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ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΓΝΩΣΤΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΕΥΓΕΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΑΓΩΝΑ

Η Γευγελή1 κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας ανήκε στο βιλαέτι της 
Θεσσαλονίκης και ήταν η έδρα της ομώνυμης υποδιοικήσεως που αριθμούσε 
57 χωριά. Εξαιτίας της θέσεώς της —βρισκόταν μέσα στην πλούσια κοιλάδα 
του Αξιού και επάνω στο δρόμο που ένωνε τη Θεσσαλονίκη με το Μοναστήρι 
και την Ευρώπη—· παρουσίαζε μεγάλη οικονομική2 και πνευματική ανάπτυ
ξη κατά το τέλος του περασμένου αιώνα. Ίσως και γι’ αυτό οι Έλληνες της 
Γευγελής άρχισαν να διοργανώνουν τον αντιβουλγαρικό αγώνα πολύ πριν το 
1903. Επιπλέον η Γευγελή, επειδή υπήρχε σταθμός της σιδηροδρομικής γραμ
μής Θεσσαλονίκης-Βελιγραδίου, έγινε εκτός από αστικό κέντρο και κέντρο 
μεταφοράς όπλων της ευρύτερης περιοχής κατά τον αγώνα αυτόν. Οι απο
θήκες του σταθμού ήταν γεμάτες από τουφέκια, περίστροφα, ξιφολόγχες, 
ανταρτικές ενδυμασίες και ενδυμασίες για τη μεταμφίεση των παλικαριών 
και τη μετάβασή τους όπου έπρεπε.

Όλα αυτά συγκεντρώνονταν με την άμεση επίβλεψη των σταθμαρχών 
και των βοηθών τους, οι οποίοι, παρά τον κίνδυνο που διέτρεχαν, εργάζο
νταν με μεγάλο πατριωτισμό. Διακρίθηκαν στην προσπάθεια αυτή ο Αλέξαν
δρος Νάνος, βοηθός σταθμάρχη, και ο Μπαλόμπας, Ιταλός στην καταγωγή 
αλλά με φιλελληνικά αισθήματα, γι’ αυτό και βοηθούσε παντοιοτρόπως τις 
ιδέες και τις προσπάθειες των Ελλήνων.

Ένα από τα πρώτα θύματα του Μακεδονικού Αγώνα στην περιοχή Γευ
γελής, όταν οι Έλληνες της Μακεδονίας μόνοι τους, χωρίς καμιά βοήθεια 
από την ελεύθερη Ελλάδα, ανταπέδιδαν τα χτυπήματα των Βουλγάρων, ήταν 
ο Χατζηζαφείρης3, στυλοβάτης των πατριαρχικών και του ελληνισμού. Στις 
22 (π. ημ.) Απριλίου 1881 ενεδρεύουσα ομάδα Βουλγάρων του επιτέθηκε σε 
απόκεντρη τοποθεσία της Γευγελής· ο Χατζηζαφείρης αντιστάθηκε, σκοτώθη
καν Βούλγαροι, αλλά και ο ίδιος πληγώθηκε και απεβίωσε την 1η Μαΐ'ου 
1881.

1. Η Γευγελή —η ονομασία προέρχεται από την αρχαία λέξη «ζεύγλη» που σημαίνει το κα- 
μπυλωτό μέρος του ζυγού, όπου τοποθετείται ο λαιμός του ζώου— είχε 3.000 κατοίκους, αφό- 
του όμως πέρασε από την κωμόπολη η σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκης-Βελιγραδίου, δηλα
δή στο τέλος του 19ου αιώνα, ο πληθυσμός της ξεπέρασε τις 8.000.

2. Τα βασικά προϊόντα της περιοχής ήταν τα καπνά και τα κουκούλια. Η Γευγελή, μετά το 
Σουφλί της Θράκης, ήταν το δεύτερο μεγάλο κέντρο παραγωγής κουκουλιών στην ευρωπαϊκή 
Τουρκία.

3. Αγνωστο το βαπτιστικό όνομά του.
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Άλλο θύμα του Μακεδονικού Αγώνα στην περιοχή Γευγελής, πριν το 
1903, ήταν ο πρόκριτος αυτής Γεώργιος Βαφόπουλος4. Ο Γ. Βαφόπουλος 
γεννήθηκε το 1849 και νέος υπηρέτησε ως δάσκαλος στο χωριό της Χαλκιδι
κής Ταξιάρχης. Αργότερα άλλαξε επάγγελμα, έγινε έμπορος κουκουλιών και 
εφοροεπίτροπος της ορθόδοξης ελληνικής κοινότητας Γευγελής. Την άνοιξη 
του 1897 οι Βούλγαροι κυριαρχούσαν με τη δύναμη των όπλων στη Γουμένι- 
τσα και οι Έλληνες βρίσκονταν σε δύσκολη θέση. Οι υπεύθυνοι από τη Θεσ
σαλονίκη του Μακεδονικού Αγώνα —ο οποίος δεν είχε οργανωθεί επίσημα, 
αλλά υπήρχαν σε διάφορες πόλεις και κωμοπόλεις τοπικές επιτροπές από 
προκρίτους, ιερείς, εκπαιδευτικούς, ιατρούς, εμπόρους, οι οποίες υπερασπί
ζονταν τα συμφέροντα του ελληνισμού και αμύνονταν στη βουλγαρική προ
παγάνδα— ανέθεσαν την οργάνωση της ελληνικής αντιστάσεως στη Γουμένι- 
τσα στο Γ. Βαφόπουλο, που με τον ιατρό Δημήτριο Κυβερνίδη, τον πρόκριτο 
Χρήστο Ναούμ Τσίτσο και άλλους είχαν οργανώσει τους Έλληνες της Γευγε
λής. Ο Γ. Βαφόπουλος, πηγαίνοντας γι’ αυτό το σκοπό στη Γουμένιτσα, προ- 
δόθηκε και έπεσε «υπό δολοφονικής Βουλγάρου χειρός» έξω από το χωριό 
Στάθη (Τοσίλοβο) στις 26 Ιουνίου 1897. Κατά την κηδεία του, η οποία ήταν 
μεγαλοπρεπής, έκλεισαν εκτός από τα ελληνικά και τα τουρκικά καταστήμα
τα της Γευγελής. Τον έθαψαν «τιμής ένεκεν» πίσω ακριβώς από την κόγχη 
του ιερού του ναού της Αναλήψεως, όπου έθαβαν τους ιερείς. Ο τάφος του 
με τη μεγάλη επιτάφια επιγραφή, γραμμένη στην αρχαία ελληνική γλώσσα, 
καταστράφηκε την εποχή του Τίτο. Αφησε έξι παιδιά, το Θωμά, το Χρηστάκη, 
τη Ζωή, την Αικατερίνη και την Αναστασία, που υπηρέτησαν τα ελληνικά 
ιδεώδη, και τη Μαρίκα που πέθανε πολύ νέα.

Τον πρόκριτο Χρήστο Ναούμ Τσίτσο, καταγόμενο από το Κρούσοβο, τον 
πλουσιότερο Έλληνα της Γευγελής, τον δολοφόνησαν οι σχισματικοί στη μέση 
του δρόμου το βράδυ της 25ης Μαΐου 1898, λίγο μετά την απομάκρυνσή του 
από τον καϊμάκη και το Βούλγαρο αρχιμανδρίτη, οι οποίοι τον είχαν καλέσει 
να τους επισκεφθεί και όταν έφευγε τον συνοδέυσαν και τον παρέσυραν προς 
το δρόμο όπου περίμεναν οι δολοφόνοι του. Και τον καταγόμενο από τη 
Θήβα ιατρό Δημήτριο Κυβερνίδη τον δολοφόνησαν μπροστά στην οικία του, 
καθώς επέστρεφε από επίσκεψη σε ασθενή του ώρα 10 το βράδυ της 3ης Δε-

4. Βλ. Γ. Θ. Βαφόπουλος, Σελίδες Αυτοβιογραφίας, τόμ. 1, Άθήναι 1970, σσ. 35-36 και Eg. 
Ζέλλιου-Μαστοροκώστα, Ταξιάρχης Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκη 1994, σσ. 125, 129.

«Έπισκοπήσαντες κατά τήν κοινότητα ταύτην καί τό σχολειον καί τάς εκκλησίας εις μίαν 
των όποιων άνέγνωμεν έπί της επιταφίου πλακάς τόν μαρτυρικόν θάνατον τοϋ φιλοπάτριόος 
ιατρού Κυβερνίδου, ώς καί τού γενναίου προμάχου τής όρθοδοξίας Βαφοπούλου, άμφοτέρων 
πεσόντων αυτόθι ΰπό δολοφονικής Βουλγάρου χειρός, άνεχωρήσαμεν τήν επαύριον διευθυνό- 
μενοι εις Στωϊάκοβον καί Μπογδάντσα», Γ. Χατζηκυριάκου, Σκέψεις καί εντυπώσεις έκ περιο
δείας άνά τήν Μακεδονίαν (1905-1906), Θεσσαλονίκη 1962, σ. 58.
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Εικ. 1. Η οικογένεια του δολοφονηβέντος προκρίτου Γ. Βαφοπούλον το 1905. 
Όρθιοι από αριστερά η Αικατερίνη, η Ζωή, ο Χρηστάκης, η Αναστασία και η Μαρίκα. 
Καθισμένοι από αριστερά η σύζυγος του Θωμά, ο ποιητής Γ. Θ. Βαφόπουλος δύο 

ετών, η σύζυγος του δολοφονηβέντος Παγώνα και ο Θωμάς.

κεμβρίου 1898. Είχε περάσει ένας και πλέον χρόνος από τη δολοφονία του Γ. 
Βαφοπούλου και οι εξαρχικοί, μη υπάρχοντος ουσιαστικού αντιπάλου, δεν 
δίσταζαν να δολοφονούν και «έν μέση όδώ».

Όταν πλέον το 1903 ανέλαβε την οργάνωση του Μακεδονικού Αγώνα το 
Ελληνικό Προξενείο Θεσσαλονίκης και η όλη οργάνωση στηρίχθηκε σ’ ένα 
επιμελημένο δίκτυο πρακτόρων, ο υπολοχαγός Αθανάσιος Εξαδάκτυλος5 (Α
ντωνίου) ανέλαβε να οργανώσει την περιοχή της Γευγελής και στάλθηκε σαν 
έμπορος ο αξιωματικός-πράκτορας Παναγιώτης Κλείτος6 (Λίβρας ή Κλει
σούρας), ο οποίος διηύθυνε και την πολιτοφυλακή7, που εγκαταστάθηκε μετά 
την άφιξή του, γιατί ήταν δυσχερής στην αρχή του ένοπλου αγώνα η εγκα
τάσταση σώματος. Την άνοιξη του 1905 πήγε στην περιοχή της Γευγελής ο 
Γεώργιος Κακουλίδης8 (Δράγας) με το σώμα του, το Νοέμβριο του 1905 ο

5. Ο Μακεδονικός Αγώνας (Απομνημονεύματα Π. Αργνροπούλου κ.ά.), Θεσσαλονίκη 1984,
σ. 80.

6. Δ. Κάκκαβος, Απομνημονεύματα (Μακεδονικός Αγών), Θεσσαλονίκη 1972, σ. 90, και D. 
Dakin, Μακεδονικός Αγών, Αθήνα 1985, σ. 72.

7. Δ. Κάκκαβος, ό.π., σ. 113.
8. D. Dakin, ό.π., σ. 88.



124 Ερατώ Ζέλλιου-Μαστοροκώστα

ανθυπίλαρχος Χρηστός Πραντούνας9 (Καψάλης) επίσης με το σώμα του και 
από τον Ιούνιο έως το Σεπτέμβριο του 1907 ο Λουκάς Παπαλουκάς10 (Ρουμε
λιώτης) α>ς υπαρχηγός σώματος. Στην περιοχή αυτή έδρασαν και οι Δημή- 
τριος Κάκκαβος11 (Ζώης), Χρήστος Καραπάνος, Κωνσταντίνος Μαζαρά- 
κης-Αινιάν (Στεργιάκης ή Ακρίτας) κ.ά.

Πρέπει να σημειωθεί ότι πριν έλθουν τα ένοπλα σώματα από την ελεύ
θερη Ελλάδα, αλλά και συγχρόνως με αυτά, δρούσαν στην περιοχή της Γευ
γελής και γύρω από τον Αξιό ποταμό τα παρακάτω ένοπλα σώματα ντόπιων 
καπεταναίων, τα οποία συνέβαλαν ουσιαστικά στην άμυνα του ελληνισμού: 
το σώμα του καπετάν Γιωβάκη από την περιοχή του βουνού Τίκφες12, ο 
οποίος γνωρίζοντας καλά τα κρησφύγετα των κομιτατζήδων τα έδειξε στα 
ελληνικά αντάρτικά σώματα που τους επιτέθηκαν και τους ανάγκασαν να 
απομακρυνθούν από την περιοχή· επίσης τα σώματα του καπετάν Γκόνου 
από τα Γενιτσά, του καπετάν Ζήρα, του καπετάν Γεωργίου Καραϊσκάκη από 
τη Βογδάντσα, το οποίο με μεγάλη ανδρεία πολέμησε και καταδίωξε τους 
κομιτατζήδες, του καπετάν Εμμανουήλ Κατσίγαρη· το σώμα του καπετάν 
Λάζου από την Καστανερή (Μπαροβίτσα) Παιονίας, στο οποίο υπηρετούσαν 
και οι αδελφοί του καπετάνιου Γκόνος και Δημήτριος· οι οπλίτες του σώμα
τος αυτού προέρχονταν από την περιοχή της Γουμένιτσας· τα σώματα του 
καπετάν Μιχαήλ Μωραΐτη, του καπετάν Γκόνου Πελτέκη από τον Αρχάγγελο 
(Όσσιανη) Αλμωπίας (Πέλλας), του καπετάν Γρίππα Πάικου (Κόδρα), του 
καπετάν Γιάνκου Σακελλαρίου και των καπεταναίων Λεωνίδα και Μιχάλη 
Σιωνίδη από τη Βογδάντσα. Ήταν, τέλος, το σώμα του καπετάν Βασιλείου 
Στογιάνου με οπλίτες από τα Τρία Έλατα (Λέσκοβο) και άλλα χωριά της Αλ
μωπίας και το σώμα του καπετάν Δημητρίου Τσισίμη.

Τον οργανισμό Μακεδονικού Αγώνα Γευγελής αποτελούσαν οι Αθανά
σιος Αρβανίτης, Χρήστος Δέλλιος, Θεοχάρης Κονδύλης, Γεώργιος Μένος, 
Βασίλειος, Διονύσιος και Χρήστος Σιωνίδης, Τσίτσος, Γεώργιος Τσορλίνης, 
Χατζηδέλλιος, Χατζηζαφειρίου, Χατζηθωμάς και οι εκάστοτε αρχιερατικοί 
επίτροποι.

Πριν και μετά το 1903, εκτός από τους ένοπλους άνδρες, αυτούς που 
συμμετείχαν στις τοπικές επιτροπές της περιοχής Γευγελής και αυτούς που 
αποτελούσαν τον οργανισμό Μακεδονικού Αγώνα Γευγελής, αγωνίσθηκαν σ’ 
αυτή την περιοχή και άλλοι πολλοί. Επειδή αγωνίζονταν για την υπεράσπιση

9. Βλ. ύ.π., σ. 172, σημ. 7.
10. Βλ. ό.π., σ. 173, σημ. 7.
11. Γ. Θ. Βαφόπουλος, «Η Γευγελή στον Μακεδονικόν Αγώνα», Μακεδονικός Αγώνας, 

Διαλέξεις για τα 80χρόνια, ανάτυπο, Θεσσαλονίκη 1986, σ. 119.
12. Το βουνό αυτό και τα χωριά, που δεν σημειώνεται η ελληνική ονομασία, παραχωρήθη- 

καν το 1913 στη Σερβία.
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των δικαίων του ελληνισμού, δολοφονήθηκαν στη Γευγελή ο Γεώργιος Κεχα
γιάς του Νικολάου, αφού λεηλατήθηκε από τους κομιτατζήδες η πατρική του 
οικία και κατασφάχθηκαν περίπου 500 πρόβατά του, ο δάσκαλος και ιερο
ψάλτης Χρήστος Κρετσόβαλης και ο νεαρός Γεώργιος Τσορλίνης, ο οποίος 
σχημάτιζε ομάδες συνομηλίκων του που περιέρχονταν τις συνοικίες της Γευ
γελής τραγουδώντας εθνικά και δημοτικά τραγούδια και εμψύχωναν τους 
Έλληνες. Και ο καταγόμενος από τη Νέγκορτσα Γευγελής Πέτρος Χαρι- 
ζάνης δολοφονήθηκε με τσεκούρι από τον κομιτατζή Τάνο Μαλάσση. Η κη
δεία του έγινε με μεγαλοπρέπεια στη Γευγελή.

Στη Γευγελή αγωνίσθηκε για την εθνική ιδέα ο Κωνσταντίνος Αμβράσο- 
γλου, πράκτορας, ως δήθεν διευθυντής των ελληνικών σχολείων κατά το 
σχολικό έτος 1906-1907. Για την εθνική ιδέα αγωνίσθηκαν η καταγόμενη από 
τη Γευγελή δασκάλα Ελένη Αθανασιάδου, οι επίσης καταγόμενοι από τη Γευ
γελή Αικατερίνη και Ζωή Βαφοπούλου, δασκάλες, ο σηροτρόφος προύχοντας 
και έφορος των ελληνικών σχολείων Θωμάς Βαφόπουλος13 —και οι τρεις 
παιδιά του δολοφονηθέντος το 1897 προκρίτου της Γευγελής Γ. Βαφοπού
λου— και ο δάσκαλος Δημήτριος Βαφόπουλος, αδελφός του Γεωργίου. Ακό
μη αγωνίσθηκαν οι επίσης καταγόμενες από τη Γευγελή δασκάλες Θωμαή 
Γάτσου, Μαρίκα Γκερτζάκη, Αντωνία Γκίκα, Καλλιόπη Δημητριάδου, Αικα
τερίνη Καραβάνα, Φανή Κεχαγιά, Αικατερίνη και Θεανώ Κρετσόβαλη, Μα
ρίκα Κύρκου, Μαρία Κωνσταντινίδου, Ευθαλία Μαρκοπούλου, Αικατερίνη 
Μόσχου, Ελίζα Ντιντίκα, οι δάσκαλοι Ιωάννης Ξανθός, που εργάσθηκε με 
θάρρος και αυτοθυσία στη Γευγελή, Ειδομένη, Κιλκίς, Φλώρινα, και Παπα- 
δόπουλος, που εργάσθηκε επίσης με θάρρος και αυταπάρνηση στην ιδιαίτερη 
πατρίδα του τη Γευγελή, οι δασκάλες Αικατερίνη Παπαθεοσίου, Ανδρομάχη 
και Δήμητρα Παπαϊωάννου, Φανή Παπαπέτρου, Ευφημία Πιάτσα από τη 
Θεσσαλονίκη, η οποία με κίνδυνο της ζωής της μετέφερε όπλα από τη Γευ
γελή, όπου υπηρετούσε, στα γύρω χωριά μέσα σε χόρτα φορτωμένα σε αρα
μπάδες, καθώς και την αλληλογραφία από τη Γευγελή στο Κέντρο Θεσσα
λονίκης. Ο καταγόμενος από τη Γευγελή Γεώργιος Σαμαρτζίδης, δάσκαλος, 
δίδαξε με θάρρος τα ελληνικά ιδεώδη στα σχολεία της περιφέρειας Γευγελής. 
Με τον ίδιο τρόπο εργάσθηκαν και ο πράκτορας Γεώργιος Σαραντόπουλος 
ως δάσκαλος στη Γευγελή και Βογδάντσα, οι δασκάλες Αλεξάνδρα Στακτο- 
πούλου, Γλυκερία Σταματάκου, Εριφύλη Σταματίου, ο δάσκαλος φαινομε
νικά, πράκτορας ουσιαστικά, Γκαίτε Τζιοβαρόπουλος14, ο οποίος καταδικά
σθηκε σε θάνατο αλλά σώθηκε εξαιτίας της γενικής αμνηστίας που έδωσαν οι

13. Πατέρας του ποιητή Γ. Θ. Βαφοπούλου.
14. Ο ποιητής Γ. Θ. Βαφόπουλος ισχυριζόταν ότι υπηρετούσε ως αξιωματικός στο βουλ

γαρικό στρατό και έδινε πολύτιμες πληροφορίες στους Έλληνες.
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Νεότουρκοι μετά την επικράτηση του κινήματος τους και την παραχώρηση 
του Συντάγματος (Χουριέτ) από το σουλτάνο Αβδούλ Χαμίτ στις 24 Ιουλίου 
1908. Για την εθνική ιδέα επίσης αγωνίσθηκαν οι δασκάλες Μαργίτσα και 
Φανή Φλόκα, Ολυμπία Χατζηζαφειρίου και ο Χαρίτων Χατζηζαφειρίου, ο 
οποίος ήταν πολύ ένθερμος υπερασπιστής των ελληνικών δικαίων και σύν
δεσμος της Γευγελής και των περιχώρων της με το Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Στην Αξιούπολη αγωνίσθηκαν για την επιβίωση του ελληνισμού στη Μα
κεδονία ο Χρήστος Γούτας και τα παιδιά του Αθανάσιος και Ευάγγελος.

Στο χωριό Αρχάγγελος Αλμωπίας αγωνίσθηκε ο Τρύφων Μούρτζιος και 
ο Παπαχρήστος Οικονόμου.

Στην κωμόπολη Βογδάντσα δολοφονήθηκε από τους εξαρχικούς ο Κων
σταντίνος και ο Λεωνίδας Σιωνίδης, ο Αχιλλέας Δέλλιος και ο Θεόδωρος 
Χρηστάκης, ενώ ο καπετάν Μιχαήλ Σιωνίδης αγωνίσθηκε σε πολλές περιοχές 
της Μακεδονίας.

Στο χωριό Γραίτσιστα ή Γκρήτσιστα ή Γκίρτσιστα υπηρετούσε ως δα
σκάλα η Αικατερίνη Χατζηγεωργίου, καταγόμενη από τη Γευγελή. Οι κομιτα
τζήδες την έδιωξαν από τη Γραίτσιστα πέντε φορές, αλλ’ αυτή επανερχόταν 
στην υπηρεσία της. Την τελευταία φορά την εγκατέστησε στο σχολείο μικρό 
ελληνικό σώμα. Πριν απομακρυνθεί το σώμα αυτό, τριπλάσιοι σε αριθμό κο
μιτατζήδες επιτέθηκαν κατά των κατοίκων του χωριού, γιατί δέχθηκαν πάλι 
τη δασκάλα, αλλά αποκρούστηκαν. Μετά πέντε ημέρες, τη 14η Οκτωβρίου 
1904, έχοντας την πληροφορία ότι στο χωριό υπήρχαν ελάχιστοι που θα μπο
ρούσαν να το υπερασπιστούν, οι κομιτατζήδες με αρχηγό τον άγριο βοεβόδα 
Λεώνε επιτέθηκαν. Η Χατζηγεωργίου με τους ελάχιστους υπερασπιστές της 
κατέφυγε στην οικία του Αγγέλου Σίσκου. Οι κομιτατζήδες τους περικύ- 
κλα^σαν και τους απειλούσαν ότι θα τους κάψουν, εάν δεν παραδοθούν. Οι 
Έλληνες τους απάντησαν περιφρονητικά και αντιστάθηκαν με τα περίστροφά 
τους. Οι κομιτατζήδες πυρπόλησαν την οικία και με τη δασκάλα κάηκαν ο 
οικοδεσπότης, η σύζυγός του Βασιλική, η θυγατέρα του Ζαχαρούλα, ο Γρη- 
γόριος Μηλόβας, ο συγγενής του Σίσκου παντοπώλης Κ. Σιωνίδης και η 
θυγατέρα του Ανδρομάχη. Τη 18η Οκτωβρίου 1904 σκοτώθηκε ο Γρηγόριος 
Μήλιος.

Στην Ειδομένη αγωνίσθηκαν έως το τέλος του Μακεδονικού Αγώνα ο 
Δέλλιος Κουβάτσης, ο Γεώργιος Παπαζαφειρίου, ο Παπαζαφείριος Σταμα- 
τιάδης και ο Αντώνιος Τανούλης.

Στους Ευζώνους αγωνίσθηκαν ο Γεώργιος, Δημήτριος και Χρήστος Δοϊ- 
τσίνης, ο οποίος ως οπλίτης δολοφονήθηκε στο Σκρα (Λούμ(π)νιτσα), ο δά
σκαλος και πράκτορας Δημήτριος Παπαγεωργίου15, ο Αναστάσιος Σταυ-

15. Πατέρας του στρατηγού Γεωργίου Παπαγεωργίου.
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ρίδης και οι κτηματίες Βλάχος και Χρηστός Τάντσης.
Στην Καστανερή Παιονίας αγωνίσθηκαν ο Άγκος Δάκος, ο οποίος δο

λοφονήθηκε ως οπλίτης, και ο ιερέας Παπαχρήστος, ο οποίος αγωνίσθηκε με 
αυτοθυσία ως το τέλος του αγώνα.

Στη Λαγκαδιά (Λούγγουντσα) Αλμωπίας αγωνίσθηκαν με αυτοθυσία ο 
δάσκαλος Πέτρος Παπαϊωάννου και οι αδελφοί Παπαστογιάννη.

Στα Λειβάδια αγωνίσθηκαν οι δάσκαλοι Παρίσης Μπάρμπας, Αναστά
σιος Ντίντας, Νικόλαος Οικονόμου, Μιχαήλ και Παρίσης Παπανικολάου. 
Αγωνίσθηκαν επίσης ο Νικόλαος Τσιντσιρίκος και ο Μιχαήλ Χατζηβρέττας, ο 
οποίος κατόρθωσε να διασώσει την από 136 τόμους σχολική βιβλιοθήκη, 
δωρεά της Μαρασλείου Βιβλιοθήκης Αθηνών, από τις επανειλημμένες προ
σπάθειες των κομιτατζήδων να την καταστρέφουν. Η βιβλιοθήκη κάηκε τε
λικά το 1944 από τους Γερμανούς.

Στο Μουίν βρήκε μαρτυρικό θάνατο ο δάσκαλος Δημ. Καραμπατάκης 
και αγωνίσθηκαν οι δαιμόνιοι πράγματι πράκτορες Άγκος Αθανασίου και 
Αθανάσιος Παπαδόπουλος.

Στο χωριό Νέγκορτσα προσέφεραν μεγάλη υπηρεσία στον αγώνα η δα
σκάλα Μαρία Οικονόμου και οι κτηματίες Δημήτριος, Νικόλαος και Πέτρος 
Χαρισιάδης, οι οποίοι δολοφονήθηκαν από τους κομιτατζήδες.

Στο πλησίον της Γευγελής χωριό Παρδέιτσα δολοφονήθηκε από τους 
Βουλγάρους ο δάσκαλος Τραϊανός Κύρκου. Καταγόμενος από τη Γευγελή 
εργαζόταν για πολλά χρόνια στο μικρό ελληνορθόδοξο χωριό. Ασθένησε 
όμως και επειδή δεν υπήρχε Έλληνας ιατρός, κάλεσε Βούλγαρο, ο οποίος 
γνώριζε την εθνική δράση του, τον δηλητηρίασε και πέθανε την επόμενη 
ημέρα.

Στο Σκρα οι κομιτατζήδες εκτέλεσαν άνανδρα τον πρόκριτο Δ. Βλάικο, 
τον καταγόμενο από τη Γευγελή δάσκαλο Χαράλαμπο Γκάρτζιο, το Νικόλαο 
Δ. Μπέλλη, την 5η Ιουλίου 1905 στα κτήματά του, όπου επιτηρούσε τις γεωρ
γικές εργασίες, και συγκεκριμένα στο μέρος όπου πριν λίγο καιρό προσπάθη
σαν να δολοφονήσουν τον αρχιερατικό επίτροπο Λεόντιο Οικονόμου. Οι κο
μιτατζήδες σκότωσαν και τον ιερέα Γεώργιο Τάντσιο, ενώ οι ρουμανίζοντες 
—υπήρχαν βλαχόφωνοι στους οποίους η ρουμανική προπαγάνδα είχε απο
δώσει καρπούς—την 1η Μαρτίου 1906 δολοφόνησαν το Στέφανο Αθ. Παπα- 
στεφάνου, παλικάρι 30 ετών.

Στο χωριό Σμόκβιτσα δολοφονήθηκαν ο Γεώργιος (γιος) και ο Δημήτριος 
(πατέρας) Παπαοικονόμου, γιατί αγωνίζονταν για τα δίκαια των Ελλήνων.

Στο πλησίον της Γευγελής χωριό Στογιάκοβο μεγάλη εθνική δράση επέ- 
δειξε η δασκάλα Ελένη Δασκαρίδου.

Τέλος, στα Τρία Έλατα της Αλμωπίας εργάσθηκαν επίσης με πολύ πα
τριωτισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα οι Βασίλειος Βάν-
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δος και Βασίλειος και Νικόλαος Τσελεμπής.
Επομένως η Γευγελή και η περιφέρειά της προσέφεραν πολλά στο Μακε

δονικό Αγώνα, ο οποίος στη νεότερη ελληνική ιστορία κατέχει μια θέση αλη
θινής εποποιίας. Δυστυχώς όμως η Γευγελή και το βόρειο τμήμα της περι
φέρειας της δεν έγινε ποτέ ελληνική. Με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου το 
1913 παραχωρήθηκε στη Σερβία. Έτσι δεν επαληθεύθηκε ο θρύλος που έλεγε 
ότι η Ελλάδα θα έφθανε προς βορρά έως εκεί που φυτρώνει η ροδιά. Και η
Γευγελή είχε πολλές ροδιές στους κήπους της.

*

Τα κείμενα που ακολουθούν αποδεικνύουν ότι οι κάτοικοι της περιοχής 
Γευγελής προσπαθούσαν πριν το 1903, που ανέλαβε την οργάνωση του Μακε
δονικού Αγώνα το Ελληνικό Προξενείο Θεσσαλονίκης, να αντισταθούν στον 
εθνικισμό των Βουλγάρων με τα αόρατα αλλά ισχυρά όπλα της παιδείας.

1

Έκκληση κατοίκων της Βογδάντσας

Προς16 τούς φιλοχρίστους καί φιλομούσους κατοίκους τής Σεβαστής 
'Οθωμανικής A ύτοκρατορίας.

Γνωστόν έστω πάσιν νμΐν ότι ειρήνη άλλοτε καί ομόνοια17 καί αδελφική 
άγάπη υπήρχε θάλλουσα καί άνθοϋσα εν Βογδάντσμ, τή πολυπληθέστερα 
ταύτη κωμοπόλει τοϋ τμήματος Άβρίτ Ίσαρέου, τής επαρχίας Πολυανής, εξ 
οΰ χρόνου όμως δίκην πρηστήρων18 ένέσκηψαν ενταύθα ö τε Σλαβισμός καί 
ουνιτισμός έπιθυμήσαντες οίονεί19 εκ συνθήκης νά καταστήσωσιν εντεύθεν 
εκποδών τήν 'Ορθοδοξίαν, έξεϋρον, εχάλκευσαν καί διεσκέδασαν κατά των 
κεφαλών των 'Ορθοδόξων τοσαϋτα καί τηλικαϋτα κακά, ώστε ήλλοίωσαν 
άλως τό πρόσωπον τής κοινότητος ταύτης καί ήχρείωσαν αυτήν καταστρέ- 
ψαντες καί ούτως είπεΐν άποτεφρώσαντες παν καλόν καί εύγενές καί τήν 
φλόγα των άγριων αυτού παθών. Οί 'Ορθόδοξοι ούτως αίφνιδίως εύρεθέντες 
πάντοθεν στενώς περιεζωσμένοι υπό των αντιπάλων, άγρίως δέ καί άπηνώς 
καταπολεμούμενοι ύπ’ αύτών, ύπέμνησαν αύτοΐς τάς υπέρ αύτών ώδίνας τής 
σεπτής καί γηραλέας μητρός, προύβάλλοντο τό μητρικόν αυτής γάλα, άνέφε- 
ρον τούς πολύπαθεΐς αγώνας καί πολυειδείς προς αυτούς ευεργεσίας, υπέ
δειξαν τέλος τάς υπέρ αύτών αίμασσούσας καί άχνιζούσας είσέτι πληγάς της 
άποσείσαντες ολίγον...20 ίεράν έσθήτα της έλπίζοντες νά συγκινήσωσιν ίσως

16. Η χειρόγραφη έκκληση περιέχεται στο φάκελο 3 του αρχείου Σωτηρίου Αστεριάδη 
(Γραμματεία I. Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης 1889-1904) του Ι.Μ.Χ.Α.

17. Έγιναν ελάχιστες διορθώσεις στην ορθογραφία και τη στίξη.
18. Πρηστήρ = Θύελλα με κεραυνούς, ορμητικός ανεμοστρόβιλος.
19. Τρόπον τινά.
20. Λέξη δυσανάγνωστη.
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τήν ατεγκτον καί άμείλικτον αυτών καρδίαν, άλλ ’ οΰτοι τά πάντα ύπεριδόν- 
τες καί λακπατήσαντες21 πολλφ βαρύτερον καί άπηνέστερον επετίθεντο όπως 
κακώοωοιν αυτήν. Ίδόντες οΰν οί πιστοί καί γνήσιοι υιοί τής ’Ορθοδοξίας 
καί τών καθεστώτων τήν οδυνηρόν αυτήν θέσιν καί ότι τά πάντ’ άπέβησαν 
μάταια, εν θλίχήει πολλή καί οδύνη ϋχρωσαν υγρόν τό δμμα έπικαλεσάμενοι 
τήν άρωγήν καί βοήθειαν εκείνου όστις είπεν ότι «αρκεί σοι ή χάρις μου, ή 
γάρ δύναμίς μου εν άσθενείμ τελειοϋται» καί άπεφάσισαν συσπειρωθέντες 
περί τήν γηραιόν καί όδύνουσαν μητέρα νά ύπερασπίσωσιν αυτήν ολίγοι 
κατά πολλών καί διά τής χύσεως αυτού τού αίματος αυτών. Καί όντως 
άγρίως κατεδιώχθησαν οί 'Ορθόδοξοι τών αντιπάλων, άλλ ’ άνδρείως ύπέστη- 
σαν τούς βαρείς αυτών διωγμούς διασώσαντες καί τήν μητέρα καί τήν γλώσ
σαν ημών. Ή πολυετής όμως αϋτη καί διηνεκής πάλη τών 'Ορθοδόξων προς 
τούς είρημένους αντιπάλους έγένετο μυρίων κακών πρόξενος τή κοινότητι 
ταύτη. Διότι οί 'Ορθόδοξοι εις άδιάλειπτον πόλεμον πάντοτε ευρισκόμενοι 
δέν ήδύναντο άλλ ’ ούτε εΐχον καιρόν νά προσέχωσι τόν νοϋν ώς είκός εις τήν 
θεραπείαν τών γραμμάτων, ατε τής μητρός ημών τότε εν άφύκτφ22 κινδύνω 
οϋσης. Ήδη ή Βογδάντσα βλέπουσα ότι διέσωσε καί εκτός κινδύνου κατέστη
σε τόν πολύτιμον αυτής θησαυρόν τής 'Ορθοδοξίας, άπεφάσισε καί έξηγορά- 
σθη, υποτελής οϋσα πρότερον επαυλις, τσεφλίκι, ής όμως ή εξαγορά εξήντλη- 
σεν αύτήν τέλεον23 καί ούτως είπεΐν...24 μή δυναμένην νά έπαρκέση όπως δει 
εις τάς έπειγούσας άνάγκας τών εκπαιδευτηρίων της. Άλγοϋντες τοίνυν επί 
τή καταστάσει τής είρημένης πολυπαθοϋς φιλομούσου καί κεντρικής ταύτης 
κωμοπόλεως καί έπιθυμοϋντες ϊνα τά μέν λοιπά τών σχολείων τά μεν εύρύ- 
νωμεν τά δέ καί έπισκευάσωμεν, Παρθεναγωγεΐον δέ καί νηπιαγωγεΐον εκ 
βάθρων ν’ άναγείρωμεν άνάγκης οϋσης, άπορίμ δέ πολλή συνεχόμενοι εγνω- 
μεν τέλος μετά πολλήν σύσκεχριν άποτεινόμενοι προς τούς καθ’ άπασαν τήν 
Σεβαστήν 'Οθωμανικήν Αυτοκρατορίαν φιλομούσους ομογενείς νά έπικαλε- 
σθώμεν τήν γενναίαν αυτών συνδρομήν υπέρ τού εύγενοϋς καί ιερού τούτου 
σκοπού. Άποστέλλομεν δέ προς τόν σκοπόν τούτον τούς έκ Βογδάντσας έντι- 
μοτάτους Κυρίους Χατζή Γεώργιον Καραστογιάννου καί Χρήστον Χατζηπα- 
πά Δημητρίου άνθρώπους θερμής φιλοπατρίας καί εγνωσμένης ευσυνειδη
σίας παρ’ ών έκαστος τών ομογενών δύναται λεπτομερέστερον μαθεΐν τά 
κατά τήν Βογδάντσαν διαδραματισθέντα καί προς οϋς άνυπόπτως δύναται 
νά παράσχη ήντινα δήποτε προσφοράν υπέρ τών Σχολείων αυτής. Πεποι- 
θότες τοίνυν ότι έκαστος τών φιλομούσων ομογενών προθύμως καί κατά δύ- 
ναμιν θά παράσχη τόν οβολόν αυτού υπέρ τής επανόδου καί άποκαταστά-

21. Λακπατέω-ώ = τσαλαπατώ.
22. "Αφυκτος = αυτόν που δεν μπορεί κάποιος να αποφύγει.
23. Τέλεος ή τέλειος.
24. Λέξη δυσανάγνωστη.
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σεως ενταύθα τών Έλληνίδων μουσών, όπου άλλοτε θεσπεσίως εμελπον καί 
οθεν άπηλάθησαν εκδιωχθεΐσαι τόσον άπεχθώς καί μανιωδώς, διατελοϋμεν 
ευχόμενοι πάσιν ϋμϊν παν εφετόν καί καταθύμιον.

Έν Βογδάντσμ τή 15γι Ανγούστου 188425

2

Ανέκδοτη επιστολή του Γ. Βαφοπούλου προς το μητροπολίτη Θεσσαλονίκης 
Αθανάσιο

Παναγιώτατε26 27,
Έγκλείοντες εν τη παρούση μας παρακαλεστικήν τών διδασκάλων τών 

ήμετέρων Τσουφλείων11 Εκπαιδευτηρίων, iva λάβη γνώσιν ή ήμετέρα Πανα- 
γιότης τών παρακλήσεων αυτών, άναφορικώς τών μέχρι τοϋδε καθυστερου- 
μένων δόσεων τής μισθοδοσίας αυτών, παρακαλοϋμεν Αύτή θερμώς, όπως 
εύαρεστηθείσα, ένεργήση, ΐνα πληρωθή ο τής πρώτης τετραμηνίας τουλάχι
στον μισθός αυτών όσον τό δυνατόν έγρηγορώτερον, καθόσον τό κοινοτικόν 
ημών ταμείον, δπερ εχει δανείση αυτούς μέχρι τοϋδε περί τάς τριάκοντα πέν
τε περίπου λίρας οθωμανικός, εδαπάνησε δέ εκτός τών τακτικών καί περί 
τάς δέκα περίπου λίρας προς άγοράν διδακτικών βιβλίων διά τούς άπορους 
μαθητάς καί μαθήτριας, περιελθόν εσχάτως εις άνάγκην έκκαλύ-ψεων χρεών 
τής προγενεστέρας χρήσεως, καί έξ επισκευών τών καθιδρυμάτων κ. τ.λ. άδυ- 
νατεί επί τοϋ παρόντος νά φανή αύτοϊς επί πλέον επίκουρος.

Έκφράζοντες δ ’ έκ τοϋ προτέρου τήν κοινοτικήν ημών ευγνωμοσύνην 
διατελοϋμεν προθυμότατοι.

Έν Γεβγελή τή 22 Φεβρουάριου 1894 
Οί έφοροεπίτροποι τής ορθοδόξου ελληνικής κοινό- 
τητος Γεβγελής.

“Χ”Χρίστος Χ”Ζαφειρίου 
“Γ. Βαφόπουλος

Προς τήν Α. Παναγιότητα τόν Μητροπολίτην 
Θεσσαλονίκης Κύριον Κύριον Αθανάσιον

25. Υπογραφές δεν υπάρχουν.
26. Η επιστολή αυτή περιέχεται στο φάκελο ΑΑΚ/1894 («'Επιτροπή προς ένίσχυσιν τής 

Ελληνικής Εκκλησίας») σε έγγραφο αρ. πρ. 217/28-2-1894 του Προξενείου Θεσσαλονίκης του 
Ιστορικού Αρχείου του Υπουργείου των Εξωτερικών.

27. Η Αστική Σχολή Γευγελής, ένα από τα καλύτερα και πιο σύγχρονα σχολεία της Μακε
δονίας, κτίσθηκε από τον Ηπειρώτη εθνικό ευεργέτη Αναστάσιο Τσούφλη, ο οποίος, αφού δη
μιούργησε μεγάλη περιουσία ως έμπορος στη Ρωσία, έκτισε «Τσούφλεια Εκπαιδευτήρια» στα 
πιο απόμακρα μέρη του υπόδουλου ελληνισμού της Βαλκανικής και άφησε το «Τσούφλειο κλη
ροδότημα» για να σπουδάζουν άποροι νέοι Ηπειρώτες στο πανεπιστήμιο της Αθήνας.
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Ανέκδοτη επιστολή του X. Γ. Βαφοπούλου προς τον πρωθυπουργό 
Αλέξανδρο Ζαΐμη.

Εξοχότατε2*.
Ό μετά βαθντάτον σεβασμοϋ υπογεγραμμένος Χρηστάκης Γ. Βαφόπου- 

λος εκ Γευγελής τής Μακεδονίας καταγόμενος άπηύθυνα προς τον Έξο- 
χώτατον Γενικόν Πρόξενον εν Θεσσαλονίκη Κύριον Κύριον Εύγένειον Εύγε- 
νειάδην τήν κατωτέρω παράκλησιν

Παναγιώτατε,
Ό μετά βαθυτάτου σεβασμοϋ υπογεγραμμένος Χρηστάκης Βαφόπουλος 

τέκνον πειθήνιον τής Ύ. Παναγιότητος, γνωστόν Αυτή ότι έμεινα ορφανός 
μετά τήν στυγερόν δολοφονίαν τού μακαρίτου πατρός μου υπό των οργάνων 
τοϋ βουλγαρικού κομιτάτου, καί άπροστάτευτος. Μ’ όλα ταϋτα ό αδελφός 
μου Θωμάς Γ. Βαφόπουλος μετά τήν πλήξασαν τήν οικογένειαν ημών συμ
φοράν καί διά μεγάλης στερήσεως τών τής συντηρήσεως τής οικογένειας 
ημών έξηκολούθησε παρέχων μοι τά αναγκαία προς τήν έκπαίδευσίν μου εν 
τφ εν Θεσσαλονίκη εμπορικφ λυκείω «Guirand» μέχρι τής Ε ' τάξεως αυτού 
συμπεριλαμβανομένης. Άπαυδήσας όμως καί εκ τής συμπληρώσεως τών 
προσθέτων τή ϋποτροφίςι άπαιτουμένων διά τήν σπουδήν τής άδελφής μας 
Ζωής Γ. Βαφοπούλου εν τφ παρθεναγωγεία) Θεσ/νίκης κατά τό παρελθόν 
έτος αδυνατών διέκοιρε παρέχων μοι τήν συνδρομήν του καί ήναγκάσθην νά 
μείνω ενταύθα είς τήν πατρίδα μου άργός μή δυνάμενος νά άποπερατώσω 
καί τήν τελευταίαν τάξιν τοϋ λυκείου καί οϋτω έφωδιασμένος διά τοϋ 
αναγκαίου πτυχίου δυνηθώ νά επιτύχω κατάλληλον εργασίαν προς πορισμόν 
τών αναγκαίων τής συντηρήσεώς μου.

Είς τοιαύτην θέσιν διατελών δέν διελογιξόμην άλλον ή μόνον τό σκοτει
νόν τοϋ μέλλοντος μου καί ύπείκων είς τήν άνάγκην ταύτην ήλπιζον ότι ό 
Πανάγαθος δέν ήθελεν υστέρηση καί τής πρός με άντιλήψεως εν ή έλπίδι καί 
εύνοίμ διέγνων ότι διά τών Σεβαστών Ευεργετών ήδυνάμην νά περιμένω τήν 
σωτηρίαν μου. Καί λοιπόν περιελθόντος είς γνώσιν μου ότι λειτουργεί «Βιο
μηχανική καί Εμπορική Ακαδημία έν Αθήναις» καί τούς όρους τής εν αυτή 
προσλήψεως καί φοιτήσεως έκζητήσας νομίζω ότι διά τής έν αυτή άποπερα- 
τώσεως τών σπουδών μου δύναμαι νά εξασφαλίσω τό σκοτεινόν μου μέλλον. 28

28. Η επιστολή αυτή περιέχεται στο φάκελο 1902 ΑΑΚ/Η του Ιστορικού Αρχείου του 
Υπουργείου των Εξωτερικών. Ουσιαστικά πρόκειται για επιστολή του Γ. X. Βαφοπούλου που 
αρχικά είχε στείλει στο μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, στη συνέχεια διεβίβασε στον πρόξενο Θεσ
σαλονίκης και τέλος απηύθυνε στον πρωθυπουργό.
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"Οθεν προσπίπτων εις τον οίκτον τής Ύ. Παναγιότητος νίϊκώς καθυπο- 
βάλλω τήν θερμήν υίϊκήν μου παράκλησιν όπως εν τή εγνωσμένη προστασία 
Της υπέρ τών άπροστατεύτων έκ των μοιραίων δολοφονιών εύδοκήση νά κα- 
ταβάλη τήν πατρικήν συνδρομήν τόσον παρά τοίς Σεβαστοίς Εύεργέταις όσον 
καί παρά τοΐς ίθύνουσι τήν σχολήν ταύτην ϊνα έξομαλυνθή ή είσοδός μου εις 
αυτήν ή άνάλογόν τινα έτέραν σχολήν τή άνεξαντλήτω δαπάνη τών Σε
βαστών Ευεργετών.

Εύελπιστών ότι ή θερμή μου αϋτη παράκλησις θέλει είσακουσθή έξαι- 
τοϋμαι τάς πατρικός εύχάς καί ευλογίας καί μετά τής έκ τών προτέρων άπει
ρου μου ευγνωμοσύνης διατελώ.

Έν Θεσσαλονίκη τή 8η Αύγουστου 1901
Τής Ύμετέρας Παναγιότητος τεκνον πειθήνιον 

Χρηστάκης Βαφόπουλος

Δυστυχώς ή αϊτησίς μου αϋτη δέν έτυχεν εύμενοϋς άκροάσεως άλλά μή 
άπελπιζόμενος καθυποβάλλω τήν άνωτερω θερμήν παράκλησίν μου τή Ύ. 
Έξοχότητι καί εύελπιστών ότι θέλει είσακουσθή έκφράζω τήν έκ τών προτέ
ρων άπειρόν μου εύγνωμοσύνην.

Έν Θεσσαλονίκη τή 14η Αύγούστου 1902
Ελάχιστος έκ τών προτέρων εύγνώμων

Χρηστάκης29 Βαφόπουλος

Ο πρωθυπουργός Αλέξανδρος Ζαΐμης επέστρεψε την αίτηση με την εξής 
απάντηση:

Ζαΐμης προς τό Προξενεΐον Θεσσαλονίκης, Αθήναι 12 Σεπτ. 1902
αρ. πρωτ. 2092

Εσωκλείω ώδε προς γνώσιν ύμών τήν αιτησιν ήν μοί άπηύθυνον ό X. 
Βαφόπουλος, μετά τής πληροφορίας ότι ή παροχή υποτροφιών προς έκπαί- 
δευσιν έν τφ εσωτερικά) άπαγορεύεται ρητώς ύπό τοϋ Β. Διατάγματος, δι’ οϋ 
καθορίσθησαν τά έργα καί καθήκοντα τής Επιτροπής τής Παιδείας καί τής 
Εκκλησίας.

29. Παιδί του δολοφονηθέντος το 1897 Γ. Βαφοποΰλου, τελείωσε το γαλλικό σχολείο της 
Madame Guiraud στη Θεσσαλονίκη και εργάσθηκε αργότερα στο μονοπώλιο καπνών της Régie 
στη Γευγελή. Μετά το 1912 εργάσθηκε ως επιθεωρητής καπνών στο Σκρα και στη Θεσσαλονίκη.
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SUMMARY

E. Zelliou-Mastorokosta, Unknown and Little Known Fighters from the 
Gevgelija Area in the Macedonian Struggle.

During the period of Ottoman rule, Gevgelija was in the vilayet of 
Thessaloniki and was the seat of the sub-district of Gevgelija, which included 
57 villages. It experienced considerable economic and intellectual develop
ment at the end of the 19th century, and this is why the Greeks of Gevgelija 
began to prepare for the struggle against the Bulgarians well before 1903.

The first victims of the Macedonian Struggle in the Gevgelija area in
cluded Hadzizafiris, the notables Yeoryios Vafopoulos and Hristos Tsitsos, 
and Dr Dimitrios Kyvernidis.

When the Greek consulate in Thessaloniki took over the organisation of 
the Macedonian Struggle in 1903, an officer named Panayotis Klitos under
took to organise the Gevgelija area. Other officers active here were Yeoryios 
Kakoulidis, Hristos Pradounas, Loukas Papaloukas, Dimitrios Kakkavos, 
Hristos Karapanos, and Konstandinos Mazaraki-Ainian. At the same time and 
earlier, armed bands of local captains were active in the area and around the 
River Axios, making a substantial contribution to the defence of the Greek 
population.

Many teachers who were natives of the area fought for the national idea 
in Gevgelija, as did many others who had been appointed to work there.

Apart from the inhabitants of Gevgelija, who were fighting for the sur
vival of the Greek people, many inhabitants of the wider area —from Axiou- 
poli, Arhangelos, Bogdantsi, Graitsisti, Idomeni, Evzoni, Kastaneri, Lagadia, 
Livadia, Mouin, Negortsi, Parditsa, Skra, Smokvitsa, Stoyakovo, and Tria 
Elata— made a notable contribution to the Macedonian Struggle.

Unfortunately, Gevgelija and the N part of its district never became 
Greek. It was awarded to Serbia by the Treaty of Bucharest in 1913.
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