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420 Σύμμεικτα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΘ. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ (Ν. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ)
ΠΡΟΣ ΤΟ «ΑΝΩΤΑΤΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ»

Στό ’Αρχείο του ΙΜΧΑ υπάρχει αντίγραφο μίας έκθέσεως-άπαντήσεως του Άθ. 
Σουλιώτου (Νικολαΐδου) πρός τό «άνώτατον Κέντρον».

Ό αξιωματικός ’Αθανάσιος Σουλιώτης, γνωστός μέ τό ψευδώνυμο Νικολάίδης, 
επηρεασμένος από τήν θυσία του Παύλου Μελά, αποφάσισε νά αφιερώσει τόν εαυτό 
του στην άπελευθέρυχτη τής Μακεδονίας. Τόν Μάρτιο του 1906 ήλθε στην Θεσσαλο
νίκη ώς αντιπρόσωπος μίας γερμανικής εταιρείας ραπτομηχανών καί ίδρυσε τήν 
«Όργάνωσι Θεσσαλονίκης». Τό 1908 αυτός καί ό Ίων Δραγούμης 'ίδρυσαν τήν «Όρ- 
γάνωσι Κιονσταντινουπόλεως»1. Τόν Ίωνα Δραγούμη μάλιστα διαδέχθηκε στην αρ
χηγία τής Όργανώσεως, τήν οποία διηύθυνε τά κρίσιμα έτη τέλος 1908-1912. Οί δύο 
άνδρες πίστευαν στόν έξελληνισμό τής οθωμανικής αυτοκρατορίας, δηλαδή ότι οί 
"Ελληνες θά μπορούσαν νά μετατρέψουν τήν Τουρκία σέ βυζαντινή έλληνική αυτο
κρατορία. Ό Άθ. Σουλιώτης μάλιστα γράφει: Εις τόν αγώνα αυτόν τό έθνος έχει υπέρ 
αύτοϋ τήν εκπολιτιστικήν καί τήν αριθμητικήν υπεροχήν όχι μόνον εις τήν Μακεδονίαν, 
άλλά καί εις τήν όλην τήν Τουρκίαν2.

Μετά, όμως, τό κίνημα των Νεοτούρκων τό 1908 ή θέση των Ελλήνων στήν οθω
μανική αυτοκρατορία επιδεινώθηκε καί ή έλληνική κυβέρνηση αναδιοργάνωσε τό 
Μακεδονικό Κομιτάτο. Διαμορφώθηκε ή «Πανελλήνιος Όργάνωσις» άπό τόν Πανα
γιώτη Δαγκλή, ή οποία απλώθηκε σέ όλες τίς περιοχές τού υποδούλου Ελληνισμού. 
Ό Άθ. Σουλιιότης απευθύνει τήν έκθεση-άπάντηση πρός τό «άνώτατον Κέντρον», γι’ 
αύτό βρίσκεται στό άρχειο τού Π. Δαγκλή, καί άναφέρει τί πρέπει νά γίνει σέ περίπτω
ση πού ή Αθήνα κρίνει ότι ό πόλεμος μεταξύ Ελλάδος καί Τουρκίας είναι ανα
πόφευκτος.

Κωνσταντινούπολή 12 'Ιουνίου 1909 

Πρός τό άνώτατον Κέντρον3

Άπαντώμεν εις τάς δύο τελευταίας υμών εγκυκλίους.
Εις τήν περιφέρειαν τής όργανώσεως Κων/πόλεως δέν πρέπει πρός τό παρόν νά 

συσταθή σώμα. Σκοπόν τό σώμα τούτο, αν συνιστάτο, θά είχε τήν άνύψωσιν τού έθν. 
φρονήματος τών χωρικών, των πατριαρχικών χωρίων διά διανομής όπλων εις αυτά καί 
επιβολής πρός μεγαλυτέραν συμμετοχήν εις έθν. έργασίαν, άλλά κυρίως σκοπόν θά 
εϊχε τήν έκβίασιν τών σχισματικών χωρίων όπως γίνωσι πατριαρχικά.

Σώμα εις τήν περιφέρειαν Κων/πόλεως μόνον εις Στράντζαν ήδύνατο νά συγκρο- 
τηθή- ένεκα όμως τής φύσεως τού εδάφους τής γραμμής τών οχυρωμάτων Κων/πό
λεως, τής μικρός άπό τών χωρίων άποστάσεως τής Κων/πόλεως καί τών μερών καί τής 
μεγάλης άπ’ αυτής άποστάσεως τής Στράντζας ή κατάβασις του σώματος εις τά χωρία 
εις τά όποια θά έδρα είναι έπικινδυνοδεστάτη. Τά ήμέτερα χωρία χάριν τών αναγκών

1. Άθ. Σουλιώτη-Νικολαϊδη, Όργάνωσις Κωνσταντινουπόλεως (Επιμέλεια Θ. Βερέμης - Κ. 
Μπούρα), ’Αθήνα, «Δωδώνη», 1984.

2. Άθ. Σουλιώτη-Νικολαΐδη, Ό Μακεδονικός 'Αγών. Ή «Όργάνωσις Θεσσαλονίκης», 
1906-1908, Θεσσαλονίκη, Ι.Μ.Χ.Α.,31993, σ. 70.

3. ’Αρχείο Ι.Μ.Χ.Α., τμήμα Ζ' (’Ιδιωτικά αρχεία καί συλλογές), φάκελος 15 (’Αντίγραφα 
άπό τό αρχείο Παναγιώτη Δαγκλή 1908-1909).
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τον σώματος καί τοϋ ίδιαζόντος εις τά σώματα τρόπου προπαγάνδας θά εξετίθεντο εις 
καταπιέσεις τών Τουρκικών άρχών, αί όποΐαι θά κατέστρεφον καί το ύπάρχον ηθικόν 
τών χωρίων τούτων. Ή μεταφορά καί η διανομή όπλων θά καθίστατο δυσκολοτέρα. Ή 
έκβίασις τών σχισματικών χωρίων, ενώ είσί αμφίβολον άν θά έπετυχαίνετο καί μάλιστα 
με διαρκή πως άποτελέσματα, θά κοστίση πολύ περισσότερον εις, θυσίας καί χρήματα 
ή ή μέ δολοφονιών δι ’ οργάνων τής Κων/πόλεως στελλομένων.

Ό σκοπός τοϋ σώματος θά έπιτευχθή μέ όλιγοτέρας θυσίας καί άσφαλέστερον 
ένταϋθα διά τής αποστολής εις τά χωρία Νιοχωράκ ι, Καστανιές καί Ί μ - 
προχώρι ϋπαξιωματικών ώς διδασκάλων καί τοϋ διορισμού ύφ’ ημών έπιθεω- 
ρητοϋ τών σχολείων εν τή επαρχίμ Λέρκων καί4 ασχολούμενου κυρίως διά τά βουλ
γαρόφωνα χωρία. Τούς ύπαξιωματικούς τούτους θά βοηθώσιν εν ανάγκη όργανα τοϋ 
εκτελεστικού στελλόμενα έντεϋθεν.

Συνενοήθην ήδη προς τοϋτο μέ τήν Μητρόπολιν Λέρκων καί οί ϋπαξιωματικοί 
οϋτοι δύνανται νά έγκατασταθώσιν άπό τής 15 Αύγούστου. Παρακαλώ να φροντίσετε 
προς κανονισμόν τής μισθοδοσίας άνά 5. Λ.Τ., εκλογήν, προπαρασκευήν καί έγκαιρον 
(μέχρι τής 15 Αύγ.) άποστολήν τών ϋπαξιωματικών τούτων. 'Επειδή τό παν έξαρτάται 
εκ τής καταλληλότητος τών ϋπαξιωματικών τούτων παρακαλώ νά ληφθή ιδιαιτέρα 
φροντίς διά τήν έκλογήν καί προπαρασκευήν τούτων. Εις τό χωρίον Τάρλα υπάρχει 
ήδη διδάσκαλος Βούλγαρος ϋπαξιωματικός- δέν είνε καθόλου θορυβώδης καί επιδει
κτικός, εΐνε επίμονος καί υπομονετικός, γνωρίζει νά διδάσκη εις χωρίου σχολείον, 
γνωρίζει ολίγον νά άναγινώσκη τουρκικά καί έλληνικά ακόμη καί νά ψάλλη εις τήν 
εκκλησίαν, διότι εις τά πλεϊστα χωρία ό διδάσκαλος εΐνε καί γραμματεύς καί ψάλτης 
τής κοινότητος. Ένήργησα ήδη παρά τή Μητροπόλει Λέρκων καί κρατούνται ώς 
θέσεις τών άνωτέρω χωρίων. Παρακαλώ νά μοί άπαντήσητε εγκαίρως άν θά μοί στα- 
λώσιν οί ϋπαξιωματικοί.

Μέσα συγκοινωνίας

Εις τήν περιφέρειαν τής Ό.Κ. υπάρχει ή Σιδηροδρ. γραμμή Orientaux άπό Σερ- 
κιτζί μέχρι Τυρολόης καί ό Σιδηρ. Σταθμός τοϋ Χαϊδάρ-Πασσά. Κάπως λόγου άξια 
τεχνικά έργα εις τήν πρώτην γραμμήν εΐνε μία γέφυρα 40 περίπου μέτρων εις Τσεκ- 
μετζέ καί έτέρα μικροτέρα εις Τσερκέζκιοϊ, εσωκλείω αχέδιον τής πρώτης. Κατά τήν 
γνώμην τοϋ έπί τής γραμμής είδικοϋ τής εταιρείας τών Σιδηροδρόμων ή καταστροφή 
τών γεφυρών τούτων καί τελεία αν γίνη θά έχη ώς μόνον αποτέλεσμα νά έπιβραδύνη 
έπί 7 τό πολύ ημέρας τήν συγκοινωνίαν, ήτις θά γίνεται κατ’ αύτάς διά μεταβιβάσεως, 
κατά τόν αύτόν εις τον πόλεμον τοϋ 97 ό στρατός τής Ανατολής μετεφέρετο διά 
Ταιδεστοϋ καί επεβιβάζετο τοϋ Σιδηροδρόμου πέραν τής Τυρολόης εις Μουρατλή.

Νομίζω ότι δέν θά ώφελήση ή καταστροφή τών γεφυρών τούτων, εν τούτοις, 
επειδή πιθανόν ένεκα λόγων τούς οποίους δέν έχω τώρα ύπ’ όψη γίνη τοιαύτη ανάγκη, 
έμελετήσωμεν τό ζήτημα τοϋτο καί εν άνάγκη δυνάμεθα νά καταστρέψωμεν τήν γέφυ
ραν ταύτην δι ’ άνθρώπων εκ Κων/πόλεως, έχω δέ ήδη όρίση τόν κατάλληλον νά διευ- 
θύνη τήν ενέργειαν αυτήν όστις εΐνε μηχανικός. Σκεπτόμεθα νά καταστρέψωμεν αυτήν 
διά φουρνέλλων άνοιγομένων εις τά μεσόβαθρα, έν τούτοις θά ήτο ενκολότερον άν 
ήτο δυνατόν νά γίνη τοϋτο δι’ άλλου τρόπου (δυναμίτιδος π.χ. παρατιθεμένης εις τά 
μεσόβαθρα) καί παρακαλώ νά μοί γράψητε αν ϋπάρχη άλλος τις τοιοϋτος τρόπος.

4. Μία λέξη δυσανάγνωστη.
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"Οταν γράφω εις υμάς μοί άποστέλετε διά παν ενδεχόμενον καί δυναμίτιδα η τά όρ
γανα τά όποια νομίζετε ότι χρειάζονται διά τοϋ κ. Γούδα, έτοιμάζοντες αυτά άπό 
τοϋδε. Διά τήν γέφυρα τοϋ Τσερκέζκιοϊπρέπει νά φροντίσωσιν εκ ’Ραιδεστοϋ.

Έκτος τής περιφερειάς τής Όρ. Κων/πόλεως ύπάρχονσι πολλά τεχνικά έργα, γέ- 
φυραι δηλ. κυρίως τοϋ Σιδηροδρόμου Κων/πόλεως-Κούλελι Μπουργάς-Άνδριανου- 
πόλεως καί Κούλελι Μπουργάς-Δεδεαγάτς.

Έκ τούτων καί μόνη ή εις Κούλελι-Μπουργάς ή ή παρά τό Διδυμότειχον αν κα- 
ταστρέφετο θά διακόπτετο επί μήνες ή συγκοινωνία.

'Εχομεν μέλος τής Ό.Κ. κύριον τινά Άηδονίδην, όστις είνε επί τής συντηρήσεως 
τής γραμμής εκείνης καί πρόεδρος τής αδελφότητος των Σιδηροδρομικών υπαλλή
λων (είνε ό δημιουργήσας τήν άπεργίαν), όστις δύναται νά βοηθήση αρκετά, εάν είχον 
άνάγκην, τάς οργανώσεις ή τήν αποστολήν ήτις θά έπεχείρη τήν καταστροφήν τεχνικών 
έργων συγκοινωνίας εν Θράκη.

Ό κύριος αυτός μοί έδωσε τούς χάρτας οΰς σάς στέλλω ύμΐν, εκ των οποίων ό τής 
κατόψεως είνε τό μοναδικόν πρωτότυπον τό όποιον έχει ή έταιρεία. Παρακαλώ νά μοί 
στείλητε δι ’ αύτόν επίσημον πως ευχαριστήριον γράμμα.

Βεβαίως ή καταστροφή μεγάλων τεχνικών έργων θά ήτο τό άσφαλέστερον μέσον 
μακράς διακοπής τής συγκοινωνίας, έπειδή όμως φοβούμαι μή δέν επιτύχη εις τά 
πράγματα κυρίως εις τήν Μ. ’Ασίαν, υποβάλλω καί τόν κατωτέρω τρόπον παραλύσεως 
τών συγκοινωνιών, ô όποιος είνε καί πιθανότερον ό μόνος διά τήν Μ. ’Ασίαν. Κατα
στροφή άτμομηχανών Κωνσταντινουπόλεως-’Ανδριανουπόλεως, Κωνσταντινουπό- 
λεως-Θεσσαλ ονίκης.

Διά τήν συγκοινωνίαν ταύτην ύπάρχονσι χρησιμοποιήσιμοι όχι περισσότεροι τών 
40 μηχανών. 18 έκ τούτων δύναταί τις νά επιτύχη σταθμευούσας εντός τής περιφέ
ρειας τής Ό.Κ. ώς έξής. 12 εις τόν Σταθμόν Στριεκτζί, 2 εις τό μηχανουργεϊον Γαδή- 
Κουλέ καί 4 εις Τσερκεζίκοϊ. Ai άλλαι εϋρίσκονται εις άλλους Σταθμούς κυρίως 
Ανδριανουπόλεως-Δεδεαγάτς καί Θεσσαλονίκης.

Τούς έξής γνωρίζομεν τρόπους καταστροφής καταλλήλους διά τάς συνθήκας ύφ’ 
άς θά γίνη τοϋτο ενταύθα.

Ιον. Διά μηχανημάτων δυναμίτιδος εκρηγνιιομένων μετά ώρισμένην ώραν.
2ον. Διά καύσεως τών λεβήτων άφαιρουμένου τοϋ ϋδατος ενώ ή εστία καίει.
3ον. Διά σμύριδος τεθημένης εντός τών κυλίνδρων καί αλλαχού όπου γίνονται 

τριβαί.
Ό πρώτος είνε ριζικότερος, διά τόν 3ον ευρίσκει τις εύκολότερον εκτελεστός. Ό 

δεύτερος είνε άμφίβολον αν θά επιτύχη διά πολλάς μηχανάς.
Παρακαλοϋμεν νά μάς γράψητε αν ύπάρχη άλλος τις τρόπος προσφορώτερος καί 

κυρίως αν δύναται νά καταστροφή λέβις ατμομηχανής δι ’ οξέος τίνος τεθημένου εν τώ 
ϋδατι αύτοΰ.

Διά τήν περιφέρειαν τής Ό.Κ. σκεπτόμεθα νά ένεργήσωμεν τό έξής αν εγκριθή.
Έκαλέσαμεν μηχανικόν τής Εταιρείας μέλος τής Όργ. καί τόν άνωτέρω μνημο- 

νευόμενον κ. Αηδονίδην οϋτοι μελετώσιν ήδη καί θά μάς ϋποβάλωσι τά ονόματα 3-4 
υπαλλήλων τής Εταιρείας εργαζομένων εις τάς μηχανάς, οϊτινες θά άναλάβωσι τήν 
έκτέλεσιν διά τοϋ πρώτου μάλλον τρόπου. Εις τούς ύπαλλήλους αύτούς εις οϋς θά 
όμιλήσωμεν αν εγκριθή.

Ιον. Θά δώσωμεν εγγυήσεις ότι θά όιορισθώσιν εις Ελλάδα μέ τούς αύτούς μι
σθούς.

2ον. Θά δώσωμεν χρήματα ϊνα προαποστείλωσι τάς οικογένειας των εις Αθήνας.
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3ον. Τά κατάλληλα όργανα καί έν άνάγκη καί βοηθούς εκ τοϋ εκτελεστικού τής 
Ό.Κ.

Εις ώρισμένην ημέραν καί ώραν συγχρόνως οΰτοι θά ενεργήσωσι. Τά άνωτέρω θά 
ένεργήσωμεν ημείς διά τους Σταθμούς Κων/πόλεως Γαδή-Κουλέ καί ΤσερκεζικιοΡ, 
επίσης διά τον Σταθμόν Χαϊδάρ-Παασά. Διά νά εχη όμως σημασίαν το πράγμα πρέπει 
το αϋτό νά ένεργηθή καί εις τούς άλλους Σταθμούς τής Ευρώπης καί τής Μ. ’Ασίας 
δπον σταθμεύουν μηχαναί καί συγχρόνως.

Νομίζω ότι το μέτρον τούτο δύναται νά έπιτύχη εύκολότερον τής καταστροφής 
μεγάλων τεχνικών έργων, διότι δέν απαιτεί παρά τήν τακτοποίησιν 50-60 προσώπων 
(εις τούς Σιδηροδρ. αυτούς ϋπάρχουσι πολλοί κατάλληλοι "Ελληνες), τά όποια θά 
ενεργήσωσι κρυφά καί μέ πολλάς ελπίδας νά διαφύγωσιν. Διά νά επιτύχη τό άνωτέρω 
μέτρον πρέπει ν’ άποσταλή έξ ’Αθηνών κατάλληλον πρόσωπον καί 5-6 βοηθοί αύτοϋ, 
τό όποιον ν' άναλάβη τήν διοργάνωσιν καί διεύθννσιν τοϋ όλου κινήματος. Εις τήν 
διάθεσιν τούτων πρέπει νά τεθώσιν αί οργανώσεις εκρηκτικά μηχανήματα, διορισμοί 
υπαλλήλων σιδηροδρ. εις Ελλάδα καί 100 χιλ. φράγκων τουλάχιστον.

Παρακαλώ νά μοί άπαντήσητε επί τών άνωτέρω διά νά γνωρίζω άν πρέπει νά εξα
κολουθήσω προπαρασκευάζων τό πράγμα ενταύθα, τό όποιον, ώς εννοείται, πάντοτε 
ενέχει κίνδυνον διά τήν όργάνωσιν, άν μάλιστα έπί μακράν παραταθή χωρίς ώρισμένας 
οδηγίας.

Ή μελέτη καταστροφής τών συγκοινωνιών γίνεται βεβαίως μέ τήν πιθανότητα πο
λέμου μεταξύ τής Ελλάδος καί Τουρκίας. Ή Όργ. Κων/πόλεως τήν εποχήν τών 
εκλογών ενταύθα έπρότεινε δι’ εκθέσεως εις τήν Έλλ. Κυβέρνησιν μέτρα τινά δι’ ών 
ένόμιζον ότι θά έξασφαλίζετο τότε ένα προηγούμενης ελληνικής επιβολής έν Τουρκίφ 
καί κατέληγε τότε λέγουσα ότι, άνχαθή ή ευκαιρία εκείνη, μετά ολίγους μήνας ή θέσις 
τού Ελληνικού Έθνους θά ήτο σχεδόν απελπιστική. Ή ευκαιρία εκείνη παρήλθεν εις 
μάτην. Αν τώρα ή Ελλάς ύποστή ήτταν άστείαι μόνον έθνικαί ελπίδες θ’ άπομείνουσι 
εις ημάς. Μέ αϋτάς τάς σκέψεις τάς οποίας ίσως γεννά τό ένταύθα περιβάλλον ή Όργ. 
Κων/πόλεως νομίζει δτι άν δέν άποφύγωμεν τόν πόλεμον πρέπει τόν πόλε
μον τούτον νά τόν πολεμήση μέ τό Έθνος περισσότερον ίσως τοϋ Κράτους, τεχνικά, 
έν άνάγκη έξαναγκαζόμενον νά προβή εις τά έσχατα, καί προτείνει τήν εξής ένέργειαν 
έν Κων/πόλει.

Παρασκευαί εντός μηνάς

Ιον. Εισαγωγή καί διανομή εις ώρισμένους κατοίκους ομογενείς 500 όπλων μετά 
φυσιγγίων τών λαμβανόντων ταύτα διοργανουμένων ώστε νά εϋρεθώσιν εις ώρισμένα 
μέρη όταν παραγγελθώσιν.

2ον. Εισαγωγή καί αποθήκευση 100 μηχανημάτων δυναμίτιδος.
3ον. Εισαγωγή καί άποθήκευση δσον τό δυνατόν περισσοτέρων χειροβομβίδων.
4ον. Ένοικίαση ξύλινων οικιών ή καταλυμάτων έντός Τουρκικών συνοικιών άς 

θά κατοικήσωσι πρόσωπα άτινα θ’ άνάψωσι πυρκαϊές δταν παραγγελθώσιν.
5ον. Όρισμός σημαινόντων Τούρκων οιτινες θά φονευθώσι. Προπαρασκευή τής 

έκτελέσεως.
Έκτέλεσις

Όταν κριθή έν Αθήναις δτι άναποφεύκτως θά γίνη πόλεμος.

5. Άνωτέρω γράφει: Τσερκέζκιοϊ, Τσερκεζίκοϊ.
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Ιον. Φόνος του διαδόχου Ίτζεδίν. .
Έάν τό μέτρο τούτο δεν έπιφέρη ταραχάς μεταξύ τών Τούρκων
2ον. φόνος τού Σουλτάνου.
Έάν ούτε αυτό συντέλεση εις μεγάλον ενταύθα άντιπερισπασμόν
3ον. Δολοφονία σημαινόντων Τούρκων, εκρήξεις δυναμίτιδος εις Λημόσ. Κτήρια.
4ον. Τά ανωτέρω καί ασφαλώς τό τρίτον θά προκαλέσωσιν ή άναστάτωσιν τής 

πρωτευούσης ή επιθέσεις καί σφαγάς κατά τών Ελλήνων. Οΰτοι τότε θά άναγκασθώσι 
θέλοντες καί μή νά κάμωσι χρήσιν τών διανεμηθησομένων εγκαίρως χειροβομβίδων.

5ον. Έκρηξις πυρκαίών εις τάς Τουρκικός συνοικίας.
6ον. Συγκρότηση ενόπλων ομάδων εξ ομογενών δι ’ άμυναν εις κατάλληλα μέρη ή 

καί φύλαξιν χριστιανικών τινών συνοικιών. Ή άναστάτωσις αϋτη τής πρωτευούσης 
δύναται οϋτω διεξαγομένη νά διαρκέση έπί 15 ημέρας.

Προς προπαρασκευήν τής άνωτέρω ενεργείας ένεργήσαμεν ήδη τά εξής.
Ιον. Ώρίσαμε εκτός τού Ίτζεδίν καί Σουλτάνου καί τούς εξής αημαίνοντας Τούρ

κους Μαχμούτ Μουχτάρ (ό θρυλούμενος ώς αρχηγός τού κατά τής 'Ελλάδος πολέμου 
Σέρβων), Ίζέτ Φουάτ (άρχ. τού επιτελείου καί πρόεδρ. τής Στρατ. Λέσχης), Χιλμέ Φε- 
ρίτ, Σαΐτ Κιαμίλ. Έχομεν ήδη ώρίση πρόσωπα τά όποια τούς παρακολουθούν με- 
λετώντες τόν τρόπον τής εκτελέσεως. Έχομεν 6 πρόσωπα τού εκτελεστικού έτοιμα.

2ον. Άπό τήν εποχήν τών εκλογών έχομεν ήδη ολίγους παντοπώλας ομογενείς καί 
Τουρκ. συνομώτας, οϊτινες άνελάμβανον τότε νά θέσουν πυρκαϊάς. Οί παντοπώλαι 
οΰτοι άπεγοητεύθησαν τότε, θά τούς καλέσωμεν όμως πάλιν.

Ίον. Διά τήν εξαγωγή βομβών κ.τ.λ. έχομεν υπαλλήλους ξένων ταχυδρομείων οϊ- 
τινες άσφαλώς θά τις εξαγάγωσιν εντός ταχυδρομικών σάκων. "Αν ή παράδοσις αύτών 
εντός τών ατμόπλοιων όπως συνενοήθημεν μέ τόν κ. Γούδαν.

Εις όλα τά άνωτέρω μέχρι τοϋδε δεν άναμείξαμε παρά μέλη παλαιά τής όργα- 
νώσεως. Εάν έγκριθή μία ενέργεια ώς ή άνωτέρω, ήτις νά είνε σχεδόν βέβαιον ότι θά 
γίνη εντός τό πολύ 2 μηνών, γράψτε μας ϊνα έπεκτείνωμεν τάς προπαρασκευαστικός 
εργασίας καί εις νέα πρόσωπα έχοντες ύπ’ όψη ότι ή πλήρης προπαρασκευή τοιαύτης 
ενεργείας δέν δύναται νά παραμείνη έπί μακράν ούτε άπολύτως μυστική ούτε όσον 
πρέπει εντεταμμένη.

Εάν έγκριθή, θά σάς γράψω πότε πρέπει ν’ άρχίσητε άποστέλοντες ένταϋθα χει
ροβομβίδες κ.τ.λ., τά όποια όμως πρέπει νά ύπάρχωσι πάντα εις !Αθήνας. Προ πάσης 
όμως ενεργείας πρέπει νά τεθή εις τήν διάθεσιν τής Ό.Κ. ποσόν τι χρηματικόν περί τις 
100 χιλ. φράγκων. Καί άνεξαρτήτως τών άνωτέρω συνενοήθην ένταϋθα μετά τού κ. 
Γούδα περί άποστολής ενταύθα ύπαξ. τού Ναυτικού καί τού τρόπου μεταβιβάσεως 
όπλων κ.τ.λ. ένταϋθα. Παρακαλώ νά έχω άπάντησιν περί όσων προφορικώς θά εϊπη 
ύμΐνπερί αύτών όκ. Γούδας.

Υπεβλήθη υπό τού εν Κωνσταντινουπόλει 
μυστικού πράκτορος Ά. Νικολαΐδου 
(Άθ. Σουλιώτου ύπολ-f

ΕΡΑΤΩ ΖΕΛΛΙΟΥ-ΜΑΣΤΟΡΟΚΩΣΤΑ

6. Έγιναν ελάχιστες διορθώσεις κυρίως στήν στίξη.
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