίου οί αρχηγοί των διαφόρων σωμάτων, πλήν του Θ. Βελ- 
λέντσα διαμείναντος έν Δράκια, συνελθόντες έν τή Καλύβη- 
Μπασδέκη έν συγχύσει καί άποθαρρύνσει συνεσκέπτοντο περί 
τοϋ πρακτέου, 40 περίπου άντρες υπό τον I. Βελλε'ντσαν 
καί Δ. "βξαρχον, κατέχοντες έν τή μάχη τάς προς τον Βώ
λον δέσεις Κλήμα καί ’Ανωμαλίαν καί μ ή δυνάμενοι νά ένω- 
θώσι μετά των λοιπών, άλλα τον μέγιστον διατρέχοντες κίν
δυνον καταδιωκόμενοι ύπό του εχθρού, ήναγκάσθησαν νά δι- 
έλθωσι την πεδιάδα τοΰ Βώλου, άπολεσαντες μέν ένα, έτε
ρον δέ τραυματίαν μεθ’ εαυτών φέροντες, καί τραπώσι τήν 
προς τό Παληουρι, καθ’ ήν στιγμήν ό λόχος των Ίώνων ώδευε 
διά τής δέσεως ταύτης προς τήν Μακρυνίτσαν. Ούτω λοιπόν 
τά δύο ταϋτα σώματα συνηντήθησαν έν κρισιμωτάτη στιγμή 
έπί δέσεως εύαλώτου, έφ’ ής ό έχθρός άπό στιγμής εις στιγ- 
γήν ήδύνατο ν’ άναφανή.

'Η συνάντησις αύτη των δύο σιυμάτιυν ήτο τώ μεν πρώ- 
τω αύτόχρημα σωτηρία— διότι ά’νευ αυτής 3·α περιεκυκλου- 
το εντός ολίγου βαδίζον προς τούς εχθρούς*—-τώ δέ δευτέρω

λοιπών επαναστατικών σθαμάτων, άπεφασίσθη ν αναμεινωσί 
τάς άπό Βιυλου ζητηθείσας οδηγίας.

Μετά 3 ώρας έπανελθιυν τις, των επαναστατών, ό^ις ήδυνη- 
Οη νά παρεισδύση εις τήν πόλιν,έκομ.ίσατο τήν έζής άπαντησιν '

«Υποχωρήσατε ταχεο^ς καί όπως όύνασΟε πρός την Σούρπην, 
οθεν $ά λάβετε οδηγίας καί ίσχυράς επικουρίας. Οί ήμετεροι ύπε- 
χωρησα,ν εις Δράκιαν μετ’ ολίγων ζημιών».

* Έκ τοιαύτης καί μόνον ύποΟέσεο>ς άνακριβώς διεόόόησαν και 
εδημοσιεύΟησαν τά περί καταστροφής του λόχου τών ίωνων.



3 η ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

'ΤΙ προς την Σούρπην υποχώρησις οΰτε εύκολος ούτε ασφα
λές τιτο. Καί δικαίως έκαστος ύπέθετεν, ότι ή διά τοΰ 'Αλ
μυρού διάβασις την φοράν ταύτην θ ’ άπνίτει άναποφεύκτως 
θύματά τινα, προ παντός όμως η κόπωσις των άντρων πα- 
ρεϊχεν ού μικράς δυσχερείας. Τέλος τό επαναστατικόν σώμα, 
φέρον έφ’ ίππου τον διασωθέντα τραυματίαν, ώδευσε Si ατρα
πών καί δασών, της Si νυκτός έπελθούσης κατηλθεν εις την 
•πεδιάδα. Έν ανησυχία καί κατήφεια διηρχοντο οί έπαναστά- 
ται τά μέρη ταύτα, άτινα προ μικρού είχον διαβη πλήρεις 
θάρρους, ελπίδων καί ανυπομονησίας. Ούτως ή πορεία έξηκο- 
λούθησεν ά'νευ οΰδενός απευκταίου μέχρι της στιγμής, καθ’ '/ίν 
τά φώτα του 'Αλμυρού έφάνησαν ζωηρά επί της πεδιάδος.

'Η άνησυχία ήτο προφανής, καθ’ ό'τι πάντες άνέμενον εν
ταύθα εχθρικήν προσβολήν. "Οντως Si πριν $ τό σώμα πλη- 
σιάσν) εις την κοίμην ταυτόχρονος πυροβολισμός κατά τινων 
προπορευομένων ηνάγκασεν αυτό νά περικάμψν) μακρόθεν αύτήν 
καί διά γαιών κεκαλλιεργημένων καί καταρρύτων διέλθ-fl τού 
πρός την ξηράν μέρους. 'Υπό τοιαύτης όμως κοπώσεως πάντες 
οί ά'νδρες κατείχοντο, ώστε ά'μα τνι διαβάσει τού παρά την 
κωμόπολιν ποταμίου έστησαν μη δυνάμενοι νά προβώσι.

Ή  θέσις αύτη ητο έπικινδυνοτάτη,διότι μόλις άπεΐχε τοΰ
'Αλμυρού, καί όμως κεκμηκότες ώς ησαν καί καταβεβρεγμέ- 
νοι παρεδόθησαν εις ύπνον βαρύν, άπαγορευθέντων τών πυ
ρών. ’Αλλά περί την αύγην τό ολίγον πύρ άνδρών τινων στε- 
ρουμένων καπών, διαδοθέν είς μεγάλην έ'κτασιν, ηρξατο ά- 
ναπέμπον ζωηράς φλόγας μετά πυκνού καπνού, ώστε έφείλ- 
κυσε την προσοχήν τών άπέναντι τουρκικών σκοπών, οίτινες 
ειδοποίησαν την έν τνί πόλει φρουράν καί ηδη αί τουρκικαί 
σάλπιγγες ηρξαντο ήχοΰσαι γενικήν συνάθροισιν.

Βεβαίως άν οί Τούρκοι ήσαν οίοι υπό τινων υποτίθενται ή- 
δύναντο τνί νυκτί έκείνν) νά καταλάβωσι τάς θέσεις της ύπο- 
χωρησεως νί καί αίφνιδίως νά έπιπέσωσι τοϊς άπηυδηκόσιν έπα- 
ναστάταις' ά'τολμοι όμως καί ανίκανοι νά έπιχειρ’όσωσί τι έν 
καιρώ νυκτός ού μόνον δέν διενοηθησαν τοιούτό τι, άλλ’ ίδον- 
τες τά επαναστατικά πυρά ίσως καί έφοβηθησαν περί αιφνί
διας επί τόν Αλμυρόν επιΟέσεως, μηδόλως ποτέ φανταζόμε-
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νοι ότι τά ναυάγια καί λείψανα τής Μακρυνίτσης £ά έτόλ- 
μων νά διανυκτερεύσωσι προ των πυλών τής περιφρουρουμέ- 
νης αυτών πόλεως.

Παρήλθεν ικανός χρόνος πριν οί πάντες άνέλθωσι τά απέ
ναντι υψώματα— διότι πλήν του έφ’ 'ίππου φερομ.ένου άτυ
χους τραυματίου, προΰκειτο νά φορτοθώσι καί δύο ετεροι ίπ 
ποι— άλλ’ ό εχθρός δεν έτόλμησε νά πλησιάσν). Μετ’ ολίγον 
δέ διαυγασάσης τνίς ήμέρας τό επαναστατικόν σώμα έν άραια 
τάξει είσήλθεν είς τον κατηρειπωμένον σχεδόν Πλάτανον διά 
του χωρίου Βακλαλή. ’Εν τή είσόδω αυτού όθωμανοί τινες ευ
ρισκόμενοι αυτόθι έτράπησαν είς φυγήν προς τον “Αγ. ’Αντώ
νιον καταλιπόντες 3 κτήνη, άτινα καί άπήγαγον οι έπανα- 
στάται, προχωρήσαντες είς Κεφάλους. Περί τήν μεσημβρίαν 
τέλος άπηυδηκότες άφίκοντο είς Κελλέρια, ένθα ό Α. Βελ- 
λέντσας ύπεδέξατο αυτούς μετά συγκινήσεως καί χαράς, πρδ 
πάντων δέ τάν γενναΐον υιόν αύτου ’Ιωάννην* διότι ούδείς ήλ- 
πιζζ τήν ούτως ά'νευ απευκταίου δι’ ‘Αλμυρού διάβασιν.*

Περί τό μεσονύκτιον τής έπιούσης οί έν Κελλερίοις επανα
στατικοί σκοποί ήγγειλαν τήν άφιξιν έθελοντού τίνος έκ τών 
είς Δράκιαν ύποχωρησάντων σωμάτων. Ούτος προσελθών άνήγ- 
γειλεν έν συγχύσει δτι καί τ ’ άλλα επαναστατικά σώματα, 
ΰποχωρουντα ωσαύτως δι* ‘Αλμυρού πρός τά Κελλέρια, συνε
πλάκησαν κατά τήν διάβασιν αυτών μετά τουρκικού σώμα
τος, παρακωλύσαντος ταύτην ifa. Μετ’ ολίγον καί άλλοι τινές 
οί μάλλον ταχύποδες έκ τών ύποχωρούντων καταφθάντες 
διεβεβαίουν δτι έκ παρεξηγήσεως αυτοί οί έπαναστάται συ
νεπλάκησαν άλλήλοις, καί πολλοί μέν αυτών έφονεύθησαν καί 
έτραυματίσθησαν, τέλος δέ γνωσθείσης τής πλάνης, οί λοιποί 
προύχώρησαν είς Κελλέρια.

Τί λοιπόν συνέβαινε ; ’Οφείλομεν ν’ άφηγηθώμεν καί τό $λι-

* Ενταύθα διέμενον α ιατρός Β. Ναθαναήλ καί ό φοιτητής Δ. 
Σβορώνος, οίτινες εν τω μεταξύ είχον πορευΟή είς Ν. Μιζέλλαν, 
'ίνα 8ta θαλάσσης μεταβώσιν εις Πήλιον, άλλ’ εκωλύθησαν εγκαί
ρως ύπδ τής άπαισίου αγγελίας τής καταστροφής.
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βερώτατον τοΰτο έπείσό^ιον τής ύποχωρήσεως των άτυχ 
ρων έν Μακρυνίτσν) επαναστατικών σωμάτων.

Tr, έπιούσνι τη; αυτόθι καταστροφή; τά διάφοράσώρίατα, 
τά όποια εϊχον ρ.εταβή εις Δράκιαν, συγκεντρωθέντά εις νΑγ. 
Λαυρέντιον βιηρ.έρευσαν έν τινι Μονή, έκτος του χωρίου κεί- 
μέννι, συρ,βουλίου βε γενορ.ένου καί διαφόρων ήττον έντίρ,ων 
μέτρων προτεινομένων, τέλος άπεφασίσθη ή <̂ ιά των πε3ιά- 
3ων Βώλου καί 'Αλρ.υροΰ ύποχιυρησις υπό την οδηγίαν τοΰ 
άτρομήτου Θ. Βελλέντσα. "Οθεν τνί έπομένγ( εσπέρα άπαν- 
τες οί έπαναστάται συρ.ποσούμενοι 1600 περίπου— έςαιρου- 
μένιυν τοΰ I. Γί3α, ώναθέντος την αρχηγίαν τοΰ αότοΰ σώ
ματος τω I. Φαρρ.ά.κη καί παραρ.είναντος έν Πηλίιο μετ’ ό- 
λίγων έγ χωρίων, τοΰ Α. Μήτσα, X. Λελούβα καί Μ. Τσέλιου, 
κατευθυνθέντων προς την Γοΰραν 3ιά Ζαγοράς, καί τοΰ καθη- 
γητοΰ Ν. Νικολα'ί3ου 3ιαπεραιωθέντος εις Σκιάθον, άφοΰ πά
σαν υπέρ των τραυματιών κατέβαλε προσπάθειαν— άνεχώρησαν 
3ιά τής πε3ιά3ος τοΰ Βώλου εις ΓΙαλγοΰρι 3ιατρέχοντες μέ- 
γιστον κίνδυνον εχθρικής προσβολής. Κατά την τολμηροτάτην 
ταύτην ύποχώρησιν 3 άντρες διαφόρων σωμάτων ηύτοκτόνη- 
σαν έξ άπελπισρ.οΰ, ά3υνατοΰντες νά παρακολουθήσωσι τοΐς 
λοιποΐς, καί άλλοι άποπλανηθέντες ένέπεσον εις τάς χεϊρας 
των έχΟρών. °iiv των ατυχών τής κοπώσεως καί ολιγοψυχίας 
θυμάτων ηΰτοκτόνησεν ολίγα βήματα ρ,ακράν τών τουρκικών 
φυλακών τοΰ φρουρίου Βώλου καί μικροΰ 3εΐν έγένετο αιτία 
τής καταστροφής καί τών λοιπών.

Τέλος μετά τοιαύτας ζηρ.ίας καί κακουχίας 3ιήλθον την 
πε3ιά3α τοΰ Βώλου, ύπελείπετο 3 ’ ετι νά 3ιέλθωσι την τοΰ 
Άλρ.υροΰ* όθεν άναπαθέντες επ’ ολίγον έν Παληουρίω έκίνησαν 
προς αυτήν. Περί την μεσημβρίαν παρετήρησαν έχθρικόν άπό- 
σπασρ,α εις άπόστασιν βολής, μή έγκοιθέντος όμως νά προσ- 
βάλωσιν αύτό άνέρ,ενον έν τή &έσει αυτών την νύκτα, ίνα 3ι- 
έλθωσι τοΰ 'Αλρ.υροΰ. ’Αλλ’ άρά γε σώμα 1600 άντρων 3έν 
έπρεπε νά 3ιέλθγ, 3 ι’ αΰτοΰ ρ.άλλον έν τω φωτί τοΰ ήλιου ή 
έν τω σκότει τής νυκτός, καθ’ήν ή έξ ένέ3ρας έπίθεσις ολίγων 
έπί πολλούς 3ύναται νά έπενέγκη καταςφοφήν καί σύγχυσιν ;

Εντεύθεν προύχώρησαν ό βουλευτής Γ. Νικολαί^ης καί τι-
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νες εγχώριοι, έπελθούσης δέ τής νυκτός και τό λοιπόν τής ε 
παναστατικής δυνάμεως. Αίφνης προ του 'Αλμυρού σχεδόν 
ταυτόχρονος πυροβολισμός των προπορευθέντων, έκλαβόντων 
τούς έπεοχομένους ώς εχθρούς, έμβάλει αυτούς είς σύγχυσιν και 
διασκορπίζει τήδε κάκεΐσε κατ’ άλλήλων πυροβολούντας.

Εις μάτην ή σάλπιγξ ηχεί παΰσίν χυρόζ, είς μάτην ή φωνή, 
των αρχηγών καλεϊ αυτούς είς τάξιν, ό πυροβολισμός έξακοη 
λουθεί επί τινα χρόνον και τέλος ή εντελής συγκέντρωσις των 
κατά την πεδιάδα του 'Αλμ,υρού διασκορπισθέντων αποβαίνει 
αδύνατος’ διότι αγνοούντες τον τόπον πολλοί έσπευδον είς τήν 
κωμ,όπολιν του 'Αλμυρού ή εστρεφον είς τα όπίσω. Τής φοβέ
ρας ταύτης σκηνής 9 άριθμούνται τα θύματα, πεσόντα νεκρά 
και έγκαταλειφθέντα, πλήν ενός διασωθέντος, οστις έτραυμα- 
τίσθη τόν πόδα. ’Αλλά πολλοί των περιπλανωμένων εν τή 
πεδιάδι συνελη'φθησαν τή έπιούσνι υπό των Τούρκων καί πολ- 
λάς κακώσεις καί ύβρεις ύπέστησαν, πολλά δε πράγματα έγ- 
κατελείφθησαν απροσδόκητα καί αναίμακτα λάφυρα !

Καί ταύτα πάντα τοις έπαναστάταις συνέβησαν ενεκα τής 
ίδιας αυτών άσυμφωνίας, αταξίας καί απείθειας, ήτις πολλά- 
κις εις άπόγνωσιν φέρει τούς ηγουμένους τοιούτων άτάκτων καί 
δυσδιοικήτων σωμάτων.

’Εν τοϊς άποπλανηθείσι κατά την φοβεράν εκείνην νύκτα 
συγκαταλέγεται καί ό σωματάρχης Α. Πετρίτσης, οστις μό
λις μετά 3 ημέρας άφίκετο είς την Μονήν Ξενίας, έξωδηκό- 
τας έχων τούς πόδας έκ τών άκανθών καί τής οδοιπορίας.

Τέλος τή πρωία τής έπιούσης ή'ρξαντο καί έφ’ ίκανάς ήμέ- 
ρας έξηκολούθουν άφικνούμενα είς Κελλέρια καθ’ ομάδας καί 
κατ’ ά'νδρα τά δυστυχή συντρίμματα τής έν Μακρυνίτν) στρα
τιάς. ’Εκ τών τελευταίων ό Μ. Τσέλιος μετά 80 περίπου αν- 
δρών από διαφόρων σωμάτων, προσβληθείς πλησίον τού Πα- 
λφουρίου υπό τουρκικού άποσπάσματος καί άνταλλάξας πυρο
βολισμούς τινας, ήδυνήθη νά διαφύγνι, φονευθέντος μόνον τού 
οδηγού αύτού.
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΠΣΙΣ ΕΝ ΤΗ ΜΟΝΗ ΞΕΝΙΑΣ

’Ενώ ή έν Κελλερίοις συγκέντρωσις των εκ. Πηλίου υποχω- 
ρησάντων έςηκολούθει, τό υπό τον Α. Βελλέντσαν καί υιόν 
άύτοΰ απόσπασμα καί ό λόχος των ’ΐώνων έπορεύθησοιν ί'να 
καταλάβωσι την όχυράν &έσιν τοΰ Προφ. ’Ηλιοΰ * πλησίον 
του Πλατάνου, ί'να έκεϊθεν έπισκοπώσι τον εχθρόν, δυνάμενον 
νά πορευθή διά των όρέων κατά των έν Κελλερίοις άτάκτως 
συγκεντρουμένων* διότι πολλοί μέν των εθελοντών ειχον άφι- 
χθή ά'νευ τοΰ άρχηγοΰ αύτών, πολλοί δέ τών αρχηγών ά'νευ 
τών πλείστων ύπ’ αυτούς άνδρών, καθ’ οδόν ευρισκομένων η 
περιπλανομένων έ'τι επί τών όρέων.

’Εν τή 3εσει ταύτνι περί την αυγήν τής έπιούσης ήκούσθη- 
σαν πυροβολισρ.οί από τίνος ό'πισθεν τοΰ ό'ρους λόφου καί μετ’ 
ολίγον οί πρόσκοποι ανήγγειλαν ότι, πυρκαϊά ένέμετο τά τε
λευταία λείψανα τής κωμοπόλεως Πλατάνου. "Οθεν μέρος τοΰ 
σώματος έπορεύθη έκεΐσε έν σπουδή, άλλ’ οί Τοΰρκοι, οί'τινες 
περί τήν αυγήν ειχον προσβάλει μικρόν άπόσπασμα έπανα- 
στατών διαβαΐνον έκεϊθεν ύπό τον Β. Τσουμπέταν καί μ,ετά 
ταΰτα ειχον $έσει πΰρ εις τάς έκ τών πρώτων μ,αχών άπο- 
λειφθείσας οικίας τής κωμοπόλεως, άπήλθον εις ’Αλμυρόν.

Τή στιγμή έκείνη προσήλΟε τοίς έπαναστάταις ό μ,όλις έκ

* Τή ήμερα ταύτη ποοσήλθεν αύθις τώ λόχω τής ’Ιωνίας άπό 
Σούρπης ό ’Ιταλός A. Eonsolim. οστις αυτόθι νοσηλευόμενος καί 
παρ’ άλλων άνακριβώς μαθών Ιδημοσίευσε καί εν ιδιαιτέρω φυλλα- 
δίω ίταλιστί τά περί τής ύποχωρήσεως' τώ μέν άρχηγώ τοΰ λόχου 
τ<Sy. Ίώνων δωρεάν επαίνους πολλούς έπιδαψιλεύσας, ά'λλους δέ α
δίκως κατήγορων καί πρό πάντων τά θεραπευτήρια τοΰ Έρυθροΰ 
Σταυροΰ. Καθ’ ας παρατηρήσεις έποιήσαμεν έν τφ τής Νε'ας^Μιζέλ- 
λης, Ιν ω μετέπειτα ένοσηλεύθημεν, ού μόνον οί εν αύτώ ασθενείς 
καί τραυματίαι εξαίρετου άπήλαυον θεραπείας καί περιθάλψειυς 
παρά τοΰ ΐατροΰ Ν. Άργυροπούλου καί τοΰ άρχινοσοκόμου Φραντσή 
άλλά καί πάσης περιποιήσεως παρά τών παντός επαίνου άνωτέρων 
κυριών Ζ. Παπάζογλου καί Ε. Γονίδου.
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των εχθρικών χειρών ξιφήρης διαφυγών Τσουμπέτας, ούτινος οί 
οπαδοί είχον ^ιασκορπισθή.

’Εν τούτοις συνεπεία έπιστολής, 8 ι  ής οί έν Προφ. ’Ηλιοι 
προσεκαλοΰντο νά μεταβώσιν είς τήν Μονήν Ξενίας, ενθ* ά- 
παντες συνεκεντροΰντο, ινα συσκεφθώσι περί του πρακτέου, κα- 
τέλιπον τήν θέσιν ταύτην, άπελθοντες είς τό ποομνησθέν μέ- 
ρος τής νέας συγκεντρώσεως.*

Ούτω τή 24 Μαρτίου ά'πασα ή έν Πηλιω επαναστατική 
δύναμις συνεκεντρώθη έν τή ιστορική Μονή τής Ξενίας, §;νθα 
γενικός αρχηγός άνηγοοεύθη ό συνετός καί γενναίος Θ. Βελέν- 
τσας, τοΰ Ζ. Μπασίέκη άποσυρθέντος έν Σουρπν). ’Αλλά ριετ’ 
όλίγας ημέρας έκ των 1600 ύποχωρησάντων άντρων μόλις 
470 παρέμειναν, οί πλεϊστοι μάλιστα άποτεθαρρημένοι, ένώ 
οί τέως έν *Αλμυρώ περιωρισμένοι Τούρκοι, ένθαρρυνθέντες έκ 
τής άπρο^οκήτου έπιτυχίας αυτών, ήοξαντο προχωρουντες μέ- 
χρι Κεφαλών. ‘’Οθεν άναγκαΐον έκρίθη τολμηρόν τ ι κατ’ αυ
τών διάβημα, ό'περ αύτοΰς μέν νά σωφρονίση, τοΐς <̂’ έπανα- 
σσάταις νά έμπνεύση θάρρος καί έπαναγάγη είς πειθαρχίαν, 
ής είχον άποστή και οί μάλλον ευπειθείς. "Αλλως έπέκει- 
το ολοσχερής ίιάλυσις, όσημέραι των ήττον καρτερικών άπο- 
λιπόντων τάς εαυτών τάξεις καί τους αρχηγούς καί έπανερ- 
χομένιον έν ταϊς έστίαις αυτών. Προ τοιούτου ό'μως επιχειρή
ματος έθεωρήθη έπάναγκες νά ένθαρρυνθώσιν οί ά'ν^ρες ^ιά 
καταλλήλου προσλαλιάς καί τελεσθή άγιασμός, καθ’ δσον 
μάλισα άνέτελλεν ή ημέρα τής μεγάλης έθνικής καί θρησκευ
τικής εορτής τοΰ πανελληνίου.

^Οθεν τή πρωία τής 25 Μαρτίου τά διάφορα σώματα πα- 
ρετάχθησαν έν τή προς Μ. τής Μονής πεδινή περιοχή σχη- 
ματίσαντα κύκλον, έν τώ μ.έσω τοΰ οποίου καί περί τό άγια- 
στήριόν ένεπήχθησαν αί σημαΐαι αυτών' ό <5έ ιερομόναχος ση
μαιοφόρος τοΰ λόχου τών ’ΐιόνων Σέργιος Δ. Πετρούλιας.έτέ- 
λεσεν έν κατανύξει τήν ιεροτελεστίαν, άγιάσας τάς σημαίας:

* Έ ν  τώ  μ ε τ α ξ ύ  εφονευΟη διά τοΰ ίδιου α ύτοΰ  ο π λ ο υ  ό ά'ριστος 
λ ο χ ί τ η ς τ ο ΰ  λ ό χ ο υ  τώ ν  Ί ώ ν ω ν  καί λ ιπ ο τ ά κ τ η ς  σ τ ρ α τ ιώ τ η ς  τοΰ  .πε·~ 
ζικοΰ Δ . Κ ιννσταντίνου . <.
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καί του; εθελοντή  8 ό αρχηγός του προμνητΟέντος λόχου 
κατ’ εντολήν των συναδέλφων αυτού απήγγειλε τήν έξης προ
σλαλιάν μετά συγκινησεως, ην αείποτε προξενούσαν !αί σπάνιαι

■ροηγουμένας θυσίας.
Στρατιώται του Χρίστου καί τής ελευθερίας !

Έξτντα νρόνοι άκόμη δεν εκλείσανε, δπου ένα ξημέρωμα γλυκό,

σμε
τά σίδερα, δπου τούς εκράτουν γονατιστούς εις τά τυραννικά των
Αγαρηνών πόδια

τούς τυραννή καί να τους προσταζη, εμαΟεν ενωρίς να προσκυνά 
την άκρα τής λερής των φουστανέλλας.

Εννέα χρόνους του χιονοσκεπάστου Όλυμπου μας τά σπήλαια, 
τού Πίνδου καί τού Κισσάβου αί κορυφαί καί τά στενά έφιλοξένησαν 
τά γυναικόπαιδα τής άρματωλικής γενεάς τού 1821. Εννέα χρό
νους εις κάθε βήμα του δ ’Αγαρηνός έβλεπε μίαν αστραπή καί εις 
τόν κρότο του καριοφυλλιού ήκουε την φοβεράν διαμαρτύρησιν τής 
ελευθερίας. Πολλαίς φοραίς το χρυσοσελλωμένο του Βέη άλογον 
αιματωμένο έτρεξεν εις τού Μεγάλου Κάμπου καί τής Λαρίσσης 
τά χωριά χο̂ ρίς τόν ύπερήφανον άγά του.

ΎΗλΟον δμως πολλαίς φοραίς ήμέρες στενοχώριών καί δυστυχη
μάτων* πολλαίς φοραίς ή φοΰκτα τών άνδρείων μας πολεμιστών, 
όταν μάλιστα τής διχονοίας τό μαύρο ’φεΐδι έδάγκανε τά σωθικά 
των καί τής άπειθείας ό φοβερός άνεμοστρόβιλος τούς κατεσκόρπιζε, 
ήναγκάσθησαν νά φύγουν άπό κορυφής εις κορυφήν τήν πολυάριθμον 
καί ήνωμένην τού εχθρού δύναμιν.

Είναι άλήθεια, έφυγον πολλαίς φοραίς καί τά άνδρεΓα τού Καραι- 
σκου, τού Βότσαρη, του Νικηταρά καί τού Άνδοούτσου παλληκά- 
ρια, άλλ’ έφυγον διά νά γυρίσουν φοβερώτερα, καθώς τό κύμα τής 
θαλάσσης τό ακούραστο, όπου χάνεται μία στιγμή διά νά φανή υ
ψηλότερο καί πλέον άφρισμένο. Ό  Τούρκος δεν έχαίρετο εις τήν 
πρόσκαιρον φυγήν των καί ό ύπνος δεν έκλούσε τό φοβισμένο ’μμάτι 
του. διότι πολλαίς φοραίς μεσάνυχτα καί εις τήν ξηρά καί εις τήν
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ήθελον λοιπόν οί γονείς μας εκείνοι οί αυανατοι γυμνοί 
πεινασμένοι νά ποτίζουν την τότε σκλαβωμένη γή αφθονα με τό 
αιμά των, παρά εκείνο το οποίον και ημείς ζητουμεν σήμερον ;

Τόν άρτον τής ελευθερίας τον γλυκύν, διότι το φαρμακερό δάκρυ 
τής σκλαβιάς πικρόν, πολύ πικρόν τον έχει ζυμωμενον. Μίαν κα- 
λύβην ειρήνης καί τιμής, διότι καί εις του πλουσιωτερου σκλάβου 
το παλάτι ή τιμή δεν έμπορεί νά κατοίκηση μιά στιγμή, ού'τε ή 
ειρήνη νά εύρη άνάπαυσιν μίαν ώραν.

Αυτά έζήτουν εκείνοι τότε επιμόνως καί καρτερικώς μέ τό φλο
γερό στόμα τού καριοφυλλιοΰ των καί μέ τήν άκρα τής αίματοστα- 
ζούσης λεπίδος των καί τέλος τ’ άπήλαυσαν μαρτυρικώς άλλα καί 
τόσον ένδόξως.

σημαία τού Χριστού, τούς γλυκαίνει ό άρτος τής ελευθερίας καί 
εις τόν ίσκιο των δένδρων τού περιβολιού ή εις τήν εστία τής κα-
λύβης ξεκουρασμένος ό ευτυχής καί υπερήφανος πατέρας διηγείται 
τού 1821 τά κατορθώματα και εις τών μεγάλων καί μικρών τά μέ
τωπα μεταδίδει τήν υπερηφάνεια καί τήν ευτυχία.

Έδώ τών ανθρώπων τά πρόσωπα είναι συννεφιασμένα καί με
λαγχολικά καθώς τόν ουρανόν όπου μαύρο καί πυκνό σύννεφο δεν 
άφίνει νά φωτίση ή λαμπερά ακτίνα τού ήλιου. Έδώ τρέχει δειλό 
καί δακρυσμένο τό παιδί νά κρυφθή εις τής φοβισμένης μάννας του 
τόν κόρφο καί ταπεινός γυρνά τό βράδυ ό πατέρας του καί χίλιαις 
φαρμακεραίς ύποψίαις ο νους του βάζει ! Τρέμει ή πατρική καρδία- 
του μή ό βασιβοζούκος καί ό Γκέγκας επάτησαν τό χαμηλό κατώ- 
φλιο τής οικογενειακής του ευτυχίας.

Εκεί τό γλυκογέλασμα τού Χριστού καί ή χαρά τής ελευθερίας, 
εδώ ακόμα τό φαρμακερό, τό μαύρο τής δουλωσύνης δάκρυ !

Στρατιώται τής ελευθερίας καί τού Χριστού, ολίγη γή ξεχωρίζει 
τούς σκλάβους από τούς ελευθέρους, τούς δυστυχισμένους άπό τους 
ευτυχισμένους αδελφούς ! Καί τάφος μας άν μέλλη νά γείνη ή γή 
αυτή, δεν πρέπει νά οπισθοχωρήσωμεν άλλά νά έξακολουθήσωμεν 
τόν άγώνα. Χιλιάδες βλέμματα τήν στιγμήν ετούτη μάς κυττάζουνί 
Άπό ημάς εξαρταται ή δόξα ή ή ατιμία, ή σκλαβιά ή ή ελευθερία 
πολλών Ελλήνων. Καθώς οί πατέρες μας ολίγοι κατά πολλών καί
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ασθενείς κατά ισχυρών επολέμησαν καί ενίκησαν, π α ρ ο μ ο ίω ς  καί 
ήμεις στρέστει νά πολεμήσωμ·εν καί θελομεν νικήσει. Η διαθήκη των 
είναι ιερά, γ ρ α μ μ έ ν η  μ ε  το άγιόν των α ϊ μ α  και πρεπει να τήν εκ- 
πληρώσωμεν διά τοϋ ϊδτκοΰ μ α ς  α ί μ α τ ο ς .  Έάν χθες υπεχωρήσαμεν 
εις τδ πλήθος των εχθρών, αΰ'ριον πάλιν θέλομεν προχωρήσει θερί- 
ζοντες τάς πυκνάς του τάξεις’ άρκεΐ τδ πάθημα τής απείθειας, τής 
διχονοίας και τής άμελείας νά γείνη μάθημα όμονοίας και ύπακοής.

'Έως τώρα πολλαις φοραίς σείς οί ’ίδιοι δεν άπεδείξατε δτι των 
Τούρκων τό μαχαίρι νά σάς φοβίση δέν ειμπορεί ; Καί δεν εστήσατε 
άκόμα χθες εδώ "τριγύρω άπδ Τούρκικα κορμιά τά πρώτα επανα
στατικά τρόπαιά σας ; Τά τείχη του Μοναστηριού αύτοϋ είναι βαμ
μένα άπδ τδ χθεσινόν αιμα τών εχθρών μας. Γύρω τριγύριρ ρίψατε 
μιά ’μματιά καί θέλετε ίδεί τά άταφα κορμιά των. Ό  Γκέγκας 
βλέπει όνειρο τδ Μοναστήρι τής Ξενίας καί ξυπνά άκόμα τρομασμέ- 
νος. Παρακάτω εκεί ό Πλάτανος καί ή ξηρόμανδρα του 'Αγ. ’Αντω
νίου δέν ομολογούν τί δύναται ή άπόφασις ολίγων γενναίων νά κα- 
τορθώση ; Λοιπδν διά τί νά μάς άποθαρρύνη τής Μακρυνίτσης ή 
αποτυχία, άφ’ ού ή τύχη τών πολέμων πολλαις φοραίς είναι τοιαύ- 
τη ; Τόρα μάλιστα έχομεν χρέος καί πρέπει νά τούς άποδείξωμεν 
ότι τών μαχών αί συμφοραί καί τών πολέμων τά δεινοπαθήματα 
δέν είμποροΰν νά καταβάλουν τδ θάρρος μας μήτε νά μεταβάλουν 
τήν άπόφασίν μας.
ν  Άπόφασίς μας είναι .‘ Θ ε σ σ α λ ί α  ε λ ε υ θ έ ρ α ή θ ά ν α τ ο ς !  
■ Τάς σημαίας μας σήμερον ήγίασεν δ αγιασμός τού Ευαγγελισμού 
τής πρώτης ελληνικής ανεξαρτησίας. ’'Λς φέρωμεν λοιπδν καί πά
λιν αΰτάς δοξασμένας εις τδ μέσον τών τυράννων μας καί άς προ- 
σπαθήσωμεν νά χαράξωμεν μέ αΰτάς καί τδ αΐμά μας τά νέα τής 
Θεσσαλίας όρια».

Ενθουσιώδη; κραυγή έκ του στόματος 400 άνδρών άπήν- 
τησεν εις τού; λόγου; τούτου;, πάντε; δ* έφανησαν συγκεκι- 
νημένοι’ διότι άληθώ; ή θέσι;, έ ψ '  ή; ήδη ένεπνεϊτο τοΐς έθε- 
λονταϊ; αίσθημα ένθουσιασμου καί ένΟαρρύνσεω; προ; νέου; α
γώνα;, υπενθύμιζε τοΐ; χθέ; έν Μακρυνίτση ήττηθεΐσι τού; 
προχθές νικήτα; τή; Ξένιά; καί τά; πρώτα; εύέλπιδα; ήμέ- 
ρα; τή; έν Βρύνια άναπετάσεω; τή; επαναστατική; σ η μ α ί α ς .

Δυστυχώ; ό μ ω ς  ού μόνον τάς καρδία; τών στρατιωτών ή 
άποθάρρυνσις είχε κυριεύσει, αλλά καί τά ; τών πλείστων σω
ματαρχών ή άπογοήτευσι; καταλάβει. Ένώ ούδεί; έ ζ  αυτών 
έπρεπε νά μεταβαίνη εί; Σούρπην χάριν τού καλού παραδείγ
ματος, οί πλεΐστοι διημέρευον καί διενυκτέρευον έν αυτή δί-
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Κοντές όλέθριον εις τούς ύπ’ αυτόν παράδειγμα, οί'τινες άνευ 
άδειας καθ’ ομάδα εις τήν μεθόριον ταύτην πόλιν μετέβαι- 
νον καί ούτως ή αταξία, απείθεια καί ψυχρότν)ς άπό στιγμής  
είς στιγμήν μετεδίδετο καί εις τά ευπειθέστερα μέχρι τούδε 
σώματα, άφ’ ών ανεξαιρέτως έλιποτάκτουν. "Ωστε δτε μετ’ 
ολίγον άπεφασίσθη ή από τής Μονής Ξενίας άναχώρησίς, ή ε
παναστατική δύναμις μόλις συνεποσοΰτο εις 300 !

*0 ή'δη αρχηγός Θ. Βελέντσας δέν ήδύνατο νά έπιτάχθ·?), 
καί τοι θέλησιν αγαθήν καί καρτερίαν είχε, διότι πρώτοι οί 
σωματάρχαι δέν έφαίνοντο ευπειθείς άπαντες κατά πάντα, 
άλλ’ άλλοι μέν έπέμενον νά μεταβώσιν εις "Αγραφα, άλλοι 
δ ’ έθεώρουν τήν έπανάστασιν ώς έκπνεύσασαν ήδη. Οί τά- 
ναντία φρονούντες καί έπιμένοντες, ί'να αυτή διά παντός τρό
που άναζωογονηθή διά τολμηρού τίνος επιχειρήματος, έθεω- 
ροϋντο ριψοκίνδυνοι και ορμητικοί ώς άπειροι των έκ των μα
χών παθημάτων, ό δέ πλήρη? ζήλου καί θάρρους ιατρός Β. 
Ναθαναήλ, ύποστηρίζων τούς τελευταίους, έθεωρεΐτο επίσης ώς 
τοιούτος. "Οθεν γενική ψυχρότης καί διαφιονία έπεκράτει, οτε 
οπωσδήποτε ή επαναστατική δύναμις μετά δυσκολιών ά- 
πήλθε τής Μονής Ξενίας, καταλαβούσα διαφόρους προς τον 
Αλμυρόν θέσεις.

’Εν τώ μεταξύ γνωστού γενομένου ό'τι, οί Τούρκοι προετί- 
Θεντο νά καταλάβωσι τούς παρά τήν μεθόριον γραμμήν στρα
τώνας αυτών, έγκαταλειφθέντας από τής εξόδου τού ‘Ελλη
νικού στρατού, ή επαναστατική δύναμις συνεκεντρώθη επί τού 
άπέναντι τής Σούρπης λόφου Λιτσόβου, ένθα άνήγειρεν όχυρώ- 
ματα, ΐνα άντιστφ τώ έχθρώ, τούς δέ στρατώνας άπό άκρου 
εις άκρον τής όροθετικής γραμμής 'Αλμυρού παρέδωκε τώ πυρί.

Ούτω πρώτην φοράν άπό τής πτιόσεως τής Μακρυνίτσης 
ή επαναστατική δύναμις άναθαρρήσασα έλαβε στάσιν απει
λητικήν κατά τής έν Άλμυρω τουρκικής στρατιάς, καθ’ ής 
πιθανή τις επιτυχία μεγάλως εις τον σκοπόν τής έπαναστά- 
σ.εως θά συνέβαλλε καί τό άποτέλεσμα θά ένίσχυε τών προ- 
ηγηθεισών μαχών.

Δυστυχώς τό προς την θέσιν τής ύποχωρήσεως τεταγμέ- 
νον απόσπασμα τού Ν. Άξελού, ΐδόν έξερχόμενον τού 'Αλμυ-
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ρού πλήθος άντρων καί ίππων, άθρόον καί μετά της σημαίας 
τλν 5έσιν αυτού καταλιμπάνει, φεΰγον προ? την Σούρπην* συ- 
νεπεία τούτου καί ό έν λόγω σωματάρχη?, άκων μέν άλλα πε
ριδεή? έπί τώ τοιούτω ίιαβηματι, προέτεινε καί τού? λοιπού? 
ηνάγκασε ν’ άποσυρθώσιν έκεΐθεν προ? τά ορεινά καί έρημα τη? 
Βρύνιας καί των Κοκκωτών χωρία.

' ’Από τη? στιγμή? εκείνη? πασα έλπί? προ; άνα&ιοργώνω- 
σ ιντη ς  αύτόθι έπαναστάσεω? έςέλιπε, $ωτι αί μετά στε'ρη- 
σέων καί πολλών κακουχιών άνευ ενθαρρυντικού τινο? απο
τελέσματος ά^ιάκοποι νυκτοπορίαι καί άνεπιτυχεΐ? άπόπειραι 
ήραίουν έπαισθητώς τά? τάζει; τών επαναστατών, σύν ά'λλοις 
8k οί υπό τον Θ. Κολλωνιάτην καί Δ. ’Έξαρχον, άπελΟόντε; 
πρό? τά μέρη τών ’Αγραφων, συμπαρέσυρον πολλού? καί άπό 
τών λοιπών σωμάτων.

Μάτην αί πρό? τού? άρμοδίους εκθέσει?, έκκλησεις καί άνα- 
φοραί, μάτην αί προ*ροπαί καί διαμαρτυρήσεις. ‘Η έν τ-ρ επαρ
χία ταύτγι έπανάστασις είχε καταδικασθή εΐ? φθίσιν ηθικώς 
αλγεινήν καί ύλικώ? επιζήμιον έν τοιαύτνι δέ καταστάσει, 
ώς $έλομεν ίδει έν τέλει της παρούση; Ιστορία?, έπρόκειτο νά 
ύποδεχθνί μετά δύο μηνών έπιθανάτιον άγωνίαν τού? απεσταλ
μένους της ’Αγγλικής Κυβερνησεως, ύστάτην καταβάλλουσα 
προσπάθειαν, ίνα δείξ-ρ αύτοΐς οτί^ύφισταται εΐσετι καί εχει 
δύναμιν ν’ άντιστρ καί δικαίωμα ν ά ' συνθηκολόγησή, '" γ

’ . " ι .
Υ »
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λ- vr χ

Η ΔΙΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΠΝ ΕΝ ΠΗΛίη ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΙΖΕΛΛΗΣ Ce
Προς έντελή συμπλήρωσιν τή; άφηγήσεως τού έν τή χερ- 

σονννίσω τής Θετταλομαγνησίας επαναστατικού άγώνο; ανάγ
κη νά έκθέσωμεν καί όλίγιστά τινα, άφορώντα εις την £ιά 
θαλάσσης συγκοινωνίαν μεταξύ Πηλίου καί Σκιάθου, μάλιστα 
8k τη; παρά τον Παγασητικόν κόλπον Κέας Μιζέλλης *η ’Α- 
μαλιουπόλεώ;, ής οι κάτοικοι υπήρξαν μακρόθεν ί^εαταί των 
έν Μακρυνίτστ, αγώνων" £ιότι απέναντι τής κώμης αυτών υ- 
ψουται τό Πήλιον οί 8k ύ̂ ευκοί τής Μακρυνίτσης οίκοι είσί 
ορατοί καί <̂ ιά γυμνού οφθαλμού.

Καί 8kv έμπεοιέχονται μέν έν αύτοΐς συμπλοκαί αίματη- 
ραί ή κατορθώματα ηρωικά, ούχ ήττον' όμως κατα^εικνύουσι 
την τόλμην καί δεξιότητα των 'Ελλήνων ναυτικών, την ανι
κανότητα των Τούρκων, οϊτινες απ’ αρχή; τής επαναστά
σεις; περιπολούντε; υπό τον Χόβαρτ-πασά έν τώ παγασητι- 
κώ κόλπω ^ιά πολεμικών ταχυπλόων, ουδέποτε κατόρθωσαν 
νά συλλάβωσι μίαν καν των αλιευτικών έκείνων τρατών, ών 
έπιβαίνοντες ολίγοι μαχηταί άμα καί κωπηλάται ού μόνον 
τού; ασθενείς καί τραυματίας μετέφερον έν Σκιάθω καί Νέα 
Μιζέλλν), ένθα τά Θεραπευτήρια τοϋ ’Ερυθρού Σταυρού, άλλα 
καί όπλα καί πολεμεφό^ια πολλάκις τοϊ; έπαναστάταις.

Οί από Τρικκέρων τού Πηλίου αδελφοί Καραβαγγέλη Ευ
στάθιος καί Νικόλαο; μισθωσάμενοι ^απάναις τής ’Εθνική; ’Α- 
μύνης 2 αλιευτικά; τράτας καί έφο^ιάσαντε; αύτάς μετά 
τού αναγκαίου πληρώματος, ό ’Αν^ρέας Κατοχωρίτης, ό ’Α- 
Χέξιος Τωάννου καί ό Κ. Τσαρουχάς εΐσίν οί τολμηροί ναυτι
κοί, οί'τινε; κατά τό διάστημα του έν Πηλίω άγώνος 8ιετή- 
ρησαν την άναγκαίαν συγκοινωνίαν, εις προφανή κίνδυνον τής 
τε περιουσίας καί ζωής αυτών εκτιθέμενοι.

Ούτοι £ιά των αλιευτικών πλοιαρίων αυτών ^ιέλαθον την 
προσοχήν τού Χόβαρτ καί περιεφρόνησαν τά τηλεβόλα τού
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Ρέθυμνου καί του Ίτζεΰ ΐν ,  υπό την πρώραν αυτών νύκτωρ 
πολλάκις διερχόμενοι καί το ναυτικόν άσμα άδοντες.

Καί πολλάκις μεν τον μ.έγιστον κίνδυνον διέτρεξαν, μ ετ ’ 
εύτολμίας δέ καί δεξιότητος άπέφυγον αυτόν, θαρραλέοι την 
αποστολήν αυτών έπαναλαμβάνοντες καί έπιτυχώς έκπλη- 
ροΰντες’ αξιομνημόνευτος όμως ή κατά τα ; παραμ.ονάς τής 
πτώσεως της Μακρυνίτσης συμπλοκή αύτών μετά του Ρέθυ
μνου  καί του 'Ιζζεδϊν  άπό της παραλίας του Κεραμιδιού.
■ Τ'7, πρωία της 11 Μαρτίου, ένω έ ν τ ή  έν λόγω κώμφ διέ-
μενον τα κατά την έν ’Αγυια μάχην άποκρουσθέντα επανα
στατικά σώματα, οί δέ αδελφοί Καραβαγγέλη μετά τών δύο 
τρατών αύτών ήσαν ελλιμενισμένοι έν τνί παραλία ταύτ’/ι, 
δυο τουρκικά πολεμικά έφάνησαν καταπλέοντα πρός αύτήν.

“Αμα τή είδησει ταύτη τά έπαναςατικά σώματα έσπευσαν 
νά κατέλθιοσι πρός την παραλίαν, ήμίσειαν ώραν τής κώμης 
άπέχουσαν, πρός άπόκρουσιν ένδεχομ.ένης έχθρικής άποβάσεως.

Συγχρόνως καί οί Καραβαγγέλη άνέσυρον τά πλοιάρια εις 
την ξηράν καί καλύψαντες αύτά διά χόρτων ελαβον τά όπλα, 
μετά τοϋ πληρώματος καί τών λοιπών επαναστατών έπικαί- 
ρους πρός την παραλίαν δέσεις καταλαβόντες.

Τά δύο τουρκικά πολεμικά, ών τοϋ Ίτζεόιν  * έπέβαινεν ό 
Χόβαρτ, έξηκολούθουν έν τοσούτω προσεγγίξοντα εις την πα
ραλίαν, ώστε εις άπόστασιν 7 0 0 — 800 περίπου μέτρων τά 
έπαναστατικά αποσπάσματα ή'ρξαντο άδιακόπου κατ’ αύτών 
πυρός, εις 8 έσπευσαν ν’ άπαντήσωσι διά κανονιοβολισμ,ών, 
σταματησαντα ύπό άτμόν.

Σφαϊραι καί όβούζια μεγάλης όλκης έ'πιπτον καί διερρυ- 
γνύοντο κατά τών παραλίων βράχων άπό τε τοϋ Ίτζεΰ ίν  
καί της ξύλινης φρεγάτας ούδεμίαν όμιυς τοΐς έπαναστάταις 
βλάβην προξενοϋντα, ένω αί σφαϊραι τών εύθυβόλων Σασσεπώ

* Ό  Ε. Καραβαγγέλης εν τή προς την Κ. Επιτροπήν εκθέσει 
του αναφέρει οτι, καΟά έπληροφορήθη έν Πορταρια παρά πολλών 
κατοίκων τοϋ Βώλου, τδ ’J τ ζ ε δ ί ν, άρια καταπλεϋσαν αυτόθι 3 
ναύτας τραυματίας άπέστειλεν εις τό νοσοκομεΓον, 7 δέ φονευθέντας 
έ'ρριψεν εις τήν θάλασσαν.
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έφαίνοντο ένοχλοΰσαι όπωσοΰν τά πληρώματα των £ύο εχθρι
κών πλοίων.

Ούτως ό πυροβολισμό; εκατέρωθεν εξακολούθησε ρ-έχρι τής 
3 μ. μ. δτε τό ’/rfccfir, παρατήρησαν μακρόθεν γολέτταν 
κατηυθύνθη προς αυτήν, μετά τινας 5 ’ εξετάσεις έπροχώρησεν 
εις ’Αγυιόκαμπον, άλλ’ επανελθόν περί την 4  */2 μ.· μ. καί 
εννόησαν ότι, ,ού^έν η^ύναντο νά κατορθώσω?'., ενώ τά πλη
ρώματα αύι^ν . έκιν^ύνευον, άπεμακρύνδησαν τη ς ακτής του 
Κεραμικού καταπλεύσαντα είς ''Αγ. Γεώργιον.·

Διάτων πλοιαρίων τούτων των Καοαβαγγέλη καί μ^τά την 
πτώσιν τής έν Πηλίφ έπαναστάσεως μετηνέχθησαν οί τραυμα
τίαν καί ασθενείς είς Σκιάθον καί Νέαν Μιζέλλην.

*

·*··

m
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ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΓΡΑΦΠΝ
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΧΚΑΧ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ

Καθ’ δν χρόνον έν τα ΐ; ΘεσσαΜκαΐς επαρχίας 'Αλεύρου, 
Πηλίου καί ’Όασης ή έπανάστάσι; ένηργει όπωσοΰν συνδεδε- 
μένω;, αυτή ύφίστατο καί έν τ γ  τών ’Αγραφων περιφερείς 
άσχετο; μέν τνί έν ταϊς προμνησθείσαι; χώραι;, έπιτυχεστέρα 
δμω;. Μέχρι δέ της μεγάλη; πεδιάδο; έξαπλωθεισα, προώ- 
ριστο μετά την έν Μακρυνίτσνι καταστροφήν, ν’ άναδώσνι την 
τελευταίαν άλλα καί πασών λαμπροτέραν φλόγα, ΐνα έπί του 
τύμβου μαρτυρίου πολυκλαύστου κατατεθνί καί θριάμβου τινό; 
ό θαλερός στέφανο;.

’£ν τνί έπαρχία ταύτνι, άρκούντω; προ; έπανάστασιν κα
τηχημένη άλλ’ ούχί καί προπαρασκεύασαν·/];— διότι όπλα καί 
πολεμεφόδια δεν υπήρχον έν τοΐ; καταλλνίλοι; κέντροις— την 
διεύδυνσιν τών πολεμικών ένεργειών άνέλαβεν ό λοχαγό; του 
πυροβολικού Κ. ’ίσχόμαχο;, έκ τών μάλλον διακεκριμένων 
αξιωματικών του 'Ελληνικού στρατού.

Ουτο; εύγενη;, δραστη'ριο;, τίμιο; καί γνώσει; στρατιωτι
κά; κεκτημένο;, έστερεΐτο οΰχ ήττον τη; πείρα; τών τοιού- 
των άτακτων πολέμων, ηγνόει τον καθόλου χαρακτήρα τών 
έπαναστατών καί δεν εφερε τόν όγκον εκείνον τού όνόματο;, 
δστι; έν τώ ‘Ελληνικφ λαώ έξασκεϊ εισέτι δωρεάν την γοη
τείαν έποχή;, καθ’ $ν έδημιουργηΟη δ ι’ αιμάτων καί στακτή;. 
’Εκτο; τούτου ούδόλω; έπίστευεν οτι, ή έπανάστασι; &a 
κατελιμπάνετο εί; τά; ιδία; δυνάμει;, άλλ’ έθεώρει αύτην 
ώ; αφορμήν καί μόνον σοβαροτέρων καί άξιοπρεπεστέρων α
γώνων. 'Οπουδήποτε δμω;, ώ; διοργανωτή; μάλιστα αύτη; 
έν τνί έπαρχία ’Αγραφων, άνέπτυξεν ού την τυχούσαν δρα
στηριότητα, μετ’ αύταπαρνησεοι; καί φιλοτιμία; άπό τών άρ- 
χών ’Ιανουάριου έργασθεί;, έν μέσω χιόνων καί υετών την με
θόριον γραμμήν διατρέχων προ; σύνταξιν τών έπαναστατικών 
σωμάτιον, άφού προ; τόν αυτόν σκοπόν διήλΘε της έπαρχία; 
Αλμυρού περί τά τέλη Δεκεμβρίου τού 1878.



330 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

Έν ταϊς ένεργείαις αΰτοΰ ταύταις ευτυχώς συνέτρεχον αΰ- 
τώ δύο ρ.νήρ.ης άξιοι καί λίαν αξιότιμοι άντρες, ό ενθουσιώ
δης καί φιλόπατρις έν Χαλκίδι δημοσιογράφος Γ. Φιλάρετος 
καί ό I. ’ΐγγλέσης, άνήο πεπειραμένος, καλώς μεμορφωμένος 
καί χαρακτήρος έξαιρέτου. Συν τούτοις ώς βοηθοί του ’Επι
μελητηρίου παρηκολούθησαν ό Γ. Φαρμακίδης γηραιός Θεσσα- 
λός καί λίαν γνωστός τώ τόπω καθώς καί ό'Χ. Βαμβακάς.

Ούτως άπό τών μέσων ’Ιανουάριου αί προκαταρκτικαί ένέρ- 
γεϊαι"' της έπαναστάσεως ήρξαντο άποκομίζουσαι σπουδαίους' 
καρπούς πολεμικής προπαρασκευής, διαφόρων επαναστατικών 
σωμάτων έξ έγχωρίων καί εθελοντών καταρτισθέντων, ών οί 
κυριώτεροι σωματάρχαι τών έπί τής πολεμικής σκηνής κατά 
τό μάλλον καί ήττον δρασάντων είσίν οί εξής :

Ν. Κοντογιάννης, δήμαρχος Σπερχειάδος, υιός δέ τοϋ ευ
κλεούς υποστρατήγου καί αρχαίου άγωνιστοΰ Ε. Κοντογιάν- 
νη, κεκτημένος προσωπικήν άνδρίαν καί ικανότητα περί τήν 
διοίκησιν τοΰ σώματος αύτοΰ, όπερ καί τό πολυπληθέστερο·/, 
έ κ 2 5 0 — 300 περίπου κατ’άρχάς συγκείμενον,εμπεριείχε πολ
λούς άνδρας εκλεκτούς, έν οίς ώς άποσπασματάρχαι καί βαθ

μοφόροι ό πολύπειρος καί γενναίος X. Δεδο.ύσης, τραυματία 
σθείς κατά τό 1854 προ τοΰ Δομοκοΰ* ,οί υιοί τοΰ άποστρά- 
του ταγματάρχου Β. Μυλωνά ΙΙαρνασός ιατρός, ’Αχιλλεύς 
καί ’Αλέξανδρος* ό Α. Βλαχάκης^' Λ. Τσικώνης, Δ. Σπανός 
μετά τοΰ διακριθέντος υίοΰ του ’ΐωάννου, ό γηραιός Σ. Κοτρώ- 
τσης καί άλλοι.

.Οί αδελφοί Ζουλούμη, ών ό Κωνσταντίνος άριστος οπλίτης, 
φιλόπατρις, απλοϊκός καί ειλικρινής, άλλ’ άπότομος καί βίαιος* 
ό δέ Τάκης δικηγόρος, ορθήν καί ασφαλή έχων τήν κρίσιν, 
μειλίχιος .δέ καί ευπροσήγορος. Τό υπό τήν οδηγίαν αυτών 
σώμα ήτο έπίσης έκ τών ίσχυροτέρων καί έκ τών πρώτων ά- 
ναφανέντων, εμπεριείχε δέ καί μεμορφωμένους τινάς νέους ώς 
τον μηχανικόν Ξ. Πέρβελην, τούς φοιτητάς ’Αχιλλέα καί 
Χρήστον Άστεριάδας άπό Ααρίσσης καί άλλους, βαθμοφόρους 
δέ τόν Σαξώνην, Χαντσάραν, τον έκ Σεκλύξης Σταθόπουλον

,Γ. Γαλής, δήμαρχος Κτημενίων αγαθός και ευθύς, καί 
J. Γοανίτσας μετά τοΰ άποσπασματάρχου Ε. Δασκαλάκη

%
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όδηγούντες σώμα 200— 250 άντρων, έν οίς ό Γεωργούλας, 
Ντούβιας, Οικονόμου καί Ζαμπάκας. ■ ,

I. Σισμάνης, γενναίο;, Φιλότιμο; καί πειθαρχικό;, άγων 
περί τού; 80 ά'νδρας.

I. Καλαμάρας, νέος άφωσιωμένος τ?ί ίερα ίδέα της έπανα
στάσεως, ακολουθούμενος υπό πεπειραμένων καί γενναίων άν
τρων, είς την ικανότατα των οποίων οφείλεται κατά μέγα 
μέοο; ή καλή διοίκησις του έκ 200 άντρων σώματος καί ή 
έπιτυχης έν τώ άγώνι συμμετοχή" τοιουτοι ό νοημ.ων καί δε
ξιός Λαλιώτης, ό ανδρείος Καμάρας, ό I. Παπασταθύπουλος, Ν. 
Σοφιανός, Γ. Παπαλέξης, Α. Σακελάρης καί Ε. Α,ιανός.

Θ. Λάζος, δικηγόρος, φιλύπατρις καί γενναίος, άλλ’ ολίγους 
άνδρας οδηγών, 50— 70 περίπου.

Ε. Ραχιιότης, χρησιμώτατος διά την περί τον έ^αναστα- 
τικόν βίον, τά στρατηγήματα καί τάς ένέδρας πείραν, ηγού
μενος Si  2 0 — 25 άντρων.

Ό  Α. Ρούκης λοχαγός του πεζικού καί βουλευτής Λοκρίδος.
Κ. Χριστοδουλιάς, Χαρμ,πής καί άλλοι ήττον ενεργόν μέ- 

ρο; λαβόντες έν τνί έπαναστάσει.
’Εκ των έγχωρίων, οίτινες έσχημ,άτισαν σώματα άποκλει-

στικώς έκ της επαναστάτης ταύτης επαρχίας κυριώτεοοι είσίν : 
Κ. Τσάπαλος έκ των προκρίτων του τύπου καί προύχων 

τού Σμοκύβου, δστις. έκθύμως υπέρ της έπαναστάσεως είργά- 
σθη καί πολλά; θυσίας ύπέστη, άνηρ Si μεμορφωμένος καί εύ- 
γενης, εχων μεθ’ εαυτού ώ; άποσπασματάρχας τον άδελφύν 
του Δημητριον, τόν Μ. ’Αναγνωστύπουλον άπό Ρεντίνης, καί 
τούς φοιτητάς Ξενοφώντα καί Αι’μ.ίλιον Τσαμαγκίδη άπό Ρεντί
νης,τόν Φ. Τσαπαλίδην άπό Σμοκύβου,Β. Δημητρακύπουλον 

Α. Βασαρδάνης ιατρός, μισύτουρκος μέχρι φανατισμού διά 
τάς ίπό της ΌΟωμ. Κυβερνησεως καταδιώξεις, ών ^ύμα άπό- 
πολλού καί επί πολύ υπήρξε, άλλα βίαιος τόν χαρακτήρα.

’Αδελφοί ’Αλεξανδρη, ών ό μέν Δημητριος μετασχών της του 
1854 καί 1867 έπαναστάσεως, φιλοπόλεμος μέν καί ικανός 
άλλ’ ούχί καί άφιλοκερδης, ό δέ Γεώργιος ίττον ικανός άλλ* 
επίσης φιλοχρήματος* μετ’ αυτών δέ συνέπραττε ό ’Αθάνατος 
έκ Πλάσδου καί ό λοχίας Σούλης μετά 8 0 — 100 άνδρών.
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’Αδελφοί Στουρνάρα, ών ό Τάκης φοιτητής τού Πανεπιστη
μίου νέος φιλόπατρις καί νοήμων, ό δέ Ντούλας απλούς καί 
τολμηρός άνήρ.

Ε. Κατσαρός οδηγών σώμα Σλατενίων, Τ. Κουτσόμαθος, 
Καπάλας από Καρδίτσης, Στράτσος άπό Μ. Παλαμά, Δόβας 
από Ροποτοΰ, Γιοβάνης Δημητρίου, X. Ζυγούρης, Μ. Κόκκινος, 
I. Λαχτάρας, Α. Καραμπότης, Γιαχουντή, I. ’Αρβανιτάκος, ό 
γηραιός Θεοχάρνις Σοφαδίτης. Συνέτρεξαν δ ’ επίσης έκθύμως 
εις τον αγώνα οί άπό Σοφάδων Γεωργοΰλας, Σταμούλης, Πό- 
ποτας, Βα'ί'τσης καί λοιποί.

Βραδύτερου έν τοϊς Δ. ’Αγράφοις άνεφάνη τό ένδοξον, άλλα 
καταβεβλημένου υπό τού χρόνου λείψανον τών προγενεστέ
ρων άγώνων, ό Ζάκας τών Γρεβενών, μεθ’ ού ήνώθη ό έπίλο- 
χίας του μηχανικού Τσαβάρας, στρατιώτης δραστήριος καί 
τολμηρός, λιποτακτήσάς έκ τών τάξεων αύτοΰ κατά τάς άρ- 
χάς της έπαναστάσεως.

’Επί τών προμνησθέντων άνδρών εγχωρίων τε καί εθελον
τών έβασίξετο ·h επαναστατική δύναμις, ήν διά παντός τρό
που καί ώς ηδύνατο είχε διοργανώσει ό Κ. ’ίσχόμαχος, συνεν
νοούμενος μετά τών έν Λαμία καί έν ’Αθήναις άρμοδίων. 1

"Ηδη είχον ριφθή οί πρώτοι έπαναστατικοί πυροβολισμοί 
καί γενικός φόβος είχε καταλάβει τους όθωμανους καθ’ άπασαν 
τήν επαρχίαν τών ’Αγράφων* οί δέ έν τοις παρά τήν μεθό- 
ptov στρατώσι Πιπίλια, Λάβρου, Ζαχαράκη, Δραμάλα, Κου- 
τσόκερα, ’ΐτάμου καί λοιπών ήτοιμάζοντο πρός άναχώρησιν, 
δτε χαρμόσυνος είδησις, ή της έξόδου του 'Ελληνικού στρατού 
γιγαντιαίας έ'δωκε διαστάσεις εις τήν επαναστατικήν φλόγα.
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Η ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΟΔΟΣ

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

‘Η εις Θεσσαλίαν έξοδος τού Ελληνικόν στρατού, ήν η εθνι
κή ιστορία μετά πικρίας πάντοτε θέλει αναφέρει, κατά την 
εποχήν εκείνην την τόσω κρίσιμον ύπήρςε γεγονός βαθέως 
συγκινήσαν τό πανελλήνιον, όύτινος τό γενικόν τότε αίσθημα 
πιστώς διερμηνεύουσι αί άπό Λαμίας περιγραφαί:

«Τή 6 πρωινή του Σαββάτου, 21 ’Ιανουάριου, επί τφ ήχή- 
ματι του έγερτηρίου πάντες εύρέθησαν έπ'ι ποδός. Ψιθυρισμός 
καί θόρυβος ασυνήθης διέσχιζεν απ’ άκρου εις άκρον τήν Λα
μίαν. ’Επρόκειτο νά χαιρετηθή εκείνη ή ανατολή του ήλίου, 
ήν ώνειροπόλησε πάσα καρδία γνησίου ‘'Ελληνος* ήτο χαιρετι
σμός γλυκύς τής ελευθερίας προς τήν δοόλην 'Ελλάδα* ήτο 
ή ήμέρα ή συνδέουσα τόν άγιον αγώνα τού 1821 μετά του 
άγώνος τού 1878! Ευτυχώς ό καιρός ήτο ωραίος' αί πλα- 
τεΐαι καί αί οδοί έκαλύφθησαν υπό στρατιωτών καί πολιτών, 
οϊτινες δεν έντρέποντο πλέον διά τήν παράταξιν, ήτις έπρό- 
κειτο νά γίνν:* οι αξιωματικοί είχον τό σημείον τής υπηρε
σίας, άλλ’ ούχί βεβαίως λόγω τελετής τήν φοράν ταύτην.

Τή άληθεία άφ’ ότου ή μικρά αυτή γωνία τού 'Ελληνισμού 
αναπνέει τής ελευθερίας τόν αέρα, ώραιοτέραν ημέραν τής του 
Σαββάτου βεβαίως δέν είδε. Κρίμα, διότι σόμπας ό ‘Ελληνι
σμός δέν παρίστατο νά ίδνι θέαμα πρωτοφανές διά τήν ‘Ελ
λάδα* τόν 'Ελληνικόν στρατόν πορευόμενον νά λύσνι τά δε- 
σμά τών δούλων αδελφών !

Τήν 8 Υ2 ^Ραν τ 'ή? πρωίας εκρουσαν αί σάλπιγγες τό προσ
κλητήριου. Περίεργον ! Ουδέ εις άπών έκ τής τάξεώς του ! 
"Εβλεπέ τις ενώπιον του στρατιώτας προθυμοποίουμένους τίς 
πρώτον νά λάβφ τήν θέσιν του* ή'κουε δέ καί πολλούς δυσηρε- 
στημένους, διότι δέν άνήκον εις τήν πρωτοπορίαν, ήτις συνέ- 
κειτο έκ τού 3 εύζωνικού τάγματος, διοικουμένο υπό. τού 
άντισυντ. Α. Πετμεζά, ύπό του 9 τάγματος τού πεζικού όπό
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τον ταγμ. Αουρδούμαν, Οπό τής ορειβατικής, πυροβολαρχίας 
υπό τον λοναγ. Π. Κολοκοτοο>νην, καί υπό ίλης ιππικού υπό 
τον ύπίλαρχ. Κ. Ζερβαν. ’Εκ τοϋ επιτελείου' παρακολουθεί ·ό 
διαγγελεύς του αρχηγού Α. Πάλλης. ■ ■.·■■.· :.ν ο« ·

Πρίν τής έκκινήσεως οί σωματάρχαι τής. τε πρωτοπορείας 
καί των άλλων σωμάτων άνέγνωσαν τήν δ ια τα γή νή  προσφώ- 
νησιν τοϋ άρχηγοϋ, εχουσαν επί λέξεσιν οϋτω :
• «Στρατιώται I Λογίζομαι ευτυχής οδηγών υμάς ■ πρός εκτέλεσιν 

ίεροΰ σκοπού' έχω ακράδαντον τήν πεποίΘησιν, δτ: θέλετε φανή 
άξιοι τών προσδοκιών τής πατρίδος............. J) .

Τήν τελευταίαν λέξιν παρηκολούΘησαν ζητωκραυγαί μέχρίς 
ούρανοϋ: Ζήτω ή πατρίς, Ζητώ ή άπελευθέρωσις τών υπο
δούλων ‘Ελλήνων, καί μύρια άλλα όμοια, άτινα από τής στιγ- 
μ.ής εκείνης μέχρι βαΟείας νυκτός έξηκολούθουν.

Οί κώδωνες τών εκκλησιών ποό ήμισείας ώρας έκάλουν 
τούς πιστούς νά ένώσωσι τάς εύχάς των πρός τόν ^Υψιστον 
υπέρ εύοδώσεως τών Ελληνικών οπλών. νΟτε δέ ήκούσδη τό 
πρόσταγμα taxfvc*  τό δέ τάγμα τών εύξώνων πρώτον ήρ-, 
ξατο βαδίζον πρός τά σύνορα, .ζητωκραυγαί παρά μυριάδων 
στομάτων, ώσεί ήτο εν καί μόνον, κροϋσις κωδώνων, μουσική 
παιανίζουσα : ■ ; .·.ν ■ ν. - .·' Λ. 2 :t> .·. .

Μαΰί’ εΐν’ ή νύκτα o.aflsuve, . ■.·, . . ·> . ,·■......„, · r '  1 . < ’ ι , - (. ' 1 Ο Λ' ' X. '■
U Xivyiobv καί xonTeobv σπαθί μ,βυ, - ·.·■. ,* 1 ‘ ,Κ \  ■ Λ'· .·■ ν y -V ·· ;·ΐ'·"ό,·.·;ι·.)ν

ιερείς προπορευόμενοι καί ψάλλοντες, σταυρόν δέ άνά χεί- 
ρας κρατούντες, άπετέλουν συναυλίαν, ήν δυσκόλως δύναται 
νά παραστήσνι μ.ουσικός. ’Εάν 'εις τό ώραΐον τούτο άκουσμα 
προστεθή τό θέαμα τής ήρωϊκής φουστανέλλας τών JeOfrufiar  
εύζώνων, οίτινες εκλαιον έκ τής χαράς, φωνάζοντες δ ι’. όλης 
τής δυνάμεως τών πνευμόνων των: Ζητώ ό πόλεμος! τό περί- 
χάρι βλέμμα όλων τών στρατιωτών καί έφεδρων, εξ ών πολ
λοί γνωστοί καί επιστήμονες ή βιομήχανοι, τά όπλα τών 
στρατιωτών ύψούμενα, τά ξίφη τών αξιωματικών καί τών ιπ 
πέων επίσης, τούς πολίτας ασκεπείς, νέους καί γέροντας, γυ
ναίκας πάσης ήλικίας κλαίόντας διά θερμών δακρύων χαράς, 
τάς νεάνιδας ριπτούσας άνθη πρός τούς διερχομένους,. τάς 
κυανόλευκους σημαίας κυματιξούσας υπερηφάνως είς χεΐρας
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σημαιοφόρων αρειμάνιων . . ω ! τνί άληθεία εις τοιοϋτο άκου
σμα μελωδικόν, είς τοιουτο 9-έαμα μαγικόν μόνον ον μη εχον 
ζωήν η^ύνατο νά μή συγκινηθνί !

νΟστις $έν εί$ε τάν Λαμίαν τάν 21 ’ίανουαρίου έστερηθη 
της ώραιοτέρας ήμέρας του μέχρι τοΰ$ε βίου της ‘Ελλάδος.’"

Αί ό$οί, τά παράθυρα, αί πλατεϊαι ήσαν κεκαλυμ,μέναι. 
Εις άπόστασιν 2000 περίπου μέτρων της πρωτοπορίας είπε- 
το τό κύριον σώμ,α, συγκείμ,ενον έκ του 10 τάγμ . πεζικού 
^ιοικουμένου ύπό του λοχαγού Λ. ’Αποστολί^ου, έν απουσία^ 
του ταγματάρχου Καμπάνη, ύπό τού τάγματος τοϋ ^ιοικου- 
μένου ύπό του άντισυντ. Τσηρου, ετέρου ύπό του ταγματ. Σ. 
’Αποστολί^ου, και άλλου ^ιοικουμ,ένου ύπό τοϋ ταγματ. Λ. 
Σταμάτη, ήτοι 4 ταγμάτων πεζικού, 1 λόχου σκαπανέων ύπό 
τον λοχαγόν Ρικάκην, 2 πυροβολαρχιών ορειβατικών, της μεν 
ύπό τοϋ Ε. Χατσηπέτρου τού καί οιοικητοΰ της ^ιλοχίας, της 

ύπό τοϋ Ε. Στρούμπου. Είς άπόστασιν τινά ειρχετο ό αρ
χηγός Σκαρλάτος Σοϋτσος, υποστράτηγος, μετά τοϋ επιτε
λείου του, ήτοι τοϋ ύπασπιστοϋ Σ. ’Αγαλοπούλου,λοχαγού τοϋ 
πεζικού, καί τοϋ Ν. Τσαμα^οΰ, λοχαγού τοϋ μηχανικού και 
τοϋ λοχαγού τών επιτελών Κοκκί^ου.

'Ο λαός έζέπεμψε τούς άναχωρησαντας εις ωρών άπόστα- 
σιν, καταλαβουν τούς πέριξ γηλόφους, εμεινεν έκεΐ μέ καρ
φωμένους όφθαλμ,ούς μ.έχρις οτου &έν έφαίνετο και ό τελευ
ταίος στρατιώτης. · -

Περί την 11 ώραν αί σάλπιγγες έκάλουν είς την γραμμήν 
την ύστεροπορίαν, νίτις, συγκειμένη ύφ’ ενός τάγματος πεζικού 
ύπό τόν άντισυντ. Ροάοβίτην καί μιας ίλης ίππικοΰ ύπό τον 
Μελέαγρον, έξεκίνησεν έν τώ μέσω τοϋ αυτού πάντοτε ένθου- 
σιασμού καί αφού ώνεγνώσθη ύπό τών σωμ,αταρχών η τοϋ αρ
χηγού διαταγή, προσέτι καί προσφώνησις Οστό τοϋ μοιράρ
χου τοϋ ιππικού Δ. Τριτάκη».

Περί τά,ν 2 μ. μ. άνεχώρει μετά σώματος εθελοντών άτά- 
κτων καί τοϋ ιατρού Γ. Δετσου ό υιός τοϋ ύπο^ρατηγου Δ. Σοΰ- 
τσος, νΰν δήμαρχος ’Αθηναίων, άνηρ εύγενης, αγαθός καί τολ
μηρός, έν τώ σώματι τοϋ οποίου ύπηρχον φοιτηταί τινες, έν 
οίς κατά τάς παραμονάς της έν Ματαράγκοι μάχης κατετά-
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χθησαν καί οί Μ. ’Οριγώνης, Δ. ψίμούλης, Θ. Πύργο?,· Γ. Ματ- 
θιάς καί ό από Λαρίσσης ίερεύς ΙΙαπανικόλαος Στεφανύπουλο? 
μετά  των 3ύο υιών αύτοΰ, Στεφάνου καί Βάγια φοιτητών.

Μόλις ό στρατός έπλησίασεν εις τόν στρατώνα του Δερ- 
βέν-Φοϋρκα καί αμέσως ό λοχαγός καί άνθυπολοχαγός τοϋ α 
πέναντι όθιομανικοΰ 'στρατώνος ύψο»σαν λευκόν όθιονιον, μ ε τ ’ οΰ 
πολύ ίέ  προσελθόντες ενώπιον τοΰ «ρχηγοΰ, προσήνεγκον τήν 
υποταγήν το»ν, δστις βιεκήρυξεν αύτοϊς, ότι ρ.ήτε αυτοί μήτε 
αλλός τις έχει νά φοβηθή έκ της εισόδου τοΰ 'Ελληνικού 
στρατού, δστις Siv πρόκειται νά κακοποίησή τινά, άλλ’ έχει 
.τήν αποστολήν νά επαναφέρω την έκλυθεΐσαν τάξιν. .

’Επί τή αιτήσει των άφέΟησαν ελεύθεροι, αυτοί τε καί οί ύπ’ 
αυτούς 28 όθωμανοί στοατιώται, οίτινες άπήλθον εις Δομοκόν, 
όπως άναγγείλιυσι τοΐς συνα^έλφοις τά καταπληκτικά νέα.

'Ο στρατός την νύκτα τοΰ Σαββάτου προς την Κυριακήν 
δίενυκτέοευσεν έν ύπαιθρο» εις Δερβέν-Φοΰρκα. Καί έν δσω μεν 
ό καιρός ήτο καλός το πράγρια ήτο υποφερτόν, αλλά περί 
ώραν 8 τής νυκτός ήρξατο βροχή λεπτή καί διαρκής, οχλη
ρά* $ιότι καί σκηνών καί καπών έστεροΰντο. Έν τούτοις ού- 
οόλως τοΰτο έμετρίασε τόν ένθουσιασριόν τής -ημέρας’ ήφθη- 
σαν πολλαί πυραί καί περί αΰτάς ζητωκραυγάζοντες καί εύ~ 
θυμοΰντες δίήλθον τήν νύκτα.

Περί τήν 4  πρωινήν ώραν ήρξατο χιών. Καί ούτως έντός 
μικρού τό Δερβέν-Φοΰρκα έλαβεν δψιν μικράς Σίπκας. Χιών 
πυκνή καί ομίχλη παχεία έκάλυπτε τήν πε&ιά^α, εις μκκράν 

άπόστασιν οΰό'έν βιεκρίνετο. Τοιοΰτος ίιετηρήθη ό καιρός 
μέχρι νυκτός καί έν τούτοις οί στρατιώται περί τήν 8 ώραν 
τής πρωίας, λαβόντες τό πρόσταγμα τής άναχωρήσεως, έπά- 
τησαν άπλήστιος επί τής Θεσσαλικής γής καί έκαθάριζον τόν 
αέρα αυτής έκ τοΰ μολύσματος τής δουλείας.

Κάτοικός τις τοΰ Δομοκοΰ συναντήσας αίφνης προ τοΰ χο>- 
ρίου Δαουκλί, μιας ώρας άπός·ασιν τοΰ Δομοκοΰ, τόν ελληνικόν 
στρατόν, υπέθεσε οτι ήτο οπτική απάτη’ έφοβεΐτο μή έκ τοΰ 
ψύχους είχε χάσει τήν δρασιν ή μή παρεφοόνησε! Δεν ή^ύνατο 
νά πιστεύσφ δτι αληθώς εύρίσκετο ενώπιον τόσου ελληνικού 
στοατοΰ πατοΰντος τήν £ούλην Θεσσαλίαν !
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Περί την μεσημβρίαν τής έπιούσης ό στρατός έπορεύθη είς 
τά πλησιόχωρα του Δομοκοΰ χωρία, ήτοι Ζαπάντη, ’Αλχανί, 
Δαουκλί, Νιζερόν και ’Οριβριακην' πάντες οί όθοψ.ανοί οιτι- 
νες ύπήρχον εις τά μέρη ταύτα άπεσύρθησαν από τη? έσπέ- 

. ρας του Σαββάτου εις Δομοκόν.
Τοιοτοτρόπως τν) 22 Μαρτίου η Όμβριακή κατελήφθη ύπό 

του ταγματάρχου Δουρ^ούμη και του υπιλάρχου Ζέρβα, τνί 
έπιούσν), άφικομένου και του αρχηγού, ή πρωτοφυλακή $ιε- 

τάχθη να βαίίσνι πράς την Σκάρμιτσαν, άπέχουσαν του Δομο
κοΰ τετάρτου της ώρας.

Τή έπομ.ένγ, περί την 8 της πρωίας, ενώ ή μέν ύπό τόν 
Ζερβαν ίλη έξετέλει ποοέλασιν είς Πρινάρι, τό δε ύπό τόν 
Δουρ^ούμην 9 τάγμα του πεζικού ευρίσκετο απέναντι του Δο- 
μοκού, 800 περίπου τακτικοί καί ά'τακτοι Γκέκι^ες έζελθόν- 
τες του φρουρίου καί καταλαβόντες τούς πρόπο^ας τού λόφου 
ήρζατο ζωηρού πυρός κατά των 'Ελληνικών προφυλακών, καθ’ 
ών έκανονιοβόλουν καί τά τηλεβόλα του φρουρίου. Πάραυτα 
3ύο ^ιμοιρίαι ^ιετάχθησαν ν’ άναπτυχθώσιν είς άκροβολισμόν, 
ή <̂ έ αριστερά πτέρυξ άνταπεκρίθη ένθουσιω^ώς είς την πρώ- 
την ταύτην προσβολήν των εχθρών, καθ’ ών ακράτητοι έπε- 
τέθησαν καί ά'τακτοί τινες έθελονταί ύπό τόν φιλοπάτρι^α καί 
ίπποτικόν ηγούμενον τής Μονής ’Αν^ινίτσης καί τινες έκ τών 
τού Δ. Σούτσου, ώστε ό εχθρός ύποστάς ζημίας τινάς ήναγ- 
κάσθη περί την 1 μ. μ. νά είσέλθφ είς τό φρούριον, καταδίω- 
κόμενος ύπό τών στρατιωτών καί εθελοντών, οιτινες, ύπό εν
θουσιασμού κατεχόμενοι καί <̂ ιά κραυγών περιφρονήσεως είς 
τόν κρότον τών τουρκικών όβουζίων άπαντώντες, έζηκολούθη- 
σαν νά προχωρώσι προς τό φρούριον, καί τοι ή σάλπιγξ έπα- 
νειλημμένως είς ύποχώρησιν έκάλει.

Κατά την αψιμαχίαν ταύτην ουρείς τών Ελλήνων έφονεύ- 
θη, είς καί μόνος στρατιώτης έτραυματίσθη τόν πό£α.

’Ολίγον μετά ταΰτα 4 ιππείς Κιρκάσιοι έζελθόντες τού 
Δομοκού ελαβον την είς Λάρισσαν ά'γουσαν κατεσπευμένως, 
αλλά παρατηρηθέντες ύπό τών ιππέων τής ύπό τόν Ζερβαν 
ίλης κατε^κόχθησαν έπιμόνως καί 8ύο μέν αύτών συνελήφθη- 
σαν, ών ό είς τετραυματισμένος, οί έτεροι &ύο όμως, μή πα*
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ραδοθέντες, αλλά μέχρις εσχάτων άντιστάντες^ έφονεύθησαν. 
Οδτώς ερρευσεν έκατέρωθεν τό πρώτον αίμα,'ούτως έβάφετο έν 
αύτώ ό Ελληνικός κύβος, δστις άναμφιβόλώς' 'περί τύχης βελ- 
τίονος θ* άπεφάσιζεν* άλλ’ ενώ' ό στρατός' «πας ένθουσιών 
από στιγμής εις στιγμήν άνέμενε τό σύνθημα τής κατά τοϋ 
Δομοκοϋ εφόδου, ήτις βεβαίως θά έπετύγχανε' καθότι ή έκ 
1200 μόλις άντρων φρουρά αύτοΰ ήτο κατεπτοημένή-j' ήκού~ 
σθη άντ’ αΰτοϋ λέξις, ήτις καί τής χιόνος παγερωτέρα ένέ~ 
φύσησεν εις τά στήθη των ανδρείων εκείνων μαχητών θλίψιν 
καί άπογοήτευσιν.

‘Η αιφνίδιος τηλεγραφική διαταγή πρός επάνοδον τοϋ 
στρατού έντός τών ‘Ελληνικών συνόρων αλγεινήν, ώς εΐκός, έν- 
τύπωσιν. προύξένησεν είς τό πανελλήνιον έν γένει, αλλά πολ- 
λώ μάλλον εϊς τους "Ελληνας στραταότας, οίτινες έζερχόμε- 
νοι είς τήν δούλην ‘Ελλάδα έφρόνουν ότι, σύνθημα αυτών ήτο 
ν’ άποδώσωσι αυτή τήν ελευθερίαν ή νά μή έπανέλθωσιν · είς 
τά καταλύματα τής προτέρας αυτών αργίας καί άδοξίας.

To 1 τάγμα τοϋ πεζικού, ήτοι ό  3  καί 4  λόχος έκ 3 5 0  

άντρων, ήν είς· ’Αρχανί, χωρίον παρά τόν Δομοκόν, τήν έσπέ- 
ραν τής 26  πρός τήν 2 7  ’Ιανουάριου, καθ’ ήν άφίκετο ή θλι
βερά τής επανόδου εί'δησις, έμβαλοϋσα είς απελπισίαν μεγί- 
στην -τούς ατυχείς κατcίκoυςj οΐτινες είς τήν θεάν καί μόνον 
τοϋ ‘Ελληνικού στρατού δραξάμενοι τών οπλών, ήγέρθησαν,τό 
παν ολοκαύτωμα προσφέροντες επί τοϋ βωμοϋ τόσω γλυκέως 
όνειροποληθείσης ελευθερίας.

’Αλλ’ ήδη άπροσδοκήτως έγκαταλιμπανόμενοι είς τήν ά- 
γρίαν έκδίκησιν αίμοβόρου έχθροϋ, έθρήνουν καί ώδύροντο, πολ
λοί δε καί είς μετανάστευσή ήτοιμάζοντο, παρακολουθοϋντες 
τόν στρατόν μετά τών οικογενειών αυτών καί τών πολυτίμων.

Το θέαμα κατεπτοημένων καί θρηνούν των γυναικοπαιδών, 
άπηλπισμένων καί άπορούντων ή κατηγανακτισμένων άνδρών 
ήτο ό’ντως αλγεινόν καί άξιοδάκρυτον. ' "·'

—  Που μάς άφίνετε ς ' ν
—  Τι θά γίνωμεν ;· · · - ' ■ ·' ■'
— Ποιος θά μάς προστατεύσω j '·· ■ '· ‘ ; ''Η '

• — Σφάζατε αας οί ίδιοι·! ........ i ;·" ' / ’iCY'·'' ’’» i
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—  Είναι προδοσία, είναι ατιμία νά {Λα? άφήσητε !
Αυτά καί τά τοιαΰτα ήκούοντο πανταχοθεν, ένφ έκαστη οι

κογένεια έν άλαλαγμω καί 9ορύβω προσεπάθει νά διασώσ*ρ 
επί των ιδίων φορτηγών τήν όλίγην κινητήν αυτή? περιουσίαν.

’Απέναντι τοιαύτης σπαραξικάρδιου σκηνής πολλών στρα
τιωτών ή συνείδησίς κατεθορυβήθη, ή καοδία συνετρίβη, έκ 
τών όριριάτων αυτών άνέβλυσαν δάκρυα, καί άλλοι μέν έβοή- 
θουν τού? άνδρα? εί? τήν φόρτωσιν, άλλοι δέ παρηγόρουν τά? 
γηραιάς καί ύπεστήριζον τού? γέροντα? ή έλάμβανον εί? την 
αγκάλην τά 9ρηνουντα νήπια τέκνα, ίνα έλαφρύνωσι τά? δυ
στυχεί? ριητέρα? του βάρους.

Πλήν έν τώ μέσιρ τοιούτων εύγενών εκδηλώσεων τή? αγα
θής τών Ελλήνων στρατιωτών καρδίας, αξιωματικών τινων ή 
διαγωγή ύπήρξεν άξία αποδοκιμασία? καί στιγματισμου.

Τινέ? αυτών, ευτυχώς όλίγιστοι, δ ι’ ύβρεων σκληρών καί 
ξυλοκοπημάτων ακόμη ήνάγκασαν τινάς τών εγχωρίων νά έκ- 
φορτώσωσι τά φορτηγά αυτών, ίνα φορτώσωσιν ίδια πράγματα 
ή καί ίνα ίππεύσωσιν.*

Τά ονόματα αυτών προτιμώμεν νά παραδώσωμεν εις την 
λήθην καί οΰχί εις τάς δικαίας τών μεταγενεστέρων άράς, 
ούχ ήττον όμως διατελούσι γνωστά τοις πλείστοις τών συ
στρατιωτών αυτών, καθ’ οσον μάλιστα ή διαγωγή αύτη συνε- 
κίνησε καί έτάραξε τούς όπλίτας,ψιθυρισμός δέ αποδοκιμασίας 
ήγέρθη μεταξύ αύτών. ‘Υπαξιωματικοί καί στρατιώται απο
τεινόμενοι τότε πρός τόν έπιλοχίαν Δ. Τερτίπην, ειπον αύτώ :

—  Δεν είναι αίσχος, κ. έπιλοχία, νά τούς κακοποιώσιν ού
τως άπανθρώπως αντί νά τούς συνδράμωσι καί παρηγορώσι;

—  Τί νά κάμωμεν, άπήντησεν ό ύπαξιωματικό?, αφού εί
ναι ανώτεροι; Όφείλομεν νά τοΐς ύπακούσωμεν.

—  Τί νά κάμωμεν j άπεκρίναντο υπαξιωματικοί καί στρα- 
τιώται έν οργή* αφού αυτοί είναι τόσον άσπλαγχνοι, ούδ’έλα-

* Ενταύθα δέον νά σημειώσωμεν, οτι οί άξιωματικοί Κ. Ντόκος, 
Ε. Μαυροδήμος καί Μ. Μερεντίτης έφιλονείκησαν πρδς τούς λοιπούς 
συναδέλφους επί τή άπανθρώπω συμπεριφορά τών ολίγων εκείνων.
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βον τά κατάλληλα μέτρα νά μείνωμεν έδώ, ϊνα διά πάσης 
θυσίας ύποστηρίξωμεν τού? αδελφού; μας. Νά μείνωμεν, ναι, 
σύ δέ νά τεΟνίς επί κεφαλής. ..■.··■

Καί πάραυτα άντρες περί τους 170 έξηλθον της γραμμής, 
•ησαν δ ί  μεταξύ αυτών οί έξης ύπαξιωματικοί:

Λοχίαι μέν ό Ε. Δαλαβέρης, Γκίκας Μάστωρας, Κ. Καρα- 
γιαννούλης, Θ. Πολυχρονόπουλος, Ν. Κουρεμένος, Λ. Μηνο- 
γιάννης, Β. Δουδουμόπουλος, Α. Μαντζακος, Α. Παύλου, Α. 
Κρανιάς, Δ. Χατζηλίας, Δ. Ταγαράς.

Δεκανείς δέ ό Α. Παππαγεωργίου, Ινωσταδημός, Δ. Μπα- 
κογεώργος, Α. Λάί'ος, Α. Πλάκας, Γ. Τσέλιος, Δ. Ιίορδοπάτης.

‘Ο έπιλοχίας Δ. Τερτίπης, μ ή δυνάμενος τότε νά μείννι 
αμέτοχος της εύγενοΰς αύταπαρνησίας των συστρατιωτών αυ
τού, καλούντων αυτόν εις τάς τάξεις τών άπεκδυομένων εις 
βεβαίους κινδύνους καί σοβαρούς αγώνας, συνηνώθη μετ’ αυ
τών καί αποτεινόμενος προς τούς κατοίκους, ανέκραξε :

—  Θαρρείτε! ιδού χάριν σας μένομεν ενταύθα, καί τοι δέ 
ολίγοι 3·ά προσπαθησωμεν νά σάς ύπερασπίσωμεν μέχρις ού 
ληφθφ ή δέουσα πρόνοια παρά τόύν αρμοδίων.

Καί ταύτα εΐπών ό έξοχος στρατιώτης άπεχώρησε τού σώ
ματος αυτού, έλιποτάκτησεν! ’Αφηκε τάς τάξεις τών είς Λα
μίαν καί ’Αθήνας έπανερχομένων, ίνα πορευΟνί εις την Ματα- 
ράγκαν καί την Σέκλυζαν. Καί τότε διοικητής καί αξιωμα
τικοί ηρξαντο ύπενΟυμίζοντες τοϊς λειποτάκταις τούτοις τάς 
συνέπειας τού παράτολμου αυτών διαβήματος, ό δέ λοχαγός 
Μαμούρης, αποτεινόμενος ένί τών διαπρεπεστέρων λοχιών, τω 
Ε . Δαλαβέρη, έρωτά :

—  Καί συ λοιπόν καί σύ μετ’ αυτών;
Ώσεί δέ οίκτείρων αυτούς προσέθετο :
—  Τά καϋμένα τά  παιδιά, &ά πάγουν χαμμένα !
’Αλλ’ ούδείς ηκουσεν αυτού τοιαΰτα προλέγοντος, ώστε ό 

ύπολοχαγός Σ. Σουμαρίτης, βλέπων οτι οΰδέν ίσχυε νά με- 
ταπείσφ τούς ολίγους εκείνους όπλίτας της τολμηρας αύτών 
καί ριψοκινδύνου άποφάσεως, προσελθών τώ διοικητφ συνε- 
βούλευσε νά έκκινησωσιν δσον.τάχιον, ίνα μη καί οί λοιποί 
μιμηΟώσι τό παράδειγμα εκείνων. 'Οθεν ό άτυχη; Γ. Ροδοβί-



II ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ TOY 1878. 341

της, ούτινος ή διαγωγή ύπηρξεν εξαίρετος καθ’ δλον αύτδ το 
διάστημα, ήναγκάσθη νά έπανέλθτρ είς τά ιόλα, φέρων την βα- 
ρείαν ευθύνην του άπροσίοκήτου τούτου διαβήματος.

ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΥΤΤΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Υ Π Ο  Τ Ο Υ Σ  Δ . Τ Ε Ρ Τ Ι Π Η Ν  ΚΑΙ  Γ.  Λ Α Ι Ο Ν

ϋάραυτα οί έν τοΐς πέριξ του Δομοκού έναπομείναντες 170 
άντρες μετά των ύπαξιωματικών άνεκηρυξαν ώς αρχηγούς 
τόν έπιλοχίαν Δ. Τερτίπην καί Έ. Μαυροδημον άνθυπολοχα- 
γόν παρακολουθησαντα, δστις όμως φαίνεται ότι έπραξε τούτο 
επί τνί έλπίδι νά μεταπείσν] καί επαναφέρω αυτούς, οπερ βλέ- 
πων άποτυγχάνον, μόλις δέ καταπείσας καί συμπεριλαβών 
τούς λοχίας Δ. Χατσηλίαν, Δ. Ταγαράν, Π. Λάμ,πρου καί Α. 
Παύλου, άπεχώρησε την εσπέραν της 28, καθ’ $ν τό σώμα 
των ύπαξιωματικών άφίκετο εις Δαουκλη, έπανελθών δ ’ είς 
Λαμίαν έτυχε της πρεπούσης αύτω υποδοχής.

Τοιουτοτρόπως ό Δ. Τερτίπης μόνος έναπομείνας συνέταξε 
κανονικώς τούς άντρας καί δινίρεσεν αυτούς είς διμοιρίας καί 
ένωματίας, άναθείς την διοίκησιν αυτών είς τούς ύπαξιωμα- 
τικούς κατ’ αρχαιότητα* ίνα δέ μη παρεξηγηθ’ρ το εύγενές 
διάβημα αυτών, καί περ μη σύμφωνον τνί στρατιωτικνί πει
θαρχία, ,άπέστειλον αυθημερόν προς τον αρχηγόν του στρατού 
της ’Ανατολικής 'Ελλάδος υποστράτηγον Σκαρλάτον Σουτσον 
αναφοράν δικαιολογητικην, έν *̂ άπαντώσι καί τά έξης :

«Θά μείνωμεν, ίνα κατά δύναμιν προστατεύσωμεν αυτούς κατά 
των Ιςαγριωθεισών μουσουλμανικών ορδών, μέχρις ού έν Εύρωπαϊκψ 
Συνεδρίω διατεΟησεται ή τύχη τών δούλων ημών αδελφών, ^ελομεν 
δέ εΰπειθώς προτέλθει εις τάς ήμετέρας άρχάς πρόθυμοι νά ύπο- 
στώμεν οίανδήποτε έπιβληθησομένην ποινήν».

Έν τούτοις τό σώμα των ύπαξιωματικών, διανυκτερευσαν 
είς Δαουκλ*η, συνηντητε τόν γέροντα Ν. Ζούτσον οπλαρχηγόν 
του 1854 καί τόν υιόν αΰτου ’Αριστείδην μετά 20 περίπου 
εθελοντών, τόν I. Τράϊκον Βούλγαρην μετά 25 έτέρων καί 
τόν Σ. Καλτ;ώραν μ.ετά 28. Πάντες οί ά'νδρες ούτοι γσχήνοντο, 
oxt ήναγκάζοντο νά έπανακάμψωσιν άπρακτοι καί προθύμως
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ήνώθησαν μετ’ αυτών., πορευθέντες εί; Ζ α π ά ν τη ν , έκειθεν δέ 
εις Δραμπάλαν τή 29 ’Ιανουάριου- <

’Ενώ το Οπό τον Δ. Τερτίπην σώμα των στρατιωτικών Sap- 
ραλέω; έζήτει του; πολεμίου; επί τής δούλη; Θεσσαλικής 
γής, ό λοιπό; Ελλάνικό; στρατό; έπανήοχετο είς την έλευ- 
θέραν τεθλιμμένο; καί έν σιγή.
• Όποια άντίθεσι; τη; επανόδου ταύτη; τή προ 6 . ήμερων 

εύέλπιδι έςόδω αΰτοΰ ! Οΰτω, μετά τής σημαίας τετυλιγ- 
μένης, των σαλπίγγων σιγωσών καί την οψιν κατηφή, έπα- 
νήλθεν είς Λαμ,ίαν τό τάγμα άπό του όποιου έλιπον 170 ί

Είς την ειδησιν ταυ την οί ΰπαξιωματικοί τοΰ αυτόθι φρου- 
ροΰντο; α'. λόχου, προσωπικοί φίλοι των προμνησθέντουν,. συ- 
νεκινήθησαν σφόδρα, συνελθόντες δέ νύκτωρ εί; συμβούλων ά- 
πεφάσισαν νά μιμ,ηθώσι τοΰ; συστρατιώτας αυτών, απερχό
μενοι αυθωρεί καί συνενούμενοι έν τώ κατά των Τούρκων άγώνι.

Ούτω έτερο; έπιλοχιας, τοΰ Δ. Τερτίπη αντάξιο; φίλο; 
καί συστρατιώτη;, ό Γ. Λάιο; παραλαβών τον λόχον νύκτωρ 
έξήλθε τής πόλεως, εκεί δέ παρατάξας αυτόν έγνωστοποίησε 
τήν πρόθεσιν αΰτοΰ τε καί τών λοιπών ΰπαξιωματικών.

Καί τότε μέν πάντες έφάνησαν πρόθυμοι καί ώνενδοιάστω; 
παρηκολούΟησαν μέχρι Ναβαρίτσα; εί; άπόστασιν 5 ωρών, 
κ ΐθ’όδόν όμως ήρξαντο, ώ; συνήθους, οί ενδοιασμοί ώστε έκ τών 
150 μόνον 96 ήκολούθησαν, έν τούτοι; δέ καί οί έξη; :

Λοχίαι μέν ό I. Θεοδώρου, Ζ. Κοντού, Ν. Δημητρίου, Α. 
Πρεμέτης, I. Κοντού, Α. Λαγιανδρέας.

Δεκανείς δέ ό Γ. Παπαμιχαήλ, Δ. Παπαλεβέντη;, Γ. Κω- 
τσάκης, Β. Κύπριος, Α. ’Αναγνωστάρα;.

Τοιουτοτρόπως καί τό σώμα τούτο έκκαθαρισθέν προυχώ- 
ρησεν είς συνάντησιν τών υπό τόν Δ. Τερτίπην, οίτινες καθ' 
ήν στιγμήν άπεφάσιζον, συμπληρούντες τά πολεμεφόδια αυ
τών, νά μ,εταβώσιν εί; τήν έπαρχίαν ’Αγραφων, έ'μαθον δτι ό 
έπιλοχίας Γ. Αάϊος μετά 100 περίπου στρατιωτών έξήλθε τής 
Λαμίας προς τόν Καλαμάν. "Αμα τφ άγγέλματι τούτω χαρά 
έπλήρωσε τάςκαρδίας τών περί τόν Τερτίπην, έξεκίνησάν δέ 
καί αυτοί προς συνάντησιν τών έρχομένων. ο
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Οϋτω τά δύο σώματα ήνώδησαν έν Δοαμπάλνι, ένθα προ- 
σήλθον καί οί έδελον-αί Γ. Καραγιαννούλης αδελφός του έν 
τώ α'. σώμα τι λαχίου, ό Α. Τσάώονας, αδελφός τοϋ έν Κρήττι 
φονευΟέντος σωματάρχου καί ό Κ. Σούλης στρατιωτικός. Συγ- 
κατεριΘμήδησαν δέ αΰτοΐς καί οί φοιτηταί Α. Μαμιάνος, Ν. 
Κ. ΣακελλαρόπουϋνΟς, Β. Πυργόπουλος, Κ. Μαρούνγας, οί X. 
’Αλέκου καί Α. Φαρμακίδης Λαρισσαΐοι, ό ελληνοδιδάσκαλος 
Μηνάς Σαλαμίνιας καί άλλοι, άποτελέσαντες ΐσχυράν καί έκ- 
λεκτην έκ 380 περίπου άνδρών δύναμιν υπό την αρχηγίαν 
των δύο έπιΛοχιών, οΰς κατ’ έξοχήν συνέδει αγάπη αδελφική.

ΤΓερτετ«ςς g Λ .ά εο ς  είναι καί εσονται ονόματα συνδεδε- 
μένα, δίκην δύο μαργαριτών, έν μια καί τή αυτή σελίδι της 
νεωτέρας 'Ελληνικής ιστορίας* φαίνεται δέ ό'τι προωρίσΟησαν, 
ούτως είπεϊν, θύματα αναπόφευκτα προς έξιλέωσιν του άνη- 
λεούς δαίμονας, οστις τφ 1878 συνέσχε την 'Ελλάδα έν τή 
στρωμνή τής άδοξου απραξίας, είτα δ ’ έξώΘησεν αυτήν εις 
του ονείδους τό βάραθρον ! "Ανευ αύτών, τοϋ μέν θύματος νε
κρού του δέ έπιζώντος, καί των συστρατιωτών αύτών δέν θά 
ύπήρχον ίσως αίόλίγαι έκεΐναι φαειναί ακτίνες, αιτινες διασκέ
δασαν τόσην σκοτίαν καί άντεστάδμισαν τόσα του τελευταίου 
επαναστατικού. άγώνος ατυχήματα.

'Ο Δ. Τερτίπης έκ πατρός άγωνιστοϋ Κυδωνιάτου καί μη- 
τρός Θεσσαλίδος, τριακονταέτης μόλις άλλα παραστήματος 
αρρενωπού, συνενοΐ μετά παιδείας άνωτέρας καί άξιωματικών 
τινων τοϋ πεζικού οξύτητα πνεύματος καί νοημοσύνην έν γέ- 
νει,-ρώμην ψυχής καί σπανίαν δεξιότητα. Καί τοι όμως πάν
τα τά προσόντα διακεκριμένου στρατιώτου έχων παρηγκωνί- 
σΟη καί καρτερικώς ήνέχΟη άλλους άσυγκρίτως κατωτέρους 
αύτοϋ προβιβαζομένους, διότι μήτε την ειλικρίνειαν μήτε την 
αξιοπρέπειαν αύτοϋ έκέκτηντο.

'Ο Γ. Λάιος άπο Παλ.αιοξαρίου τής Δονρίδος νεώτερος τοϋ 
προμνησθέντος ήτο χαρακτήρας ήπιωτέρου, αισθημάτων τρυφε- 
φωτέρων καί άνευ σχεδόν φιλοδοξίας, μεμορφωμένος επίσης 
•καί τολμηρός άλλ’ ήττον ΐσχυράς θελήσεως καί ΰποδεεστέρας 
διοικητικής ικανότητας. Ούχ ήττον τιμώμ,ενος διά τό σεμνόν, 
τίμιον καί ειλικρινές τοϋ χαρακτήρας τά μέγιστα συνεβάλ-
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λετο εις την καλήν διοίκησιν του σώρ.ατος των ύπαξιωρ,ατικών, 
έν οις κυρίως υπήρχε δυάς αρχηγών συνενούντων πολλας τας 
στοατιωτικάς καί ΐδιωτικάς άρετάς προς εύόδιοσιν τοΰ τόσω 
ιερού ό'σω καί δυσχερούς σκοπού. 'Ο ρέν, όξειαν εχων την 
αντίληψήν καί ρ.ετ’ εύχερείας άποφασίζων επί τοΰ πεδίου 
τ*2ίς ράχης καί έν αυτή τή στιγρ.*/» της ένεργείας τό τε σχε
δίου καί τον τρόπον της έκτελέσεως αΰτοΰ, ήτο αυστηρότερος

αφιλοκερδείς προσήνεγκον έαυτοΰς £/ύρατα τη πατρίδι, έχον- 
τες την θέλησιν καρδιών εΰγενών καί άτρορ.ήτων* άλλ’ ούδεν 
έν τούτοις 5ά κατώρθουν άνευ των εκλεκτών εκείνων λοχιών, 
τών καλών δεκανέων καί τών εύππειθών στρατιωτών, οίτινες 
συνεβοήθησαν καί ΰπήκουσαν αΰτοΐς.

Τοιοΰτοι οί δύο έπι).οχίαι, οίτινες ρ,ετά δράκος συναδέλ
φου έσπευσαν νά βοηθήσωσι την έπανάστασιν, δ ι’ ην ή τοΰ 
στρατού άνάκλησις τραΰρα θανατηφόρου ήτο. ’Επί τώ σκο
πώ λοιπόν τούτω ρ.εταβάντες τνί 30 ’Ιανουάριου εις τό χω- 
ρίον Μαντασσά έξεδίιοξαν έκεΐθεν τό άπό τοΰ χωρίου Ταρ.- 
βακλή εχθρικόν άπόσπασρ,α· αλλά καθ’ ήν στιγρ.ήν κατεδίω- 
κον αύτό, ό από Ετυλίδος λοχίας II. ’Αθανασίου, δστις εΐχεν 
μείνει αυτόθι ώς φρουρά ρετά 25 στρατιωτών, καταλιπών 
την ίάέσιν του άπήλθεν εις τό έλληνικόν έδαφος ρ.ετά 10 άν- 
•δρών. Οΰχ ήττον τό λοιπόν σώρ.α έξηκολούθησε καταλαρβά- 
νον τά πέριξ χωρία καί έκδιώκον έκείθεν τούς τε άνθισταρέ- 
νους εγχωρίους ’Οθωμανούς καί τάς εύαρίΟρους στρατιωτικάς 
φρουράς. "Εφευγον δέ οί πάντες προτροπάδην άρα τνί $έα 
τών φοβερών Καρά-Νιζάμ !

Ουτιο ρετά τινας $ριαρ.βευτικάς άψιραχίας έν Μαντασσφ, 
Ταρ.βακλή καί Καρατσαλη τνί 3 Φεβρουάριου ρετέβησαν εις 
Παλαρ.ά, ίνα πορισΟώσι τά έπιτήδεια καί προ πάντων πολε- 
ρεφόδια, άπερ καθ’ ολοκληρίαν έν ταϊς προρ,νησθείσαις άψι- 
μαχίαις εΐχον δαπανήσει. Δυστυχώς άποτυχόντες διά την συ
νήθη τών στρατιωτικών αρχών άντίπραξιν, άπεφάσισαν νά
ρεταβώσιν εις την επαρχίαν ’Αγραφων, ένθα τά τής έπανα-
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στάσεως « ι̂εύθυνεν ό Κ. ’ίσχόμαχος’ ένισχυθέντες Sk καί υπό 
35 εθελοντών τού ηγουμένου ’Αν<^ινίτσης ’Ιακώβου, υπό τόν 
ανεψιόν αυτού Σ. Δήμον, έξεκίνησαν από Παλαβά τνί 4 Φε
βρουάριου. Περί τό εσπέρας άφικόμενοι είς Δερελί εύρον 80 
όπλίτας υπό τόν Δ. Στράτσον καί Ε. Κόντον, ούτινος οί βύο 
αδελφοί ίιέμενον, λοχίαι ό'ντες, έν τώ σώμα τι των υπαξιωματι- 
κών καί ήνώθησαν μετ’ εκείνων. Τγ S’ έπιούσνι μετέβησαν 
εις Δρανίσταν, όπου εύρίσκετο ό Δ. Σούτσος, έπανελθών μέν 
έν Λαμία μετά τοΰ ελληνικού στρατού, αΰθις βέ μεθ’ ημέρας 
τινας εςελθών καί άγων 200 περίπου έθελοντάς μετά ορεινού 
τηλεβόλου. ’Ενταύθα συσκέψεως γενομένης, ώπεφασίσθη ή γε
νική συνεννόησις μεΟ’ ό'λων των εγγύς επαναστατικών σωμά
των προς επιτυχή είς τό εφεξής σύμπραξιν.

ΑΨΙΜΑΧΙΑΙ ΤΣΑΜΑΣ ΜΑΝΤΑΛΑΡ ΧΑΛΑΜΠΡΕΖΙΟΥ

ΕΚΔΙΩΞΙΣ ΤΠΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ

Κατά τό βραχυχρόνιον διάστημα της εξόδου καί επανόδου 
τού ελληνικού στρατού τα διάφορα επαναστατικά σώματα 
*έν έ'μενον αργά επί τοΰ τουρκικού εδάφους αλλά τολμηράς 
έπι^ρομάς έξετέλουν, έκίιώκοντα καί άπό των γωρίων τάς 
ευαρίθμους τουρκικάς φρουράς. Ούτως ή μέν φρουρά Σμοκόβου 
έξε^ιώκετο τή 19 ’ίανουαοίου, ή Sk Ρεντίνα κατελαμβάνετο 
τνί 23 τού αυτού υπό των σωμάτων Γαλή, Ζαυλούμη καί 
Σισμάνη μετά τριήμερον πολιορκίαν συνεπεία συνθηκολογη- 
σεως. "Υστερον 3’ άφικομένου καί τού Κ. ’ίσχομάχου μετά τού 
I. ’ίγγλέση έσχηματίζετο υπό των εγχωρίων προκρίτων Μ. 
’Αναγνωστοπούλου, Χασαπί^ου, Τσιλιρί^ου καί άλλων επα
ναστατική επιτροπή. ‘Ωσαύτως τό υπό τόν Ν. Κοντογιάννην 
σώμα έμάχετο έν Τσαμάς κατά - των εγχωρίων Τούρκων καί 
τινων ’Αλβανών, πληγωθέντος τοΰ Δ. Γ. Δε^ούση' κατελθόν 
Sk είς τά πεδινά χωρία Καραλάρ καί Κιουπριντσί ένθουσιω- 
$ώς έγένετο ύποβεκτόν υπό τών κατοίκων, αλλά περί τήν 
3είλην της 25 συμπλακέν έν Μανταλάρ πρός τινας Κιρκα- 
σίους καί εγχωρίους Τούρκους άπέκρουσεν αυτούς, συνέλαβε
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δέ καί τινας αιχμαλώτου;, έν οίς τόν από ’Ασλανάρ Καρά- 
Χαλνίλ’ δύο μέν των επαναστατών τραυματισθέντων, τοΰ Β. 
Λεύτου καί Δ. ’Αργυρίου, ενός δέ, του άπό Σπερχειάδος Γε- 
ωργούση φονευθέντος.* Ούτως από ττ,ς όροθετικτ,ς γραμμνίς 
μέχρι Δομοκοΰ καί Χαλαμπρεζίου, τούτέστι των χωρίων Ρεν- 
τίννις, Θραψιμ,ίου, Σμοκόβου, Δρανίστας, Τσαμάς, Κα'ί'τσνις, 
Νιζνϊροΰ, Παναγίας, Δαουκλνί, Δερελη, ’Ορχανιέ, ’Αμαρλάρ, 
’Ασλανάρ, Βαλαβανή, Πασσαλνί, Βελεσσιώτες, Σκαρμίτστ,ς καί 
των προς Δ. τοΰ Χαλαμπρεζίου, νίτοι Αουτροϋ, Παλτ,ουρίου, 
Βελεσσίου, *Αγ. ’ΐωάννου, Αακρέ καί Ζογλόπη, καί των π ε 
δινών Ζαρχανάτων, Κουβανώτων καί Φίλιων οί Τούρκοι έξε- 
δκόχθνισαν, οί δέ έπαναστάται κατεΐχον αυτά άφόβως, σπου
δαιότερα διανοούμενοι, οτε ή άνάκλν,σις τοΰ έλλκνικοΰ στρα
τού τούτους μέν άπενεΟάρρυνε, εκείνους δ ’ ένεθάρρυνε καί τώ 
αίσΟπματι τνίς άντεκδικτ,σεως αύτών ευκαιρίαν παρέσχε.

’Εν ω λοιπόν τό σώμ,α των ύπαξκοματικών εύρίσκετο είσέτι 
έν τοΐς άνατολικοΐς χωρίοις τοΰ Δομοκοΰ τά τοΰ Ζουλούμε καί 
Σισμάνκ, ά'γοντος καί τό του εις Φουρνά μεταβάντος Γαλή, 
κατεΐχον τό Χαλαμπρέζιον συμποσούμενοι εις 300 περίπου, 
ότε περί τλν 4 μ. μ. τνίς 31 ’Ιανουάριου παρετηρνισαν άπό- 
σπασμ.α 400 Τούρκων οιτινες, ύποβον)()ούμ,ενοι υπό 200 περί
που ιππέων, έπνίρχοντο κατά τοΰ χωρίου άπό τνίς πεδιάδος 
καί κατέλαβον μετ’ ολίγον τον προ αύτοΰ μύλον. Οί έπανα- 
στάται έξ απροόπτου σχεδόν καταλνίφδέντες άντεπεςήλθον 
^αρραλέως. *0 Δ. Ζουλούμκς καί ό Γ. Βελούλας σπεύσαντες 
μετά 25 άνδρών διέβν,ταν τον διά τοΰ χωρίου ρέοντα Σο<ρα- 
δίτνιν ποταμόν καί κατέλαβον τνιν ’Αν. εκείνου κειμένην όχυ- 
ράν $έσιν Σκάλαν, δεσπόζουσαν τοΰ προμννισθέντος μύλου, 
νίρξαντο δ ’ αύτόθεν σφοδροΰ καί εύστοχου πυρός κατά των 
έφορμώντων εχθρών.

Προς δυσμάς τοΰ χωρίου- υπάρχει λόφος, 8ν έπαναστάται 
καί Τοΰρκοι εσπευδον έπίσνις νά καταλάβωσι, προλαβόντες 
δέ οί τελευταίοι ανύψωσαν έπ’ αύτοΰ τ'όν ημισέληνον" άλλ’ ό

• * Τή’ς αψιμαχίας ταύτης συμμετε'σχε καί ό αδελφός τοΰ σωμα
τάρχου Δ. Κοντογιάννης, άπελθών μετά ταΰτα εις τά ’ίδια.
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I. Σισμάνης μετά τών ύπ’ αυτόν άντρων καί τινων του σώμα
τος των αδελφών Ζουλούμη έφορμα κατά του έχθροϋ' πρώτοι 
οί II. Γιαταγάνας, Α. Σπανός καί I. Καρπενησιώτης επιτίθενται 
καί ή συμπλοκή έξακολουθεΐ πεισματο&δης. Τέλος συν τοίς 
άλλοις φονεύεται και ό σημαιοφόρος των Τούρκων άπό των 
χειρών τού οποίου ό ΓΙ. Γιαταγάνας αρπάζει τήν εχθρικήν ση- 
μ.αίαν. Ούτω μετά 3 ωρών επίμονον συμ.πλοκήν, ό εχθρός ήναγ- 
κάσθη νά υποχώρηση παραλαβών περί τούς 26  ©ονευμένου; καί 
τραυματίας, ών τινες άπιυλοντο έν τώ ποταμ.ώ, έν ώ έκ των 
επαναστατών είς καί μ.ύνος έφονεύθη, δύο δ ’έτραυματίσθησαν.

Περί τήν εσπέραν τά προμνησθέντα επαναστατικά σώμα
τα, άμηχανουντα περί τοϋ πρακτέου, έπορεύθησαν είς Θραψί- 
μιον, ώς καί ό Ν. Κοντογιάννης 3ιά Καΐ'τσης τοϋ Δομοκοΰ είς 
Σμόκοβον, ένθα τό άρχηγεΐον τού Κ. ’ίσχομάχου, έ'χοντος φρου
ράν 100 άντρων, έν οίς ό Βελούλας καί Λέλης. ’Ενταύθα μ.ετά 
τινας ήμέρας άφίκετο καί τό σώμα των ύπαςιωματικών, μ.εθ’3 
άπεφασίσθη έκαστον των σωμάτων νά καταλάβν) τάς καταλ
λήλους δέσεις άμύνης, 'ίνα πριν ή προβώσιν εις εχθροπραξίας 
λάβωσι τήν άναγκαίαν πρόνοιαν περί οπλών, πολεμεφοδιων, 
τροφών καί των άλλων προς σοβαράν έπανάστασιν επιτηδείων.

ΤΙΙτο δέ εργον δυσχερέστατον κατά τήν ώραν εκείνην τού 
έτους ή μεταφορά πολεμικού υλικού άπό μ,εγάλων αποστά
σεων, δι’ Ιλλειψιν φορτηγών* συνέβη δέ ώστε κιρβάνιον εγχω
ρίων, οϊτινες ποοθύμως είς τούτο συνέδραμον, μεταβάν άπό 
των Δ. ’Αγράφων είς Λαμ.ίαν ή Μάκρεσι, τούτέστί διανΰσαν 
4 ήμερων δρόμον ίνα μεταφέον) έκείθεν πολ,εμ,εφόδια τοϊς έ- 
παναστάταις, ν’ άγγαρευθή δι’ υπηρεσίαν τού τακτικού στρα
τού καί άποσταλή είς Καοπενήσιον ! Ούτω δέ ό ζήλος τών 
εγχωρίων έξέλιπε φοβουμένων νά μ,εταβώσιν είς τήν έλευθέ- 
ραν 'Ελλάδα, 'ίνα μή άγγαρευθώσι τά φορτηγά αυτών.

’Εν τοσούτω τά μέν σώματα Ν. Κοντογιάννη, I. Σισμάνη 
καί αί υπό τούς λοχίας I. Θεοδώοου καί Α. Μινωγιάννη δύο 
διμοιρίαι τοϋ σώματος τών ύπαξιωματικών έμειναν έν τω έν 
Σμοκόβω άρχηγείιρ, τό σώμα τών Ζουλούμ.η κατέλαβε τό 
θοαψίμιον, ό Γαλής τήν Καστανιάν, οί Στουρνάραι τήν Ρεν- 
τίναν, τό δ’ επίλοιπου σώμ.α τών ύπαξιωματικών μετά τού
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Δ. Σούτσου το Αουτρόν, κέντρον ένεργεία; των Κάτω ’Αγρα
φων καί του Κάμπου* τφ $έ 6 Φεβρουάριου άπέστειλαν εΐ; 
τά πεδινά χωρία ισχυρόν άπόσπασμ.α υπό του; Κόντον, Στρα- 
τσον, Κιρόζην, Θ. Λάζον, Μιμικόν καί άλλου; προ; μεταφο
ράν σιτηρών καί άλλων τροφίμων άπό των αποθηκών τη; Τουρ
κική; Ιίυβερνησεω;. "Οντω; Si  ή εΐ; Σμόκοβον μεταφορά αυ
τών ήρξατο ευθύ; τη έπιούσφ, καθ’ ην άφίκετο καί ό αξιόλογο; 
λοχία; Π. Θεο^ούρου μετά 64 εύζώνων.

ΜΑΧΑΙ ΤΗΣ ΣΕΚΑΤΖΗΣ

Μέχρι τη; 9 Φεβρουάριου ή υπό τών άποσπασμ,άτων κυρίω; 
του σώ{Λατο; τών ύπαξιωματικών καί του Δ. Σούτσου περισυνα- 
γωγή τών τροφών έξηκολούθησε τακτικώ;, οπότε ήγγέλθη τώ 
τελευταίω, ότι ό έν Ζογλόπη Καμένων Γαλή; αποπειραθεί; νά 
πολιορκητή του; έν τώ χωρίω Σεκλύζη 150— 200 ’Αλβα
νού; άντεπολιορκήθη ύπό επίκουρων εκ Καρ^ίτση; καί μέγαν 
^ιατρέχων κίνδυνον έζητει κατεπειγόντω; επικουρίαν. Τό άγ
γελμα τοΰτο άφίκετο προ; τό εσπέρα; ώστε αδύνατον ητο 
νά έκκινησωσι προ τη; νυκτό;. ’Εν τούτοι; ό Δ. Σούτσο;, όσ- 
τις έσπευσε ν’ άγγείλνι καί τφ  Κ. ’ίσχομάχω τά ^ιατρέχον- 
τα, διέταξε τον ά.ποσπασματάρχην αΰτοϋ Μιμικόν, εγγύτερον 
ευρισκόμενον μετά του Δάμιτσα, νά σπεύσφ μετά 80 περίπου 
άνόρών εΐ; Σέκλυζαν καί καταλάβφ δέσιν επίκαιρον μέχρι τη; 
άφίξεω; του λοιπού σώματο; καί τού τών ύπαξιωματικών.'”Ον- 
τω ; καί ή ό'ύναμι; αυτή έξεκίνησε τφ Δευτέρα τού μεσονυκτίου 
άπό τών χωρίων Λουτρού καί Χαλαμπρεζίου, σπεύ^ουσα εΐ; 
Σέκλυζαν, ότε <̂ έ προσηγγισεν εΐ; Παλφούρι, όπου τφ έσπέρα 
συνεπεία τη; αύτή; εΐόησεω; κατήλθον άπό Θραψιμίου οί ά- 
^ελφοί Ζουλούμη, ό Δ. Σούτσο; πορευθεί; προ; αυτού; έπλη- 
ροφορήθη ότι ό Γαλή;, τφ βοήθεια τού λοχίου Κουσοπούλου 
μετά 17  εύζώνων έκ τού ελληνικού σταθμού τού ’ΐτάμ,ου καί 
τών βλαχοποιμένων ά^ελφών Παπαπολύζου, ήδυνηθη νά ύ- 
ποχωρησφ εΐ; Ζογλόπην, άπολέσα; 4 άν£ρα;. Μ’ όλα ταΰ- 
τα άπεφασίσθη νά έπέλθωσιν άπαντε; κατά τή; Σεκλύζη;
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καί καταλάβωσιν εί δυνατόν αυτήν, ό'περ άσκοπον δλως.
'Η συγκέντρωσις των υπό τους Κόντον, Α. Τζαβάραν, Μι

μικόν, Θ. Λάζον, Ε. Ραχιώτην καί λοιπούς έν τοις πέριξ χω- 
ρίοίς ευρισκομένων αποσπασμάτων, λαβόντων προηγουμένως 
προς τούτο παραγγελίας, έγένετο είς Βελέσι, ένθα άφίκετο 
καί τό υπό τούς αδελφούς Ζουλούμη σώμα’ μεθ’ ύ προΰχο>- 
ρησαν είς Σεκλυζαν τή οδηγία των εγχωρίων Λάμπρου, Ζαρ- 
κάδα καί άλλων βλαχοποιμένων, περικυκλιυσαντες πανταχό- 
Οεν τούς έχθρούς, οϊτινες άφ’ ενός μέν κατεΐχον την έκτος 
τού χωρίου επί τίνος λόφου εκκλησίαν καί τινα οχυρόν πύρ
γον, άφ’ ετέρου δ ’ είχον ανεγείρει όχυρώμ.ατα επί λόφου δε
σπόζοντος των πέοιξ. Καί οί μ.έν αδελφοί Ζουλούμ.η καί ύ Ε. 
Ραχιώτης κατέλαβον τάς Δ. της Σεκλύζης δέσεις προς άπό- 
κρουσιν έζόδου των εν αυτή ολιγάριθμων Τούρκων" ό Δ. Σοϋ- 
τσοςμετά τού ορεινού τελεβόλου, προς ύποστήριζιν τού οποίου 
παρέλαβε διμοιρίαν ςφατιωτών,άνέλαβε νά προσβάλφ άπό των 
λόφων των Μαυρολιθάρων την εκκλησίαν καί τά επί -των υψω
μάτων εχθρικά οχυρώματα" ό Δ. Τερτίπης μετά τού ήμίσεως 
σώματος των ύπαξιωματικών διεύθυνε την προσβολήν άπό 
τού προς Β. πεδινού μέρους καί ό Γ. Λάιος έτοποθετήθη είς 
τούς πρόποδας τής ράχεως Γκόβας καί παρά τον ΒΔ. ρέον- 
τα χείμαρρον, όπως άποκρούσφ τήν άπό Καρδίτσης, ώραν πε
ρίπου άπεχούσης, άναμενομένην τουρκικήν επικουρίαν.

Μετά τήν ως άνωθι τοποθέτησίν, τό σύνθημα τής μάχης 
έδόθη διά τού πριυτου κρότου τού τηλεβόλου, ό'περ δυστυχώς 
μετ’ ολίγον έφάνη οτι ούδεμίαν ήδύνατο νά προξενήσφ βλά
βην ! Οί έν τοΐς όχυροϋμασιν ’Αλβανοί, οΐτινες κατ’ άρχάς κα~ 
τελήφθησαν υπό δέους, έννοήσαντες τούτο ήρξαντο αδοντες 
καί προκαλούντες, οίστε ό Δ. Σούτσος ήναγκάσθη νά μετακί
νησή αύτό καί προσπελάσ·/) εις άπόστασιν 500 περίπου μ.έ- 
τρων, αλλά μετά τινας έκπυρσοκροτήσεις κατέστη εντελώς 
άχρηστον, δφαυσθέντος τού κιλλίβαντος αυτού.

Ούτως οί Τούρκοι ίύαρρούντες είς τάς όχυράς δέσεις αύτών, 
καί ταχειαν άναμένοντες τήν άπό Καρδίτσης έπικουρίαν, ή- 
μύνοντο καρτερικώς, πυκνόν έκτοξεύοντες πυρ διά των οπισθο
γεμών όπλ<υν αύτών κατά των επιτιθεμένων επαναστατών.
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Περί τήν μεσημβρίαν έπεφάν·/) άπό Καρδίτσας ί'λνι εχθρικόν 
ιππικού καλπάζουσα καί προς τήν Σέκλυζαν διευθυνομενη. 
Ταύτ*/)ν παρατγ,οήσας ό Γ. Λάιος διέταξε τούς ύπ’αύτόν στρα- 
τιώτας καί ολίγους έθελοντάς ν’ άφήσωσιν άνενόχλητον, ί'να 
πλησιάσφ καί διαβή τον ποταμόν* τούτου δέ γενορ-ένου, έ- 
πετέθτ) αυτή έκ των νώτων. Εις τήν αίφνιδίαν ταύτκν προ? 
σβολήν οί ιππείς ρ.ή δυνάρ.ενοι ν’ άντιστώσιν έτράπνισαν εις 
τό προς άνατολάς τής Σεκλύζν,ς πεδίον, τιθέμενοι ύπό τήν 
οκέπΥ,ν των άπό τίνος πύργου πυρών 20 περίπου ’Αλβανών 
υπό τόν ίδιοκτήτν,ν βένιν τής Σεκλύζνις.

Είς τούς πυροβολισμούς τοΰ σώματος του Γ. Λαΐου, ό Δ. 
Τερτίπης ΰποπτευθείς τήν άφιξιν ίσχυράς τουρκικής έπικουρίας 
παραλαμβάνει μετά τοΰ Π. Θεοδώρου ύπαξιωματικούς τινας 
καί ευαρίθμους άντρας καί σπεύδει προς ένίσχυσιν. Ούτως ή 
επικουρική αύτ·/ι δύναρ,ις τών έπαναστατών συναντήσασα τήν 
των Τούρκων έπετέθτ) αυτής κατά μέτωπον, έν ώ ό Γ. Λάιος 
έξηκολούθει τήν έκ τών νώτων καταδίωξιν.

Οί Τούρκοι ιππείς εύρεΟέντες ούτω ρ,εταξύ δύο πυρών έ- 
τράπνισαν εις άτακτον καί δρορ,αίαν φυγήν, έπανέκαρ.ψαν δ ’είς 
Καρδίτσαν διά τοΰ χωρίου Ροΰσι, άφ’ οΰ έφονεύθνισαν καί έ- 
τραυματίσθν,σαν 18 περίπου ά'νδρες καί 2 0  ίπποι, άφήκαν δέ 
είς χεϊρας τών επαναστατών φορτίον πολεμεφοδίων καί τινα 
πολύστροφα, άτινα έ'ρριπτον φεύγοντες.

Τ1Ιτο ώραΐον τώ οντι τό δέαρ,α ιππέων φευγόντων κ α ίδ ι-  
ωκορ.ένιυν ύπό πεζών έν εΰουτάτω καί ορ.αλώ πεδίω ! ·
·· ’ΕνθουσιασΟέντες οί έπαναστάται έκ τής τοιαύτνις επιτυ
χίας, έζήτησαν νά ποιήσωσιν έφοδον διά τής λόγχες κατά 
τών έν τοΐς όχυρώμασιν ’Αλβανών. Τότε ό Τερτίπης καί Λάϊος 
παρετήο/ισαν ότι τό τοιοΰτο δεν ήτο φρόνιρ.ον, καθ’ όσον οί 
■έχΟροί καλώς ώπλισρ,ένοι καί (οχυρωμένοι ήσαν, ό δέ πέριξ 
χώρος όλος πεδινός ών οΰδεμίαν παρεΐχεν είς τούς έπιτιθε- 
μένους σκέπνιν* άλλ’ ί'να μή τυχόν παρεξηγνιΟώσι, διεκήρυ- 
ξαν ότι αποδέχονται τήν έφοδον, ύπό τόν όρον όμως νά τα- 

-χθώσιν έν τοΐς προμάχοις. Τήν άπόφασιν ταύτκν έγνωστο- 
ποίησαν καί τώ Δ. Σούτσω, κατελΟόντι προς αύτούς, όπως 
συγχαρή.έπί τή .γενναία τοΐς.ίπ.πεΰσιν. επιθέσει. Κ,αί .$ύτ,ος δε
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παρετήρησεν επίσης ό'τι έΟεεόρει ριψοκίνδυνον τό διάβημα, άλ- 
λ’ δτι. άπαξ άποφασισδέν άπεδέχετο.

Τοιουτοτρόπιυς ή έφοδος διετάχθη και είς τόν ήχον των 
σαλπίγγων οί έπαναστάται άργησαν θαρραλέοι, προηγουμένων 
των Τερτίπη, Άα'ί'ου καί Σούτσου. Καί έφ’ ικανόν μ.έν μετ’ α
λαλαγμών προέβησαν άλλήλους άντιφιλοτιμούμενοι, φθάντες 
δέ είς άποστασιν 150 περίπου βημάτων άπό των τουρκικών 
όχυροψ,άτων έ^ετέθησαν- είς φοβερόν φονικόν πυρ, ώστε ή $υ- 
σία ήτο μεγίστη καί ανωφελής. Συν άλλοις δέ 3ύμασι πίπτει 
νεκρός καί ό γενναίος σημαιοφόρος Ν. Βοΰλγαρης Μακετών, 
ούτινος τήν σημαίαν κατώρΟωσε νά διασώσνι μετά προφανούς 
κινδύνου δ άπ’ ’Αγρίνιου τής Γορτυνίας νεαρός άλλ’άτρδμητος 
εθελοντής Ιίωστής Β. Παπαίωάννου.

Προ του σφο^ροϋ τούτου εχθρικού πυρός οί έπαναστάται 
ήναγκάσθησαν νά πέσωσι πρηνείς καί άναστείλωσι τέλος τήν 
έφοδον, έννοοΰντες οτι αδύνατον ήν επί πλέον νά προχιορήσωσι* 
μ.ετ’ ού πολύν δέ χρόνον ήρξαντο υποχωροΰντες έκ διαλειμμά
των, τελευταίοι δε οί Σοΰτσος, Αάϊος καί Τερτίπης. ‘Ο τ ε 
λευταίος μάλιστα πλέον τών άλλοον προκεχωρηκώς ήναγκά- 
σθη νά ύποκριθή έφ’ ικανόν τον νεκρόν, οΰτω δ ’ έξαπατήσας 
τους Τούρκους, υπό τά βλέμματα καί εντός τών βολών τών 
οποίων εκειτο, καί έπωφεληθείς τής στιγμ.ής, καθ’ ήν τό πυρ 
έκόπασεν, έσώθη διά ταχείας φυγής.

Κατά τήν εναρζιν τής εφόδου τών επαναστατών κρότος 
τηλεβόλου είχεν αγγείλει τοϊς 7Γθλιορκουμένοις Τούρκοις τήν 
προσέλευσιν επικουρίας, ήν βεβαίως έβλεπον άπό τών υψηλών 
αυτών δέσεων άπό στιγμής είς στιγμήν προσεγγίζουσαν, δ ι’ο- 
περ καί ένεκαρτέρουν. Τώ ό'ντι ολίγον μετά τήν αποτυχίαν 
τής προεκτεΟείσης εφόδου 1 0 0 0  περίπου πεζοί καί 150 ιπ 
πείς μετά τηλεβόλου έφάνησαν σπεύδοντες άπό Ιίαρδίτσης 
κατά τών πολιορκούντων. Τότε οί έπιλοχίαι Τερτίπης καί 
Αάϊος μετά του Δ. Σούτσου καί τοϋ Ε. Ραχιώτου, αφέντες τήν 
έςακολούθησιν τής πολιορκίας τοίς άδελφοϊς Ζουλούμ.η καί 
λοιποίς, έπέπεσον μ.ετά τών ύπαξιωματικών καί στρατιωτών 
καί τινων ά'λλων εθελοντών τοϊς έπελθοΰσι έχθροϊς τετραπλά- 
σίοις σχεδόν καί έν πεδινώ χοόρω.
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'Η συμπλοκή ΰπήρςε σφοδρά, αιματηρά καί λυσσαλέα, δι- 
αρκέσασα έπί 3 περίπου ώρας, καθ’ ας τό σώμα κυρίως των 
ύπαζιωμ-ατικών απέδειξε τί ό ελληνικός στρατός ήδυνατο νά 
κατόρθωσα) εκ του συστάδην τώ έχθρώ {/.αγόμενος. Τέλος οί 
Τούρκοι χάρις εις τό έπελΟόν σκότος κατώρΟωσαν νά σώσωσι 
τό τηλεβόλον αυτών, φεύγοντες άτάκτως και |Λετ’ απώλειας 
επέκεινα των 80 φονευμ,ένων και τραυματιών, ενώ έκ τών ε
παναστατών κατ’ ευτυχή δσω και παράδοξον σύμπτωσιν όλί- 
γιστοι έφονεύθησαν ή έτραυματίσθησαν.

'Ωμολογουμένως ή ή αέρα αυτή ύπήρξεν ημέρα θριάμβου 
3ιά τά  επαναστατικά ό'πλα, πολλοί 3έ τών ύπαξιωματικών, 
στρατιωτών και εθελοντών Αρίστευσαν. ’Εν τούτοις όμως 3εν 
συγκαταλέγεται δυστυχώς και ό λοχίας Ν. Κουρεμένος, δς- 
τις μετά τής διμοιρίας αυτού έθεάτο μακρόθεν τά γενόμενα, 
λέγων τοΐς έπί τούτω 3υσανασχετοΰσι όπλίταις, δτι τοιαύ- 
την είχε παρά τοΰ, Τερτίπη διαταγήν. Μετά τήν μάχην οί 
τροπαιοΰχοι έπαναςνάται, οϊτινες άπό τοΰ μεσονυκτίου «^ετέλε- 
σαν νήστεις, πολλοί 3έ και καπών έστεροΰντο, εΰρέθησαν έν 
^υσχερεΐ δέσει' δθεν τήν νύκτα τό σώμα τών ύπαςιωματικών 
καί τό ήμισυ τοΰ Δ. Σούτσου μετέβησαν και ^ιενυκτέρευσαν 
εις Καλλιφώνι, ό 3ε λοχίας Π. Θεο^ώρου, ^ιακριθείς έν τή 
μάχη ταύτνιμετά τών 60 εΰζώνων, εις τό χωρίον Βελέσι, οπού 
μ,ετηνέχΟησαν και οί τραυματίαι υπό τοΰ παρακολουθοΰντος 
τά επαναστατικά σώματα ίατροΰ Γ. Δέτσου. Τό έτερον ή'μι- 
συ τοΰ σώματος τοΰ Δ. Σούτσου υπό τον Μιμικόν καί Βαλα- 
τσαίους, τό τοΰ Ζουλούμη και ά'λλων 3ιενυκτέρευσαν ολίγον 
άπωτέρον τών έν Σεκλύζτ, δέσεων αυτών' άλλά τήν νύκτα 
οί Τούρκοι— καί τοι άί/θόνους τροφάς καί πολεμε-ρό^ια έ'χοντες, 
έν τώ μ. έσω τριών στρατιωτικών κέντρων ευρισκόμενοι, 
τής Καρ^ίτσης, Φαναρίουκαί Τρικάλων— έξελθόντες λάθρα κα- 
τέφυγον είς Καρδίτσαν. ‘'Οταν οί έπαναστάται ένόησαν αύ- 
τοΰς §ια'ρυγόντας καιρός πρός κατα'ϊίωξιν 3έν ΰπήρχεν' δθεν 
τό σώμα τών Ζουλούμη μ,ετά τινων ά'λλων ήρκέσθη νά κατα- 
λάβν) τάς υπό τοΰ εχθρού έγκαταληφθείσας δέσεις.

"Η^η άνέτελλεν ή έν^οζιντέοα τής 11 Φεβρουάριου.
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Τή έπιούσνι οί έν Καλλιφώνι υπό τον Δ. Σουτσον, Γ. Λάιον 
και Δ. Τερτίπην, πληροφορηθέντες τήν φυγήν του εχθρού καί 
φρονουντες ό'τι αυθημερόν μάχη δέν $a συνεκροτείτο, ήρξαντο 
συλλέγοντες αύθις καί άποστέλλοντες τρόφιμα εις Λουτρόν, 
τοίς δέ στρατιώταις διέταξαν νά καθαρίσωσι τά όπλα αυ
τών' δτε περί τήν 8 ώραν καταφθάνει άγγελλα, δτι ισχυρά 
τουρκική δύναμις ώδευε κατά των έν Σεκλύζγ.

’Αληθώς περί τήν 6 πρωινήν ώοαν έξεκίνησεν από Καρδί- 
τσης πο7·.υάριθμος οθωμανικός στρατό; έκ 2,300 περίπου πε
ζών καί τινων ιππέων μετά δύο τηλεβόλων υπό τόν υποστρά
τηγον Χασάν-πασά, συμπολεμιστήν του Σουλεϊμάν έν Σίπ- 
κα, ήρξατο δέ πλημμυρών τήν πεδιάδα, έρρυθμους καί βρα
δέως άλλ’ άδιακόπως προβαίνων.

Οί έν Σεκλύζ'/) έπαναστάται, ήτοι οί αδελφοί Ζουλούμη, ό 
Ε. Ραχιώτης, Θ. Λάζος καί το υπό τους Βαλατσαίους από
σπασμα τοϋ Δ. Σούτσου, κατοπτεύσαντες το πλήθος των πο
λεμίων, μόλις φθάντων εις Νταουτ καί Ζαΐμ/άπεφάσισαν μετά 
τινας ενδοιασμούς ν’ άντιστώσιν αύτοΐς. Καί οί μέν πρώτοι διέ- 
μ.ειναν κατέχοντες τήν ’Εκκλησίαν, ό Ε. Ραχιώτης κατέλαβε 
τόν εις τους πρόποδας του ύψιόματος τής έκκλησίας υδρόμυ
λον, οί δε λοιποί έτοποθετήθησαν έν τοϊς πέριξ.

Οί Τούρκοι περί τήν 8 μ. μ. ήρξαντο τής έπιθέσεως κατά 
των έν Σεκλύζφ διαιρεθέντες εις δύο πτέρυγας, ών ή δεξιά 
προσέβαλε τους ύπό τόν Ε. Ραχκότην 50 άνδρας, ο'ίτινες με
τά γενναίαν άντίστασιν ήναγκάσθησαν νά ύποχωοήσωσι προς 
τήν εκκλησίαν καί ένωθώσι μετά των ύπό τούς αδελφούς 
Ζουλούμη, ο'ίτινες τή βοήθεια των Θ. Λάζου καί Βαλατσαίων, 
άποκρούσαντες δύο επανειλημμένα; εφόδους ύπό τό πύρ τών 
τηλεβόλων, ήγωνίζοντο ήδη καί κατά τρίτης σφοδράς καί επί 
μάλλον πεισματοίδους.

‘Π στιγμή ήτο κρίσιμος οτε έπεφάνη σπεύδων άπό Βελε- 
σίου ό ανδρείος άλλ’ άτυγής λογίας Π. Θεοδώοου μετά τών 
60 ώκυπόδων εύζώνων αυτού καί 50 ετέρων εθελοντών, έ- 
πετέθη δέ πάραυτα μεθ’ ορμής κατά τής αριστερά; τών Τούρ
κων πτέρυγος. Ταύτογρόνως άφίκοντο καί τά σώματα τών Ν. 
Κοντογιάννη καί I. Σισμάνη, άτι να ήνώθησαν μετά τών άδελ-
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φών Ζουλούμη. Μετ’ ού πολύν χρόνον καταφθάνει καί ό &, 
Σοΰτσος μετά του υπολοίπου σώματος αυτού, ό'στις καταλαμ
βάνει την προ; τά Μαυρολίθαρα ’Ανατ. δ&σιν, διευθύνουν καί 
του; ευρισκομένους ή άφικνουμένους εκεί έΟελοντάς.

Περί ώραν 9 ι />2 κατέφθασεν έν σπουδή τό σώμα των υπα- 
ξιωματικών, δπερ ένισχυόμενον καί Οπό τινων των του Ν. Κον- 
τογιάννη παρέσχε δείγμα εύτολμίας άξιοθαυμάστου. Εις τρεις 
γραμμά; άναπτυγθέν έν ανοικτή πεδιάδι άμπέλοις πεφυτευ- 
μέν/i, ήρξατο ζωηρά; έπιδέσεως κατά των οθωμανών, ών τάς 
στηλας τετράκι; παρασαλεύει. Τούτο παρατήρησα; ό Χασάν- 
πασάς, άπομακρύνει τον κατά των έν Σεκλύζφ έπαναστατι~

κκουν οχυρωμάτων αγωνιςομενον στρατόν, αφει; επιτηρητικην 
ακροβολιστών γραμμήν, καί μεθ’ όλης σχεδόν της λοιπής δυ- 
νάμεως έπέρχεται τώ σώματι των έν τή πεδιάδι υπαξιωματι- 
κών,προσπαθών ά'μα διά πλαςαΰν υποχωρήσεων νά προσελκύσν] 
αύτό άπωτέρω ώστε καί εύκολώτερον νά δυνηθή νά προσβά- 
λή 8 ιά τοϋ ιππικού έκ τών νώτων, χωρίς οί έν τοΐς όχυρώ- 
μασι έπαναστάται νά δύνανται νά βοηθήσωσιν αύτό. Τό στρα
τήγημα τούτο έννοήσαντες οί ύπαξιωματικοί δέν παρεξετράπη- 
σαν, ώλλ’ έξηκολούθησαν την μάχην πρηνείς καί έν τάξει α
ραιά, λίαν δέ κράτερώς μέχρι της 1 μ. μ. οπότε ή σάλπιγξ καί 
φωναί από τών περί την Σέκλυζαν λόφων έκάλουν αυτούς 
εις όποχώρησιν' διότι σώμα νέον, ώ; εχθρικόν νομιζόμενον, ή- 
πείλει νά καταλάβφ τά νώτα αυτών. Οί έπί κεφαλή; τών 
μαχομένων Τερτίπης καί Λάϊος, μη βλέποντες ως έκ τής 
χθαμαλότητος τού έδάφους τού; έπερχομένους, δέν έπέτρεπον 
έπί πο7^ύν χρόνον τοΐς στρατιώταις την ύποχώρησιν, αλλά τέ
λος ίδόντε; αυτούς σπεύδοντας μετά συνεπτυγρ„ένων σημαιών 
ήρξαντο βραδεία; καί τακτικής ύποχωρησεως, ένω ό Δ. Σοΰ- 
τσος έδραμεν έφιππος προς άσφαλεστέραν άναγνώρισν. Ευτυ
χώς αντί έχθρών οί έπερχόμενοι ήσαν οί υπό τόν Καλαμάραν 
μετά τού Λαλιώτη καί Καμάρα, προς ου; ό Δ. Σοΰτσος πα- 
ρηγγειλε νά κατέλθωσιν εις την δέσιν, έφ’ ής οί στρατιώται 
προ μικρού έμάχοντο καί προς ήν έσπευδον αυθις, συνεπεία τής 
άναγνωρίσεως, μετά τής αυτής τόλμης την πάλην έπανα- 
λαμβάνοντες. Δυστυχώς όμως τό πρός τά δεξιά αύτών διερ-
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χόμενον ήδη σώμα του Καλαμάρα. μή προ'ίθάσαν ν’άναπτυχθή 
εγκαίρως παρέσχε τοις όθωμανοΐς σκοπόν ασφαλή, πεσόντων 
δ ’ αυθωρεί άντρων 6, οί λοιποί έτράπησαν πρός τούς παρα
κειμένους λόφους, εκτός του Ααλιώτη, Καμάρα καί Τζερεμέ, 
οίτινες ήνώθησαν μετά των μαχομένων στρατιωτικών.

Ούτω oOsv εξακολουθεί κρατερός ό άγων, χωρίς τά τουρκικά 
τηλεβόλα νά έπιφέρωσι βλάβην, ένω οί έπαναστάται έβαλλόν 
εύστόχως τούς πυροβολητάς από 8 0 0 — 1200 μέτρων. Ούχ 
ήττον όμως ήτο δυσχερής καί άνισος, διότι ένω τό σώμα των 
ύπαξιωματικών, ό Δ. Σούτσος καί τινες άλλοι έκ των διαφόρων 
σωμάτων ουτω γενναίως εν τή πεδιάό\ έμάχοντο, οί λοιποί 
ο ιετέλουν επί των λόφων άχρηστοι. Τούτου ενεκεν ό Τερτίπης 
ήναγκάσθη, παραλαβών τον λοχίαν Γκίκαν Μάστωραν, ν’ άνα- 
βή πρός αυτούς καί καλέσφ πρός έπίΟεσιν κατά τής δεξιάς 
πτέρυγος του εχθρού.

Είς τήν πρόσκλησιν ταύτην δεν έδείχθησαν δυστυχώς ά- 
παντες εξίσου πρόθυμοι καί ρ.όνον ό Ν. Κοντογιάννης, I. Σισ- 
μάνης, Θ. Λάζος καί Α. Τζαβάρας μετά εύαρίθμιον όπλιτών 
έ'σπευσαν επίκουροι των στοατκυτικών. 'Οπωσδήποτε όμως ό 
εχθρός προσβαλλόμενος ή'δη έξ δεξιών μέν υπό των μετά του 
Δ. Τερτίπη προμνησθέντων επικούρων, άπό δέ των αμπελώ
νων υπό των εύζίυνων τού Π. Θεοδοόρου καί έξ αριστερών ύπό 
του Γ. Λαίου, ήναγκάσθη περί τήν δύσιν τού ήλιου νά ύπο- 
χΐΰρήσν) τακτικώς, αλλά μέχρι Ρούσι διωκόμενος καί περί 
τούς 250 νεκρούς καί τραυματίας άπάγων.

Τοιούτο υπήρξε τό αποτέλεσμα τής τριημέρου έν Σεκλύζφ 
μάχης άσκοπου μέν καί άσυμφόρου, άλλ’ επιτυχούς καί ενδό
ξου. Δυστυχώς κατά τήν τελευταίαν ταύτην ήμέραν επληγώ- 
θα 9ανατηφόοο>ς τήν κεφαλήν ήρωϊκώς μ,αχόμενος ό πολυαγά
πητος εταίρος, ό εύγενής στρατιώτης, ό χρηστάς παρέχων ελ
πίδας λοχίας Περικλής Θεοδώρου άπό Στυλίδος τής Φθιώτι- 
δος, δν μετά επτά ήμέρας έκπνεύσαντα έκήδευσαν έν μεγά- 
λ*/ι πομπή εις Θραψίμιον. Τοιουτοτρόπως έν τοις σπλάγχνοις 
τής δούλης Θεσσαλικής γής νέα κόκκαλα 'Ελλήνων μαρτύ
ρων κατετίθεντο, νέον αίμα έχύνετο εύγενών θυμάτων υπέρ 
τής ελευθερίας αυτής. ’Εν συνόλφ επεσον κατά τάς ενδόξους
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ταύτας ηρ.έρας της συρ,πλοκης 15 περίπου, έν οίς πλην των 
προμνησθέντων ό από Δρακοσπηλιάς σρατιώτης I. Γεωργίου 
καί ό έξ Υ πάτης Μπελεστίνης* έτραυρ,ατίσθηοαν ί έ  πλείονες, 
έν οίς ό γηραιός καί εις πληγάς είθισμένος Ν. Ζοΰτσος, ό 5η- 
μ.ο5ι5άσκαλος Κ. ϊ .  Δε5ούσης καί άλλοι.

Την νύκτα τά  επαναστατικά σώρ.ατα κατέλαβον τάς πρό- 
τερον ΰπ’ αυτών κατεχομένας δέσεις, μεθ’ ο ηρξαντο συνα- 
θροιζόμ,ενα εις Λουτρόν, ένθα 5ιέρ,ενον ό Κ. ’ίσχόμ,αχος ρ.ετά 
του Κ. Τσαπάλου καί I. ’ΐγγλέση" ό 5έ Δ. Σοΰτσος, επειδή 
έξηντληθησαν καθ’ ολοκληρίαν τά πολερ.εψό5ια του σώματος 
των ύπαξιωματικών, φερόντων ό'πλα Γκρα, έπορεύθη είς τό 
παρά τά σύνορα χωρίον Ιίαρυάν, ίνα προρ.ηθευθ·?ι τοιαΰτα.

ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΑΣ ΕΝ ΣΕΧΛΎΖΗ ΜΑΧΑΣ
Την ρ,ετά τάς προεκτεθείσας ρ.άχας της Σεκλύζης συσώ- 

ρευσιν των επαναστατικών σωρ.ώτων έν Λουτρώ παρηκολούθη- 
σεν αταξία καί έκλυσις, άρ.α 5έ ή έπαισθητη έλάττωσις τού 
άριΟρ.οϋ τών άν5ρών, καθότι καί ή είς Καρυάν μετάβασις του 
Δ. Μούτσου, άλλαις ψευ5αίς 5ια5όσεσι συνταυτισθεΐσα, άσυρ.- 
φόρως παρεξηγηθη* 5ι’ δπερ καί έκ τών πρώτων άνεχώρησεν 
ό άποσπασρ.ατάρχης αύτοΰ Ιίουτσοπέταλος τό πλείστον τοΰ 
σώματος έκτος καί άλλων παραλαβών, έπίσης άπήλθεν ό λο- 
χίας Κοσσόπουλος ρ.ετά τών ύπ’ αυτόν καί 45 έτι εύζώνων 
έκ τών του φονευθέντος Π. Θεο5ώρου, έπανηλθεν5έ είς τά ί'5ια 
καί ό υιός Δυοβουνιώτη, ό'στις, κατά τάς ημέρας έκείνας έξελ- 
θών καί έν Λουτρώ άφικόμενος κατά την συγκρότησιν τών 
έν Σεκλύζν; μαχών, 5ιέρ.εινεν αυτόθι ρ,ετά τοΰ σώρ.ατος αύτοΰ 
τνί προτροπή τοΰ αρχηγείου.

’Εν τοσούτω ό Κ. Ίσχόμαχος πάσαν καταβάλλων προ
σπάθειαν, ΐνα προλάβν) την έκ τ*σς συνωστίσεως έπίτασιν τοΰ 
κακοϋ, άπέστειλεν είς τά πέριξ χωρία τά 5ιάφορα επαναστα
τικά σώματα, κρατησας έν Λουτρώ τό τών ύπαξιωρ,ατικών, 
τνί S t 13 Φεβρουάριου έπανηλθεν είς Σμόκοβον, ο'πως έκεΐθεν 
μεταβνί είς Γιαννιτσού προς σύσκεψιν μετά τοΰ *11. ΓΙαπαηλι- 
οπούλου περί κανονικωτέρας 5ιοργανώσεως της έπαναστάσεως.
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Δυστυχώς έν τώ μεταξύ πλειστα όσα συνέβησαν τείνοντα 
εις τήν καταστροφήν αυτής. 'Ο ακάματος Δ. Σούτσος έπανα- 
κάμψας άπό Ιίαρυάς έφαίνετο σφόδρα ώργισμένος διά τήν 
άρνησιν τής παραχωρήσεως φυσιγγίων Γκρα καί ήπείλει νά έ- 
πανέλθη εις Λαμίαν, γνωστοποιών τώ σώματι τών ύπαξιω- 
ματικών τά παρεμβαλλόμενα κωλύμματα" άλλα καί ό πάν
των τούτων αίτιος υπουργός τών Στρατιωτικών Σ. Πετιμεξάς 
μετάοάς εις Λαμίαν άπέστειλεν εις Σμόκοβον αντιπρόσωπον 
αύτού, δστις διά παντός τρόπου προσεπά.Θησε νά πείσφ τούς 
περί τον Τερτίπην καί Λάιον, ό'πως έπανέλθωσιν εις τάς τά
ξεις αυτών, μ ή είσακουόμενος δέ ήπείλησεν δτι, μήτε £ν φυ- 
σίγγιον Γκρα $ά δοθή αύτοΐς. Είς τήν απειλήν ταύτην ό Δ. 
Τερτίπης άπήντησεν έν όνομα τι τών συνεταίρων αύτού, οτι 
έπροτίμων νά ώπλισθώσι καί διά καριοφυλλίων παρά νά έγ- 
καταλείψωσιν τήν $έσιν, εις ήν έ'ταξεν αυτούς παρά τά κε- 
κανονισμένα μέν αλλά κατά συνείδησιν ή έσχάτν) τής πατρι
κός ανάγκη. "Οντως δέ τό ή'μισυ του σώματος τών στρατιω
τικών άντήλλαξε κλήρω τά εξαίρετα δπλα Γκρα διά τών ώ- 
κοοσοαλών καί υ.ειονεκτούντων Σασσεπώ.

t i l  Λ

Τοιαύτα εύσταΟία; καί φιλοτιμίας δείγματα τό σώμα 
τούτο παρέσχε κατά τήν κρίσιμον εκείνην εποχήν, έκτος τών 
ύπαξιωματικών Ν. Κουρεμένου, Κρανιά, Πλάκα, Δρόσου και 
Παπαλεβέντη μετά 6 στρατιιυτών, ο'ίτινες δελεασΟέντες κα- 
τέλιπον τούς συναδέλφους αυτών, ύφ’ ών κατά μέν τήν άπο- 
χώρησίν των έν γραμμή ζωηρώς άπεδοκιμάσθησαν, κατά δέ 
τήν εις Λαμίαν έπάνοδον τής πρεπούσης υποδοχής ύπό τών 
έκεϊ συστρατιωτών έτυχον.

Καί ταύτα μέν ώς πρός τό σώμα τών ύπαξιωματικών, ώς 
προς τά λοιπά δέ ή τάξις είχε σαλευθεΐ ίσχυρώς, καθ’ όσον 
μάλιστα ή γνωστοποιηθεΐσα άπόφασις περί μισΟοδοτήσεως 
τών όπλιτών δεν έξεπληρούτο, δ δ ’ έν τοιαύταις στιγμαϊς πο
λύτιμος I. ’ίγγλέσης έκειτο κλινήρης έν Σμοκόβω, μή δυνά- 
μενος νά κατέλΟν) εις Λουτρόν. Εις έπίμετρον καί ό Κ. ’ίσχό- 
μαχος διέμεινεν ασθενών βαρέως έν Γιαννιτσού μέχρι τής 28  
Φεβρουάριου,δτε έπανακάμψας εις Σμόκοβον ήρξατο αύΟις ένερ·« 
γών καί άδιακόπιυς τοϊς άρμοδίοις συνιστών τών υπεσχημένων
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την έκπλήρωσιν καί ταχείαν αποστολήν των πολεμοφοδίων.
Κατά τοιούτων καί τοσούτων προσκομμάτων η άτυχες καί 

αλλόκοτος έπανάστασις του 1878  άδιακόπως έπάλαιε καθ’ 
δλας αύτής τάς διευθύνσεις! *Τστο τοιαύτας συνΟήκας ό Κ. 
’ίσχόμαχος εφερε την βαρυτάτην ευθύνην τοΰ· στρατιωτικού 
αρχηγού, ό δέ ζήλος καί ή δραστηριότης αυτού προέτρεψε δ ια 
φόρους σωμ,ατάρχας, καίτοι αναγνωρίζοντας αυτόν έξ ύπαρ- 
χής ώς άργηγόν, καί δ ι’ έγγραφου τ'?ί 1 Μαρτίου ώς τοιοΰτον 
άπό κοινού ν’ άνακηρύζιοσι.

Τούτων δ ’ ούτως έχόντων πολλοί των κατοίκων των χωρίων 
τού Κάμ.που καί ιδίως των Σοφάδων καί τού Μεγάλου Πα- 
λαμ.ά ηλΘον εις Σρ.όκόβον όπλα καί πολεμεφόδια ζητούντες 
πρός έξέγερσιν, ύπισχνούντο δ ’, εάν τφ βοηδεία επικουρικών 
τινων σιυρ.άτων ή τού Παλαμά έζέγερσις έπετυγχάνέτο, νά 
διακόψωσι την μεταξύ Λαρίσσης καί Καρδίτσης συγκοινωνίαν 
διά τής κατοχής των στενών τού Δορ.βρουζίου.

'Ο Κ. ’ίσχόμ,α/ος— καί τοι έΟεώοει δύσκολον την επιτυχίαν 
έπαναστάσεως τών πεδινών χωρίων άνευ σοβαρότερων άλλων 
μέτρων καί στρατηγικών τινοον συνδυασμών— τοΐς ρ.έν κα- 
τοίκοις τού Κάμπου ύπέσχετο νά χορηγήσν) όπλα έκ τών έν 
Σμοκόβω ολίγων, μετά δέ τού γηραιού Θ. Ζάκα συνεννοηδείς 
παρέδωκε τώ συμπράττοντι αύτώ έπιλοχία Α. Τσαβάρα 24 
φορτία πολεμεφοδίων, ί'ν’ απερχόμενοι εις Χάσια ένισχύσωσι 
καίτούς έκεϊ μαχίμους ορεινούς.

Ταΰτα μετά λόγου, φρονήσεως καί περισκέψειυς ενεργών, 
έ'γραφεν ά'μα καί τώ Η. Παπαηλιοπούλω έν Λαμία, ϊνα φρον- 
τίσν) περί τής αποστολής έπαναστατικής τίνος δυνάμεως προς 
τά  μέρη τού Δομοκού. Συνεπεία τούτου έξεκίνησαν προς τό 
τμήμα έκεϊνο ό γνωστός λόχος τών Θηβαίων υπό τον συνετόν 
καί άνδρεΐον Κουκούλεζαν, τόν ιατρόν Λ. Μπέλλον καί Πετού- 
σην, τό ύπό τόν λοχαγόν Ρούκην σώμα, ήρξατο δέ στρατολο- 
γούμενΟν τό τού γηραιού άγωνιστοΰ Φράγκου καί βραδύτερον 
τό τού άντισυνταγματάρχου τής φάλαγγος Σαφάκα.
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Α Ψ Ι Μ Α Χ Ι Α  Κ Ο Υ Β Α Ν  Α Τ Π Ν

Tvf 24 Φεβρουάριου,έξαντληθεισών των τροφών έν Θραψιμίω, 
ένθα ήν έστρατοπε^ευμένον μετά τινων άντρων των άο. 2 τουρ-* 
νάρα τό σώμα τού Ν. Κοντογιάννη, άπεστάλησαν 15 άντρες 
υπό τον δεκανέα των εύζώνων Κουρρ.ούλην προ? προμήθειαν 
τοιούτων άπό τίνος των χωρίων του Κάμπου. ''Οθεν άφόβως τό 
μικρόν έπαναςατικόν απόσπασμα ρ.ετέβη επί τούτφ εις Κουβα- 
νάτες, χωρίον άπέχον 1 ώραν περίπου των υπωρειών και 3 τής 
Καρ^ίτσης. Οι εγχώριοι, άμα ί^όντες τούς έπαναστάτας, προέ- 
τρεψαν αυτούς νά φύγωσιν αυθωρεί, ύπισχνουντο <5ε νά πέμ- 
ψωσιν αύτοίς τ ’ αναγκαία τρόφιμα, καθ’ οτι άπό στιγμής είς 
στιγμήν άνεμένετο ή καθ’ έκάστνιν τό χωρίον έπισκεπτομένη 
ισχυρά έξ ιππέων τουρκική περιπολία. Ή  προτροπή αυτή έ
θιξε τήν φιλοτιρ.ίαν τών επαναστατών, οϊτινες περιφρονοΰντες’ 
κατ’ άρχάς τον κίνδυνον καί αίσχυνόρ.ενοι νά έπανέλΟωσι κε- 
ναΐς ταΐς χερσί, ήρξαντο περισυνάζοντες τρόφιρ.α' αλλά μετ’ 
ου πολύν χρόνον σώμα πολυάριθμον έπιφαίνεται μακρόθεν καί 
έν τάχει πλησιάζει είς τό χωρίον. ’Ολίγαι παρήλθον στιγμαί 
καί 300 περίπου ιππείς ώπλισρ.ένοι 8ιά Μαρτίνη καί Βίντσε-' 
στερ επέρχονται καλπάζοντες έν άγρίοις άλαλαγμοΐς.

’Εκ τών επαναστατών μόνον ό άπό του Εύξείνου Πόντου 
εύζωνος λειποτάκτης, όνόματι Ζήσης Μπούζουρας ή Κουντου- 
ριώτης ήν ώπλισμένος ^ι’ό'πλου Γκρα, οί 8k λοιποί 8ια. Σασεπώ* 
οθεν είς τήν παντοίαν υπεροχήν τού εχθρού άποβλέποντες 
άπεφάσισαν νά σωθώσι 8ιά. τής φυγής, επί τήν ούκυπο&ίαν αυ
τών έλπίζοντες.

—  «Δεν σάς μένει πλέον καιρός, άνέκραζον οί Κουβανα- 
ταΐοι, t̂OTi οί ίπποι 9ά σάς καταφθάσωσιν έν τνί πε^ιά^ι. 
Μείνατε μεθ’ ημών ίνα άντιστώμεν τώ έχθρώ ώχυρούρ.ενοι έν 
τω χωρίο)».

Τρ γνώμν) ταύτφ μόνον ό άπό Σοφάάων γηραιός Θεοχάρης 
συνεφώνει, άλλά καί ούτος ύπείκων τνί πλειονοψηφία έξήλθε
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του χωρίου μετά των λοιπών, οίτινες έτράπησαν προς τάς 
υπώρειας. "ίίδη οί Τούρκοι ιππείς διακρίνουσιν αυτούς καί πά- 
ραυτα απόσπασμα 130 περίπου προελαύνει έν όλη τη ταχύ- 
τητι των ίππων καί καταφθάνει αυτούς έν βραχεί χρονικώ 
διαστήματι επί ομαλού καί εύρυτάτου πεδίου. 'Η &έσις τής 
επαναστατικής δράκος ήν άπελπις δλως, καθ’ όσον ή διά τνίς 
φυγής σωτηρία αδύνατος πλέον' δθεν έκαστος τοποθετείται 
ώς δύναται έν τινι παρακειμένω μικρώ χάνδακι καί άρχεται 
αμυνόμενος άπελπιστικώς. Οί ιππείς έφορμώσι ξιφήρεις καί 
διά των πολυστρόφων πυροβολούντες* πίπτουσι δ ’ έκ των έ- 
παναστατών γενναίως αμυνόμενοι ό γνιραιός Θεοχάρνις καί ό 
Σιγγόπουλος, άμφότεροι έκ Σοφάδων, ό άπδ Κάψι Δ. Καρα- 
μπέτσος καί ό γενναίος Α. Καλαμπάκας, αλλά μετ’ αυτών 
ιππείς τινες καί ίπποι έκτείνονται κατά γης νεκροί.

Πρό πάντων ό ατρόμητος εΰζωνος Ζήσης Μπούζουρας εύστο- 
χον καί ταχύ πυρ άπό τού χάνδακος έκτοξεύει, δπερ οί έχ- 
θροί κατανοησαντες περικυκλοΰσιν αυτόν καί στενοχωροΰσιν 
ώστε, ρ.ή δυνάμενος νά πυροβολή, άρχεται αμυνόμενος διά τής 
λόγχης κατά τών μανιωδώς έφορμώντων ιππέων.

’Αλλ’ ένώ, την λόγχην αύτοϋ είς τά στέρνα του ίππου βυ- 
θίξων, έτοιμάζεται νά διαπεράση τον καταπεσόντα αναβάτην 
π ίπτει νεκρός υπό σφαίρας έκ τών νώτων βληθείς. Τότε οί 
εχθροί άποκόπτουσιν έν δριάμβω την κεφαλήν αύτοΰ καί πα- 
ρατηροΰντες τό έλληνικόν στέμμα επί του φεσιού του άφί- 
v.ouotv άλαλαγμούς έκδικήσεως καί βλασφημιών.

’Εν τώ μέσω όμως τής άγριας αυτών μέθης δεν παρατη- 
ροϋσι ύπομέλαν σημεΐον, δπερ άναφανέν άπό Χαλαμπρεζίου 
άπλούται άδιακόπως έν τη πεδιάδι καί φαίνεται πλησιάζον εις 
τό πεδίον τής συμπλοκής !

Είναι ό ατρόμητος λοχίας ’Ιωάννης Θεοδώρου μετά διμοι
ρίας στρατιωτών σπεύδων εις έπικουρίαν, κατόπιν δ ’ αύτών ό 
πολύτιμος έπιλοχίας Γ. Λάιος, δστις άμα τώ άκούσματι τών 
πρώτων πυροβολημάτων παραλαβών τό πλεΐστον του σώματος 
έςεκίνησε κατά τών εχθρών. Ούτοι όμως εις την $έαν τών ο
λίγων Καρά-Νιζάμ τρέπονται μακρόθεν έτι είς άτακτον φυ
γήν καί έπί μακρόν καταδιώκονται.
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. Βραδύτερον καταφθάνουσι από του Παλ/,ουρίου, Λουτρού καί 
Θραψιμίου διάφορα επαναστατικά αποσπάσματα του Ν. Κον- 
τογιάννη, Ντούλα Στουρνάρα καί Ε. Ραχιώτη, άλλ’ ηδη 6 
πτοηθείς έχθρός είχε γίνει άφαντος, παραλαβών 5— 6 νεκρούς 
καί τραυματίας, άφείς δ’ επί τού πεδίου της συμπλοκής διά
φορα δπλα καί τά πτώματα 4 ίππων, έκτος των όποιων πε- 
ριηλθεν είς χείρας των επαναστατών καί ωραίος τις ίππος φο- 
νευθέντος αξιωματικού.

Καθ’ ’̂ ν ώραν συνέβαινον ταύτα ού μακράν τού Θραψιμίου, 
εις τι ολίγον άπ’ αυτού κείμενον χωρίον έτερον σώμα έκ 2 0 0  
περίπου ιππέων έπολωρκει απόσπασμα τού σώματος των ύ- 
παξιωματικών, προαποσταλέν έκεϊ υπό τον γενναΐον Σ. Καλν;- 
ώρον. Ούτος όμως κλεισθείς έν τινι πύργω τού χωρίου καρ- 
τερικώς καί έπιτυχώς έμάχετο, φονεύσας καί πληγώσας περί 
τούς 6— 8 ιππείς μετά τών ίππων αύτών, ό'τε τό σώμα των 
ύπαξιωματικών, είδοποιηθέν ύπό τού Γ. Ψαλτάκη καί Δ. 
Στρατού, δρομαίως έπελθόν άπεδίωξε κάκεϊθεν τον εχθρόν.

ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ

ΤΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Ένω μετά την έν Κουβανάταις αψιμαχίαν ή περί έξοπλι- 
σμού τών πεδινών χωρίων ιδέα συνεζητειτο είσέτι, έν τοις Δ. 
’Αγράφοις συνέβαινε όπιοσούν άξιόλογον πολεμικόν γεγονός.

Ό  γηραιός Θ. Ζάκας καί ό έπιλοχίας τού μηχανικού Α. 
Τζαβάρας μετά 100 περίπου άνδρών διέμενον έν Βουνίστ/?, 
προτιθέμενοι, ως προερρέθη, ν’ άπέλθωσιν είς Χάσια, ό'τε τνί 3 
Μαρτίου δύο χωρικοί από Μουζακίου, τρεις ώρας περίπου άπέ- 
χοντος, έπληροφόρησαν αυτούς οτι, τό χιορίον αύτών κατε- 
λαβον 63 ’Αλβανοί εΰζωνοι (χουντούτιδες) ύπό τον περιβόη- 
τον κατά τά μέρη εκείνα λοχαγόν Μουσά-Γκέκα μετά τού 
άνθυπασπιστού Ρακούπ-άγά καί τού έπιλοχίου Βεϊσέλ, προ- 
σεφέροντο δέ οδηγοί προς έκπολιόρκησιν αύτών.

Τούτου άποφασισθέντος μετέβη τφ έπομένρ νυκτί ό Α. 
Τξαβάρας μετά 74 άνδρών είς τό λεγόμενον Στενόν τού Κα-
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ραϊσκάκη, οπού διέμενεν ό εγχώριο; σωματάρχη Ε. Κατσα- 
ρό; μετά 80 περίπου εγχωρίων, Σλατινίων, Ζεριζιωτών καί 
Φλωριτσαίων, μετά την συνεννόησιν δ ’αύτών καί ένίσχυσιν υπό 
25  έτι άντρων υπό του; Μαυρίαν καί Τσέτσην, ή επαναστα
τική δύναμι; ώδευσε διά των υπωρειών τοΰ ’ίτάρ.ου είς Μου- 
ζάκιον, άφίκετο δέ προ αύτοΰ περί τό μεσονύκτιον τη; 4 προ; 
τήν 5 τοΰ ρ.ηνό; Μαρτίου.

'H έκπολιόρκησι; τοΰ χωρίου καί τη; έν αύτώ φρουρά; έζ'ε  ̂
τελέσθη ρ.ετ’ έπιτηδειότητο; καί επιτυχία;, καθ’ όσον μάλι
στα οί Τοΰρκοι έκοιμώντο νήδυμον. Καί πρώτον ρ.έν κατελή- 
φθησαν αί άγουσαι άπό Μουζακίου εϊ; Φανάρι, Τρίκαλα καί 
Μπιλέτσι, ένθα έμενεν εχθρικόν άπόσπασρ.α· εΐτα δέ pipo; 
τή; επαναστατική; δυνάμεω;, εΐσελάσαν άθορύβω; έν τώ χω- 
ρί<ρ, κατέλαβε τρεΐ; οικία; παραλλήλω; κειρ.ένα; τών τριών 
ετέρων, έν αί; ή τουρκική φρουρά, καί τινα λόφον δεσπόζοντα 
αυτών. Μετά ταΰτα διετάχθησαν πάντε; οί κάτοικοι νά έξέλ- 
θωσι τοΰ χωρίου άπό ρ.όνη; τή; εί; τό Στενόν τοΰ Καραϊσκά- 
κη άγούση; έπί απειλή θανάτου διά την παράβασιν. Τούτου 
η καί άλλων ένοχοποιητικών ίσω; λόγων ένεκεν έπεσε ρ.ετ’ 
ού πολύ 3ΰρ.α ό έκ τών πλουσίων τοΰ χωρίου Τσικρίκα;, καθ’ 
ούτινο; οί έπαναστάται φαίνεται ό'τι είχον συλλάβει ύπονοία;.

’Εν τώ ρ,εταζύ οί υπό τον Μουσά-Γκέκα ’Αλβανοί, έννοή- 
σαντε; έκ τοΰ θορύβου καί τή; ταραχή; τών απερχομένων 
γυναικοπαιδών ότι άπεκλείοντο, ώχύρωσαν έσπευρ,ένου; διά 
λίθο>ν τά παράθυρα τών οικιών έν αί; κατέλυον, άρ.α δέ τή 
χαραυγή πρώτοι ήρξαντο τοΰ πυρό; κατά τών πολιορκούν- 
των. Εΐ; τού; πρώτου; αυτών πυροβολισμού; π ίπτει νεκρό 
εί; τών έπαναστατών, έτερο; δέ, ό Σίρ.ων Μακεδών ώρμήσα 
ϊνα ^έσνι πΰρ έν μια τών οικιών τραυματίζεται τον πόδα καί 
μή δυνάμενο; ν’ άπομακρυνθή σύρεται υπό τών ’Αλβανών έν 
τοϊ; καταλύρ.ασιν αυτών. ’Επίση; μετ’ ού πολύ φονεύεται γυ
νή τ ι;  ασθενή; έν τώ χωρίω διαμείνασα. Ούχ ήττον οί έπα- 
ναστάταί έξηκολούθουν περισφύγγοντε; άπό στιγρ.ή; εί; στιγ- 
ρ.ήν έτι μάλλον τον εχθρόν,καί τοι ραγδαία; βροχή; πιπτούση;.'

Περί την ο μ. μ. τουρκική έπικουρία έκ 50 μουσταφαζά- 
δων ώρμησεν άπό Μαυρομμάτι εί; έπικουρίαν τών πολιορκου-
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μένων, άλλ’ άποκρουσθεΐσα υπό επαναστατικοί» αποσπάσμα
τος κατέχοντος τον προ τού χωρίου Μϋλον-Διάκου έπανέ- 
καμψεν εις τά ίδια μετ’ άπωλείας 6 στρατιωτών καί ένός 
άνθυπασπιστοΰ μετά διπλάσιων δέ τραυρ,ατιών. Τή έπιούσ7ΐ 
περί την 6 π . μ. ισχυροτέρα επικουρία έκ 300 ’Αλβανών 
υπό τόν Νταλιάμ-βεη από Πόρτας, η έν Μπιλέτσι φρουρά 
καί 200 περίπου από Φανάριον εξεκίνησαν όπως λύσωσι τήν 
πολιορκίαν. ’Αλλ’ έν τώ μεταξύ καί διάφοροι εγχώριοι σωμα- 
τάρχαι έν Γραλίστα, Μονή-Γκούρας καί Κερασιά ευρισκόμε
νοι είδοποιηθέντες Οπό τού Θ. Ζάκα έλαβον τά δυνατά μέ
τρα προς αντιπερισπασμόν τών τουρκικών επικουριών. Ούτως 
απόσπασμα τών αδελφών ’Αλεξανδρή, ό Α. Βασαρδάνης, ό I. 
Μιλλιώνης, οί αδελφοί Στουρνάρα, ό X. Ντόβας καί άλλοι 
καταλαβόντες επικαίρους δέσεις συνέδραμαν τοις έν Μουζα- 
κίω έπαναστάταις, οίτινες άφ’ ενός μέν έπολιόρκουν τήν έν 
τώ χωρίω ζωηρώς πυροβολούσαν τουρκικήν φρουράν, άφ’ ετέ
ρου δ ’ έπρόκειτο ν’ άποκρούσωσι τούς προς επικουρίαν αυτής 
έπερχομένους καί ήδη καταλαβόντας τον ^  τής ώρας άπό 
τού Μουζακίου άπέχοντα λόφον τής ’Επισκοπής. Ευτυχώς οί 
έπαναστάται τήν φοράν ταύτην είχον αφθονίαν πολεμεφοδίων, 
καθ’ ό'σον ό μετά τού Α. Τζαβάρα μεμορφωμένος νέος Π. 
Γκοί'δης, μεταβάς εγκαίρως εις Βούνισταν, μετέφερε τά διά 
τήν έκστρατείαν τών Χασίων προωρισμένα.

Σφοδρά καί ορμητική ύπήρξεν ή πρώτη τών εχθρών έφο
δος άμα τή αυγή τής 6 Μαρτίου, άλλ’ οί έπαναστάται ά- 
κλόνητοι έν τοΐς όχυρώμασιν αυτών άπέκρουσαν αυτήν εύχε- 
ρώς. Μετά μικράν ύποχοίρησίν επαναλαμβάνεται μάτην έκ 
δευτέρου καί τρίτου, ό'τε άπηυδισμένοι καί έξηντλημένοι οί 
Τούρκοι μόλις ήδυνήθησαν νά καταλάβωσι λόφον είς άπόστα- 
σιν 400  βημάτων άπό τών επαναστατικών οχυρωμάτων.

’Εκεΐθεν ή μάχη έξηκολουθησε μέχρις εσπέρας, άλλά τέλος 
οί έχθροί ύπεχώρησαν, συγκεντρωθέντες εις τά χωρία Μπι- 
λέτσι καί Ραψίστα, άριθμοΰντες περί τούς 20 νεκρούς καί 
τραυματίας, ένφ έκ τών έπαναστατών μόνον 2  βαρέιυς έ- 
τραυματίσθησαν.

Κατά τήν ημέραν ταύτην οί υπό τον Μουσά-Γκέκα πεπο-
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λιορκήμένοι ’Αλβανοί, ο'ίτινες δέν έπαύσαντο πυροβολοΰντες 
από των οικιών, χατατρυχόμενοι υπό τνίς πείνης καί δίψης 
συνεκεντρώδησαν εν μκ2 καί τνί αύτνί, τν) όχυρωτέρα του χω
ρίου οικία επί τνί έλπίδι ό'τι θά ευρισκον έν αύτνί τά πρός 
ζωάρκειαν, άλλ’ ούδέν εύρόντες περινίλδον εις θέσιν απελπι
στικήν, άγανακτοΰντες δέ έ'ταμον τνιν κεφαλήν τού τραυμα- 
τίου Σίμωνος καί έκδείραντες έ'ρριψαν τοΐς χοίροις.

Οΰτω παρ*?)λβε καί η Δευτέρα νιμέρα τ*?(ς πολιορκίας χωρίς 
νά δυνν,δώσιν οί επίκουροι νά λύσωσι αυτήν η ά'λλο τι υπέρ 
τη; πεπολιορκτιμένης φρουράς νά πράξωσι.

Τνί έπιούσφ ό Νταλιάμ-βενις έπανελδών άπεφάσισε νά 8ο- 
κιμάσνι νέαν καί τολμηροτέραν έφοδον. Καί μέχρι μέν τής 
μεσημβρίας οί Τούρκοι έμάχοντο από των θέσεων αυτών έπι- 
φυλακτικώς, περί δέ την 1 μ. μ. νέας επικουρίας άφικομέ- 
ννις από Τρικκάλων μετά  2 ορεινών τηλεβόλων υπό τινα συν
ταγματάρχην του στραΐοΰ καί τον διοικητήν τής πόλεως, 
έπετέδησαν λυσσωδώς άφ’ όλων των σν,μείων κατά των επα
ναστατών, ών η θέσις δεινή καθίστατο. Καί όμως καρτερι- 
κώς αμυνόμενοι άπέκρουον τον έχδρόν καί πολλάκις ήνάγκα- 
σαν αύτόν έν αταξία νά υποχωρήσνι. Ούτως ή συμπλοκή εξα
κολούθησε ξωαρά ριέχρι τνίς 2  μ. μ. οτε ή'ρξαντο άφικνούμεναι 
καί έπικουρίαι τινές τοΐς έπαναστάταις. Περί δέ τήν 3 μ . μ . 
άφίκετο καί ό Γ. ’Αλεξάνδρας μετά 37  άνδρών καί τοϋ γεν
ναίου άποσπασματάρχου Κ .Σούλα, ο'ίτινες μετ’ ού πολϋ άνήλδον 
επί τοϋ λόφου τνίς Μονής-Γκούρας.

’£ν τοσούτω η μάχη  έξακολούδασε μέχρι τνίς 5 μ . μ. οτε 
ό έχδρός βλέπων, ό'τι μάταν έξετίδετο εις τό πΰρ τών επανα
στατών, οί'τινες μετά γενναιότατος καί έπιμονής τάς έπανει- 
λν,μμένας εφόδους άπέκρουον, ύπεχώρασεν εις τά ίδια, άφείς 
τήν πολιορκουμέναν φρουράν έν οίκτρα καταστάσει. ''Οδεν τη, 
έπιούσφ έν τω μέσω τών αραιών καί άσκοπων πυροβολαμά- 
των πολιορκουμένων καί πολιορκούντων ήκούσδα έπανειλαμμέ- 
νως υπόκωφος καί ασθενής φωνή άπό τής οικίας, έν ή εϊχον 
συγκεντρωθή οί ’Αλβανοί : «μπέσα για μπέσα».

Οί δυστυχείς πεπολιορκημένοι, άποκαμόντες έκ τνίς ασιτίας 
καί δίψα?, ή'ρξαντο κλίνοντες 'εις παράδοσιν, άπέστειλαν δέ
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ενα τών ύπαξιωματικών πρός συνεννόησιν μετά τών έπανα- 
στατών, οιτινες έν πρώτοις έζήτησαν όμηρους. Προσελθόντων 
<ίϊ ώς τοιούτων τοϋ άνθυπασπιστού Ρακίπ-άγά καί του έπιλο- 
χίου Βεΐσελ ό Α. Τζαβάρας μετέβη παρά τω άσθενοϋντι Μούσα 
Γκέκα καί ήρξατο των προκαταρκτικών δρων τής παοα^όσεως, 
ένφ τοϊς ^ιψαλέοις στρατιώταις προσεφέρθη ύ^ωρ καί άρτος.

’Εν τω μεταξύ πληροφορηθέντες οί σωματάρχαι Γ. Ά λε- 
ξανδρής καί αδελφοί Στουρνάρα τά περί τής έπικειμένης πα- 
ρα^όσεως μετέβησαν εις Μουζάκιον, οτε καί ή παρά^οσις του 
Μουσά-Γκέκα μετά των ύπ’ αυτόν 62 άντρων, ενός φονευθέν- 
τος κατά την πολιορκίαν, έγένετο $ριαμβευτικώς άλλ’ ήσύ- 
χως, άρια καί άνενοχλήτως υπό των έν τοΐς πέριξ Τούρ
κων, προς οός ό Μουσά-Γκέκας ήναγκάσθη ν’ άποστείλνι τό 
εξής έπιστόλιον : *

«Νταλιάμ-βεη, σήμερα μή κάν·/]ς τουφέκι, αύ'ριο κάνε.»
Δυστυχώς απρόοπτον συμβάν πραώριστο νά έπισκιάσφ τήν 

επιτυχίαν ταύτην καί ολέθρια νά έπιφέρνι αποτελέσματα.
Τή έπιούσ·/], τών επαναστατών συγκεντρωθέντων έν Μαυ- 

ρομμάτι, δπου κατήλθε καί ό γηραιός Θ. Ζάκας μετά 80 άν- 
£ρών, έ'ρίς σφοδρά ήγέρΟη μεταξύ Γ. ’Αλεξαν^ρή καί Τ. Στουρ
νάρα άφ’ενός καί Α. Βασαρ^άνη μετά τών λοιπών επαναστα
τών άφ’ ετέρου. Οί μέν πρώτοι έπέμενον όπως οί αιχμάλωτοι 
κατά τά συμπεφωνημένα άφεθώσι μετά του οπλισμού αυτών 
ελεύθεροι IV άπέλθωσιν εις Φανάριον, ό άποτόμως ήναντιοΰτο 
καί πλήθος πολύ επαναστατών έβόα καί έθορυβη απαιτούν νά 
χ α Λ ά σ ω σ ι  τούς αιχμαλώτους ! Ούτως έαφύλιος ρήξις έπέκειτο, 
καθ’ δσον μάλιστα ό γηραιός Θ. Ζάκας έν αμηχανία καί άμ- 
ψιταλαντεύσει διετέλει' άλλ’ επί τέλους ^ιασχίσας τό περί 
παρα^όσεως καί άπολύσεως έγγραφον, οπερ προηγουμένως εί- 
χεν υπογράψει μετά του Α. Τσαβάρα καί άλλων, τόν μέν Μου- 
σά-Γκέκα μετά τών $ύο ύπαξιωματικών παρ’ έαυτω έκράτησε 
τούς δέ λοιπούς τω Α. Βασαρίάννι παρέδωκε.
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ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΝ

ΤΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΤΟΥ ΜΟΎΖΑΚΙΟΥ

Μετά την τοιαύτην λύσιν οί αιχμάλωτοι έγυμνώθησαν παν
τός αξίας πράγματος, έν οίς δμως καί τινα άπό χριστιανικών 
ναών συληθέντα, μόλις £έ τις αύτών έσώθη άπό των χει- 
ρών οπλίτου άναγνωρίσαντος άνηκοντά τινα τώ έν τνί οικία 
του Μουζακίου άποκεφαλισθέντι Σίμωνι. Μετά ταϋτα έν πλη- 
ρει αταξία, διχογνωμοσύνν) και έχθροπαθεία τά επαναστατικά 
σώματα ίιεσκορπίσθησαν. Καί ό μέν Γ. ’Αλεξαν^ρής μετά 
του Κ. Σούλη άπηλθον είς Γράλισταν, οί Στουρνάραι εις ΙΊορτί, 
^ιαμαρτυρόμενοι $ιά την έξαφάνισιν του περί άπολύσεως έγ- 
γράφου, καί άλλοι αλλαχού* ό δέ Θ. Ζάκας υπό πλείστων 
δυστυχώς παρακολουθούμενος, παραλαβών τους αρχηγούς τών 
ύπό τοϋ Α. Βασαρδάνη είς Λουτρόν προαποσταλλέντων αίχ- 
μαλώτιυν, μετέβη έπίσης παρά τώ Κ. ’Ισχομάχω, ώτινι καί 
παρέδωκε αυτούς, λέγων ό άτυχης τών Γρεβενών η'ρως περί 
τά  έσχατα τοϋ βίου:

—  «ΤΗλΟα καί σάς έφερα κά'τι ’λίγους αγάδες»!
' Καί οί μέν περιβόητοι καταστάντες άγάδες ούτοι τοϋ Μου

ζακίου, άποσταλλέντες κατά παρεξηγησιν εις Λαμίαν, άφέθη- 
σαν, ώς εΐκός, ελεύθεροι* χάριν ό'μως αύτών άπασαι αί έπίκαι- 
ροι έν τοΐς Δ. ’Αγράφοις δέσεις έγκατελείφΟησαν εις την διά- 
κρισιν τοϋ έχθροϋ,δστις τνί 11 Μαρτίου μετά  ίππικοϋ καί πυρο
βολικού ΰπό τον Χατση-Μεχμ,έτ-άγά εισβάλλει είς Πόρτας, 
ένθα διέμε'νεν ό έκ τοϋ σώματος τών Στουρνάρα τολμηρός Α· 
Μάνδαλος, οί αδελφοί Παππαϊωάννου καί αδελφοί Ντόβα, τών 
’Αλεξανδρη καί Μιλλιώνη ευρισκομένων έν τνί Μοννί-Γκούρας.

Οί προμ.νησθέντες είς 50' περίπου συμ.ποσούμενοι μετ’ α
νωφελή άντίστασιν αναγκάζονται νά ΰποχωρη'σωσι, φονευθέν- 
τος τοϋ Δ. Ντόβα, οί δέ Τοϋρκοι εισέρχονται είς Πόρταν καί 
μετ’ αυτής πυρπολοϋσι την Μονην-Γκούρας, φονευουσι τόν η
γούμενον Ιερώνυμον, τούς έναπομείναντας γηραιούς, γυναίκας
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και παιδία, άνασκολπίζουσι καί έψήνουσι τον τυφλόν Ζερζενέ, 
τελευταΐον λείψανον τής κατά τό 1836 έν Τρικάλοις κατα
στροφής τοΰ Στεργίου 2τουρνάρα. *JEνί. λόγω ούδέν ανθρώπι
νον πλάσμα έκ των ασθενών καί αναπήρων διέφυγε τότε τνίς 
τουρκικής θηριωδίας την μάχαιραν.

Μετά τάς καταστροφάς ταότας ό Μεχμέτ-πασάς πυρπο- 
λήσας καί τό Μαυρομμάτι, ένθα λεχώ τις έφονεύθη διά λόγ
χης, οίδευσεν εις Τρίκαλα $ριαμβευτικώς, καθ’ ό'σον άπάγων 
δέσμιον γηραιόν τινα αγρότην επί όνου καί χρυσοκέντητον μαν- 
<5“ώλιον από τίνος εκκλησίας συληθεν, διετείνετο ότι, ήχμαλώ- 
τισε τον Καπετάν-Ζάκα μετά τής σημαίας αύτοΰ !

Συνεπεία τής τοιαύτης καταστάσεως έν τω διαμερίσματα 
των Δ. ’Αγραφων, ήν ό Γ. ’Αλεξανδρής μεταβάς τνί 12 Μαρ
τίου έν Αουτρφ παρέστησε τω Κ. ’Ισχομάχω, άπεστάλη προς 
ένίσχυσιν τό ύπό τους αδελφούς Ζουλούμη μάχιμον σώμα. 
Κατ’ αΰτοΰ τή 10  Μαρτίου είχεν έπιτεθή έν ’Ανωγίω έφιπ
πος τουρκική περιπολία, ήτις, έπελθόντος καί τοΰ ύπό τον Ν. 
Κοντογιάννην σώματος άπό Ζαρχανάτων, κατεδιώχθη εις Σο
φάδες, τραυματισθέντων 3 μέν όθωμανών ένός ό ’ έκ των τοΰ 
τελευταίου σωματάρχου, τοΰ 'Υπάτης Καρλατόγιαννου.

ΣΥΜΠΛΟΚΗ ΚΡΥΟΒΡΥΣΙΣ ΚΑΙ ΡΟΥΣΙ

ΕΞΟΠΛΙΣΙΣ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΤΟΤ ΚΑΜΠΟΥ

'Ο σωματάρχης I. Ν. Γρανίτσας, έκδιώξας κατά τά τέλη 
Φεβρουάριου μετά τοΰ Δ. ’Αλεξανδρή τούς έν Γραλίστν] όθω- 
μανούς, ήνώθη μετά ταΰτα κατά διαταγήν τοΰ Κ. ’Ισχομά- 
χου μετά τοΰ σωματάρχου Γ. Γαλλή, τή δε 9 Μαρτίου από
σπασμα έκ των δύο σωμάτων συναντήσαν εις Κρυόβρυσιν 8 
λιποτάκτας τουρκαλβανούς έκ τής ληστρικής συμμορίας τοΰ 
Ζάρκαυ συνεπλάκη αύτοΐς, ά'μα δέ τφ  φόνω δύο αυτών· καί 
τω τραυματισμώ τρίτου, οί λοιποί παρεδόθησαν. Δυστυχώς 
έκ των δύο χριστιανών αιχμαλώτων, οΰς ήγαγον μεθ’ εαυτών 
ο.ί λνισταί, ό Ετερος έφονεύθη κατά την συμπλοκη’ν. ’Αλλά 
καί οί κακούργοι μετ’ ού πολύ άπέτίσαν δίκην των πεπραγ-
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μένων, ύποστάντες κατ’ άπόφασιν του αρχηγείου τον διά πυ
ροβολισμού θάνατον.

Μετά το συμβάν τούτο τά δύο προμνησθέντα σώματα ά- 
πήλθον εις "Αγ. Γεώργιον, ένθα ήσαν έστρατοπεδευμένα τνί 
12 Μαρτίου, καθ’ ν)ν οί μετά του σωματάρχου Χριστοδουλιά 
συμπράττοντες εγχώριοι X. Ζυγούρης καί I. ’Αρβανιτάκης με- 
τέβησαν εις Ιίρυόβρυσιν προς προμήθειαν τροφών, δτε ή έν 
Ροΰσι μετά  τηλεβόλου διαμένουσα οθωμανική φρουρά έπυρο- 
βόλησε κατ’ αυτών, μεθ’ δ έπήλθον κατά των επαναστατών 
διάφορα τουρκικά στίφη, προσέτι δέ ισχυρά άπδ Καρδίτσης ε
πικουρία έκ 200 τακτικών καί 50 ιππέων.

Ουτιυ τό επαναστατικόν απόσπασμα πολιορκηθέν τόν έσχα
τον διέτρεχε κίνδυνον, ό'τε καταφθάντες δρομαίως υπό τόν 
πρόθυμον Γ. Γαλλήν οί έν *Αγ. Γεωργίω έπαναστάται ού μό
νον τους έπελθόντας έκδιώκουσι, αλλά καί την έν Ροϋσι φρου
ράν πολιορκοϋσι, κλεισθεισαν έκ φόβου έν τώ ναω τοϋ Προφ. 
Ήλιου. Τοΰτο ίδόντες οί έν Καρδίτσν) εχθροί έπανέρχονται 
αυθις κατά των έπαναστατών, αλλά συγχρόνως καταφθάνουσι 
καί οί ύπό τόν Χριστοδουλιά, ούτω δέ ή συμπλοκή διαρκεϊ 
πεισματώδης μέχρι τής 6 οτε έπαναστάται καί Τούρκοι 
άπεχώρησαν εις τά ίδια, τών μέν άριθμούντων ί  τραυματίας, 
τους Α. Ντούβα, Φ. Μακρυγόνατον, Ν. Καϊλαντσήν καί Δ. 
Κοντσάκον, τών δέ περί τους 16 φονευθέντας καί τετοαυ- 
ματι σθέντας.

Ένώ άπό τών έν Σεκλύζφ ένδοξων μαχών τά έν τή έπαρ- 
χία ’Αγράφων έπαναστατικά σώματα τοιαύτας τινάς έπιτυ- 
χεΐς αψιμαχίας κατήγαγον, τό ά'στρον τής έν Ήπείρω καί Μα
κεδονία καταβληθείσης έπαναστάσεως έν Πηλίω έκλινε πρός 
τήν δύσιν αυτού, ό'περ λίαν παρακεκινδυνευμένην καθίστα 
τήν έν τοις πεδινοΐς χωρίοις μελετωμένην έξέγερσιν. Ήθεν 
καί ό Κ. ’ίσχόμαχος, αείποτε μετά περισκέψεως βαίνων καί 
μάλλον εις τήν διατήρησιν αυτής άποβλέπων παρά εις τήν 
δόξαν έφημέρων θριάμβων, ύπεδείκνυεν οτι προτιμώτερον καί 
συμφερώτερον έάν οί κάτοικοι τών πεδινών χωρίων ύπεχώ- 
ρουν μετά τών οικογενειών αυτών πρός τά ορεινά χωρία,
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έκεΐθεν δέ, άσφαλίζοντες τάς οικογένειας αύτών καί τ ’ αναγ
καία τρόφιμα περισυνάγοντες, επέρχονται κατά τοϋ εχθρού 
άναλόγως τ*ίς δέσεως καί των δυνάμεων αύτού. Ευνόητο ν ό'τι, 
εις ταϋτα ού μόνον οί χωρικοί εΰκολον νά πεισθώσι δεν τίτο, 
άλλ’ ούτε νά ύποβληθώσι των επαναστατών οί τολμηρότεροι 
καί φιλοδοξώτεροι, τούτοις δέ καταλεκτέον καί τό σώμα των 
υπαξιωματικών, ών τινων το δμμα κατβίβρωσκεν έξ ανυπομο
νησίας τό έκτεταμένον της Καρδίτσης πεδίον, η δέ λεοντόθυμος 
καρδία έκυρίευε του νοϋ, μη άναλογιζομένου ’ίσως ό'τι προς ίκα- 
νοποίησιν τών παλμών αύτης άπητοΰντο πυκνότεραι φάλαγγες.

’Εν τώ μέσω τοιούτων σκέψεων καί ενδοιασμών ηλθον αύ- 
θις ό Βαΐτσης καί ά'λλοι από Σοφάδων, Παλαμά καί λοιπών 
χωρίων του Κάμπου όπλα καί πολεμοφόδια ζητοΰντες* γνω
στού δέ γενομένου ό'τι, τουρκικόν κιρβάνιον ηρξατο μεταφέρον 
εις Καρδίτσαν τον έν Σοφάδες άποθηκευμένον σίτον, ούτινος 
μεγίστην ανάγκην οί έπαναστάται είχον, ό Κ. ’ίσχόμαχος διέ
ταξε τό σώμα τών υπαξιωματικών ν’ άπέλθν) προς σύλληψιν 
τουρκικής τίνος σιτοπομπίας, πολλά συμβουλεύσας καί άπαι- 
τησας, καθ’ ό'σον έφοβεΐτο μη τό εις μάχας οργών τούτο σώ
μα παρεκτραπνί εις προώρους έν τώ Κάμπω συμπλοκάς, προ- 
ειδοποιούσας τους Τούρκους περί της προσεχούς έξεγέρσεως.

Ούτω τό σώμα τών υπαξιωματικών μετά του έν Αουτ ρω 
αποσπάσματος τοϋ εις Λαμίαν άπόντος Δ. Σούτσου άπηλθε ττι 
αύγνί της 14 Μαρτίου εις Καζνές-Μαγοϋλα, ένθα ένεδρεϋσαν 
τουρκικήν σιτοπομπίαν έξ 1 0 0  περίπου φορτηγών συνέλαβε 
περί τά 20 . Καί ταϋτα μέν οι ύπαξιωματικοί πάραυτα εις Αου- 
τοόν άπέστειλον, ά'μα δέ ηγγειλον τώ Κ. ’ίσχομάχω οτι δέν 
ένέκρινον νά έπανέλθωσιν, άλλ’ ό'τι μάλιστα έπρεπε νά κατα- 
λάβωσιν ΐσχυρώς τούς Σοφάδες πρίν η προλάβνι ό έχθρός. ‘Ο 
Κ. ’ίσχόμαχος, συνδιασκεψάμενος τότε μετά τοϋ I. ’ΐγγλέση 
καί Γ. Φιλαρέτου, άπεφάσισε νά έπιταχύνρ την έξέγερσιν τού 
Κάμπου, διότι πάσα είς τό εφεξής αναβολή μάλλον δυσχερείας 
3ά έπέφερε, άφοϋ οί Τούρκοι κατεννόησαν ήδη τούς σκοπούς 
τών έπαναστατών.

Τη 16 Μαρτίου ό Ν. Κοντογιάννης άπεστάλη εις Καζνές- 
Μαγοϋλα ϊνα συνενοηθή μετά τών υπαξιωματικών πρός κατά-
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ληψιν των Σοφάδων, ό I. Καλαμάρας διετάχθη νά διαδεχθή 
τούς προμνησθέντας εις Καζνες-Μαγούλα καί ό I. Σισμάνης νά 
μεταβή εις Ζαρχανάτες.

Μετά προηγουμένων συνεννόησιν των κατοίκων του χωρίου 
Σοφάδων, τή συνεργεία των εγχωρίων προυχόντων Κ. Πώπο- 
τα , Βαΐτση, Γεωργού λα, Τσίβα καί άλλων, οί έπαναστάται ώ~ 
δευσαν προς αύτό, ή δέ έξ 70 ιππέων τουρκική φρουρά εις 
μόνην την ίύέαν αυτών έτράπη εις φυγήν, ενώ οί κάτοικοι έ- 
τέλουν δοξολογίας εξαλοι έκ χαράς καί ενθουσιασμού.

Εις Σοφάδες αυθημερόν μετέβη από Ζαρχανάτων καί ό €>. 
Λάζος, τή δέ νυκτί της 16 μετέβη άπό Λουτρού μετά πο
σού τίνος όπλων καί καί πολεμοφοδίων ό Ιλ Φαρμακίδης ΐνα 
διανείμν) αυτά τοΐς κατοίκοις. Ούτοι όμως, εκτός όλιγίστων, 
δεν συγκατένευον νά έγκαταλείψωσι τάς έστίας αυτών απερ
χόμενοι εις τά ορεινότερα, άλλ’ έπέμενον ν’ άντιστώσι τώ έχ- 
θρώ τνί βοήθεια τών επικουρικών, ών την δύναμ,ιν άκαταγώ- 
νιστον ύπελάμβανον. Συνεπεία τών άνωμ,αλιών τούτων καί τών 
ευνόητων συνεπειών ή εις Σοφάδες μετάβασις τού Γ. αρχηγού 
έθεωρήθη άναγκαιοτάτη.

"Οθεν τνί 3 μ. μ. τής έπιούσης ό Κ. ’ίσχόμαχος, άφείς έν 
Λουτρώ τον I. ’ΐγγλέσην ρ.ετά μέρους τής φρουράς αύτού υπό 
τόν Λέλην καί άποσπάσματος τού σώματος Κ. Τσαπάλου υπό 
τό αδελφόν του Δημήτριον καί τόν Μ. ’Αναγνωστόπουλον, τόν 
ιατρόν Ρήγαν καί τόν άποθηκάριον X. Βαμ,βακά, άπήλθεν εις 
Σοφάδες συνοδευόμενος υπό τού Γ. Φιλαρέτου καί τού νεωστί 
άφικομένου φοιτητού Σ. Σακελλαροπούλου άπό Καλαβρύτων, 
8ν παρέλαβεν ώς υπασπιστήν αυτού’ συναπήλθον δέ αΰτοϊς ό 
τνί προτεραία μετά νέου σώματος άπό Λαμ,ίας καταφθάς Δ. 
Σοΰτσος καί ό Κ. Τσάπαλος μετά 25 άνδρών.

Ούτως ή ακμαία τών ’Αγράφων έπανάστασις έθετο τνί πα
ραμονή τής έν Πηλίω καταστροφής τόν πόδα αυτής άπό τών 
όρέων καί υπωρειών έπί τής εύρυτάτης καί πλουσίας πεδιά- 
δος, σπουδαϊον άμα καί τολμηρόν ποιούσα διάβημα, καθ’ όσον 
έπρόκειτο νά διαφιλονικήσ-zj αυτήν προς τακτικώς συντεταγ- 
μ,ένον μετά πυροβολικού καί ιππικού, ένί λόγω άσυγκρίτως 
καί καθόλου ύπέρτεοον εχθρόν.
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ΑΚΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ ΕΝ ΤΠ ΚΑΜΠΗ
Δέκα ώρας μόλις άπό της Ααρίσσης g τρεις από της Καρδί- 

τσης, έν τώ μέσω των πεδινών της Θεσσαλίας δούλων Ε λ 
λήνων τό πρώτον ήδη κυμαίνεται ή σηρ,αία του Χρίστου καί 
της ελευθερίας, φέρουσα την ελπίδα καί τον ενθουσιασμόν.

’Αλλά τίς έκεΐ αγωνίζεται υπέρ τοϋ μεγαλείου g τη ; δόξης ;
Τις έκει τά στήθη προτάττει υπέρ των δούλων αδελφών ;
Τίς επί κεφαλής των άγωνιζομένων τίθεται καί σύρει το 

ξίφος, 'ίνα δείξν) αύτοΐς την όδόν του καθήκοντος;
Λοχαγός τοϋ πυροβολικού εες καί δράξ λιποτακτών ύπα- 

ξιωματικών, συν αύτοϊς δέ άπλοι τινες πολϊται, ών οί πλεΐστοι 
πρώτην ήδη φοράν άναλαμβάνουσι την ευθύνην της διοικήσεως 
άτάκτων σιομάτοον καί προβαίνουσι ν’ άντιμετωπιοθώσι τοΐς έν 
Σίπκα έμπειροπολέμοις μαχηταΐς.

Αυτοί καί ρ.όνοι κατά τό 1878κατηλθον επί των άπεράν
των Θεσσαλικών πεδίων της ελευθερίας πρόμαχοι.

’Αλλά τί λοιπόν έγένοντο τόσα λοφία, δεινόν από κορυφής 
γρυσών πιλικίων νεύοντα καί τόσα μακρά έν ταις όδοΐς τών 
’Αθηνών κροταλοϋντα ξίφη;

Ειν’ αληθές ό'τι καί τινα αύτών έ'φρισσον μακοόθεν όσφραι- 
νόμενα τον καπνόν τοϋ Πλατάνου η έστέναζον έν ταΐ; !Μ- 
καις αύτών εις τον ήχον τών τηλεβόλων της Ματαράγκας,. 
τά πλεϊστα όμως είχον άναλάβει τό έργον τοϋ έπικριτοϋ έν 
ταπεινόφρονι είρωνία, ής τά διαφεύγοντα βέλη ρ.όνον τά έ~ 
ξησφαλισμένα στηθη αύτών έ'πληττον.

Χαιρετώντες διά τών ολίγο^ν τούτων την άπό Λουτρού εις 
τον Κάμπον τολμηράν κατάβασιν τών υπό τον αρχηγόν Κ. ’ΐ« 
σχόμαχον καί λοιπούς σωματάρχας επαναστατών, άναγκαιαν 
θεωροϋμεν σύντομόν τινα περιγραφήν τοϋ τόπου.

'II Θεσσαλική επαρχία, έφ’ ής τό ίόέατρον της έν λόγιρ έ- 
παναστάσεως, διαιρείται φυσικώς εις τρία τμήματα : Τό άπό 
τής όροθετικής γραμμής μέχρι ’Ασπροποτάμου ορεινόν τμήμα 
ήτοι τά ''Αγραφα τό τών υπωρειών ήτοι τά Ρ ιζά  καί τό άπό 
Ζάρκου καί Ιίαλαρ.πάκας πεδινόν ήτοι τον Κάμπον.
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Τδ Λουτρδν ανήκει εις τδ δεύτερον τμήμα, συνέχεται δέ 
μετά τοϋ Κάμπου δεξιόθεν. Πρδς τό μέρος τοΰτο κεϊται καί 
τδ Χαλαμπρέζιον, έξ ου ό Σοφαδίτικος ποταμδς όσης, πα- 
ραλλήλως του ’Οργοζίνου ρέων, χύνεται είς τδν Πηνειδν, δε
ξιοί [λέν έχων τδ Καραλάρ, Φίλια, Παξαράκι καί Βαταλάρ, 
αριστερά δέ καί παραποταμ,ίως τδ ’Ανώγι, Σοφάδες, Μασκλοΰ- 
ρι, Πύργον-Ματαράγκας, Ματαράγκαν καί κατωτέρω τδν Πα- 
λαμά. Ιίαθέτως του Λουτρού κεΐνται οί Γουβανάτες, Ζαρχανά- 
τες, Καζνές καί Καζνές-Μαγοΰλα εις ώρας ά-
πόστασιν άπ’ άλλνίλων. ’Αριστερά τού Πύργου-Ματαράγκας 
συνέχονται 4 λοφίσκοι, ών οί ^ύο μεγαλείτεροι Μογγόλινος καί 
Πετρομαγοΰλα καλούνται.

"Ενεκεν έλλείψεως επαρκών οπλών ό Κ. Τσχόμαχος, κα
ταλοίπων την ιδέαν της έξοπλίσεως τού Παλαμά καί τή αρχι
κή έμμένων, διεννοείτο νά καταλάβ-/) την άπδ Λουτρού ρ.έχρι 
Σοφάδων κατά μήκος έκτασιν, έκκενών τά επί τής γραμ.- 
μής τής συγκοινωνίας χωρία καί μεταφέρων τά έν αύτοΐς σι
τηρά εις Λουτρόν καί Θραψίμιον. "Ηλπιζε S i ό'τι ή ύπεράσπι- 
σις χωρίων, οίον τδ Χαλαμπρέζιον, Ιίουβανάτες, Ζαρχανάτες, 
Καζνές, ’Ανώγι, Καζνές-Μαγοϋλοα καί Σοφάδες, κατά μήκος 
τής άριστεράς όχθης τού Σοφαδίτικου ποταμού καί εγγύς άλ- 
λήλων κειμένων δεν ήτο αδύνατος, καθ’ ό'σον μάλιστα πάντα 
σχεδόν τά έν λόγω χωρία έποοφυλάσσοντο ύπδ χανδάκων, αί 
δέ πλινθόκτισται οίκίαι αύτών δεν £ά ύφίσταντο μεγάλας 
καταστροφάς έκ τών βλημάτων τοϋ ορεινού πυροβολικού, ο- 
περ καί μόνον ό έγθρδς διέθετε. ’Αλλ’ ούτε καί νά περικυ- 
κλωθώσιν εΰκολ.ον ητο, ίσχυράν άλληλοβοηθητικήν κλίμακα ά- 
ποτελοϋντα* έν περιπτώσει δέ ύποχωρήσεως τών έπαναστα- 
τών προς τδ έν ’Αγράφοις όρεινδν κέντρον πιθανδν ό έχθρδς νά 
παρεσύρετο, ό’τε εύκολώτερον καί μετά ζηρ.ιών δ’ άπεκρούετο. 
Οΰτω πως διατιθέμενα τά τών έπαναστατών έν τω Ιίάμπω 
παρείχον έλπίδας διαρκούς έπιτυχίας, καθ’ όσον μάλιστα με
ταξύ άλολων άναρ.ενορ.ένων σωρ.ώτων εύρίσκετο ήδη έπί ποδός 
καί τδ έκ 400 περίπου μαχίμων άνδρών τού πεπειραμένου 
άντισυνταγματάρχου τής φάλαγγος I. Σαφάκα.

’Αλλ’ ενώ τοιαϋτα διανοούμενος ό Κ. ’ίσχόμαχος έπέσπευ-
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δε, κατά το εφικτόν, τον εξοπλισμόν των έγχωρίων, καί ό εχ
θρό? δεν εμενεν απαθής των διενεργουμένων θεατής.

Τί) πρω’ία τής 18, γνωστού γενομένου ότι οί Τούρκοι έξε- 
κίνησαν από Καρδίτσης, ή σάλπιγξ έκάλεσεν εις γενικήν συ- 
νάθροισιν τά έν Σοφάδες επαναστατικά σώματα, δτε προ τοϋ 
απέναντι αυτών καί ^ ώ ρ α ν  άπέχοντος χωρίου Βαταλάρ έθε- 
άθη παρατασσόμενον σώμα τουρκικού ιππικού* ήτο 8ε τοΰτο 
απλή έπίδειξις, σκοπούσα νά έπισύρφ τήν προσοχήν τών ε
παναστατών προς τό μέρος τοΰτο καί διευκολύννι επομένως 
τήν διά Καπτσί καί Κοτσαρί αποστολήν πολεμεφοδίων καί ε
πικουριών άπό Λαρίσσης καί Φαρσάλων τοΐς έν Καρδίτσν).

Ό  Κ. ’ίσχόμαχος, κατανοήσας εκ προηγουμ,ένων πληροφο
ριών τό τουρκικόν σχέδιον, τό μέν σώμα τών ύπαξιωματικών 
διέταξε νά καταλάβϊ) τόν Πύργον-Ματαράγκας, τον I. Καλα- 
μάρα νά διαμείν/j έν Καζνές-Μαγοΰλα, τόν δέ Κ. Τσάπαλον 
έ'ταξεν έπί κεφαλής τών Σοφαδιτών. Πρ ός τήν ’Αν. πλευράν 
του χωρίου διέμενον τά υπό τους Δ. Σοΰτσον καί Θ. Λάζον 
σώματα, ίνα έπιβ’λέπωσι τά πρός τήν Καρδίτσαν, Παζαράκι 
καί Βαταλάρ μέρη, πρός τοΰτο δ ’ έσχηματίσθη καί σώμα έ
φιππων προσκόπων καί άγγελιοφόρων έκ 30 έγχωρίων. Μετά 
ταΰτα ό Γ. αρχηγός έδραμ.εν εις Μασκλοΰρι, κέντρον τής έπα- 
ναστατικής παρατάξεως, μετά τοΰ Ν. Ιίοντογιάννη, ώ τινι καί 
άνετέθη ή φρούρησις τής γεφύρας τοΰ χωρίου.

Έν τή &έσει ταύτνι οί έπαναστάται διέμεινον καθ’ δλην τήν 
ημέραν ακίνητοι εις τάς επανειλημμένα? προσκλήσεις τών Τούρ
κων, οίτινες όμως περί τήν δείλην άπέστειλον αγγελιοφόρους 
είς Ματαράγκαν, ίνα πληροφορηθώσιν άν ή διά τοΰ χωρίου εις 
Καρδίτσαν άγουσα είναι έλευθέρα ή άν κατέχηται υπό επανα
στατών. Ταΰτα πληροφορηθέντες Οπό τών χωρικών ό Δ. Τερτί- 
πης καί Γ. Λάϊος έπεμψαν απόσπασμα ίνα ένεδρεύσγι έπί τής 
’Αν. γεφύρας τής Ματαράγκας.

Μόλις ή γέφυρα αΰτη κατελήφΟη υπό τών ολίγων Ελλήνων 
στρατιωτών, οί Τοΰρκοι πρόσκοποι υπό τήν οδηγίαν τοΰ έκ 
Καρδίτσης ’Ααρίφ-άγα, επιστάτου τών κτημάτων τοΰ Αρμε
νίου ’Αβραάμ-πασά, έφάνησαν προχωροΰντες έν άραια γραμμή.

’Ολίγον ετι καί πάντες ένέπιπτον εί; τήν ένέδραν, άλλ* ά-
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νυπόμονός τις των στρατιωτών, άνυψώσας μικρόν άπό του χάν- 
δακος την κεφαλήν, κατέδειξε τό πιλίκιον αύτού, εις ούτινος 
και μόνην την 9έαν πάντες εις φυγήν δρομαίαν έτράπησαν.

’Αλλά καί οί '’Ελληνες στρατιώται, άναπηδήσαντες παρα- 
χρήρ.α, έ'δραρ,ον ακράτητοι εις καταδίωξιν αυτών πυροβολοΰν- 
τες διά τών Γκρα, μ ετ’ ού πολύ δέ φονευθέντων 'ίππων τινών 
συλλ,αμβάνονται ζώντες ό επί κεφαλής ’Ααρίφ-άγάς καί έτε
ρός τις άπό ’Αιδοίου της Σρ,ύρνης, τραυματίζονται δέ ετεροί 
τινες 'ίπποι καί ίππεΐς. ’Ενώ πάντες έντρομοι τή ταχύτητι 
καί μόνον τών ίππων ζητουσι σωτηρίαν εις Βαταλάρ, πελώριός 
τις,καταπεσών άπό τού φονευθέντος ίδικοΰ του, προσπαθεί ε
πίσης να διαφύγΥί τους καταδιώκοντας, όπερ καί &ά κατόρ- 
θου, ώς πολύ αυτών προηγούμενος, εάν κακή μοίρα την στιγ
μήν εκείνην δεν κατέφθανεν έπί του πεδίου τής καταδιώξεως 
ό στρατιώτης Ν. Δελής. Ούτος, έν μικρά συμπλοκή τής προ
τεραίας ίππον καί ξίφος παρ’ οθωμανοΰ ίππέως άποκτήσας, έ- 
πέστρεφεν έφιππος άπό Μασκλουρίου, επιστολήν τοΐς έν Μα- 
ταράγκα κορ.ίζων, τήν σκηνήν δέ ταύτην ιδών μακρόθεν επι
π ίπτει ξιφήρης κατά του δυστυχούς φεύγοντος καί άπό του 
ίππου άδεξίως σπαθίζων έπί τέλους έλεεινώς φονεύει.

Μετά τό συμβάν τούτο οί Τούρκοι παρακάμψαντες μακρόθεν 
τήν Ματαρώγκαν, άφίκοντο εις Καρδίτσαν διά τού χωρίου 
Μάρκου, έννοούντες δέ δτι ή υπό τών έπαναστατών κατοχή 
τού διαμερίσματος έκείνου διέκοπτε τάς σπουδαιοτέρας τής 
Θεσσαλίας συγκοινωνίας, άπεφάσισαν νά έπέλθωσι μεγάλαις 
δυνάμεσι κατά τών έπαναστάντων.

Καί πολλαχόθεν ρ.έν ή τοιαύτη άπόφασις αύτών έτεκμαί- 
ρετο, προς έπιβεβαίωσιν δέ, συλληφθέντων υπό τών Γ. Αα'ί'ου, 
Μηνογιάννη καί Θ. Λάζου δύο χωρικών άπό Γουργουβιτών είς 
Ματαράγκα μεταβαινόντων, εύρέθη έπ’ αύτών συν ά'λλοις έγ- 
γράφοις καί τό εξής :

Ματαράγκα καί Πύργον-Ματαράγκας.
Μουχταροδηρ.ογέροντες καί λοιποί κάτοικοι τού χωρίου Ματαρά

γκα είδοποιείσθε οτι έξ ένος ρ,έρους έλέγετε, ό’τι είσθε πιστοί υπή
κοοι τοΰ Σουλτάνου μας, έξ άλλου δέ μέρους βλέπομεν ότι έπρο- 
σκαλέσατε τούς άντάρτας καί τούς έχετε μέσα είς τό χωρίον σας"



Η ΕΙΙΑΝΑΣΤΑΣΙΣ TOT 1878. 375

8θεν τώρα κατά τήν διαταγήν του Κουμχντάρ-Πασιά, άν πραγματι- 
κως είσθε πιστοί υπήκοο: του Δουβλετίσυ ριας αμέσως να οιωξητε
8β<
κώς εισυε πιστοί υπήκοοι 
τούς άντάρτας άπο τό χωρίον σας, τουναντίον καί δεν θελησουν ν<χ 
φύγουν τότε εντός 24 ωρών άπο τής παραλαβής ταύτης μας, νά 
τραβηχθητε από τό χωρίον σας μαζύ με τά γυναικόπαιδα, διότι δ 
Β. στρατός θά κτυπήση μέ τά κανόνια τούς άντάρτας, οι όποΓοι 
είναι εις το χωριον σας και προς ειοησιν σας.

Καρδίτσφ, 10 Μάρτιον 1873.—iavjmi-mlxzi.vis 
Τ. Σ .  του Διοικητοΰ Καρδιτσης.

’Απαράλλακτα των ά'νωθι διοικητικών εγγράφων έπέμποντο 
τοΐς εν Μασκλουρίω καί Σοφάδες έγχωρίοις, ό'θεν ούδεμία έ'μενεν 
αμφιβολία ό'τΐ, ό εχθρός προύτίθετο νά περικυκλώσν; έν τώ 
Ιίάαπω τήν επαναστατικήν δύναυ-ΐν προσπαθών νά διακόψη 
τήν συγκοινωνίαν αυτής μετά του Λουτρού, ένθα ό I. ’ΐγγλέσης 
μεγίστας άπήντα δυσχερείας, ώς έκ τής έλλείψεως επαρκών 
άνδρών καί κτηνών, πρός μεταφοράν οπλών καί πολεμοφοδίων 
από Σμοκόβου εις Αουτρόν, έκεΐθεν δέ εις Σοφάδες.

Ούτω— καί τοι του δραστηρίως εργαζομένου τούτου άνδρός 
σπεύσαντος ν’ άποστείλφ όπλα τινα Μυλωνά καί είδοποιήσφ 
τούς τε έν τώ τμήματι Δομοκού διαμένοντας καί τούς καθ’όδόν 
ευρισκομένους Φράγκον καί I. Σαφάκαν,ί'να έπισπεύσωσι τήν εις 
Αουτρόν ά’οιξιν αυτών—"θ£-έν Σοφάδες δεν είχον εΐσέτι έξο- 
πλιοθεΐ καλώς, ουδέ καιρός ύπήρχε-ν, ί'να τά γυναικόπαιδα ά- 
ποσυρθώσιν εις Αουτρόν, ό'περ τότε μέν δέν έπεθύμουν, δυσχε- 
ρέστατον δέ 3ά καθίςατο μετ’άτυχή τινα εκβασιν τής αναμε
νόμενης μάχης, εάν μάλιςα οί Τούρκοι, αντί νά ένισχύσωσι τήν 
εξ 120 ’Αλβανών φρουράν τού παραπλεύρως των Σοφάδων κει- 
μ,ένου χωρίου Παζαράκι, δέν κατέλιπον αυτό άνοήτως, πειθό- 
μενοι ταΐς διαβεβαιώσεσι τού Βαί'τση ό’τι,οί Σοφάδες κατείχον- 
το δήθεν ύπό 10 0 0  τακτικών καί 1500 άτάκτων έπαναςατών, 
όπεο καί εις τό μετά ταύτα ούφέλησε. ’Εν τοσαύτω τό ύπό τον 
Ν. Κοντογιάννην σώμα διετάχθη τή 12 Μαι'ου νά έπανέλΟφ 
εις Σοφάδες, έμεινε δέ ρ.ετά τού Κ.’ίσχομάχου έν Μασκλουρίω 
τό από Ζαρχανάτων αύθηρ.ερόν άφικόρ.εναν σώμα τού I. Σισρ,άνη, 
οστις δέν ήδυνήθη νά συγκράτηση αύτό έν Σοφάδες, μ.ή άνε~ 
χόμενον, κατά τό σύνηθες, νά μένφ όπισθεν των λοιπών !

JI ΕΙΙΛΧΛΠ'ΛΞΙΣ-; ΤΟί; 1878 31ΙϊΙ\ ΰλ 25



376 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

Καθ’ ό'λην τήν ημέραν ταύτην οί Τούρκοι έζηκολούθουν τάς 
κατοπτεύσεις αύτών, περί Si τό εσπέρας ό Δ. Σοΰτσος άγ- 
γέλλει τώ Κ. ’ίσχορ.άχω Si έπιστολίου οτι, οί εχθροί έσκό- 
πουν να καταλάβωσι τή έπαύριον τό μεταξύ Λουτρού καί Σο
φάδων καί παρά τον ποταμόν κείμενον χο^ρίον ’Ανώγι, $ιακό- 
πτοντες ούτω τήν επαναστατικήν συγκοινωνίαν.

Συνεπεία τής εΐδησεως ταύτης συνεκροτήθη συρ,βούλιον έκ 
των παρευρεθέντων σωματαρχών, έν ώ, ανεπαρκούς κριθείσης 
τής επαναστατικής δύνάρ.εως πρός κατοχήν τής από Λουτρού 
μέχρι Ματαράγκας γραμμής,άπεφασίσθη : «νά περιορισθή αυτή 
μέχρι Μασκλουρίου, νά τεθώσι πρόσκοποι επί τών Μογγολι- 
νων λόφων, νά μείννι εις Σοφάδες καί Μασκλούριον τό σώμα 
τών ύπαξιωματικών καί τό τού Θ. Λάζου πρός ένίσχυσιν τών 
εγχωρίων, τά Si λοιπά σώματα νά μεταβώσι νύκτωρ εις ’Α
νώγι καί καταλάβωσιν αύτό τε καί τά κλιρ,ακηδόν ρ.έχρι Λου
τρού έκτεινόμενα, Ζαρχανάτες, Κουβανάτες καί Μαγούλα».

Περί τήν 3 ρ.. ρ.. τής 20 Μαρτίου άφίκοντο άπό Ματα
ράγκας ό έπιλοχίας Γ. Λάιος καί Θ. Λάζος, άποσταλλέντες ύπό 
τού προσκληθέντος σώματος τών · ύπαξιωματικών, ινα ,πληρο- 
©ορηθώσι τ ’ άποφασισθέντα. Καί ούτοι ρ.έν ρ.ετά τήν άναγ- 
καίαν συνεννόησιν άνεχώρησαν εις τά tSitx., ό Si Κ. ’ίσχόμα- 
χος ρ.ετά τών λοιπών ώ&ευσεν εις ’Ανώγι, ό'που καί άφίκετο 
περί τό λυκαυγές ανενόχλητος.

Δυστυχώς ή μικρά αυτή ύποχώρησις τοιαΰτα καί τοσαύτα 
παράπονα έκ μέρους τών Σοφα^ιτών προύκάλεσεν, ώστε πρός 
ένθάρρυνσιν αύτών επανήλθε πάραυτα τό ύπό τον Ν. Κοντογιάν- 
νην σώμα, μετ’ αυτόν Si καί πάντες οί λοιποί, εκτός τού Κ. 
Τσαπάλου ρ,εταβάντος μετά τού Γ. Φιλαρέτου εις Λουτρόν,ένθα 
τέως μόνος ό I. ’ΐγγλέσης ήγωνίζετο.

Ούτω τά επαναστατικά σώρ,ατα, έπανελθόντα εις τάς προ- 
τέρας δέσεις, άφήκαν ό'πισθεν αύτών μακράν συγκοινωνίας καί 
ύποχωρήσεως γραμμήν εις τήν άπόφασιν τού εχθρού, ατόλμου 
εύτυχώς καί αείποτε άρ,βλυωποΰντος.

Τό άπαίσιον ά'γγελρ.α τής πτώσεως τής Μακρυνίτσης Si- 
κην κεραυνού κατέπεσεν έν τώ μέσω τών έπαναστατών. τού 
τμήματος τούτου τήν ημέραν τής εις Σοφάδες επανόδου αύ-
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-t-δίν καί καθ’ ήν στιγμήν κρατερά εχθρική έπίθεσις άνεμένετο· 
•Δεινή άληθώς ήτο ή %ί<ης Γ. αρχηγού άτακτων σωμάτων έν 
τοιαύτ'/ι εποχή καί έν οια περιεγρκψχμεν 9·έσει, καθ’ό'σον, καί 
τοι μή δυνάμενος νά διαθέττ) τούς πάντα; ώς έσκέπτετο, ε- 
<ρερε μ ’ δλα ταύτα τήν περί πάντων ευθύνην καί ‘Αναγκασμέ
νος ήτο νά σύμβιβάζτ) καί συνέχη άνά πάσαν στιγμήν αντί
θετα καί διεστώτα. ’Εν τούτοι; διά προνοία; καί όρθοφροσύ-
νης έβαινεν εις εργον άνώτερον εκείνου, δπερ 3ά έ'πραττεν έν 
τή αύτή $έσει έτερός τις υπό στρατιωτικής προπέτειας καί 
κενοδοξίας ίσως αγόμενος.

Επιστήμων αληθώς στρατιώτης, πρώτος άπεπειράθη νά συν
δυάσει τάς άνάγκας τής έπαναστάσεως ταΐς άπαιτήσεσι τοϋ 
νέου όπλου έν τή εύρεία πεδιάδι, ώς καί επί τών όρέων, διά 
τής μετριοφροσύνης καί εύγενοΰς συμπεριφοράς συμβιβάζων 
τάς αντιζηλίας,κατευνάζων τά πάθη καί περιορίζων πάντα τά 
έν τοΐς άτάκτοις πολέμοις αναπτυσσόμενα κακά έν τώ μέσω 
οπλιτών, ών τήν άτελώς άνεπτυγμένην συναίσθησιν τοϋ στρα
τιωτικού καθήκοντος έφρόντιζε ν’ άναπτύσσνι καί ένισχύρ.

^Εχων ύπ’ό'ψιν τήν ςφατιωτικήν άπαιδευσίαν άνδρών προτι- 
θεμένων ν’ άντιπαλαίσωσι έμπειροπολέμοις έχθροΐς, δεν έ'σπευ- 
δεν είς τάς μετά τών εχθρών συγκρούσεις, πεπο.θώς ότι, ή 
δύναμις καί επιτυχία τής έπαναστάσεως έξηρτώντο μάλλον έκ 
τής διατηρήσεως καί βαθμιαίας διαδόσεως, ούδ’ ήθελε νά ύπο- 
βάλνι τό όλον εργον εις τήν κρίσιν μιας καί μόνης μάχης κατά 
τήν αρχήν μάλιστα αυτού. 'Ενί Ιόγφ  προσεπάθει νά δώσνι τή 
έπαναςάσει τύπον καθαρά; έκστρατείας, περί πολλοϋ ποιούμε
νος τήν διατήρησίν ελεύθερα; γραμμής συγκοινωνίας καί κέν
τρου τακτικής ένεργείας.

Οϋτω κατά μέρος τάς μικροφιλοτιμίας τιθέμενος έπροτίμα, 
χάριν τοϋ σκοπού εις δν όλοψύχιυς άπέβλεπε, νά παρεξηγηθή 
μάλλον παρά νά πράξη τι έναντίον τών πεποιθήσεοιν αυτού.

Τά ό)αγα ταύτα έθεωρήσαμεν αναγκαία προς διευκρίνισιν 
τής έν τή έπικειμένφ μάχν) δέσεως τοϋ Γ. αρχηγού, απέναντι 
ετέρου ολως αντιθέτου αλλά σφριγώντος πολεμικού πνεύμα
τος, όπερ διέκρινε τό άκράτητον σώμα τών ύπαξιωματικών καί 
κατ’ εξοχήν άντεπροσώπευεν ό τολμητίας Δ. Τερτίπης,
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Οϋτος μνi συγκατανέυσα? νά καταλίπν·, την Ματαράγκαν, 
κατά τό γνωστοποιηθέν αύτώ σχέδιον τοϋ Γ. αρχηγού, έπέμενε 
νά καταληφΟή καί η άπωτέρω γέφυρα του Μάρκου, ώς μόνη 
ύπολειπομ.ένη τώ έχΟρώ δίοδος, έζήτει δέ προς τοϋτο παρά τοϋ 
αρχηγείου επικουρίαν 100 άντρων.

Τοιαύτη τις η κατά την παραμονήν της έν Ματαράγκα μά
χη; υφιστάμενη διαφωνία μεταξύ τοϋ αρχηγείου καί τοϋ σώμα
τος των ύπαξιιυματικών.

ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ

Πριν η παρακολουδήσωμεν τάς περιπετείας τής έπικειμένης 
ενδόξου μ,άχης, ρίψοψ.εν βλέμμ.α έπί τοϋ απέναντι των έπανα- 
στατικών προφυλακών τουρκικοϋ στρατοπέδου.

'Ο έχΟρικός στρατός, άνερχόμ,ενος εις 4500  περίπου άνδρας 
τοϋ πεζικού, μετά 600 ιππέων καί 4 ορεινών τηλεβόλων, υπό 
τήν άνωτέραν αρχηγίαν τοϋ Υποστρατήγου Χασάν-πασά τής 
Καρδιτσης, ήν διηρημένος εΐ; δύο κύρια σώματα. Καί τό μέν 
ώρμάτο από Καρδίτσης, το δέ είχε συγκεντρωθεί άπό Ααρίσ- 
σης καί άλλων πόλεων εις Καλυβάκια καί ’Ερμήτσι ύπό τούς 
’ίσκενδέο-πασά καί Χασάν-πασά τών Φ/ρσάλων.

Οί Τούρκοι πληροφορηθέντες εγκαίρως την προς τά ορεινό
τερα χωρία άνα/ώρησιν τών πλείστων επαναστατικών σωμά
των καί την έν Ματαράγκα διαμονήν τών 270 ρ,όνον άνδρών 
ύπό τούς Δ. Τερτίπην, Γ. Λάϊον καί Θ. Λάζον, ήγνόουν την 
είς Σοτάδες επιστροφήν τών λοιπών καί κατάληψιν τών δέσεων 
τής προτεραίας* ώστε, προτιΟέμενοι τήν περικύκλωσιν τοϋ ε
παναστατικού αποσπάσματος, έθεώρουν έκ προτέρων βεβαίαν 
τήν αιχμαλωσίαν ή παντελή καταστροφήν αυτού.

*Γπό τοιαύτης πεποιΟήσεως έμψυχούμ.ενοι, έξεκίνησαν τφ 5 
π. μ . τής 21 Μαρτίου κατά τών έν Ματαράγκα καί Πύργω- 
Ματαράγκας ευαρίθμων επαναστατών.

Μέχρι τής 19 έν Ματαράγκα έμενε μόνον ό Θ. Λάζος μετά 
τών ύπ’ αυτόν 40 άνδρών, δίκην προφυλακής, άλλά τή έ- 
πιούσφ, έπειδή αί ύπό τοϋ σώματος τών ύπαξιωματικών ζη- 
τηθείσαι έπικουρίαι δέν έφαίνοντο έκ Σοφάδων, άπεστάλησαν 
πρός ένίσχυσιν αυτού δύο στρατιωτών διμοιρία’, άπό τών έν
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Πύργω-Ματαράγκας υπό του; ύπαξιωματικους Γκίκαν Μάστω- 
ραν, Δ. ’Αντωνάζουλον, Θ. Πολυχρονόπουλον, Α. Παζαγεωρ- 
γίου, Κ. Δημου καί τον άζοσζασματάρχην Α. Μούσαν.

’Εν τφ Πύργω-Ματαράγκας έ'μενεν ό Τερτίπης καί ό Λάιος 
μετά, του λοιπού σώματος των υπαξιωματικών καί τινων άλ
λων εθελοντών.

*0 Δ. Σοϋτσος ζερί την αύγην άπηλθεν εις Βαταλάρ, Γνα 
ένεδρεύσν) τους καθ’ έκάστην πρωίαν άζό ’Ερμητσι ένταΰθα 
μεταβαίνοντας καί διημερεύοντας Τούρκου; προσκόπους, πα- 
ραγγείλας τώ έν Σοφάδες ίατρώ αύτοϋ Γ. Δετσω νά είδοποι- 
ησ*/] αυτόν διά συνθέματος άπό τοϋ κωδωνοστασίου του χω- 

r/j θέα του έγθροΰ.
"Απαντα τά λοιπά επαναστατικά σώματα, έν οίς διμοιρία 

στρατιωτών υπό τον Λ. Μηνογιάννην, κατειχον τάς ζροτέρας 
αυτών θέσεις άζό της έν Σοφάδες επανόδου, συνεποσοΰτο δέ 
η όλη επαναστατικέ) δύναμις, ή επί τνίς εύρυτάτης πεδιάδος 
καί έν μακρά γραμμν) Ζ7ρατεταγμένν),είς 800 περίπου άνδ ας.

Πριν ·η της πρωίας τό φώς διασκεδάσνι την έπί της πεδιά
δος έπικεχυμένην σκοτίαν, καί ένώ αί εξατμίσεις των υδά- 
των συνέγεον έ'τι μάλλον τ ’ αντικείμενα, οί έν Ματαράγκα 
εϋζυονοι πρόσκοποι, υπό τον Δ. ’Αντωνόπουλον τά Β.Α. τοϋ 
χωρίου υψώματα κατέχοντες, προσεβλνίθησαν υπό ισχυρού έχ- 
θρικού αποσπάσματος, προσπελάσαντος έν τώ ρ.έσω αγέλης 
βοών. Οί πρώτοι ούτοι έν Ματαράγκα πυκνοί πυροβολισμοί ηγ- 
γειλον την εναρξιν της ρ-άχης τοίς έν τώ Πύργω-Ματαράγ- 
κας καθώς καί τιρ έν Μασκλουρίω διανυκτερεύσαντι Γ. άρχη- 
γώ Κ. ’ίίγομάχω, δστις πάραυτα διέταξε τον μέν Ν. Κ,ον- 
τογιάννην νά σπεύσφ άπό Σοφάδων εις Ματαράγκαν μετά 
του σώματος αύτοΰ, έκτος 50 άνδρών αναγκαίων πρός ένί- 
σχυσιν των Σοφαδιτών, τον I. Σισμάνην νά καταλάβνι την ε
πίκαιρον γέφυραν τοΰ Μασκλουρίου καί τον I. Καλαμάραν τό 
χωρίον Ιίέρπεσι.

Μετά ταΰτα, ίππεύσας καί συνοδευόμενος υπό τοϋ ύπά- 
σπιστοϋ αύτοϋ Σ. Σακελλαροπούλου, διηυθύνθη πρός τον Μογ- 
γόλινον λοφίσκον μετά της υπό τον Λ. Μηνογιάννην διμοιρίας 
των στρατιωτών καί της υπό τον Γ. Βελοϋλαν έκ 40  άνδρών
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φρουρά'; του, έν οί; 1 I πιστοί Χαλκιδεί; υπό τον Τηλέμαχον* 
Καθ’ οδόν συνήντησεν αγγελιοφόρον τοϋ Δ. Τερτίπη άγγέλ- 

λοντο; τό πλήΟο; τοϋ έχθροϋ καί ζητούντο; κατεσπευσμένων 
επικουρία;" όΟεν ό μέν Μvjνογtotνν,ν); καί Βελούλα; άπήλθον ο- 
που κρατερά ανάγκη έκάλει, ό δέ Κ. ’ίσχόμαχο; άνήλθε μετά 
τοϋ ύπασπιστοϋ αύτοϋ καί των Χαλκιδέων επί τη; κορυφή; 
τοϋ Μογγολίνου, ένθα έμενε διμοιρία στρατιωτών υπό τόν λο
ξίαν Α. Μαντσάκον καί όπόΟεν ήδύνατο νά έπιβλέπν) όλόκλη- 
ρον τό έκτεταρένον πεδίον τη; μάχη;.

ΤΠτο ή 6 τη ; πρωία;, έκ προοιμίων δέ ή μάχη έτεκμαί- 
ρετο φοβερά καί μεγάλων διαστάσεων. ’Από Ματαράγκα; μέ- 
χρι Πύργου-Ματαράγκα; τό πεδίον έφλέγετο καί καπνό; πυ- 
κνό; άνήρχετο εΐ; νέφη, έν τώ μέσω δ ’ αυτών έζετυλίσσοντο 
σκηναί τραγικαί, ά;τινα; δέον νά παρακολουθησωρ,εν επα
νερχόμενοι εΐ; την στιγμήν τή; πρώτη; τουρκική; έπιθέσεως. 
κατά τών έν Ματαράγκα έπαναστατικών προσκόπων.

Εύθύ; ρ.ετά την έκπυρσοκρότησιν τών πρώτων ό'πλων, ό Δ. 
Τερτίπη; καί Γ. Λάϊο; εσπευσαν νά συντάζωσι τοϋ; ύπ’ αύ
τοϋ; ά'νδρα;, άμα δέ τη ; πρώτη; διμοιρία; συνταχθείση; υπό. 
τού; ύπαξιωματικοϋ; Ζ. Κόντον καί Κ. Καραγιαννούλην, άπέ- 
στειλον αύτήν δρομαίω; προ; ένίσχυσιν τών ολίγων προμα- 
χούντων κατά πολλαπλασίων έχθρικών δυνάμεων. Μετά ταϋ- 
τα ό Δ. Τερτίπη;, παραλαβών δύο ετι διμοιρία; υπό τού; ύ.- 
παξιοψ.ατικού; Ε. Δαλαβέρην, Β. Δουδουμόπουλον καί I. Κα- 
πόταν, έσπευδε προ; τό αυτό μέρο;, ινα φέρνι άντιπερισπα- 
σρ.όν τώ έχΟρικώ χειρ.άρρω, άπειλοΰντι από στιγμή; εΐ; στιγ
μήν νά συντρίψν) καί παρασύρ·ρ τα; έπαναστατικά; προφυλα- 
κά;" αλλά καθ’ οδόν έτι ευρισκόμενο; παρατηρεί ισχυρόν έχ- 
θρικόν σώμα κατευθυνόμενον άπό Καρδίτση; προ; τόν Πύργον- 

.Ματαράγκα; καί έγγίζον νά καταλάβ"/) την προ; Δ. αύτοϋ 
' γέφυραν τοϋ ’Αμπάζ-άγά καλουμένην.

Διά τή; διακρινούση; τότε αύτόν έτοιμότητο; αποφασίζει 
την μέν υπό τόν Β. Δουδουμόπουλον διμοιρίαν ν’ άποστείλνι 
εΐ; Ματαράγκαν, ούτο; δέ μετά τή; ύπό τόν Ε. Δαλαβέρην 
έιέρα; νά καταλάβ"/) την ρηΟείσαν γέφυραν, ϊνα παρακώλυσή 
■ήν διάβασιν τοϋ έγΟροϋ.
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Ταύτοχρόνως ό Γ. Λάιος έσπευδε πρός κατάληψιν τοΰ π α 
ρακειμένου λοφίσκου της Πετρομαγούλας μετά των ύπολειπο' 
μένων διμοιριών υπό τούς ύπαξιωματικούς I. Θεοδώρου, Γ. Δε~ 
δούσην,Α. Πρεμέτην, Ν. Δημητρίου, Α. Λαγιανδρέαν, Γ. Πα~ 
παμιχαήλ, ’Αναγνωσταράν, Β. Κύπριον καί των έν τω σώματί 
ολίγων προμνησθέντων φοιτητών καί άλλων εθελοντών.

Καί ό μέν I. Θεοδώρου μετά 30 άντρων κατέλαβε την Α. 
πλευράν τη? Πετρομαγούλας, έκεΐθεν δ ’ επεμ,ψεν επικουρίαν 6 
άντρων τω έν τν) γέφυρα άγωνιζομένω Τερτίπφ μετά 12 μό- 
νον στρατιωτών* ό δέ Γ. Λάιος άνελθών μετά των λοιπών προς 
τ*/)ν κορυφήν του λόφου, έφ’ ής κατερειπωμένος στρατιωτικός 
σταθμός, απέστειλε τον αδελφόν αύτου ’Ανδρέαν μετά τινων 
άνδρών πρός τήν Δ. πλευράν, ιν’ άποκρούσφ τούς προς τό μέ
ρος εκείνο άναφαίνομένους ιππείς.

Ούτως ή μάχη κρατερά συνηπτετο από τριών σημείων : 
Πρώτον άπό της Ματαράγκας, ένθα έμάχετο ό Γ. Μάστωρας 
μετά του Δ. ’Αντωνοπούλου καί τών λοιπών είς επικουρίαν 
δοαμ,όντων ύπαξκοματικών άπό της Β.Α. πλευράς τοΰ χωρίου, 
τοΰ Θ. Λάζου κατέ/οντος τάς πρός την Β. Δ. πλευράν μάν
δρας."Απαντες δέ ούτοι εις 80 συμποσούμενοι ηγωνίζοντο κατά 
τών άπό ’Ερμήτσι καί Καλυβακίων όρμησάντων 1500 τα 
κτικών καί 500 άτάκτων μετά 300 ιππέων καί 2 τηλεβόλων.

Δεύτερον άπό της γεφύρας ’Αμ.πάζ-άγά, ένθα έμάχετο ό 
Δ. Τερτίπης μετά 18 στρατιωτών, καί τρίτον άπό της Πετρο- 
μ,αγούλας, ένθα έμάχοντο οί υπό τόν Γ. Λάιον καί λοιπούς προ- 
μνησθέντας ύπαξιωματικούς μετά δυνάμεως 60 περίπου άν
δρών. Κατά τών δύο τελευταίων σημείων ό εχθρός διέθετε 2000  
περίπου πεζούς μετά τών λοιπών 300 ιππέων καί 2 τηλεβό
λων, άτινα όμως οί υπό τόν Τερτίπην έκώλυον νά ένεργησωσι.

’Ανάγκη ηδη νά παρακολουθησοψ.εν την διεξαγωγήν τ?[ς 
άνίσου πάλης έφ’ ενός έκαστου τών προεκτεθέντων σημείων.

’Εν Ματαράγκα ή άγρια έγθρικη έπίθεσις άπεκρούετο έρρω- 
μ,ένως. ’Ενταύθα σώμα 400 περίπου εύτολμων ’Αλβανών,άλλη- 
λους ένθαρρυνόντων διά τών κραυγών ντά.Ιε ώ/έ rzdJf ,επανει
λημμένα? έφόδους έποίει άπό τών απέναντι της Β.Α. πλευράς
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του χωρίου αμπελώνων, άλλ’οί υπό τον Γκ. Μάστωραν καί λοι
πούς ακλόνητοι έθέριζον τάς τάζεις αύτοΰ, άπό δέ των χει- 
ρών επτά σημαιοφόρων αλληλοδιαδόχους π ίπτει καί εγείρεται 
αίμοςαγής ή πράσινη τοΰ Προφήτου σημαία. Ούτως ή πάλη 
έξηκολούθει ενταύθα λυσσώδης, άλλ’ άπό στιγμής εις στιγρ.ήν 
ό πολυάριθμος εχθρός υπό των τηλεβόλων αύτοΰ βοηθούμενος 
ήπείλει νά κατασυντρίψν) τά ασθενή έπα ναστατικά άποσπά- 
σματα* ό’θεν άπό της 8 ' /ο ήρξατο βραδεία καί τακτική ύπο- 
χώρησις μέρους τής επαναστατικής δυνάμεως, άλλ* ό Γκ. Μά
στορας, τελευταίαν καταβάλλων προσπάθειαν προς άναχαί- 
τισιν του έχθροΰ, τραυματίζεται τήν πτέρναν του δεξιού πο- 
δός περί τήν 9 π. μ. δτε καί ή ύποχιόρησις κατέστη γενική, 
άναγκασθέντος ήδη καί τοΰ Θ. Λάζου νά ύποχωρήσν·/.

Κατά τήν στιγμήν όμως ταύτην ό ανδρείος λοχίας Κ. Κα- 
ραγιαννούλης βληθείς τήν κεφαλήν π ίπτει μετ’ άλλων νεκρός, 
ένώ ό αδελφό: αύτοΰ εξακολουθεί άγωνιζόμενος άπωτέρω.

’Εφ’ όσον οι έπαναστάται ύπεχώρουν, οι Τούρκοι είσέδυον εις 
τό χο>ρίον, ήρξαντο δέ ήδη πυρπολοΰντες τάς πρώτας οικίας αΰ
τοΰ. ’Ακριβώς τήν ώραν εκείνην, 9 1/2 7 j {■*>· καταφθάνει άπό 
Σοφάδων καί διά Μασκλουρίου μετά τοΰ σώματος αύτοΰ ό Ν. 
Κοντογιάννης, ό'στις εισέρχεται δρομαίως έν Ματαράγκα, ά- 
γνοών τήν άρξαμένην ύποχώρησιν τών επαναστατών, ουτω δέ 
περικυκλωθείς άφ’ ένός μέν υπό τών ’Αλβανών, άφ’ ετέρου δέ 
υπό τών φλογών τοΰ πυρπολουμένου ήδη χωρίου, τόν έσχατον 
διέτρεχε κίνδυνον καί βλέπει πίπτοντας περί αύτόν ανδρείους 
εταίρους, έν οίς καί τόν τολμηρόν Α. Ρέστον έκ Τυμφρηστοΰ. 
Ό  γενναίος τότε άποσπασματάρχης αύτοΰ X. Δεδούσης, έρ- 
ρωμένως επιτιθέμενος τοΐς ’Αλβανοί:, βοηθεΐ τήν ύποχώρησιν, 
ώστε ά'πασα ή έν Ματαράγκα έπανας·ατική δύναμις, καταλι- 
ποΰσα τό χιυρίον ερμαιον τοΰ πυρός καί τής αλβανικής λεηλα
σίας, ήναγκάσθη ν’άποσυρθή πρός τινα μεταξύ Ματαράγκας καί 
Πύργου-Ματαράγκας χάνδακα τής Β. όχθης τοΰ Σοφαδίτου.

Καθ’ ήν στιγμήν τό έν Ματαράγκα δράμα εύρίσκετο περί 
τήν άπαισίαν λύσιν αύτοΰ, έν τή γεφύρα ’Αμπάζ-άγά ήν ύπερη- 
σπίζετο ό Δ. Τεοτίπης— τοΰ Ε. Δαλαβέρη άπελθόντος μετ’ ού. 
πολύ ύπό τό έχθρικόν πΰρ πρός μεταφοράν πολεμοφοδίιυν— έξα-



Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙ2 TOY 1878. 888

κ«Λουθείσκηνή αξία των αρχαίων πολεμικών χρόνων τής'Ελλά^ος.
*Η $ράζ αύτη των ςφατιωτών, κατασκεύασασα ^ιά τής λόγ- 

χν); του όπλου μικράς δέσεις έν εί^ει βαθμί&ουν έπί του χεί
λους τής Λ. όχθης του ποταμ,ού, $ιότι τό βάθος τής κοίτης 
$έν έπέτρεπε νά βλέπνι τον εχθρόν καί μάχηται έπιτυχώς, 
ου μόνον τάς έπανειλημμένας έφορους τού πεζικού καί ιπ π ι
κού άντέκρουεν, άλλα καί <5εν έπέτρεπε τήν κατάλληλον το- 
ποθέτησιν καί τακτικήν ενέργειαν του τηλεβόλου κατά των 
έν τή Πετρομαγούλα άγουνιζομένων. Δεκάκις πεζοί καί ιπ
πείς όρμ.ήσαντες προς τό μέρος, οθεν ασθενές άλλα τακτικόν 
καί εΰστοχον πυρ άπε^εκάτιζε τάς τάζεις αυτών, ήναγκά- 
σθησαν νά υποχωοήσωσιν έν αταξία. Δεκάκις οί περί τό τη- 
λεβόλον σπεύ^οντες πυροβοληταί διεσκοοπίσθησαν κατασυντρι- 
βόμενοι ή έκτος μάχης τιθέρ.ενοι.

’Επήλθε στιγμ/ό καθ’ ήν οί ολίγοι υπό τόν Τερτίπην στρα- 
τιώται, βλέποντες τήν απέναντι αυτών πε^ιά^α πλήρη πυ
κνών εχθρικών σωμάτων, αριστερά καί £εξια ά^ίακόπως άνα- 
πτυσσομένων, έςεφράσαντο φόβους περί τής ύπερφαλαγγίσεως 
αυτών" ή έγκατάλειψις όμως τής γέφυρας ταύτης δ’ απέκλειε 
τήν υποχώρησιν τών έν Ματαράγκα καί δά έπέτρεπε τώ έχ- 
θρώ νά έπιτεθή πάσαις ^υνάμεσι κατά τών έπί τής Πετρομα
γούλας έπαναστατών, άμα τήν ένωσιν αύτοΰ έπιτελούντι.

"Ελεγε λοιπόν ό Δ. Τερτίπης τούς ισχυρούς λόγους, οιτινες 
έπέβαλλον αύτοίς τήν μέχρις έσχατων καί £ιά πάσης δυσίας 
ύπεράσπισιν τής δέσεως, ύπε^είκνυε τήν μεγάλην καί κοινήν 
έκ τής έγκαταλειψεως αύτής καταστροφήν, τό έκ τούτου αιώ
νιον ό'νει^ος καί $ιά ζωηρών χρωμάτιον παρίστα ένώπων αυ
τών τήν πατρίδα ευγνωμονούσαν αΰτοΐς έπιζώσι ή καταθέτου- 
σαν έπί τού τάφου των άμάραντον τής ίόξης τόν στέφανον.

Δεν άρ.φέβαλλε περί τούτου ό ατυχής ύπαζιωματικάς τού 
1878, όστις έμελλε— άνώτερος ίσους καί τού κατά τό 1854 
έπίσης άριστεύσαντος καί μ.εγάλην άλλ’ά'τακτον.στρατιάν υπό 
μεγαλουνύμ ουν αρχηγών όόηγουμένην ^ ι’όλίγων τακτικών ίια - 
σώσαντος— νά πέσφ τής αντιζηλίας καί μικρονοίας δύμ,α, κα
θώς καί ό προμνησθείς δύμα σφαίρας άίελφικής.

Καί οί 18 εκείνοι στρατιώται πειθόμενοι τώ έπιλοχία αύτώ
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$ ένθουσιώντεςέξήντλουν εύστόχωςτάς όλίγας βολάς των Γκρα»
Μετ ολίγον οί πάντες έ'μενον μέ ρ.όνην την τελευταίαν, 

διότι ό Ε. Δαλαβέρης μόλις ήδυνήθη ν’ άποστείλν) αύτοΐς ολί
γ ε ς  έν σιτιοδόχ·/], ένώ αί τουρκικά! πτέρυγες έξετει'νοντο εκα
τέρωθεν πυκνά! άπό δέ της ’Αν. πλευράς του λόφου της Πε
τρομαγούλας ό I. Θεοδώρου έκάλει αυτούς έπανειλημμένως εις 
έγκαιρον ύπογώρησιν.

*0 Δ. Τερτίπης περιέφερε τότε κύκλο) τό βλέμμα κα! βλέ
πουν, ότι ή ύποχοίρησις των έν Ματαράγκα ήτα ήδη. έξησφα- 
λισμένη, άνέκραξε :

—  "Αγωμεν τώρα παλληκάρια.
Και ή δράξ των άνδρείων υπερασπιστών τής γεφόρας του 

’Αμπάζ-άγά, ρίπτουσα κα! την τελευταίαν βολήν αυτής, υ- 
πεχώοησε προς τό ύψωμα τής Πετρομαγούλας, ύποστηριζομέ.- 
νη υπό του πυρός των έν τή $έσει ταύτνι ακλόνητων διμοιρι- 
τών του ανδρείου I. Θεοδώρου, ένώ όπισθεν αυτής έξαρμα ε
λεύθερος ήδη ό έν Ματαράγκα έχθρικός χείμαρρος κα! ακρά
τητος χύνεται μέχρι τού μεταξύ Ματαράγκας κα! Πύργου- 
Ματαράγκας χάνδακος, ένθα είχον υποχωρήσει άναμ!ξ ο! ύ- 
περασπιστα! τοϋ πυρπολουμένου χοχοίου καί οί ύπό τόν Ν. 
Κοντογιάννην περ! τά έσχατα δρχμόντες.

*Η έν τώ χώρω όμως τούτω συσσώρευσις αυτών είχεν επι
φέρει αταξίαν κα! σύγχυσιν, πολλοί δέ τών άνδρών συνωθούμε- 
νοι πρό τίνος μικράς γεφύρας ήθελον νά διέλθωσιν αυτής, οτε ό 
Θ. Λάζος σύρας τό ξίφος έν αγανακτήσει έτραυμάτισεν έ'να τών 
υπ’ αυτόν, ίνα προλάβφ τό κακόν παράδειγμα" άμα δέ κατα- 
φθάς κα! ό Δ. Τερτίπης τό μέν πλεϊστον αυτών καταλλήλως 
εκεί τοποθετεί, τό δέ λοιπόν αποστέλλει εις Ιίετρομαγοΰλαν, 
όπου είχε προαπέλθει απόσπασμα τών τοϋ Ν. Κοντογιάννη 
υπό τόν γενναίον Κοτρώτσον, ΐδόντα άναγκαίαν την ένίσχυσιν 
τών άπό πρωίας άγωνιζομένων αγώνα πλήρη ηρωισμού και 
ανδραγαθιών άλλα κα! ^λιβερωτάτου έπεισοδείου.

Πρός τόν λόφον τούτον, ως προερρέθη, άμα τή ένάρξει τής 
έν Ματαράγκα μάχης είχε σπεύσει ό Γ. Λάιος μετά τών δέ
κα προμνησθέντων ύπαξιωματικών.

’Εξ αυτών ό μέν I. Θεοδώοου έξηκολούθει μαχόμενος άπό
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του ανατολικού βραχίονος του λόφου, ό λοχίας Α. Λάϊος
ό προς τον δυτικόν προχωρήσας ιν’ άποκρούσν) τό κάτωθεν αύ- 
τοΰ άναφανέν σώμα ιππικού, σφο^ρώς προσβληθείς ήναγκάσθη 
νά ύποχωρήσγ) μεταξύ των λόφων Μογγολίνου καί Πετρομα- 
γούλας, παρακάμπτων τήν ίυτικάν κλιτύν αύτοϋ. ’Αλλ’ έν 
τώ μεταξύ ό ατρόμητος αδελφός αύτοΰ έπιλυχίας Γ. Λάϊος, 
άκούων τούς συνεχείς πυροβολισμούς προς τό μέρος εκείνο, 
σπεύδει εις επικουρίαν μετά τινων άντρων, έν οίς οί λοχίαι Ν. 
Δημητρίου, Α. Πρεμέτης, Γ. Δε^ούσης καί τινες των φοιτη
τών. Δυστυχώς μ ή συναντήσας καθ’ ό^όν τούς ύποχωροΰντας, 
ού$’ έννοήσας αύτούς εύρίσκεται αντιμέτωπος ίσχυράς πεζικής 
^υνάμεως, ήτις εΐχεν τ$η καταλάβει την κορυφήν τού λόφου.

’Ενταύθα ό ήρως ύπέστη φοβέραν εχθρικήν προσβολήν, α
πτόητος καί ατάραχος μετά 16 μόλις άν&ρών καθ’ ολοκλή
ρου τάγματος δυνατήν τήν πάλην έκλαμβάνων. ’Αλλά μετ’ 
ού πολύ, βλέπων τούς περί αυτόν κλονουμένους, αναγκάζεται 
τό ό'πλον έν ταϊς χερσί κρατών, λοχαγός ά'μα καί στρατιώ
της, νά ύποστηρίξτ] τήν ύποχώρησιν αυτών. Τον έπικείμενον 
κίνδυνον έννοήσας ό τήν μάχην έπισκοπών Κ. ’ίσχόμ,αχος άπά 
τού αριστερά τής Πετρομαγούλας καί εις 500 μέτρων άπό- 
στασιν κειμένου Μογγολίνου λόφου, αποστέλλει πάραυτα μι- 
κράν έπικουρίαν υπό τον Βελούλαν, ό'στις όμως αποκρούεται 
μετά ζημιών καί ν$η ό εχθρός προχωρεί ακράτητος. ’Ολίγα 
βήματα τον άποχωρίζουσι τού Γ. Λα ίου, καθ’ ού όρμά προ- 
τρέχων τις έπιλοχίας, άλλα βολή είς άπόστασιν $έκα μέτρων 
ρίπτει αυτόν νεκρόν. 'Ο ατρόμητος 'ΊΚλλην γονυπετεί καί πλη
ρών έκ νέου τό δπλον του πυροβολεί έκ δευτέρου κατά τών 
έπερχομένων, άλλ’ αί σφαίραι συρίττουσι ^ίκην χαλάζης πυ- 
κναί καί σαρώνουσι τό έδαφος, τά στήθη καί ή κεφαλή 
τού ήρωος ^ιαπερώνται είς άπόστασιν τεσσάρων μέτρων.

Ούτως ό ή'ρως πίπτων έν τώ μέσω τών έχθρών έξαφανίζεται \
’Από τής στιγμής ταύτης ό τήν συμφοράν άγνοών Δ. Τερτί- 

πης είχεν άπωλέσει τήν δεξιάν αύτού χεΐρα, τό σώμα τών 
ύπαξιωματικών τον αγαπητόν καί εύγενή ηγέτην, ή έπανά- 
στασις ένα τών πολυτιμοτέριον καί μάλλον άφοσιωμένων ερ
γατών αυτής.
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’Εκεΐ επί τής κορυφής της Πετρομαγούλας άγωνισάμενο? 
υπέρ πατρώος καί ελευθερίας άνυψώθη, έστέφθη καί ίδίαις 
χερσί ιό  μαυσωλειον του ήγειρε.

Μετά τό τρωικόν τέλος τοϋ Γ. Λαίου ό I. Θεοδώρου, βλέ- 
πων· τον εχθρόν προχωρούντα, σπεύδει μετά μέρους των ύπ* 
αύτόν προς τήν κορυφήν, οπού τινές των περί τον φονευθέντα 
Γ. Λάιον ύποχωρήσαντες ήμύνοντο είσέτι, άλλ’ άπό στιγμής 
είς στιγμήν ή $έσις αυτή καθ’ ής διευθύνεται ή εχθρική δύνα·· 
μις επισφαλέστατη καθίσταται. ’Ενώ δέ ό εχθρός προχωρεί έπΐ 
τού λόφου δυσμόθεν, σώμα ιππικού άπό τού μέρους τής Καρ
δίτσας σπεύδει 'ίνα διέλθνι τήν γέφυραν τού ’Οργοζίνου καί 
δπερφαλαγγίσ*/) τούς λόφους άπαντας.

Τήν στιγμήν ταύτην ό Δ. Σούτσος μ.ετά τού Βελούλα κα
ταφθάνει δρομαίως άπό Βαταλάρ και διερχόμενος τήν γέφυ
ραν καταλαμβάνει ρ,όνος ποίν ή φθάσωσιν έτι οί ύπ’ αύτόν 
μικράν δενδροστοιχίαν, έκεΐθεν δ ’ επί τινας στιγμάς άνθίστα- 
ται γενναίους κατά τού έχθροΰ, μετ’ οΰ πολύ δέ έπελθόντος 
τού σοίματος αυτού καί 35 άνδρών έκ των του I. Σισμάνη, ό 
εχθρός αποκρούεται καί είς φυγήν τρέπεται. Ταυτοχρόνους 
σχεδόν έ'τερον σώμ,α ιππικού άπό Βαταλάρ παρατάσσεται ά- 
πέναντι τού Μασκλουρίου, άπειλοΰν τήν γραμ.μήν τής ύποχω- 
ρήσεως, άλλ’ ό I. Σισμ,άνης εύπειθής όσω καί καρτερικός φρουΓ 
ρει τήν γέφυραν τού χωρίου, μή παρασυρόμενος είς άγώνα 
δυνάμενον νά έπιφέρν) τήν καταστροφήν τής τόσω άκροσφαλούς 
δέσεως τής επαναστατικής άμύνης.

Μετά τήν άπόκρουσιν των Τούρκουν ίππέουν έπί τής γέφυ
ρα; τού ’Οργοζίνου ό Δ. Σούτσος άνήλθε μετά των φοιτητών 
Μ. ’Οριγώνη καί Δ. Ψιμούλη έπί τού Μογγολίνου λόφου παρά 
τώ Κ. ’ίσχομάχω, ενώ ό I. Καλαμάρας καταφθάς άπό Κα- 
ζνές-Μαγούλα καί ευρών τό Ιίέοπεσι κατεχόμενον υπό των 
Τούρκων κατέλαβε τήν γέφυραν τού ’Οργοζίνου. 'Ο Δ. Τερτί- 
πης έ’σπευσεν επίσης προς τον I. Θεοδώρου έπί τής Πετρομαγού
λας περί ώραν 11, ένισχύων τούς άγωνιζομένους καί ένθαρ- 
ρύνων διά τής έν τώ μέσω τού πυρός παρουσίας αύτού τούς 
στρατι'ώτας, οιτινες ένόμ-ιζον ό’τι είχεν έπίσης φονευθεί.

’Ενταύθα ό ανδρείος έπιλοχίας μαθών τό τέλος τού προ-
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σφιλοϋς συναρχηγοϋ κατελήφθη υπό θλίψεων άμα καί οργής. 
Των όφθαλ,μών αυτού άνέβλυ^ον δάκρυα, ένφ τό στήθος έςογ- 
κοϋτο καί έσπίνθυροβόλουν οί οφθαλμοί.

Τί άρά γε όλιγώτερον την στιγμήν ταύτην γσθάνετο ή καρ- 
δία του στρατιώτου τούτου της τοΰ όμηρικοΰ εκείνου ήρωος, 
τοϋ επί τω φόνω επίσης προσφιλούς εταίρου όρκιζομένου νά 
έκδικηθνί αυτόν καί βοώντος :

Exxofot δεΰρ’ έρώσας δώοειν κυσιν ώαά δίσζ^βαι,
Δώδεκα Βε ^ροπάροιθε πυρης άτςοδειροτομησην 
Τρώων άγλαά τέκνα, σεθεν κτααένοιο χυλωθείς.

Μετά την αποτυχίαν της πρώτης απόπειρας των Τούρκων 
προς ύπερφαλάγγισιν της επαναστατικής παρατάξεως— ήν 
ώφειλον νά έπαναλάβωσι καί ήδύναντο νά έπιχειρήσωσιν εις 
ετι μεγαλειτέραν ακτίνα, ώς έκ του ένατους καί των επαρ
κών δυνάμεων αύτών— περιωρίσθησαν εις τάς κατά μέτωπον 
επιθέσεις, έπιτελέσαντες άκωλύτως την ένωσιν αύτών ώς έκ 
της πτώσεως της Ματαράγκας.

Ούτως ό αγών περιωρισθείς διεξήγετο ήδη μετά σφοδρότητος 
κατά των έπί της Πετρομ,αγούλας συγκεντρωθέντων επανα
στατών, βοηθουμένων υπό τίις έπί τοϋ Μογγολίνου φρουράς του 
Κ. ’ίσχομάχου καί άλλων έκεΐ εθελοντών. ’Ενταύθα άνήλθον, 
έκτος τοϋ Δ. Σούτσου, ό Ν. Κοντογιάννης καί άλλοι, πάντες 
δ’ άμφέβαλλον περί της ύπερισχύσεως αύτών καί άνελογί- 
ζοντο την έκ τούναντίου φοβέραν καταστροφήν, καθ’ οσον ά- 
πασα ή άπό Μασκλουρίου καί Σοφάδων μέχρι Λουτροΰ γραμ
μή της συγκοινιυνίας καί ύποχωρησεως ητο ανυπεράσπιστος, 
πλήθος δε γυναικοπαιδών, φορτηγών καί βωαμαξών, των είς 
Λουτρόν άποσυρομένων κατοίκων τοϋ Κάμπου, ιδίως δέ των 
Σοφάδιυν,διέτρεχον τον κίνδυνον νά κατακοπώσιν η αΐχμαλω- 
τισθώσι ύπό τοϋ τουρκικού ιππικού, οπερ άπορον τίνος ένεκα 
δεν άπεπειράθη τό τοιοϋτο, καταλαμβάνον τό ’Ανώγι καί Κα- 
ζνές ή τούς Ζαρχανάτες καί Κουβανάτες.

’Εν Λουτρώ,ένθα τά γυναικόπαιδα συνεσωοεύοντο καί εμενον 
ό Ι.’ίγγλέσης καί Γ. Φιλάρετος, οΰδεμία σγεδόν δύναμις υπήρ
χε’ διότι καί οί ύπό τον Κ. Τσάπαλον άνδρες, ίδόντες τούς
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υπό τόν ιατρόν Α. Καπάλαν, Λέλην καί Βαλατσόν απερχομέ
νου: περί τήν 10 π . μ. είς τό πεδίον τής μάχης, άνεστατώ- 
θησαν καί επί τέλους άνεχώρησαν, αφέντες τήν άποθήκην των 
ό'πλων καί πολεμοφοδίιον εις τήν ύπεράσπισιν 30 μόνον άν
τρων υπό τον άπό Ρεντίνης Μ .’Αναγνωστόπουλον.

'Ενώ έν τοιαύτνι καταστάσει ή τής ύποχωρήσεως γραμμή 
εύρίσκετο, έν οϊα δέ προεξεθέϊαμεν κινδυνώδει ίόέσει ή τής 11ε- 
τρομαγούλας επαναστατική δύναμις διετέλει, επί τής κορυ
φής τοΰ Μογγολίνου λόφου συνέβαινε λυπηρόν τι.

Τή 1 μ. μ. ολίγον άπό τής παρά τω Κ. ’Ισχομάχω μετα- 
βάσεως τοΰ Δ. Σούτσου, άφόβως άπό τής κορυφής τοΰ λόφου 
μετά τοΰ εύτολμου Σ. Σακελλαροπούλου τάς περιπέτειας τής 
μάχης περιεργαζομένου, σφαίρα εχθρική πλήττει τό στήθος αύ
τοΰ, διά των νόθο>ν αριστερών πλευρών πλησίον τής σπονδυ
λικής στήλης καί τοΰ δεξιού νεφροΰ έξερχομένη. Οί φοιτηταί 
καί άλλοι των υπ’ αύτόν άνδρών λαμβάνουσι τότε εις τάς 
άγκάλας τόν άνδρεΐον τραυματίαν καί άπομακρύνουσι τής κο- 
ρυφής τοΰ λόφου υπό βροχήν σφαιρών, ούτος δ ’ αίματόφυρτος 
καί δεινώς πάσχων αλλά τάς όδύνας του κρυπτών, περί ενός 
μόνον έρωτα καί φροντίζει, τής διεξαγαγομένης μάχης !

’Ενώ ό άνελπίστως έπιζήσας Δ. Σοΰτσος μεταφέρεται υπό 
των φοιτητών καί τινων τοΰ σχεδόν διαλυθέντος τότε σώμα
τος αύτοΰ εις Λαμίαν, ή περί τήν Πετρομαγοΰλαν μάχη εξα
κολουθεί αμφίρροπος, πεισματώδης, φονική. 'Ο 1. Ιναλαμάρας 
μετά τοΰ Ε. Ραχιώτη, κατέχοντες τήν γέφυραν τοΰ ’Οργοζί- 
νου, αντιτάσσονται έπίσης τή πέραν αυτής έκτεινομένρ τουρ
κική πτέρυγι, ό δέ τήν τοΰ Μασκλουρίου φρουρών I. Σισμά- 
νης— άφοΰ ολίγου δεΐν έςηπατάτο ύπό πλαςής τών ’Αλβανών 
συμπλοκής, διά παντός τρόπου ζητουντων νά έξαγάγωσιν αύ
τόν έκεΐθεν— διέμενεν έν τή έπικαίρω &έσει αύτοΰ ακλόνητος, 
έ’χων πάντοτε άντιμέτωπον ίλην τουρκικού ίππικοΰ.

Ούτως έπί πεδίου όκτώ ωρών πλάτους καί δώδεκα μήκους, 
έν τω μέσω τριών μεγάλων στρατιωτικών καί πολιτικών κέν
τρων τής Θεσσαλίας, 800 περίπου ψιλοί όπλίται '"Ελληνες μά
χονται κατά 5,000 περίπου Τούρκων τακτικών μετ’ ανάλο
γου ίππικοΰ καί πυροβολικοΰ.
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‘'Ο ήλιος τής μεσημβρίας, ένών τάς φλογερά? ακτίνα? αυ
τού μετά του καπνού καί πυρός των άβίαλείπτως έκπυρσο- 
κροτούντων οπλών, κατέτρυχε τού? ευαρίθμου? “Ελληνα? μα- 
χητάς, οίτινες από πρωί'ας ννίστεις καί διψαλέοι, χωρίς νά συ- 
ναλλαχθώσι καί ένβυναμωθώσι, ήγωνί ζοντο κατά εχθρού, έχον
τας ανεξάντλητου? επικουρία? καί ισχυρά υποστηρίγματα, ε
πομένως καί συνεχώς τούς άντρας αυτού άνταλάσσοντος.

''Οθεν οί επί της Πετρομαγούλα? άπό στιγμής εις στιγμήν 
έπιέζοντο πανταχόθεν, καί τοι ακλόνητοι έν ταϊς &έσεσι αυ
τών ό I. Θεοβώρου, Ε. Δαλαβέρης καί οί περί τού? λοιπού? 
ύπαξιωματικούς στρατιώται καί πολΐται έθέριζον τά? πυκνά? 
εχθρικά? τάξεις.

’Ενταύθα συνέβαινέ τι πρωτοφανές έν τοΐς χρονικοί? τών πο
λέμων. 'Η πενιάς τής Καρβίτσης, έφ’ ής ή μάχη βιεζήγετο, 
τρέφει αφθονίαν βοών καί βουβάλων. ’Εκ τοιούτων πυκνών α
γελών οί εχθροί σχηματίζοντες βιπλάς σειράς κινητών προ
πυργίων καί ό'πισθεν αυτών κρυπτόμενοι έπλησίαζον τούς έπα- 
ναστάτας. Τά δυστυχή ζώα άταράχως καί βραδέως βαίνοντα 
έπιπταν σωρηδόν τραυματιζόμενα καί φονευόμενα, ή 8 ε πλή
ρης έκ τών πτωμάτων αυτών πενιάς αντηχεί μετά τών γόων 
τών τραυματιών τούς άγριους αύτών μυκηθμούς.

Περί την 3 μ. μ. νέαι τουρκικαί έπικουρίαι κατέφθασαν άπό 
Φαρσάλων, ενώ οί προ τής γεφύρας τού Μασκλουρίου ιππείς 
ισταντο ακίνητοι, άναμένοντες βεβαίους την στιγμήν τής κα- 
ταβιώξεως τών ίσ κ ιά ΰ ω ώς κατ’ άρχάς περιφρονητικώς τούς 
έπαναστάτας άπεκάλουν.

*Από τής ώρας ταύτης αί επιθέσεις τών Τούρκων κατέστη
σαν επίφοβοι καί σχεβόν ακράτητοι καθ’ όλων έν γένει τών 
έπαναςατικώνσημείων, κυρίως όμως κατά τής Πετρομαγούλας.

’Ενταύθα κυρίως βιεξήγετο ό άγων, έντευθεν άνεμένετο ή 
κρίσις. ’Από τής κορυφής τού λόφου τούτου κατά την 21 Μαρ
τίου έξηρτάτο ή βόξα ή τό ό'νειβος τών 'Ελλ. οπλών τού 1 878.

Οί λιποτάκται τού σώματος τών ύπαξιωματικών άντικα- 
θίστων τούς έθελοντάς ,τού Ζούρκου.

*Η ’Αγυιά είχεν άμ.αυριόαει την Σέκλυζαν, άλλ’ ή Ματαρά- 
γκα έςήγνιζεν ήβη την Μακρυνίτσαν.
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Καί διατί ά'λλως, αφού ό ρ.έν Κ. ’ίσχόμαχός διαμένει επί 
τής κορυφές τού λόφου ατάραχος καί άγρυπνος, ένω αί σφαΐ- 
ραι φονεύουσι τους περί αυτόν βλαγοποιμένας, ανακράζοντας 
λυσσωδώς είς έκάστην του δπλου των έκπυρσοκρότησιν :

—  Πάρετε, Τούρκοι, τσελιγκάτο ! *
*0 δέ ατρόμητος Δ. Τερτίπης από τάξεως είς τάξιν άνα- 

πηδών, συμβουλεύει, ελέγχει, προτρέπει, ενθαρρύνει. Καί ότέ 
μέν έν τοίς προμάχοις προμαχεί, ότέ δέ προς τους επί του 
Μογγολίνου λόφου ρ.εταβαίνει, επικουρίας ζητών καί έπανερ- 
χόμενος υπό χάλαζαν σφαιρών. ’Επίσης καί οί λοιποί αρχηγοί 
καί στρατιώται φιλοτιμοΰνται τίς του ά'λλου νά προηγηθν), έπί 
μάλλον νά έκτεθή καί προμαχήση, αποτασσόμενοι τοις άνω- 
τέροις καί τάς διαταγάς άγογγύστως έκτελοΰντες.

’Εν τνί ακμή τής μάχης ό ές ’ΐωαννίνων I. Τσακούμνις εΰ~ 
ζωνος, τρωΟείς την κνήμην, αντί νά δειλιάσνι καί λιποψυχή- 
σνι, περιφρονητικώς άνέκραςε :

—  Παλγ,ότουρκοι, δέν ’ςεύρετε νά βαράτε, οχι !
Καί έςηκολούθησε μαχόμενος πεισματωδώς, μέχρις δτου δευ- 

τέρα σφαίρα διαπερα τό στήθος αύτοϋ, · αλλά' καί τότε τά . 
λοίσθια πνέων έψιθύριζε:

—  Τώρα μάλιστα . . . άζίζει.
Προς δέ τους μεταφέροντας αυτόν έλεγε :
— Τους παλμότουρκους, δέν μέ μέλει αδέλφια, αλλά πή

γαν νά μέ σκοτώσουν μεσημέρι. Δέν μ.’ άφιναν ώς τό βράδυ 
νά ρίξω ακόμα δυο ντουφέκια !

Τοιούτοι ήσαν οί πλεΐστοι των έν Ματαράνκα μ,αχητών.
Περί τήν 4 ' /ο μ· μ· οί Τούρκοι περιέσφιγςαν έπί μάλλον 

τούς έτσι τής Πετρομαγούλας, άπόσπασμ,α δέ 50 έπιλέκτων 
υπό τινα άνδοείον καί ρωυ.αλέον ποινήν έπιλονίαν— λαβόνταI \ I I · /ν- 4
τον βαθμόν του άνΟυτταστνίστου κατά την έν Σεκλύζνι [αάχην, 
καθ’ ήν διεκρίθη— προχωρήσας κατέλαβε μέρος των προπόδων 
τής Πετρομαγούλαςείς μικράν άπόστασιν των έπαναστατών.

*0 ήχος τότε των πυροβόλων αναμιγνύεται ταίς υβρεσι καί 
βλασφημ,ίαις των άνταγωνιζομένων, ομς ή άμοιβαία ευκρινής

* T b v  ποιμενικον φόρον.
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&έ« καί ανταλλαγή φράσεων μίσους πατροπαραδότου, μανιω- 
δεστέρους άποκαθιστα.

Εις επικουρίαν των έπί τής Πετρομαγούλας ό Κ. Τσχόμα- 
χος είχε διατάξει νά σπεύσωσι 30 ετι άντρες έκ των υπό τόν 
I. Καλαμάραν, άλλ’ έπικουρίαι τοιαΰται δέν ήδύναντο ν’ άντί- 
σταθμίσωσι τόν από Φαρσάλων έπελθόντα χείμαρρον* πάντες 
δ’ ήρώτων άλλήλους εάν φαίνωνται μακρόθεν τά σώματα του 
ϊ. Σαφάκα καί Α. Ρούκη ή ό λόχος των Θηβαίων.

Δυστυχώς ίχνος επικουρίας δέν έφαίνετο 1
Ή  στιγμή ήτο ήδη λίαν κρίσιμος, διότι οί έπί τής Πετρομα- 

γούλας καταβεβλημένοι υπό του καμάτου ύφίσταντο νέαν καί 
ορμητικήν έφοδον. "Ελληνες καί Τούρκοι ήρχοντο ήδη εις χεϊ- 
ρας ή δέ ύποχώρησις των πρώτων έθεωρεΐτο πιθανωτέρα, οτε 
σώμα 100 περίπου άνδρών φαίνεται σπεΰδον άπό Μασκλουρίου.

Τά επαναστατικά τηλεσκόπια στρέφονται τότε άγωνιωδώς 
προς τό σημεΐον εκείνο καί φωνή χαράς ακούεται :

•—  Είναι ΐδικοί μας, είναι ίδικοί μας !
Δρομαίως καί ένθουσιωδώς κατέφθασαν μετ’ού πολύ τά άπό 

Λουτρού άναχωρήσαντα επαναστατικά αποσπάσματα υπό τόν 
Βαλατσόν, Καπάλαν καί Λέλην, άτινα καί ώδηγήθησαν υπό 
τού Βλαχώνη εις Πετρομαγούλαν, ό'που έσπευδε τήν στιγμήν 
ταύτην τό ύπό τόν I. Καλαμάραν σώμα, έπανελθόν ώς έκ τού
του εις τήν προτέραν επίκαιρον &έσιν αύτοΰ.

Τήν επικουρίαν ταύτην ίδών ό Δ. Τερτίπης καί μεγάλως 
διά μικρών ένθαρρυνθείς διέταξεν άντεπίθεσιν.

Κ,αί τότε μια φωνή, άνασπάσαντες τάς ξιφολόγχας, ακρά
τητοι άντεπιτίθενται τής Πετρομαγούλας οί ανδρείοι κατά τών 
πρό μικρού έπιτεθέντων αύτοίς εχθρών, οιτινες μή δυνάμενοι 
ν’ άντιστώσι ήρξαντο ύποχωροΰντες.

Τήν φοβερωτέραν τών επαναστατών ορμήν ύπέστησαν οί ύπό 
τόν άνθυπασπιστήν 50 επίλεκτοι, οιτινες γενναίως αμυνόμε
νοι, αλλά μή δυνάμενοι νά διαφύγωσιν, έπεσον μέχρις ένός.

*0 γενναίος Τούρκος άξκυματικός, τραυματισθείς τόν δεξιόν 
οφθαλμόν, εκειτο έπί κιβωτίου πολεμοφοδίων, ότε ίδών εις ο
λίγων βημάτων άπόστασιν τόν Σ. Καλγώραν άπό Δερβεν-Φούρ
κα, καταμελίξοντα έ'τερόν τινα Τούρκον τραυματίαν, άνορθοΰ -
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ται, έναγκαλίζεται τόν επαναστάτην καί κράζει άγωνιωδώς: 
άφες τον, άφες τον !

Ό  Σ. Καλγώρας άφίνει πραγμαηκώς τόν πρώτον, άλλ’ ίνα 
έπέλθνι τώ δευτέρω . . . .

"Ετερος έπίσες γενναίος άλλα και αιμοδιψής, ό έκ των υπό 
τόν Ν. Κοντογιάννεν οπλιτών Γ. ’Αγγελόγιαννος, 6 έλαφράς 
πλνιγάς φέρων, έξεδικεσατο έαυτόν τρεις τών εχθρών φονεύ- 
σας διά σπαθισμών. Τρίτος όμως στρατιώτες του πεζικού, 0 
άπό Χασίων Α. Κόρακας π ίπτει νεκρός επί δύο θυμάτων αύτού.

. Ή  έπίθεσις τών έπαναστατών έξεκολούθεσε επί τινα χρό
νον σφοδρά καί άκράτετος, τρόμον προξενούσα καί ό'λεθρον φέ- 
ρουσα τοΐς Τούρκοις, οί'τινες ύπεχώρεσαν εις άπόστασιν 300 
περίπου βεμάτων. Περί τήν 6 μ. μ. άφικομένου καί του Κ. 
Τσαπάλου μετά 60 περίπου εγχωρίων, ή αριστερά τών επα
ναστατών υπερφαλαγγίζει τήν δεξιάν εχθρικήν πτέρυγα καί 
τρέπει τούς αύτόθι διμάχους ιππείς εις άτακτον φυγήν.

’Από τής στιγμής ταύτες ε νίκε τών έπαναστατών κατέ- 
στε προφανές. Οί Τούρκοι άμυνόμενοι μέχρι τής 8 μ. μ . έξέ- 
κλινον έκ διαλειμμάτων όλες τής παρατάξεως αυτών, τακτι
κήν έκτελοΰντες ύποχώρεσιν μέχρις άποστάσεως %  άπό τών 
πρώτων δέσεων αυτών, συμπαραλαμβάνοντες περί τούς 800 
νεκρούς καί τραυματίας, έν οίς δύο λοχαγοί καί ά'λλοι πολλοί 
κατώτεροι αξιωματικοί καί ύπαξιωματικοί.

Περί τήν 8 */2 τής νυκτός τό πΰρ επαυσεν έντελώς τό δέ 
βαθύ σκότος, δ'περ ήρξατο καλύπτον τό πεδίον τής ένδοξου 
μάχες, διεσκέδασαν τά άφθονα βεγγαλικά φώτα τών Τούρ- 
.κων, οίτινες συνεκεντρώθεσαν εις διάφορα σεμεΐα.

Οί έπαναστάται άπευδεμένοι, αλλά καί μεμεθυσμένοι έκ 
τής λαμ,πράς νίκες αύτών, διενυκτέρευσαν εις Σοφάδες, τγ  δ ’ 
,έπιούσν) άπεσύρθεσαν εις τά πλεσιόχωρα χωρία, άριθμοΰντες 
.εκτός τών προμνεσθέντων ένδόξων προμάχων περί τούς 50 
νεκρούς καί τραυματίας έν οίς :

Φονευθέντες μέν ό Γ. Αάϊος καί Γ. Καραγιαννούλες, ό Α. 
’Αποστόλου έκ Λαμίας, Δ. Κανέλλός έκ Γαρδικίου, I. Τσα- 
,κούμες έξ ’ΐωαννίνων, Σ. Γράγκος έκ Καστορίας, Κ. Βουκε- 
λάκες έκ Χίου, I. Φιλίππου έκ Καστορίας άπαντες στρατιω-
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τικοί* επίσης oi έθελονταί Α. Ρέστος έκ Τυμφρηστού, Ν. Γεώρ
γιον, Δ. Παλαιαδημ.όπουλος έκ Μπρούφλιανης τής Σπεοχειά- 
δος άξιος γόνος καλού πατρός κ ’Αργιώτης έκ Σπερχειάδος.

’Εκ των ανωτέρω ό Σ. Γράγκος, μετενεχθείς ήμιθανής εις 
Αουτρόν, άπνίτησε τή έπιούσνι έκπνέων νά φέρωσιν αύτόν επί 
κορυφής λόφου, ϊνα μακρόθεν ί'δνι διά τελευταίαν φοράν τήν 
πεδιάδα, οπού μαχόμενος έτραυματίσθη.

—  Νά ιδω τήν Ματαοάγκαν μίαν φοράν ακόμη, έλεγε, καί 
άς άποθάνω !

Ουτω καί έγένετο.
Μεταξύ των θυμάτων της μάχη; ταύτης συγκαταλεκτέον 

καί τά έξης της τουρκικής θηριωδίας κατά την έν Ματαρά- 
γκα είσοδον των ’Αλβανών : *0 ‘Ιερομόναχος Παπαβαγγέλης, 
ό ελληνοδιδάσκαλος τής Ματαράγκας Γεωργολόπουλος, οί από 
Σοφάδων Α. Γκολίνης, Ρωσαγγελάκης, Β. ’Ατσιάνης, ό υπη
ρέτης τής εκκλησίας Μ. Θανασούλας g ή γραία Καραγεώργενα.

Τραυματισθέντες δέ ό λοχίας Γκίκα; Μάστωρας έκ Λοκρί- 
δος, ό Η. Νάνος έξ ’ΐωαννίνων, Σ. Χατσηγεωργίου έκ Κύπρου, 
Α. Ντάλης έξ Ευρυτανίας, Κ. Παπαδάκης, Α. Τσάμης έκ Λα
μίας, Α. Τραγής έκ Δωρίδος, Κ. Μίχου καί Δ. Καραμπατά- 
κης έκ Φθιώτιδος άπαντες ς-ρατιωτικοί* επίσης οί έθελονταί I. 
Μ. ’Αλβανός, Λ. Ρεντίνας, Γ. Βλαστίδης, Κ. Αώτσος, Γ. ’Α γ- 
γελόγιαννος καί Παππαδόγιαννος έκ του δήμου Σπερχειάδος.

Έτραυματίσθησαν προσέτι καί οί άοπλοι ‘Ιερομ,όναχος Πα- 
παδημήτριος Ματαραγκιώτης, Βησάρης Παζαρακιώτης, Α. Π«- 
παδήμος άπό ’Ελιά, ή γραΐα σύζυγος του φονευθέντος ύπηοέ- 
του τής έκκλησίας Θανασοΰλα, ή σύζυγος του φονευθέντος δ ι
δασκάλου Ευαγγελική Γεωργοπούλου καί άλλοι.

Διά των άνωθι καί άλλων ολίγων έ'τι θυμάτων ή έν ’Αγρά- 
φοις έπανάστασις κατήγαγε τον μέγιστον των θριάμβων αυ
τής, ούτινος πιστήν εικόνα άπέστειλον έν Εΰρώπνι οί μετά 
ταύτα εί; Αουτρόν καί Θραψίμιον μεταβάντες άνταποκριταί 
τής Σημαίας τού Λονδίνου καί τού γαλλικού Τηλεγράφου των 
’Αθηνών κκ. Μουσαβίνης καί Βούκλεη.

Ούδεμία ίσως των μέχρι τουδε έκτεθεισών μαχών εχει όλι- 
γωτέρων κρίσεων καί σχολίων ανάγκην, καθ’ όσον μάλιστα ή
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μέν προεισαγωγή αυτής διασαφηνίζει τό πνεύμα των κυριωτέ- 
ρων προσώπων, ή δέ λεπτομερής έκτύλιξις των διαφόρων σκη
νών καί φάσεων αυτής παρέχει δσον ένεστι εντελή εικόνα του 
•χαρακτήρος καί τής ίκανότητος αυτών.

Ούχ ήττον όμως άνενδοιάστως δύναταί τις νά ειπν) ό'τι, πάν- 
τες φιλοτίμως ήγωνίσαντο, έν ή έτάχθησαν &έσει, άναλόγως 
τής πείρας, τής δεξιότητος και τής φύσεως αυτών.

Ό  αξιότιμος υποστράτηγος καί βουλευτής Π. Κωρωναϊος, 
ό'στις ολίγον μετά ταύτα έπεσκέψατο τό πεδίον τής μάχης πρός 
άναγνώρισιν αύτοΰ, άπεφάνθη άπό τοϋ βήματος τής Βουλής 
κατά τήν συνεδρίασιν τής 3  Νοεμβρίου ό 'τι:

«'Ωδήγησαν τήν μάχην ταυ την οί καλλλίτεροι στρατηγοί».
Τό βεβαιώτερον είναι ό'τι, έπολέμησαν οι καλλίτερον συντε

ταγμένοι καί μάλλον ευπειθείς όπλιται, χάρις τφ  μικρφ έκεί- 
νω πυρήνι τών υπό τους Τερτίπην καί Λάιον στρατιωτικών, έν 
οίς επαίνου καί τιμής ά'ξιοι οί πλεΐστοι τών λοχιών καί στρα- 
,τιωτών ώς καί οί τών λοιπών εθελοντών.

’Εάν οί έπί τής Πετρομαγούλας ύπεχώρουν ού μόνον ή ήττά 
καί καταστροφή τών επαναστατών 9·ά ήτο τελεία διά τε τό 
πεδινόν του χωρίου καί τό πλήθος, του ιππικού, δπερ ό εχθρός 
διέθετε, αλλά καί τά μετ’ αύτήν δεινοπαθήματα τών κατοί
κων τού Κάμπου άνυπολόγιστα.

Τό δέ χείριστον ό'τι, τοιαύτη τις καταστροφή, μετά τήν έν 
Μακρυνίτσφ, &ά καθίστα περιττήν τήν έπελθοΰσαν μεσολάβη- 
syiv τής ’Αγγλικής Κυβερνήσεως, έξ ής όπωςδήποτε ή αρχή 
καί ύπόστασις τού 'Ελληνικού ζητήματος.
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ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ ΜΑΧΗΝ

Μετά τάν έν Ματαράγκα μάχην :η προς τά ορεινότερα χω 
ρία ύποχώρησις των επαναστατών ητο αναπόφευκτος, διότι 
ού μόνον επαρκών πολεμοφοδίων έστεροΰντο ηδη, αλλά καί με
γίστη ανάγκη έπιδιορθώσεως τών οπλών Σασσεπώ ύφίστατο, 
ενώ οί Τούρκοι, άπηλλαγμένοι ηδη σπουδαίων φόβων έκ μέρους 
τών έν τοϊς λοιποΐς τμημασιν επαναστατών έ'σπευδον νά συγ- 
κεντρώσωσιν ενταύθα μεγάλας δυνάμεις. ‘'Οθεν μετ’ ού πολύ
16,000 τακτικού στρατού άπό Καρδίτσης μέχρι Φαρσάλων 
ΐσταντο αντιμέτωποι τών έν ταΐς ύπωρείαις έστρατοπεδευμέ- 
νων 2000 μόλις επαναστατών, καταλαβόντων όχυράν, άλλά 
καί πολύ έκτεταμένην γραμμήν άπό Νεβροπόλεως μέχρι Καί- 
τσης, ό'που μετά μικράς τινας έν τφ  τμη'ματι τού Δομοκοΰ 
αψιμαχίας μετέβησαν ό λόχος τών Θηβαίων καί τό υπό τόν 
Α. Ρούκην σώμα, τού τού γηραιού Φράγκου διαλυΟέντος.

Τφ εσπέρα της είς Λουτρόν έπανόδου τού Κ. ’ίσχομάχου άφ’ 
ενός μεν άφίκετο ό I. Σαφάκας μετά 350 άνδρών, μη δυνη- 
θείς δυστυχώς νά καταφθάσφ έν καιρώ, άφ’ ετέρου δέ οί Τούρ
κοι προχωρησαντες κ'ατέλαβον τά κενά κατοίκων χωρία Μα- 
σκλούρι, Σοφάδες, Παζαράκι καί παρέδωκαν τώ πυρί τάς οι
κίας τών πλείστων προυχόντων. «

Συνηλθον τότε εις πολεμικόν συμβούλιον έν Λουτρφ οί διά
φοροι σωματάρχαι, ινα συσκεφθώσι μετά τού Κ. ’ίσχομάχου 
περί τού πρακτέου, άλλ’ έν αύτώ ό I. Σαφάκας διαφωνησας 
τοΐς λοιποΐς καί έπιθυμών νά συμπλακνί τώ έχθρφ, άπήλθε 
μετά 15 φορτίων πολεμοφοδίων εις την έπαρχίαν τών Δ. ’Α- 
γράφων* τφ δέ 30 Μαρτίου άφίκετο εις χωρίον 'Α.γ. Γεώρ
γιον, οπερ προ δύο ημερών κατείχετο υπό τών εις Καταφύγι 
καί Παληγεώργη μεταβάντων Γ. Γαλλ*?ί καί I. Ν. Γρανίτσα.

'Ομολογουμένως ό I. Σαφάκας συγκαταλέγεται τοΐς άπλοϊ- 
κοΐς στρατιώταις της προγενεστέρας γενεάς, οΐτινες άνδρεΐοι 
καί πεπειραμένοι ηδύναντο νά παράσχωσι σπουδαίας ύπηρε* 
σίας τφ έπαναστάσει, υπαγόμενοι τ·?ί γενική διευθύνσει αύ^
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Ούτος δε μάλιστα ισχυρόν καί όντως μάχιμον σώμα άγων, 
ου μόνον τό αποτέλεσμα τ*?ίς έν Ματαράγκα μάχης καταστρε- 
πτικώτερον τοΐς έχθροΐς $ά καθίστα, έάν συμμετέσχε αύτης, 
άλλα καί εις την έφεξης επιτυχίαν έν περιπτώσει έξακολου- 
θησεως τοϋ άγώνος τά μέγιστα 9ά συνεβάλλετο, έάν δέν ά- 
πηρχετο προς συνάντνισιν τοϋ έχΟροΰ, οπού ούδεμία σοβαρά ε
παναστατική ένέργεια ύφίστατο, άσκόπως δέ απώλειας καί 
μόνον προώριστο νά ύποστνί.

’£ν Παλαιοκάστρω, χωρίω κειμένω Β.Δ. καί εις ώρας άπό- 
στασιν τοϋ *Αγ. Γεωργίου, έφρούρει σώμα 130 ’Αλβανών, δ- 
περ ταΐς παρακλησεσι τών προυχόντων τοϋ χωρίου, άπεφάσισε 
νά προσβάλνι, συνεννοούμενος μετά τών έν τώ τμηματι τούτω 
λοιπών σωματαρχών, έν οίς καί δ άρτι έξελθών αξιωματικός 
τοϋ μηχανικού Λοϋρος μετά τοϋ Σισμάνη από Ναυπάκτου. 
’Αφού μετά διαφόρους άλλας συζητήσεις άπεφασίσθη οί μέν α
δελφοί Ζουλούμη καί ’Αλεξανδρή νά κατέχωσι τον Μισσέ-Νι- 
κόλα, οί δέ περί τον Τριαντάφυλλον 30 ά'νδρες την Πορτίτσαν, 
ό αρχηγός τοϋ σώματος τών Διοριέων έξεκίνησε τνί 7  π . μ. 
της 2  ’Απριλίου, άφείς έν ‘Αγ. Γεωργίω περί τούς 100 δπλί- 
τας, ϊνα συνοδεύσωσι τούς μετακομισόντας τά πολεμοφόδια 
άγωγεΐς. Μόλις δμως είς Βλάσδον άφικομένου οί μεταξύ Σε- 
κλύζης καί ‘Αγ. Γεωργίου κατασκηνοΰντες Τούρκοι, παρατη- 
ρΆσαντες την άναχώρησιν τών πλείστων άνδρών, έπετέθησαν 
έξ απροόπτου τοΐς ύπολςιφθείσι οιτινες, άποκροόσαντες τήν 
π  c ώτην έχθρικην έφοδον καί ώδηγησαντες τά φορτηγά πρός 
υψηλότερα καί ασφαλή, ύπεχώρησαν έπί τών πέριξ λόφων, έ- 
κεΐθεν δέ ηρξαντο παρακωλύοντες την έν τώ χωρίω είσοδον τοϋ 
εχθρού. ’Αλλ’ έπί τέλους σώμα εύτολμων ’Αλβανών κατορθοΐ 
νά είσπηδησνι έν τνί ’Εκκλησία, δτε τό έπαναστατικόν από
σπασμα περιηλθε εις θέσιν δεινήν, μεταξύ της έμπροσΟοφυλα- 
κής τών ’Αλβανών καί τών από της πεδιάδος προσβαλλόν- 
των δύο λόχων τακτικών μετά 4 τηλεβόλων.
. Τγ 11 π . μ. ό I. Σαφάκας, έννονίσας έκ τών πυροβολημά- 
των τόν κίνδυνον, έπανήλθε δρομαίως μετά τών ύπ’ αύτόν καί 
συνεπλάκη τοΐς έν τνί πεδιάδι Τούρκοις ώς καί τοΐς έν τώ 
χωρίω, ούτινρς $δη ηρξαντο πυρπολούμεναι μετά της Σχο-

ν
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λής καί τινες των παρακειμένων αύτνί οικιών. Μετ’ ού πολύ 
διαφόρων επικούρων δραμόντων ή πάλη έξηκολούθησεν άμφίρ·* 
ροπος μέχρι της 7  μ. μ. οτε οί μέν έπαναστάται άπήλθον εις 
Βλάσιον διά Πορτίτσης, ένθα παραλαβόντες ένεταφίασαν δύο 
νεκρού? αύτών: τον Γ. Κόκκαλην καί Ε. Μπούγαλην, οί δέ 
Τούρκοι, έπανέκαμψαν εις τά ίδια, περί τούς 10 νεκρούς καί 
τραυματίας άριθμοΰντες.

Τφ έπιούσ*/), διεοχόμενοι πρό των σκηνών αύτών οί άρτι 
λιποτακτησαντες καί άπό Λουτρού σπεύσαντες ύπαξιωματικοί 
των εύζώνων Βαλαούρας καί Θεοδοσόπουλος μετά 70 στρα
τιωτών, συνεπλάκησαν τώ έχθρω, εις τον κρότον τνις συμ
πλοκές ταύτης εσπευσαν αύθις έκτος άλλων οί έν τοίς πέριξ 
διαμένοντες Γ. Γάλλος καί I. Ι ’ρανίτσας. Καί οδτοι μέν κα- 
τέλαβον επικαίρους δέσεις παρά τον "Αγ. Γεώργιον, απόσπα
σμα η  τών Οπό τον I. Σαφάκα τούς προς τάν πεδιάδα λό
φους τών Μαδεμίων, ενώ τολμηροί τινες τών εύζώνων λιπο
τακτών, κατελθόντες είς την πεδιάδα, έπετέΟησαν τοΐς περί 
τύ τουρκικόν τηλεβόλον, άναγκάσαντες τον εχθρόν νά μετα- 
φέρνι αύτό άπό τόπου είς τόπον χωρίς καί νά μεταχειρισθ^.

‘Η αψιμαχία αυτή διηρκησεν άπό της 11 π . μ. μέχρι της 
5 μ. μ. άνευ σπουδαίων άπωλειών εκατέρωθεν, αλλά την νύ
κτα της 3 πρός την 4  ’Απριλίου οι Τούρκοι ηρξαντο περιβάλ- 
λοντες διά σιδηρού κύκλου τούς έπαναστάτας, περί δέ τάν 
10 της πρω'ίας λόχος αύτών έπροχώρησε καταλαμβάνων τούς 
δεσπόζοντας τού Παλαιοκάστρου λόφους. ’Ενταύθα όμως α
πόσπασμα του είς Βενέτικα-Καλύβια διαμένοντος σώματος 
του Θ. Ζάκα, έν οίς ό Καραγεώργης καί Σ. Δάμιτσας, άντέ- 
κρουσε την πρόοδον τού έχθροΰ, καθ’ ού ταχέως έπηλθον πολ
λοί καί έκ τών υπό τούς Σισμάνην καί Λούρον, Ζουλούμη, Σα- 
φάκα καί άλλους, ώστε ό εχθρός ηναγκάσθη νά υποχώρησή 
έκ τών ύψηλοτέρων λόφων.

Μετά ταύτα οί έν τώ διαμερίσματι τών Δ. ’Αγράφων σω- 
ματάρχαι συνεκεντρώθησαν έν Μισσέ-Νικόλα, συσκεπτόμενοι 
μετά τών έγχωρίων πρό παντός περί κανονικωτέρας διοργα- 
νώσεως της έπαναστάσεως, άλλά καί τ ’ αλλαχού επαναστα
τικά όπλα έσίγησαν καθ’ δλας τάς διευθύνσεις* διότι άφ’ ένός



μεν οι Τούρκοι άπέφευγον τάς συμπλοκάς, νέας  δ υ ν ά μ ε ις  ά- 
διακόπω; συγκεντρουντες, άφ’ ετέρου δέ οί έπαναστάται κα- 
τεγίνοντο εις τήν διοργάνωσιν αύτών, ή’τις, μ ή ύποβοηθουμένη 
υπό των α ρ μ ο δ ίω ν , λίαν βραδέως και άτελώς εβαινε.

‘Οπωςδήποτε οί έπαναστάται των ’Αγραφων διετήρουν τάς 
ε π ί  των υπωρειών δέσεις αύτών απέναντι τών οθωμανικών δ υ 
νάμεων, αί'τινες περί τά μέσα ’Απριλίου, ένισχύθησαν υπό της 
φρουράς της Βιδύνης, άνερχομένης εις 6,000.

Τον προφανή τότε κίνδυνον κατανοών ό Κ. ’ίσχόμαχος διέ
ταξε τούς διαφόρους σωματάρχας να καταλάβωσιν όχυρωτέρας 

' επί τών υπωρειών θέσεις. Ούτως ό μεν Ν. Κοντογιάννης κα
τέλαβε τον "Αγ. ’ΐωάννην* τό σώμα τών ύπαξιωματιχών, τό 
τού Τσαπάλου καί Θ. Λάζου τό Θραψίμιον καί τό τού I. Κα- 
λαμάρα την Δράνισταν, ο τ ε  άφίκετο παρ’ αύτοϊς ό έν "Οσσα 
άγωνισάμενος φιλέλλην Ch. S u l e r  καί ό άρτι έξελθών Π. Cler. 
"Ηδη κατηρχοντο από Χασίων καί τά Μακεδονικά σώματα υπό 
τον Κ. Δουμπιώτην καί τον επίσκοπον Κίτρους, 'ίνα προμη- 
Οευόμενα όπλα καί πολεμοφόδια έπανέλθωσίν εις "Ολυμπον.

Κατά την εποχήν ταύτην ειχον μεταβή ενταύθα άπό ‘Αλ
μυρού μετά τών λειψάνων τών εα υ τ ώ ν  σωμάτων ό καθηγητής 
Ν. Νικολαΐ'δης, ό Α. Μητσας, Θ. Κολωνιάτης, Δ. "Εξαρχος 
καί ά'λλοι, κατηρτίζοντο δ ε  τή ένεργεία τού Η. Παπαηλιοπού- 
λου καί νέα τινά σώματα υπό τον Κριεμμάδαν, Γεωργιάδην, 
καί άλλους, ώστε ή έπανάστασις ’Αγράφων εΐσήρχετο εις τό. 
τρίτον αυτής στάδιον, ό'τε άπροσδόκητον άγγελμα περί με- 
σολαβήσεως τής ’Αγγλικής Κυβερνήσεως άνέστειλε τάς εχθρο
πραξίας καί διέκοψε πάσαν περαιτέρω ενέργειαν.

398  .-ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
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ΚΑΤΑΠΑΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΠΣ
ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΝ ΚΕΛΕΡΙΟΙΣ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟ

’Εν οΐα περιεγράψαμεν καταστάσει ή επανάστασή των ’Α- 
γράιρων διετέλει, ενώ τά έν τη επαρχία. ‘Αλμυρού συγκεντρω- 
θέντα σώματα, μετά την πτώσιν της Μακρυνίτσης, παντοίας 
ταλαιπωρίας ΰφίσταντο, ως εν τώ οίκείω μέρει προεξεθέσα- 
μεν, γλίσχριος τροφοδοτούμενα καί πενιχρώς εφοδιαζόμενα Οπό 
του παρά τήν Σούρπην συστηθέντος ’Επιμελητηρίου υπό τήν 
διεύθυνσιν τοϋ ά'λλως τε δραστήριου καί ικανού Α. Κωστή.

ΓΟπωσδηποτε όμως ή έν Θεσσαλία έπανάστασις, άρμοδίως 
ύποστηριζομένη, έφ’ ικανόν ήδύνατο νά διαρκέση καί πράγμα
τα παρέχουσα τη Πύλη έν τόσω δειναΐς περιστάσεσι εις άσφα- 
λεστέραν λύσιν τού ‘Ελληνικού ζητήματος νά συντέλεση. Τοϋτο 
προβλέπουσα καί κατανοούσα ή ’Αγγλική Κυβέρνησις έσπευσε 
νά έξομαλύνη τάς ύφισταμένας δισχερείας δι’ υποσχέσεων σο
βαρών, καλήν συνωρίδα αντιπροσώπων άποστέλλουσα, ?να δια- 
πραγματευΟώσι μετά των αρχηγών τής έπαναστάσεως. Ούτοι 
δέ είδοποιηθέντες περί τούτου καί υπό τής ‘Ελληνικής Κυβερ- 
νήσεως πειθαναγκαζόμενοι διά τού αντιπροσώπου αύτής κ. Μα- 
νέτα άνέστειλαν πάσαν εχθροπραξίαν.

Τη πρα>'ί'<3ε τής 10 ’Απριλίου, καί τοι ραγδαίας βροχής πε- 
πτούσης, έξεκίνησαν άπό ‘Αλμυρού οί αναμενόμενοι "Αγγλοι 
αντιπρόσωποι κ. κ. Μέρλιν Γ. Πρόξενος έν ’Αθήναις καί Κ. 
Βλώντ* πρόξενος έν Θεσσαλονίκη μετά του διερμηνέως αυτών

*Καί κατά τήν έπανάς'ασιν του 1854 το αύτδ έ'ργον εϊχεν άναλά- 
βει ό "Αγγλος ούτος πρόξενος, ούτινος ή εξής επιστολή πρδς τούς εν 
Πηλίω έπαναστάτας σώζεται εν ταΓς χερσί τού Γ. Φιλαρέτου, φιλο- 
πάτριδος γόνου ενός των τότε διακεκριμένων σωματαρχών :

« . . .  Επειδή καί εχω δουλιάν διά Βώλον, φωναζόμενος άπί» 
τούς ερχομένους εδώ διά τήν αμνηστίαν, εγώ Κάρολος Μπλώντ 
πρόξενος "Αγγλος άπερνώ καί σάς ζητώ νά μοΰ άφήσετε τήν είσοδον 
ελευθέραν μέ τούς οπαδούς μου. Περιμένω άπάντησιν. Ό συνταγ
ματάρχης τής Ελλάδος είναι εις Βώλον»..
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καί των διοικούντων τό έν 'Αλμυρώ καταπλεΰσαν ’Αγγλικόν 
άτμόπλοιον ΦάΛχον, λευκήν φέροντες σημαίαν και υπό 30 Οθω
μανών στρατιωτών συνοδευόμενοι.

’Απόσπασμα επαναστατικόν ύπό τόν I. Καρτάλνιν καί Ν. 
Τσάμνΐν ύπεδέξατο αΰτους πρό τής Κεφαλώσεως έκεΐθεν δέ, 
απαγόρευσαν τοΐς Τούρκοις στρατιώτας νά προχωρήσωσιν, ώ- 
δήγτίσεν είς Κελλέρια παρά ,τώ Γ. άρχνιγώ Θ. Βελλέντσα.

’Ενταύθα οί κ. κ. Μέρλιν καί Βλώντ συνέστνισαν τοΐς έπα- 
ναστάταις τήν διακοπήν τών εχθροπραξιών καί διάλυσιν των 
επαναστατικών σωμάτων, τήν κατάπαυσιν ένί λό τής έπα- 
ναστάσεως επί τή ύποσχέσει ό'τι, ή ’Αγγλία 3'ά λάβν) υπ’ ό'ψιν 
τους άγώνας τών 'Ελλήνων καί τα δικαιώματα αυτών,έν τέλει 
δέ παρεκάλεσαν νά δοθή αύτοΐς όσον τάχιον σχετική άπάντνισίς.

Συνελθόντες τότε οι έν Κελλερίοις παρευρεθέντες σωματάρ- 
χα ι συνεσκέπτοντο περί του πρακτέου, ένφ ή τραχεία καί 
βροντώδες φωνή του άπλοϊκου Α. Βελλέντσα διεμαοτύρετο κα
τά  πάσνι; ύποχωρήσεως, βεβαίου έκ τών προτέρων δτι ή ’Α γ
γλική Κυβέρννισις 3ά έξνιπάτα τήν 'Ελλάδα.

Οια προαίσθησις του άπλοϊκου £ γενναίου έκείνου ςρατιώτου!
’Επί τέλους οί έπαναστάται έζήτησαν 8 ήμερον προθεσμίαν 

ινα, συνεννοούμενοι καί μετά τών έν ’Αγράφοις, άπαντήσωσιν 
ώρισμένως καί άπό κοινοΰ.

Ούτως οί "Αγγλοι αντιπρόσωποι μετέβησαν τή 19 ’Απρι
λίου άπό Καρδίτσας εις Λουτρόν παρά τώ Γ. άρχνιγω ’Αγρά- 
φων Κ. ’ίσχομάχω τά αυτά προτείνοντες, άμα δέ καί τήν ά- 
πόλυσιν τών έν ταΐς φυλακαΐς Λαρίσοτος καί ’ΐωαννίνων κρα
τουμένων αιχμαλώτων ύπισχνούμενοι.

Οί ένταϋθα σωματάρχαι καί άλλοι αντιπρόσωποι τών έπα- 
ναστατών, πεισθέντες ταΐς διαβεβαιώσεσι τών "Αγγλων απε
σταλμένων ό'τι: οί 'Ελληνικοί πόθοι προστατευθήσονται έκθύ- 
μως έν τψ Βερολινείω συνεδρίω καί δτι 3ά τύχωσιν άμνη- 
στείας οί έπαναστάντες κάτοικοι: προτρεπόμενοι δέ αύθις καί 
υπό τοϋ αντιπροσώπου τής Έ λλ. Κυβερνήσεως, άπεφάσισαν 
νά παραδεχθώσι τάς ’Αγγλικάς προτάσεις.

Ταυτα πλτ,ροφορνιθέντες καί οί έν 'Αλμυρφ άπήντνισαν έγ- 
γράφως ό 'τι: καταθέτουσι τά  όπλα έπί τή ύποσχέσει τής πραγ-
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ματοποιησεως του σκοπού, δ ι’3ν έδράξαντο αυτών καί τνί περί 
ασφαλείας των έπαναστάντων έγγυησει».

Τούτου γενομένου τό σύνθημα της καταπαύσεως τοϋ άγώ- 
νος έδόθη διά της διαλύσεως των σωμάτων καί της άφοπλί- 
σεως των άντρων, ών οί πλεϊστοι καί τοι εγχώριοι έλαβον 
πανοικί την είς την έλευθέραν άγουσαν έκ φόβου της τουρκι
κής θηριωδίας καί έκδικησεως.

Συνεσωρεύθησαν λοιπόν έν τοΐς παρά την μεθόριον 'Ελλη- 
νίκοϊς παλιχνίοις καί αύτνί τνί πρωτευούσνι άντρες ηλιοκαεΐς 
καί έξηντλημένοι, γυναικόπαιδα πειναλέα καί ρακένδυτα, συ
νήθη θύματα της αμέσου αποτυχίας των τοιούτων άγώνων.

Καί ούτοι μέν διόβωλον καί τεμάχιον άρτου λαβόντες ά- 
πηλθον τνί πρώτνι Μα'ίου, ίνα καταθέσωσιν επί των τύμβων 
των πρό πεντηκονταετηρίδος πεσόντων πατέρων αύτών μεμα- 
ρασμένων νεκράνθεμων στέφανον, επί τνί έλπίδι της πραγμα- 
τοποιησεως των ύπό της ’Αγγλικής Κυβερνησεως υπεσχημέ
νων. Αύτη δέ προσκληθεϊσα έν τώ Κοινοβουλίω νά καταθέσνι 
τά περί τούτων έγγραφα ηρνησατο επί προφάσει ψευδή, ό'περ 
ήνάγκασε τον φιλελεύθερον Κ. Δίλκ νά κηρύξνι εις έπηκοον 
τού έν Ιίρούδον Συλλόγου ό τ ι :

«'Η ’Αγγλική Κυβέρνησις έπεισε την 'Ελλάδα δι’ υποσχέ
σεων ψευδών, εάν δέ 'ή Τουρκία άρνεϊται νά παραδεχθνί ό,τι 
ή Εύρώπη άπεφάσισεν, αιτία άμεσος είναι αύτη *η ’Αγγλική 
Κυβέρνησις, ητις άπεξένωσε καί έρριψεν ές άεί έν ταϊς ά γ- 
κάλαις της Γαλλίας τό μόνον ανατολικόν έθνος, οπερ ήδύνατο 
ν’ άντιτάξνι τοις 'Ρώσσοις έπιτυχώς».
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ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΠΣΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Τοιαύτη τις ύπήρξεν ή έν τοϊς όρόροις έπαρχίαις τελευταία 
επανάστασις, ή'τις δυνατόν νά έξετασθή τριχώς καί κριθή υπό 
τρεις δλως διαφόρους επόψεις.

Πρώτον ρέν ώς έργον, οπερ ή Κυβέρνησις ώφειλε νά προπα
ρασκευάσω, ύποκινήσν) καί εμ μ έ σ ω ς  $ιευθύννι, τούθ’ οπερ τ ιν ε ς  
των Ευρωπαϊκών Δυνάμεων καί προ πάντων ή Τουρκία ώς γε- 
νόρενον ά<^ιστάκτως πιστεύουσι.

Δεύτερον δ έ  ώς προϊόν καθαρώς ιδιωτικής πρωτοβουλίας καί 
ένεργείας τή συναινέσει $ καί συνδρορ/?ί της Κυβερνήσεως.

Ιίαί τρίτον ώς αύθόρρητος έξέγερσις είς ήν του 'Ελλην. ζη- 
τήρατος ή υπόστασις οφείλεται, άρα δέ καί, ούτως είπεΐν7 
δοκιρή τής κατ’ άτορον καί καθ’ ο μ ά δ α ς  ηθικής καταστάσεως 
καί πολερικής αξίας τοΰ 'Ελληνικού έν γένει στοιχείου.

’Ανακεφαλαιούντες καί συνδέοντες τά έν περιλήψει έκτε-· 
θέντα έν τε τώ πρώτω καί δευτέριρ ρέρει τού παρόντος έργου 
ρ.ετά τών έν τνί άφηγήσει τών πολερικών σκηνών έκτυλιχθέν- 
των συρπεραίνορεν δτι, ή παρούσα έπανάστασις ού ρόνον δ εν  
ήτο έργον πολιτικής προνοίας καί ένεργείας τών έν τελεί, ού 
ρ,όνον ή κυβερνητική έπίδρασις δ ε ν  ύπήρξεν ώφέλιρος αύτή 
άλλα καί όλεθρία ρ.άλιστα. Αί 'Ελληνικαί Κυβερνήσεις, έπί 
στρωρνής ρόδων καθεύδουσαι άπό τών παραρ.ονών τού Ρωσ- 
σοτουρκικοΰ πολέρου, ουδόλως συνέδραμαν τοΐς έκτοτε κατά 
δύναριν έργαξορένοις έπαναστατικοΐς Συλλόγοις, ράλλον 
ΰπέβλεπον τάς ένεργείας αυτών, φοβούρεναι ’ίσως ρή ταρά- 
ξωσι τούς κύκλους καί συγχύσωσι τά σχέδια τόσω ρεγαλε
πηβόλου πολιτικής. υΟτε όμω ς β ρ α δ ύ τερ ο ν  τ ά  ρέν πράγρα- 
τα την πλάνην α υ τ ώ ν  κατέδειξαν, ή δ ε  κοινή γνώμη ή’ρξατο 
πιέζουσα τήν Οίκουρενικήν, ού μόνον  τη ν  συνδρ ομ ή ν  τώ ν  Συλ
λόγων αυτή έζήτησεν, άλλά καί κατώρθωσε τή συγχωνεύσεί 
αύτών κυρία νά γίννι άλλοτρίας έργασίας, ήν ώφειλε πρό πολ* 
λού καί ρόνη διά τών Προξένων καί άλλων οργάνων αύτής νά 
προπαρασκευάσφ. ’Αλλά καί ούτως έν ταϊς χερσίν αύτής τήν
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ό'λην ένεργεκκν συγκεντρώσασα καί του μίτου πάσης προηγου- 
μένης ιδιωτικής ένεργείας δραξαμένη, ούδέν γενναΐον καί σο
βαρόν V) καλώς μεμελετημένον άπεφάσισε.

Πολίτευομένη διά τρόπου πείθοντος τήν κοινήν γνώμην, ότι 
προύτίθετο να παρουσιάσνι τνιν 'Ελλάδα συντεταγμένην καί 
ικανήν διεκδικήσαι τα δικαιώματα αυτής ώς Κράτος, άφ’ ένός 
περιώριζε τάς προς τούτο ένεργείας εις τάς συστάσεις των 
γνωστών εκείνων δολοφόνων στρατοπέδων, άφ’ ετέρου δ ’ άν- 
τέκρουε πάσαν πρότασιν καί άντέπραττε πάσνι ένεργεία προς 
συγκρότησιν καί άσκν)σιν τακτικών σωμάτων έκ τών από του 
εξωτερικού εθελοντών ύπό τύπον εθνοφρουράς ή εθνοφυλακής, 
ορρωδούσα άρια καί εις τον όπλισριόν τών τής έλευθέρας πολι
τών. ’Αποφεύγουσα οΰτω τήν στρατιωτικήν κατάρτισιν τής 
μεγάλης όμάδος του ελληνικού πληθυσμού, ώσεί προαιρούμενη 
να πολεμήσνι ώς κυβερνητικός δεσποτισμός καί ούχί ώς ελευ
θέρων πολιτών πατρική Κυβέρνησις, άφήκε να διαφύγν) ευκαιρία 
πολύτιμος τόσου κατά τήν εποχήν εκείνην ζήλου καί ενθου
σιασμού τών υποδούλων αδελφών, παρ’ οίς καί ένήργει όπως 
προλάβφ πάσαν έξέγερσιν, καθ’ ήν εποχήν τό άνθος τού τουρ
κικού στρατού έπολιορκεΐτο έν Πλεύνα. Καί οί δούλοι "Ελλη- 
νες πεποιθότες τή ειλικρίνεια καί περινοία αυτής άνέμ.ενον τό 
σύνθημα τής έξεγέρσεως καί τόση εύγενής νεότης, στενάζου- 
σα έν ταις τάξεσι τού στρατού δεσμία, ωκτειρε τούς νΕλλη- 
νας υπουργούς άποφαινομ,ένους, ότι ή -άντίστασις τής Πλεύνας 
9·ά διήρκη επί §ν έ'τος είσέτι, *έν διαστήμ.ατι τού οποίου ή 
‘Ελλάς ^ά ήδύνατο νά όργανωθή έντελέστερον !

Καί ύπήρχον όπλα καί ύπήρχον πολεμοφόδια φύρδην μ ίγ- 
δην έν Ναυπλίω εναποθηκευμένα μέχρι τής στιγμής, καθ’ ήν 
ήγγέλθη ό απόπλους τής ύπό τον Χόβαρτ ναυτικής μοίρας, 
ότε έν μέν ταΐς όδοϊς τών ’Αθηνών πρότυπον ιππικού έσχη- 
ματίζετο, έν παραβύστω δέ λιτανεΐαΐ καί δεήσεις έτελούντο 
υπέρ τής άπό τών εχθρικών χειρών διασώσεως τού Ελληνικού 
άτμοπλοίου, τού προς μεταφοράν πολεμικού υλικού εις Ναύ- 
πλιον καταπλεύσαντος.

‘Οτε ή τοϊς “Ελλησι απαίσια είδησις τής πτώσεως τής Πλεύ- 
να'ς ή'ρξατο συνδυαζομένη τή συνθηκολογήσει τών εμπολέμων
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καί εκ βάθρων ά'πασα ή εξωτερική και εσωτερική πολιτική 
τής ’Ελληνικής Κυβερνήσεως άνετρέπετο, τότε δή τότε, παρά 
τάς προτέρας σκέψεις και ένεργείας αυτής, κατεννόησε τήν 
άνάγκνιν τής γενικής καί ταυτοχρόνου έξεγέρσεως των δού
λων έπαρχιών έν διαστήματι ή μ ε ρ ω ν  δ έκ α  J

Και έγένετο‘ή έξέγερσις αύτη έν διαστήματι ήμερών δέκα 
και διήρκεσεν επί εκατόν πολυκλαύστους έν χρήματι καί αι- 
μάτι καί εθνική τιμή.

'Υπό τοιαύτας συνθήκας ήρξατο ή έπανάστασις, ή'τις, υπό 
τήν δευτέραν έ'ποψιν έξεταζομένη, τό μέν σχέδιον είχεν έπι- 
πόλαιον, τό πνεύμα συγκεχυμένον καί μετρίαν τήν καθόλου 
διοργάνωσιν ώς έκ τής έπισπεύσεως καί τής έν μέρει άκα- 
ταλληλότητος των έν τω κέντρω πρωτοστατούντων, πολλά δέ 
τά έξ οικείων βέλν) χάρις τω έξόχω πνεύματί αύστηρας στρα
τιωτικής πειθαρχίας του έπί των Στρατιωτικών άξιομ.νημ.ο- 
νεύτου έκείνου υπουργού. Ταυτα δ’ ένώ αυτή καί ρ.όννΐ έγκατε- 
λείφθη ή λύσις του έλληνικού ζητήματος αντί ώς αφορμή ά- 
πλώς των πρός έπίλυσιν σοβαροτέοων μέτρων νά χρησιμεύσν).

Καί έν *ΙΙπείρω μέν λαβύρινθος διαρκούς άντενεργείας του 
επαναστατικού στοιχείου καί κυκεών άμφιταλαντεύσεως των 
διοργανούντων αυτό, ώς έξ αυθεντικών αλληλογραφιών έν τοις 
οίκείοις μέρεσιν άπεδείχθη' έν Μακεδονία δέ αί μάλλον πα- 
ρακεκινδυνευμέναι άπόπειραι έκ πρώτης οψεως καταφαίνονται, 
καί μόνον έν Θεσσαλία ένέργειά τις καί μέσων έπαρκών διά- 
θεσις παρατηρεΐται πρός σχετικήν έπιτυχίαν, άλλ’ άνευ συν
δέσμου, ένότητος καί καταλλήλου τών προσώπων έκλογής.

'Υπό τήν τελευταίαν όμως έ'ποψιν έξεταζομένη ή παρούσα 
έπανάστασις, έκτος τού άναμφηρίστου πολιτικού άποτελέσμα- 
τος αυτής, $έν στερείται φαεινών άκτίνων, δυναμένων έμπνεΰ- 
σαι αίσθημά τι έθνίκης υπερηφάνειας καί ένθαρρύνσεως διά τόν 
έν τώ μέλλοντι άναπόφευκτον αγώνα τής έλληνικής φυλής.

'Η λεπτομερής έκθεσις τών διαφόρων μαχών, ή ονομαστική 
άπαρίθμησις τών θυμάτων καί ή μνεία άνδρών, τόσω έντιμον 
καί διακεκριμένην δέσιν κατεχόντων έν τή κοινωνία καί τοις 
διαφόροις σταδίοις τού βίου, οΰδεμίαν άφίνουσιν αμφιβολίαν, ότι 
ή έπανάστασις αύτη φέρει άλλοΐον ό'λως χαρακτήρα τού δο-
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θέντος αυτί) υπό τινων αντιπροσώπων των ξένων Δυνάμεων καί 
ίσταται πολύ ύψηλότερον τής δέσεως είς ήν άπεπειράθησαν νά 
καταβιβάσωσιν αυτήν ασεβώς οί του εθνικού άγώγος καί κατά 
διάνοιαν άποσχόντες.

Τούς μετασχόντας αυτής έτολμήσαμεν νά κρίνωμεν αύστη- 
ρώς μάλλον ή επιεικώς, αύστνιρότερον δ ’ ί η  τούς ύπευθύνους 
της ανεπιτυχούς διοργανώσεως, ούδ* άπεσιωπήσαμεν τάς ανα
πόφευκτους κατά τάς τοιαύτας επαναστάσεις παρεκτροπάς, 
ούδ’ άπεφύγομεν νά ύποδείξωμεν χαρακτήρων τινων τά ελατ
τώματα καί περ γινώσκοντες, ότι ουδ’ έν τοις τακτικοΐς στρα- 
τοΐς καταχρήσεις περί την διαχείρησιν καί παρατράγωδα κατά 
την διοίκησιν έλλείπουσι. ’Αλλά διά τούτων ουδόλως δύναν- 
ταΐ νά δικαιολογήσωσι την ιδίαν αυτών αδράνειαν καί ραθυ
μίαν οί ένασμενιζόμενοι εις τακτικήν άπενθαρρύνουσαν τάς καρ
διάς, ταράττουσαν τάς συνειδήσεις καί τήν εθνικήν ύπόληψιν 
τά μέγιστα ζημιούσαν.

Δέν άρκούσι πρός δυσφημίαν έργου, κεχρισμ.ένου διά τού αί
ματος πεντακοσίων εύγενών θυμάτων καί εστεμμένου διά των 
δεινοπαθημάτων χιλιάδων, αί παρεκτροπαί εκατόν άγενών ή 
δεκάδος ή ιδιοτέλεια, όπου τό κράτος τού νόμ.ου δέν ύφίς·αται, 
ή δ’ ενέργεια τού είρηνοδίκου καί συμβολαιογράφου παύει.

’Αλλ’ ουτω περί τής έξιστορηθείσης έπαναστάσεως έν συμ- 
περάσματι άποφαινόμ.ενοι, δέν έννοούμεν καί ότι τό είδος τούτο 
τού εθνικού πειράματος, οσω καί άν 7) σεβαστόν, άνταποκρίνε- 
ται είς τάς απαιτήσεις τής συγχρόνου εποχής ή τάς προσδο
κίας τών δούλων αδελφών καί οτι μ,άλιστα συμβιβάζεται τί) 
άξιοπρεπεία τού ‘Ελληνικού Κράτους, &εωρηθέντος αείποτε υ
πευθύνου πρωτουργοΰ.— Τουναντίον μάλιστα.

‘Υπό την τελευταίαν έποψιν την έν λόγω έπανάστασιν 4- 
ξετάζοντες καταλήγομεν καί είς έτερόν τι συμπέρασμα, οπερ, 
ανεξαρτήτως τών προλεχθέντων, έκ τής παραβολής τών έν Μα- 
κρυνίτσν) καί Ματαράγκα μαχών άρυόμεθα. Τό συμπέρασμα 
τούτο ούδενί ίδιώτν) ή ά'ρχοντι επιτρέπει είς τό έφεξής νά φαν- 
τασθή καν την μεγάλην έθνικήν ιδέαν περιβεβλημένην τό έν
δυμα τών άρματωλικών χρόνων καί ποδηγετουμένην έπί τών 
όρέο>ν υπό τού προστυχόντος σιδηροφόρου.
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Διατελούμεν έν έποχή καθ’ ήν οί πέριξ ημών δούλοι καί ά
σημοι έλευθεροΰνται καί δοξάζονται, ή δ ’ Ελλάς έν τή στα- 
σιμότητι αύτής εκπίπτει καί ταπεινούται* έν έποχνί καθ’ ήν 
έν τώ ρ,έσω των λοιπών τής καθ’ ήμάς ’Ανατολές λαών νικη
τήριοι παιάνες άντηχοΰσι καί δριαρ,βευτικαί αψίδες έγείρονται, 
έν μέσφ δέ τών ομοφύλων τής δούλνις 'Ελλάδος όδυρμοί καί 
θρήνοι ακούονται, οστά θυμάτων συσωρεύονται καί φλύγες δγιώ- 
σεων προς τον ουρανόν άδιακόπως ύψοΰνται.

*Η 'Ελλάς δεν δύναται νά προτιρ,ήση άγώνος σοβαρού καί 
δεινού, άλλ’ ούχ ήττον ένδοξου, θάνατον τόσω οδυνηρόν καί ά- 
δοξον, έκτος έάν δέν γ,ναι 'Ελλάς τών πατέρων αύτής.

Καιρός νά βαδίσωμεν εις τά πρόσω, άποτινάζοντες τήν νάρ
κην πεντηκονταετούς έθνικής άβουλίας,συγκεντροΰντες άπάσας 
ήρ.ών τάς δυνάρ,εις, άναλαμβάνοντες τό πατροπαράδοτον θάρρος 
καί προεξασφκλίζοντες όσον ένεστι τό άποτέλεσρ,α της θυσίας 
τού αίματος διά τής ποοαπαιτουμένης δυσίας τού χρήματος.

Ιίατεπεΐγον είναι ή εθνική ιδέα τής ήμετέρας φυ7νής νά πε- 
ριβληθή την 'ηγεμονικήν πορφύραν, ίνα μή διασχισΟή μετ’ αυ
τής έν βραχυτάτω εις ράκη, καί νά δέσφ έπί κεφαλής τού βα- 
σιλέως στρατάρ/ου τό διάδημα, ίνα μή καταπέσφ διά παν
τός μετ’ αυτού έν άραΐς συγχρόνων καί μεταγενεστέρων.

Εις αγώνα τοιούτον καλείται ή μάλλον έξαναγκάζεται σή- 
ρ,ερον ή 'Ελληνική φυλή, ουδέ πρέπει έκτος αυτού ν’ άναλά- 

• -βφ ή ύποστηρίξν) οίονδήποτε άλλον.
’Εάν ό 'Ελληνικός λαός τής τιμής αυτού κήδεται δέον νά 

έξαναστή κατά παντός τολμήσοντος τοιοΰτό τ ι έν τφ μέλ- 
λοντι νά προφέρφ, έάν δέ εις τάς αρτηρίας αυτού υπολείπε
ται ρανίς τού προπατορικού αίματος οφείλει νά ύποδείξνι έγ- 
καίρως τοΐς ήγεμόσιν αυτού ό'τι, δέν δύναται νά έννοήσφ, ούτε 
ν’ άνεχθή οίανδήποτε ήγερ.ονίαν έν προσώπω μάλιστα, ουτι- 
νος τό όμμα δέν είναι προσηλωμένον, ό’που ό δόλος τής 'Αγίας 
Σοφίας ύψοΰται, καί ή δεξιά, μή ουσα προωρισμένη νά κρατήσγι 
τό ξίφος ’Αλεξάνδρου τού Μεγάλου, δέν έ’χει τήν δύναρ.ιν νά 
λάβφ τουλάχιστον τήν άζίνην του Κόδρου.
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εύκολος ή διόρθωσις ύ π ό  τοΰ ά να γνώ σ το υ . π ιθ α νόν  τί> π α ρ όν έ’ργον νά  
χ ρ ή ζη  το ια ύ τη ς κ α ί ώς πρός τ ινα ς λ ε π τ ο μ έρ ε ια ς  τω ν γ εγ ο νό τ ω ν  καί 
τή ν  εξακρίβω σιν τή ς & εσεως δ ευ τερ ευ όντω ν τ ινώ ν π ρ ο σ ώ π ω ν.

Τ ά ς  α να π όφ ευ κ του ς  τ α ύ τ α ς  π α ν τ ί  π ρ ω τ ο τ υ π ώ  ίστορικώ  δακιμίιρ  
ελλ είψ εις  και άνακριβείας ευ χ α ρ ίσ τω ς  ί^ελομεν σ υ μ π λ η ρ ώ σ ει κ α ί 
διορθώσει, κ α τ α λ λ ή λ ω ς  ύποδεικνυομε'νας, εά ν  π ο τ έ  ή δεύτερα  α ύτου  
έκδοσις ά να γκ α ία  κριθή.

Τ ά ς  α να μ ενο μ ένα ς  δμ ω ς μ εμ ψ ιμ ο ιρ ία ς  κ α ί α π ό π ε ιρ α ς  πρός ά ν α ί-  
ρεσιν λόγοις κενοΓς κ α ί ούδέν κοινόν εχο υ σ ι τή  κ ριτικ ή  α ν α λ ύ σ ει ή  
εύ σ χ ή μ ω  σ υ ζη τή σ ει κ α ί τ ά  το ύ τω ν  π α ρ α π λ ή σ ια , ά νυ π ογρ ά φ ω ς μ ά 
λ ισ τ α  ή καί ύπό  π ροφ α νώ ς αναρμοδίω ν ύ π ο γ ε γ ρ α μ μ έ ν α  ουδόλω ς θ ε -  
λ ο μ ε ν  λά β ει ύ π ’ όψ ιν, κ α λώ ς γ ινώ σ κ οντες  δτι :«ού  π ά ν υ  ήδεΓα ή α λ ή 
θεια τοίς άκούουσιν, ά λ λ α  παρευδοκ-ιμείται ύ π ό  το ΰ  ψεύδους π α ρ α -  
π ο λ ύ ' εύ π ρ ο σ ω π ό τερ ο ν  γά ρ  εκείνο κ α ί διά τού το  ή δ ιον» .

’Εν ’Δθ/ίναις, τή 25 Μαΐου 1879.
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