
Σ ε λ ί δ α  | 1 

Δρ. Ιωάννης Παρίσης, 10/10/10,  http://parisis.wordpress.com  

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΠΔΤΔΙΟ ΤΟΥ ΜΑΚΔΓΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ 

Γξ. Ιωάλλεο Παξίζεο 

Υπνζηξάηεγνο ε.α. / Γηδάθησξ Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο 
yiannis@parisi.gr,   http://parisis.wordpress.com 

 

(Η. Ν. Αγίαο Σθέπεο Παπάγνπ, Κπξηαθή 10/10/10) 

 

Σήκεξα, 106 ρξόληα από ηνλ ζάλαην ηνπ εζλνκάξηπξα Παύινπ Μειά, βξηζθόκαζηε 

εδώ γηα λα ηηκήζνπκε ηελ επέηεην κηαο από ηηο ιακπξόηεξεο ζειίδεο ηεο ηζηνξίαο ηνπ 

Έζλνπο - ηνλ αηκαηεξό θαη πνιύπιεπξν αγώλα ηνπ Μαθεδνληθνύ Διιεληζκνύ γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο εζληθήο ηνπ ηαπηόηεηαο θαη ηελ απόθηεζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ.  

Βξηζθόκαζηε επίζεο εδώ γηα λα απνδώζνπκε ηελ νθεηιόκελε ηηκή ζηνπο ήξσεο 

Μαθεδνλνκάρνπο. ινπο εθείλνπο, Μαθεδόλεο θαη εζεινληέο από θάζε κεξηά ηεο 

Διιάδαο, πνπ έιαβαλ κέξνο ζηε ζθιεξή ζύγθξνπζε ηεο πεξηόδνπ 1904-1908. 

Ζ έληνλε θαη νινθιεξσηηθή έλνπιε δξάζε πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ πεξίνδν απηή, ήηαλ απιά ε 

ηειεπηαία θάζε ελόο καθξόηαηνπ αγώλα πνπ δηήξθεζε δεθαεηίεο νιόθιεξεο. Ο Μαθεδνληθόο 

Αγώλαο άξρηζε νπζηαζηηθά ην 1870, ρξνληά ίδξπζεο ηεο βνπιγαξηθήο Δμαξρίαο, ε νπνία 

ζύληνκα κεηαβιήζεθε ζε θέληξν εζληθήο βνπιγαξηθήο πξνπαγάλδαο.  

Ζ πξνζπάζεηα ησλ Βνπιγάξσλ μεθίλεζε κε εηξεληθά κέζα θαη απέβιεπε ζην λα πείζεη 

ηνπο θαηνίθνπο ηεο Μαθεδνλίαο λα ππαρζνύλ ζηε ζρηζκαηηθή βνπιγαξηθή Δθθιεζία, κε 

απώηεξνπο θπζηθά γεσπνιηηηθνύο ζηόρνπο. Ζ πξνπαγάλδα γηλόηαλ ζηηο εθθιεζηέο θαη ηα 

ζρνιεία, κε ηεξείο θαη δαζθάινπο πνπ ζηέιλνληαλ από ηε Βνπιγαξία.  

Οη Έιιελεο αληέδξαζαλ κε ηα ίδηα κέζα: πεξηζζόηεξα ζρνιεία θαη εθθιεζηέο, ηεξείο 

θαη δαζθάινπο. Μεγαιύηεξε δξαζηεξηόηεηα ζηνλ πνιηηηζηηθό ηνκέα, κε ίδξπζε ζσκαηείσλ 

θηιεθπαηδεπηηθώλ, κνξθσηηθώλ, κνπζηθώλ.  

Ζ αθνζίσζε ηνπ θιήξνπ ζην Oηθνπκεληθό Παηξηαξρείν απνηεινύζε ζηνηρείν 

ζπζπείξσζεο ηνπ ειιελνξζόδνμνπ πνηκλίνπ γύξσ από ηελ "ειιεληθή ηδέα". Γηα ηνλ ιόγν 

απηό ην Οηθνπκεληθό Παηξηαξρείν ηνπνζεηεί ζηε Mαθεδνλία θσηηζκέλνπο θαη δπλακηθνύο 

ηεξάξρεο, νη νπνίνη κε ην ζάξξνο θαη ην θξόλεκά ηνπο πέηπραλ λα αληηζηξέςνπλ ην θιίκα. 

Aλάκεζά ηνπο κεξηθέο ζεκαληηθέο πξνζσπηθόηεηεο όπσο ν Γεξκαλόο Kαξαβαγγέιεο ζηελ 

Καζηνξηά, ν Xξπζόζηνκνο ζηε Γξάκα, κεηέπεηηα καξηπξηθόο Μεηξνπνιίηεο Σκύξλεο, ν 

Γξεγόξηνο ζηε Σηξώκληηζα.  

O ξόινο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ήηαλ εμίζνπ ζεκαληηθόο κε εθείλνλ ησλ θιεξηθώλ. Ζ 

ζηαζεξή ιεηηνπξγία ζρνιείσλ ζε ακθηζβεηνύκελεο πεξηνρέο ήηαλ έλδεημε ειιεληθνύ 

θξνλήκαηνο θαη πξόθξηκα γηα ηελ ηειηθή ειιεληθή επηθξάηεζε. Ήηαλ κηα δνπιεηά κόλνλ 

γηα αθνζησκέλνπο παηξηώηεο. Νεαξνί Μαθεδόλεο δάζθαινη θαη δαζθάιεο βξέζεθαλ ζηε 

γξακκή ηνπ ππξόο. Απνηεινύζαλ εγγπεκέλνπο ζπλδέζκνπο θαη πιεξνθνξηνδόηεο, ήηαλ ηα 

πιένλ θαηάιιεια κέιε γηα ηηο «εζληθέο επηηξνπέο», κε ζεκαληηθή επηξξνή ζηηο ειιεληθέο 

θνηλόηεηεο.  

Μπξνζηά ζηε ζζελαξή αληίδξαζε ησλ Διιήλσλ ηεο Μαθεδνλίαο, ε Βνπιγαξία 

απνθάζηζε ηε ρξήζε βίαο γηα ηε κεηαζηξνθή ηνπ εζληθνύ θξνλήκαηνο ησλ θαηνίθσλ. Tελ 
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άλνημε ηνπ 1895, έλνπιεο βνπιγαξηθέο νκάδεο ζπλνιηθήο δύλακεο πεξίπνπ 600 αλδξώλ, 

κπήθαλ ζηε Mαθεδνλία κε ζθνπό ηελ θαηαηξνκνθξάηεζε ηεξέσλ, δαζθάισλ, επηζηεκόλσλ 

θαη γεληθά ησλ πξνζώπσλ κε επηξξνή ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο.  

Σην δηάζηεκα από ην 1897 κέρξη ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1904, δνινθνλήζεθαλ κόλνλ ζηηο 

πεξηνρέο ηεο Γπηηθήο θαη Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, πάλσ από 500  Έιιελεο, κεηαμύ ησλ 

νπνίσλ αξθεηνί ηεξείο θαη δάζθαινη. Ταπηόρξνλα κε ηελ ηξνκνθξαηηθή δξάζε ησλ 

ζπκκνξηώλ, πξάθηνξεο θαη εγεηηθά ζηειέρε ησλ Βνπιγάξσλ, πξνβαίλνπλ ζε έληνλε 

πξνπαγάλδα πξνο ηνπο θαηνίθνπο. 

Δλώ, όκσο, ε Σόθηα θαηεύζπλε πιένλ ηελ πξνζπάζεηα εθβνπιγαξηζκνύ ηεο 

Μαθεδνλίαο, ε Αζήλα παξέκελε ζε αδξάλεηα θαη νη Έιιελεο ηεο Μαθεδνλίαο είραλ 

αθεζεί ζηελ ηύρε ηνπο, κε έρνληαο όρη κόλν πιηθή βνήζεηα, αιιά νύηε εζηθή ππνζηήξημε. 

Δίλαη αιήζεηα όηη ε ειεύζεξε Διιάδα βξηζθόηαλ αθόκα ζε αδπλακία λα βνεζήζεη. 

Αληηκεησπίδνληαο ηηο ζπλέπεηεο ηνπ ειιελν-ηνπξθηθνύ πνιέκνπ ηνπ 1897, ήηαλ δηζηαθηηθή 

λα αλακηρζεί ζηε δηακάρε γηα ηε Μαθεδνλία.  

H δηζηαθηηθή ζηάζε ησλ Αζελώλ, αλάγθαζε ηνλ Eιιεληζκό ηεο Mαθεδνλίαο λα 

αληηδξάζεη δπλακηθά. O ελζνπζηώδεο θαη θινγεξόο παηξηώηεο, Μεηξνπνιίηεο Kαζηνξηάο 

Γεξκαλόο Kαξαβαγγέιεο νξγαλώλεη αληαξηηθά ζώκαηα κε ληόπηνπο νπιαξρεγνύο, κε 

πξσηνπόξν ηνλ γελλαίν Μαθεδόλα θαπεηάλ Κώηηα. Εεηά ηελ ζπλδξνκή ηνπ «εζληθνύ 

θέληξνπ» αιιά ε Αζήλα θσθεύεη. Γελ εγθαηαιείπεη όκσο ηελ πξνζπάζεηα! Γξάθεη πύξηλα 

άξζξα ζηηο αζελατθέο εθεκεξίδεο. Έξρεηαη ζε επαθή κε ηνλ Ίσλα Γξαγνύκε θαη ηνλ 

Παύιν Μειά, νη νπνίνη αληαπνθξίλνληαη θαη ηνπ απνζηέιινπλ, από ην 1903, νπιηζκό θαη 

εζεινληέο, θπξίσο Κξήηεο. 

Ταπηόρξνλα, κε πξσηνβνπιίεο κεκνλσκέλσλ εθπξνζώπσλ ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο, 

θπξίσο ζηα Πξνμελεία Μνλαζηεξίνπ θαη Θεζζαινλίθεο, επηηπγράλεηαη ε ζπζπείξσζε ηνπ 

ληόπηνπ πιεζπζκνύ ζε νξγαλώζεηο άκπλαο, ηδηαίηεξα ζηα αζηηθά θέληξα. Πξσηνπόξνο ν 

Ίσλ Γξαγνύκεο, ππνπξόμελνο ζην Μνλαζηήξη, πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη πξνο θάζε 

θαηεύζπλζε θαη κε ηηο πεξηνδείεο ηνπ ζ' νιόθιεξε ηελ Μαθεδνλία, πξνεηνηκάδεη ην έδαθνο 

γηα ην κεγάιν μεζεθσκό... 

Ζ θαηάζηαζε ζηελ Αζήλα αξρηδεη λα αιιάδεη κε ηελ πξσηνβνπιία κεξηθώλ ηδησηώλ θαη 

ζηξαηησηηθώλ. Νεώηεξνη δηπισκάηεο, απινί ηδηώηεο, δεκνζηνγξάθνη, ινγνηέρλεο, θαη 

αμησκαηηθνί ηνπ ειιεληθνύ ζηξαηνύ, ελεξγώληαο κόλνη ηνπο θαη ρσξίο θξαηηθή εληνιή, 

πεγαίλνπλ ζηε Μαθεδνλία, ζηηο αξρέο ηνπ 1903, βιέπνπλ ηελ θαηάζηαζε θαη 

επηζηξέθνληαο ζηελ Αζήλα δίλνπλ ην ζήκα ηνπ ζπλαγεξκνύ. Αθνύγνληαη νη ιόγνη ηνπ 

Ίωλα Γξαγνύκε πνπ θαινύζε όινπο ηνπο Έιιελεο,  γηα ηε ζσηεξία ηεο Μαθεδνλίαο: «Να 

μέξεηε», έιεγε, «πωο, αλ ηξέμνπκε λα ζώζνπκε ηε Μαθεδνλία, ε Μαθεδνλία ζα καο 

ζώζεη.»  

Αξρίδεη πηα ζηελ Διιάδα λα θαηαλνείηαη ε ζεκαζία ηνπ Μαθεδνληθνύ Αγώλα. 

Αληηιακβάλεηαη ηελ θαηάζηαζε θαη ε ειιεληθή θπβέξλεζε θαη απνθαζίδεη λα δξάζεη. 

Τνπνζεηεί σο πξνμέλνπο αλζξώπνπο πνπ ζα πάξνπλ ελεξγό κέξνο ζηνλ αγώλα. Τνλ 

Γεκήηξην Καιιέξγε ζην Μνλαζηήξη, κε ππνπξόμελν ηνλ Ίσλα Γξαγνύκε, ηνλ Λάκπξν 

Κνξνκειά ζηε Θεζζαινλίθε θαη ηνλ Αληώλην Σαρηνύξε ζηηο Σέξξεο.  



Σ ε λ ί δ α  | 3 

Δρ. Ιωάννης Παρίσης, 10/10/10,  http://parisis.wordpress.com  

Έιιελεο αμηωκαηηθνί κεηαβαίλνπλ ζηε Μαθεδνλία, θαη, είηε ηνπνζεηνύληαη ωο 

Γξακκαηείο ζηα ειιεληθά πξνμελεία, γηα ηνλ ζπληνληζκό ηνπ αγώλα, είηε αλαιακβάλνπλ 

ηελ νξγάλωζε θαη ηελ εγεζία ελόπισλ ηκεκάησλ πνπ κάρνληαη ζηε Μαθεδνλία, κε 

ζθνπό λα πξνζηαηεύζνπλ ηνλ ειιεληθό πιεζπζκό θαη λα ηνλώζνπλ ην εζληθό ηνπ θξόλεκα.  

Παξάιιεια, νξγαλώλεηαη έλα πεξίπινθν ζύζηεκα πξνώζεζεο αλδξώλ θαη νπιηζκνύ 

κέζσ ησλ ειιελν-ηνπξθηθώλ ζπλόξσλ, ελώ ζε αξθεηέο πόιεηο ηεο ειεύζεξεο Διιάδαο 

αλνίγνπλ γξαθεία ζηξαηνιόγεζεο εζεινληώλ, θακνπθιαξηζκέλα σο γξαθεία ηαμηδίσλ. 

Δίρε θζάζεη ε ώξα ηεο ειιεληθήο αληεπίζεζεο. 

Σηνλ αγώλα γηα ηελ Μαθεδνλία ζπζηξαηεύηεθαλ όινη νη Έιιελεο, πνπ πξνζέηξεμαλ από 

όια ηα κέξε ηεο Διιάδνο, κε πξώηνπο ηνπο Κξεηηθνύο θαη ηνπο Μαληάηεο, γηα λα 

βνεζήζνπλ ηνπο Μαθεδόλεο αδειθνύο ηνπο ζην ζθιεξό θαη άληζν αγώλα ηνπο. Αλακεζά 

ηνπο, πξσηνπόξνη, δεθάδεο λένη αμηωκαηηθνί ηνπ Διιεληθνύ Σηξαηνύ αιιά θαη ηνπ 

Ναπηηθνύ, αξθεηνί από ηνπο νπνίνπο έδσζαλ ηε δσή ηνπο γηα ηε Μαθεδνλία, κε 

ραξαθηεξηζηηθέο ηξαγηθέο θαη ζπλάκα εξστθέο θηγνύξεο, ηνλ Παύιν Μειά θαη ηνλ Τέιν 

Άγξα.  

Οη ηξεηο απνζηνιέο ηνπ Παύινπ Μειά ζηε Μαθεδνλία ην 1904 έρνπλ πεξάζεη ζηε 

ζθαίξα ηνπ ζξύινπ. Με θπζηθή θαινζύλε θαη επγέλεηα, παηξησηηζκό πνπ μερείιηδε, 

εληππσζηαθό παξνπζηαζηηθό, γελλαηόδσξνο θαη θαηαδεθηηθόο, θέξδηδε όιεο ηηο εληππώζεηο. 

Σηηο 13 Οθησβξίνπ 1904, ηνπξθηθά απνζπάζκαηα πεξηθύθισζαλ ην ηκήκα ηνπ ζην ρσξηό 

Σηάηηζηα ηεο Καζηνξηάο (πνπ ζήκεξα θέξεη ην όλνκά ηνπ) θαη, ζε αλακέηξεζε πνπ έγηλε 

εθεί, ηνλ ηξαπκάηηζαλ ζαλάζηκα.  

O Παύινο Mειάο δελ ήηαλ βέβαηα νύηε ν πξώηνο νύηε ν ηειεπηαίνο λεθξόο ηνπ 

Mαθεδνληθνύ Aγώλα. Ζ απηνζπζία ηνπ όκσο, ελήξγεζε σο θαηαιύηεο, εκπλένληαο θαη 

άιινπο εζεινληέο, πνπ έζπεπζαλ από ηελ ειεύζεξε Eιιάδα, γηα λα ζκίμνπλ κε ηνπο 

Mαθεδόλεο αληάξηεο. 

Ηδηαίηεξε έληαζε είρε πάξεη ν αγώλαο ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία, ζην Βηιαέηη ηνπ Μνλαζηεξίνπ, ην 

νπνίν πεξηιάκβαλε γεληθώο ηηο πεξηνρέο ηνπ Μνλαζηεξίνπ, ηεο Φιώξηλαο θαη ηεο Κνδάλεο. Τν 

Μνλαζηήξη ήηαλ έδξα ηνπξθηθνύ ζώκαηνο ζηξαηνύ, έδξα ηνπ ειιεληθνύ πξνμελείνπ θαη άηππνπ 

αξρεγείνπ γηα ηα ειιεληθά καρόκελα ηκήκαηα ζηελ πεξηνρή, έδξα ηεο βνπιγαξηθήο πξνπαγάλδαο γηα 

νιόθιεξε ζρεδόλ ηε Μαθεδνλία, πεδίν, ζπλεπώο, ζθνδξνύ αληαγσληζκνύ κεηαμύ Βνπιγάξσλ θαη 

Διιήλσλ.  

Σθιεξόηαηνο ήηαλ επίζεο ν αγώλαο ζηελ ειώδε ιίκλε ηωλ Γηαλληηζώλ, ζεκείν 

ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα ηνλ έιεγρν ησλ νδηθώλ αξηεξηώλ. Δθεί θπξίσο αγσλίζζεθε ν 

αλζππνινραγόο Tέινο Aγαπελόο (θαπεηάλ Άγξαο), πνπ, κε ηε δόιηα ζύιιεςή ηνπ, ηνλ 

Ηνύλην ηνπ 1907, θαη ηνλ απαγρνληζκό ηνπ από ηνπο Βνπιγάξνπο έμσ από ηελ Έδεζζα, 

καδί κε ηνλ Νανπζαίν ζπλεξγάηε ηνπ Αληώλε Μίγθα, έκειιε λα αλαδεηρηεί ζε κηα εμίζνπ 

κε ηνλ Παύιν Mειά, ζξπιηθή κνξθή ηνπ Mαθεδνληθνύ Aγώλα. 

Από ην 1906 ν ηνπξθηθόο ζηξαηόο αλέιαβε ζπληνληζκέλεο εθθαζαξηζηηθέο επηρεηξήζεηο 

θαη πεξηόξηζε αηζζεηά ηε δξάζε ησλ ελόπισλ νκάδσλ, ειιεληθώλ θαη βνπιγαξηθώλ. 

Πάλησο θαηά ηε δηεηία 1907-1908 ηα ειιεληθά ζώκαηα είραλ θεξδίζεη ζεκαληηθό έδαθνο 

ζε όιε ηελ έθηαζε ηεο Μαθεδνλίαο θαηόξζσζαλ ζηαδηαθά λα πεξηνξίζνπλ ηα βνπιγαξηθά 

εξείζκαηα θαη λ' απνθαηαζηήζνπλ ηελ εζλνινγηθή ηζνξξνπία, δηαζθαιίδνληαο είηε ηελ 
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παξακνλή, είηε ηελ επαλαζύλδεζε κε ην Οηθνπκεληθό Παηξηαξρείν πνιπάξηζκσλ 

ειιεληθώλ θνηλνηήησλ. 

Η επλνϊθή γηα ηνλ Διιεληζκό έθβαζε ηνπ Μαθεδνληθνύ Αγώλα νθείιεηαη θπξίσο 

ζηε ζπληξηπηηθή πιεζπζκηαθή θαη από θάζε άπνςε ππεξνρή ηνπ ειιεληθνύ ζηνηρείνπ ζηελ 

ακθηζβεηνύκελε πεξηνρή, ζηε δσηηθόηεηά ηνπ θαη ζηε ζέιεζή ηνπ λα αληηζηαζεί. Καηά ηελ 

δηάξθεηά ηνπ ν Μαθεδνληθόο Διιεληζκόο ππέζηε πνιιέο ζπζίεο ζε αλζξώπνπο θαη πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία. Παξ' όια απηά, παξέκεηλε ξσκαιένο θαη αληαπνθξίζεθε πιήξσο ζην εζληθό ηνπ 

ρξένο.  

Ο Μαθεδνληθόο Αγώλαο έθεξε ηελ εζληθή αλάηαζε, ηελ αλαπηέξσζε ηνπ πεζκέλνπ 

θξνλήκαηνο ησλ Διιήλσλ, από ηελ ήηηα ηνπ 1897, ηελ απόθηεζε θαη πάιη ηεο 

απηνπεπνίζεζήο ηνπο. Ζ Διιάδα, επζύο ακέζσο πέξαζε από ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1909 – 

ζηελ νπνία πήξαλ κέξνο πνιινί Μαθεδνλνκάρνη αμησκαηηθνί – γηα λα αθνινπζήζνπλ νη 

ληθεθόξνη Βαιθαληθνί πόιεκνη ηνπ 1912-13, κε ηνπο νπνίνπο θαη απειεπζεξώζεθε έλα 

κεγάιν ηκήκα εθείλνπ ηνπ επξύηαηνπ γεσγξαθηθνύ ρώξνπ, πνπ από ηα αξραηόηαηα ρξόληα 

νλνκαδόηαλε Μαθεδνλία.  

Παξά ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ, επηρεηξείηαη θαη πάιη ε λεθξαλάζηαζε ελόο λένπ 

«καθεδνληθνύ» δεηήκαηνο, άζρεηα αλ απηή ηε θνξά παίξλεη, εμσηεξηθά ηνπιάρηζηνλ, άιιε 

κνξθή. Μέζα από ηελ πιαζηνγξάθεζε ηεο ηζηνξίαο, επηδηώθεηαη ε  δεκηνπξγία ελόο 

ηερλεηνύ θξαηηδίνπ. Δλόο θξαηηδίνπ πνπ… θιέβεη γηα λα επηβηώζεη. Κιέβεη όλνκα, 

εζληθόηεηα, ηζηνξία. 

Οη κεγάινη πηέδνπλ. Έρνπλ ηνπο ιόγνπο ηνπο. Γηόηη ρσξίο ακθηβνιία, πξόθεηηαη γηα 

ιόγνπο πνιηηηθώλ ζθνπηκνηήησλ θαη γεσπνιηηηθώλ ζπκθεξόλησλ. Γπζηπρώο, ε ειιεληθή 

εμσηεξηθή πνιηηηθή, εδώ θαη ρξόληα, έρεη ππνρσξήζεη ζηελ πίεζε, ζα έιεγα παξαδόζεθε 

άλεπ όξσλ, ζπλαηλώληαο ζηελ παξαρώξεζε ηνπ νλόκαηνο ηεο Μαθεδνλίαο κε γεσγξαθηθό 

πξνζδηνξηζκό.  

Οη Μαθεδόλεο από όιεο ηηο γσληέο ηνπ Διιεληζκνύ, απαληνύλ θαη απαηηνύλ:  θακκία 

παξαρώξεζε ηνπ νλόκαηνο ηεο Μαθεδνλίαο. Δίλαη απαίηεζε ησλ ςπρώλ ησλ 

Μαθεδνλνκάρσλ. 

Γελ πξόθεηηαη απιά γηα κηα ιέμε. Πξόθεηηαη γηα παξαρώξεζε ηζηνξίαο, παξάδνζεο, 

πνιηηηζκνύ, αιιά θαη ησλ θπξηαξρηθώλ δηθαησκάησλ ησλ νπνίσλ θνξέαο είλαη ην όλνκα. 

Πξόθεηηαη νπζηαζηηθά γηα ζπξξίθλσζε ηνπ ειιεληθνύ πνιηηηζκνύ. 

Έλαλ θαη πιένλ αηώλα κεηά, ε Μαθεδνλία ζπκάηαη… θαη παλεγπξίδεη …θαη 

πξνζθαιεί.  

Θυμάται θαη τιμά, όινπο εθείλνπο, Μαθεδόλεο θαη λνηηνειιαδίηεο, ζηξαηησηηθνύο θαί 

δηπισκάηεο, ηεξείο θαη δαζθάινπο, ελόπινπο ή ακάρνπο, πνπ ζπζηξαηεύζεθαλ ζηνλ 

παλειιήλην αγώλα γηα ηε ζσηεξία ηεο Μαθεδνλίαο.  

Πανυγυρίζει γηα κηα από ηηο κεγάιεο επνπνηίεο ηνῦ λεσηέξνπ Διιεληζκνύ. 

Καη Προσκαλεί όινπο ζε εγξήγνξζε, έλαληη μέλσλ θαη ληόπησλ πνπ επηδηώθνπλ ηε 

δεκηνπξγία κηαο ςεπδώλπκεο Μαθεδνλίαο εθηόο Διιεληζκνύ. 

Τηκή θαη δόμα ζηνπο ήξσεο Μαθεδνλνκάρνπο!  


