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ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΨΗΛΟΣ

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ:
Η “ΑΓΝΩΣΤΗ” ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ 

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΟΥΡΚΙΑ, 1908-1909

Τό πρώτο εξάμηνο τού 1908 ή ελληνική κυβέρνηση του Γεωργίου Θεοτόκη 
είχε στρέψει τήν προσοχή της άπό τή Μακεδονία στο Κρητικό ζήτημα καί 
στο επίκαιρο θέμα τής ένωσης του έλληνικοΰ σιδηροδρομικού δικτύου μέ τό 
οθωμανικό σύστημα μέσω τής προτεινόμενης γραμμής Λάρισα-Θεσσαλο- 
νίκη Τό ελληνικό πολιτικό κατεστημένο θεωρούσε ότι οί συνθήκες στή 
Μακεδονία ήταν κατάλληλες για μία τέτοια κίνηση. Πράγματι, ή ελληνική 
υπεροχή στις οθωμανικές επαρχίες Μοναστηριού καί Θεσσαλονίκης (έργο 
τοΰ ελληνικού επαναστατικού κινήματος καί τής δραστηριότητας των τοπι
κών προξενικών καί πατριαρχικών αρχών άπό τό 1904) είχε εδραιωθεί σέ 
τέτοιο βαθμό ώστε να υποχρεώσει ακόμη καί τα ισχυρά βουλγαρο-μακεδο- 
νικά κομιτάτα σέ συνεχή άναδίπλωση καί ύποχιόρηση1 2.

Διεθνείς εξελίξεις καί τα δραματικά γεγονότα στή γειτονική χώρα στις 
άρχές ’Ιουλίου τού 1908, όμως, ώθησαν τήν ελληνική κυβέρνηση να έπανα- 
καθορίσει τις προτεραιότητες τής εξωτερικής της πολιτικής. Ή συνάντηση 
κορυψής Άγγλίας-Ρωσίας σέ έπίπεδο μοναρχών στο λιμάνι τής Βαλτικής 
Ρίβαλ στις άρχές ’Ιουνίου 1908 συνοδεύτηκε άπό φήμες για νέο πακέτο 
μεταρρυθμίσεων στή Μακεδονία. Ήταν λιγότερο οί φήμες για αλλαγές στήν

1. Foreign Office Confidential Print, Further Correspondence Respecting the Affairs 
of South-eastern Europe 881/9316 Constantinople Embassy to Foreign Office / 25-3- 
1908 / no. 142 / Barclay to Grey. 'Ιστορικό ’Αρχείο τοΰ Υπουργείου ’Εξωτερικών 
(Ι.Α.Υ.Ε.) / 1908 / φάκ. 88.1.3. / Γενικό Προξενείο Θεσσαλονίκης / 4/17-8-1908 / άρ. 
790 / Κανελλόπουλος προς Μπαλτατζή / ’Αναφορά ’Ιουλίου.

2. Βλ. D. Dakin, The Greek Struggle in Macedonia 1897-1913, Θεσσαλονίκη, Institu
te for Balkan Studies, 1966.
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οικονομική επιτροπή καί στήν οργάνωση τών κινητών μονάδων τής οθωμα
νικής χωροφυλακής και περισσότερο ή πιθανότητα διορισμού χριστιανού 
(πιθανόν Βούλγαρου) Γενικού Διοικητή στή Μακεδονία πού θορύβησε τήν 
’Αθήνα3. Μια τέτοια εξέλιξη, πίστευαν δικαιολογημένα οί Έλληνες ηγέτες, 
θά μπορούσε να οδηγήσει στήν πολιτική αυτονομία τής Μακεδονίας καί 
στήν τελική ενσωμάτωσή της στή Βουλγαρική Ηγεμονία κατά τό πρότυπο 
τής ’Ανατολικής Ρωμυλίας τού 18864. Σέ μιά τέτοια περίπτωση, τά ελληνικά 
μεγαλοϊδεατικά σχέδια γιά απελευθέρωση τών ελληνικών πληθυσμών τής 
Μακεδονίας καί Θράκης καί προσάρτηση αυτών τών περιοχών στον εθνικό 
κορμό θά ματαιώνονταν οριστικά.

Δέν ήταν μόνο ή άγγλο-ρωσική σύνοδος κορυφής στό Ρίβαλ πού άσκησε 
επιρροή στήν ελληνική πολιτική. ΓΗ νεοτουρκική επανάσταση πού ξέσπασε 
στή Μακεδονία στις 4 ’Ιουλίου 1908 έμελλε να εισαγάγει νέα ποιοτικά στοι
χεία όσον άφορά στή στάση τής έλληνικής κυβέρνησης απέναντι στήν όμορη 
αύτοκρατορία. Είναι άλήθεια ότι σχεδόν σύσσωμη ή ελληνική πολιτική κοι
νότητα καί ή κοινή γνώμη δέχθηκαν μέ Ικανοποίηση τήν επικράτηση τών 
νεωτεριστών Νεότουρκων5. Μέ τήν ίδια, αν όχι μεγαλύτερη, ικανοποίηση 
έγιναν δεκτές οί εξαγγελίες τής Επιτροπής «'Ένωση καί Πρόοδος» - κινη
τήριας δύναμης τού συνταγματικού κινήματος - γιά άδελφότητα, δικαιοσύ
νη, ίσοπολιτεία καί συνταγματική ελευθερία γιά όλους τούς ’Οθωμανούς 
πολίτες, ανεξάρτητα από εθνότητα καί θρήσκευμα.

’Από τήν άλλη πλευρά, οί βασικοί συντελεστές τού ελληνικού αγώνα στή 
Μακεδονία (1904-1908) έτειναν να υιοθετήσουν π ιό προσεκτικές καί ρεαλι
στικές απόψεις τόσο γιά τό νεοτουρκικό φαινόμενο όσο καί γιά τό μέλλον 
τής έλληνικής δράσης στή Μακεδονία. "Αλλωστε, ή άμεση διάλυση τών χρι
στιανικών αντάρτικων ομάδων καί ή ειρήνευση τών Μακεδονικών επαρ
χιών δημιουργούσαν νέα κοινωνικο-πολιτικά δεδομένα, άλλάζοντας ριζικά 
τή μορφή καί τό πλαίσιο τής διαβαλκανικής διαμάχης γιά τή Μακεδονία6.

’Αξιόλογα στελέχη τού Μακεδονικού αγώνα, όπως π.χ. ό διευθυντής 
τού Γενικού Προξενείου Θεσσαλονίκης Ευθύμιος Κανελλόπουλος, ύποστή-

3. Ι.Α.Υ.Ε. / 1908 / φάκ. 91.1.2. / Πρεσβεία Κωνσταντινούπολης / 30/12-8-1908 / 
άρ. 742 / Γρυπάρης προς Μπαλτατζή.

4. Στό lóto.
5. S. Papadopoulos, «La Révolution des Jeunes-Turcs et l’opinion publique en 

Grèce», Balkan Studies21/\ (1986), σσ. 129-137· βλ. σσ. 131-132.
6. C. Psilos, The Young Turk Revolution and the Macedonian Question 1908-1912, 

διδ. διατρ., Leeds, Dept, of Russian and Slavonic Studies, 2000· βλ. σσ. 113-118.
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ρίζαν öu σέ μια περίοδο πού οί έλληνο-μακεδονικές επαναστατικές δυνά
μεις είχαν τήν πρωτοκαθεδρία στή νότια Μακεδονία καί αύξαναν τήν επιρ
ροή τους στήν κεντρική, όποιαδήποτε αλλαγή στο τοπικό status quo ήταν 
πιθανό να υπονομεύσει τήν ελληνική υπεροχή καί να βλάψει τά εθνικά 
συμφέροντα. Ειδικά, ή αποδιοργάνωση των ελληνικών αντάρτικων ομά
δων καί ή απομάκρυνσή τους άπό τή Μακεδονία στερούσαν άπό τό έλλη- 
νο-πατριαρχικό στρατόπεδο τό ισχυρότερο εργαλείο άσκησης πολιτικής 
έπιρροής καί φυλετικής-έθνικιστικής προπαγάνδας στούς τοπικούς πληθυ
σμούς 7.

Προς τά τέλη τού καλοκαιριού τού 1908, άρχισαν νά διαφαίνονται τά 
πρώτα άρνητικά δείγματα για τά έλληνικά συμφέροντα στή Μακεδονία: 
έπαναδραστηριοποίηση τών βουλγαρο-μακεδονικών κομιτάτων καί τής 
Εξαρχίας· ένίσχυση τών ρουμανιζόντων στήν έπαρχία Θεσσαλονίκης· 
πρώιμα σημάδια ένός νεόκοπου άλλά έπικίνδυνου τουρκικού έθνικισμοΰ 
σέ σχέση μέ τά δικαιώματα καί τή θέση τών μή τουρκικών έθνοτήτων στή 
χώρα8 9. ’Αντιμέτωπη μέ τις νέες προκλήσεις αλλά καί τούς κινδύνους πού 
φαίνονταν νά προκύπτουν για τό έλληνικό στοιχείο άπό τήν έπικράτηση 
τού νεοτουρκικού καθεστώτος στήν Τουρκία, ή κυβέρνηση Θεοτόκη άρχισε 
νά έπανεξετάζει τήν πιθανότητα συνέχισης τής ένοπλης έπαναστατικής δρά
σης στή γειτονική χώρα.

Οί συγκεκριμένοι κυβερνητικοί σχεδιασμοί έτειναν νά συμπέσουν όχι 
μόνο μέ τις άπόψεις τών Ελλήνων προξένων στή Μακεδονία αλλά καί μέ 
τις θέσεις διακεκριμένων πολιτικών καί στρατιωτικών στελεχών, όπως ό 
"Ιων Δραγούμης, ο ’Αθανάσιος Σουλιώτης-Νικολάίδης καί ό έπικεφαλής 
τής Μακεδονικής ’Επιτροπής συνταγματάρχης πυροβολικού Παναγιώτης 
Δαγκλής ". Οί παραπάνω άξιωματοΰχοι συμβούλευαν τήν κυβέρνηση νά 
άξιοποιήσει τό παλαιό έπαναστατικό δίκτυο στήν ’Ήπειρο, τή Μακεδονία

7. Ι.Α.Υ.Ε. / 1908 / φάκ. 88.1.3. / Γενικό Προξενείο Θεσσαλονίκης / 4/17-8-1908 / 
άρ. 790 / Κανελλόπουλος προς Μπαλτατζή / ’Αναφορά ’Ιουλίου. Οί Έλληνες πρό
ξενοι στό Μοναστήρι, τήν Καβάλα καί τό Δεδεαγάτς συμμερίζονταν τις αντιλήψεις 
καί τον προβληματισμό τού Κανελλόπουλου.

8. Ι.Α.Υ.Ε. / 1908 / φάκ. 85.3. / Γενικό Προξενείο Θεσσαλονίκης / Κανελλόπου
λος προς Μπαλτατζή / ’Αναφορά για τά Γεγονότα καί τήν Κατάσταση στήν Περιφέ
ρεια Θεσσαλονίκης για τό 1908.

9. Β. Γούναρης, «Ό Μακεδονικός ’Αγώνας στό τέλος του. Προσπάθειες άνα- 
διοργάνωσης καί καινούργιες κατευθύνσεις», στό Ό Μακεδονικός "Αγώνας. Συμπό
σιο 28/10-2/11/1984, Θεσσαλονίκη, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1987, σσ. 113- 
124· βλ. σ. 118.
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καί τή Θράκη καί να συγκροτήσει μια νέα, πιο δυναμική καί εκτεταμένη 
οργάνωση μέ στόχο τή διάδοση του ελληνικού πολίτικου προγράμματος.

Στα τέλη Αύγουστου 1908, ή ελληνική κυβέρνηση εξουσιοδότησε τόν 
συνταγματάρχη Δαγκλή να προχωρήσει στή σύσταση ανεπίσημης μυστι
κής ύπηρεσίας, ή όποια ονομάστηκε Πανελλήνιος ’Οργάνωση (Π.Ο.). Ώς 
διάδοχος τής Μακεδονικής Επιτροπής, ή Π.Ο. έθεσε ύπό τόν έλεγχό της 
τά “ειδικά γραφεία” των προξενείων καί όλα τα τοπικά κέντρα πολιτικής 
καί παραστρατιωτικής προπαγάνδας πού δραστηριοποιούνταν στην Εύ- 
ρωπαϊκή Τουρκία Στήν Π.Ο. ενσωματιόθηκε καί ή ’Οργάνωση Κωνστα
ντινουπόλεως (Κ.Ο.), πού είχε ήδη δημιουργηθεί ύπό τήν καθοδήγηση 
των Σουλιώτη - Δραγούμη μέ αρχικό σκοπό τήν αντιμετώπιση τής βουλ
γαρικής δράσης στή Θράκη. Παρά τις αντιδράσεις τής ελληνικής 
πρεσβείας στήν Κωνσταντινούπολη ", ή Κ.Ο. «κατάφερε να εδραιωθεί 
καί να διεξάγει τή μυστική εθνική εργασία στήν περιφέρεια τής Πόλης». 
Ή Κ.Ο. λειτουργούσε ανεξάρτητα καί δέν ύπαγόταν ούτε στήν πρεσβεία 
ούτε στήν προξενική αρχή. Διατήρησε όμως στενή επαφή μέ τήν Π.Ο. καί 
τήν ήγεσία της '2.

Ό σχεδιασμός τής επαναστατικής στρατηγικής καί δράσης τής Π.Ο. 
βασίστηκε σέ τρεις άξονες: α) στή συνένωση καί τήν κινητοποίηση όλων 
των πατριωτικών δυνάμεων τού έθνους ύπό τήν ήγεσία καί τήν καθοδήγηση 
τής Π.Ο.· β) στήν ανάγκη δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου επαναστατικού 
μηχανισμού στήν ’Ήπειρο, τή Μακεδονία, τή Θράκη, τό Αιγαίο καί τή 
Μικρά ’Ασία· γ) στήν άρτια προετοιμασία των ελληνικών πληθυσμών γιά 
τό ενδεχόμενο μιας έλληνο-τουρκικής ένοπλης σύγκρουσης άλλά καί γιά 
τήν άντιμετώπιση των βουλγαρο-μακεδονικών κομιτάτων10 11 12 13.

10. Π. Γ. Δαγκλής, "Αναμνήσεις - 'Έγγραφα - "Αλληλογραφία. Τό "Αρχείον του, 
’Αθήνα, Βιβλιοπωλείο Βαγιονάκη, 1965, τόμος Α’, 359-360 (επιμέλεια Λευκοπα- 
ρίδη).

11. Ό "Ελληνας πρέσβης στήν Κωνσταντινούπολη ’Ιωάννης Γρυπάρης άντιτίθε- 
το στήν ίδρυση τής Κ.Ο. καί στή μυστική δράση των Σουλιιότη - Δραγούμη. Δίσταζε 
όμως νά πάρει μέτρα κατά τής Κ.Ο. χωρίς τήν έγκριση τής ελληνικής κυβέρνησης.

12. Ά. Σουλιώτης-Νικολαϊδης, Ή Όργάνωσις Κωνσταντινουπόλεως, ’Αθήνα, 
έκδ. Δωδώνη, 1984, τόμος Α'. Δαγκλής, ό.π., σσ. 328-331, σ. 390.

13. Ι.Α.Υ.Ε. / 1909 / φάκ. ΑΑΚ-Π.Ο. / ’Αθήνα / Κανονισμός τής II.Ο. / άρθρο 1 / 
Έγγραφο χωρίς ημερομηνία καί αριθμό κατάταξης. Ι.Α.Υ.Ε. / 1909 / φάκ. ΑΑΚ- 
Π.Ο. / Γενικό ’Αρχηγείο ’Αθηνών προς Υπουργείο ’Εξωτερικών / 28/10-6-1909 / 
Δαγκλής προς Μαυρομιχάλη. F.O. 881 / 9531 Athens Embassy to Foreign Office / 

1 -4-1909 / no. 46 / Elliot to Grey.
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’Από τήν άρχή, ό συνταγματάρχης Δαγκλής καί ή ηγετική του ομάδα, 
πού άπαρτιζόταν από εμπείρους στρατιωτικούς μέ θητεία σέ επαναστατικά 
κινήματα (Τσόντος-Βάρδας, Μαστραπάς, Μαζαράκης, Κάκκαβος, Ταβου- 
λάρης, Ζυμβρακάκης, Όθωναιος κ.ά.), έδωσαν προτεραιότητα στήν πληρέ
στερη προετοιμασία τής οργανωτικής δομής καί τής διοικητικής λειτουρ
γίας τής Π.Ο. Προσπαθώντας να εξαλείψει τις δυσλειτουργίες πού είχαν 
παρατηρηθεί στή Μακεδονική Επιτροπή (έλλειψη πειθαρχίας, κακοδιαχεί
ριση, προσωπικές στρατηγικές καί έριδες), ό Δαγκλής έθεσε ώς πρώτο στό
χο τήν εύρυθμη καί πειθαρχημένη λειτουργία τής νέας υπηρεσίας.

Τό επιχειρησιακό κέντρο τής Π.Ο. ήταν τό Γενικό ’Αρχηγείο ’Αθηνών 
υπό τήν καθοδήγηση τού Δαγκλή καί τών συνεργατών του. Σχηματίστηκε 
στρατιωτική επιτροπή μέ βασική άποστολή τήν οργάνωση, τή διεύθυνση, τή 
συστηματική προετοιμασία καί τή διεξαγωγή τού επαναστατικού άγώνα σέ 
όλες τις έλληνοκατοικημένες επαρχίες τής Εύρωπαϊκής Τουρκίας. Σέ κάθε 
υπόδουλη επαρχία αντιστοιχούσε ένα τμήμα τής Π.Ο., τήν ήγεσία τού οποί
ου είχε άναλάβει ανώτερος αξιωματικός14.

Τό Γενικό ’Αρχηγείο τών ’Αθηνών βρισκόταν σέ διαρκή συνεργασία μέ 
τό επαναστατικό δίκτυο στήν Τουρκία. Τό επαναστατικό αύτό δίκτυο άπο- 
τελοΰσε ούσιαστικά μετεξέλιξη τού παλαιότερου ύπόγειου μηχανισμού πού 
είχε δομηθεί γύρω άπό τά “ειδικά γραφεία” τών ελληνικών προξενείων καί 
τα τοπικά κέντρα διενέργειας τής έθνικοπολιτικής καί παραστρατιωτικής 
δράσης. Ή ήγεσία τής Π.Ο. διατήρησε τήν αρχική δομή τού ύπάρχοντος 
συστήματος, τό όποιο χωριζόταν σέ περιφερειακά τμήματα, τοπικές ύπο- 
οργανώσεις καί κοινοτικές επιτροπές. Σέ σύντομο διάστημα, τό Γενικό 
’Αρχηγείο έστειλε αξιωματικούς τού στρατού, πολιτικούς πράκτορες καί 
διοικητικό προσωπικό για τή στελέχωση τών “ειδικών γραφείων” καί τών 
τοπικών προπαγανδιστικών οργανώσεων. Οί αξιωματικοί πού τοποθετήθη
καν στα “ειδικά γραφεία” όφειλαν να υποβάλλουν διμηνιαία έκθεση μέ τήν 
κατάσταση στήν περιφέρειά τους καί προτάσεις μέ τά άπαιτούμενα μέτρα 
για τήν καλύτερη προώθηση τής εθνικής εργασίας15..

Είναι αλήθεια ότι μέσα σέ λίγους μήνες ή II.Ο. κατόρθωσε να έπιτελέ- 
σει σημαντικό έργο, παρά τήν έλλειψη έξειδικευμένου στρατιωτικού προ
σωπικού, πόρων καί υλικών μέσων. Έως τούς πρώτους μήνες τού 1909, ή

14. Δαγκλής, <5.π., σσ. 359-364.
15. Ι.Α.Υ.Ε. / 1909 / φάκ. Προξενικές ’Αναφορές - Π.Ο. Δράση / ’Αθήνα / 1/14-7- 

1909 / Γενικό ’Αρχηγείο προς Τμήμα Άμισοΰ, Ι.Α.Υ.Ε. / 1909 / φάκ. Δ-4.2.2. / Προξε
νείο Καβάλας /16/29-3-1909 / άρ. 4 / ’Επαμεινώνδας προς Δαγκλή.
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Π.Ο. είχε δημιουργήσει μία βασική επαναστατική δομή στά κύρια αστικά 
κέντρα τής Ηπείρου, τής Μακεδονίας, τής Θράκης καί βέβαια στήν Κων
σταντινούπολη 16 17. Ελληνικές πηγές μαρτυρούν ότι τό Ηπειρωτικό καί τό 
Μακεδονικό τμήμα υπήρξαν τα πλέον ενεργά. Είναι χαρακτηριστικό ότι σέ 
ένα μόλις χρόνο τό Ηπειρωτικό τμήμα είχε έφοδιάσει τούς "Ελληνες τής 
’Ηπείρου μέ 15.000 όπλα. Επιπλέον, μέσω τού Ηπειρωτικού τμήματος ό 
Δαγκλής καί άλλοι άξιωματοΰχοι είχαν ξεκινήσει επαφές μέ ’Αλβανούς 
ηγέτες, όπως ό ’Ισμαήλ Κεμάλ μπέης καί ό μπέης τών Τιράνων Μουσταφά 
Φαζίλ πασά Τοπτάνι. Κύριο άντικείμενο αυτών τών ανεπίσημων διαβου- 
λεύσεων, πού διεξήχθησαν κατά τήν περίοδο 1909-1910 εν γνώσει τού ελλη
νικού Υπουργείου Εξωτερικών, ήταν ή διερεύνηση τής δυνατότητας συμ
φωνίας για κοινή έλληνο-αλβανική σύμπραξηι7.

Ή μυστική επαναστατική δράση τής Π.Ο. περιελάμβανε μία σειρά άπό 
δραστηριότητες: εξοπλισμό τών ελληνικών πληθυσμών· έξάπλωση τής έθνι- 
κοπολιτικής προπαγάνδας στις τοπικές κοινότητες· σχηματισμό μικρών 
αντάρτικων ομάδων δημιουργία δικτύου συλλογής πληροφοριών συν
δρομή στήν κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη τών ελληνικών πληθυσμών 
συλλογή στοιχείων γιά τουρκικούς στρατιωτικούς στόχους, εγκαταστάσεις 
καί στρατηγικής σημασίας υποδομές (σιδηρόδρομοι, τούνελ, γέφυρες, δρό
μοι κ.λπ.)18.

Παράλληλα, ή ήγεσία τής Π.Ο. σέ συνεννόηση μέ τήν ελληνική κυβέρνηση 
είχε ήδη αρχίσει να εξετάζει τήν περίπτωση “εγκατάστασης μυστικών γρα
φείων” στή Σμύρνη καί τή Μικρά ’Ασία. Τό Γενικό ’Αρχηγείο τών ’Αθηνών 
είχε μάλιστα ξεκινήσει επαφές μέ τοπικούς παράγοντες προς αυτή τήν 
κατεύθυνση. Άπό τήν αλληλογραφία τού ίδιου τού Δαγκλή μέ τόν Σμυρναΐο 
δικηγόρο Άρεάλη διακρίνεται ή συναντίληψη γιά τήν άνάγκη έξάπλωσης 
τού επαναστατικού δικτύου στή Σμύρνη. Οί επαφές Δαγκλή - Άρεάλη 
περιέχουν ενδείξεις γιά διακίνηση οπλισμού καί πυρομαχικών στή Σμύρνη, 
πιθανόν καί μέ τή συμμετοχή τής Κ.0.19 Παρ’ ολα αυτά, φαίνεται ότι οί

16. Γενικά ’Αρχεία τού Κράτους / ’Αρχείο Τσόντου-Βάρδα / 1909 / φάκ. 3 / Προ
ξενείο Μοναστηριού / 20/2-4-1909 / άρ. 226 / Ειδικό Γραφείο προς Γενικό ’Αρχηγείο.

17. Δαγκλής, δ.π., σσ. 411-412.
18. Ι.Α.Υ.Ε. / 1909 / φάκ. Προξενικά / ’Αθήνα / 25/7-6-1909 / άρ. 364 / Γενικό 

’Αρχηγείο προς Τμήματα· Μακεδονίας, Ι.Α.Υ.Ε. / 1909 / φάκ. Προξενικές ’Αναφο
ρές - Π.Ο. Δράση / ’Αθήνα / 1/14-7-1909 / Γενικό 'Αρχηγείο προς Τμήμα Άμισοϋ.

19. Ι.Α.Υ.Ε. / 1909 / φάκ. Προξενικές ’Αναφορές - Π.Ο. Δράση / Πρεσβεία Κων
σταντινούπολης / 24/7-5-1909 / άρ. 205 / Ειδικό ’Αρχηγείο προς Γενικό ’Αρχηγείο. 
Δαγκλής, δ.π., σσ. 394-395.
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παραπάνω ενέργειες δέν καρποφόρησαν, καθώς δέν υπάρχουν αποδείξεις 
γιά συγκρότηση ελληνικής έπαναστατικής οργάνωσης στή Μικρά ’Ασία.

Παρά τις αρχικές έπιτυχίες τής Π.Ο. σέ διοικητικό καί έπιχειρησιακό 
έπίπεδο, είναι σαφές ότι ή ηγεσία τής οργάνωσης δέν είχε μείνει ικανοποιη
μένη από τή δημιουργία ενός ύπόγειου-άνατρεπτικοΰ μηχανισμού στην 
Ευρωπαϊκή Τουρκία. Ό συνταγματάρχης Δαγκλής πίστευε ότι ή Π.Ο. θά 
έπρεπε να μετεξελιχθει σέ ένα άρτια οργανωμένο καί αποτελεσματικό 
πανελλήνιο έπαναστατικό κίνημα. Ό αρχηγός τής Π.Ο. είχε έγκαιρα δια- 
γνώσει ότι, έφόσον ή ελληνική κυβέρνηση συνέχιζε να αντιμετωπίζει τήν Π.Ο. 
μόνον ώς έναν Ιδιωτικό μηχανισμό πού λειτουργούσε ανεξάρτητα, χωρίς να 
συνδέεται άμεσα μέ τήν κεντρική διοίκηση, οί πιθανότητες νά έκπληρώσει ή 
οργάνωση τά μεγαλεπήβολα σχέδια τής ήγεσίας της ήταν έλάχιστες.

Τό πάγιο αίτημα τού Δαγκλή ήταν ή αναβάθμιση τής Π.Ο. σέ έπίπεδο 
έπίσημης κρατικής υπηρεσίας ένσωματωμένης στό έλληνικό Υπουργείο 
Εξωτερικών. Ή Π.Ο., σύμφωνα μέ τόν Δαγκλή, δέν θά έπρεπε νά παραμεί- 
νει μία στενά μιλιταριστική-άνατρεπτική οργάνωση μέ άρτηριοσκληρωτική 
δομή, άλλα νά προσλάβει καί σαφή πολιτικο-οικονομικό χαρακτήρα. Γιά νά 
είναι ικανή νά προωθήσει καλύτερα τήν έθνική έργασία στά οικονομικά, 
έκπαιδευτικά καί πολιτιστικά ζητήματα τού υπόδουλου ελληνισμού ή Π.Ο. 
είχε ανάγκη άπό ένα ανεξάρτητο πολιτικό τμήμα20.

Επανδρωμένο μέ ικανούς πολιτικούς αναλυτές καί ειδικούς έπιστήμο- 
νες, τό πολιτικό τμήμα τής Π.Ο. θά συνεργαζόταν στενά μέ τή στρατιωτική 
έπιτροπή προκειμένου νά άνταποκρίνεται άμεσα καί άποτελεσματικά στις 
άνάγκες τού έθνικοϋ άγώνα καί στά αιτήματα τού άλύτρωτου ελληνισμού. 
Μέ άνασυγκροτημένη οργανωτική δομή, διοίκηση καί νέα άντίληψη ή Π.Ο. 
θά μπορούσε νά άνταποκριθεΐ μέ έπιτυχία στις αύξημένες άνάγκες τής διεύ
θυνσης καί τής διεξαγωγής τού ελληνικού έπαναστατικού άγώνα στήν 
Τουρκία.

Ή παραπάνω δέσμη ιδεών τού συνταγματάρχη Δαγκλή δέν ήταν άγνω
στη στήν κυβέρνηση Θεοτόκη. ’Ήδη, στις 26 Φεβρουάριου 1909, ό Δαγκλής 
είχε ζητήσει άπό τόν ύπουργό Εξωτερικών Γεώργιο Μπαλτατζή τή συγκρό
τηση μιας πολιτικής έπιτροπής. Άποτελούμενη σέ πρώτη φάση άπό τρία 
μέλη - Στρέιτ, Άνδρεάδη καί Εύαγγελίδη - ή πολιτική έπιτροπή προοριζό
ταν νά άποτελέσει αύτόνομο τμήμα, τό όποιο θά συνεργαζόταν μέ τήν άνώ- 
τατη διοίκηση τής Π.Ο.21 Τό αίτημά του παρέμεινε άναπάντητο.

20. Δαγκλής, δ.π., σο. 421-422.
•21. Στό ίδιο.
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Ή κρατική αδιαφορία δέν πτόησε όμως τον αρχηγό τής Π.Ο. Λίγους 
μήνες αργότερα, στίς 10 Ιουνίου 1909, ό Δαγκλής κατέθεσε στήν κυβέρνηση 
μια σειρά καλά μελετημένων καί τεκμηριωμένων προτάσεων μέ στόχο τήν 
οργανωτική ανασυγκρότηση καί τήν επιχειρησιακή αναβάθμιση τής Π.Ο. Τό 
νέο σχέδιο Δαγκλή προέβλεπε τή δημιουργία ενός ειδικού τμήματος μέσα 
στό 'Υπουργείο Εξωτερικών, τό όποιο θά λειτουργούσε ως μυστικό κανάλι 
επικοινωνίας άνάμεσα στό υπουργείο καί τήν Π.Ο. Τό ειδικό αυτό τμήμα 
θά άναλάμβανε νά ικανοποιεί τά αιτήματα τής Π.Ο. σέ προσωπικό, οικονο
μικούς πόρους, προμήθεια υλικού καί πληροφορίες.

Οί προτάσεις Δαγκλή γιά τήν άρτιότερη καί ορθολογικότερη λειτουργία 
τής Π.Ο., μολονότι δέν έχουν άπασχολήσει ιδιαίτερα τήν ιστορική έρευνα, 
παρουσιάζουν έντονο ενδιαφέρον. Συγκεκριμένα, ό Δαγκλής συνιστούσε τή 
διαίρεση τού ειδικού τμήματος σέ δύο ξεχωριστά γραφεία: α) τό γραφείο 
άλύτρωτου ελληνισμού καί β) τό γραφείο ελληνικής διασποράς. Τό πρώτο 
ήταν καί τό πιο σημαντικό, καθώς έπρόκειτο νά σχεδιάσει, νά διευθύνει καί 
νά προωθήσει τό έθνικό πρόγραμμα στήν Τουρκία. Τό γραφείο άλύτρωτου 
ελληνισμού θά χωριζόταν σέ 4 ύποτομεΐς: α) στον τομέα οθωμανικού ελλη
νισμού- β) στον έκκλησιαστικό καί εκπαιδευτικό τομέα- γ) στον τομέα 
τύπου- δ) στον τομέα μελέτης οικονομικών θεμάτων καί εξελίξεων22.

’Αναλυτικότερα, ό τομέας οθωμανικού ελληνισμού θά είχε διπλή άπο- 
στολή. Πρώτον, θά άναλάμβανε νά συγκεντρώσει καί νά μελετήσει όλα τά 
ζητήματα πού ένδιέφεραν τόν ελληνισμό τής Ευρωπαϊκής Τουρκίας. Δεύτε
ρον, θά εντόπιζε καί θά αξιολογούσε τις πραγματικές ή πιθανές άπειλές 
από τούς φυλετικούς εχθρούς τού ελληνισμού (Τούρκους, Βούλγαρους, 
’Αλβανούς, ρουμανίζοντες κ.ά.) προτείνοντας συνάμα μέτρα καί δράσεις 
αντιμετώπισής τους.

Ό έκκλησιαστικός καί έκπαιδευτικός τομέας ήταν γιά τόν εμπνευστή 
τού σχεδίου ό πιό καίριος, καθώς ή νεοτουρκική επανάσταση καί ή οθωμα
νική συνταγματική άλλαγή είχαν ύποχρεώσει τήν έλληνική ήγεσία νά προ
σανατολιστεί στήν “ειρηνική προπαγάνδα”. Ή εκκλησία καί τά έκπαιδευ- 
τικά ιδρύματα άποτελούσαν πλέον τούς βασικούς φορείς τής ελληνικής 
ειρηνικής προπαγάνδας. Γι’ αύτό, στον συγκεκριμένο τομέα θά έπρεπε νά 
διατεθούν ειδικό προσωπικό καί άρκετοί πόροι23.

22. Ι.Α.Υ.Ε. / 1909 / φάκ. ΑΑΚ-Π.Ο. / ’Αθήνα / 28/10-6-1909 / άρ. 260 / Γενικό 
’Αρχηγείο προς Υπουργείο Εξωτερικών / Δαγκλής πρός Μαυρομιχάλη.

23. Στό ίδιο.
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Ό τομέας τύπου θά είχε σαφή προπαγανδιστικό ρόλο. Ίο τμήμα αυτό 
προοριζόταν να επηρεάζει τήν κοινή γνώμη στήν Ευρωπαϊκή Τουρκία καί 
μέσω έπικοινωνιακών τακτικών να διαμορφώνει ευνοϊκό κλίμα για τις 
θέσεις καί τα συμφέροντα τού ελληνισμού. Επιπρόσθετα, ό τομέας τύπου 
θά ήταν υπεύθυνος να άντικρούει ξένα προπαγανδιστικά έντυπα καί ανθελ
ληνικά δημοσιεύματα.

Τέλος, ό τομέας οικονομικών θεμάτων καί εξελίξεων έπρόκειτο νά έχει 
τεχνοκρατικό χαρακτήρα. Ό συγκεκριμένος τομέας θά ανέλυε τήν οικονο
μική κατάσταση στις περιοχές ενδιαφέροντος τού υπόδουλου ελληνισμού 
καί θά πρότεινε σειρά μέτρων για τή βελτίωση των όρων ζωής καί τήν 
οικονομική ανάπτυξη των ελληνικών πληθυσμών. Άποσκοποΰσε επίσης 
στήν ενίσχυση τών ελληνικών επιχειρήσεων στήν Τουρκία έναντι οικονο
μικών ανταγωνιστών, όπως οι Εβραίοι καί οί ’Αρμένιοι24.

Στο μεταξύ, όπως ήταν αναμενόμενο, ή έπαναδραστηριοποίηση τού 
ελληνικού επαναστατικού δικτύου στήν Ευρωπαϊκή Τουρκία δέν είχε περά
σει απαρατήρητη από τήν οθωμανική κυβέρνηση. Μάλιστα, ή ένταση τής 
ελληνικής προπαγάνδας στήν ’Ήπειρο καί τή Μακεδονία είχε δημιουργήσει 
έντονη ανησυχία όχι μόνο στή νεοτουρκική επιτροπή «Ένωση καί Πρόο
δος» αλλά καί στούς τοπικούς μουσουλμανικούς πληθυσμούς. Ή 'Υψηλή 
Πύλη καί οί οθωμανικές πολιτικο-στρατιωτικές αρχές στή Μακεδονία θεω
ρούσαν - λανθασμένα - ότι ή άναζωπύρωση τού ελληνικού έπαναστατικού 
κινήματος συνδεόταν άμεσα μέ τήν εμπλοκή τού Κρητικού ζητήματος25.

'Υψηλόβαθμοι άξιωματοΰχοι, όπως π.χ. ό υπουργός Στρατιωτικών 
Μαχμούτ Σεφκέτ πασάς, πίστευαν ότι ή ελληνική κυβέρνηση σχεδίαζε νά 
υποκινήσει μια γενική εξέγερση στή Μακεδονία μέ σκοπό νά τραβήξει τήν 
προσοχή τής Πύλης από τήν Κρήτη. Σύμφωνα μέ τούς ’Οθωμανούς έπισή- 
μους, αυτό ήταν πιθανό νά συμβεΐ στήν περίπτωση πού ό ελληνικός 
στρατός εμποδιζόταν νά καταλάβει τό νησί μετά τήν προγραμματισμένη 
αποχώρηση τών εύρωπαϊκών στρατευμάτων τό καλοκαίρι τού 190926.

Μέχρι τον ’Ιούλιο τού 1909, ή οθωμανική διοίκηση φαινόταν νά αγνοεί 
τήν ύπαρξη, πόσο μάλλον τή δράση, τής Π.Ο. Στις 14 ’Ιουλίου 1909, οί όθω-

24. Στο ϊόίο.
25. Psilos, δ.π., σ. 143.
26. Ι.Α.Υ.Ε. / 1909 / φάκ. ΑΑΚ-Α / ’Οθωμανικό Υπουργείο ’Εσωτερικών προς 

Γενική Διοίκηση Θεσσαλονίκης / 4/17-5-1909 / Χαλίλ μπέης προς Δανίς μπέη, 
Ι.Α.Υ.Ε. / 1909 / φάκ. ΑΑΚ-Α / ’Επιτροπή Γενικής Επιθεώρησης προς Γενική Διοί
κηση Θεσσαλονίκης / 7/20-2-1909 / Μαχμούτ Σεφκέτ πασάς προς Δανίς μπέη.
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μάνικες αρχές στο Μοναστήρι ανακάλυψαν τυχαία απόρρητα έγγραφα πού 
σχετίζονταν μέ τήν Π.Ο. καί τό δίκτυό της στην περιοχή. Τα έγγραφα αυτά, 
τα όποια βρέθηκαν στην κατοχή του άξιωματικοΰ τοΰ ελληνικού προξενείου 
Μοναστηριού Μερεντίτη καί τού βοηθού του Μανούσου, έδιναν στοιχεία 
γιά τήν Π.Ο. καί τούς δεσμούς της μέ τά “ειδικά γραφεία” των ελληνικών 
προξενικών ιδρυμάτων στή Μακεδονία27.

Τό επεισόδιο στό Μοναστήρι είχε άντίκτυπο στις έλληνο-τουρκικές σχέ
σεις. Ή οθωμανική κυβέρνηση τού Χουσεΐν Χιλμί πασά βρέθηκε ξαφνικά 
άντιμέτωπη μέ μιά νέα ελληνική επαναστατική οργάνωση πού δραστηριο
ποιούνταν στά εδάφη της καί ή οποία φερόταν νά έχει τήν υποστήριξη τής 
’Αθήνας. Τή συγκεκριμένη περίοδο, μάλιστα, οί σχέσεις τών δύο χωρών 
περνούσαν κρίση λόγω τής επικίνδυνης τροπής πού είχε λάβει τό Κρητικό 
ζήτημα. Γι’ αύτό, ή άποκάλυψη τής Π.Ο. καί τής δράσης της στή Μακεδονία 
ήταν πιθανό νά κλιμακώσει τήν ελληνοτουρκική ένταση εξωθώντας τις δύο 
χώρες σέ μιά ένοπλη σύγκρουση μέ άπρόβλεπτες συνέπειες.

Ή άποκάλυψη τής Π.Ο. άνησύχησε καί τήν ’Αθήνα. Ή πρώτη άντίδραση 
τής ελληνικής κυβέρνησης ήταν νά άρνηθει όποιαδήποτε σχέση μέ τήν Π.Ο. 
Ή ελληνική ηγεσία, προκειμένου νά άποφύγει περαιτέρω ένταση ή, άκόμη 
χειρότερα, σύγκρουση μέ τήν Τουρκία, έσπευσε νά άποκηρύξει τέτοιου 
είδους “άνεύθυνες δραστηριότητες”. Ή ’Αθήνα υποστήριξε ότι παρόμοιες 
ένέργειες προέρχονταν άποκλειστικά άπό ιδιωτικές οργανώσεις καί ήταν 
άντίθετες μέ τήν επίσημη ελληνική πολιτική φιλίας καί συνεργασίας μέ τή 
γειτονική χώρα28. Στις 26 ’Ιουλίου 1909, τό Υπουργείο Εξωτερικών άνα- 
κάλεσε στήν Ελλάδα όλα τά πολιτικά καί στρατιωτικά στελέχη τής Π.Ο. 
πού δραστηριοποιούνταν στήν Εύρωπαϊκή Τουρκία καί διέκοψε τις έπαφές 
της μέ τήν Π.0.29 Ή εξέλιξη αυτή έθεσε ουσιαστικά τέλος στή δράση τής 
Π.Ο. καί στά φιλόδοξα σχέδια τού άρχηγού της. Παρά τό στρατιωτικό 
κίνημα στό Γουδί τόν Αύγουστο τοΰ 1909, ή νέα κυβέρνηση δέν κατάφερε

27. Ι.Α.Υ.Ε. / 1909 / φάκ. Προξενικά-2 / Προξενείο Μοναστηριού προς Γενικό 
’Αρχηγείο ’Αθηνών / 1/14-7-1909 / Μανοϋσος προς Ζυμβρακάκη, Ι.Α.Υ.Ε. / 1909 / 
φάκ. Προξενικά-2 / Γενικό Προξενείο Θεσσαλονίκης / 4/17-7-1909 / άρ. 468 / Παπα- 
διαμαντόπουλος προς Μπαλτατζή.

28. Ι.Α.Υ.Ε. / 1909 / φάκ. Προξενικά-2 / ’Αθήνα προς Προξενεία Μακεδονίας / 
5/18-7-1909 / άρ. 549 / Μπαλτατζής προς Προξένους, Ι.Α.Υ.Ε. / 1909 / φάκ. Προξε- 
νικά-2 / Υπουργείο ’Εξωτερικών προς Γενικό Προξενείο Θεσσαλονίκης / 13/26-7- 
1909 / άρ. 468 / Μπαλτατζής προς Παπαδιαμαντόπουλο.

29. Βλ. σημ. 27.
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«να άποκαταστήσει τή λειτουργία τής Π.Ο. στον προηγούμενο ρυθμό καί xò 
Κεντρικό Γραφείο συμπτύχθηκε σέ μια πολύ περιορισμένη υπηρεσία μέ ελά
χιστα μέσα»30.

Στις 3 Νοεμβρίου 1909, ό Δαγκλής κατέβαλε μια ύστατη προσπάθεια νά 
περισώσει κάτι από τήν 11.0. Μέ επιστολή του στον πρωθυπουργό Μαυρο- 
μιχάλη τόνιζε τήν ανάγκη νά συσταθεΐ ειδικό γραφείο τής Π.Ο. για τή διε
νέργεια τής μυστικής έθνικής εργασίας στις υπόδουλες επαρχίες. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι καί σέ αυτή τήν τελευταία ουσιαστικά έκκλησή του στήν 
κεντρική διοίκηση ό Δαγκλής έπισήμαινε τήν άνάγκη ενσωμάτωσης τού 
προτεινόμενου ειδικού γραφείου στήν κρατική μηχανή: «Ή οργάνωση τού 
γραφείου αυτού πρέπει νά είναι τοιαύτη ώστε τούτο νά μή δύναται νά 
έκφύγη τής διευθύνσεως καί των οδηγιών τής Κυβέρνησης (σσ. όπως είχε 
συμβεί μέ τή Μακεδονική Επιτροπή.] .... Ή καλλιτέρα προς τούτο όργάνω- 
σις θά ήτο ή ϊδρυσις τού γραφείου έν αύτώ τφ Ύπουργείω Εξωτερικών καί 
ή τοποθέτησις σέ αυτό για άποκλειστική έθνική εργασία δύο τουλάχιστον εκ 
των έπωφελέστερον εργασθέντων έν Τουρκίμ προξένων καί δύο-τριών 
καταλλήλων αξιωματικών έκ των εργασθέντων επίσης έν προξενείω»31.

Οί προτάσεις Δαγκλή για τήν όργανωτική-διοικητική αναδιάρθρωση 
καί τή θεσμική κατοχύρωση τής Π.Ο. δέν θά πρέπει νά ιδωθούν στό στενό 
πλαίσιο τής προσπάθειας επιχειρησιακής ανασυγκρότησης τής όργανώσε- 
ως καί τής άπλούστευσης των διαδικασιών λήψης οικονομικής καί υλικής 
βοήθειας από τήν κεντρική εξουσία. Ή δέσμη μέτρων Δαγκλή άποσκο- 
πούσε κυρίως στή βαθμιαία νομιμοποίηση τής Π.Ο., δηλαδή στήν καθιέρω
σή της ώς έπίσημης δημόσιας υπηρεσίας συνδεδεμένης μέ τό 'Υπουργείο 
Εξωτερικών. Ή ενσωμάτωση τής Π.Ο. στήν κρατική μηχανή αποτελούσε 
για τόν συνταγματάρχη Δαγκλή conditio sine qua non γιά τήν πλήρη αξιο
ποίηση τών δυνατοτήτων της.

Μέ τό συγκεκριμένο σχέδιο ό Δαγκλής φιλοδοξούσε σέ πρώτη φάση νά 
θέσει τίς βάσεις γιά μια ολοκληρωμένη οργανωτική, διοικητική καί ύλικοτε- 
χνική αναβάθμιση τής Π.Ο. Έτσι, στηριγμένη σέ μιά Ισχυρή γραφειοκρατική 
υποδομή καί ενιαία διοίκηση, ή Π.Ο. θά ήταν σέ θέση όχι απλά νά συντηρεί 
ένα στοιχειώδες ανατρεπτικό δίκτυο στήν Τουρκία αλλά νά έπεκταθεΐ καί, 
αργότερα, νά μετεξελιχθει σέ δυναμικό επαναστατικό καί συνάμα πολιτικο
οικονομικό κίνημα μέ αξιόλογη δράση σέ όλες τίς έλληνόφωνες περιοχές 
τής οθωμανικής αυτοκρατορίας.

30. Δαγκλής, δ.π., σ. 426.
31. Στό Ιδιο, σσ. 429-430.
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Tò σχέδιο Δαγκλή δέν υιοθετήθηκε ποτέ από τήν ελληνική κυβέρνηση. Σε 
αυτή τήν περίοδο ή ’Αθήνα τηρούσε “αψογη στάση” άπέναντι στήν Πύλη, 
προκειμένου να ξεφύγει άπό τή διεθνή απομόνωση καί νά κερδίσει χρόνο 
για νά ανακάμψει οικονομικά καί νά αναδιοργανώσει τις ένοπλες δυνάμεις 
της. Παρότι παρείχε κρυφή υποστήριξη σέ ένα άνεπίσημο άνατρεπτικό 
δίκτυο, ή ελληνική κυβέρνηση άπέφευγε νά κρατικοποιήσει τήν Π.Ο. καί νά 
συνδέσει τήν επαναστατική της δράση μέ τήν επίσημη κυβερνητική πολιτική. 
Ή ιδέα μιας πρόωρης καί επικίνδυνης ρήξης μέ τή σαφώς πιό ισχυρή οθω
μανική αυτοκρατορία (μια ιδέα πού γεννούσε μνήμες τού 1897) έβρισκε 
πλήρως αντίθετο τό ελληνικό πολιτικό σύστημα. Ή δέσμη ιδεών Δαγκλή δέν 
άποτέλεσε καν αντικείμενο προβληματισμού καί μελέτης για τούς "Ελληνες 
ιθύνοντες. Αυτό συνέβη επειδή οί προτάσεις Δαγκλή απείχαν πολύ τόσο 
άπό τόν σχεδίασμά όσο καί άπό τις αναγκαιότητες τής ελληνικής εξωτε
ρικής πολιτικής κατά τή συγκεκριμένη περίοδο.
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