




«ΑΙΟΛΟΣ»

ΣΑΜΟΣ - 30 Δεκεμβρίου 1844

Φίλτατε!

Την 13 9βρίου ο παρά τω Δικαστηρίω της Σάμου διορισθείς κήρυξ εδήλωσε  
εις  όλην  την  Στεφανούπολιν  την  έναρξιν  της  δίκης  των  φυγάδων  Κ.  
Σταματιάδου,  Ν.  Σταματιάδου,  Σταυρικίου  και  Ν.  Τζουβαλτζή  ή  Αυγουλά.  
Ουδείς εκ των Σαμίων δεν ηθέλησε να παρευρεθή εις την δίκην αυτήν, μόλις ο  
Α. Ιωρδανίδης  ηδυνήθη να σύρη με τας παρακλήσεις του δύω τρεις εκ των  
βαναύσων. Ουδέ ο Διοικητής Κ. Κροκίδας δεν ηθέλησε να παρευρεθή εις την  
τραγικήν σκηνήν, ειπών ότι υπωπτεύετο τας συνεπείας εις τον έξω κόσμον.  
Έμειναν λοιπόν τα πάντα υπό την θέλησιν των δύο απονενοημένων Σιβίνια και  
Σταύρακα,  γεννήματα της Κερκύρας και  Ιθάκης. Ο πρώτος ήρχισε την προ  
χρόνων  σχεδιασθείσαν  κατηγορίαν,  ήτις  μόλις  διήρκεσε  ημισείαν  ώραν,  
φωνάζων πάντοτε στεντορίως Θάνατον! Θάνατον! εις τους κατηγορουμένους  
δια να σώσωμεν την Ηγεμονίαν· τέλος μετά 24 ωρών διάσκεψιν εκοινοποιήθη  
η απόφασις του Δικαστηρίου το οποίον καταδικάζει εις θάνατον, πρόστιμον και  
εις αποζημίωσιν προς όφελος των κ.κ.  Π. Αντωνιάδου, Α. Ιωρδανίδου, Ιω.  
Φωτιάδου και του Πρωτοσυγγέλου αγιοταφίτου δια γρόσια 69.000. Εν τούτοις  
δεν  επέρασε  πολύ και  η  οργή του Κυρίου επήλθεν  κατά  της κεφαλής  του  
Σιβίνια, όστις κατά το 1830 είχεν ενδυθή τον Αραβικόν  ή Δερβυσέον χιτώνα.  
Μετά δύο ημέρας της εκδόσεως της τρομεράς αυτής αποφάσεως η σύζυγος  
του αιμοβόρου Σιβίνια μετέβη εις την άλλην ζωήν άνευ ασθενείας. Παίζουσα τα  
χαρτοπαίγνια έμεινε νεκρά.

Μάρτυρες  της  περιτομής  του  εις  την  Περσίαν  επονομασθέντος  Δερβίς  
Μουσταφά είναι πολλοί εκ των κατοίκων της Σμύρνης, το χάνι της Ματάμας,  
εις το οποίον εισέτι σώζονται τα κατά το 1831, αφεθέντα εκεί πράγματά του,  
ήτοι ο Μανδύας του, το μακρύ Κιουλάφι του, η Καραμούντζα και η πολύγωνος  
Περσική οστράκινος πλαξ την οποίαν εφόρει εις το στήθος του. Ο συνάδελφός  
του  Δερβίς  Ιμπραΐμ  (Γεώργιος  Δελί  Κωνσταντής)  ζων  ήδη  εις  Σάμον  βίον  
μονήρη, μαρτυρεί και αυτός τα άθλα του συνάδελφού του Σιβίνια, καθώς και ο  
Ουσεΐν χότζας εις τον τεκέν της Σμύρνης προς τον οποίον δις του ενιαυτού  
υπάγει και τον Σαλαβατίζει.



…………………………………………………………………………………………

Μάθε  προς  τούτοις   ότι  και  ο  Γ.  Νέγρος,  ο  εκ  της  ρεπανικής  οικογενείας  
καταγόμενος,  κατηγορηθείς  ως  Μοιχός,  ευρίσκεται  υπό φυλάκισιν  μετά  της  
Μοιχαλίδος του,  Σινάνινας,  οι  δε  Ντελαρόγκαι  μετά του Κρητικομανώλη ας  
ζητούν να τον υπερασπίζωνται.


