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O Παύλ�ς Mελάς (Mίκης Zέ�ας), ρ�μαντική και κ�ρυ�αία μ�ρ�ή τ�υ Mακεδ�νικ�ύ Aγώνα, με στ�-
λή μακεδ�ν�μά��υ. Πίνακας τ�υ Iακω�ίδη (Aθήνα, Eθνικ� Iστ�ρικ� M�υσεί�).

T�υ Bασίλη Γ�ύναρη

Δρ. Iστ�ρίας, επιστημ�νικ�ύ συνεργάτη
τ�υ M�υσεί�υ Mακεδ�νικ�ύ Aγώνα

H
Eλληνική έν�πλη παρέμ�αση στη Mακεδ�νία
την πρώτη δεκαετία τ�υ 20�ύ αιώνα δεν απ�-
τελ�ύσε καιν��ανή επιλ�γή των Aθηνών. H
περι��ή �ρισκ�ταν ανέκαθεν στ� πλαίσι� της
Mεγάλης Iδέας, περισσ�τερ� �μως στη θεωρία
παρά στην πρά!η. Mετά την ηρωική αλλά α-
π�τυ�ημένη συμμετ��ή των Mακεδ�νων αρ-
ματ�λών στην Eλληνική Eπανάσταση, η Mα-

κεδ�νία για δεκαετίες �ρέθηκε απ�κ�μμένη απ� τ� ελληνικ�
�ασίλει�. H γεωγρα�ική απ�σταση ήταν ένα σ��αρ� εμπ�δι�
επικ�ινωνίας, αλλά δεν ήταν τ� μ�ν�. H Aθήνα εί�ε να αντι-
μετωπίσει επί τ�υ θέματ�ς πρ��λήματα π�λύ μεγαλύτερα και
�υσιαστικ�τερα απ� αυτ�.

Aρνητικές συγκυρίες

T� πρώτ� πρ��λημα ήταν η αρνητική διπλωματική συγκυρία,
και �σ�ι εί�αν δια��ρετική γνώμη εί�αν αρκετές ευκαιρίες να τ�
αντιλη�θ�ύν. Oι επαναστατικές κινήσεις τ�υ 1839-40, 1854 και
1866, των Mακεδ�νων πρ�σ�ύγων π�υ "�ύσαν στ� ελληνικ� �α-
σίλει� –παλαίμα��ι καπεταναί�ι, ρ�μαντικ�ί επαναστάτες και α-
κ�μη περισσ�τερ�ι κλε�ταρματ�λ�ί– κατέλη!αν �λες σε απ�τυ-
�ία. Eί�ε εκτιμηθεί λανθασμένα �τι η Eλλάδα μπ�ρ�ύσε να ε-
κ�ιάσει την επέκτασή της στη Mακεδ�νία παρεμ�αλλ�μενη στις
εκάστ�τε κρίσεις (T�υρκ�αιγυπτιακ�ς Π�λεμ�ς, Kριμαϊκ�ς Π�-
λεμ�ς, Kρητική Eπανάσταση) με σύμμα�� της την �μ�δ�!η Pω-
σία. Aναπ�τελεσματικές ήταν και �ι επίσημες κρατικές πρωτ�-
��υλίες, είδ�ς ασκήσεως επί �άρτ�υ, μετα!ύ Aθήνας και Bελι-
γραδί�υ, τη δεκαετία τ�υ 1860. Σε κάθε περίπτωση �ι Σλά��ι
�ρίσκ�νταν σε καλύτερη θέση, α��ύ η απ��ασιστική διπλωμα-
τική παρ�υσία της Pωσίας στα Bαλκάνια, παρά την ήττα της
στ�ν Kριμαϊκ�, ευν��ύσε τις δικές τ�υς �λέψεις. Στη δεκαετία

τ�υ 1860, η ��υλγαρική στ�ι�ειώδης εκ-
παίδευση σημείωσε σημαντική πρ��δ�
στ� ��ρρά της Mακεδ�νίας, ενώ την ίδια
περί�δ� εμ�ανίστηκε διεκδικητικά και
διασπαστικά στ� ελληνικ� στρατ�πεδ�
και η ρ�υμανική εθνική εκπαίδευση. H ί-
δρυση της ��υλγαρικής ανε!άρτητης εκ-
κλησίας, της E�αρ�ίας, τ� 1870, με τη συ-
γκατάνευση της Πύλης, α�εν�ς ν�μιμ�-
π�ίησε τα πρώιμα κέρδη, α�ετέρ�υ δημι-
�ύργησε τ� ν�μικ� πλαίσι� και για ν�τι�-
τερες σλα�ικές επεκτάσεις.

Oι πρ�σδ�κίες αυτές ευν�ήθηκαν κατά
τη διάρκεια της Aνατ�λικής Kρίσης (1875-
78). H γρήγ�ρη και συντριπτική ήττα των
Oθωμανών απ� τ�υς Pώσ�υς πρ�κατέλα-
�ε Bρεταν�ύς και Aυστριακ�ύς και έδω-
σε, υπ� ρωσική πίεση, τις διπλωματικές
πρ�ϋπ�θέσεις επέκτασης της Σερ�ίας
πρ�ς N�τ� και, τ� κυρι�τερ�, δημι�υργίας
μιας Mεγάλης B�υλγαρίας, η �π�ία θα πε-
ριλάμ�ανε �λη σ�εδ�ν τη Mακεδ�νία, μέ-
�ρι τα Σκ�πια, την K�ρυτσά, την Kαστ�-
ριά, τη Nά�υσα και τη Xαλκιδική (Συνθή-
κη Aγ. Στε�άν�υ, Mάρτι�ς 1878). Στ� Συ-
νέδρι� τ�υ Bερ�λίν�υ ( I�ύνι�ς-I�ύλι�ς
1878), �ι Bρεταν�ί πέτυ�αν, με γερμανική
και αυστριακή υπ�στήρι!η, αναθεώρηση
των �ρων της Συνθήκης τ�υ Aγ. Στε�άν�υ
και παράταση της �θωμανικής κατ��ής
στ� σύν�λ� της Mακεδ�νίας. T� �θιν�πω-
ρ� τ�υ ίδι�υ �ρ�ν�υ � τ�υρκικ�ς στρατ�ς
πέτυ�ε να καταπνί!ει τ� ��υλγαρικ� επα-
ναστατικ� κίνημα στην περι��ή τ�υ Pά"-
λ�γκ και της Kρέσνας, αλλά ��ι να εντα-
�ιάσει �ριστικά τα ��υλγαρικά και σερ�ι-
κά �νειρα.

Παρ�μ�ια ατυ�ή κατάλη!η εί�ε και τ�
ελληνικ� επαναστατικ� κίνημα στη Xαλ-
κιδική, τ�ν Oλυμπ� και τη Δυτική Mακε-
δ�νία τη �ρ�νιά εκείνη (1878). Eνέγραψε

μεν τις ελληνικές υπ�θήκες στην περι��ή,
αλλά έκανε σα�ές τ� σ��αρ� δίλημμα της
ε!ωτερικής π�λιτικής της �ώρας. H Aθή-
να αδυνατ�ύσε να �ρει συμμά��υς στην
πρ�ώθηση των συμ�ερ�ντων της στη Mα-
κεδ�νία. Pώσ�ι και Aυστριακ�ί �ειραγω-
γ�ύσαν τ�ν ��υλγαρικ� και τ�ν σερ�ικ� ε-
θνικισμ�, αντίστ�ι�α, πρ�ωθώντας τα δι-
κά τ�υς σ�έδια για τ� Aιγαί�, και θέτ�-
ντας τη Bρετανία, αλλά και τη Γαλλία, στη
θέση τ�υ υπέρμα��υ της Oθωμανικής αυ-
τ�κρατ�ρίας, �σ� αυτή θα μπ�ρ�ύσε να
κρατά κλειστές για τ�υς Σλά��υς τις δι�-
δ�υς πρ�ς τις θερμές θάλασσες. Για την
Eλλάδα �ι ελπίδες επέκτασης στη λεγ�με-

νη «Aνω Mακεδ�νία» –τη �ώρα ��ρείως
της A�ρίδας, τ�υ M�ναστηρί�υ, της Στρώ-
μνιτσας και τ�υ Mελενίκ�υ– �υσιαστικά
εί�αν σ�ήσει, αλλά και ν�τίως της γραμμής
αυτής η κατάσταση ήταν δύσκ�λη.

H νε�ελληνική
εθνική εκπαίδευση

K�ντά στα διπλωματικά πρ��λήματα,
σημαντική ήταν η ψυ��λ�γική και ιδε�-
λ�γική απ�σταση π�υ �ώρι"ε, μετά απ�
μια γενιά, τη Mακεδ�νία απ� την Aθήνα.
H νε�ελληνική εθνική εκπαίδευση άρ�ισε

να �ρίσκει τ� δρ�μ� της μ�ν� μετά την ί-
δρυση τ�υ Συλλ�γ�υ πρ�ς Διάδ�σιν των
Eλληνικών Γραμμάτων (Aθήνα 1869),
της Mακεδ�νικής Φιλεκπαιδευτικής
Aδελ��τητας (Kωνσταντιν�ύπ�λη 1871)
και κυρίως της Eπιτρ�πής πρ�ς Eνίσ�υ-
σιν της Eκκλησίας και Παιδείας, τ� 1887,
υπ� την καθ�δήγηση τ�υ Yπ�υργεί�υ
των E!ωτερικών. Eν γένει, με δεδ�μένη
την αλλ�γλωσσία τ�υ μεγαλύτερ�υ μέ-
ρ�υς των Mακεδ�νων, ήταν μια π�ρεία
με σημαντικά επιτεύγματα και μεγάλη
συμ��λική σημασία, �μως ��ι με ανάλ�γ�
εύρ�ς και �άθ�ς. Π�λύτιμ�ς �ρ�ν�ς εί�ε
�αθεί —και η διεύρυνση της εκπαίδευσης

O Mακεδ�νικ�ς 

Aγώνας
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συν�δεύτηκε απ� �δυνηρές πρ�στρι�ές
με τ� Oικ�υμενικ� Πατριαρ�εί�, τ�υ �-
π�ί�υ �ι παραδ�σιακές αρμ�δι�τητες
στα εκπαιδευτικά αμ�ισ�ητ�ύνταν πλέ�ν
αν�ικτά απ� την Aθήνα. Παρ�μ�ιες ήταν
�ι δυσκ�λίες και στ� συντ�νισμ� εθνικ�ύ
και εκκλησιαστικ�ύ έργ�υ στη Mακεδ�-
νία, α��ύ η �ικ�υμενικ�τητα τ�υ Πα-
τριαρ�εί�υ αιρ�ταν εκ των πραγμάτων με
την περι�αράκωση των εθνικών στρατ�-
πέδων. Tέλ�ς, η �ελτίωση της ελληνικής
�ικ�ν�μικής παρ�υσίας στη Mακεδ�νία
παρέμενε στ� επίπεδ� των σ�εδίων, α��ύ
τ� κράτ�ς δεν κατά�ερε να κινητ�π�ιή-
σει επαρκώς ιδιωτικά κε�άλαια.

B�υλγαρική
έν�πλη δράση

Για περίπ�υ 30 �ρ�νια, απ� τ� 1878 και
ε!ής, η Eλλάδα, ανεπιθύμητη ως σύμμα-
��ς, ακρ��ατ�ύσε διπλωματικά μετα!ύ α-
λυτρωτισμ�ύ στην Kρήτη και τη Mακεδ�-
νία, απ� τη μια, και �μαλ�π�ίησης των ελ-
λην�τ�υρκικών σ�έσεων, απ� την άλλη,
ως μ�νης εναλλακτικής επιλ�γής πρ�ς επι-
�ράδυνση της σλα�ικής διείσδυσης στις
μακεδ�νικές επαρ�ίες. Tα γεγ�ν�τα έδει-
!αν �τι επρ�κειτ� για δύ� ασύμ�ατες επι-
διώ!εις, α��ύ �ι ελληνικές αντιτ�υρκικές
εκρή!εις επιτά�υναν τις ��υλγαρικές ε-
πεμ�άσεις. E!άλλ�υ, τ� �λ� πρ��λημα π�-
λυπλ�κ�π�ι�ύσε ένας επιπλέ�ν σημαντι-
κ�ς παράγ�ντας, � τεράστι�ς αριθμ�ς των

��υλγαρ�μακεδ�νων μεταναστών, ίσως
γύρω στις 200.000, π�υ "�ύσαν στη νε�-
τευκτη (1885) ��υλγαρική ηγεμ�νία. Σύ-
ντ�μα αρκετ�ί απ� αυτ�ύς άρ�ισαν να
σταδι�δρ�μ�ύν στ� στρατ�, την εκκλησία
και τ�ν ευρύτερ� δημ�σι� τ�μέα, πιέ"�-
ντας για απ��ασιστικ�τερες κινήσεις στη
Mακεδ�νία, κινήσεις για τις �π�ίες δεν υ-
πήρ�ε �μ��ωνία, �ύτε και θα μπ�ρ�ύσε
άλλωστε να υπάρ!ει: η δια��ρετική εκ-
παίδευση π�υ λάμ�αναν �ι Σλά��ι της
Mακεδ�νίας στ� Bελιγράδι και τη Σ��ια,
η επιρρ�ή των ιδεών τ�υ σ�σιαλισμ�ύ και
τ�υ αναρ�ισμ�ύ στην αναδυ�μενη σλα��-
�ωνη elite της Mακεδ�νίας, αλλά και η
αυ!αν�μενη με τ� �ρ�ν� ψυ��λ�γική απ�-
σταση μετα!ύ B�υλγάρων υπηκ�ων και �-
μ�γενών, �πως και στην περίπτωση των
Eλλήνων ε!άλλ�υ, παρήγαγαν δια��ρετι-
κές πρ�τεραι�τητες: αυτ�ν�μία για τ�υς
B�ύλγαρ�υς της Mακεδ�νίας ή άμεση έ-
νωση με τη Σ��ια, και με τι κ�στ�ς;

Στ� δίλημμα αυτ� π�τέ δεν δ�θηκε πει-
στική απάντηση. Eιδικά μετά τη συστημα-
τική ανάληψη έν�πλης ��υλγαρικής δρά-
σης, απ� τ� 1896 κ.ε., η εικ�να τ�υ «κ�μι-
τατ"ή», δηλαδή τ�υ έν�πλ�υ μέλ�υς της
Eπιτρ�πής (K�μιτάτ�υ), περι�λήθηκε μυ-
θικές διαστάσεις: συνώνυμ� της α�αλίνω-
της νυκτερινής �ίας για τ�υς Πατριαρ�ι-
κ�ύς και τ�υς M�υσ�υλμάν�υς, μ�ρ�ή η-
ρωικ�ύ εκδικητή των ��υνών για τ�υς �-
παδ�ύς της E!αρ�ίας. Aν � κ�μιτατ"ής υ-
πηρετ�ύσε την Aνωτάτη Eπιτρ�πή τ�υ
Tσ�ντε� και τ�υ Mι�αηλ��σκι στη Σ��ια

ή τ�υς Σεντραλιστές τ�υ Nτέλτσε�, δηλα-
δή την Kεντρική Eπιτρ�πή της Eπαναστα-
τικής Mακεδ�ν�αδριαν�υπ�λιτικής
Oργάνωσης (EMEO), π�υ έδρευε στη
Mακεδ�νία, αυτ�, �σ� τ� �ραμα μιας δεύ-
τερης ��υλγαρικής επανάστασης ήταν ε-
�ικτ�, απ�τελ�ύσε δευτερεύ�ν στ�ι�εί�. 

Mετά την πλήρη απ�τυ�ία εν�ς ακ�μη
κύκλ�υ ελληνικής ανταρτικής δράσης
(1896-97) και τ�ν άδ�!� ελλην�τ�υρκικ�
π�λεμ� τ�υ 1897, �ι ��υλγαρικές παρα-
στρατιωτικές �μάδες και �ι �πλισμέν�ι
E!αρ�ικ�ί �ωρικ�ί της Mακεδ�νίας εί�αν
κάθε λ�γ� να αισι�δ�!�ύν. H κ�ινωνική
δυσ��ρία και τα �ικ�ν�μικά αδιέ!�δα κα-
θιστ�ύσαν την πρ��πτική της ε!έγερσης
�λ�ένα θελκτικ�τερη για �σ�υς νέ�υς άν-
δρες ασ�υκτι�ύσαν μέσα στις αγρ�τικές
και �αρύτατα ��ρ�λ�γ�ύμενες κ�ινωνίες.
H έλλειψη αντίπαλ�υ δέ�υς και εναλλα-
κτικής λύσης διευκ�λυνε την επιλ�γή
τ�υς.

Aσ�έτως της �πτικής γωνίας, τα μα-
κρ�πρ�θεσμα ��έλη απ� την ε!έγερση
την ημέρα τ�υ Πρ��ήτη Hλία ( Ilinden),
τ� καλ�καίρι τ�υ 1903, ήταν για τη σλα�ι-
κή πλευρά π�λλά. Kατ’ αρ�ήν πρ�κάλεσε
μια σ��αρή �ι�λι�γρα�ική παραγωγή σε
π�λλές ευρωπαϊκές γλώσσες, μέσα απ�
την �π�ία η νεώτερη ιστ�ρία της Mακε-
δ�νίας συνδέθηκε στενά με τις σλα�ικές
επιδιώ!εις. Eπιπλέ�ν παγίωσε ένα εθνικ�
σύμ��λ� τ�σ� ισ�υρ� ώστε να ερί"�υν ώς
τις μέρες μας για την ιδι�κτησία τ�υ δύ�
�αλκανικά κράτη, η B�υλγαρία και η

ΠΓΔM. Bρα�υπρ�θεσμα, ωστ�σ�, η ε!έ-
γερση ήταν μια απ�τυ�ία απ� την �π�ία
τα ��υλγαρικά κ�μιτάτα δεν συνήλθαν
π�τέ. O τ�υρκικ�ς στρατ�ς �άλθηκε με ε-
πιδε!ι�τητα να καταστρέ�ει τα �ωριά
π�υ πρ�σ�εραν άνδρες, κατα�ύγι�, ε��-
δια. Oι Eυρωπαί�ι έσπευσαν για λ�γ�υς
«διπλωματικ�ύ ανθρωπισμ�ύ» να επι-
�άλλ�υν �ικ�ν�μικές και δι�ικητικές με-
ταρρυθμίσεις, πριν �ι περιγρα�ές των �-
θωμανικών σ�αγών στις ευρωπαϊκές ε-
�ημερίδες δημι�υργήσ�υν π�λιτικά αδιέ-
!�δα. Oι μεταρρυθμίσεις αυτές [Πρ�-
γραμμα Mύρστεγκ] αναμέν�νταν να α-
π�καταστήσ�υν την κ�ινωνική ειρήνη, ε-
νώ η αναδι�ργανωμένη �θωμανική �ω-
ρ��υλακή, με την καθ�δήγηση Eυρωπαί-
ων α!ιωματικών, θα απ�θάρρυνε κάθε
�ίαιη πρωτ���υλία των Xριστιανών. Eτσι
έμελλε να παραταθεί για μια ακ�μη ��ρά
με τε�νητά μέσα η �θωμανική κυριαρ�ία
στη Mακεδ�νία και μα"ί της η επισ�αλής
ευρωπαϊκή ειρήνη. 

Tα ελληνικά
έν�πλα σώματα

T� σ��αρ�τερ� πλήγμα απ� την απ�-
τυ�ία της ��υλγαρικής ε!έγερσης τ�υ
1903 ήταν για τη Σ��ια η επανεμ�άνιση
ελληνικών έν�πλων σωμάτων στη Mακε-
δ�νία. Για λίγ� μ�ν�ν καιρ� η συγκυρία
θα ήταν ευν�ϊκή για την Aθήνα: �ι δρα-
στηρι�τητες της Σ��ιας ήταν καταλληλ�-
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T� σώμα τ�υ καπετάν Tσιάρα (Kωνσταντίν�ς
Nταής) στ� Παγγαί�. (Θεσσαλ�νίκη, M�υσεί� 
Mακεδ�νικ�ύ Aγώνα).

O Tέλλ�ς Aγαπην�ς (καπετάν Aγρας) με άνδρες τ�υ σώματ�ς τ�υ μέσα σε μια πλά�α στη λίμνη των Γενιτσών
(συλλ�γή I. Mα�αράκη).

τατ� άλλ�θι, η ελληνική �ικ�ν�μία πα-
ρ�υσία"ε σημάδια ανάκαμψης, η T�υρ-
κία εί�ε κάθε λ�γ� να επιτρέπει, λελ�γι-
σμένα έστω, την ε!ισ�ρρ�πηση της ��υλ-
γαρικής επιρρ�ής στη Mακεδ�νία, � Πα-
τριαρ�ικ�ς πληθυσμ�ς �ρισκ�ταν σε α-
π�γνωση, τα ��υλγαρικά κ�μιτάτα σπα-
ράσσ�νταν αν�ι�τά και, απ� ελληνικής
πλευράς, τα απ��ασισμένα στελέ�η δεν
έλειπαν: μερικ�ί δραστήρι�ι και �ργανω-
τικ�ί διπλωμάτες, μια καιν�ύργια γενιά
ρεαλιστών μητρ�π�λιτών, Mακεδ�νες
καπετάνι�ι π�υ εγκατέλειψαν εγκαίρως
την EMEO, ανήσυ��ι �ρεσί�ι�ι Kρήτες,
ρ�μαντικ�ί α!ιωματικ�ί της Σ��λής
Eυελπίδων π�υ απ�"ητ�ύσαν τη δ�!α
των αγωνιστών τ�υ 1821 και ακ�μη πε-
ρισσ�τερ�ι ικαν�ί υπα!ιωματικ�ί, διψα-
σμέν�ι για ανδραγαθίες και διακρίσεις.
T� άτυ�� τέλ�ς τ�υ Παύλ�υ Mελά, τ�ν
Oκτώ�ρι� τ�υ 1904, αύ!ησε κατακ�ρυ�α
την πρ�σέλευση εθελ�ντών και πρ�σέδω-
σε στ�ν αγώνα σταυρ���ρικ� �αρακτή-
ρα. Tα υλικά μέσα π�υ πρ�σ�ερε η κυ-
�έρνηση Γεωργί�υ Θε�τ�κη, μέσω δια-
��ρων κατ’ �ν�μα μ�ν� ιδιωτικών επι-
τρ�πών, ε!ασ�άλισαν τ� απαραίτητ� εύ-
ρ�ς της ελληνικής αντεπίθεσης.

Zήτημα εθνικής τιμής

T� έργ� π�υ έπρεπε να επιτελεστεί α-
π� ελληνικής πλευράς ήταν κ�λ�σσιαί�.
H �ργάνωση μέσα σε !ένη επικράτεια ε-

O Iων Δραγ�ύμης πρ�σ�ερε ανεκτίμη-
τες υπηρεσίες στην �ργάνωση τ�υ ελλη-
νικ�ύ αγώνα στη Mακεδ�νία, με την ιδι�-
τητα τ�υ υπ�πρ�$έν�υ στ� M�ναστήρι
(συλλ�γή Iω. Mα�αράκη).

Xρ�ν�λ�γι�
H Mακεδ�νία υπήρε τ� Mήλ�ν της
Eριδ�ς ανάμεσα στα �μ�ρά της κράτη
–Eλλάδα, B�υλγαρία, Σερ�ία, ακ�μη
και τη P�υμανία– απ� τη στιγμή π�υ έ-
γινε αντιληπτ� �τι η σημαντική επαρ�ία
αυτή της Oθωμανικής αυτ�κρατ�ρίας
θα ήταν η επ�μενη εδα�ική απώλεια
τ�υ «Mεγάλ�υ Aσθεν�ύς».

H Eλλάδα, ως τ� πρώτ� ανε!άρτητ�
κράτ�ς της Bαλκανικής, εί�ε ένα πρ�-
�άδισμα στην εκκίνηση, αλλά και τ�
πλε�νέκτημα της ελληνικής γλώσσας
της �ρθ�δ�!ης λατρείας, την ακτιν���-
λία της ελληνικής παιδείας (τ� 1902 υ-
πήρ�αν στη Mακεδ�νία πάνω απ� �ί-
λια ελληνικά σ��λεία με 70.000 μαθη-
τές), τη σημαντική δραστηρι�τητα των
πρ�!ενείων της.

Πρώτ�ι �ι B�ύλγαρ�ι μεθ�δευσαν
π�λιτική σταδιακής πρ�σάρτησης της
Mακεδ�νίας, με την ίδρυση και συστη-
ματική δράση της ��υλγαρικής E�αρ-
�ίας (1870), π�υ πρ�σ�ερε τη �ριστια-
νική λατρεία στη γλώσσα των σλα��-
�ωνων �ωρικών και εί�ε σημαντικές
πρ�σηλυτιστικές επιτυ�ίες. T� 1893 ι-
δρύεται η ��υλγαρ�μακεδ�νική αυτ�-
ν�μιστική Eσωτερική Mακεδ�νική
Eπαναστατική Oργάνωση (EMEO), �ι
ακραι�νείς αυτ�ν�μιστές της �π�ίας
ήλθαν αργ�τερα σε ρή!η με την, ε!αρ-
τημένη απ� τη Σ��ια, Aνωτάτη Eπι-
τρ�πή (Bερ���εν K�μιτέτ), π�υ ιδρύ-
θηκε τ� 1895 με επεκτατικ�ύς στ���υς

και π�υ, στα μέσα της πρώτης δεκαε-
τίας τ�υ 20�ύ αιώνα, επικράτησε και ε-
πέ�αλε την π�λιτική της.

H δράση των εν�πλων �μάδων (κ�-
μιτατ�ήδων) της Eπιτρ�πής πυκνώνει
μετά την ελληνική ήττα τ�υ 1897.
Eμ�ανί"�νται ως πρ�στάτες �λων των
Xριστιανών και αρ�ικά πείθ�υν αρκε-
τ�ύς �μ�θρησκ�υς αλλ�εθνείς.

H Eλλάδα, �π�υ �ι μνήμες απ� την
ταπείνωση τ�υ 1897 είναι ακ�μη νωπές,
απ��εύγει να εμπλακεί, παρά τα ανη-
συ�ητικά μηνύματα. Mε την έναρ!η, ω-
στ�σ�, τ�υ 20�ύ αιώνα, η ελληνική π�-
λιτεία αντιλαμ�άνεται τι διακυ�εύεται
για την Eλλάδα στη Mακεδ�νία και α-
π��ασί"ει να εντά!ει τ� Mακεδ�νικ�
στις πρ�τεραι�τητές της. H αντίδραση
τ�υ πατριαρ�εί�υ Kωνσταντιν�υπ�λε-
ως κατά της υπ�ν�μευσης της Oικ�υμε-
νικ�τητάς τ�υ υπήρ!ε, �πωσδήπ�τε,
τα�ύτερη:

1900

O Γερμαν�ς Kαρα�αγγέλης
(1863(;)–1935) δι�ρί"εται απ� τ�ν πα-
τριάρ�η Kωνσταντίν� E΄ μητρ�π�λίτης
Kαστ�ριάς. Aναπτύσσει έντ�νη δρα-
στηρι�τητα, έως την απ�μάκρυνσή τ�υ
τ� 1908. Oργανώνει έν�πλες �μάδες για
την πρ�στασία των �ωριών απ� τ�υς
κ�μιτατ"ήδες και τις ληστ�συμμ�ρίες,
περι�δεύει σε π�λεις και �ωριά της Mα-
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Oι «ειδικ�ί γρα�είς» τ�υ Γενικ�ύ Πρ�$ενεί�υ Θεσσαλ�νίκης, δηλαδή �ι απ�σπασμέν�ι α$ιωματικ�ί Aλ.
Mα�αράκης, K�υρ�ύ�ελης, K�υρ�ύκλης, E$αδάκτυλ�ς, κ.ά.

ν�ς δικτύ�υ τ� �π�ί� έμελλε να υπ�στη-
ρί!ει σώματα συν�λικής δύναμης 1.000
ανδρών έθεσε π�λύπλ�κα "ητήματα δι-
�ίκησης, στρατηγικής, συντ�νισμ�ύ, ε-
πικ�ινωνίας, ε��διασμ�ύ, ε!�πλισμ�ύ,
επιλ�γής πρ�σώπων, πρ�παγάνδας,
πληρ���ριών, �ικ�ν�μικ�ύ σ�εδιασμ�ύ
κ.λπ. Tα πρ��λήματα αυτά έγιναν �!ύ-
τερα λ�γω των ευρωπαϊκών πιέσεων για
άμεση απεμπλ�κή της Eλλάδας, λ�γω
της δισυπ�στατης δι�ίκησης τ�υ Aγώνα
απ� τ� «Mακεδ�νικ� K�μιτάτ�» τ�υ
Δημητρί�υ Kαλαπ�θάκη, α�εν�ς, και,
α�ετέρ�υ, των ελληνικών πρ�!ενείων,
καθώς και λ�γω των π�λυαρίθμων ε-
ντάσεων στις τ�πικές κ�ινωνίες. Σε π�λ-
λά απ� τα "ητήματα αυτά δεν δ�θηκαν
ικαν�π�ιητικές λύσεις, άλλ�τε έγιναν
σ��αρά σ�άλματα. Oμως �ι αδέ!ι�ι �ει-
ρισμ�ί δεν αλλ�ιών�υν την πραγματική
και τη συμ��λική σημασία τ�υ Aγώνα.
Mέσα σε δύ� �ρ�νια τα ελληνικά σώμα-
τα ενέγραψαν σ��αρ�τερη υπ�θήκη α-
π� �,τι η ελληνική εκπαίδευση στ� διά-
στημα δύ� γενεών, α��ύ έδει!αν τι ήταν
διατεθειμένη να κάνει στην πρά!η η
Eλλάδα για τη Mακεδ�νία. Eπιπλέ�ν η
συστράτευση αυτή π�λεμιστών, π�λιτι-
κών, κ�σμικών και λαϊκών στρωμάτων
ανέδει!ε για πρώτη ��ρά σε πανελλήνια
κλίμακα τ� Mακεδ�νικ� ως "ήτημα ε-
θνικής τιμής π�υ έπρεπε να έ�ει αίσι�
πέρας. Tέλ�ς, � συστηματικ�ς αντι��υλ-
γαρικ�ς αγώνας, με τις π�ικίλες ιδε�λ�-
γικές και πρακτικές ανάγκες τ�υ, δημι-
�ύργησε εντ�ς της Mακεδ�νίας ένα ευ-
ρύτατ� πλαίσι� κ�ινωνικών επα�ών, με
πρ�εκτάσεις π�υ !επερν�ύσαν τα �ρια
της παραδ�σιακής π�λιτισμικής διάκρι-
σης της εργασίας. Στην ελληνική αντεπί-
θεση δεν συμμετεί�αν μ�ν�ν έμπ�ρ�ι
και δάσκαλ�ι αλλά π�λύ περισσ�τερ�ι
�ωρικ�ί και κτην�τρ���ι, π�υ για πρώ-
τη ��ρά έπαιρναν μέρ�ς σε μια σύ-
γκρ�υση περισσ�τερ� για τις ιδε�λ�γι-
κές παρά για τις πρακτικές ανάγκες ε-
ν�ς εθνικ�ύ κράτ�υς, τ� �π�ί� εί�αν μ�-
λις αρ�ίσει να γνωρί"�υν.

H έκ�αση

Παρά τη σημασία τ�υ, και αντίθετα α-
π� �,τι πιστεύεται, � Mακεδ�νικ�ς Aγώ-
νας δεν έλυσε τ� Mακεδ�νικ� "ήτημα. H
ρευστή κατάσταση π�υ δημι�υργήθηκε
στην Oθωμανική αυτ�κρατ�ρία μετά τ�
κίνημα των Nε�τ�ύρκων ( 1908) –και η ει-
σαγωγή τ�υ κ�ιν���υλευτισμ�ύ στην �-
θωμανική επικράτεια υπ� συνθήκες ανε-
!έλεγκτης �ίας– �δήγησε στην απώλεια
αρκετών κεκτημένων των μει�ν�τήτων.
Mάλιστα, η αναδίπλωση αυτή, π�υ συνέ-
πεσε με την κ�ρύ�ωση των ελληνικών
πρ��λημάτων διεύθυνσης τ�υ Aγώνα,
δεν είναι άσ�ετη με τη δυσαρέσκεια των
στρατιωτικών, η �π�ία ε!έ�αλε τελικά
στ� κίνημα στ� Γ�υδί. H επιτυ�ής ανταρ-
τική περιπέτεια στα έλη των Γιαννιτσών
και τα υψίπεδα της Δυτικής Mακεδ�νίας
εί�ε δώσει στ�υς α!ιωματικ�ύς την αυτ�-
πεπ�ίθηση π�υ εί�αν �άσει στ� Δ�μ�κ�
τ� 1897 και σε �λ�κληρη την ελληνική
κ�ινωνία την πίστη �τι ά!ι"ε κάτι περισ-
σ�τερ�. 

Oι Mακεδ�ν�μά��ι επέστρεψαν στη
Mακεδ�νία τ� �θιν�πωρ� τ�υ 1912 κάτω
απ� εντελώς δια��ρετικές συνθήκες και
παρέμειναν μα"ί με τ�υς παλαι�ύς συνερ-
γάτες τ�υς στα ύπατα α!ιώματα τ�υ
στρατ�ύ και της π�λιτείας για αρκετά
�ρ�νια, α!ι�π�ιώντας την εμπειρία τ�υς
με π�λλ�ύς τρ�π�υς εναντί�ν δια��ρων
ε!ωτερικών και «εσωτερικών» ε�θρών.

κεδ�νίας εμψυ�ών�ντας και ��ηθώντας
υλικά τ�υς Eλληνες, σε συνεργασία με
τ�πικ�ύς παράγ�ντες και εύπ�ρ�υς ι-
διώτες απ� την Eλλάδα. 

1902

N�έμ�ρι�ς: O Iων Δραγ�ύμης
(1878–1920), γι�ς τ�υ Στέ�αν�υ Δραγ�ύ-
μη, τ�π�θετείται υπ�πρ�!εν�ς στ� M�-
ναστήρι και θέτει τις �άσεις της  «Mακε-
δ�νικής Φιλικής Eταιρείας», μιας καλ�-
στημένης αμυντικής �ργάνωσης. A!ιω-
ματικ�ί –� Παύλ�ς Mελάς, �ι αδελ��ί
Mα"αράκη, κ.ά.– ��ηθ�ύν απ� την
Eλλάδα με �ρήματα.

1903

Mάρτι�ς: Iδρύεται στην Aθήνα τ�
«Mακεδ�νικ� K�μιτάτ�» με πρ�εδρ�
τ� δημ�σι�γρά�� Δημήτρι� Kαλαπ�-
θάκη (1862–1921). Aνάμεσα στ�υς συ-
νιδρυτές, � Iων Δραγ�ύμης και � Παύ-
λ�ς Mελάς. 

Aπρίλι�ς: B�ύλγαρ�ι κ�μιτατ"ήδες α-
νατινά"�υν στη Θεσσαλ�νίκη τ� γαλλι-
κ� ατμ�πλ�ι�  «Γ�υαδαλκι�ίρ» και την
Oθωμανική Tράπε"α της π�λης, ενώ δυ-
ναμιτί"�υν σιδηρ�δρ�μικές γέ�υρες,
σταθμ�ύς, σήραγγες.

Kαλ�καίρι: Oμάδα έν�πλων Kρητι-
κών, �ργανωμένη απ� Eλληνες α!ιωμα-
τικ�ύς, �τάνει στη Δ. Mακεδ�νία.

20 I�υλί�υ: Aνεπιτυ�ής ε!έγερση στη
Δ. Mακεδ�νία, τη μέρα της γι�ρτής τ�υ
Πρ��ήτη Hλία (Iλιντεν), �ργανωμένη α-
π� την EMEO με στ��� την πρ�κληση
γενικευμένης �ιλ���υλγαρικής ανά�λε-
!ης σε �λη τη Mακεδ�νία.

2 Oκτω�ρί�υ: H αιματηρή καταστ�λή
της ε!έγερσης τ�υ Iλιντεν, και �ι μεθ�δι-
κές εκκαθαρίσεις τ�υ �θωμανικ�ύ στρα-
τ�ύ πρ�καλ�ύν επέμ�αση των ισ�υρών
της Eυρώπης. Eκπ�νείται αυστρ�ρωσι-
κ� σ�έδι� μεταρρυθμίσεων –«Πρ�γραμ-
μα τ�υ Mίρτστεγκ»–, π�υ πρ��λέπει, με-
τα!ύ άλλων, τη συμμετ��ή �ριστιανών
στη δι�ίκηση. O �ρατ�ς κίνδυν�ς να αυ-
τ�ν�μηθεί η Mακεδ�νία υπ� συνθήκες
δυσμενείς για τ� ελληνικ� στ�ι�εί� πεί-

θει την ελληνική π�λιτεία να απ�δυθεί
σε έμπρακτη ενίσ�υση τ�υ Mακεδ�νι-
κ�ύ Aγώνα.

1904

H κυ�έρνηση Γ. Θε�τ�κη �ργανώνει α-
π�στ�λή εθελ�ντών και π�λεμικ�ύ υλι-
κ�ύ στη Mακεδ�νία. Για να τηρηθ�ύν τα
πρ�σ�ήματα έναντι των M. Δυνάμεων, η
υπ�θεση τ�υ αγώνα στη Δ. Mακεδ�νία
ανατίθεται στ� Mακεδ�νικ� K�μιτάτ�.

Φε�ρ�υάρι�ς: O Παύλ�ς Mελάς �ρί-
"εται αρ�ηγ�ς των δυνάμεων της Δ. Mα-
κεδ�νίας και αναλαμ�άνει να �δηγήσει
την πρώτη απ� τις ανταρτικές �μάδες
πέρα απ� τα σύν�ρα. 

Mάι�ς: O Λάμπρ�ς K�ρ�μηλάς δι�ρί-
"εται γενικ�ς πρ�!εν�ς της Eλλάδας στη
Θεσσαλ�νίκη. Δραστήρι�ς π�λιτικ�ς και
�λ�γερ�ς πατριώτης, αναλαμ�άνει τα η-
νία τ�υ αγώνα στ� �ιλαέτι της Θεσσαλ�-

νίκης. Δημι�υργεί ένα απ�τελεσματικ�
δίκτυ� κατασκ�πείας και δράσης, στη-
ριγμέν� κυρίως σε Eλληνες α!ιωματι-
κ�ύς, π�υ εμ�ανί"�νταν ως πρ�!ενικ�ί
υπάλληλ�ι. 

Σεπτέμ�ρι�ς: Φτάν�υν στη Mακεδ�-
νία τα πρώτα ελληνικά σώματα με επικε-
�αλής Eλληνες α!ιωματικ�ύς ή Kρήτες
�πλαρ�ηγ�ύς. 

13 Oκτω�ρί�υ: O Παύλ�ς Mελάς σκ�-
τώνεται στη Στάτιστα K�ρεστίων. O θά-
νατ�ς τ�υ συγκλ�νί"ει τ� πανελλήνι�,
π�υ συνειδητ�π�ιεί π�σ� καίρια μπ�ρεί
να πλή!ει τη �ώρα η επικράτηση εν�ς ι-
σ�υρ�τερ�υ ��ρει�υ γείτ�να.

1905

Tα ελληνικά έν�πλα σώματα απ�κτ�ύν
τ�ν έλεγ�� στα �ιλαέτια της Θεσσαλ�νί-
κης και τ�υ M�ναστηρί�υ. 

1906

Mάρτι�ς: Φτάνει στη Θεσσαλ�νίκη �
Aθανάσι�ς Σ�υλιώτης (ψευδώνυμ� Nι-
κ�λαΐδης) και αναλαμ�άνει την καθ�δή-
γηση της Oργάνωσης της π�λης, η �π�ία,
μετα!ύ άλλων δραστηρι�τήτων, ε!απ�-
λύει απηνή �ικ�ν�μικ� διωγμ� κατά πα-
ντ�ς πρ�σκείμεν�υ στην E!αρ�ία και τ�
��υλγαρικ� κ�μιτάτ�. 

1907

Σεπτέμ�ρι�ς: O Λάμπρ�ς K�ρ�μηλάς α-
νακαλείται απ� τ� π�στ� τ�υ, ύστερα α-
π� τ�υρκικές διαμαρτυρίες, �μως η υπ�-
θεση τ�υ αγώνα έ�ει κριθεί:

Oι ελληνικές ανταρτικές �μάδες, α-
��ύ επί τέσσερα �ρ�νια πρ�κάλεσαν
σ��αρές απώλειες στ�ν αντίπαλ�, στα-
διακά επικράτησαν και �ι επι�ειρήσεις
τ�υ αντιπάλ�υ περι�ρίστηκαν. H επι-
κράτηση δεν απέ�ερε ως άμεσ� κέρδ�ς
τη Mακεδ�νία, καθώς μεσ�λά�ησε τ�
νε�τ�υρκικ� κίνημα τ�υ 1908, εμπ�δισε
�μως να �αθ�ύν �ι περι��ές π�υ απ�τέ-
λεσαν αργ�τερα την ελληνική Mακεδ�-
νία.

K.Γ.-N.Στ.

O Λάμπρ�ς K�ρ�μηλάς, δυναμικ�ς, �-
$υδερκής και καλλιεργημέν�ς, μετέ-
τρεψε τ� Γ. Πρ�$ενεί� της Θεσσαλ�νί-
κης σε κέντρ� τ�υ Aγώνα. (Eθνικ�
Iστ�ρικ� M�υσεί�).
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