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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

    Ελληνικό αντιµακεδονικό αγώνα, χαρακτηρίζω την περίοδο εκείνη που στην ελληνική εθνική

ιστορία είναι γνωστή ως µακεδονικός αγώνας. Πρόκειται για ένα σηµαντικό κεφάλαιο της νεότερης

βαλκανικής ιστορίας, που η ελληνική ιστοριογραφία το έχει παρουσιάσει µε τέτοιο τρόπο, ώστε να

καθιστά αγνώριστη την ιστορική αλήθεια, κατασκευάζοντας ένα εξ ολοκλήρου µυθικό αφήγηµα,

δοµηµένο σε διάφορα ψεύδη, διαγράφοντας σχεδόν τα ιστορικά γεγονότα.

    Φυλλοµετρώντας τη σχετική εθνική (: εθνικιστική) ελληνική βιβλιογραφία, βρίσκουµε έναν

χαρακτηριστικό εκλαϊκευτικό �ορισµό� του λεγόµενου µακεδονικού αγώνα, στο βιβλίο του Παύλου

Τσάµη:

    Ο Μακεδονικός Αγών αποτελεί λαµπρή σελίδα της ιστορίας του ΄Εθνους, άγνωστη ακόµα στο πολύ

κοινό, µολονότι πραγµατεύεται µία από τις πιο δοξασµένες και µεγαλόπνοες προσπάθειες, που κατέβαλε η

ελληνική φυλή. Ο αγώνας αυτός µπορεί να θεωρηθή σαν δεύτερος σηµαντικός σταθµός στην εθνική ζωή,

ύστερα από το 1821. Φαντάζει σαν µια φωτιά που, καίγοντας και φωτίζοντας απ� άκρη σ� άκρη την

Μακεδονία, στάθηκε ικανή να την κρατήση ελληνική. Ο Μακεδονικός Αγών έχει να επιδείξη αφάνταστες

αυτοθυσίες και απαράµιλλους ηρωισµούς, σηµειώνει δε µία περίοδο ανατάσεως του ΄Εθνους. [1]

    Στο ίδιο πνεύµα βρίσκεται και το σχετικό απόσπασµα ενός εθνικού (:εθνικιστή) ιστορικού, του

Απόστολου Βακαλόπουλου:
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    Η θέση των Μακεδονοµάχων, που µε το αίµα τους στοίχειωσαν τη χώρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, είναι

στο πλάγι των αγωνιστών του 1821. Αν εκείνοι ανέστησαν το ελληνικό κράτος, αυτοί ανανέωσαν τους

ηρωισµούς των και συµπλήρωσαν το έργο εκείνων. Πραγµατικά ο ιστορικός που θεωρεί τα γεγονότα της

εκατονταετίας 1821-1921 ξεχωρίζει τρεις µεγάλους σταθµούς: την επανάσταση του 1821, τον

Μακεδονικόν αγώνα (τέλη 19ου - αρχές 20ού αι.) και την εξόρµηση του 1912-1913. Ο δεύτερος σταθµός

που φτάνει στην ύψιστή του ακµή στα 1904 - 1908, γιατί τότε συστηµατοποιείται και κορυφώνεται ο

Μακεδονικός αγώνας, είναι συνεχής και έντονος, πλούσιος σε ηρωικές θυσίες, αλλά και σε επιτεύγµατα.

[2]

    Για µια θεωρούµενη τόσο σηµαντική εθνικά ιστορική περίοδο, έχει επίσης ιδιαίτερη σηµασία η

γνώµη ενός κορυφαίου ηγέτη του ελληνικού πολιτικού συστήµατος, του Κωνσταντίνου Καραµανλή.

Και ο τελευταίος, λοιπόν, θεωρεί το µακεδονικό αγώνα µία από τις λαµπρότερες σελίδες της ιστορίας του

΄Εθνους: τον αιµατηρό και πολύπλευρο αγώνα του Μακεδονικού Ελληνισµού για να διασφαλίσει την

εθνική του ταυτότητα και να αποκτήσει την ανεξαρτησία του. [3]

    Αν επιχειρήσουµε να ενοποιήσουµε τα ανωτέρω, τότε θα λέγαµε πως ως µακεδονικός αγώνας

θεωρείται στην ελληνική εθνική ιστορία ο ηρωικός αγώνας των Ελλήνων της Μακεδονίας κατά το

διάστηµα 1904-1908, για τη διατήρηση της εθνικής τους ταυτότητας και την ανεξαρτησία τους. ΄Ενας

αγώνας που από εθνική άποψη πρέπει να θεωρείται ο δεύτερος σηµαντικός σταθµός, µετά την

επανάσταση του �21.

    Αυτός ωστόσο ο �ηρωικός αγώνας� υπάρχει µόνο στα βιβλία των ελλήνων ιστορικών. Εκείνο που

συνέβη στην πραγµατικότητα, µόνο αισθήµατα ντροπής και θλίψης µπορεί να γεµίσει την πλειοψηφία

των νεοελλήνων πολιτών.

    Ο ελληνικός αντιµακεδονικός αγώνας, όπως πρέπει να λέγεται, είναι η συστηµατική προσπάθεια που

κατέβαλε το ελληνικό κράτος στις αρχές του αιώνα, για να χτυπήσει το εθνικό - δηµοκρατικό

αυτονοµιστικό κίνηµα των Μακεδόνων.

    Στον αγώνα αυτόν, το ελληνικό κράτος και εθνικιστικό παρακράτος, συµµάχησε µε το οθωµανικό

κατεστηµένο της εποχής. Λεφτά και όπλα διατέθησαν άφθονα, για τη συγκρότηση και αποστολή

συµµοριών σε µη κατοικούµενα από Έλληνες µακεδονικά εδάφη, για να τροµοκρατήσουν τον

πληθυσµό και να ανακόψουν τη διαδικασία της µακεδονικής εθνογένεσης.

    Οι ελληνικές µισθοφορικές συµµορίες, υπό την ηγεσία ελλήνων αξιωµατικών, έσφαξαν, βίασαν και

πλιατσικολόγησαν. ΄Εσπειραν τη φρίκη και το θάνατο στα µακεδόνικα χωριά και προσπάθησαν,

ανεπιτυχώς, να εµποδίσουν την ανάπτυξη της εθνικής µακεδονικής ιδεολογίας και τον δηµοκρατικό -

αυτονοµιστικό αγώνα των Μακεδόνων.

    Στις σελίδες που ακολουθούν, µε βάση τα δηµοσιευµένα αποµνηµονεύµατα και ηµερολόγια των

ελλήνων �µακεδονοµάχων�, καθώς επίσης και ένα πλήθος από ελληνικά ανέκδοτα ιστορικά

ντοκουµέντα, παρουσιάζεται για πρώτη φορά η αντιµακεδονική φύση αυτού του αγώνα.

    Στην ουσία πρόκειται για ένα ταξίδι επιστροφής, από το µύθο στην ιστορία.

 

Η επανάσταση του ΄Ιλιντεν

...Το ΄Ιλιντεν αντιµετωπίστηκε εχθρικά από το ελληνικό κράτος, τα προξενικά όργανα του οποίου

συνεργάστηκαν µε τους Οθωµανούς για την κατάπνιξή του. Η έκρηξη ενός επαναστατικού κινήµατος

που αγωνιζόταν για τη δηµιουργία ανεξάρτητου µακεδονικού κράτους τρόµαξε το ίδιο Τούρκους και

΄Ελληνες. Οι πρώτοι έχαναν το ευρωπαϊκό τµήµα της αυτοκρατορίας τους και οι δεύτεροι την

κληρονοµιά από πιθανή αποσύνθεση του µεγάλου άρρωστου αδελφού.

    Η επανάσταση του ΄Ιλιντεν πνίγηκε στο αίµα. Πατριαρχικός κλήρος και σπιούνοι της ελληνικής
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κυβέρνησης τέθηκαν στην υπηρεσία του οθωµανικού στρατού και των βαζιβουζούκων. Πυρπολήσεις

χωριών, φόνοι άµαχων γυναικόπαιδων και πλιάτσικο των πάντων, ήταν η απάντηση του οθωµανικού

κράτους. ΄Ολη η Ευρώπη βρέθηκε στο πλευρό των µακεδόνων επαναστατών, εκτός της Ελλάδας που

τους αποκήρυξε και τους συκοφάντησε....

 

...Η επίθεση της ελληνικής ιστοριογραφίας κατά του Ίλιντεν µπορούµε να πούµε ότι στηρίζεται σε δυο

βασικές θέσεις: α) ότι πρόκειται για ψευδεπανάσταση - ψευτοεξέγερση και β) ότι έχει καθαρά βουλγαρικό

χαρακτήρα.

    Τα επιµελώς φυλαγµένα, στα αρχεία του υπουργείου Εξωτερικών, µυστικά των εµπιστευτικών

εκθέσεων του Γ. Τσορµπατζόγλου, τινάζουν στον αέρα τις δύο αυτές ιστορικές - προπαγανδιστικές περί

Ίλιντεν ελληνικές θέσεις. Τα µυστικά αυτά τα φύλαξαν τόσο ο Π. Βυσσούλης, στη σχετική περί των

εκθέσεων εργασία του [4], όσο και ο Κ. Βακαλόπουλος στο βιβλίο του .[5]

    Στην έκθεση του Γ. Τσορµπατζόγλου της 27 Μαρτίου 1904, υπάρχει ιδιαίτερο κεφάλαιο µε τίτλο Η

επανάστασις. Η πρώτη σηµαντική παρατήρηση του συντάκτη της έκθεσης αναφέρεται στους νεκρούς

της τελευταίας επταετίας τους συνδεόµενους µε την ανταρτική δραστηριότητα. Γράφει λοιπόν πως εκ

των ηµετέρων [δηλ. των πατριαρχικών] δεν απώλεσαν την ζωήν πλείονες των τριακοσίων και πως από

τους χιλιάδες ελληνοδιδασκάλους των πατριαρχικών σχολείων εφονεύθη εις και µόνος, των λοιπών

αφεθέντων επιµελώς ελευθέρων µετά των ελλήνων ιερέων εν τω έργω της διατηρήσεως και επί πλέον

προαγωγής του ελληνικού [:πατριαρχικού] εν τη χώρα εκκλησιαστικού και εκπαιδευτικού καθεστώτος.

    Ο Τσορµπατζόγλου επανέρχεται και υπογραµµίζει πως οι αντάρτες δεν πείραξαν, εκτός ορισµένων

εξαιρέσεων (προδοτών και φιλότουρκων) την ηγεσία των πατριαρχικών µακεδόνων αγροτών (

πρόκριτους, ιερείς και δασκάλους).

    Τα 300 ή 350, γράφει, µέχρι σήµερον ηµέτερα θύµατα της µαχαίρας των ανταρτών υπήρξαν θύµατα ουχί

βουλγαρικού µισελληνισµού ή οιασδήποτε βουλγαρικής ιδέας, αλλ� απλώς προσωπικών καθαρώς

εκδικήσεων των συµµοριτών ή µάλλον θύµατα του αισθήµατος της αυτοσυντηρήσεως αυτών,

καταγγελθέντα ή συκοφαντηθέντα πολλάκις υπό κοµµατικών αντιπάλων ως επικίνδυνοι διώκται και

φανατικοί καταδόται των ανταρτικών κρησφυγέτων.

    Στη συνέχεια σηµειώνει ότι η εν τη χώρα επανάστασις είναι πολλώ ευρύτερον και βαθύτερον

εξαπλωµένη ή όσον κοινώς νοµίζεται και είναι ήδη πάντα ανεξαιρέτως τα χωρία και τα τσιφλίκια

µεµυηµένα εις την κοινήν περί ελευθερώσεως ιδέαν και είναι έλληνες [πατριαρχικοί] φανατικοί οι

σπουδαιότεροι αντιπρόσωποι των επαναστατικών συµµοριών εντός των πόλεων και χωρίων και είναι ουκ

ολίγοι οι εντός αυτών εξοπλισµένοι κρύφιοι οπαδοί των συµµοριών.

    Για το δράµα του Κρουσόβου, δηλ. την επανάσταση του Ίλιντεν, ο Τσορµπατζόγλου γράφει πως οι

ορθόδοξοι Έλληνες [:οι πατριαρχικοί], καθά µοι εβεβαίωσεν ο πρώην Μητροπολίτης Πελαγωνίας, είχον

συµπράξει µετά των ανταρτών εν αδελφική υπέρ ελευθερίας συµπνοία. Και παρατηρεί:

    Κατά την κεντρικήν τουλάχιστον Μακεδονίαν, ην έχω προ οφθαλµών, ουδέν ανταρτικόν σώµα

ενεφανίσθη καθαρώς βουλγαρικόν ή καθαρώς βουλγαροµακεδονικόν και ουδείς γνησίως βούλγαρος

οπλαρχηγός ηδυνήθη να στερεώση την αποστολήν του εν ονόµατι της βουλγαρικής ιδέας. Πάντες σχεδόν οι

οπλαρχηγοί όσοι εκυριάρχουν ανέκαθεν και κυριαρχούσι µέχρι της στιγµής ταύτης επί της Κεντρικής

Μακεδονίας, ήτοι του επικαιροτέρου ανέκαθεν κέντρου της επαναστάσεως, του αποτελουµένου υπό των

διαµερισµάτων Τίκφες, Γευγελής και ∆οϊράνης εισίν Έλληνες [:πατριαρχικοί] Μακεδόνες και δη φανατικοί

ορθόδοξοι.

    Ο Τσορµπατζόγλου δίνει ιδιαίτερη έµφαση στη µακεδονική εντοπιότητα του επαναστατικού

κινήµατος και στην αντίθεσή του µε τις βουλγαρικές επιδιώξεις. Οι µόνοι παράγοντες της εξεγέρσεως

ους έθρεψε και έκρυψεν ο έλλην [:πατριαρχικός] Μακεδών χωρικός δεν είναι Βούλγαροι, αλλά γνήσιοι ως

αυτός Μακεδόνες. Γι� αυτό και η εµµονή στο πολιτικό πρόγραµµα Η Μακεδονία υπέρ της Μακεδονίας.
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Η Βουλγαρία ουδεµίαν διέθετε δύναµιν στη Μακεδονία και ουδεµίαν ήσκει επί των πνευµάτων επιρροήν.

    Σε άλλο σηµείο της έκθεσης ο Τσορµπατζόγλου είναι κατηγορηµατικός σε αυτό το συµπέρασµά του.

Τολµώ όµως πάντως να φρονώ ότι είναι αδύνατον ν� απατώµαι ως προς την εξής εντύπωσίν µου ότι,

όπως ωστ� αν η, η επανάστασις σήµερον της Μακεδονίας δεν είναι Βουλγαρική και ότι ουχί µόνον

ουδεµίαν υπέστη ζηµίαν ο Ελληνισµός εκ της µέχρι σήµερον εξελίξεώς της αλλά και ωφελείας µεγίστας

επορίσατο εξ αυτής.

    Τέλος ο Τσορµπατζόγλου διακινδυνεύει να προβλέψει τί θα συµβεί σε περίπτωση εξόδου ελληνικών

αντικοµιτάτων προς καταπολέµησιν των ως ανωτέρω αγωνιζοµένων υπέρ της ελευθερίας του τόπου

Μακεδονικών συµµοριών. Σ� αυτή την περίπτωση γράφει, ουδ� ο φανατικώτερος των ελλήνων

[:πατριαρχικών] Μακεδόνων θα συνεκινείτο εις την θέαν της ελληνικής σηµαίας. [6] Όσα ακολούθησαν

τα επόµενα χρόνια, κατά τη διάρκεια του αντιµακεδονικού αγώνα (1904-1908), δικαίωσαν τον

Τσορµπατζόγλου...

 

 

Οι δέκα κρητικοί µισθοφόροι του  Καραβαγγέλη

    Μάϊος 1903. Ο Παύλος Μελάς παίρνει επιστολή του µητροπολίτη Καστοριάς Γερµανού

Καραβαγγέλη, µε την οποία του ζητάει την αποστολή µιας οµάδας ελλήνων µισθοφόρων, για να

χτυπήσει τα εξαρχικά χωριά της περιοχής του. Ο Μελάς απευθύνεται για βοήθεια στον ανθυπολοχαγό

και φίλο του σφακιανό Γιώργο Τσόντο (µετέπειτα καπετάν Βάρδα).

    Ο Τσόντος στρατολογεί για τον Καραβαγγέλη δέκα γνωστούς του σφακιανούς παλικαράδες, τους:

Ευθ. Καούδη, Γ. Περάκη ή Πέρο, Γ. ∆ικώνυµο (Μακρή), Λ. Βρανά, Γ. Ζουρίδη, Ε. Μπονάτο, Γ.

Στρατινάκη, Μ. Καντουνάτο, Ν. Λουκάκη και Γ. Σεϊµένη. Την οικονοµική δαπάνη αναλαµβάνει κυρίως

η κόµησα Λουίζα Ριανκούρ, που δίνει για το λόγο αυτό τρεις χιλιάδες δραχµές.

...

    Στις 20 Ιουλίου, γιορτή του Προφήτη Ηλία, ξεσπάει η επανάσταση του ΄Ιλιντεν, ενώ βρίσκονται στο

Λέχοβο. Φοβισµένοι οι άντρες του Βαγγέλη και οι Κρητικοί φεύγουν αµέσως για την πόλη της

Καστοριάς. Στο δρόµο συναντούν µια οµάδα επαναστατηµένων χωρικών που �χε πάρει τα βουνά.

Σκοτώσαµε πέντε και πιάσαµε κι ένα ζωντανό, που τον αποκεφαλίσαµε αµέσως επί τόπου, θυµάται στα

αποµνηµονεύµατά του ο Μακρής. [7]

    Τελικά βρίσκουν ασφαλές καταφύγιο στη µητρόπολη Καστοριάς. Μέσα στη µητρόπολη - γράφει ο

Καραβαγγέλης - είχα τους εννέα Κρητικούς και τον Βαγγέλη µε τα δεκαπέντε παιδιά του, 25 όλους µαζί.

�Καθήστε εδώ� τους είπα �µα καθήστε φρόνιµα�. Αυτοί που να ησυχάσουν. Όλη µέρα παίζαν,

πάλευαν, φώναζαν, χτυπιώνταν .[8] Συµπληρώνει δε ο Μακρής: Στη µητρόπολι µείναµε 15 έως 20 ηµέρες.

Εκεί µέσα ήρχονταν πολλοί Τούρκοι αξιωµατικοί και µας επισκεφτόντουσαν. [9]

    Μια τουλάχιστο φορά, οι Κρητικοί βγαίνουν µαζί µε τον τούρκικο στρατό για να χτυπήσουν τους

µακεδόνες επαναστάτες στο εξαρχικό χωριό Κόσινετς. Όπως έγραψαν οι ίδιοι λίγο αργότερα, στις 25

Αυγούστου από το Βόλο, στο Γιώργο Τσόντο, επακολουθήσαµε την εκστράτευσιν του στρατού εις

Κωστενέτσι και ετέθηµεν µπροσθοφυλακή. [10] Εκείνη τη µέρα έµειναν όρθια στο χωριό 8 µόνο σπίτια

από τα 200, σκοτώθηκαν δε 14 χωρικοί που δεν πρόλαβαν να φύγουν στο βουνό.

    Αυτό είναι το τελευταίο �κατόρθωµα� των πρώτων ελλήνων �µακεδονοµάχων� πριν

επιστρέψουν στην Ελλάδα. Τα έργα και οι ηµέρες τους, είναι µια πρόγευση για το τι θα

επακολουθήσει...

...
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Η αποστολή των τεσσάρων αξιωµατικών

    Η δεύτερη χρονολογικά ελληνική ένοπλη οµάδα που πήρε µέρος στον αντιµακεδονικό αγώνα, µετά

τους δέκα Κρητικούς, ήταν εκείνη που έµεινε στην ελληνική ιστορία σαν αποστολή των τεσσάρων

αξιωµατικών. Πριν µιλήσουµε για τα πρόσωπα που την αποτέλεσαν και την ανιχνευτική δράση της

οµάδας αυτής στη δυτική Μακεδονία, ας δούµε πρώτα το κλίµα που επικρατούσε στην Αθήνα εκείνη

την εποχή.

    Η µαζική συµµετοχή του χριστιανικού αγροτικού πληθυσµού της δυτικής Μακεδονίας στην

αντικαθεστωτική - αυτονοµιστική επανάσταση του ΄Ιλιντεν, ξάφνιασε τους έλληνες πολιτικούς. Οι

ανεξέλεγκτες εξελίξεις στα ευρωπαϊκά εδάφη της οθωµανικής αυτοκρατορίας προβληµάτισαν, ίσως για

πρώτη φορά, σοβαρά την ελληνική κυβέρνηση. Η ελληνική πολιτική ηγεσία έπρεπε να πάρει αποφάσεις

στρατηγικού και τακτικού χαρακτήρα στο µακεδονικό ζήτηµα, κι όµως εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις

αγνοούσε τα µακεδονικά πράγµατα.

    Ο Περικλής Αργυρόπουλος στα αποµνηµονεύµατά του, αναφέρει ένα κορυφαίο σχετικό παράδειγµα

αυτής της άγνοιας: ΄Ενας από τους δύο άνδρες που εναλλάσσοταν αυτά τα χρόνια στην προεδρία της

κυβέρνησης, ο Θεόδωρος ∆ηλιγιάννης, ήταν τόσο άσχετος µε τη γεωγραφία της Μακεδονίας, που έκανε

τη φοβερή γκάφα να ρωτήσει τάχα µε ενδιαφέρον έναν έµπορο από τις Σέρρες, εάν η κίνησις του λιµένος

Σερρών ήτο µεγάλη. Φυσικά το γεγονός µαθεύτηκε στην ανατολική Μακεδονία και ο ∆ηλιγιάννης έγινε

ρεζίλι. Ακόµα και στη ∆ράµα, γι� αυτό το λόγο, ο έλληνας πρωθυπουργός µισείται απ� όλους,

σύµφωνα µε τον Αργυρόπουλο.[11]

    Οι εθνικιστικοί κύκλοι της εποχής (Μελάδες, ∆ραγούµηδες, αδελφοί Πολίτου, Ρακτιβάν, Λάµπρος,

Λαµπίρης, ∆έλλιος, Μαύρος, Μάτεσης, Βαρατάσης) πίεζαν για εµπλοκή της Ελλάδος στο µακεδονικό

µε µυστική αποστολή ένοπλων µισθοφορικών σωµάτων που θα κτυπούσαν και θα τροµοκρατούσαν

τους εξαρχικούς και ρουµανίζοντες πληθυσµούς.

    Η πολιτική αυτή συναντούσε ωστόσο ισχυρά αντεπιχειρήµατα. Περισσότερο ρεαλιστές πολιτικοί

υποστήριζαν ότι οι ΄Ελληνες δεν πρέπει να ξεχνούν την ήττα του 1897. Κι αν παρ� όλα αυτά έπρεπε

κάπου να δώσουν σηµασία, ήταν στους αγώνες των Ελλήνων της Κρήτης κι όχι στη Μακεδονία, που

ήταν σε µεγάλο βαθµό άγνωστη γη.

    Απελπισµένος ο έλληνας πρόξενος στη Θεσσαλονίκη Ευγενειάδης, εκµυστηρευόταν στον Π.

Αργυρόπουλο: Να σχηµατίσωµεν σώµατα εις την Ελλάδα είναι ανωφελές, διότι οι Παλαιοελλαδίται δεν

γνωρίζουν τον τόπο. Να τα σχηµατίσωµεν µε εντοπίους; δεν είναι κατάλληλοι διά ένοπλον αγώνα. Οι πιο

θαρραλέοι είναι απογοητευµένοι. Βλέπετε ότι δεν υπάρχει υλικόν, ούτε έδαφος προς δράσιν.[12]

    ΄Οπως γράφει δε ο Αλέξανδρος Κοντούλης, στις ανέκδοτες αναµνήσεις του για τα συγκεκριµένα

γεγονότα, ο τότε πρόεδρος της κυβέρνησης Γεώργιος Θεοτόκης δεν επίστευεν εις τίποτε, φρονών ότι όσοι

εργαζόµεθα επί του εθνικού εκείνου εδάφους [: της Μακεδονίας] ήµεθα τρελλοί. [13]

    Η συνεχής πίεση των εθνικιστών οδήγησε τελικά το Θεοτόκη στην απόφαση συγκρότησης µιας

ένοπλης οµάδας υπό την ηγεσία ελλήνων αξιωµατικών.

 

 

Η σύλληψη του Κώτα

    Τις τελευταίες µέρες της παραµονής των ελλήνων αξιωµατικών στη ∆υτική Μακεδονία, την άνοιξη

του 1904, κι ενώ είχαν έρθει µεταξύ τους σε ρήξη λόγω των διαφορετικών εκτιµήσεών τους για το

µέλλον του ελληνικού αντιµακεδονικού αγώνα και τις µορφές που αυτός έπρεπε να πάρει, άνοιγε το

κεφάλαιο της προδοσίας του καπετάν Κότε ή Κώτα, της ιδιαίτερα αµφιλεγόµενης αυτής
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προσωπικότητας, που πότε ως µετανιωµένος ντόπιος λήσταρχος συνεργαζόµενος µε τους µακεδόνες

αυτονοµιστές κι άλλοτε ως γκραικοµάνος αρµαρτωλός µισθοφόρος, καθόρισε σε µεγάλο βαθµό µε τη

δράση του τις εξελίξεις στην περιοχή των Κορεστίων, κατά το διάστηµα πριν και µετά το Ίλιντεν.

    ∆εν υπάρχει έλληνας συγγραφέας που ασχολήθηκε µε το λεγόµενο µακεδονικό αγώνα, ο οποίος δεν

αφιέρωσε κάποιες σελίδες στο έργο του σλαβόφωνου Έλληνα και µάρτυρα Κώτα. Ελάχιστοι όµως

κάνουν λόγο για τις σκοτεινές λεπτοµέρειες της σύλληψής του από τους Τούρκους.

    Είναι γνωστό πως τον Κώτα εξαγόρασε και συντήρησε, για δυόµισι σχεδόν χρόνια, ο φιλότουρκος

µητροπολίτης Καστοριάς Γερµανός Καραβαγγέλης. Ο Καραβαγγέλης από το Μάϊο του 1902 θεωρούσε

πως ο Κώτας ήταν τυφλό όργανό του. [14] Ο Κώτας εξασφάλιζε τον έλεγχο των Κορεστίων, πίεζε όµως

συνέχεια το µητροπολίτη για χρήµατα προς συντήρηση της συµµορίας του. [15]

    Το ελληνικό προξενείο στο Μοναστήρι δεν είχε εµπιστοσύνη στον Κώτα, κάνοντας ωστόσο την

ανάγκη φιλοτιµία, έδειχνε σ� αυτόν φιλικές διαθέσεις.

    Τα ελληνικά συµφέροντα ωθούσαν τον πρόξενο Πεζά σε ανοχή προς τους συµµορίτες του Κώτα και

ταυτόχρονα σε µυστική συνεργασία µε τους Τούρκους. [16] Ο Ίων ∆ραγούµης θεωρούσε τον Κώτα

σχετικά καλό αλλά ελλείψει του απόλυτα καλού καπετάνιου, τον θεωρούσε σανίδα σωτηρίας κατά των

απόλυτα κακών επαναστατών. [17]

    Το τελευταίο κεφάλαιο της δράσης του Κώτα, αυτό που τελειώνει µε τη σύλληψή του, αρχίζει στην

...

 

 

 

Η συµµορία του Παύλου Μελά

    Ο Παύλος Μελάς έγινε ήρωας της ελληνικής εθνικής ιστορίας λόγω ακριβώς της δράσης της οµάδας

του και του θανάτου του σ� αυτήν την αποστολή. Ο Παύλος Μελάς αποτελεί εδώ και δεκαετίες το

σύµβολο του ελληνικού εθνικισµού στην αντιµακεδονική πολιτική του. Πρόκειται ωστόσο για ένα µύθο

που κατασκευάστηκε και αναπαράχθηκε από τους ιδεολογικούς µηχανισµούς του ελληνικού κράτους,

ένα µύθο που θεµελιώθηκε στη διαστρέβλωση των ιστορικών γεγονότων και στο ψέµα.

    Ο Μελάς ήταν γόνος και γαµπρός δύο κοινωνικοοικονοµικά και πολιτικά ισχυρών οικογενειών της

Αθήνας που καθοδηγούσαν το ελληνικό εθνικιστικό κίνηµα της εποχής και ταυτόχρονα ένας νέος

αξιωµατικός καριέρας. Αναλαµβάνοντας όµως την αρχηγία του ελληνικού συµµοριακού αγώνα στη

Μακεδονία, ανελάµβανε ένα ρόλο που ήταν ανίκανος να παίξει σωστά. Ο συναισθηµατικά εξαρτηµένος

από τη γυναίκα του και το άµεσο οικογενειακό περιβάλλον του, καλοζωισµένος και αγύµναστος δανδής

Μελάς δεν έπεισε, όπως θα δούµε, ούτε τον εαυτό του ούτε τους άντρες του ότι κατείχε άξια τη θέση

του καπετάνιου.

    Οι τελευταίες και σηµαντικότερες µέρες της ζωής του, επιβεβαιώνουν των ανωτέρω λόγων το

αληθές. Ας καταγράψουµε λοιπόν ηµερολογιακά αυτές τις στιγµές που χαρακτηρίζουν τον άντρα:

    ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ (επί ελληνικού εδάφους). Σε επιστολή προς τη γυναίκα του [18]

αναφέρεται στους άντρες της οµάδας του που θεωρεί αφοσιωµένους σ� αυτόν και πολύτιµους: Θωµάς

Λιόντας από Κοζάνη, Ανδρέας ∆ικωνυµάκης ή Μπαρµπαντρέας, Νικ. Λουκάκης και Λαµπρινός Βρανάς

από Σφακιά, Θανάσης Κατσαµάκας, παλιός κλέφτης απ� τη ∆ισκάτα. Ανάµεσά τους λαµβάνει, όπως

γράφει, περισσότερον θάρρος και αυτοπεποίθησιν.

    Το προηγούµενο βράδι έχει ορκίσει τους µισθοφόρους παρουσία ενός παπά, τους έχει µιλήσει για την

αποστολή τους δι� ολίγων κτυπητών λόγων και τους έχει διατάξει να είναι ξυρισµένοι και κουρεµένοι,

προς µεγάλην χαράν, όπως υποθέτει, της γυναίκας του και των κοριτσιών (των κουνιάδων του).

Greek_Anti_Macedonian_Struggle http://www.gate.net/~mango/Greek_Anti_Macedonian_Struggle.html

6 of 11 4/28/2010 11:26 AM



    Ένας λαρισαίος φίλος του, ο ανθυπολοχαγός Χαράλαµπος Λούφας, του κάνει το γνωστό πορτρέτο -

φωτογραφία. Τόσο ξένη του φαίνεται η φορεσιά του καπετάνιου, που σχολιάζει: φαντάσου τι κωµικόν

θα ήτο και τι µαρτύριον δι� εµέ, αν επέστρεφα άπρακτος, να βλέπω τη φάτσα µου έτσι µασκαρεµένην.

    Στο τέλος της επιστολής ξεσπάει σε λυγµούς οσάκις σας συλλογίζοµαι µου έρχονται αυτοµάτως

δάκρυα εις τα µάτια και τρέχουν, τρέχουν σιωπηλά και κάτι µε σφίγγει εις τον λαιµόν.

 

 

Ο µατωµένος γάµος

    Μετά το θάνατο του Μελά, το Μακεδονικό Κοµιτάτο ορίζει ως νέο γενικό αρχηγό τον κρητικό

ανθυπολοχαγό πεζικού Γεώργιο Κατεχάκη (Ρούβα). Ο Κατεχάκης περνάει τα σύνορα στις 20

Οκτωβρίου, επικεφαλής συµµορίας 25 αντρών, µεταξύ των οποίων βρίσκονται οι Κορεστιάνοι

∆ηµήτρης Νταλίπης και Σίµος Στογιάννης, ο Σερραίος ∆ούκας Γαϊτατζής και οι Κρητικοί Παύλος

Γύπαρης και Ιωσήφ Κουντουράκης.

    Στις 27 Οκτωβρίου βρίσκεται κοντά στο χωριό Κοσταράντζα όπου συναντιέται µε τις συµµορίες του

Καούδη και του Καραλίβανου. ΄Ολοι µαζί, µετά διήµερη παραµονή, µεταβαίνουν στη Μπλάτσα [Blaca]

. [19] Εκεί, οι Πύρζας και Καραλίβανος µε τους άντρες τους, φεύγουν για να επιστρέψουν στην

Ελλάδα, οι δε Κατεχάκης και Καούδης µε τους υπόλοιπους πάνε στο Λέχοβο, όπου βρίσκονται το βράδι

της 29ης Οκτωβρίου.

    Στο Λέχοβο, έρχονται και τους συναντούν οι Πούλακας και Βρανάς µε τους άντρες τους. ΄Ολοι µαζί

τώρα φτάνουν τα 36 άτοµα. Εκεί, µαθαίνουν στις 9 Νοεµβρίου, από δυο καταδότες απ� το χωριό

Ζέλενιτς [Zelenich] , [20] έναν τουρκαλβανό χωροφύλακα ονόµατι Σούλιο και ένα χριστιανό ονόµατι

Γραµµενόπουλο, ότι την Κυριακή 13 Νοεµβρίου, ο εξαρχικός παπάς του Ζέλενιτς παντρεύει την ανιψιά

του. Ο Κατεχάκης αποφασίζει, µε τη σύµφωνη γνώµη όλων, να µατώσει το γάµο.

    Σάββατο βράδι, έρχεται ο Σούλιος και τους οδηγεί στο χωριό του.

    Το ένα µέρος του σώµατος υπό τον Κατεχάκη κυκλώνει το χωριό απ� έξω, ο δε Καούδης µε τους

υπόλοιπους µπαίνει µέσα, και µε τις οδηγίες του Σούλιου, τοποθετεί τους άντρες γύρω απ� τη γειτονιά

που θα κτυπούσε.

    Φτάνουν στο σπίτι του παπά. Εισερχόµεθα µέσα, σηµειώνει ο Καραβίτης, αλλά δεν ευρίσκουµε παρά

µία γρηά. ΄Ισως να είναι η παπαδιά. Με τη γρηά δεν µπορεί να συνεννοηθή κανείς. ΄Οτι και να της πουν

εκείνοι που γνωρίζουν την γλώσσα της, δεν ακούν τίποτα άλλο από �νε ζναµ� (δεν γνωρίζω). [21]

    Προφανώς ο γάµος γινόταν σε άλλο σπίτι. Χωρίς να βιάζονται, το ρίχνουν στο πλιάτσικο. Εγέµισε το

σπίτι όλη η παρέα του Πούλακα, λέει ο Καούδης. Ανέβηκα πάνω και τί να ιδώ, µια σάλα µεγάλη και την

παπαδιά να στέκει στη µέση της σάλας τροµαγµένη, να κρατεί µια λάµπα να έχουν δύο - τρία µπαούλα

ανοιγµένα και σκορπισµένα ρούχα και να ψάχνουν, άλλοι τα ρούχα και άλλοι τες γωνίες για λάφυρα. [22]

    Ψάχνουν στο χωριό και βρίσκουν το σπίτι του Στογιάν Γκότεφ. Εκεί γινόταν ο γάµος. Από µέσα

ακουγόταν µουσική και τραγούδι. Ο ∆ούκας, γράφει ο Κλειδής, κτύπησε κι είπε στη γλώσσα της γυναίκας

πως είναι καλεσµένος. Του άνοιξε, τη µαχαίρωσε και τους άνοιξε. Μπήκαν οχτώ και φθάσανε τη σκάλα.

Τέσσερις την ανέβηκαν και στάθηκαν στην κλειστή πόρτα του σπιτιού, τέσσερις µείνανε στο πρώτο σκαλί

να προσέχουν�Βγήκε και άλλη γυναίκα. Στο πρώτο σκαλί τη µαχαίρωσαν. [23]

    Ανέρχοµαι, διηγείται ο Καραβίτης, εις την σκάλα. Με ακολουθούν κάµποσοι, ο ένας πίσω από τον

άλλο�Ανοίγω την πόρτα, είναι γεµάτη γυναίκες. Με την πρώτη µατιά διακρίνεται η νύφη από τα στολίδια

του στήθους της. Κλείω την πόρτα αµέσως και γυρίζω το κλειδί.  [24] Πριν κλειδώσει την πόρτα,

µαχαιρώνει µια γυναίκα.
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    Ανοίγουν την πόρτα της κάµαρας που γίνεται το γλέντι και ανοίγουν πυρ σε κάθε κατεύθυνση. Ο

Γύπαρης που παίρνει µέρος στη σφαγή, παροµοιάζει την επίθεση της συµµορίας, µε την επίθεση του

γερακιού σε κοπάδι πουλιών. Εδοκίµαζαν, γράφει, να φύγουν, µα παντού αντίκρυζαν τις µαύρες κάννες

των ελληνικών τουφεκιών. [25]

    Χαµηλά και όσο το δυνατόν οριζοντίως, λέει ο Καραβίτης, διευθύνω το όπλο για να ευρίσκη

περισσότερα κορµιά. Εις την στιγµιαία λάµψη κάθε πυροβολισµού φαίνονται τα κορµιά σαν ένα πολύποδο

τέρας που ασπαίρει στο αίµα του και εκτείνει προς όλας τας διευθύνσεις χέρια ποδάρια, δίκην πλοκάµων

οκταποδιού. [26]

    Η ελληνική συµµορία ολοκληρώνει τη σφαγή. Από όσους ήταν εις το σπίτι µέσα κανένας δεν έµεινε

γερός. Το όλον ήσαν καµµιά τριανταριά, γράφει ο Καραβίτης. [27] Ο Γύπαρης [28] διορθώνει τον

Καραβίτη, και ανεβάζει τον αριθµό των αιµατοκυλισµένων κορµιών που βρίσκονταν καταγής την ώρα

που αναχωρούσε η συµµορία, σε 47. Σαράντα άντρες και τρεις γυναίκες νεκροί, είναι ο απολογισµός

του Κλειδή. [28]

    Καθ� όλη τη διάρκεια του µακελειού, το οθωµανικό στρατιωτικό απόσπασµα που βρισκόταν στη

Νέβεσκα, παραµένει στη θέση του αδρανές. Η κατηγορία για παθητική συνεργασία του µε τους έλληνες

συµµορίτες, διατυπώνεται επίσηµα, από τους προξένους όλων των µεγάλων ευρωπαϊκών δυνάµεων της

εποχής.

    Ο πρόξενος της Αυστρίας στο Μοναστήρι, γράφει χαρακτηριστικά: Από τη Νέβεσκα στο Ζέλενιτς η

απόσταση είναι µισή ώρα. Υπολογίζεται ότι το γεγονός συνέβη κατά τις 9 τη νύκτα και ότι ρίχθηκαν περί

τους 200 πυροβολισµοί. Στη Νέβεσκα ο στρατός και οι 10 χωροφύλακες κατ� εντολή του Μουδίρη

έµειναν αδρανείς και επισκέφτηκαν το Ζέλενιτς την επόµενη µέρα. [29]

    Ο µατωµένος γάµος του Ζέλενιτς είναι η πρώτη µαζική σφαγή που πραγµατοποιούν οι έλληνες

µισθοφόροι στη Μακεδονία.

 

Η είσοδος της συµµορίας του Βάρδα

    Ο Καούδης, στα αποµνηµονεύµατα του, γράφει σχετικά: Ο µακαρίτης ο Μελάς, όταν επέρασεν τον

ανήφορον, είχε µαζί του τρεις παλαιούς ληστές, τον Καραλίβανον, τον Βισβίκην, τον Αριστείδην από την

Καστοριά, δεν ξεύρω το υπώνυµόν του  [Μαργαρίτης] . [30] Αυτοί λοιπόν σε όποιον σπίτι έµπαιναν

εζητούσαν και παράδες, λίρες. Οι χωρικοί όµως εφοβόντουσαν και δεν το µαρτυρούσαν, σιγά σιγά όµως

και αφού οι Κοζανίτες παρέδωσαν τον Καραλίβανο µε τον Βισβίκη στον στρατόν, διότι οι ίδιοι τον

επρόδωσαν, αφού είδαν ότι βρήκαν το µπελά τωνε να τους υποχρεώνει να του µαζεύουν παράδες, δήθεν

ότι τα παιδιά θέλουν κάπες, θέλουν τσαρούχια και λπ. [31]

    Λίγες µέρες µετά τη σύλληψη του Καραλίβανου, αποστέλλεται προς τον έλληνα υπουργό

Εξωτερικών µία επιστολή από το προξενείο Μοναστηρίου, που υπογράφει ο Σ. Λεβίδης και στην οποία

γίνεται γνωστό ότι µαζί µε τον Καραλίβανο ο οθωµανικός στρατός συνέλαβε επίσης τρεις οπαδούς του,

κατάσχεσε δε σηµαντικά απόρρητα έγγραφα σχετικά µε τη δράση των ελληνικών συµµοριών.

    Ο Λεβίδης ωστόσο δεν είναι ανήσυχος, γιατί η οθωµανική διοίκηση µέσα από την ανάγνωση των

κατασχεµένων εγγράφων πείστηκε ότι ο σκοπός του ελληνικού κοµιτάτου είναι ουδόλως εχθρικός προς

την Τουρκίαν. Απεναντίας διέτασσε τα εν Μακεδονία σώµατα και κέντρα αυτού, όπως εν αδελφική

συµπνοία µετά των Τούρκων εργασθώσιν. ΄Οχι µόνο δε ν� αποφεύγωσιν επιµελώς σύγκρουσιν µετά του

τουρκικού στρατού, αλλά στην ανάγκη να µην αρνηθώσι παροχήν συνδροµήν και εις τους Τούρκους.

    Ο Λεβίδης ενηµερώνει επίσης τον έλληνα υπουργό, ότι ο αρχηγός της χωροφυλακής διεβεβαίωσε τον

κ. Χωναίον ότι και ο Γεν. ∆ιοικητής είνε της γνώµης ότι οι συλληφθέντες πρέπει ν� αφεθώσιν ελεύθεροι,

αλλ� ίνα µη διεγείρη τούτο τας διαµαρτυρίας των ξένων, καλόν είνε η αποφυλάκισίς των να γείνη δια της

δικαστικής οδού. [32]
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    Είναι δε ο ίδιος ο Λεβίδης, που εννέα µέρες πριν σε άλλη επιστολή του, χαρακτηρισµένη ως όλως

απόρρητος, έγραφε στον υπουργό Εξωτερικών, για το ζήτηµα της ελληνοτουρκικής συµµαχίας στο

µακεδονικό, τα εξής εξόχως αποκαλυπτικά:

    Θέλω λάβη την τιµήν να εκθέσω τη Υµετέρα Εξοχότητι τας εντυπώσεις, ας απεκόµισα εκ της διαµονής

µου εν Μακεδονία εν σχέσει προς την ψυχολογικήν κατάστασιν του Μακεδόνος και τα αισθήµατα αυτού

απέναντι τοιάσδε ή τοιάσδε Ελληνικής πολιτικής, και τούτο όπως έχη η Β. Κυβέρνησις υπ� όψει αυτής,

καίτοι ίσως εκ περισσού, την ταπεινήν µου γνώµην, ης βάσις είνε η απόλυτος ανάγκη, όπως διαγραφή εις

τους αρχηγούς των Ελληνικών συµµοριών καθωρισµένη στάσις, άνευ του οποίου κινδυνεύοµεν να

δηµιουργήσωµεν χάος εν Μακεδονία, να συντελέσωµεν εις τον σχηµατισµόν ρεύµατος πολιτικού, το οποίον

να παρασύρη ηµάς [�].

    Οι Τούρκοι, ως πολλαχόθεν µοι βεβαιούται κλείουσι τους οφθαλµούς απέναντι των Ελληνικών

συµµοριών και ενεργειών[�]. Ουδεµία εκ των υπό ΄Ελληνα αξιωµατικόν συµµοριών συνεκρούσθη µέχρι

τούδε προς τους Τούρκους [�]. Εάν µεν αι ελληνικαί συµµορίαι συστηµατικώς δεν έρχονται εις

σύγκρουσιν προς τα Τουρκικά αποσπάσµατα, θέλοµεν υποστή µεγάλην απώλειαν, την εκ της

απογοητεύσεως των ηµετέρων γεννηθησοµένην και την εκ της κατακραυγής της Ευρωπαϊκής κοινής

γνώµης [�].

    Ελληνοτουρκική συνεννόησις έσται πολυτιµοτάτη αν µη απαραίτητος ηµίν κατά το παρόν, αλλά

συµµαχία ή συνεννόησις φανερά και πασίγνωστος προσπίπτουσα εις τας όψεις πάντων έσται επιζηµία.

Αρκεί καλή θέλησις εκ µέρους της Υψηλής Πύλης, όπως καθορισθή απλώς η στάσις των Τουρκικών Αρχών

απέναντι των Ελληνικών συµµοριών [�]. Οι Τούρκοι δεν εισί ξένοι προς τα τεχνάσµατα. Εάν αφ� ενός

εδέχοντο, όπως δοθώσι ευρισκόµεναι διαταγαί, όπως όχι µόνον µη καταδιώκονται ή συλλαµβάνονται

΄Ελληνες συµµορίται, αλλ� επί πλέον προς το θεαθήναι συµπλέκονται ενίοτε υπεκφεύγουσαι πάντοτε [�].

    Ο Καϊµακάµης Φλωρίνης έλεγε προ τινος τω ηµετέρω ∆ιερµηνεί κ. Χωναίω ότι βεβαίως θα συνέπραττον

οι Τούρκοι τοις ΄Ελλησιν, αλλά δέον να µη προβαίνωσιν οι τελευταίοι εις πράξεις, οία η του Ζέλενιτς

επίθεσις, ότε παρά πάσαν προσπάθειαν καθίσταται αδύνατον να καλυφθώσιν τα γιγνόµενα ένεκα της

παρουσίας εν Μακεδονία τόσων ξένων απεσταλµένων.[33]
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