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ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΑΓΩΝΑ
ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ Σ. Γ. ΑΣΤΕΡΙΑΔΗ, Γ. ΤΣΟΝΤΟΥ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Δημοσιεύονται 12 έγγραφα-έπιστολές. Τά ύπ’ άριθ. 1 έως 4 προέρχονται
άπό τό ’Αρχείο τού Σωτηρίου Γ. Άστεριάδη, τά ύπ’ άριθ. 5 έως 12 άπό τό
’Αρχείο τού Γεωργίου Τσόντου (Βάρδα). Αυτά τά εγγραφα-επιστολές έχουν
γραφεί άπό 11 Ίανουαρίου 1876 έως τό τέλος τού 1911 η τίς άρχές τού 1912,
έτη κατά τά όποια διεξάγεται ό Μακεδονικός ’Αγώνας.
Τά ύπ’ άριθ. 1, 2 άποδεικνύουν ότι ό υπουργός ’Εξωτερικών έχει πλήρη
γνώση τού κινδύνου, πού διατρέχει ό ελληνισμός τής Μακεδονίας καί τής
Θράκης τό 1876-1877 άπό τούς Σλάβους, γι’ αυτό έφιστά την προσοχή των
προξένων Άδριανουπόλεως, Φιλιππουπόλεως καί Θεσσαλονίκης καί συνιστά
οί "Ελληνες νά προσεγγίζουν τούς Τούρκους γιά νά άναχαιτίσουν άπό κοινού
τόν έπερχόμενο κίνδυνο τής μόνιμης έγκαταστάσεως τών Σλάβων.
Τό ύπ’ άριθ. 3 άναφέρεται στις οικονομικές δυσκολίες, πού άντιμετωπίζει τό ελληνικό κράτος τό έτος 1877, καί τό ύπ’ άριθ. 4 βεβαιώνει ότι καί τά
έτη 1910-1911 ή ελληνική οικονομία δέν είναι άνθηρή, γι’ αύτό καί οί άπρόβλεπτες δαπάνες τού προξενείου Θεσσαλονίκης γιά μισθούς πρακτόρων
κ.τ.λ. δέν είναι μεγάλες.
Τό ύπ’ άριθ. 5 είναι ή τελευταία έκθεση τού Παύλου Μελά πρός τό διοι
κητικό συμβούλιο τού «Μακεδονικού Κομιτάτου». Σ’ αύτή άναφέρει λεπτο
μερώς τά γεγονότα κατά τήν τελευταία έξοδό του στή Μακεδονία, 27 Αύγούστου 1904 έως ολίγες ημέρες πρίν τό θάνατό του, καί τά χρηματικά ποσά
πού δαπάνησε γιά τήν ενδυμασία καί τίς μετακινήσεις τών άνδρών τού σώ
ματός του, γιά τήν προμήθεια όπλων, γιά τή βοήθεια πενομένων οικογενειών
άγωνιστών, τήν άμοιβή φυλάκων τών χωρίων κ.ά.
Τά ύπ’ άριθ. 6, 7, 8 είναι επιστολές τού Π. Μελά, τού Ζαχαρία Παπαδά
(Φούφα) καί τής Ναταλίας Μελά πρός τό Γ. Τσόντο. Ή επιστολή τής Ν.
Μελά άναφέρει καί τούς ένδεκα πρώτους Κρήτες, πού αρχικά είχαν έπιλεγεΐ
γιά νά σταλούν στή Μακεδονία. Οί Ιστορικοί, όμως, δέ συμφωνούν ώς πρός
τά πρόσωπα τών Κρητών, γιατί κάποιοι δέν ήλθαν καί τελικά ήλθαν οί εξής
δέκα: Εύθύμιος Καούδης (άρχηγός), Γεώργιος Δικώνυμος-Μακρής, Γεώρ
γιος Περάκης ή Πέρος, Λαμπρινός Βρανάς, Γεώργιος Στρατινάκης, Γεώρ
γιος Σεϊμένης, Ευστράτιος Μπονάτος, Μανούσος Κατουνάτος, Γεώργιος
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Ζουρίδης καί Νικόλαος Λυκάκης.
Τό ύπ’ άριθ. 9 είναι ένα πρακτικό, πού έγινε τό 1904 μεταξύ τού Γ. Τσόντου καί των κατοίκων τού χωριού Λόσνιτσα (Γέρμα), γιά τή συντήρηση φυ
λάκων τού χωριού καί την εξυπηρέτηση των ελληνικών σωμάτων, τά όποια
θά περνούσαν άπό τή Λόσνιτσα.
Τό ύπ’ άριθ. 10 είναι τό πρόγραμμα δράσεως τού υπό ίδρυση «Παμμακεδονικού Συλλόγου». Παρά, όμως, τήν προσπάθεια, πού έγινε τό 1905, νά
ενωθούν όλοι οί πατριωτικοί σύλλογοι τής ’Αττικής, οί όποιοι αγωνίζονταν
γιά τήν άπελυθέρωση τής Μακεδονίας, ενώθηκαν μόνον ό «Μακεδονικός
Σύλλογος» καί ή «Μακεδονική ’Αδελφότης». Τό νέο σωματείο έλαβε τήν ονο
μασία «Μακεδονικός Σύλλογος “Ό Μέγας ’Αλέξανδρος”». Στό τέλος τού
1907 προσχώρησαν ό «Σύνδεσμος Μακεδόνων Φοιτητών» καί ό «Κεντρικός
Μακεδονικός Σύλλογος» καί τότε μόνον οί τέσσερις ενωμένοι σύλλογοι έλα
βαν τήν ονομασία «Παμμακεδονικός Σύλλογος».
Τό ύπ’ άριθ. 11 είναι εγκύκλιος διαταγή τού Άνωτάτου Εθνικού Κέ
ντρου τής «Έλληνομακεδονικής "Αμυνας» πρός τούς άρχηγούς σωμάτων,
οπλαρχηγούς, εθνικές επιτροπές Δ. Μακεδονίας καί ’Ηπείρου γιά τόν τρόπο
μέ τόν όποιο πρέπει νά λειτουργούν γιά νά νικήσουν τό βουλγαρικό κομιτάτο.
Τό ύπ’ άριθ. 12 είναι έντυπη προκήρυξη, ή όποια καλεΐ τό λαό τών
’Αθηνών καί τού Πειραιώς νά συγκεντρωθεί στίς 16 Μαρτίου 1908 στήν πλα
τεία Βαρβακείου σέ συλλαλητήριο καί νά διαμαρτυρηθεΐ γιά τά δεινοπαθήματα τών Ελλήνων τής Μακεδονίας άπό τούς Βουλγάρους κομιτατζήδες.
Τέτοια συλλαλητήρια γίνονταν συχνά άπό τούς πατριωτικούς συλλόγους. Τό
συλλαλητήριο, τό όποιο οργανώθηκε στίς 15 Αύγούστου 1903 άπό τόν «Κε
ντρικό Μακεδονικό Σύλλογο», πού είχαν Ιδρύσει τό 1902 οί καταγόμενοι άπό
τήν Άρναία Χαλκιδικής αδελφοί Θεοχάρης καί Μαυρουδής Γερογιάννης,
στίς στήλες τού ’Ολυμπίου Διός, γιά νά διαδηλώσουν τήν αγανάκτησή τους
γιά τά γεγονότα τής ψευδοεπανάστασης τού "Ιλιντεν, είχε μεγάλη απήχηση
καί στούς πρεσβευτές τών Μ. Δυνάμεων.
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1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ
ΕΠΙ ΤΩΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΡΙΘΜ.
ΣΥΝΗΜΜΕΝ.

'Απόρρητος επιστολή1 προς τάς προξενικός άρχάς
τής Ελλάδος εν Άδριανονπόλει καί Φιλιππουπόλει.
Έν Άθήναις 11 Ιανουάριου 1876
Ή θέσις των Ελληνικών χωρών τής Τουρκίας, έν αΐς ύπάρχουσιν εις
λόγου άξιον αριθμόν Βούλγαροι καί οιτινες ώς εκ τούτου άπειλοϋνται εκ τής
πανσλαβιστικής επιδρομής, τυχαία ολως...2, απέναντι των Οθωμανών καί
τής οθωμανικής εξουσίας, τής θέσεως εις ήν διατελοϋσιν αί άμιγείς τού
βουλγαρικού στοιχείου έλληνικαί χώραι. Διάφορος επομένως πρέπει νά είναι
καί ή έν έκατέραις τών είρημένων χωρών συμπεριφορά καί ένέργεια των
Ελλήνων κατοίκων καί τών προξενικών ιδίως τής Ελλάδος άρχών. Έν ταίς
χώραις τής δευτέρας κατηγορίας, ή σχέσις τών Ελλήνων ...3 τής Υ. Πύλης
προς τήν κρατούσαν φυλήν, δυνατόν είναι νά ρυθμίζηται μάλλον έλευθέρως
καί τά αισθήματα αυτών άναλόγως τών έκάστοτε περιστάσεων καί τής πολι
τείας τής έλευθέρας Ελλάδος. Έν ταίς χώραις όμως τής πρώτης κατηγο
ρίας, έν αΐς ό κύριος καί μέγας τού ελληνικού στοιχείου έχθρός είναι ό πανσλαυϊσμός, ή καταστολή τών κατά τής κρατούσης φυλής φυσικών αισθημά
των καί τών προς έθνικήν ανεξαρτησίαν εύγενών ορμών, έπιβάλλεται άναγκαίως ύπ’ αυτής τής φιλοπατρίας, ήτις άπαιτεΐ υπομονήν έν τφ παρόντι χάριν τής προσδοκίας έν τώ μέλλοντι. Εις τό μέλλον δέ...4 άφορώντες, όφείλουσιν οί Έλληνες κάτοικοι τών περί ών πρόκειται χωρών, ούχί μόνον ν’ άνέχωνται τό οθωμανικόν στοιχεΐον, άλλά καί νά περιποιούνται αυτό καί νά
συμπράτωσιν έν ανάγκη μετ’ αυτού, όπως έπωφελώνται άπό τής έπιρροής
καί τής δυνάμεώς του προς βαθμιαίαν αϋξησιν καί έπίρρωσιν τού ελληνικού
στοιχείου, τό όποιον εις μάνας τάς δυνάμεις αυτού άφιέμενον θέλει κατασταθή άφευκτον τού έκατόγχειρος πανσλαυϊσμοϋ θύμα. Τό κύριον δέ...5 τής προ
σοχής καί τής μερίμνης τών Ελλήνων κατοίκων καί τών προξενικών άρχών
τής Ελλάδος προς τον είρημένον σκοπόν τής ένισχύσεως τού Ελληνισμού,
δέον νά είναι ή Ελληνική Εκκλησία, ήτις ανέκαθεν ύπήρξεν ή τροφός αυτού
1. Γενικά 'Αρχεία του Κράτους: 'Αρχείο Σωτηρίου Γ. Άστεριάδη, Α’ Διπλωματικά 18651880, Β’ 'Αλληλογραφία 1874-1879 καί ’Αρχείο Ι.Μ.Χ.Α., τμήμα Ζ', φάκελος 1.
2. Μία λέξη δυσανάγνωστη.
3. Βλ. παραπάνω σημ. 2.
4. Βλ. παραπάνω σημ. 2.
5. Βλ. παραπάνω σημ. 2.
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καί σώτηρα καί ήτις, καί τών τραυμάτων αυτής τή συνδρομή τής οθωμανικής
εξουσίας άναλαμβάνονσα, θέλει έκθρέψη τον Ελληνισμόν καί αϋθις εις κύ
ριον τής αυτής πατροπαραδότως άνηκούσης χώρας.
Τάς σκέψεις ταύτας άνακοινώ ύμίν προς οδηγίαν υμών εις τάς παρού
σας περιστάσεις.
Έπί τούτοις διατελώ
Λ. Α. Κοντόστανλος6
2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ
ΕΠΙ ΤΩΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΡΙΘΜ. Απόρρητος
ΣΥΝΗΜΜΕΝ.

Προς τον κύριον Κ. Βατικιώτην
Γενικόν Πρόξενον τής Ελλάδος εν Θεσσαλονίκη.
Έν Άθήναις τή 5 Ιανουάριου 1877
Κύριε Γενικέ Πρόξενε7
Καί έκ τής τελευταίας ιδιαιτέρας επιστολής υμών, ώς καί εκ τών άπ’
άρχής επισήμων εκθέσεων τού Προξενείου, παρετήρησα ότι εξακολουθείτε έν
δευτέρω τιθέμενοι λόγω τό πρώτιστον καί ...8 τοϋ Ελληνισμού συμφέρον οπερ
κεΐται εις τήν κατά τοϋ Σλαυϊσμοϋ άντίπραξιν, κυρίως την προσοχήν υμών
εις τά εκ τής τουρκικής εξουσίας δεινοπαθήματα τών χριστιανών έφιστώντες.
Καί εννοώ μέν άποχρώντως τό εϋγενές έλατήριον τής τοιαύτης ψυχικής
υμών διαθέσεως εις τό όποιον ή περί υμών κυριεύουσα γενική άγανάκτησις
πρόσθετον εικότως παρέχεται ίσχύν, άλλ ’ εντεύθεν δέν δύναμαι νά παραβλέψω τήν όποιαν έχω άπαίτησιν όπως τά όργανα τοϋ Υπουργείου άνυψώνται
εις τάς πολιτικάς αυτού άπόψεις. Τό τουρκικόν στοιχεΐον είναι βεβαίως ήμΐν
μισαρόν, άλλά βεβαίως επίσης είναι ήμΐν άναγκαίον όπως άντιστρατευθώμεν...9 άποτελεσματικώς κατά τοϋ τό μέλλον άπειλοϋντος σλαυϊκοϋ στοι
χείου. Οί Τούρκοι παρέρχονται καί θά παρέλθωσι, μ ’ άλας αυτών τάς πρός
διατήρησιν άπελπιστικάς άποπείρας, ενώ οί Σλαϋοι επέρχονται ■ καί θά έπέλθωσι αν κοινή καί άμοιβαία ύποστήριξις τών άλλων στοιχείων δέν κατορ6. Ό ’Αλέξανδρος Ά. Κοντόσταυλος (1835-1904) τό 1870 έγινε υπουργός Δικαιοσύνης καί
τό 1875, 1883 καί 1893 υπουργός Εξωτερικών,
7. Βλ. παραπάνω σημ. 1.
8. Βλ. παραπάνω σημ. 2.
9. Βλ. παραπάνω σημ. 2.
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θώση τήν άναχαίτισιν αυτών εις τάς κρίσιμους περιστάσεις εν αΐς διατελοϋμεν. Καί δεν τολμώ μεν νά βεβαιώσω ότι καί οϋτω πορευόμενοι θά έπαρκέσωμεν εις άποσόβησιν τοϋ κινδύνου, τό μέγεθος τού όποιου ουδόλως δια
φεύγει τήν έκτίμησίν μου, άλλ’ έννοών ότι εις τήν προσπάθειαν τής άποσοβήσεως ταύτης κείται τό υπό τών άνωτέρων συμφερόντων τοϋ Ελληνισμού
ύπαγορευόμενον καθήκον αύτοϋ, οφείλω νά περιορισθώ εις τήν άπεζήτησιν
τής έκτελέσεως τού καθήκοντος τούτου, καθόσον μάλιστα ούδέν δεδικαιολογημένως δύναμαι νά ελπίσω εκ τής εύμενείας τοϋ φοβερού εχθρού. Νομίζετε
άραγε, ότι αν τό ελληνικόν στοιχείον έκινείτο κατά τήν βουλγαρικήν επανα
στατικήν παρωδίαν εν ταΐς υπό τοϋ Σλαυϊσμοϋ άντιποιουμέναις επαρχίαις,
νομίζετε, λέγω, ότι ή συμμετοχή αύτοϋ αϋτη ήθελε συντελέσει τό παράπαν
προς άλλοίον εθνολογικόν χαρακτηρισμόν τών οικείων χωρών, ή, οπερ εις
ταντό άποβαίνει, ότι ήθελε συντελέσει κατ’ ελάχιστον εις τήν έξασθένησιν τοϋ
νϋν έπιδιωκομένου σκοπού, τοϋ αποχωρισμού τών επαρχιών τούτων από τοϋ
λοιποϋ ελληνικού σώματος. Ή συμμετοχή εκείνη ούδέν άλλο ήθελεν επιφέρει
αποτέλεσμα ή νά ένισχύση τήν άπαίτησιν τοϋ Σλαυϊσμοϋ περί τής όργανώσεως τών εν λόγω χωρών εις άνεξάρητητον διοίκησιν, διά τής άφαιρέσεως
άπό τής Τουρκικής Κυβερνήσεως τών λόγων, έφ’ ών σήμερον στηριζομένη
αποκρούει τήν πρότασιν ταύτην! Τοιουτοτρόπως δέ δικαιολογείται εκ τών
υστέρων ή πολιτεία, ήν άπ’ αρχής έτήρησε τό υπό τήν διεύθυνσίν μου Ύπουργείον εξ ενός μεν έπιμείναν εις τήν αποχήν τοϋ έλληνικοϋ στοιχείου άπό τής
μετά τοϋ Σλαυϊσμοϋ συμπράξεως καί εξ ετέρου υποστήριξαν τάς αναφοράς
προς τόν Πατριάρχην καί μή άποκροϋσαν ούτε αν τάς τάς προς τον Σουλ
τάναν κατά τών βουλγαρικών άξιώσεων. Ύπό τοϋ αύτοϋ δέ άπαραλλάκτως
πνεύματος πρέπει νά όδηγηθώμεν καί εις τήν μέλλουσαν πορείαν ημών καί
εις ήν περίπτωσιν ακόμη ήθελε κηρυχθή ό μεταξύ Τουρκίας καί Ρωσίας πό
λεμος μέχρις οϋ αί εξ αυτών περιπέτειαι ήθελον επιβάλλει ημών τυχόν δια
γωγήν άλλων, περί ής εγκαίρως θέλετε λάβει τήν δέουσαν εϊδησιν. Είτε επέλθη όμως, είτε δέν έπέλθη ό πόλεμος, είναι λίαν λυσιτελές καί εις τήν τελευ
τά ία ν μάλιστα ύπόθεσιν μάλλον επείγον νά καλλιεργηθή μέχρι τοϋ δυνατού
καί τοϋ πρέποντος ή μεταξύ Τούρκων καί Ελλήνων προσέγγισις, ώστε νά
εχωσιν οί τελευταίοι άρωγούς καί συμπράκτορας τούς πρώτους εις τόν περιο
ρισμόν εί μή εις τήν έκμηδένισιν τών μέσων τής άποδείξεως καί ύποστηρίξεως τών άξιώσεων τών Βουλγάρων. Πρέπει δέ νά έχωμεν ύπ ’ οι/)tv, ότι
είναι λίαν πιθανόν νά έξακολουθήσωσιν ύπό άλλην μορφήν, αί νϋν διπλω
ματικοί περί τών ανατολικών πραγμάτων διαπραγματεύσεις, καθ’ ας καί
άλλως ή σύμπραξις καί ύποστήριξις τής τουρκικής εξουσίας δύναται ν’ άποβή λίαν ώφέλιμος εις τά ελληνικά συμφέροντα.
Εκτός δέ τής τουρκικής έξουσίας, ανάγκη είναι νά περιποιήσθε καί τούς
άλλους αύτόθι προξένους τών Μεγάλων Δυνάμεων τοϋθ’ οπερ πρέπει νά
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πράττωσι, παρ ’ ύμών όδηγούμενοα καί αί άλλαι εν Μακεδονίς προξενικοί
ημών άρχαί ώστε νά εχωμεν αυτούς ύπερασπιστάς, κατά το δυνατόν, των
ήμετέρων συμφερόντων. Μετά χαράς δέ πληροφορούμαι εκ Κων/πόλεως, ότι
ό κ. Blount, καθ’ οϋ άλλοτε, τή είσηγήσει υμών, είχον άντιταχθή εις Αονδίνον, φαίνεται νϋν κατανοών καί υποστήριξών τά έλλην. συμφέροντα κατά
των άντιποιήσεων τών Βουλγάρων. Άν τούτο είναι άληθές, ή φιλική αυτού
πρός υμάς διάθεσις δύναται ν’ άποβή λίαν χρήσιμος εις τάς ύμετέρας ενέρ
γειας.
Έν γένει δέ τό σύνθημα τής ύμετέρας ένεργείας ώς καί τών έν τή περι
φερείς υμών προξενικών αρχών τής Ελλάδος έστω ή εκ παντός τρόπου διάδοσις καί ένίσχυσις τού Ελληνισμού.
'Επί τούτοις διατελώ μετά πόσης ύπολήψεως
A. Α. Κοντόσταυλος
3
MINISTÈRE
DES
AFFAIRES ETRANGERES
CABINET DU MINISTRE

'Ιδιαιτέρα

Πρός τόν κύριον
κον Κ. Βατικιώτην
Γενικόν Πρόξενον τής Α. Μ. έν Θεσσαλονίκη
Έν 'Αθήναις τή 19 Ίανουαρ. 1877.
Κύριε Γενικέ Πρόξενε10
Μετ’ εύχαριστήσεως απαντώ εις την ιδιαιτέραν ύμών επιστολήν από
χρονολογίαν 30 Δεκεμβρίου παρελθόντος έτους.
Εΰρον καθ’ όλα ορθήν τήν ύμετέραν σκέψιν περί τής άποστολής πρός
υμάς τών άναφερομένων τή ϋμετέρς επιστολή εφημερίδων έδόθη δέ ή δέουσα
εντολή τφ άρμοδίψ ύπαλλήλω όπως φροντίξη τήν τακτικήν πρός ύμάς άποστολήν τοιούτων, παρά τού Υπουργείου ή απ’ εύθείας παρά τού συντάκτου.
Αυποϋμαι σφόδρα μή δυνάμενος διά τής παρούσης ν’ αγγείλω ύμΐν τήν
έκτέλεσιν τής έτέρας ύμών αίτήσεως, καίτοι οϋσης δικαίας. Ή επί τού προϋ
πολογισμού Επιτροπή τής Βουλής ύπ’ öxpiv εχουσα τό κρίσιμον τών οικο
νομικών αναγκών ού μόνον ούδεμίαν παραδέχεται έπί τής παρούσης αϋξη-

10. Βλ. παραπάνω σημ. 1.
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σιν επί των δαπανών άλλά πλείονας εκ τών επίσης αναγκαίων περιώρισεν
άποβλέπουσα εις τό γενικόν περί οικονομίας μέτρον.
Εκφράζω ύμϊν τάς ευχαριστίας μου επί τφ άόκνω ζήλφ μεθ’ οϋ ενερ
γείτε συμφώνως προς τάς εμάς οδηγίας, βεβαιώ υμάς ότι δέν θέλω αμελήσω
νά λάβω ύπ’ öxpiv τάς δικαίας υμών αιτήσεις ευθύς ώς εύθετώτεραι παρουσιασθώσι περιστάσεις.
Δέξασθε τήν διαβεβαίωσιν τής προς υμάς ϋπολήψεώς μου.
A. Α. Κοντόσταυλος

4
ΠΡΟ ΫΠΟΛ ΟΡΙΣΜΟΣ11 ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΤΟΥ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ\ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ.
ΔΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1910-1911.

Κεφ. A '. Κέντρον Θεσσαλονίκης.
ΔΙΑΣΑΦΗΣΕΙΣ

Άρθρα
1. Μισθοί πρακτόρων
2. Έγκατάστασις πρακτόρων, οπλισμός αυτών, συντήρησις ο
πλισμού
3. Ενοικιάσεις
4. 'Οδοιπορικά πρακτόρων, εκτάκτων απεσταλμένων, αλληλο
γραφίας κ.τ.λ.
5. Ναύλοι καί φυγαδεύσεις
6. Συντάξεις καί ϋποτροφίαι
7. Δημοσιογραφικά
8. Δικαστικά, δικηγορικά, έξοδα μαρτύρων
9. Συντήρησις φυλακισμένων
10. Δωροδοκίαι
11. Έκτακτα βοηθήματα, περίθαλψις ασθενών, συνδρομαί εις εκ
κλησίας υπαίθρου, Αδελφότητας εσωτερικού, συστάσεις Συλ
λόγων εν αύτώ κ.τ.λ.
12. Έξοδα εκτάκτων γραφείων

Αίραι
όθωμ.
50
10
5
20
12
20
15
30
25
10

50
12

11. Γενικά ’Αρχεία τοΰ Κράτους: ’Αρχείο Σωτηρίου Γ. Άστεριάδη, Δ' Γενικό Προξενείο
Θεσσαλονίκης 1909-1913 καί ’Αρχείο Ι.Μ.Χ.Α., τμήμα Ζ', φάκελος 4.
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’Ιδίως άπρόβλεπτα δι’ άνάγκας κατά πρώτον παρουσι,αζομένας
_______ W
269
Κεφ. Β '. Κέντρα Έσωτερικοϋ
ΔΙΑΣΑΦΗΣΕΙΣ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Κέντρον Λαγκαδά
»
Χαλκιδικής
»
Γενιτσών
»
Γουμέντζης12 13
καί ΠετρόβοιΡ
»
Βερροίας
»
Ναούσης
»
Βοδενών14
»
Καρατζόβας15
»
Δοϊράνης καί Μονής Μπουτκόβου16
»
Βαλαντόβου17
»
Στρωμνίτσης
»
Γευγελής
»
Λειβαδιών
»
Βογδάντσης

Κεφ. Γ '.
Μισθοί πρώην αρχηγών καί οπλιτών

Λίραι
όθωμ.
8
3
20
35
12
5
12
14
15
6
35
25
25
8
223

25

ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΣΙΣ

Κεφ. Λ '. Κέντρον Θεσσαλονίκης
Κεφ. Β '. Κέντρα Έσωτερικοϋ
Κεφ. Γ '. Μισθοί πρώην κ.τ.λ.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Γουμένισσα.
"Αγιος Πέτρος νομού Κιλκίς.
Έδεσσα.
Άλμωπία.
Παλαιότερο όνομα του χωριού Κερκίνη τού νομού Σερρών.
"Η Βλάντοβο ("Αγρας).

Λίρ. όθ. 269
» » 223
» » 25
το ολον 517
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Ή τελευταία ’Έκθεση18 τοΰ Παύλου Μελά
Αί πολλαί περιπέτειαι κατ’ άρχάς, αί πολλαί φροντίδες κατόπιν δέν μοί
έπέτρεχpav μέχρι τοϋδε να υποβάλλω εκθεσιν τών νφ ’ ημών πεπραγμένων,
έφ ’ φ καί ζητώ τήν συγγνώμην τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου19.
Έν Ααρίσση μέχρι της ημέρας τής άναχωρήσεως, εΐχον συγκεντρώσει 36
άνδρας με πλήρη ιματισμόν, κατ’ επίμονον άπαίτησίν των τούς έπλήρωσα
ολόκληρον τόν μισθόν των. Έξ αυτών εξ, τούς οποίους προσέλαβον τάς δύο
τελευταίας ημέρας, δέν ήλθαν.
Λιέβην τήν γραμμήν τήν νύκτα τής 27ης Αύγουστου εκ τίνος παρά τήν
Μονήν Σταγιάδων20 σημείου. 'Οδηγούς εΐχον τρεις- καί διά τούς τρεις λα
μπρός συστάσεις. Ό εις άσθενήσας τήν νύκτα τής διαβάσεώς μας εμεινεν εις
τό Ελληνικόν. "Ο δεύτερος Θανάσης Βάγιας (εκ Σπηλαίου) παραλαβών καί
δύο είκοσόφραγκα21 καί οπλισμόν πλήρη μάς έγκατέλειψεν οτε έφθάσαμεν
περί τό Σπήλαιον. Ό τρίτος, Κατσαμάκος τό όνομα, ούδέν σχεδόν έγνώριζεν.
°Ωστε περιπλ ανώμεθα τήδε κακέ ίσε οδηγούμενοι υπό ποιμένων οιτινες
καί μάς ώμολόγησαν, είλικρινώς φερόμενοι, μόλις μάς άφηνον εδιδον χα
μπέρι εις τάς άρχάς. Αϋται όμως δυσκόλως έκινοϋντο έναντίον μας συμφώνως με τό τουρκικόν εθιμον τοϋ ραχατιοϋ.
Άνευ οδηγών, άνευ γνώσεως τοϋ εδάφους περιπλανώμεθα εις φοβερά
δύσβατα εδάφη, βαδίζοντες πολλάκις 10 καί 11 ώρας, καί έν τούτοις μή προχωροϋντες προς Βορράν είμή 10 εως 15 χιλιόμετρα μόνον.
Τέλος οτε έφθάσαμεν παρά τό Κωστάνικο22 (σχεδόν παρά τά Ηπειρωτι
κά σύνορα) έμάθαμεν παρά χωρικών ότι ό έγκαταλείψας ημάς οδηγός Θανά
σης Βάγιας (ομώνυμος τώ προδότη τής Ήπειρον) μάς έπρόδωσεν εις Γρεβενά οτε ό στρατός τών Γρεβενών καί τής Σαμαρίνας κατέλαβε πάντα τά προς
τά Κορέστια χωρία (ΒΔ. τής Καστοριάς) διαβάσεις καί μάς έστησαν ένέ
δρας.
18. Γενικά 'Αρχεία τοΰ Κράτους: 'Αρχείο Γεωργίου Τσόντου (Βάρδα), II Μακεδονικός
’Αγών, 1904 ’Ιανουάριος - Δεκέμβριος, καί ’Αρχείο Ι.Μ.Χ.Α., τμήμα Β ' φάκελος 2.
19. Ή έκθεση αυτή έχει γραφεί όλίγες ήμερες πριν τό θάνατο του Π. Μελά καί απευθύνεται
ατό διοικητικό συμβούλιο τοΰ «Μακεδονικοΰ κομιτάτου», πού ιδρύθηκε ατό τέλος τοΰ 1903 στήν
’Αθήνα. Μικρό απόσπασμα τής έκθεσης έχει δημοσιευθεϊ στό έργο τής Ν. Μελά, Παΰλος Μελάς,
1992, σ. 297-400.
20. Βρίσκεται πλησίον τοΰ χωρίου Όστρόβου τής επαρχίας Καλαμπάκας τοΰ νομοΰ Τρι
κάλων.
21. Ή αντιγραφή τών εγγράφων είναι πιστή. ’Έγιναν ελάχιστες διορθώσεις στήν ορθο
γραφία καί στή στίξη, γιά νά ευκολύνω τήν άνάγνωση, πρόσθεσα κάποια απαραίτητα σημεία,
κόμματα κυρίως, τά όποια πρέπει νά μήν τοποθετήθηκαν έκ παραδρομής στά δακτυλογρα
φημένα κείμενα πού υπάρχουν στά ’Αρχεία.
22. *Η Κωνστάντσικο (Αυγερινός).
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’Αμέσως, λοιπόν, διηυθύνθην προς το χωρίον Ζουπάνι23, τό όποιον δεν
είχεν είσέτι καταληφθή, καί παραλαβών οδηγόν ήλλαξα διεύθυνσιν τής πο
ρείας μον στραφείς προς τά ΒΑ διέβην τόν ποταμόν Άμβραίκωνα παρά τό
χωρίον24 πλησίον τής Κλεπίστης25 τήν νύκτα τής 7-8 Σεπτεμβρίου.
Τήν αυτήν νύκτα έφθάσαμεν εις τό χωρίον Κωσταράζι, μετά πορείαν
άπό των συνόρων Ενδεκα ήμερων.
Τό χωρίον τούτο είναι ελληνικώτατον. Εις τά περίχωρα άνεπαύθημεν μέ
τούς ειδικούς διά τά περαιτέρω.
Ή άποστολή οδηγών έγένετο εγκαίρως εκ μέρους των καί Ενεκα τούτου
έμείναμεν εις τά Εκεί περίχωρα άπρακτοϋντες επί τρεις άκόμη ημέρας.
Φόνοι Κομιτατζήδων
Άμα τή άφίξει μου, έζήτησα πληροφορίας περί τής καταστάσεως των
πραγμάτων, ώς καί Εάν είχεν Ελθει ειδικός τις εκ Νιαούσσης. Καί εκ ταύτης
μεν ούδέν είχε ζητηθή, των δέ περιχώρων τής Καστοριάς ή θέσις ήτο οίκτρά.
Αμέσως, λοιπόν, χωρίς νά άναμείνω όλους τούς οδηγούς παραλαβών τόν
Ενα Εξ αυτών διηυθύνθην εις τό Αέχοβον καί έκείθεν εις Πρεκοπάναν26 όπου
κι’ εφονεύθησαν άμέσως οί διαβόητοι Βούλγαροι ίερεύς καί διδάσκαλος. Καί
οί δύο κατεΐχον σπουδαίαν εν τφ Κομιτάτα) θέσιν. Συγκαλέσας τούς χωρι
κούς, ίδίμ τούς δημογέροντας, συνέστησα εις αύτούς (πρώην ορθοδόξους διά
τής βίας άποσκιρτίσαντας) διά θερμοτάτης ομιλίας νά Επανέλθουν εις τήν
ορθοδοξίαν.
Τούς ήρώτησα νά μοί είπουν έλευθέρως εάν ή συνείδησίς των είναι βουλ
γαρική καί αί πεποιθήσεις των σχισματικοί, δηλών ότι θέλω σεβασθή αύτούς,
άλλά ότι δέν θά Επιτρέψω εις κανένα νά πιέση τούς "Ελληνας προς άποσκίρτησιν.
Οί δυστυχείς οΰτοι, άλλά υπό τό κράτος τού φόβου τού Εκ τού φόνου των
συγχωριανών των, άλλά με άληθή ευτυχίαν μέ έβεβαίωσαν ότι ή ψυχή των
ούδέποτε ήσπάσθη ούτε τό σχίσμα ούτε τάς βουλγαρικάς άρχάς καί ότι προθύμως θά εκαμναν ό,τι τούς διατάξω. Τότε τούς είπον ότι άπαιτώ πρώτον νά
όρκισθώσιν πίστιν καί άφοσίωσιν εις τήν ορθοδοξίαν, καί δεύτερον νά κάμνωσι τοιαύτην αναφοράν εις τόν Καϊμακάμην καί εις τόν Μητροπολίτην.
Προς τόν τελευταίον δε νά μεταβώσιν Εντός δέκα τό πολύ ημερών καί νά
ζητήσωσιν τήν αποστολήν ίερέως καί διδασκάλου Ελλήνων. Έδήλωσα δέ εις
αύτούς ότι τόν τυχόν δυστροποϋντα εις τ’ άνωτέρω, μετά τόν όρκον δν μοί
23.
24.
25.
26.

Πεντάλοφος.
Δέν άναφέρεται τό όνομα του χωριού.
Ή Κλεπίστι (Πολυκάστανο).
Ή Προκοπάνα (Περικοπή).
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έδωσαν, θέλω θεωρήσει ώς Βούλγαρον καί επίορκον καί τιμωρήσει άναλόγως.
Καί εις Στρέμπενον21 διέλυσα επίσης τήν ύφισταμένην τοϋ κομιτάτου
επιτροπήν (Κομίσιαν) καί ύπεχρέωσα αυτούς νά ύπάγωσι καί προσκυνήσωσι
τον Μητροπολίτην μας.
Εις εκ τής επιτροπής ταύτης εΐχεν υιόν διδάσκαλον εις τό βουλγαρικόν
χωρίον τοϋ Ζέλενιτς18. Αφ’ οΰ έκουσίως μοί ώμοσεν πίστιν εις τήν ορθο
δοξίαν καί τον Ελληνισμόν, τον ύπεχρέωσα νά άποσύρη τον υιόν του έκείθεν
εντός τής έβδομάδος.
Έκ των άνωτέρω τινά εγένοντο ήδη, εάν όμως δέν γίνωσι μέχρι τής λήξεως τής όρισθείσης προθεσμίας, τότε θά φονευθώσι τινές των φοβερωτέρων
τής διαλυθείσης βουλγαρικής επιτροπής εις οϋς συλληφθέντας εχάρισα τήν
ζωήν μόνον υπό τούς όρους τούτους.
Ό φόνος τοϋ Καπετανοπούλου
Εις Βελκαμένην27
29 έπέβαλον
28
(καί εγένετο) νά άποσυρθώσιν οί μόνον επτά
μαθηταί τής εκεί ίδρυθείσης Ρουμανικής Σχολής. Έκ Βελκαμένης διευθύνθην
εις Νερέτι30. Εκεί βασίλευε μία σπείρα εκ τριών ή τεσσάρων αχρείων, οί
όποιοι τρομοκρατοϋσιν όχι μόνον τό χωρίον τοϋτο άλλά καί όλα τά περί
χωρα. ΈΙτο άπόλυτος ανάγκη νά έξαφανισθώσι καί αυτοί. 'Αλλά δυστυχώς
καθ’ ήν στιγμήν έξερχόμεθα τής εν τώ χωρίφ οικίας (εν ή ειχομεν διανυκτερεύσει) όπως έπιτεθώμεν κατά τών εν τή πλατείς*, μετά δέκα άλλων οπλισμέ
νων Βουλγάρων κομιτών31, αίφνης βλέπομεν εις τήν είσοδον τοϋ χωρίου εις
άπόστασιν διακοσίων μέτρων ισχυρόν δύναμιν τουρκικού στρατού άποτελουμένην εξ 100 νιζάμιδων καί 30-40 ιππέων. Έπιθυμών νά άποφύγω τάς μετά
τών Τούρκων συγκρούσεις διέταξα τούς άνδρας μου ν’ άνέλθωσιν επί τοϋ
όρους τοϋ ύπερκειμένου τοϋ Νερετίου έλπίζων ότι θά τό επιτυγχάνωμεν χωρίς
νά μάς ιδωσιν οί Τούρκοι.
Αλλά δυστυχώς καθ’ ήν στιγμήν άνερχόμεθα τήν άποκεκαλυμμένην
κλιτύν τοϋ όρους, οί Τούρκοι ίδόντες ημάς ήρξαντο ξωηρώς εναντίον ημών
πυρά. Έκ τών πυροβολισμών των επληγώθη θανασίμως ό έκ Βιτωλίων32,
μόλις τήν προτεραίαν καταταχθείς εις τό σώμα μου, φαρμακοποιός Φίλιπ
πος Καπετανόπουλος.
27. Άσπρώγεια.
28. Σκλήθρο.
29. Δροσοπηγή.
30. Πολυπόταμο.
31. Κομίτης = κομιτατζής.
32. Μοναστήρι.
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Οϋτος τριακοντούτης μόλις τήν ηλικίαν ήτο κύριος μοχλός πόσης πα
τριωτικής έν Μακεδονίμ ένεργείας. Ήτο μέλος τής τοϋ τριμελούς διοικητικού
συμβουλίου τής «Άμύνης» τού έδρεύοντος έν Μοναστηρίω, όταν δέ έμαθεν ό
άτυχης τήν άφιξιν τοϋ σώματός μας ήλθεν αμέσως εις συνάντησίν μας επι
μόνων παρά τάς προτροπάς μου νό μάς άκολουθήση. Δυστυχώς ή πληγή του
ήτο τόσον σοβαρά καί τό έδαφος τόσον ακατάλληλον όπως τον συμπαραλάβωμεν ώστε δεν ήδυνήθημεν ή νά κρύψωμεν αυτόν εις χαράδραν τινά
ελπίζοντες άργότερον νά τοϋ φέρομεν ιατρικήν περίθαλψιν. Αλλ ’ άτυχώς ό
πολύτιμος αυτός άνθρωπος άπέθανεν έν βραχυτάτφ διαστήματι εξ άκατασχέτου αιμορραγίας.
Μετά τό άτυχες τούτο γεγονός, έπειδή ό στρατός εμενεν έν τω χωρίφ,
άπεσύρθην εις Λέχοβον όπως αναπαύσω τούς άνδρας μου οί όποιοι είχον
σχεδόν ύποφέρουσιν άπό δυνατούς πυρετούς.
Έπί 23 ημέρας βρέχει καί παν ο,τι κάμνομεν γίνεται υπό βροχήν ραγδαίαν. Τάς περισσοτέρας νύκτας τάς διερχόμεθα έπίσης ύπό βροχήν έξω εις
τά δάση. "Ημην ό μόνος ό όποιος δεν είχον είσέτι προσβληθή εκ πυρετών,
άπό τής προχθές όμως καί έγώ κατελήφθην άπό αύτούς.
Έν τούτοις τό ήθικόν όλων μας είναι λαμπρόν καί είμεθα αποφασι
σμένοι νά έξακολουθήσωμεν τήν έργασίαν μας μέχρις οϋ έπιφέρωμεν ισχυ
ρόν κλονισμόν εις τό δολοφονικόν κομιτάτον προ τού έπερχομένου χειμώνος.
Ή έργασία μας δέν είναι εύκολος, διότι οί Βούλγαροι πραγματικώς
πτοηθέντες προφυλάσσονται καλά κρυπτόμενοι. Ό καιρός δέν μάς εύνοεί.
Οί Τούρκοι είσπράκτορες κατ’ αύτάς περιφέρονται συνοδευόμενοι ύπό
ισχυρών αποσπασμάτων ακριβώς εις τά χωρία εις a προτίθεμαι νά ένεργήσω, προ πάντων όμως μέ δυσκολεύει ή έλλειψις όργανώσεώς τινός εσω
τερικές.
Τήν τελευταίαν ταύτην ελλειψιν καταγίνομαι τώρα σύν τοίς άλλοις
έργασίαις νά συμπληρώσω ώς εξής:
Έάν λάβητε τό φύλλον τοϋ Μοναστηριού τοϋ χάρτου τοϋ Αυστριακού
Γεωγραφικού Ινστιτούτου, έκ των ανωτέρω θά ΐδητε ότι περιωρίσθην έργαζόμενος προς βορράν καί άνατολάς τοϋ όρους Βίτσι τοϋ κειμένου προς Βορράν Β.Α. τής Καστοριάς.
Έπί τών άνατολικών κλιτύων τού Βίτσι κεΐται ή έλληνοαλβανική κωμόπολις Νέβεσκα33. Προς βορράν αύτής καί είς τάς κλιτϋς τοϋ αύτοϋ όρους
κεΐται τό άλβανικόν χωρίον Νεγοβάνι34. Προς νότον δέ τής Νεβέσκης καί έπί
τής αύτής ορεινής μάζης κεΐται έτερον άλβανικόν χωρίον τό Λέχοβον, δπερ
έν τω είρημένω χάρτη σημειοϋται ύπό τό όνομα Lahor. Ώς κέντρα ένεργείας
33. Νυμφαίο.
34. Ή Νεγκοβάνη (Φλάμπουρο).
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τής περιφερείας Νερέτι, Νεγοβάν, Έξισοϋ35, Ζέλενιτς, Μάκραινα36, 37
Αέχοβον,
Νέβεσκα, εξέλεξα καί ώρισα τα δύο αλβανικά χωρία Νεγοβάνι καί Αέχοβον.
Τούτο δέ διότι πρώτον καθ’ δ άμιγή έλληνοαλβανικά είναι άφοσιωμένα προς
ημάς, δεύτερον δέ εις μέν τό πρώτον (Νεγοβάνι) ενρίσκεται παλαιός καί πε
πειραμένος οπλαρχηγός ό Κόλε (Νικόλαος) Πίνας31, εις δέ τό δεύτερον (τό
Αέχοβον) κατοικεί καί έχει όπως καί ό ανωτέρω άλλως τε μεγίστην επιρροήν
επί τών περιχώρων τού χωρίου του ό Αημουλιός Ζήσης, οπλαρχηγός καί
αυτός εχων καί νϋν έτι παρά τής Τουρκικής Κυβερνήσεως τό δικαίωμα νά
διατηρή εξ (6) ένοπλους άνδρας προς άμυναν τού χωρίου του.
Έκτος τών ανωτέρω λόγων έκρινα ώς καταλληλότατα τά δύο ταϋτα χω
ρία ώς κέντρα ένεργείας τών σωμάτων μας, καί διότι περιβάλλονται υπό
άπεράντων δασών εις τά όποια δύνανται νά καταφεύγουσι καί νά κρύπτωνται τά σώματά μας.
Τών δύο τούτων κέντρων ένεργείας ώς διευθύνον κέντρον ώρισα τήν Νέβεσκαν. Εις τήν κωμόπολιν ταύτην κατοικοϋσιν ανεπτυγμένοι φιλοπάτριδες
επιστήμονες, έμποροι καί κτηματίαι. Έξ αυτών κατήρτισα επιτροπήν πεντα
μελή τήν εξής: Τάκης Γκόλνε, πρόεδρος, διδάσκαλος Γεώργιος Σούρλας,
γραμματεύς, Νικόλαος Γιάννης, ταμίας, Αημήτριος Μιχαηλίδης, Ιωάννης
Αιάπης, Ιωάννης Σακελλαρόπουλος.
Τό κέντρον τούτο συνεννοούμενον μέ τά άλλα κέντρα, τά όποια εΐχεν
ιδρύσει ό Ίων Δραγούμης, καί τών όποιων τήν διάλυσιν άστοχώτατα έπεδίωξε πάση θυσίςι ό εν Μοναστηρίω Πρόξενος (νϋν ένισχύονται διά νέων
μυήσεων καί διοργανοϋνται), θά ενεργή μετ’ αυτών τάς γενικός επιχειρήσεις
τού Βιλαετιού.
Εκτός τών μικρών κέντρων, τά όποια επίσης εΐχεν ιδρύσει ό Δραγούμης,
έκείνα περί τών οποίων ομιλώ, έδρεύουσιν έν Μοναστηρίω, Φλωρίνη, Καστορίμ, Σόροβιτς38.
Αυτά τά διευθύνοντα κέντρα θά φροντίξωσι καί περί τής ίδρύσεως επι
τροπών εις τά τής περιφερείας των χωρία. Τοιαύτας επίτροπός διώρισα ήδη
καί λειτουργοϋσι καλώς: έν Αεχόβω, έν Στρεμπένφ, έν Νεγοβανίω, έν Βελκαμένη, καί Κάτω Κότορι39. Τά χρέη τών επιτροπών είσίν τρία. Περιθάλπουσι, έξασφαλίξονσι καί τρέφουσι τά ήμέτερα σώματα. Δεύτερον φροντίζουσι
περί τής ασφαλείας τού χωρίου των καί τρίτον ένεργοϋσι προπαγάνδαν,
ίδικήν έργασίαν έν τε τφ χωρίφ των καί τοίς περιχώροις ένθα πρόσωπα τινά
τού χωρίου των ίσχύουσι.
35.
36.
37.
38.
39.

Ή Έξη-σοϋ (Ξυνό Νερό).
Βαρυκό.
Ή Νικόλαος Πινόπουλος.
’Αμύνταιο.
Κάτω Ύδροϋσα.
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Συμπλήρωσες τοϋ Κανονισμού
Κανονισμόν έτήρηαα τής άπό πέρυσιν ίδρυθείσης «άμύνης», συνεπληρώσας αυτόν όπου ήτο άνάγκη εκ τοϋ κανονισμού της εσωτερικής υπηρεσίας τοϋ
δολοφονικού κομιτάτου. Τούτον θά φροντίση τό Μοναστήριον νά σάς στείλη
ευθύς ώς συμπληρωθή καί κνρωθή υπό τοϋ εν Μοναστηρίω Διοικητικού Συμ
βουλίου.
Εις έκαστον σπουδαίον κέντρον διώρισα άπό ένα ή δύο άγγελιοφόρους
όπου είναι άπόλυτος ανάγκη. Τούτους θά πληρώνη τό εν Άθήναις κομιτάτον, στέλλον τά χρήματα εις τόν ταμίαν τοϋ διευθύνοντος οικείου κέντρου.
Ώς μισθούς αύτων ώρισα άναλόγως τής εργασίας των τούς εξής. Έν Αεχόβω ενα είκοσόφραγκον δι ’ ενα άγγελιοφόρον, εις τόν εν Νεβέσκη εξαιρετικούς
2.1/2, διότι είναι καταλληλότατος, αφήνει εντελώς πλέον τό επάγγελμα τοϋ
χρυσοχόου καί θά εχη πολλήν ταχυδρομικήν εργασίαν.
Εκτός τούτων έν Νεγοβανίω έπλήρωσα επίσης 5 είκοσόφραγκα ώς μι
σθόν πέντε οπλοφόρων, οί όποιοι περιπολοϋσι κάθε νύκτα περί τό χωρίον καί
οσάκις καλούνται εις βοήθειαν ή ένίσχυσιν τών σωμάτων μας θά είναι υπο
χρεωμένοι νά ερχωνται αμέσως, ή υπηρεσία των αϋτη ή έκτακτος δύναται νά
διαρκέση 4 ημέρας συνεχώς. Πέραν τούτου θά λαμβάνουσι μικράν άμοιβήν
άπό τό χωρίον των (τό όποιον έχει ίδικόν του μικρόν ταμεΐον) διά τό ψωμί,
δπερ παρέχεται τού λοιπού δωρεάν εις τά σώματα, διά τά καραούλια τοϋ χω
ρίου, τά όποια θά φυλάττωσι τά έν αύτοϊς ένδιαιτώμενα τυχόν σώματα κ.λ.π.
Επίσης άπεφάσισα μόνος καί έλπίζω ότι θά τό έγκρίνετε, μηνιαίον έπίδομα 5 λιρών διά τόν πρόεδρον τοϋ διευθύνοντος τμήματος Νεβέσκης Τάκην
Γκόλνε.
Εΐς πατριώτης
Οϋτος είναι νέος 35ης δραστηριότατος, εύφυέστατος, γενναίος καί πολύ
καλός πατριώτης. Ύπεστήριζε πάντοτε μετά ζήλου τά ελληνικά συμφέροντα,
άλλά προ πέρυσιν ένεκα πταίσματος προς την άντίθετον μερίδα (τά κομμα
τικά δίδουν καί παίρνουν έν Μακεδονία) είσήγαγε τό τέκνον του εις την Ρου
μανικήν Σχολήν. Πέρυσιν όμως συναισθανθείς τό σφάλμα του όχι μόνον
άπέσυρε τόν υιόν του άπό τό σχολεϊον αύτό, άλλ ’ έσπευσεν νά ζητήση συγ
γνώμην άπό τους άντιπάλους του, τούς έτεινε πρώτος αύτός την χείρα καί
έζήτησε τήν σύμπραξίν των προς καταπολέμησιν Ρουμάνων καί Βουλγάρων.
'Επειδή δέ έχει άρκετήν ίσχύν κατώρθωσεν έν βραχυτάτφ διαστήματι νά
καταστρέψη τήν ρουμανικήν έν Καστορίμ προπαγάνδαν περιορίσας άπό 85
εις 21 τούς μαθητάς τής Σχολής.
Ή δράσις τοϋ άνθρώπου αυτού είναι γνωστή εις τό Προξενείον Μονα
στηριού, άν όχι καί εις τό Ύπουργεΐον, άφ’ οΰ δύνασθε νά λάβητε πληροφο
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ρίας.
Ό νέος αυτός είναι άνεπτυγμένος, όλοι τον σέβονται καί τον άγαποϋν
εις όλα τα περίχωρα. Άν δέ ώς είναι αποφασισμένος λάβη καί αυτός ό ίδιος
τα όπλα κατά την άνοιξιν, θά είναι φοβερός κατά των (Βουλγάρων) δολοφό
νων παράγων, διότι θά συμπαρασύρη όχι μόνον τούς ίδικούς μας άλλά καί
πολλούς σχισματικούς έφ’ ών καί επιρροήν καί τρόπον έξασκε'ι.
Τόν μισθόν αυτού ώρισα τή προτροπή τού Μητροπολίτου, ό όποιος θερ
μώς μάς τόν συνέστησε, καί πάντων όμοφώνως τών προυχόντων τής Νεβέσκης. Διότι όπως άφοσιωθή, καί τό επιθυμεί ό ίδιος, εντελώς εις τό εργον, θά
ύποχρεωθή ή νά παραμέληση ή καί νά έγκαταλείφη εντελώς κτήμα τι, τό
όποιον ένοικίασεν εις τά περίχωρα.
Επειδή δέ, άν καί άλλοτε ή οίκογένειά του ήτο πλουσιωτάτη, είναι τώρα
σχεδόν πτωχή, έθεωρήθη παρά πάντων τών προυχόντων καί δίκαιον καί
άναγκαϊον νά δοθή ή άποζημίωσις αϋτη. Νομίζω μάλιστα ότι καί μεγαλυτέρα
τις άποζημίωσις ή καί μικρόν δώρον 20-25 λιρών, εφ ’ άπαξ διδόμενον προς
αύτόν, θά τού έκίνει ετι πλέον τόν ζήλον προς τήν εργασίαν του, ήτις δέν θά
είναι καί μικρά. Διότι άνέλαβε όλον τό τμήμα άπό Νερέτι, Νεγοβάνι, ’Εξί
σου, Δεχόβου μέχρι Καστοριάς.
Έάν δννηθώ ν’ άνθέξω εις τάς κακουχίας καί τόν ελεεινόν καιρόν, σκέ
πτομαι πλήν τής Καστοριάς καί Φλωρίνης νά μεταβώ καί εις Μοναστήριον,
όπως συνεννοηθώ καί μέ τούς εκεί, καί κατόπιν εις Νιάουσαν, Βέρροιαν, Βοδενά, διά τόν αύτόν σκοπόν. Έάν όμως μετέβη άλλος ή πρόκειται νά μεταβή
τότε είδοποιήσατέ με εγκαίρως.
Καί ταϋτα μεν είναι τά ελάχιστα, τά όποια δυστυχώς ήδυνήθημεν νά
κάμωμεν μέχρι τής στιγμής αύτής.
'Όσον άφορά τόν Εύθύμιον40 μανθάνω παρ’ άλλων ότι εργάζεται πολύ
καλά. Άπό τής πρώτης άφίξεώς μου ημέρας δι ’ επιστολής μου, εν ή εχων
εσωκλείσει έγγραφον τού κ. Καλομενοπούλου (διότι δι ’ άλλον εΐχεν αμελήσει
τό κομιτάτον μας νά μάς έφοδιάση) δι ’ οϋ διετάσσοντο πάντα τά σώματα νά
συνεννοηθώσι μετ’ εμού όσον άφορμ τήν γενικήν ενέργειαν, τόν διέταξα νά
ελθη προς συνεννόησιν.
Έκτοτε πολλά μηνύματα τού έστειλα καί διά τήν πληρωμήν τού μισθού
του κ. τ.λ. άλλά μέχρις ώρας, ενώ έλάμβανε τάς έπιστολάς μου άσφαλώς, όχι
μόνον δέν ενεφανίσθη αλλ ’ ούδέ κάν άπαντήσεως μέ ήξίωσε. Τούτο είναι λυπηρότατον, διότι εματαίωσε μίαν γενικήν έπίθεσιν καί εμπρησμόν κατά τού
στραταρχείου τών δολοφόνων, τού Έξισοϋ δηλαδή, δι ’ ήν έπίθεσιν έχρειά40. Εννοεί τόν Ευθύμιο Καούδη, τόν αρχηγό τών δέκα πρώτων Κρητών, πού ήλθαν στή
Μακεδονία τόν Ιούνιο τού 1903, καί παρουσίασε άξιόλογη δράση καθ’ όλη τή διάρκεια τού
ένοπλου Μακεδονικού Αγώνα. Βλ. καί σημ. 59.

Ερατώ Ζέλλιου-Μαοτοροκώστα

96

ζοντο τουλάχιστον εκατόν άνδρες.
Έάν ό Καούδης ήνοϋτο μεθ’ ημών, θά έπαρουσιάζομεν εις τούς εντο
πίους δύναμιν 60 περίπου άνδρών, ή οποία θά ενεθάρρννεν αυτούς καί βε
βαίως τότε θά συνεπλήρωνον αυτοί τον άπαιτούμενον άριθμόν.
Περί των άλλων επίσης (τών ϋπό τοϋ Μοριχόβου) δεν ήδυνήθην νά μάθω
τι σχετικόν. 'Έγραψα προς τόν διδάσκαλον Παπανεκτάριον, άλλ ’ άπάντησιν
δεν έλαβον.
Έν τούτοις παρά τοϋ Προξενείου Μοναστηριού εμαθον ότι εις Setinia41
(ακριβώς προς άνατολάς τής Φλωρίνης επί τοϋ Μοριχόβου) οί δικοί μας,
άγνοώ ποιοι, εφόνευσαν 4 καί τά πτώματά των κατόπιν έκρέμασαν εις την
πλατείαν τοϋ χωρίου. 'Επίσης άλλοι δικοί μας, κατά τήν αυτήν επίσημον πη
γήν, εκδικούμενοι τόν φόνον τοϋ εν Βροδίφ (επί Μοριχόβου) ίερέως μας καί
τριών άλλων ορθοδόξων εφόνευσαν καί αύτοί 4 εκ τοϋ κομιτάτου τοϋ χωρίου.
Τώρα αύτοί πώς μισθοδοτούνται καί πόθεν άγνοώ.
Ή στάσις τών Βουλγάρων
'Απέναντι τών ενεργειών μας αύτών οί Βούλγαροι μέχρι σήμερον ούδέν
απολύτως εκαμον τούλάχιστον εις τήν ίδικήν μου περιοχήν. Οί τοϋ κομιτάτου
πρωτεργάται κατελήφθησαν άπό άκατάσχετον πανικόν.
Αλλοι, χωρίς καν νά τούς ειδοποιήσω, έγκατέλειπον τό χωρίον των,
άλλοι μοϋ έγραψαν ζητοϋντες συγγνώμην καί υποσχόμενοι πίστιν, άλλοι διά
τρίτων μοϋ ύπεσχέθησαν νά μέ ύπηρετήσωσι περισσότερον ή όσον ύπηρέτησαν
τό κομιτάτον.
Εις αύτούς άπήντησα ότι ούτε τήν πίστιν των θέλω ούτε τάς υπηρεσίας
των, άλλά θέλω τά κεφάλια των. Τόσον παρεζαλίσθησαν ώστε εφυγον οίκογενειακώς άπό τά χωρία των καί διαμένουσιν έκτοτε οίκογενειακώς εις τάς
πόλεις.
"Οπως εννοήσετε τόν φόβον, όστις τούς κατέλαβε, σάς άναφέρω τά εξής
παραδείγματα. Εις Κάτω Κότορι (πλησίον τής Βελκαμένης) μετέβαινεν εις
άγγελιοφόρος μου μέ τήν γυναίκα του. 'Επειδή αϋτη έμεινε πίσω, όταν έπλησίασαν εις τό χωρίον, ό σύζυγός της έστράφη καί τής έκαμε νεϋμα νά έπιταχύνη τό βήμα.
Τόν άνθρωπον καί τό νεϋμα είδεν ό επί άπιδιάς σκοπός τών κομιτατζή
δων (έχουν νύκτα καί ημέραν σκοπούς, οί όποιοι τούς είδοποιοϋσιν άμέσως
καί κρύπτονται, δι’ αύτό πολλαί άπόπειραί μας όπως τούς συλλάβομεν
άπέτυχον) καί πηδήσας άμέσως κάτω σπεύδει προς τήν εκκλησίαν (ήτο Κυ
ριακή) καί έν ριπή οφθαλμού κενοϋται αϋτη εξ ολοκλήρου, μηδέ τοϋ ίερέως
41. 'Ή Σέτκα (Σκοπός.)
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παραμείναντος έν αυτή, ότε δέ ô άνθρωπός μας είσήλθεν εις τό χωρίον εϋρε
τους κατοίκους κατακλείστους εν ταίς οίκίαίς, ούδείς δέ ήνοιξεν αύτφ.
Εις Κουσκοβένι42 εις Τούρκος χωρικός έφώναξε μακρόθεν άλλον τοιοϋτον ορθόδοξον.
Οί Βούλγαροι κομιτατζήδες έτράπησαν εις φυγήν καί εκτοτε κοιμώνται
εις τόν κάμπον εντός χανδάκων τήν νύκτα.
Ό ίερεύς τού Άετοζίου43 έζήτησε νά συνεννοηθή μαζί μου, τού εδωκα τήν
στερεότυπη άπάντησιν καί εκτοτε, αφού έστειλε τήν οίκογένειάν του εις τό
Έξισοϋ, μένει μέν εις Αετόζιον άλλα καθ’ έκάστην κρύπτεται εις άλλην
οικίαν.
Αί βουλγαρικοί συμμορίαι
Οί τής Πρεκοπάνας, Νεγοβανίου, Ζέλενιτς καί λοιποί επίσης έφυγον.
Έάν είχον καί άλλη τινά συμμορίαν πλησίον μου, όπως έμπνεύσω περισσό
τερόν πεποίθηαιν καί θάρρος εις τούς εντοπίους, ούδείς ήθελε μάς διαφύγη.
"Αλλά τώρα επειδή ή μικρά δύναμίς μου δέν τούς πείθει ότι είμαι εις θέσιν
νά τούς προστατεύσω εναντίον βουλγαρικών άντεκδικήσεων, όχι μόνον δέν
μέ βοηθοϋσι πάντοτε προθύμως, άλλά πολλάκις αύτοί οί ίδιοι, άφοϋ μάς
ύποδείξωσι τούς άξιους θανάτου, είδοποιοϋσι κατόπιν αυτούς περί τής τύχης
ήτις τούς αναμένει.
Τούτο μάς συνέβη εύθύς έξ αρχής μέ τόν ηγούμενο Τσιριλόβου44, μέ τό
Νεγοβάνι καί Αέσκοβιτς45 κ.λ.π. ΊΤδη όμως, έπειδή τούς οργάνωσα κάποιαν
άμυναν μέ μερικά όπλα τά όποια εϋρον έν τόπφ καί έπειδή βλέπουσι τόν
κωμικόν φόβον των Βουλγάρων, άναλαμβάνουσιν ολίγον κατ’ ολίγον θάρρος
οί δυστυχείς καί έλπίζω ότι κάτι περσσότερον θά κάμω εις τό εξής.
Εις τήν περιφέρειαν εις τήν όποιαν εργάζομαι περιφέρονται τέσσερες καί
μία έν Νερετίω μονίμως 5 βουλγαρικοί συμμορίαι συγκείμενοι άπό 8-15
άνδρών έκάστη. Αϋται διαδίδουσιν ότι περιμένουσι νά ένισχυθώσι όπως μοϋ
έπιτεθοϋν καί μέ συντρίψουν.
Τούτο δέν είναι δυνατόν νά γίνη, διότι πληροφορούμαι ασφαλώς ότι
παρά πάσας τάς προσπάθειας των δέν κατώρθωσαν εί μή αύτούς μόνον νά
στρατολογήσουν. Μάλλον πιθανή είναι ή άλλη διάδοσις καθ’ ήν αύτοί τώρα
κρύπτονται όπως γελασθώ καί πειθόμενος ότι δέν ϋπάρχουσι συμμορίαι άφήσω άπροστάτευτα τά χωρία άτινα μέ έδέχθησαν καί ύπεστήριξαν οπωσδήποτε
καί τότε έπιπέσωσιν οϋτοι κατ’ αύτών καί νά έκδικηθώσι.
42.
43.
44.
45.

Ή Κουτσκόβενι, Κουσκοβέσκι (Πέρασμα).
'Αετός.
Ή μονή Αγίου Νικολάου.
Λεπτοκαρυά Φλώρινας.
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Ή στάσις των Τούρκων
"Ολοι οί Τούρκοι καί Τουρκαλβανοί κάτοικοι είσίν ενθουσιασμένοι μέ την
παρουσίαν μας καί πανταχόθεν έχω εκ μέρους των προτάσεις περί ειλικρι
νούς καί άφιλοκερδοϋς συνεργασίας.
Χωρίς ν’ αποκρούω τάς προτάσεις των, είμαι πολύ επιφυλακτικός μέ
αυτούς, άναμένων νά πεισθώ καλλίτερον περί της ειλικρίνειας των καί επί
σης αναμένω νά γνωρίσω καί εκλέξω ελάχιστους καί τους καταλληλοτέρους
έξ αυτών. Έκ των αρχών αί μέν πολιτικαί δέν εκφράζονται υπέρ ημών, αί δέ
στρατιωτικοί η μάλλον οί έπί κεφαλής αποσπασμάτων έκφράζονται μέ ενθου
σιασμόν. Τινές μάλιστα έξ αυτών λέγουσι ότι εάν μάς συναντήσουν δέν θά
μάς πειράξωσι. "Αλλά δυνάμεθα νά βασισθώμεν εις τήν καλήν πίστιν τών
Τούρκων, όταν μάλιστα γνωρίζουσιν ότι παντού καί τά πάντα πληρώνομεν
καί συμπεραίνουσιν, επομένως, ότι είμεθα φορτωμένοι από λίρας.
Άλλως ό Βαλής Μοναστηριού διέταξε τήν άμείλικτον καταδίωξίν μας.
Δέν τήν ειδομεν ακόμη καί πιστεύω ότι μέ επιτηδείους καί πιστούς οδηγούς
καί μέ όλίγην εύκινησίαν δέν θά τήν ίδωμεν.
Διά καλό καί διά κακό έγραφα εις τόν Καϊμακάμην Φλωρίνης επι
στολήν, εν ή τόν έδήλουν ότι σκοπός μου μόνον ήτο ή τιμωρία τών δολοφό
νων Βουλγάρων καί ή προστασία τών αδελφών μας από τάς όρδάς αύτών.
"Οτι ούδένα άλλον θά πειράξω, ότι πληρώνω τά πάντα, ότι σέβομαι Κυβέρνησιν ’Οθωμανικήν καί τόν στρατόν προ τού οποίου πάντοτε θά παραμε
ρίζω, έκτος αν περικυκλωθώ νπ ’ αύτοϋ, βεβαίως δέν θά παραδοθώ.
Καθώς έπληροφορήθην ή επιστολή μου αϋτη έξώργισε τόν κύριον Κα ΐμακάμην, άλλ’ ευτυχώς δέν ήσθάνθην τ’ αποτελέσματα τής οργής του, εκτός
τού άτυχήματος τού Νερετίου, τό όποιον ώς πληροφορούμαι ήτο όλως τυχαιον, διότι καί κατά τύχην διήρχοντο τήν στιγμήν εκείνην ό στρατός.
Τά οικονομικά
Ώς έν άρχή σάς έγραφον ύπεχρεώθην νά δώσω εις πάντας ολόκληρον
τόν μισθόν των, εύθύς άπό τής έν Δαρίσση διαμονής μας, έκτος τούτου τινές
έξ αύτών, οί πτωχότεροι έξ αύτών έστεροϋντο καί άσπρορρούχων άκόμη. Ό
ιματισμός τών άνδρών μου έστοίχισεν αρκετά περισσότερα άφ’ ό,τι προϋπολογίσαμεν. Κατά τήν έξαήμερον έν Δαρίσση διαμονήν των έλάμβανον πάντες άνά μίαν δραχμήν τήν ημέραν.
Σιδηροδρομικά, ταχυδρομικά, τηλεγραφικά καί άγώγια προς συνεννόησιν μέ Τρίκαλα, Βόλον, Αθήνας καί Κοζάνην έχρειάσθησαν ούκ ολίγα. Τά
περισσότερα όμως έξοδα έγένοντο μέχρι τής 20 Σεπτεμβρίου, οπότε πλέον
ελαβον τόν δεύτερον μισθόν των καί έκανόνισα οϋτω τά πράγματα ώστε
ούδέν πλέον έξοδον έκαμα, ούτε διά τόν ιματισμόν των ούτε διά τήν τροφήν
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των.
Μέχρις όμως τής εποχής εκείνης όλα ανεξαιρέτως τά έξοδα, από κα
πνόν μέχρι των τσονραπίων καί των πετσωμάτων, έβάρυνον την Εταιρίαν.
Καί ναι μεν είναι τό οϋτω έξοδευθέν ποσόν αρκετά μέγα, άλλά πάλιν ήτο
άδύνατον νά άρνηθή τις εις τούς άνθρώπους αυτούς τον μικρόν μισθόν των,
τον όποιον αύτοί μεταβαίνοντες προς τοιοϋτον ιερόν σκοπόν ήθελον ώς τελευταίανβοήθειαν ν’ άφήσωσιν εις τάς οικογένειας των.
Κατά την πορείαν μας τά έξοδα ήσαν μέγιστα. Ειχομεν άνάγκην φορ
τηγών καί διά τούς ασθενείς καί διά τό υπερβολικόν βάρος όπερ έφέρομεν.
'Αρτον καί κρέας καί οδηγούς επλ ηρώναμεν άδρότατα, διότι εΐμεθα εις
χεΐρας των.
Τό σώμα επί πλεόν εϊχεν άνάγκην πλήθους πραγμάτων, ώς πελέκεων,
πριόνων, σχοινιών, φανών, φαρμάκων, επιδέσμων, άντισιπτικών, βαμβάκων, μαχαιρών (όσοι δεν είχον περίστροφα ή μαχαίρας μοϋ έζήτησαν τοιαύτας) καί λοιπών.
"Οταν δέ έφθάσαμεν εις τό τέρμα τής πορείας μας έθεώρησα δίκαιον
μετά τόσας καί τόσας ταλαιπωρείας, ας άγογγύστως κατά τήν πορείαν ύπέστησιν καί καθ’ ήν καί τά τσαρούχια των πλείστων έφθάρησαν εντελώς, 5-6
είχον φθαρμένας (χάριν οικονομίας) κάππας καί δύο (2) διόλου, διότι έγένετο λάθος ή κατάχρησις τήν ημέραν τής άναχωρήσεως καί δεν μάς έστάλησαν αΰται, οϋτω δέ οί δυστυχείς εμενον εκτεθειμένοι εις τήν διαρκή βρο
χήν, έθεώρησα δίκαιον λέγω νά τούς άναπληρώσω τάς ελλείψεις αύτάς.
’Όσοι ετυχε νά συνυπηρετήσωσι καί νά συγκινδυνεύσωσι μέ μικρούς άνθρώ
πους χάριν υψηλού καί μεγάλου σκοπού, θά δικαιολογήσωσι τά έξοδα ταϋτα.
Ή επιτυχία τού σκοπού τούτου βασίζεται, τότε μόνον εις τήν άγάπην καί
άφοσίωσιν τών κατωτέρων προς τούς άνωτέρους, αϋτη δέ άποκτάται όταν οί
κατώτεροι πεισθώσιν ότι πραγματικώς εχουσι τήν συμπάθειαν καί τό ένδιαφέρον τών άνωτέρων των. Τήν άγάπην δέ καί εμπιστοσύνην τών κατωτέρων
μου καί χάρις εις τά μέσα ταϋτα, τά όποια άφειδώς μοί παρέσχεν ή Εταιρία,
καί χάρις εις τάς άτομικάς μου ένεργείας δύναμαι νά βεβαιώσω αύτήν ότι
κατώρθωσα νά έχω.
Διότι άλλως θά ήτο άδύνατον νά συγκρατήσω τόσους άνδρας έπί τόσας
ημέρας υπό τοιαύτας στερήσεις καί κακουχίας, οιτινες κατετρύχοντο ύπό πυ
ρετών, κρυολογημάτων, βηχός καί κοιλιακών διαταράξεων, ένώ θά ήδύναντο
νά μείνωσιν είτε εις χωρία είτε εις μονός, έφιλοτιμοϋντο νά μέ άκολουθήσωσιν όπως μη έξασθενήση τό σώμα μου, διότι πολλοί ήσαν οί άσθενεΐς.
'Εκτός λοιπόν τών ανωτέρω έξόόων, τά όποια έλπίζω καί παρακαλώ τό
Συμβούλιον νά εύρη δίκαια, προέβην έπί πλέον εις τά εξής.
Ευθύς ώς ήρχισα τήν έργασίαν ήσθάνθην φοβερόν τήν ελλειψιν τών
όπλων. Τά χωρία εδίσταζον νά μέ βοηθήσωσι διότι κατόπιν θά εμενον άοπλα
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είς τήν διάκρισιν τών Βουλγάρων.
Προμήθεια οπλών
Έπληροφορήθην λοιπόν ότι εις τι πλησίον τοϋ Βογατσικοϋ χωρίον εϋρίσκοντο 13 όπλα γκρα καί 300 φυσίγγια. Ταϋτα μαζί μέ τά φυσίγγια επωλοϋντο προς 8 μετζίτια έκαστον. Παρεκάλεσα λοιπόν τον Καραβαγγέλην46 νά
στείλη τό ποσόν τούτο προς τον Παπαοικονόμου εν Βογατσικώ όπως φροντίση καί άγοράση τά όπλα ταϋτα.
Έλαβον προ ολίγων ημερών τήν εϊδησιν οτι εστάλησαν τά χρήματα καί
ήδη σήμερον αναμένω καί τά όπλα.
Έν Στρεμπένω ήγόρασα έτερον οπλον γκρα μέ 40 φυσίγγια άντί τουρ
κικής λίρας καί ενός μετζιτιού.
Βοηθήματα είς πτωχούς
Είς τό αυτό χωρίον έδωκα άνά μίαν λίραν τουρκικήν είς τήν πενομένην
χήραν τοϋ καπετάν Βαγγέλη47, τοϋ υπό τών Βουλγάρων δολοφονηθέντος,
ετέραν είς τήν αδελφήν τοϋ αντοϋ Βαγγέλη, ήτις συντηρεί τά εκ τοϋ πρώτου
γάμου τοϋ Βαγγέλη τρία τέκνα. Έτέραν λίραν είς τήν χήραν τοϋ επίσης υπό
τών Βουλγάρων δολοφονηθέντος ΙΙαπαόημητρίου. Διά δέ τούς πτωχούς τοϋ
Στρεμπένου καί τον Μουχτάρην 1/2 λίραν. Τάς γενναιοδωρίας ταύτας έθεώ46. Ό Γερμανός Καραβαγγέλης ήταν μητροπολίτης Καστοριάς κατά τά κρίσιμα έτη τοϋ
Μακεδονικού ‘Αγώνα.
47. Ό καπετάν Βαγγέλης Γεωργίου από τό Στρέμπενο, σλαβόφωνος, έντάχθηκε στην
υπηρεσία τοϋ Καραβαγγέλη καί σχημάτισε τό 1901 ένα άπό τά πρώτα ελληνικά σώματα στή Δ.
Μακεδονία. Δολοφονήθηκε από τούς κομιτατζήδες στις 15 ή 17 Μάίου 1904. Σχετική είναι ή
επιστολή τής Ναταλίας Μελά (‘Αρχείο Ι.Μ.Χ.Α., τμήμα Ζ. φάκελος 8):
Έν Άθήναις τή 15 'Ιουνίου 1909.
Αξιότιμε Κύριε.
Σάς παρακαλώ πολύ νά μέ κάμετε τήν χάριν νά παραγγείλητε έν Θεσσαλονίκη σταυρόν
μαρμάρινυν κατάλληλον διά τάφον τόν όποιον νά παραδώσητε εκ μέρους μου είς τήν αδελφήν
τοΰ μακαρίτου καπετάν Βαγγέλη έκ Στρεμπένου Σοφίαν ήτις πρόκειται νά διέλθμ καί αυτή έκ
Θεσσαλονίκης έπιατρέφουσα είς τήν πατρίδα της.
Είς τόν σταυρόν παρακαλώ νά τεθή ή έπομένη έπιγραφή■ Καπετάν Βαγγέλης Γεωργίου φονευθείς Μαΐου 17 - 1904.
Τόν σταυρόν τούτον έπρόκειτο νά στήσμ έπί τοϋ τάφου τοϋ Βαγγέλη ό σύζυγός μου άλλ'
έπρόφθασε μόνον τήν περί τούτου επιθυμίαν του νά μυί γράψη. Έγώ δέ ένεκα τών περιστάσεων
μόλις τώρα δύναμαι νά έκτελέσω τήν ίεράν δι' έμέ τοιαύτην έπιθυμίαν. Έάν νομίζετε ότι δύναται νά τεθή έπιγραφή μαρτυρούσα δτι ό καπετάν Μίκης Ζέζας έφρόντισε νά στηθή ό σταυρός
κάμετέ το. "Αλλως άς μείνη μόνον τό όνομα τοϋ Βαγγέλη.
Συγγνώμην διά τήν ένόχλησιν μέ μυρίας ευχαριστίας
Ναταλία Π. Μελά.
Παρακαλώ ό σταυρός νά μήν είναι πάρα πολύ μικρός άλλ' όχι καί πολύ μεγάλος καί νά μέ
γράψητε τί θά κοστίση.
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ρησα καλόν νά κάμω εις τό πρώτον χωρίον, τό όποιον έπάτησα καί πραγματικώς μεγάλη ήτο ή έκ τούτων καλή έντύπωσις.
Έάν όμως τό Συμβούλων θεωρεί ότι είναι περιττόν ή πολλαί, παρακαλώ
νά μή εϊπη τί δύναμαι καί τί πρέπει νά κάμω.
Εις Πρεκοπάναν επίσης εδωκα τφ Μονχτάρη 1/2 λίραν διά τούς πτω
χούς (σχισματικούς) κατοίκους. Εύθύς ώς εφθασα ό Μητροπολίτης Καραβαγγέλης μέ είδοποίησεν ότι εις τό εξής τό κομιτάτον αναλαμβάνει την πλη
ρωμήν τού μικρού σώματος τού Ζήση.
Τούτο απαρτίζεται από Ζήσην, δύο δραγάτες τού Λεχόβου, Κοσμάν, Ζήσην, Χρηστόν, Γρηγόρην, Θεόδωρον ήτοι 8. Ώς μισθόν οϋτοι ελάμβανον ό
μεν πρώτος 3 λίρας Τουρκίας, οί δέ λοιποί âvà μίαν. Κατά διαταγήν σας οί
εντόπιοι θά λαμβάνωσι 1.1/2 είκοσόφραγκον, άλλ’ έκανόνισα οϋτω τά πρά
γματα.
Εις τόν Ζήσην εξακολουθώ νά δίδω τάς τρεις λίρας, εις τούς δύο δραγάτας καί τόν Κοσμάν μένοντος διαρκώς εν τφ χωρίω των, πρός φύλαξιν
αυτού τήν νύκτα πρό πάντων, δίδω 1.1/2 είκοσόφραγκον. "Αλλά εις τούς άλ
λους τέσσαρας, οί όποιοι μάς ακολουθούν παντού έγκαταλείψαντες τά χωρία
καί τάς οικίας των, έκτεθεντες οϋτω εις τήν καταδίωξιν τών τουρκικών αρ
χών, νομίζω ότι είναι δίκαιον νά δίδεται ό αύτός μετά τών λοιπών μισθός
ήτοι 2 είκοσόφραγκα.
Είναι δίκαιον διότι δεν θά ιδωαι πλεόν τάς εστίας των είμή δι ’ άμνηστείας, επίσης δέ διότι ώς γνώσται τού τόπου παρέχουσι περισσοτέρας υπη
ρεσίας καί ύφίστανται περισσοτέρους κόπους. Εις τόν ένα μάλιστα έξ αύτών,
τόν όποιον εξέλεξα καί ώς ψυχογιόν, δίδω 2.1/2 είκοσόφραγκα διότι φέρει
μέρος τού φορτίου μου.
Διά τόν ντοιΆαμάν48 τού αυτού ψυχογιού μου μίαν (1) λίραν. Εις άγγελιοφόρον Νεβέσκης 2.1/2 είκοσόφραγκα. Εις άγγελιοφόρον Λεχόβου 1 είκο
σόφραγκον, εις τούς 5 φύλακας τού Νεγοβανίου άνά εν είκοσόφραγκον διά
μισθόν πρώτης ’Οκτωβρίου καί πρώτης Νοεμβρίου.
Εις τήν χήραν τού υπό τών Βουλγάρων δολοφονηθέντος Παπαχρήστου
τής Πρεκοπάνας, τήν όποιαν έν έσχάτη πείνφ εΰρον εν Νεβέσκη, εδωκα ώς
καί εις τάς άλλας 1 λίραν. Εις τόν Γεώργιον έκ Σιατίστης άσθενήσαντα σοβαρώς έκ πυρετού καί άποσταλέντα έκ Κωσταραζίου εις τήν πατρίδα του 1
λίραν. Εις τόν Μελόσκαν έκ Κοζάνης αύθαδιάσαντα καί άποπεμφθέντα παρ ’
εμού εν είκοσόφραγκον, όπως έπιστρέψη έκ Νεγοβανίου εις τήν πατρίδα του.
Εις τόν Κόλε Πίναν χρησιμώτατον διά τήν πείραν του καί τήν έπιρροήν
του εδωκα διά τόν μήνα Όκτώβοιον 1 λίραν. Οϋτος ναι μέν δέν δύναται τώ
48. Ό ντουλαμάς ήταν μάλλινο έπιχιτώνιο μέ χειρίδες, των φουοτανελοψόρων τό όποιο
στένευε στή μέση καί κατέληγε σέ κοντή ψευδοφουστανέλα.
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ρα ένεκα παθήσεως τών ποδών του νά τεθή επί κεφαλής συμμορίας, άλλά
άναλαμβάνει νά κάμη όλα τα σχέδια τών ενεργειών μας, άθροίζων πληροφο
ρίας, χορηγών οδηγούς κατασκόπους κλπ.
Εις τον υιόν τού Ζήση προσκληθέντα εις το σώμα μας 2 είκοσόφραγκα
διά τον μήνα 8/βριον.
Εις τόνΔημ. Πέτρου 1 είκοσόφραγκον ώς αγγελιοφόρον Νεγοβανίου διά
τον μήνα 8/βριον.
Εις ένα Βλάχον Γιαννάκην, οστις εργάζεται όπως μάς υπόδειξη τό λη
μέρι μιας συμμορίας, 2 λίραν.
Φιλέλλην Πασσάς
Εις τον Φεϊμην, ακόλουθον τοϋ Ίζέτ Πασσά Φλωρίνης, τον όποιον ό κύ
ριός του μάς έστειλε μέ τούς χαιρετισμούς του καί τον καπνόν καί ρακί διά
τούς άνδρας μου καί εμέ, 2 λίρας.
Ό Πασσάς οϋτος είναι 'Αλβανός Φιλελληνικώτατος. Προ ολίγων ημε
ρών έτέθη εις συνάφειαν καί σχέσεις μετ’ αύτοϋ, θά είναι δε πολιτιμώτατος
εις τάς ενεργείας μας, ό δε ακόλουθός του επίσης 'Αλβανός εκ Μαχαλά49,
είναι πιστότατος καί χρησιμώτατος διαθέσας υπέρ ημών τούς 'Αλβανούς τοϋ
Μαχαλά.
Εις τόν Πασσάν αύτόν, ό όποιος πολυτρόπως ευεργετεί τούς 'Έλληνας
τής Φλωρίνης, θά ήτο καλόν νά έδίδετο παράσημον καί τό όποιον ώς φαίνε
ται επιθυμεί πολύ. Είναι θείος τοϋ 'Ισμαήλ Κεμάλ.
Εις τόν ακόλουθόν του σκέπτομαι νά δώσω είκοσόφραγκον τόν μήνα,
διότι δι ’ αύτοϋ θά δυνηθώμεν νά καθαρίσωμεν τό Νερέτι, τήν Πεσόσνιτσα50
καί τό Κουσκοβένι.
Εις τά ανωτέρω έξοδα δέον νά προστεθώσι τρεις λίραι διά διάφορα
άγώγια καί εκτάκτους άπεσταλμένους, ώς καί έτέρας δύο λίρας εις άμοιβήν
τεσσάρων απεσταλμένων, οί όποιοι μοϋ έφεραν εις δόσεις 60 λίρας τουρκι
κός καί 100 είκοσόφραγκα.
Τήν μίαν εκ τών 2 λιρών έδωκεν ό ιατρός Τσίρλης εις τόν ένα τών δύο
απεσταλμένων.
'Αποδείξεις λεπτομερείς ήτο αδύνατον νά κρατώ ιδίως προκειμένου περί
φιλοδωρημάτων, άλλ ’ εύθύς ώς τάς συγκεντρώσω θά σάς στείλω τάς απο
δείξεις τών μισθών τών άνθρώπων, οϋς οπωσδήποτε μισθοδοτώ.
Μίκης Ζέζας

49. Τροπαιουχος.
50. Άμμοχώρί.
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Έν Κηφισίρ51 22 Ιανουάριου 1904
:'Αγαπητέ Γεωργό52,
Έλαβον τα επισκεπτήριά σου καί σ’ ευχαριστώ πολύ. Δέν φαντάζεσαι
πόσον έχάρην διά τήν επιτυχίαν σου. Είμαι βέβαιος ότι θά επιτύχες τελείως
εις τό υψηλόν αξίωμα δι ’ οϋ σέ έτίμησεν ή αγαπητή Καλαμπάκα.
Διά τής παρούσης μου σέ παρακαλώ θερμώς νά μοϋ γράψης καί νά μοϋ
είπής εάν έχης πάντοτε εις τήν κατοχήν σου τά όπλα καί τά φυσίγγια τά
όποια σοϋ ένεπιστεύθημεν ώς καί τά 8 όπλα τά όποια σοϋ έπέστρεψαν οί
εννέα Κρήτες53 οί άπελθόντες εκ Μακεδονίας.
Γράψε μου ώς τάχιστα. Καιρόν δέν εχομεν νά χάνωμεν. Καθόλου παράξενον ή Πατρίς νά ζητήση τήν βοήθειάν μας, καί πρέπει νά εϊμεθα έτοιμοι.
Τά σέβη μου εις τήν Κυρίαν Δημάρχου, εις έσέ δέ τούς εγκαρδίους
άσπασμούς μου.
Όπλ.
Παύλος Μελάς
Άνθ/τής
7

Έν54 Δοσνίτσff5 τή 3.2.904
Φίλτατε Βάρδα56,
Μή δυνηθείς νά τύχω ιατρικής περιθάλψεως εν Δεχόβω ής ώς καί προη
γουμένως σοί έγραψα απόλυτον έχω ανάγκην, ήναγκάσθην νά κατέλθω μέχρις εδώ όπόθεν απόψε κατέρχομαι εις Βογατσικόν ϊνα μέ έπισκεφθή ό
ιατρός.
Σάς παρακαλώ πολύ αν μή ύφίσταται ανάγκη επείγουσα νά μέ άνα51. Βλ. παραπάνω αημ. 18.
52. Επιστολή πρός τό Γεώργιο Τσόντο (Βάρδα), αξιωματικό κρητικής καταγωγής, ό
όποιος τό Νοέμβριο τού 1904 άνέλαβε τή γενική άρχηγία των σωμάτων τοΰ βιλαετιού του Μο
ναστηριού καί διακρίθηκε γιά τή δράση του κατά τά κρίσιμα έτη 1904-1907.
53. Πρέπει νά άναφέρεται στους δέκα πρώτους Κρήτες πού έστειλαν στή Μακεδονία τήν
άνοιξη τοΰ 1903 ό Π. Μελάς καί ό Κ. Μαζαράκης μέ τή βοήθεια τοϋ Γ. Τσόντου. Βλ. καί σημ. 59.
54. Βλ. παραπάνω σημ. 18.
55. Γέρμας, χωριό τής Δ. Μακεδονίας.
56. 'Επιστολή πρός τό Γ. Τσόντο (Βάρδα). Οί λέξεις: «Λοσνίτση, Λεχόβω, Βογατσικόν,
άπηλπισμένος, αυτοκτονίας» είχαν γραφεί μέ τό κρυπτογραφικό σύστημα.
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μένης άπόψε αϋτοϋ όπως συναντηβώμεν. 'Ως δέ έπληροφορήβην ό Όθων
πρόκειται νά είσέλθη εις το εσωτερικόν, ας μή άναχωρήση άπόψε όπως τόν
συναντήσω καί εγώ.
Υποφέρω από υπερβολικούς πόνους κατ’ αύτάς. Ίδωμεν τί θά άπογίνη.
Τοϋτο μόνον σοί γράφω ότι είμαι άπηλπισμένος μέχρι αυτοκτονίας.
Μέ τήν ελπίδα ότι θά σε συναντήσω τό βράδυ.
Σέ φιλώ
Φούφας57. 58
Θά φύγω άπό εδώ κατά τις 2.1/2 τής νυκτός. Δεν δίδω άλλην εϊδησιν ότι
θά έλθω ή μέ άναμένης εις εξω τοϋ χωρίου ή είς τό σπίτι τοϋ Άντρέα.

8

Φίλε κ. ΤσόντεΆ
Έπί τών επιστολών ας εϋρον μετά τήν άναχώρησίν σας έκ τής οικίας
μου προκύπτει ότι τήν Κυριακήν 8 1Ιουνίου 1903 άνεχώρησαν διά τά σύνορα
11 Κρήτες59· οί Περάκης, Διακουμάκης60, Καούδης, Βρανάς61, Σεϊμενάκηςβ2,
Μανοϋσος Κατουνάτος, Ζουριδάκης, Μπονάτος, Νικολουδάκης, Σπ. Σπυριδάκης καί Γ. Στρατινάκης63. Συγχρόνως έστάλησαν υπό τοϋ Παύλου 28
όπλα, 2.000 φυσίγγια γκρα, 5.000 καψόλια καί άνά 200 φυσίγγια περιστρό
φου διά τά περίστροφα τοϋ Σεϊμένη καί Οίκονομάκη. Είς τάς 22 'Ιουνίου
1903 γράφει ό Μαζαράκης «ή άποστολή τών 10 Κρητών εγένετο έκ Τρικά
λων. Έλαβον μεϋ’ εαυτών οϋτοι άνά εν οπλον γκρα μετά 150 φυσιγγίων,
57. Ψευδώνυμο τοϋ άνθυπολοχαγοϋ Ζαχαρία Παπαδά ή Άνδρούταου. Τό σώμα του έφθασε
γιά πριότη φορά στή Δ. Μακεδονία τόν ‘Οκτώβριο τοϋ 1905.
58. Βλ. παραπάνω σημ. 18 (Αλληλογραφία 1906-1908). Επιστολή πρός τό Γ. Τσόντο.
59. Ό Π. Τσάμης στό βιβλίο του «Μακεδονικός Αγών», σελ. 145 γράφει ότι οί 11 Κρήτες,
πού είχαν αρχικά έπιλεγεΐ, ήσαν: Ευθύμιος Καούδης, Γεώργιος Δικώνυμος-Μακρής, Γεώργιος
Περάκης ή Πέρος, Λαμπρινός Βρανδς, Λ. Λαμπρινός ή Νικητάκης, Γεώργιος Σεϊμένης, Ντράλκας, Μανοϋσος Κατουνάτος, Γεώργιος Ζουρίδης, Νικόλαος Λυκάκης καί Κούκος. Βλ. καί
εισαγωγή.
60. Μάλλον πρόκειται γιά τόν Άνδρέα (Άνδρουλή) Δικωνυμάκη ή Δικώνυμο, ό οποίος
ήταν στό σώμα τοϋ Π. Μελά πού ήλθε στή Μακεδονία τόν Αύγουστο τοϋ 1904.
61. Ό Λαμπρινός Βρανάς έπεσε ήρωικώς μαχόμενος στή μάχη τής Βελκαμένης τόν Απρί
λιο τοϋ 1905.
62. Ό Σεϊμενάκης ή Σεϊμένης Γεώργιος, άρρωστος στό Λέχοβο, έπεσε στά χέρια τών κομι
τατζήδων κατά τήν εξέγερση τοϋ "Ιλιντεν καί είναι ό πρώτος Κρητικός πού θυσιάσθηκε στό
Μακεδονικό ‘Αγώνα.
63. Ό Γεώργιος Στρατινάκης στίς 13 ‘Οκτωβρίου 1904 προσπαθούσε νά πάρει τό όπλο
άπό τό σκοτωμένο Τούρκο στρατιώτη, όταν τραυματίσθηκε θανάσιμα ό Π. Μελάς.
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άνά 2 φυσικλίκια, άνά 1 περίστροφον μετά 50 φυσιγγίων, 15 ανάλογους επι
δέσμους καί φάρμακα...
2 εξ αυτών άνεχώρησαν τη 13 'Ιουνίου εσπέρας, ύπελόγιζον δέ νά φθάσουν τήν 16 Ιουνίου εις Καστοριάν, οί λοιποί άνεχώρησαν τή 14 'Ιουνίου
διαβάντες τήν γραμμήν παρά τό Δελεμίσι, ύπελόγιζον δέ νά φθάσουν εις
Χρούπισταν τήν 17ην ή 18ην 'Ιουνίου. Τήν 6η ν δ è 'Ιουλίου ελαβεν ό
Παύλος τό έξης εκ Τρικάλων τηλεγράφημα τού Περάκη: «Έρχόμεθα εις τον
Σεϊμένη. Περάκης». Εϋρον καί επιστολήν τού άδελφοϋ μου προς τον Παύλον
τής 2 0ής 'Απριλίου 1 903 εν fi κρυπτογραφικώς τού ζητεί «Καμμιά δε
καριά άνθρώπους Άϊβαλιώτας ή Κρητικούς ή άλλως» τούς όποιους νά στείλη άμέσως χωρίς άλλην είδοποίησιν. - Προ καιρού δέ ό Παύλος έστειλε μηνιαίως χρήματα εις τόν Ίωνα όλον τον προϋπολογισμόν χειμώνος δηλ. Καί
ίδικά σας γράμματα εϋρον εκείνης τής εποχής, όλα σχετικά μέ τήν ύπόθεσιν,
τήν άποστολήν τών άνϋρώπων, οπλισμόν κ.λ.π. Εις μίαν δέ εξ αύτών άπό
10ης Αύγούστου 1903 φαίνεται ότι μετά τίνος νεωτέρου σώματος
έπρόκειτο καί ό ίδιος ό Παύλος νά έξέλΟη, όπερ καλώς ενθυμούμαι. Μετέβη
όμως μόνον εις Βόλον. Καί εις γράμμα τού άδελφοϋ μου τής 28 Αύγ. 1903
ευρίσκω τήν φράσιν: «άν άπεφασίσετε νά βγήτε ελάτε εγκαίρως... γράφε γρή
γορα τί κάμνετε, πότε θά βγήτε».
Έν τώ μεταξύ έστάλησαν οπλισμένοι άπό χρήματα συλλεγέντα άπό τήν
ομάδα τών φίλων τού Παύλου καί τού Μακεδ. Συλλόγου δύο μικρά σώματα
υπό τούς I. Μάρκου καί καπετάν 'Αρκούδαν64. Τάς πρώτας δέ ημέρας τού
Σεπτ. 1903 έδημοσιεύθη διάταγμα μεταθέσεως τού Π. εις Κέρκυραν ϊνα παρεμποδισθώσιν αί ένέργειαί του, άς είχε πληροφορηθή ή κυβέρνησις Ράλλη.
Δέν τώ έκοινοποιήθη όμως τό διάταγμα καί άνεστάλη κατόπιν. Τόν δέ Ίωνα
μετέθεσαν εις Σέρρας.
'Εκείνην άκριβώς τήν έποχήν συνεστήθη ή'Επίκουρος τών Μα
κεδ. 'Επιτροπή, όχι όμως τό κομιτάτον, τό όποιον έξέδωσε τήν προκήρυξίν του μετά τήν πρώτην άποστολήν άξιωματικών τής Μακεδ., εάν δέ δέν
άπατώμαι μετά καί τήν δευτέραν όλως ιδιωτικήν έξοδον τού Π. "Όπως
δήποτε άν δέν ήτο μετανάστης θά έ.... συγχρόνως περίπου καί όλως άσχέτως
προς αυτήν. Έκ τών γραμμάτων άτινα έχω εις χείρας μου ότι είναι δυνατόν
νά μείνη καμμία αμφιβολία όχι εις ημάς τούς γνωρίζοντας άλλ’ εις olov
δήποτε άλλον άμερόληπτον όστις ήθελε τάς Ιδη.
Ν. Π. Μελά
Παρασκευή - Κυριακή
16-18 Μαίου 1908
64. Ό Γειύργιος ’Αρκούδας ήταν παλαιός κλέφτης.
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Πρακτικόν®
Συνελθόντες σήμερον τήν 29 Νοεμβρίου οι άποτελοϋντες τήν επιτροπήν,
έπί παρουσίμ τοϋ άρχηγοϋ των έλλην. σωμάτων άπεφασίσαμεν καί άπεδέχθημεν τά έξης:
α) Τό χωρίον θά σνντηρή 4 σκοπούς προς είκοσόφραγκα έκαστον
κατά μήνα διά τήν φύλαξιν τον χωρίου τακτικώς καί τών σωμάτων
οσάκις έρχονται.
β) Θά χορηγή κατάλυμα τήν μέν ημέραν εις τό έξωθεν τοϋ χωρίου
ώρισμένον μέρος, οσάκις τό επιτρέπει ό καιρός, τήν δε νύκτα εντός
τοϋ χωρίου.
γ) Θά χορηγή τον άρτον εις τά σώματα.
δ) Ό δ’ αρχηγός αναλαμβάνει τήν ύποχρέωσιν νά πληρώνη 2 οδη
γούς οϊτινες θά είναι καί ταχυδρόμοι προς είκοσόφραγκον κατά
μήνα.
Έν Αόσνιτσα65
66 67
τή 29 Νοεμβρίου 1904.
Ή Επιτροπή
Παπαγεώργιος Δημ. Τζοϋμος
Αλέξιος Γεωργ. Αλεξίου
Ζήσης Δούφλιας
Κώστας Παπαϊωάννου

Ό άρχηγός
Γ. Τσόντος Βάρδας
10

Πρόγραμμα61 του ίδρνθησομένου Παμμακεδονικου Συλλόγου
Ιδρύεται Παμμακεδονικός Σύλλογος σκοπόν έχων,
Α) Νά συνενώση τούς Μακεδόνας 'Αθηνών Πειραιώς καί νά έλθη εις συνεννόησιν μετά τών εν ταϊς έπαρχίαις καί εν τώ εξωτερικά) Μακεδόνων.
Β) Νά έρχηται αρωγός εις πάντα άναξιοπαθοϋντα Μακεδόνα.
Γ) Νά έπεκτείνη καί αύξήση τήν εθνικήν δράσιν καί ενέργειαν έφ’ ολοκλήρου
τής Μακεδονίας, καί δή εν τοίς τμήμασιν έκείνοις ένθα ή εθνική συνείδησις έχει καταπέσει.
65. Βλ. παραπάνω σημ. 18 ('Ιανουάριος - 'Απρίλιος 1905).
66. Τέτοια πρακτικά γίνονταν μεταξύ οπλαρχηγών καί κατοίκων σέ πολλά χωριά τής
Μακεδονίας.
67. Βλ. παραπάνω σημ. 18 ('Αλληλογραφία 1906-1908).
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Δ) Νά συστήση τμήματα εν ταϊς έπαρχίαις καί τοίς κυριωτέροις εύρωπαϊκοίς
κέντροις, ϊνα :ταρακολουθή τήν κοινήν γνώμην καί διαφωτίζη ταύτην περί
τών δικαίων τοϋ Ελληνισμού εν Μακεδονίμ, διά διαλέξεων καί διά τής
έκδόσεως ειδικού μακεδονικού περιοδικού.
Τ.Σ.
Σύνδεσμος Μακεδόνων
Φοιτητών
Έν Άθήναις 1905.
11

ΕΛΛΗΝΟΜΑΚΕΛ ΟΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ68
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ
Τό έν Μακεδονίμ έδρεϋον Ανώτατον Έθν. Κέντρον
Γ. Σ. ΕΛΑΗΝΟΜΑΚ. ΚΟΜΗΤ.
ΕΝ ΜΑΚΕΑΟΝΙΑι
Προς
Τούς αρχηγούς σωμάτων Βάρδαν, Ζούκαλύ9, Ρόκαν70. Τούς οπλαρχη
γούς Μακρήν71, Καραβίτην72, Βολάνην, Φιωτάκην, Πέρδικαν, Καρασεβδάν,
Γκούταν, Ντόγρην, Μπέλλον, Βλάχον, Σούλιον, Δελλάκην, τάς εθνικός επί
τροπός Φλωρίνης, Καστοριάς, Κοζάνης, Γρεβενών, Βιγλίστης, Κλεισούρας,
Βογατσικού, Αιαψίστης, Σιατίστης, Κορυτσάς καί άπάσας τάς έν τοίς χωρίοις τοιαύτας.
’Εγκύκλιος Διαταγή
Τό ένταύθα Ανώτατον Εθνικόν Κέντρον λαβόν ύπ’ όψιν τά έθνικά άτυχήματα τά όποια κατά τήν διάρκειαν τοϋ άγώνος σννέβησαν καί έν πλήρει
γνώσει τών αιτίων τών ατυχημάτων τούτων, μετά ζωηρός δέ άνησνχίας
68. Βλ. παραπάνω σημ. 18 (’Αλληλογραφία 1906-1908). Ή «Έλληνομακεδονική ’Άμυνα»
ήταν μυστική οργάνωση, πού Ιδρυσε ό υποπρόξενος Μοναστηριού Ίων Δραγούμης.
69. Ό Χρηστός Ζούκας ή Ζούκης ήταν αξιωματικός τοΰ πυροβολικού.
70. Ό Νικόλαος Ρόκας (καπετάν Κολιός) τό 1905 ανέπτυξε μεγάλη δράση στην περιοχή
τοϋ Όλυμπου ξεκαθαρίζοντάς την από τούς κομιτατζήδες, πού είχαν διεισδύσει, καί από τόν
Ιούλιο τοΰ 1906 άντικατέστησε τό Γεώργιο Κατεχάκη (Ρούβα) στήν αρχηγία τών σωμάτων τοΰ
Βερμίου.
71. Ό Γεώργιος Δικώνυμος-Μακρής ήταν ένας από τούς δέκα πρώτους Κρητικούς οί
όποιοι πήγαν στή Μακεδονία στό τέλος τής άνοιξης τοΰ 1903. Άγωνίσθηκε ως αρχηγός άνταρτικοΰ σώματος στή Δ. Μακεδονία καθ' όλη τή διάρκεια τοϋ ’Αγώνα. Βλ. καί σημ. 59.
72. Ό Ιωάννης Καραβίτης, ό Γεώργιος Βολάνης, ό Παναγιώτης Φιωτάκης, ό Παύλος
Νεράντζης (Πέρδικας), ό Παντελής Καρασεβδάς, ό Κωνσταντίνος Γκούτας ή Γκούδας, ό Κων
σταντίνος Ντόγρης, ό Μπέλλος ή Μπέλλας, ό Ευάγγελος Βλάχος, ό Γεώργιος Σούλιος καί ό
Δελλάκης άγωνίσθηκαν ώς αρχηγοί αντάρτικών σωμάτων κυρίως στή Δ. Μακεδονία.

108

Ερατώ Ζέλλιου-Μαστοροκώσχα

παρακολουθούν τήν έξακολούθησιν των ατοπημάτων καί ελαττωμάτων εις τά
όποια κατά μέγα μέρος οφείλονται ούσιωδέσταται ζημίαί τοϋ άγώνος καί τοϋ
έθνους,
δία τάσσει
Ιον Πας αρχηγός ή οπλαρχηγός είναι προσωπικώς υπεύθυνος διά τήν
κατάστασιν τοϋ σώματος αύτοϋ. Είναι υπεύθυνος διά τήν διαγωγήν τών ύπ ’
αυτόν άνδρών, ύποχρεούμενος μετά εξαιρετικής μερίμνης νά έπιβλέπη
αυτούς εις τάς πρός τούς κατοίκους τής χώρας σχέσεις των. ’Οφείλει διαρ
κώς κατά τάς ώρας τής άναπαύσεως νά διδάσκη τούς άνδρας του έξηγών
κατά τών Βουλγάρων, Ρωμούνων καί λοιπών προπαγάνδων άγώνος.
2ον Πας αρχηγός ή οπλαρχηγός οφείλει άνευ βραδύτητος νά τιμωρή
κατά κρίσιν αύτοϋ ή εν σοβαρά περιπτώσει κατά τήν κρίσιν δικαστηρίου έπιτοπίως εξ ατόμων τοϋ σώματος παρά τοϋ ίδιου διοριζομένων πάντα ύπ’
αυτόν άνδρα ύποπεσόντα εις σφάλμα ή έγκλημα ζημιοϋν τήν εθνικήν εργα
σίαν. Δύναται επίσης ό αρχηγός ή οπλαρχηγός νά εγκατάλειψη ή άποδιώξη
εκ τοϋ σώματος παν κακόν εν αϋτώ στοιχεΐον.
3ον Ούδείς άπολύτως οπλίτης δύναται νά γίνη δεκτός εις άλλο σώμα
άνευ εγγράφου άδειας τοϋ άρχηγοϋ εξ οΰ άπεχωρίσθη καί πιστοποιητικού
δηλοΰντος τήν αύτοϋ ποιότητα. Ρητώς δε πας άρχηγός ή οπλαρχηγός διατάσσεται ν’ άποδιώκη πάντα οπλίτην ερχόμενον αύθαιρέτως εξ άλλου σώμα
τος καί μή έπιδεικνύοντα τά ρηθέντα έγγραφα.
4ον Τά σώματα όφείλουσι νά πληρώνουσι παν είδος τροφής, ίματισμοϋ
καί ύποδήσεως τό όποιον λαμβάνουσι παρά τών κατοίκων. Πάσα παράβασις
τής διαταγής ταύτης θά έπιβαρύνη τό σώμα, άν συμβή νά σταθμεύση διά
μίαν ημέραν πλησίον χωρίου άλλά καί πάλιν τοϋ άρτου μόνον ή μή πληρωμή
δύναται νά δικαιολογηθή. Τό εναντίον άποτελεί εθνικήν άναξιοπρέπειαν ή
όποια δέν ύπάρχει καί τήν όποιαν τυχόν παρουσιαζομένην τό ενταύθα Άνώτατον Εθνικόν Κέντρον επ’ ούδενί λόγφ θ’ άνεχθή.
5ον Ούδείς οπλίτης δύναται νά άναχωρήση διά τήν ιδιαιτέραν αύτοϋ
πατρίδα άνευ εγγράφου άδειας τοϋ άρχηγοϋ του. Αί έθνικαί έπιτροπαί τών
πόλεων ή χωρίων ύποχρεοϋνται νά παρέχωσι πάσαν δυνατήν συνδρομήν καί
περίθαλψιν εις τραυματίας ή σοβαρώς άσθενοϋντας όπλίτας. Πάντα δέ ύγιή
οπλίτην μεμονομένως ή μετά τινων συντρόφων διερχόμενον άνευ εγγράφου
διαταγής ή άδειας τοϋ άρχηγοϋ αί έθνικαί έπιτροπαί κατηγορηματικώς διατάσσονται ν’ άποδιώκωσιν μή έπιτρέπουσαι παραμονήν εις τοιούτους φυγάδας ή άνυποτάκτους περισσότερον τής μιας ημέρας. Δυνάμει δέ τής παρούσης διαταγής αί έθνικαί έπιτροπαί εχουσι πλήρες τό δικαίωμα ν’ άντιτάσσωσι βίαν κατά τής αυθαιρεσίας, έν άνάγκη δέ δύναται νά έπικαλεσθώσι τήν
συνδρομήν τοϋ άρχηγοϋ ή οπλαρχηγού τής περιφερείας, οστις καθήκον έχει
νά παράσχη ταύτην έξ ολοκλήρου.
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6ον Ρητώς άπαγορεύεται ή πρόσληψις νέων άνδρών εις τά σώματα ή ή
δημιουργία νέου σώματος. Άμφότερα ταϋτα είναι αποκλειστικά δικαιώματα
τοϋ ένταϋθα Άνωτάτον Έθνικοϋ Κέντρου. Πάσα δέ σχετική δαπάνη γενομένη άνευ προειδοποιήσεως καί εγγράφου έγκρίσεως τοϋ Άνωτάτου Έθνικοϋ
Κέντρου δεν αναγνωρίζεται. Εξαιρείται ή περίπτωσις καθ’ ήν διάφοροι λό
γοι έπιβάλλουσι τήν προσκόλλησιν άνδρός τίνος εις σώμα, ή προσκόλλησις
όμως αϋτη δέον τάχιστα ν’ όνακοινοϋται έπαρκώς δεδικαιολογημένη προς τό
ένταϋθα κέντρον.
Τό ένταϋθα Άνώτατον Εθνικόν Κέντρον πληροφορεί απαντας τούς
άνωτέρω άναφερομένους άρχηγούς, οπλαρχηγούς καί έπιτρόπους ότι τό
βουλγαρικόν κομιτάτον ήρξατο τόσον έν Μακεδονίρ όσο καί έν Βουλγαρίρ νά λαμβάνη τά μέτρα έκεϊνα τά όποια προδίδουν τήν απελπισίαν καί
αδυναμίαν του. Λέν είναι όμως διόλου παράδοξον προσωρινώς νά ίδωμεν
πράγματα τά όποια νά δείξουν τήν εργασίαν των Βουλγάρων πρός άναδιοργάνωσιν τοϋ κομιτάτου των. Τοϋτο δέν πρέπει νά μάς πτοήση. 'Όλα τά
σημεία λέγουσιν ότι όριστικώς καί διά παντός τό δολοφονικόν κομιτάτον
παρέλυσε. Ήσαν οί Βούλγαροι γενναίοι έφ ’ όσον άπέναντι τών σφαγών καί
τών έμπρησμών δέν ύπήρχον παρά μόνον οί θρήνοι τών γυναικών καί τών
ορφανών. "Οταν τό βουλγαρικόν κομιτάτον εύρέθη άπέναντι τοϋ Μελά, τοϋ
Μωραϊτη73, 74
τοϋ Φραγκοπούλου14, τοϋ Λυμπεροπούλου75, τοϋ Πραντοϋνα76, 77 78
τοϋ Βλαχάκη17, τοϋ Καλογεράκη7&, τοϋ Σκαλίδου79, τοϋ Νικολούδη80, τοϋ
73. Ό Μιχαήλ Μωραΐτης, άξιωματικός, τοποθετήθηκε ώς υπάλληλος ατό προξενείο Θεσ
σαλονίκης μέ τό ψευδώνυμο Ρουμελιώτης. 'Αργότερα έγινε αρχηγός σώματος, γνωστός ώς καπετάν Κόδρος.
74. Ό Σπΰρος Φραγκόπουλος (Ζόγρας), ύπαρχηγός τοϋ Κάδρου, σκοτώθηκε μέ τόν άρχηγό
του στις 18 Μαΐου 1905 στην Κάρπη (Τσεμναρέκα) Άλμωπίας.
75. Ό Μαρίνος Λυμπερόπουλος (Κράμπας), άνθυπολοχαγός, αρχηγός σώματος, σκοτώ
θηκε σέ μάχη μέ τόν τουρκικό στρατό στις αρχές Νοεμβρίου 1905 κοντά στό χωριό Πετάλινο τοϋ
Μοριχόβου.
76. Ό Χρηστός Πραντούνας (Καψάλης), άνθυπίλαρχος από τή Νάξο, έδρασε μέ τό σώμα
του στην περιοχή τού Πάικου καί τής λίμνης τών Γενιτσών, αλλά στις 21 ’Απριλίου 1906, ένώ
προσπαθούσε νά καταλάβει τή βουλγαρική καλύβα «Νταλμπίνα», σκοτώθηκε άπό ανδρες τοϋ
Άποστόλ Πετκώφ.
77. Ό 'Αντώνιος Βλαχάκης (Λίτσας), άνθυπολοχαγός, διατηρούσε σώμα 85 άνδρών μέ
δικά του έξοδα. Σκοτώθηκε στίς 7 Μαΐου 1906 στό χωριό Καστανόφυτο (Όσνίτσανη) τής Κα
στοριάς μετά άπό όκτάωρη μάχη μέ τούς κομιτατζήδες.
78. Ό Κρητικός Ιωάννης Καλογεράκης, αρχηγός σώματος, σκοτώθηκε κοντά στό χωριό
'Αετός Φλώρινας τό Μάιο τοϋ 1905.
79. Ό Κρητικός οπλαρχηγός Γεώργιος Σκαλίδης διακρίθηκε γιά τήν παράτολμη δράση
του στά χωριά τών Κορεστίων καί στό Μορίχοβο, αλλά τόν ’Απρίλιο τοϋ 1906 σέ συμπλοκή μέ
τουρκικό απόσπασμα κοντά στόν ποταμό Έριγώνα (Τσέρνα) έχασε 18 παλληκάρια του καί ό
ίδιος αύτοκτόνησε γιά νά μή συλληφθή.
80. Ό Κρητικός οπλαρχηγός Ευάγγελος Νικολούδης έπιτέθηκε μέ τούς ανδρες του καί τό
σώμα τού Ίωάννου Καραβίτη στους κομιτατζήδες στήν Κέλλη (Γκλορνίτσοβο) Φλώρινας στίς
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Γαρέφη&\ τοϋ Ααμπρινοΰ81
82, τού Πετροπουλάκη83 84
καί τόσων άλλων τών
όποιων τά ονόματα μένουν αθάνατα εις τήν μακεδονικήν ιστορίαν την
όποιαν τώρα γράφει τό ελληνικόν αίμα, εκατάλαβε ότι άγών εις τόν όποιον
χρειάζεται αίμα δεν είναι καί τόσον εύκολος.
Τό ενταύθα κέντρον διά λόγους εθνικούς δεν δνναται νά δώση προς τούς
οπωσδήποτε διεξάγοντας τόν εθνκόν αγώνα άλλας πληροφορίας περί τής θέσεως εις τήν όποιαν εύρίσκονται τά πράγματα τής βουλγαρικής εργασίας καί
τά πράγματα τοϋ Έλληνομακεδονικοϋ Κομιτάτου.
Βέβαιοί μόνον έπισήμως όλους ότι εάν παραβλέποντες μερικά δευτερεύοντα ζητήματα καί άδιαφοροϋντες διά τά άτυχήματα έντείνομεν όλας τάς
προσπάθειας μας καί εξακολουθήσωμεν εργαζόμενοι μέ άγάπην, φρόνησιν
καί πειθαρχίαν, πολύ ταχέως καί οί Βούλγαροι θά καταλάβουν άπαξ διά
παντός ότι ή Μακεδονία είναι χώρα ελληνική καί ή Εύρώπη θά πεισθή ότι ό
Μήτρος Βλάχος δεν είναι Μπότσαρης καί ούτε ό ΤάνεςΜ Όδνσσεύς Ανδροϋτσος! Ή παρούσα εγκύκλιος διαταγή νά περάση κατά σειράν από όλα τά
χωρία, τήν ευθύνην δε διά τήν εκτέλεσιν αυτής φέρουν κυρίως οί άρχηγοί καί
οπλαρχηγοί τών σωμάτων.
Μοναστήριον 28 Αύγούστου 1906.
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ΕΚΚΛΗΣΙΣ85
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αδελφοί "Ελληνες!
Ή κρίσιμος στιγμή ήν διέρχεται ή Μακεδονία σήμερον εύλόγως συγκινεΐ
πάσαν εθνικήν ψυχήν καί κινεί τό ενδιαφέρον σύμπαντος τοϋ Ελληνισμού.
28-29 Ιουλίου 1906. Έπενέβη, όμως, ό τουρκικός στρατός καί σκοτώθηκε ό Νικολούδης.
81. Ό Κωνσταντίνος Γαρέφης, πού καταγόταν από τό Πήλιο, όταν τοϋ ανατέθηκε ή κατα
δίωξη τών δύο μεγαλυτέρων κομιτατζήδων τών περιοχών Έδεσσας καί Μοριχόβου Λούκα καί
Καρατάσου, είσήλθε στην καλύβα, όπου βρίσκονταν, τούς σκότωσε, αλλά στήν έξοδο ταυματίσθηκε θανάσιμα.
82. Λ. Λαμπρινός ή Νικητάκης ήταν ένας άπό τούς 11 πρώτους Κρητικούς πού έπελέγησαν τήν άνοιξη τοϋ 1903 γιά νά έλθουν στή Μακεδονία, πρέπει δμως νά ήλθε άργότερα. Βλ.
καί σημ. 59.
83. Ό Λεωνίδας Πετροπουλάκης ήταν ϋπαρχηγός τοϋ Άντ. Βλαχάκη καί σκοτώθηκε στήν
ίδια μάχη πού σκοτώθηκε καί ό Βλαχάκης. Βλ. καί σημ. 77.
84. Ό Τάνε(ς) Στόϊτσεφ, άπό τό χωριό Κέλλη τής Φλώρινας, ήταν αρχηγός τμήματος κο
μιτατζήδων.
85. Βλ. παραπάνω σημ. 18 ('Αλληλογραφία 1906-1908).
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Έπιστολαί ηρώων οπλαρχηγών άγωνιζομένων εν Μακεδονίρ υπέρ των ελλη
νικών δικαίων καί πληροφορίαι προκρίτων Έλληνομακεδόνων εκ τών διαφό
ρων διαμερισμάτων τής Μακεδονίας περιγράφουσι μετά πόνου με τά μελα
νώτερα χρώματα την οίκτράν κατάστασιν εις ην ενρίσκεται σήμερον ή ελλη
νική εκείνη χώρα εκ τών βουλγαρικών ατιμιών καί έξορκίζουσιν εν όνόματι
τοϋ Θεοϋ καί τής Πατρίδος όπως σπεύση τό "Εθνος καί ενισχύση τον αγώνα,
οστις κινδυνεύει ν’ άποσυντεθή, οπότε ή αίματόβρεκτος χώρα βαθμηδόν καί
κατ’ ολίγον θά μείνη ερμαιον τής επιβουλής τών λαών εκείνων οΐτινες διά
τής βίας καί τοϋ πυράς καί τοϋ σιδήρου επιδιώκουσι τήν εξόντωσιν τοϋ εν
Μακεδονίρ Ελληνισμού.
'Αδελφοί "Ελληνες!
Ή Μακεδονία απειλείται υπό ύψίστων κινδύνων καί εάν εγκαίρως δέν
ληφθώσι τά κατάλληλα μέτρα δέν δυνάμεθα νά έλπίζωμεν εις τό μέλλον. "Ας
άνοίξωμεν, λοιπόν, τούς οφθαλμούς, ήδη οπότε είναι καιρός καί ας εχωμεν
ύπ’ öipiv ότι από τής επιτυχίας τοϋ αίώνος τούτου έξαρτάται τό μέλλον τοϋ
Ελληνισμού.
Ανάγκη οθεν εθνική επιβάλλεται εις πάντας όπως από κοινοϋ συσκεπτόμενοι έξεύρωμεν τά κατάλληλα μέσα δι ’ ών θά δυνηθώμεν νά συντελέσωμεν εις τό νά περιορισθή ή άναπτυχθεΐσα εσχάτως βουλγαρική θρασύτης καί
ενισχυθώσι τά εν Μακεδονία άγωνιζόμενα φιλότιμα τής Πατρίδος τέκνα,
προς τοϋτο δέ παρακαλοϋνται πάντες όπως παρευρεθώσι τήν αϋριον Κυ
ριακήν 16 τρέχ. εν τή πλατείρ Βαρβακείου περί ώραν 4 μ.μ., ένθα θέλουν
όμιλήσωσι διάφοροι επί τοϋ σπουδαιοτάτου τούτου εθνικού ζητήματος καί
συνταχθή υπόμνημα όπως επιδοθή όπου δει, ύποδεικνυομένων τών άναγκαίων μέσων δι ’ ών καί μόνον θέλει έξυπηρετηθή τελεσφόρως ό εν Μακεδονίρ εθνικός αγών.
Έν Αθήναις 15 Μαρτίου 1908.
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ΕΡΑΤΩ ΖΕΛΛΙΟΥ-ΜΑΣΤΟΡΟΚΩΣΤΑ

SUMMARY
E. Zelliou-Mastorokosta, Unpublished Documents Relating to the Mace
donian Struggle from the Archives of S. G. Asteriadis and Georgios Tsondos.
Of the twelve documents and letters published here, Nos. 1-4 are from
the archive of Sotirios G. Asteriadis and Nos. 5-12 from the archive of
Georgios Tsondos. They were written between 11 January 1876 and late 1911
or early 1912.
Nos. 1 and 2 reveal that the Foreign Minister at the time, was fully aware
of the Slavonic threat to the Greeks of Macedonia and Thrace in 1876-7.
No. 3 concerns the economic problems the Greek state was facing, while
in 1877 and No. 4 confirms that in 1910-11 the Greek economy was far from
robust.
No. 5 is Pavlos Mêlas’s last report to the governing council of the
Macedonian Committee.
Nos. 6, 7, and 8 are letters from Pavlos Mêlas, Zaharias Papadas, and
Natalia Mela to Georgios Tsondos.
No. 9 is a record of an agreement concluded in 1904 between Georgios
Tsondos and the inhabitants of Loshnitsa (Yermas) for maintaining guards in
the village and serving the needs of the Greek forces.
No. 10 is the plan of action for the projected Panmacedonian Association.
No. 11 is a circular from the Supreme National Centre of the Greek-Macedonian Defence to the leaders of the forces, the chieftains, and the national
committees of western Macedonia and Epirus.
No. 12 is a handbill summoning the people of Athens and Piraeus to
attend a mass rally in Varvakiou Square on 16 March 1908 to protest against
the suffering inflicted on the Macedonian Greeks by the Bulgarian komitadjis.
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