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ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΤΩΝ ΜΑΧΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ
Εργαζόμενος γιά τήν κατάταξη του άρχείου του 'Ιδρύματος Μελετών
τής Χερσονήσου του Αίμου ανακάλυψα ενα πολύτιμο χειρόγραφο, τό όποιο
περιέχει πλούσια βιογραφικά στοιχεία γιά τούς σημαντικότερους μακεδο
νομάχους. Τό χειρόγραφο αύτό μέ τόν τίτλο «Ό Μακεδονικός ’Αγών άπό
τούς άρχαιοτάτους χρόνους μέχρι του 1909 καί άγωνισταί του», γραμμένο
σέ τετράδιο διαστάσεων 18,5x24, κιτρινωπό άπό τήν πολυκαιρία, άποτελεϊται άπό 67 φύλλα μέ τις κανονικές οριζόντιες γραμμές. Ή άρίθμηση αρ
χίζει μετά τό τρίτο φύλλο καί φθάνει ως τή σελίδα 125, Τό χειρόγραφο πε
ριβάλλεται άπό ενα λευκό έξώφυλλο1.
Ό συγγραφέας του είναι άνώνυμος. Άπό τή γραφή του όμως καί τήν
όρθογραφική του ικανότητα διαπιστώνουμε ότι πρόκειται γιά σχετικά εγ
γράμματο Έλληνα, πού αγωνίζεται νά φανεί λόγιος γράφοντας σέ μιά άθλια,
κακοσύντακτη καί ψυχρή καθαρεύουσα. "Αν εγραφε στή δημοτική, ασφαλώς
θά λυνόταν ή γλώσσα του καί θά είχε νά μάς πει πολλά καί ένδιαφέροντα.
Άπό μερικές ειδήσεις, πού μάς προσφέρει, φαίνεται ότι ήταν γνώστης των
πραγμάτων καί ντόπιος κάτοικος τής Μακεδονίας. "Ετσι, μιλώντας γιά τό
μακεδονομάχο ’Απόστολο Πανόπουλο, γράφει ότι στήν άρχή έργάστηκε ώς
«τροφοδότης των σωμάτων μας», έκφραση πού δείχνει, νομίζω, ότι ό συγγρα
φέας ήταν κάποιος έπίσημος αγωνιστής. Ποιος όμως είναι αύτός, δέν μπό
ρεσα τελικά νά τό εξακριβώσω. Φαίνεται νά κατάγεται άπό τή Μακεδονία.
Ό περίεργος τίτλος τοϋ χειρογράφου έρμηνεύεται αν έξετάσουμε τό πε
ριεχόμενο τοϋ πρώτου μέρους τού κειμένου του: ό συγγραφέας άνατρέχει
γενικότατα ώς τήν άρχαία ιστορία τής Μακεδονίας καί πραγματευόμενος
περιληπτικά τούς διαφόρους σταθμούς της φθάνει ώς τό τέλος τοϋ 19ου αι
ώνα (σ. 18). Τό τμήμα αυτό τής ιστορίας του, όπως είναι έπόμενο, δέν πα
ρουσιάζει έπιστημονικό ενδιαφέρον. Σπουδαιότερες είναι οί σελίδες 18-23,
όπου γίνεται λόγος γιά τήν άντίδραση των Ελλήνων στήν προπαγάνδα καί
στις βιαιότητες των Βουλγάρων κομιτατζήδων στή Μακεδονία. Κατόπιν
στις σελίδες 23-26 δίνει ενδιαφέρουσες πληροφορίες γιά τήν όργάνωση τοϋ
1. Θά ήθελα καί άπό έδω νά εύχαριστήσω τόν Πρόεδρο τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου
τοϋ ΙΜΧΑ κ. Δ. Δελιβάνη, τόν Διευθυντή του κ. Κ. Μητσάκη, καθώς καί τα μέλη τοϋ Διοι
κητικού Συμβουλίου, πού μοϋ έδωσαν τήν άδεια νά μελετήσω καί νά δημοσιεύσω τό χει
ρόγραφο,
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Μακεδονικού Αγώνα μετά τήν άφιξη τοϋ Λάμπρου Κορόμηλα ώς προξένου
τής Ελλάδας στή Θεσσαλονίκη. Στή συνέχεια παραθέτει μιά κατάσταση
των Ελλήνων προξένων στις Σέρρες, Καβάλα, Μοναστήρι καί των διαφό
ρων άξιωματικών ή ύπαξιωματικών, οί όποιοι τοποθετήθηκαν στά διάφορα
έλληνικά προξενεία ή σε σχολεία ώς διευθυντές, επιθεωρητές κ.λ.
Άπό τή σελίδα 26 ό ανώνυμος συγγραφέας προβαίνει στή βιογράφηση
τών πιο σημαντικών μακεδονομάχων μέ πρώτο τον Παΰλο Μελά. Ύστερα
άπ’ αυτόν (σ. 28 κ.έ.) βιογραφεί, κατ’ αλφαβητική σειρά, 198 άρχηγούς σω
μάτων. Μετά τον τελευταία μνημονευόμενο μακεδονομάχο Ήλία Χιονάκο,
ό συγγραφέας θυμήθηκε καί κατέγραψε άλλους δύο οπλαρχηγούς τόν Κων
σταντίνο Οικονόμου καί τόν Δράγα (Κακουλίδη Γεώργιο ή ’Αριστείδη). ’Α
νάμεσα στούς άγνωστους μακεδονομάχους, πού μάς γνωρίζει τό χειρόγραφο,
συγκαταλέγεται καί μιά Καστοριανή γυναίκα, ή Ευτέρπη Ζήσηνα άπό τή
συνοικία Άπόσκεπο.
Πότε γράφτηκε τό κείμενο τοϋ χειρογράφου; Νομίζω ότι πρέπει νά εχει
γραφτεί μετά τόν πρώτο παγκόσμιο πόλεμο καί πάντως πριν άπό τό 1935,
γιατί άναφέρονται έν ζωή πρόσωπα, πού πεθάναν μετά τήν τελευταία αύτή
χρονολογία.
Ή χρονολογία τοϋ καταλόγου αύτοϋ φαίνεται, όταν τόν άντιπαραβάλουμε προς άλλα παρόμοια γνωστά μητρώα μακεδονομάχων, πού άρχισαν
νά δημοσιεύονται μετά τό πέρας τοϋ δευτέρου παγκοσμίου πολέμου1. Συγκρίνοντας τις πληροφορίες, πού μάς δίνει ό ανώνυμος συγγραφέας, προς τις
άντίστοιχες τών παραπάνω μητρώων, διαπιστώνουμε ότι οί πρώτες είναι
πολύ πιό πλούσιες καί ένδιαφέρουσες. Τό σπουδαίο είναι ότι μέσα σέ μικρό
σχετικά αριθμό σελίδων μάς δίνονται τά σημαντικότερα βιογραφικά στοιχεία
τών άρχηγών τοϋ μακεδονικού άγώνα, θετικά καί άκριβή. Γι’ αυτόν ακριβώς τό
λόγο θεώρησα σκόπιμο νά δημοσιεύσω μόνο τό δεύτερο μέρος τοϋ χειρο1 Μητρώα μακεδονομάχων μέ λεπτομερή βιογραφικά στοιχεία για καθένα άπ’ αυ
τούς βλ. στής ’Αγγελικής Β. Μετάλλινου (Π. Τσιώμου), Πάνθεον τών Μακεδόνων’Αγωνιστών (1896-1914), Θεσσαλονίκη 1951. Πρβλ. τοϋ ’Αθανασίου Σουλιώτη-Νικολαΐδη, Ό Μακεδονικός ’Αγών, Ή «Όργάνωσις Θεσσαλονίκης»
1906-1908 ’Απομνημονεύματα, Θεσσαλονίκη 1959, σ. 77-89, Παύλου Γύπαρη,
Οί πρωτοπόροι τοϋ Μακεδονικοϋ Άγώνος, 1903-1909, Άθήναι 1962, σ. 312-335. Μητρώο
Κρητών μακεδονομάχων βλ. στο ’Αρχείο Μακεδονικοϋ Άγώνος Πηνελόπης Δέλτα, 2.
Γεωργίου Δικωνύμου Μάκρη, Ό Μακεδονικός ’Αγών (’Απομνημονεύ
ματα), Θεσσαλονίκη 1959, σ. 129-144, Π. Γύπαρη, ε.ά., σ. 297-363. Βιογραφικά στοι
χεία για όρισμένους μακεδονομάχους βλ. στή μελέτη τοϋ Γεωργίου Μόδη, Μα
κεδονικός ’Αγών καί Μακεδόνες ’Αρχηγοί, Θεσσαλονίκη 1950, σ. 141-319, Γεωργίου
Λυριτζή, Ή ’Εθνική Εταιρεία καί ή δρασις αύτής, Κοζάνη 1970, σ. 22-90, Κ ώστα Δούφλια, Τά δημοτικά τραγούδια τοϋ Μακεδονικοϋ νεοαρματολισμοϋ, Συλ
λογή πρώτη, Θεσσαλονίκη 1977.
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γράφου, τό όποιο φέρει τον τίτλο «Άγωνισταί του Μακεδονικού Άγώνος».
Οί πληροφορίες του δεν είναι βέβαια πάντα ακριβείς, διότι ήταν φυσικό,
έφόσον είχε να άξιολογήσει ό συγγραφέας καί νά άπαριθμήσει ενα τόσο με
γάλο άριθμό προσώπων, νά συγχέει π.χ. κάποτε τά μικρά τους ονόματα ή τά
ψευδώνυμά τους. Ό εκδότης τοϋ χειρογράφου προσπάθησε, όσον ήταν δυ
νατό, νά έπισημάνει παρόμοια λάθη καί νά τά διορθώσει.
ΑΓΩΝΙΣΤΑΙ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ

σ. 23

'Ο Κορομηλας Λάμπρος διωρίσθη κατά πρώτον ώς πρόξενος εις Φιλιππούπολιν καί κατόπιν μετετέθη εις τήν Θεσσαλονίκην, όπου ύπήρξεν ό δη
μιουργός του παμμεγίστου έργου τής όργανώσεως τοϋ Μακεδονικού Άγώνος.
σ. 24
Ό Κορομηλας δεν ευρισκεν άποτελεσματικόν τό ότι διά πατριωτικών
λόγων καί ενθουσιωδών άρθρων θά ήτο δυνατόν νά προπαρασκευασθή ή
κοινή γνώμη, αλλά μόνον με ώργανωμένην άντίδρασιν. Άπετάθη προς τον
Γενικόν Διοικητήν τοϋ Έλληνικοΰ Στρατοϋ, τον τότε διάδοχον Κωνσταν
τίνον, τόν όποιον προεκάλεσε ν’ άναλάβη υπό τήν προστασίαν του τό Ε
θνικόν εργον τής διασώσεως τοϋ Έλληνισμοϋ τής Μακεδονίας καί άπέστειλεν εις αυτόν ονομαστικόν κατάλογον τοϋ προς δράσιν επιτελείου τοϋ έργου
του, τόν όποιον κατάλογον ένέκρινε ό Κωνσταντίνος.
Εις τόν πίνακα αυτόν περιελαμβάνοντο τά όνόματα τών εξής στελεχών
ώς οργανωτών άνταρτικών σωμάτων: Μωραΐτου Μιχαήλ, λοχαγοϋ, μέ τό
ψευδώνυμον Κόδρος, Κουρέβελη Σπυρίδωνος, λοχαγοϋ, μέ τό ψευδώνυμον
Καλύβας, Μαζαράκη Κωνσταντίνου, ύπολοχαγοϋ, μέ τό ψευδώνυμον ’Α
κρίτας, Μηλίου Σπυρίδωνος ή Σπυρομήλιου, υπομοιράρχου, υπό τό ψευ
δώνυμον Μπούας, Έξαδακτύλου ’Αθανασίου, ύπολοχαγοϋ, υπό τό ψευδώ
νυμον ’Αντωνίου, Κακουλίδου Γεωργίου, ύπολοχαγοϋ, ύπό τό ψευδώνυμον
Δράγας ή ’Αριστείδης, Άβράσογλου Ίωάννου ύπό τό ψευδώνυμον Άμβρακιώτης καί Κάκάβου Δημητρίου, άνθυπολοχαγοΰ, ύπό τό ψευδώνυμον Ζώης.
Εις τό προξενεΐον Θεσσαλονίκης έκρατήθησαν:
Ό Κουρούκλης Άνδρέας, ύπολοχαγός, ύπό τό ψευδώνυμον Καλύβας, Όθωναίος ’Αλέξανδρος, ύπολοχαγός, ύπό τό ψευδώνυμον Παλαμίδης, Ταβουλάρης Κυριάκος, άνθυπολοχαγός, ύπό τό ψευδώνυμον Κατσανός, Ματραπάς Γεωργίου, λοχαγός, ύπό τό ψευδώνυμον Μαράς ή Ματαπάς καί Μοσχονήσιος ’Αλκιβιάδης, λοχαγός.
Εϊς τό προξενεΐον Σερρών έτοποθετήθησαν ώς πρόξενοι:
Ό Κουρέβελης Άνδρέας, ύπολοχαγός, (ώς Καλύβας), Φλωριας Δημοσθένης,
ύπολοχαγός, καί ό Καψαμπέλης Βασίλειος, ύπίατρος.
'Ως πρόξενοι Καβάλας διωρίσθησαν:
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Ό Μαυρομιχάλης Στυλιανός, σημαιοφόρος, καί ό Τυπάλδος Κωνσταντίνος,
σημαιοφόρος.
Ώς πρόξενοι Μοναστηριού διωρίσθησαν:
Ό Σπηλιάδης Παναγιώτης, λοχαγός, μέ τό ψευδώνυμον Παρασκευαΐδης.
Ό Κοντογούρης Νικόλ., ύπολοχαγός, μέ τό ψευδώνυμον Θεοδωρίδης. Ό
Σαρηγιάννης Π., άνθυπολοχαγός, μέ τό ψευδώνυμον Σάρρος.
'Ως έπιθεωρηταί τών δημοτικών Σχολείων Μακεδονίας:
Ό Παπαζαχαρίου ’Άγγελος, καθηγητής Γυμνασίου. 'Ο Σάρρος Δημήτριος,
καθηγητής Γυμνασίου. Ό Χατζηκυριάκου Γεώργιος, καθηγητής Γυμνασίου.
Ό σκοπός του διορισμού των ώς επιθεωρητών σχολείων ήτο διά να
προπαρασκευάσουν τόν ελληνικόν πληθυσμόν τής Μακεδονίας διά τόν δι’
αντάρτικών σωμάτων ένοπλον άγώνα προς άντιμετώπισιν τών Βουλγάρων
κομιτατζήδων. Ούτοι έπεσκέπτοντο πόλεις, κωμοπόλεις καί χωριά μέ κίν
δυνον τής ζωής των.
'Ως πράκτορες καί όργανωταί υπό τήν ιδιότητα διευθυντών σχολείων
διωρίσθησαν:
Ό Τσιρογιάννης Βλάσιος, ύπολοχαγός, εις Στρώμνιτσαν μέ τό ψευδώνυμον
Νταλής. Ό Παπαβασιλείου Δημήτριος, λοχαγός, είς τά Γιαννιτσά μέ τό
ψευδώνυμον Σφέτσιος. Ό Κιτδνος ’Ανάργυρος, ιδιώτης, είς τήν ’Έδεσσαν,
κατόπιν είς Βογδάντσαν Γευγελής,
σ. 26 'Ο Γρηγοριάδης Νεόκοσμος, άνθυπολοχαγός, είς τήν ’Έδεσσαν.
Ό Παπαϊωάννου Νίκανδρος, ιδιώτης, είς ’Αριδαίαν Καρατζόβας.
Ό Άβράσογλου Κωνσταντίνος, ιδιώτης, είς Γευγελήν.
Ό Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, ύπαξιωματικός, καί άλλοι.
Έκ τών άνωτέρω προξενικών υπαλλήλων, άρχηγών, οργανωτών, πρα
κτόρων κ.τ.λ. τινές έξ αυτών άνέλαβον άρχηγίαν ενόπλων σωμάτων, οί ό
ποιοι διέπρεψαν είς τό αξίωμα τούτο.
Άφοϋ έκρίθη πλέον ίκανοποιητικώς προκεχωρημένη ή διοργάνωσις
του Μακεδονικού Άγώνος καί έτακτοποιήθηκαν αί σχετικαί ύπηρεσίαι,
άπεφασίσθη ή άποστολή είς Μακεδονίαν ενόπλων σωμάτων άνταρτών υπό
τήν ήγεσίαν αξιωματικών καί ύπαξιωματικών τού έλληνικοΰ στρατού ώς
άρχηγών καί οπλαρχηγών καί έξ ιδιωτών γενναίων, τολμηρών, καταλλή
λων προς τούτο.
Μέχρι τής αποστολής όμως τών εν λόγφ ενόπλων άνταρτικών σωμάτων
έξ Ελλάδος, προς άντιμετώπισιν τής τραγικής καταστάσεως τού Ελληνι
σμού τής Μακεδονίας, άνδρεςένθουσιώδεις, τολμηροί καί γενναίοι έξ αύτής
ταύτης τής Μακεδονίας, έξηγέρθησαν καί άντετάχθησαν ένόπλως είς τούς
κομιτατζήδας μέ μόνην τήν ίδικήν των δύναμιν σχηματίζοντες ένοπλα σώ
ματα, καί ώς τοιοΰτοι άνεφάνησαν ούκ ολίγοι ώς κατωτέρω άναφέρομεν δι’
ένα έκαστον έν τή οικεία θέσει.
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Πρώτον αντάρτικό ν σώμα έξ Ελλάδος είς Μακεδονίαν.
27

Ό Παύλος Μελάς1
Ό Παύλος Μελάς ύπήρξεν ό πρώτος αρχηγός έλληνικοΰ αντάρτικού
σώματος, αλλά καί ό πρώτος σπινθήρ τής έκρήξεως του Μακεδονικού Άγώνος 1903-1909, ό όποιος διά του διά προδοσίας θανάτου του ύπήρξεν ή
ήλεκτρική κινητήριος δύναμις, ή οποία ηλέκτρισε τον άπανταχοΰ τής αφη
λίου έλληνισμόν, ό όποιος έξηγέρθη καί έκινήθη σύσσωμος κατά τών αίμοβόρων κομιτατζήδων.
Το σώμα του Παύλου Μελά άποτελούμενον εκ Μακεδόνων καί Κρητών
είσήλθεν εις τήν Μακεδονίαν τή ν 7 προς 8 Μαρτίου 1904 με ύπαρχηγού
τόν Εύθ. Καούδην, Δικώνυμον Μακρήν, Καπετάν Κώτταν εκ Ρούλιας (Κατωχωρίου) με οδηγόν τόν Παύλον Κύρου έκ Ζελόβου (’Αντάρτικού). Συνειργάσθη καί συνεπολέμησε καί με τούς Καραβαγγέλην, Καραλίβανον, Πύρζαν Νικ. καί άλλους.
Άλλ’ ό πρωτοπόρος αυτός αγωνιστής τής Μακεδονικής εποποιίας, έπέπρωτο νά μήν άπολαύση τούς καρπούς τών μόχθων του, καθόσον μετά έννεάμηνον περίπου σκληρόν αγώνα κατά Τούρκων καί Βουλγάρων διά προ
δοσίας ύπό του Βουλγάρου Μήτρου Βλάχου επεσεν ήρωϊκώτατα μαχόμενος
εις τήν συμπλοκήν μετά τουρκικού στρατού παρά τήν Στάτιτσαν τήν 27 προς
τήν 28 ’Οκτωβρίου 1904. Μετά τήν εξοδον τού Παύλου Μελά έπηκολούθησε
άθρόα έξοδος αντάρτικών σωμάτων έξ Ελλάδος καί καταρτισμός σωμάτων
έξ όπλαρχηγών καί οπλιτών Μακεδόνων δεδοκιμασμένης ίκανότητος καί
ήθικοΰ.
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’Άγρας (Τέλλος Άγαπηνός)12 * * * * *
'Ο Καπετάν Άγρας, άνθυπολοχαγός τότε, ως αρχηγός άνταρτικοϋ σώ
ματος εδρασεν εις τήν λίμνην τών Γιαννιτσών, όπου διεξήγαγε πολλάς μά1. Για τόν Παϋλο Μελά βλ. γενικά τις μονογραφίες τοϋ Α. Θ ω μ α ΐ δ η, 'Ιστορία
Παύλου Μελά, Άθήναι 1909, Ήλία I. Μπακοπούλου, Παύλος Μελάς. Βιο
γραφία, ’Αθήνα 1939, Ίωάν. Σωτ. Νοτάρη, Παύλος Μελάς, Βιογραφία, Θεσσα
λονίκη 1955, Γ. Μαραβελέα, Παύλος Μελάς· ή ζωή, ή δράση καί ό δοξασμένος
θάνατος τοϋ πρωτομάρτυρα τής Μακεδονικής έλευθερίας, Θεσσαλονίκη 1959, Ναταλίας Παύλου Μελά, Παύλος Μελάς· βιογραφία άπό διηγήσεις, άναμνήσεις,
γράμματα δικά του καί άλλων, Άθήναι 1963. Πρβλ. Γ. Μ ό δ η, Ό Μακεδονικός ’Α
γών καί ή Νεώτερη Μακεδονική 'Ιστορία, σ. 221-234.
2. Βλ. τή μελέτη τοϋ Θεοδ. Γρηγ. Κανελλοπούλου, Καπετάν Άγρας.
Τέλλος Άγαπηνός έθνομάρτυρας (1880-1907). Εισαγωγή στόν Μακεδονικόν ’Αγώνα,
Αθήνα 1952. Πρβλ. Douglas Dakin, The Greek Struggle in Macedonia 1897-1913,
Thessaloniki 1966 σ. 142, 207, 279, Γεωργίου Μ ό δ η, 'Ο Μακεδονικός Αγών καί
ή Νεώτερη Μακεδονική 'Ιστορία, σ. 382-384, Παύλου Λ. Τσάμη, Μακεδονικός
Αγών, Θεσσαλονίκη 1975, σ. 343, 348, 352-354, 386-390, 393-394, 396.
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χας κατά των Βουλγάρων κομιτατζήδων, είς μίαν των όποιων, καίτοι τραυματισθείς είς τήν χεΐρα, έξηκολούθησε την μάχην μετά παραδειγματικής
ανδρείας.
Μετ’ ολίγον παρέδωσε τήν άρχηγίαν είς τον Κάλλαν (Σάρρον Κωνσταν
τίνον) καί μετέβη είς τό Μορίχοβον, όπου άπηγχονίσθη ύπό των κομιτζατζήδων κατά τον έξης δολιότατον τρόπον: οί άρχικομιτατζήδες Βούλγαροι
Ζλατάνης καί Τάνες έζήτησαν συνεννόησιν εις κοινήν δήθεν δράσιν κατά
των Τούρκων. Ό “Αγρας, ανύποπτος καί άπειρος των βουλγαρικών πανουρ
γιών, μολονότι οί οπαδοί του καί πλεΐστοι των συνεργατών του προσεπάθησαν νά τόν πείσουν νά μή δεχθή τήν συνάντησιν ταύτην καί τοϋ υπέδειξαν
τούς κινδύνους, είς τούς όποιους παρεσύρετο, έδέχθη καί μετέβη άοπλος
σχεδόν μαζί μέ τόν Ζαφείρην Λόγγον καί ’Αντώνιον Μίγκαν.
Κατά τήν συνάντησιν οί άρχικομιτατζήδες, άνευ τίνος συζητήσεως τόν
συνέλαβον, τόν εδεσαν καί τόν περιέφερον άνά τά βουλγαρικά χωρία προς
έξευτελισμόν καί ταπείνωσίν του.
Τήν αιχμαλωσίαν του τήν άνεκοίνωσαν, όταν έφθασαν πλησίον τοϋ
χωρίου Βλάδοβον (νϋν “Αγρα), όπου καί τόν άπηγχόνισαν κατόπιν άγριας
καί άπεγνωσμένης πάλης.
σ. 29

Τόσκας (Στέφανος ’Ακριβός)
Ό Τόσκας, έπιλοχίας τότε, ως οπλαρχηγός καί γραμματευς τοϋ άρχηγοΰ Μάλλιου (Στεφαν. Δούκα) κατά τό έτος 1904 καί γραμματευς τοϋ άρχηγοϋ Γκούρα (Δημ. Παπαβιέρου) κατά τό 1907, εδρασεν εις πολλάς περιφέ
ρειας καί ελαβε μέρος είς πολλάς μάχας κατά των Τούρκων καί Βουλγάρων,
ιδίως δε είς τάς μεγάλας καί σφοδράς μάχας τοϋ Λεχόβου (Καστανοχωρίου),
τής Βέρμπιανης καί Ζαγορίτσανης (Βασίλειός). Συνειργάσθη μέ τούς Δρίβαν (Κλεΐτον Π.), Φλάμπουραν (Θειάφην Εύστ.), Λίγγον (Μαλεύρην Πετ.),
Πέρδικαν (Νεράντζην Παϋλον) καί άλλους.
’Ακρίτας (Μαζαράκης Κων.)1
Ό καπετάν ’Ακρίτας, ύπολοχαγός τότε, κατ’ άρχάς έχρημάτισεν αρχη
γός όργανωτής αντάρτικών σωμάτων καί κατόπιν ώς αρχηγός άνταρτικοΰ
σώματος είς τήν περιφέρειαν Ναούσης. Ή δράσις του όμως έπεξετάθη μέχρι
Γευγελής, Κιλκισίου καί Χαλκιδικής, πολέμων κατά Τούρκων καί Βουλγά-* 22
1. Άρχεϊον Μακεδονικοϋ Άγώνος Πηνελόπης Δέλτα. 3. Παναγιώτη Παπατζανετέα, Ό Μακεδονικός ’Αγών (’Απομνημονεύματα), Θεσσαλονίκη 1960, σ. 1-3,
22, 51, 57, ’Αλεξάνδρου Ζ ά ν ν α, Ό Μακεδονικός ’Αγών (’Αναμνήσεις), Θεσ
σαλονίκη 1960, σ. 20, 68, 73, 75, 78, 79, 85, D. D a k i η, ε. ά., σ. 143, 187, 213-214, 218,
235-236, 284, 448, Δημητρίου Ν. Κακκάβου, Άντιστρατήγου, ’Απομνημο
νεύματα (Μακεδονικός ’Αγών), Θεσσαλονίκη 1972, σ. 51, 102-103, 111, 116, 122, 170-171.
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ρων, εις τούς όποιους έπροξένησε μεγάλος καταστροφάς. 'Υπήρξε καί συνεπίκουρος καί των έντός τής λίμνης των Γιαννιτσών αντάρτικών σωμάτων
με τό ψευδώνυμον Καπετάν Γρέγος.
30

Άμβρακιώτης (Άβράσογλου Ιωάννης)1
Ό Άμβρακιώτης, ύπολοχαγός τότε, κατ’ άρχάς έχρημάτισεν ώς αρχη
γός οργανωτής αντάρτικών σωμάτων, κατόπιν δέ ώς αρχηγός σώματος εις
τήν περιφέρειαν Κοζάνης, όπου διεξήγαγε πολλάς μάχας κατά Τούρκων καί
Βουλγάρων. Κατόπιν προδοσίας υπό τών Βουλγάρων, συνελήφθη αιχμά
λωτος ύπό τών Τούρκων εις Σαρή Γκιόλ (Κρηστώνα). Διά έπιτηδείων ένεργειών έδραπέτευσεν έκ τών φυλακών καί εσυνέχισε τον αγώνα καί εις άλλας
περιφερείας. Συνειργάσθη καί συνεπολέμησε μέ τούς ’Ακρίταν (Μαζαράκην
Κων.), Καούδην Ευθύμ. καί άλλους.
Άμύντας (Δουμπιώτης Νικόλαος)12
Ό Άμύντας κατήγετο έκ Κρήτης καί εδρασεν ώς αρχηγός σώματος εις
πολλάς περιφερείας τής Μακεδονίας καί ιδίως εις τάς περιφερείας Ναούσης,
Βέροιας καί ’Εδέσσης, πολεμήσας τούς Βουλγάρους λυσσωδώς, εκδικού
μενος τήν δολοφονίαν πολλών Ελλήνων, πράγμα, τό όποιον συνετέλεσε
μεγάλως εις τήν άναπτέρωσιν του εθνικού φρονήματος τοϋ έλληνικοΰ πλη
θυσμού.
Άνδρεάδης Παντελής
Ό Άνδρεάδης Παντελής εδρασεν ώς οπλαρχηγός υπό τήν άρχηγίαν
τού Κάλα (Σάρρου Κων.) εις τήν λίμνην τών Γιαννιτσών. Έλαβε μέρος εις
πολλάς μάχας κατά τών Βουλγάρων καί Τούρκων, ώς καί εις τήν αιφνιδια
στικήν μάχην προς έκδίωξιν τών Βουλγάρων εξ αυτής.

31

Άνδριανάκης Νικόλαος3
Ό Άνδριανάκης Νικόλαος έκ Κρήτης κατ’ άρχάς εδρασεν ώς οπλαρ
χηγός σώματος εις πολλάς περιφερείας τής Μακεδονίας καί βραδύτερον ώς
αρχηγός σώματος.
Προς καλυτέραν καί άποτελεσματικωτέραν καταπολέμησιν τών κομι
τατζήδων, συνειργάσθη καί συνεπολέμησε μέ τόν Δεληγιαννάκην, Καού
δην, Γύπαρην Παύλον καί άλλους.

1. D a k ί n, ë.à., σ. 201, 211-212, Τ σ ά μ η, Μακεδονικός ’Αγών, σ. 225, 297.
2. Τ σ ά μ η, ë.à., σ. 386, 390, 396. Ό Δουμπιώτης καταγόταν άπό τή Χαλκιδική.
3. D a k i η, ε.ά., σ. 364, T σ ά μ η, ë.à., σ. 369, 373-374, 377-378, 382,415, 417-418, 433,
Π. ΟΙκονόμου, Τό Λέχοβο στήν ιστορική του πορεία, Θεσσαλονίκη 1976, σ. 105106.
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Άντωνιάδης Ξενοφων1
Ό Άντωνιάδης Ξενοφων κατήγετο εξ ’Ηπείρου καί διωρίσθη υπό τήν
Ιδιότητα τοΰ δημοδιδασκάλου ως πράκτωρ καί οργανωτής ένοπλων σωμά
των εις τήν περιφέρειαν Σιδηροκάστρου καί Πετριτσίου, άλλα προδοθείς
κατέφυγεν εις τήν Καβάλαν, όπου έξηκολούθησεν το έργο του.
Εις τούς Βουλγαρικούς πολέμους έτραυματίσθη εις τήν χεΐρα του.
’Αργυρίου Γεώργιος12
Ό ’Αργυρίου Γεώργιος εδρασεν είς Μορίχοβον ώς διμοιρίτης τοΰ σώ
ματος Κατσίγαρη Έμμ. Ύπήρξεν γενναίος καί τολμηρός καί έπέδειξε παράτολμον ανδρείαν είς πολλάς μάχας κατά των Τούρκων καί Βουλγάρων.
32

’Αρκούδας Γεώργιος3
Ό Καπετάν ’Αρκούδας ώς οπλαρχηγός εδρασεν είς τήν ’Ανατολικήν
Μακεδονίαν, είς τήν Χαλκιδικήν, όπου έλαβε μέρος είς τήν παρά τήν χα
ράδραν τής Άγ. ’Αναστασίας μάχην καί κατόπιν είς τήν περιφέρειαν Μοριχόβου.
Καπετάν Βαγγέλης Νικολάου4 5
Ό Καπετάν Βαγγέλης κατήγετο έκ τοΰ χωρίου Στρέμπενον (Άσπρόγεια)
Φλωρίνης. Κατ’ άρχάς ήτο αρχηγός έλληνικοΰ καταδιωκτικού σώματος
(άρματολικοΰ) καί ώς συνοδός τοΰ τουρκικού στρατοΰ κατά των Βουλγάρων
τή υποδείξει τοΰ μητροπολίτου Καστοριάς Γερμανοΰ Καραβαγγέλη. Καί
τοΰτο προς ένθάρρυνσιν καί έμψύχωσιν τοΰ έλληνικοΰ πληθυσμοΰ. Άργότερον έσχημάτισεν αύτοτελές ελληνικόν σώμα έξ έντοπίων. Δέν έξεπλήρωσε
τόν σκοπόν του, δολοφονηθείς έξ ένέδρας υπό των Βουλγάρων τήν 25 Μαρ
τίου 1904, ένώ έπέστρεφεν έκ Μοναστηριού, όπου είχε κληθή ώς μάρτυς με
τά τοΰ ίερέως τοΰ χωρίου Ζέλενιτς (Σκλήθρον).
Καπετάν Βάνδος Στογιάννου6
'Ο καπετάν Βάνδος κατήγετο έκ Λεσκόβου (Τρία Έλατα) καί εδρασεν
ώς οπλαρχηγός ύπό τήν άρχηγίαν τοΰ καπετάν Κόδρου (Μιχ. Μωραΐτου).
Ήτο άτρόμητος καί ριψοκίνδυνος. ’Ητο δε καί τό δεξί χέρι τοΰ άρχηγοΰ
των άνταρτικών σωμάτων τής περιοχής Παΐκου όρους, τοΰ Χρ. Καραπάνου.
1. Αγγελικής Β. Μετάλλινο C, Πάνθεον των Μακεδόνων ’Αγωνιστών
(1896-1914), σ. 26, D a k i π, έ.ά., σ. 212, 220, 337, 384, Τ σ ά μ η, ε.ά., σ. 358.
2. Μ. Τ σ ά μ η, ε.ά., σσ. 383-384.
3. Γ. Λυριτζή, Ή Εθνική Εταιρεία καί ή δράσις αύτής, σ. 86, D a k i η, ε.ά.
σ. 259, Τ σ ά μ η, ’έ.ά., σ. 68.
4. Ά. Μετάλλινου, ε.ά., σ. 20, Π. Τ σ ά μ η, ε.ά., σ. 137, 144, 146-147, 151,
167-168,178,187, Γ. Μ ό δ η, Μακεδονικός’Αγών καί Μακεδόνες’Αρχηγοί, σ. 175-181.
5. ’Ορθό: Βάνδος Βασίλειος (Π. Τ σ ά μ η, έ.ά., σ. 392).
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Τό σώμα τοϋ καπετάν Βάνδου κατά τον βαλκανο-τουρκικόν πόλεμον
τοϋ 1912-1913 ήτο άνεγνωρνσμένον υπό του Έλληνικοϋ Επιτελείου Στρατοΰ καί έχρησίμευσεν ώς οδηγός τοϋ έλληνικοϋ στρατοΰ από Σαραντάπορον
μέχρι των πρόθυρων τής Γευγελής.
σ· 33

Καπετάν Βάρδας (Γεώργ. Τσόντος)1
Ό καπετάν Βάρδας, ύπολοχαγός τοϋ πυροβολικού, έξελέγη υπό τοϋ έν
Άθήναις έλληνικοϋ κομιτάτου ώς γενικός άρχηγός τοϋ ενόπλου Μακεδονικοϋ Άγώνος καί εδρασεν εις τάς περιφερείας Βογατσικοϋ, Καστοριάς, Κορεστίων, Καστανοχωρίου καί Μοναστηριού καθ’ όλην τήν διάρκειαν τοϋ
Μακεδονικοϋ Άγώνος 1903-1909 μέ λαμπρά καί σπουδαιότατα αποτελέσμα
τα. Διά τοϋτο κατέχει τάς λαμπροτέρας σελίδας τοϋ Άγώνος. Τό όνομά του
άπεθανατίσθη διά τής λαϊκής μούσης:
«Γειά σου, Βάρδα ξακουστέ, όμορφο μου παλληκάρι,
γειά σου Βάρδα Αρχηγέ».
Βαρδής Δημήτριος12
Ό Βαρδής, αξιωματικός, εδρασεν ώς οπλαρχηγός υπό τήν αρχηγίαν
τοϋ καπετάν Βάρδα (Τσόντου Γεωργ.) εις τήν περιφέρειαν Μοριχόβου. Α
ποστολείς έκεϊ υπό τοϋ άρχηγοΰ Βλαχογιάννη προς ένίσχυσιν τοϋ σώματος
Ρεμπέλου (Τσολακοπούλου Χρ.), ελαβε μέρος εις πολλάς μάχας κατά τών
Βουλγάρων.

σ.
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Βαρνάς Γεώργιος3
Ό Βαρνάς Γεώργιος κατήγετο εκ Στρεμπένου (Άσπρόγεια). Κατ’ άρχάς
εδρασεν ώς αγγελιοφόρος, κατόπιν ώς οπλαρχηγός ύπό τήν αρχηγίαν τοϋ
Σκαλίδη Γεωργ. / Μέ τό σώμα του συνεπλάκη μετά βουλγαρικής συμμορίας
εις τό όρος Βίτσι, τήν όποιαν διεσκόρπισε. Είς τήν μάχην τοϋ Ζέλενιτς
(Σκλήθρον) μετά τουρκικοϋ στρατοϋ, συνελήφθη αιχμάλωτος καί έφυλακίσθη είς Μοναστήριον, όπόθεν έδραπέτευσε καί κατέφυγεν εις τήν Ελλάδα.
1. Βιογραφικά στοιχεία για τον Γεώργιο Τσόντο Βάρδα βλ. στοϋ Κωνσταντί
νου Άθ. Διαμαντή, Τό Άρχεΐον τοϋ μακεδονομάχου Τσόντου Βάρδα, «Μακε
δονικά» 4(1955-1960)449-453, Άρχεΐον Μακεδονικού Άγώνος Πηνελόπης Δέλτα 1.
Γερμανοϋ Καραβαγγέλη, Ό Μακεδονικός Αγών (Απομνημονεύματα),
Θεσσαλονίκη 1959, σ. 15-17, 20, 23, 25, 30-31, 33, 43, 69, 71-72, 77, 91, D. D a k i η, ε.ά.,
σ. 142, 144, 181, 184, 192, 193, 215-216, 219, 229, 230, 307, 314. Π. Τ σ ά μ η, ε.ά., σ. 179,
200, 214, 216-218, 220-223, 234, 239-241, 243-246, 248, 258-262, 264-265, 299-303, 330, 332,
338, 365, 367, 369, 378, 381, Οικονόμου, Τό Λέχοβο στην ίστορική του πορεία,
Θεσσαλονίκη 1976, σ. 83-84.
2. Π. Τ σ ά μ η, ε.ά., σ. 259-358.
3. Μετάλλινο ϋ, ε.ά., σ. 49.
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Καπετάν Βάσσος ή Μέμος1
'Ο καπετάν Βάσσος το 1904 κατετάγη είς τό σώμα του Μπόλα Σπυρ.
καί κατόπιν προσεκολλήθη είς τό σώμα του Καραλιβάνου. 'Ως οπλαρχηγός
εδρασεν εις τα Καστανοχώρια καί τα Κορέστια πολέμων Τούρκους καί Βουλ
γάρους. Έλαβε μέρος καί είς τάς μεγάλας μάχας του Κοντσίκου καί του Νερέτι (Πολυποτάμου). Συνειργάσθη μέ τούς Παύλον Μελάν, Καραβίτην
Ίωάν., Καούδην Ευθύμιον καί Φραγκόπουλον Σπόρον, τού όποιου όπήρξεν
ύπαρχηγός. "Ελαβε μέρος καί είς τόν Ηπειρωτικόν αγώνα.
Βαφείδης Δημήτριος
Ό Βαφείδης κατήγετο έκ Τ(υ)ρνάβου τής Θεσσαλίας. Τό 1905 κατετάγη
εθελοντής είς τό σώμα τοϋ Μαυρομάτη Κωνσταντίνου. Έν μέση Καβάλα,
μετά τριών άλλων οπλιτών έφόνευσε τόν άρχικομιτατζήν Μηνάν Νικ. καί
μετ’ όλίγας ήμέρας καί τόν Σιδέρωφ, διευθυντήν του κεραμοποιείου πλησίον
τού Δοξάτου Καβάλας, τοϋ όποιου οί έργάται ήσαν κομιτατζήδες μετεμφιεσμένοι καί έδολοφόνουν τούς "Ελληνας.
Κατόπιν κατετάγη είς τό σώμα τοϋ Κουρπέζου12 (Κοσμοπούλου Δη μη
τριού).
σ. 35

Καπετάν Βέργας (Μάνος Πέτρος)3
Ό καπετάν Βέργας ως αρχηγός εδρασεν είς τά Καστανοχώρια καί τά
Κορέστια δραστηρίως πολεμών εναντίον Τούρκων καί κομιτατζήδων, αλλά
μόνον επ’ ολίγον χρονικόν διάστημα. Κατά τήν όλιγοχρόνιον διάρκειαν τής
δράσεώς του είς τό Μουρίκι κατέστρεψεν ολόκληρον τουρκικόν λόχον στρατοΰ.
Βλαχογιάννης Γεώργιος, λοχαγός4
Ό Βλαχογιάννης Γ. ώς οπλαρχηγός υπό τήν αρχηγίαν τοϋ Βάρδα Γ.
(Τσόντου Γ.) εδρασεν είς τό Μορίχοβον δραστηρίως κατά Τούρκων καί
Βουλγάρων. 'Η δράσις του, άν καί ήτο βραχυχρόνιος, έπεξετάθη καί πέραν
τοϋ Μοναστηριού μέχρι τής Νιζοπόλεως. Συνειργάσθη μέ τόν Ρέμπελον
(Τσολακόπουλον Χρ.), Φιωτάκην Γεωργ., Καραβίτην Ίωάν., Καούδην Ευθ.
καί άλλους.
1. Dakin, ε.ά., σ. 36-37, 39, 193.
2. ’Ορθό: Κουρμπέσης.
3. Περικλέους Άλ. Άργυροπούλου, 'Ο Μακεδονικός ’Αγών (’Α
πομνημονεύματα), Θεσσαλονίκη 1957, σ. 41, Γερμανού Καραβαγγέλη, Ό
Μακεδονικός ’Αγών, σ. 43, D a k i η, ε.ά., σ. 227, 230, Τ σ ά μ η, 6.ά., σ. 146, 240,
250, 255, 257, 264, 266, 364.
4. D a k i η, ε.ά., σ. 201, 228, Τ σ ά μ η, ε.ά., σ. 265. Οικονόμου, ε.ά., σ. 86-88.

50

Κωνστ. Βακαλόπουλος

Βολάνης Γεώργιος, ύπαξιωματικός1
Ό Βολάνης Γεώργ. κατήγετο εκ Κρήτης καί έτρεξεν έκ των πρώτων εις
τον Μακεδονικόν άγώνα του Παύλου Μελά. Κατά τήν δράσιν του έναντίον
κομιτατζήδων καί Τούρκων συνελήφθη αιχμάλωτος καί έφυλακίσθη εις τό
Μοναστήριον, όπόθεν δραπετεύσας έσχημάτισε νέον σώμα καί εδρασεν άπό
τοϋ 1903 μέχρι του 1908 έκκαθαρίζων τό έδαφος άπό τούς κομιτατζήδας.
36

Βρανάς Λαμπρινός12
Ό Βρανας Λ. κατήγετο έκ Κρήτης. 'Ως οπλαρχηγός εδρασεν εις τήν
Δυτικήν Μακεδονίαν μετά τοϋ Καλομενοπούλου Νικ. Έλαβε μέρος εις πολλάς μάχας, εις δέ τήν μάχην τής Μπελκαμένης (Δροσοπηγής), πολιορκηθέντες υπό πολυαρίθμου τουρκικοϋ στρατού, αυτός μέν επεσεν ήρωϊκώς μαχόμενος, ό δέ Καλομενόπουλος συνελήφθη αιχμάλωτος, άλλά κατώρθωσε
καί έδραπέτευσε.
Καπετάν Βροντάς (Παπάς Βασίλ.), άνθυπολοχαγός3
Ό καπετάν Βροντάς ως άρχηγός έδρασεν εις τό Μορίχοβον μέ κεντρι
κήν περιφέρειαν τής Καστοριάς κατά τά έτη 1905-1906. Τό σώμα του ήτο
τό πολυμελέστερον, τό όποιον διεξήγαγε πολλάς σφοδροτάτας, άλλ’ ένδο
ξους μάχας κατά τών Τούρκων καί Βουλγάρων, τούς όποιους καί κατετρόπωσε. Συνέπραξε μετά τών άρχηγών καί οπλαρχηγών Γκούρα (Παπαβιέρου
Δημ.), Πέρδικα (Νεράντζη Παύλ.) καί Λιούπου (Πηχεώνα Φιλ.)4. Μετέσχε
καί τών ένδοξων πολέμων 1912-1913.
Γαλάνης Νικόλας
Ό Γαλάνης Νικ. εδρασεν ώς οπλαρχηγός εις τάς περιφερείας Φλωρίνης,
Περιστεριού καί Πρέσπας πολεμήσας δραστηρίως Τούρκους καί Βουλγά
ρους, έκ τών όποιων πολλούς έξώντωσε. Εις τήν μάχην τοϋ Στρεμπένου (Άσπρόγεια) έπέδειξε παράτολμον γενναιότητα. Όρμήσας όρθιος, έπλήγη θανασίμως. Συνειργάσθη μέ τούς οπλαρχηγούς Κατσαδούραν Θωμ. καί μέ τον
Γέρμαν (Τσοτάκον Νικ.).
1. Άργυροπούλου, Ό Μακεδονικός ’Αγών, σ. 41, Γερμανού Κ αραβαγγέλη, ε.ά., σ. 33, 43, 47, Μ ό δ η, Ό Μακεδονικός ’Αγών καί ή Νεώτερη
Μακεδονική Ιστορία, Θεσσαλονίκη 1950, σ. 308-309, Dakin, ε.ά., σ. 127, 191, Τ σ άμη, 6.ά„ σ. 193, 196, 319, 323-324, 327, 329, 341, 365, 379-382, 391, 419-420, 423-426, 433,
Οικονόμου, Τό Λέχοβο, σ. 110-112.
2. D a k i η, ε.ά., σ. 144, 184, 189, 233, Τ σ ά μ η, 6.ά., σ. 145, 157, 194, 240, 241,
251-252.
3. D a k i n, ë.à., σ. 181, 270-271, 308, T σ ά μ η, ë.à., σ. 319, 328-329, 365-366, 376,
380, 382, 391.
4. Πρόκειται γιά τον καπετάν Λαύρα (βλ. Π. Τ σ ά μ η, ε.ά., σσ. 261, 244, 328, 380),
πού εφερε καί τό όνομα «Λιοϋπος».
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Γαλανόπουλος Γεώργιος, λοχαγός1
Ό Γαλανόπουλος Γεώργ. ώς αρχηγός εδρασεν εις τάς περιφερείας Χαλ
κιδικής καί Γευγελής. Υπήρξε δραστήριος. Έπετίθετο κατά τών κομιτα
τζήδων κεραυνοβόλως καί πολλούς έξ αυτών έξώντωσε. Συνειργάσθη με
τούς ’Ακρίταν (Μαζαράκην Κωνστ.), Καραπάνον Χρήστ. καί άλλους.
Γαρέφης Κώστας2
Ό Γαρέφης Κώστας εκ Μηλιάς τοΰ Πηλίου ύπήρξεν ό δράστηριώτερος
τών Μακεδονομάχων. Τό 1896 άπεστάλη εις Καβάλαν προς καταστροφήν
γεφυρών καί σιδηροδρομικής γραμμής, όπου προδοθείς κατεστράφη τό σώ
μα του. Αύτός, ώς έκ θαύματος, έσώθη. Τό 1905 έκλήθη έξ Αίγύπτου καί ά
πεστάλη εις τήν Μακεδονίαν, κατ’ άρχάς μέν εις τήν λίμνην τών Γιαννιτσών
καί έκεΐθεν εις Καρατζόβαν, περιφέρειαν Εδέσσης καί Μοριχόβου. Πληροφορηθείς παρά τών έκ Μεγ. Λειβαδιών Πάϊκου κτηνοτροφών, ότι ό βοεβόδας Δάνεφ τούς άρπαξεν 600 πρόβατα, σπεύδει καί τόν προλαμβάνει εις
τήν Πριόνια τής Ραδινής (Τίκβες). Συνάπτει μάχην καί τόν κατατροπώνει
φονεύσας 12 κομιτατζήδας καί άποδίδει τά πρόβατα εις τούς ίδιοκτήτας. Εις
τό χωρίον Σμπόρσκο (Πευκωτόν) εξοντώνει τόν επικίνδυνον άρχικομιτατζήν Τράϊκον. Μετ’ όλίγας ήμέρας πληροφορείται, ότι είς τά παρά τά κτηνοτροφικά κονάκια τών Καριφελέων εύρίσκονται οί βοεβόδες Λούκας καί
Καρατάσος, σπεύδει, συνάπτει μάχην, φονεύει αυτούς μετά 14 κομιτατζή
δων, τών λοιπών διαφυγόντων, πλήν όμως τραυματίζεται θανασίμως καί πί
πτει ήρωϊκώτατα. Τό σώμα του έτάφη είς τό χωρίον Γκραντέσνιτσα.
σ. 38

Καπετάν Γέρμας (Τσοτάκος Νικόλ.), άνθυπολοχαγός3
Ό Γέρμας ώς άρχηγός εδρασεν εις τάς περιφερείας Κοζάνης καί Φλωρίνης. Διεξήγαγε πολλάς μάχας κατά τών Τούρκων καί κομιτατζήδων, πολεμήσας αυτούς με άφάνταστον άγριότητα. Εις τήν μάχην τής Λοσνίτσης
(Γέρμα) επεσεν ήρωϊκώς μαχόμενος. Είς τήν μάχην αυτήν 60 άνδρες έπολέμησαν ώς λέοντες εναντίον 1.000 καί πλέον άνδρών τάγματος κυνηγών
τουρκικού στρατού.
Συνειργάσθη μέ τούς Γαλάνην Νικολ. καί Κατσαδούραν.
1. Dakin, ε.ά., σ. 220, 369, 417.
2. Βασιλείου Σταυροπούλου, Ό Μακεδονικός ’Αγών (’Απομνημο
νεύματα), Θεσσαλονίκη 1961, σ. 33, Π α π α τ ζ α ν ε τ έ α, Ό Μακεδονικός ’Αγών
(’Απομνημονεύματα), σ. 21-22, Dakin, ε.ά., σ. 234-235, 252, 271, 315, Τ σ ά μ η, ε.ά.,
σ. 271, 286, 288, 290, 338, 340-341, 428.
3. Βλ. τή μελέτη τοΰ X. Γεωργίου, Ό Γέρμας καί τά γεγονότα τοΰ Μακεδο
νικού άγώνα, Θεσσαλονίκη 1966, σ. 48-50, Γερμανού Καραβαγγέλη, 6.ά.,
α. 43-44, 46, K. I. Μ α ζ α ρ ά κ η - Α ί ν ι δ ν ο ς, Ό Μακεδονικός ’Αγών (’Αναμνή
σεις), Θεσσαλονίκη 1963, σ. 78, Χριστόφορου Νάλτσα, Ό Μακεδονικός
’Αγών είς τήν Δυτικήν Μακεδονίαν, Θεσσαλονίκη 1958, σ. 30, Dakin, 6.ά„ σ. 315,
319, Τ σ ά μ η 6.Ò., σ. 364, 377, 407.
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Γερογιάννης Παναγιώτης, έφεδρος άνθυπολοχαγός1
Ό Γερογιάννης Π. έκ Κρήτης ώς οπλαρχηγός Α' τάξεως εδρασεν υπό
τήν αρχηγίαν τοϋ Μάκρη Γεωργίου ή Δικωνόμου. Διεξήγαγε πολλάς μάχας
έξοντώσας πολλούς κομιτατζήδες. Συνειργάσθη μέ τούς Τερτίκαν Χαράλ.,
Λουκάν Κόκκινον, Εύθύμ. Καούδην καί άλλους.
Καπετάν Γιαγκλής Γεώργ., εφεδρος άνθυπολοχαγός2
Ό Γιαγκλής Γεώργ. ώς οπλαρχηγός εδρασεν εις τήν Χαλκιδικήν καί
εϊς τάς περιφερείας Θεσσαλονίκης καί Κιλκισίου. Διεξήγαγε πολλάς μάχας
κατά των Τούρκων καί κομιτζατζήδων. Προς τιμωρίαν δέ των προδοτών καί
όποστηρικτών των δευτέρων, έπυρπόλησε μετά τοϋ καπετάν Μητρούση
(Γκογκολάκη) τό βουλγαροχώρι Καρατζάκιοϊ (Θόλος).
Καπετάν Γιοβάνης Ραδιναλής3
Ό Καπετάν Γιοβάνης εκ Ραδινής (Τίκβες), θειος τοϋ στρατηγοϋ έ.ά.
Χρήστου Άβραμίδη, εδρασεν είς τήν περιφέρειαν τής Γευγελής μέ εξαιρε
τικά αποτελέσματα τιμωρήσας πολλούς Βουλγάρους. Τό 1912 ύπήρξεν ο
δηγός τοϋ έλληνικοΰ στρατοϋ προς τά Γιαννιτσά καί τό 1916-1918, τή ύποδείξει των έλληνικών άρχών, έχρησιμοποιήθη υπό των συμμαχικών στρα
τευμάτων ώς οδηγός καί πληροφοριοδότης άπό αεροπλάνου από τό Καρασούλι (Πολύκαστρον) προς βορράν μέχρι Ντεμίρ Καποΰ (Σιδηραΐ πύλαι ή
Στόβοι) καί πέραν.
Καπετάν Γιοβάνης4
Ό καπετάν Γιοβάνης ώς οπλαρχηγός, ύπό τήν άρχηγίαν τοϋ Παύλου
Μελά, τοϋ όποιου ύπήρξεν ό πολύτιμος οδηγός, καί μετά τόν θάνατον τοϋ
Π. Μελά, εδρασεν είς τά Κορέστια, πολεμών άσπόνδως τούς κομιτατζήδας.
Συνειργάσθη καί μέ τούς Καούδην Εύθ., Καραλίβανον, Κόδρον (Μωραΐτην
Μ.) καί άλλους.
Γκάρτζιος Χαράλαμπος, δημοδιδάσκαλος5
Ό Γκάρτζιος X. κατήγετο έκ Γευγελής καί προσέφερε ποικίλας ύπηρεσίας κατά τόν Μακεδονικόν αγώνα. Ήτο ζωηρός καί τολμηρός. Κατεκρεουργήθη ύπό τών κομιτατζήδων είς τό χωρίον Λούμνιτσα (Σκρά), άφοΰ
προηγουμένως έβασανίσθη άπανθρώπως καί άγρίως: θέσαντες τούς πόδας
του είς τό πΰρ καί κατόπιν, άναβάς είς έξ αύτών είς τήν ράχην του, υπεχρεώθη νά βαδίση μέ κεκαυμένους πόδας έπί πετρώδους εδάφους κεντών αύτόν
είς τούς γλουτούς διά τής λόγχης, ϊνα βαδίζη ταχύτερον.
1. Άργυροπούλου, Ό Μακεδονικός ’Αγών, σ. 4, Τ σ ά μ η, έ.ά., σ. 328,
384-385, 417-418, 420, 422-423.
2. D a k i η, έ.ά., σ. 237, 447, Τ σ ά μ η, 'έ.ά., σ. 297, 359, 402, 433.
3. Μετάλλινο C, έ.ά.., σ. 51.
4. Τ σ ά μ η, έ.ά., σ. 193, 226, 231, 268, 271, 288, 290.
5. Μετάλλινο 0, έ.ά., σ. 53.
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Καπετάν Γκόνος Γιώτας1
Ό καπετάν Γκόνος έκ Γιαννιτσών, μή ανεχόμενος τήν δολοφονίαν εν
θουσιωδών Ελλήνων υπό των κομιτατζήδων, κατέφυγεν εις ’Αθήνας. Έκεΐθεν άπεστάλη ώς οπλαρχηγός εις τήν περιφέρειαν Γιαννιτσών μέχρι Γευγε
λής, όπου διεξήγαγεν πολλάς μάχας κατά των Τούρκων καί κομιτατζήδων.
Καί έτιμώρησε πολλούς Βουλγάρους δυναμιτιστάς καί σφαγείς Ελλήνων.
Κατόπιν προσελήφθη εις τήν λίμνην των Γιαννιτσών, όπου ώς γνώστης τών
κατατοπιών τής λίμνης, συνετέλεσεν εις τά μέγιστα εις τήν όργάνωσιν τής
εντός αύτής δράσεως τών έλληνοσωμάτων υπό τήν αρχηγίαν του Σάρρου
(Κάλλα Κωνστ.) καί Λύκα Πέτρου, διά τήν έκδίωξιν τών κομιτατζήδων έξ
αύτής, τήν όποιαν εϊχον μετατρέψει είς φρούριον ώχυρωμένον. Εις μάχην
μετά πολυαρίθμου τουρκικού στρατού έτραυματίσθη θανασίμως πεσών ήρωϊκώς μαχόμενος.
Καπετάν Γκόνος Δουγιάμας12
Ό καπετάν Γκόνος έκ Μπαροβίτσης (Καστανερής Γουμενίσσης), κατ’
άρχάς κατετάγη είς τό σώμα τού άρχηγοΰ καπετάν Κόδρου (Μωραΐτου Μιχ.)
καί Φραγκοπούλου, ό όποιος κατόπιν, διά τήν ικανότητά του καί τήν αν
δρείαν του, άνεκηρύχθη οπλαρχηγός άπό τό 1905-1908 τιμωρήσας πολλούς
φανατικούς καταδότας Βουλγάρους.
41

Καπετάν Μητρούσης (Γκογκολάκης)3
Ό καπετάν Μητρούσης έδρασεν είς τάς περιφερείας Σερρών, Χαλκι
δικής καί Κιλκισίου. Διεκρίθη διά τήν τόλμην καί γενναιότητα. ’Έλαβε μέ
ρος εις πολλάς μάχας καί ιδίως εις τό χωρίον Καρατζάκιοϊ, όπου διά νά έκδικηθή τήν δολοφονίαν τής γυναικός του υπό τών κομιτατζήδων, ώρμησε
κατά τού χωρίου, όπου εύρίσκοντο οί δολοφόνοι, κατέσφαξεν όλους καί
πολλούς έκ τών κατοίκων Βουλγάρων, οί όποιοι συνέπραξαν είς τήν δολο
φονίαν. Προδοθείς εις τάς τουρκικάς άρχάς κατεδιώχθη, άλλ’ ούτος, ώς άλ
λος Γεωργ. ’Ολύμπιος, κατέφυγεν εις τό κωδωνοστάσιον τών Σερρών με
τούς οπαδούς του, όπου άντέταξεν άμυναν άπεγνωσμένην καί έπεσαν πάντες
ήρωϊκώς μαχόμενοι.
1. Παπατζανετέα, έ.ά., σ. 8, 12-14, 26, 43, 45, Μαζαράκη-Αίνιάνος,
Ό Μακεδονικός ’Αγών, σ. 16, 78, Dakin, ε.ά., σ. 274, 285. Τ σ ά μ η, ε.ά., σ. 271,
292, 351-352, 394, 426, 434.
2. Για τούς τέσσερις άδελφούς Λάζο, Γκόνο, Μήτρο, Τράϊο Δουγιάμα βλ. D a k i n,
ε.ά., σ. 238, Τ σ ά μ η, έ.ά., σ. 392, Μ ό δ η, Μακεδονικός ’Αγών καί Μακεδόνες ’Αρ
χηγοί, σ. 305-314.
3. Άγ γ. Μετάλλινου, ε.ά., σ. 26, X. Ν ά λ τ σ α, Ό Μακεδονικός ’Αγών
είς τήν Δυτικήν Μακεδονίαν, σ. 30, Γ. Μ ό δ η, ε.ά., σ. 319-323, 402-405, Dakin, ε.ά.,
σ. 237, 285, Τ σ ά μ η, ε.ά., σ. 359, 402, 404.
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Γκούντας Κωνσταντίνος1
Ό καπετάν Γκούντας, γηραιός άρματολός του Όλύμπου, κατήγετο έκ
μικρού χωρίου των Γρεβενων καί κατοικούσε εις τό Μεγάροβο τού Μονα
στηριού, όπου έδρασεν άπό τού 1905 μέχρι τού 1907. Έφθασε δε μέχρι τής
Άχρίδος. Εις τό χωρίον Σμίλοβον έτιμώρησε πολλούς φανατικούς Βουλγά
ρους καί κατέκαυσεν όλα τά βουλγαρικά εκκλησιαστικά βιβλία, με τά όποια
οί κομιτατζήδες αντικατέστησαν τά ελληνικά. Συνειργάσθη με τούς Μάλλιον (Δούκαν Στέφανον) καί τον Μακρήν (Δικώνυμον Γ.), πολεμήσας Τούρ
κους καί Βουλγάρους μετά σφοδρότητος.
42

Γκούρας Δημ. (Παπαβιέρος Δημ.), άνθυπολοχαγός12
Ό καπετάν Γκούρας έκ Παρνασσίδος έκλήθη τό 1907 ύπό τού εν Άθήναις Μακεδονικού κομιτάτου καί άπεστάλη ώς αρχηγός εις τήν περιφέ
ρειαν Μοριχόβου. Διεξήγαγε πολλάς μάχας κατά των Τούρκων καί κομι
τατζήδων καί ιδίως είς τήν κατά τήν Μην ’Ιουνίου 1907 μεγάλην καί φονικωτάτην μάχην παρά τό δάσος τού Λεχόβου (Καστανοχωρίου) μετά πολυα
ρίθμου τουρκικού στρατού, είς τήν όποιαν έλαβον μέρος καί τά σώματα τού
Ζάκα Γρηγ. ή Φαληρέα, τού Φλάμπουρα (Θειάφη Ε.) καί Λουκά Κοκκίνου,
ό όποιος έτραυματίσθη άνωθεν τού δεξιού οφθαλμού. 'Ωσαύτως έλαβε μέ
ρος καί είς τήν μεγάλην μάχην τής Βέρμπιανης, είς τήν οποίαν έλαβον μέ
ρος καί ό Βροντάς (Παπάς Βασιλ.) καί Κατσίγαρης Έμμ. μετά πολυπληθούς
βουλγαρικής συμμορίας. Συνειργάσθη καί μέ τούς Καραπάνου Χρήστ., Καρφήν Ίωάν., Κατσαδούραν Θωμάν καί άλλους.
Γρηγορίου Στέφανος3
Ό Γρηγορίου Στ. ώς οπλαρχηγός μέ σώμα καθαρώς Μακεδόνων έδρασεν εις πολλάς περιφερείας καί ιδίως τής Φλωρίνης. Διεξήγαγε πολλάς μά
χας καί προ παντός κατά των Βουλγάρων, προς τούς όποιους είχε κηρύξει
άμείλικτον πόλεμον καί τούς όποιους έπολέμησε μετά πείσματος καί σφο
δρότητος. Συνειργάσθη μέ τούς Σκουντρήν Έμμ., Νικολούδην Έμμ., Φαρμάκην Ήλ. (Κούντουραν Ήλ.) καί άλλους.
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Γύπαρης Παύλος4
Ό Γύπαρης Παύλος έκ Κρήτης έδρασεν ώς οπλαρχηγός είς τάς περι1. Π. Τσάμη, ë.à., σ. 244, 322-323.
2. D. Dakin, ë.à., σ. 308, Π. Τσάμη, ε.ά., σ. 370, 374-376, 382, 384-385.
3. D a k i n, ë.à., σ. 181, 227, 229. Τσάμη, ε.ά., σ. 61, 156, 202, 240, 266, 366-367,
372-375, 382, 384-385, 419-424, 433.
4. Βλ. τή μελέτη τοϋ Άνδρέα Γυπαράκη, Καπετάν Γύπαρης, Άθήναι 1967,
Dakin, ë.à., σ. 192-193, 215, 219, 230, 307, 314, Π. Τσάμη, ε.ά., σ. 202, 208-210,
213, 240, 255, 257-258, 262, 266, 319, 323-324, 326, 365, 372-373, 413-435, Γεωργίου,
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φερείας Κορεστίων καί Μοναστηριού. Έλαβε μέρος εις πολλάς μάχας κατά
των Τούρκων καί Βουλγάρων, έκ των οποίων πολλούς έτιμώρησε, άλλα καί
τρις έτραυματίσθη. Έλαβε μέρος εις τήν έπανάστασιν τής Κρήτης καί τής
Σάμου, εις τον ’Ηπειρωτικόν αγώνα καί τούς Εύρωπαϊκούς πολέμους, ιδίως
εις τήν μεγάλην μάχην τού Σκρά.
Δανιήλ ’Αλέξανδρος
'Ο Δανιήλ Άλ. έκ Βαρυπόμπης τής Λαμίας έδρασεν ώς διμοιρίτης εις
το σώμα τού Καούδη Εύθυμ. εις πολλάς περιφερείας, διακριθείς εις τάς πολ
λάς μάχας, διά τήν γενναιότητά του, τήν τόλμην καί τήν άνδρείαν του.
Δεληγιάννης Ήλίας1
Ό Δεληγιάννης Ήλ. ύπηρέτησεν ώς ομαδάρχης είς τό σώμα τού Μάλλιου Στ. (Δούκα Στ.) καί κατόπιν εις τό σώμα τού Καούδη Εύθ. Έλαβε
μέρος εις πολλάς μάχας, ώς καί τάς μεγάλας μάχας τού ’Όντρια καί Λεχόβου (Καστανοχωρίου). Ήτο τολμηρός, γενναίος καί λίαν ριψοκίνδυνος.
Δέλλιου Χρήστος ή Ζαχαρόπλάστης*2 1
'Ο Δέλλιου Χρήστος έκ Γευγελής, κατ’ άρχάς είργάσθη ώς σύνδεσμος
μεταξύ τού κέντρου Γευγελής καί τών σωμάτων τής περιφερείας, κατόπιν
ώς οπλίτης. Διακριθείς δε διά τήν τόλμην καί τήν όρμητικότητά του, άνεκηρύχθη ομαδάρχης. Καί τέλος, ώς οπλαρχηγός, υπό τήν άρχηγίαν τού
Χρηστ. Καραπάνου, έδρασεν εις τήν περιφέρειαν Γευγελής, Δοϊράνης, Βογδάντσης Γουμενίσσης, μαχόμενος έπιδεξίως κατά τών κομιτατζήδων καί τιμωρών Βουλγάρους καταδότας.
Δίμπρας Π. (Κλείτος Παναγ.)3
'Ο καπετάν Δίμπρας κατ’ άρχάς είργάσθη ώς έθνεργάτης εις τήν Άνατ.
Θράκην περιφερείας 40 Εκκλησιών, κατόπιν εις Γευγελήν ώς άλευρέμπορος ύπό τό ψευδώνυμον Κλεισούρας. Άργότερον έχρημάτισε όπαρχηγός τού
Μάλλιου (Δούκα Στεφ.) καί έλαβε μέρος εις πολλάς μάχας κατά τών Τούρ
κων καί Βουλγάρων. Συνειργάσθη μέ τόν Λιούπον (Πηχεώνα Φιλ.), ’Ακρι
βόν (Τόσκαν Στέφ.) Καρφήν Ίωάνν. καί άλλους, Ιδίως είς τήν μεγάλην μά
χην Ζαγοριτσάνης, πρώτον μέ τούς κομιτατζήδες καί κατόπιν μέ τούς Τούρ
κους, κατατροπώσας άμφοτέρους.
Δουγιάμας Δημήτριος4
'Ο Δουγιάμας Δημήτριος έκ Καστανερής Γουμενίσσης κατ’ άρχάς καΌ Γέρμας καί τά γεγονότα τοΟ Μακεδονικού ’Αγώνα, σ. 62, Οικονόμου, Τό Λέχοβο, σ. 110-112.
1. Τ σ ά μ η, έ.ά., σ. 244, 365, 370, 414-415.
2. Ό συγγραφέας συγχέει τόν Γεώργ. Ζαχαροπλάστη πού έδρασε στή Στρώμνιτσα μέ
τόν X. Δέλλιο, για τόν όποιο καί πρόκειται έδώ, (Μ εταλλινοϋ, έ.ά., σ. 50, 52).
3. Τ σ ά μ η, έ.ά., σ. 244, 269, 392. Πρόκειται για τόν Δρίβα ή Κλεισούρα.
4. Βλ. προηγούμενη παραπομπή για τούς άδελφούς Δουγιάμα.
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τετάχθη ώς οπλίτης εις το σώμα του Κόδρου (Μωραΐτου Μιχ.) καί Φραγκοπούλου. Άναδειχθείς δέ γενναίος καί τολμηρός εις τάς μάχας, άνεκηρύχθη
κατ’ άρχάς ομαδάρχης, κατόπιν ώς οπλαρχηγός αυτοτελούς σώματος άπό
τό 1905 μέχρι 1908. Έτιμώρησε πολλούς Βουλγάρους καί έξώντωσε τον άρχικομιτατζήν Μπέσκον. Έδολοφονήθη δι’ ένέδρας μετά τό 1912.
45

Δούκης Σπόρος1
Ό Δούκης Σπ. εκ Καστοριάς υπήρξε πρωτοπαλλήκαρον τού καπετάν
’Αρκούδα, ελαβε μέρος εις πολλάς μάχας μέ Τούρκους καί Βουλγάρους καί
έπεσε μαχόμενος μετά τουρκικού στρατού τό 1906 είς τήν παρά την Άνασέλιτσαν μάχην.
Δούκης Χρηστός12
Ό Δούκης Χρηστός εκ Καστοριάς, ύπήρξεν όπαδός τού Παύλου Μελά.
Άναγνωρισθείς ώς οπλαρχηγός διά τήν πολεμικήν ικανότητά του κατήρτισε
σώμα, μέ τό όποιον επολέμησε σφοδρότατα κατά Τούρκων καί Βουλγάρων.
Έλαβε μέρος καί εις τούς Βαλκανικούς πολέμους καί τον ’Ηπειρωτικόν άγώνα.
"Βσλιν Όθων3
Ό Έσλιν ’Όθων έξ ’Αθηνών ώς οπλαρχηγός υπό τήν άρχηγίαν τού
Γκούρα (Παπαβιέρου Δημ.) διεξήγαγε πολλάς μάχας κατά τών Τούρκων
καί Βουλγάρων ώς καί είς τήν μεγάλην μάχην τού Λεχόβου (Καστανοχωρίου),
εις τήν όποιαν συνεπολέμησαν κατά πολυαρίθμου τουρκικού στρατού καί
οι Ζιάκας Γρηγ., Φλάμπουρας Β. καί Κόκκινος Λουκ.

46

Ζαρκάδας Θεοχάρης4
Ό καπετάν Ζαρκάδας Θ. έξ Άθύτου Χαλκιδικής ύπηρέτησεν ώς ύπαρχηγός τού σώματος Γιαγκλή Βεωργίου άπό τού 1906 μέχρι τού 1908 καί άργότερον ώς οπλαρχηγός. ’Έλαβε μέρος είς τήν καταστροφήν τών κομιτα
τζήδων είς Καρατζάκιοϊ, τό όποιον έπυρπόλησαν μετά τού Μητρούση (Γκογκολάκη). 'Ωσαύτως ελαβε μέρος καί είς τήν ένέδραν κατά τών Βουλγάρων
έν 'Αγίφ Όρει.
Ζερβέας Παρασκευάς5
Ό Ζερβέας Π., ώς οπλαρχηγός υπό τήν άρχηγίαν τού Κάλλα (Σάρρου
Κων.), έδρασεν είς τήν λίμνην τών Γιαννιτσών. Είς τήν μεγάλην επίθεσιν

1.
2.
3.
4.
5.

Μετάλλινο ϋ, 6.ά., σ. 29.
Μεταλλινοΰ, ë.à., σ. 29.
Τ σ ά μ η, ε.ά., σ. 328-329.
D a k i η, ε.ά., σ. 271. Τ σ ά μ η, ë.à., σ. 67, 391.
Π. Παπατζανετέα, Ό Μακεδονικός ’Αγών, σ. 34, 41.
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κατά τών κομιτατζήδων, των ώχυρωμένων εντός των καλυβών τής λίμνης,
έτραυματίσθη είς τήν χεΐρα καί έχασε ένα δάκτυλον. Είς τήν μάχην αύτήν
ελαβον μέρος ό ’’Αγρας, ό Γκόνος Γιώτας, ό Μπάρος καί άλλοι.
Ζερβός Παναγιώτης
Ό Ζερβός Παναγιώτης ώς οπλαρχηγός έδρασεν είς τάς περιφερείας
Κορεστίων, Καστανοχωρίων καί άλλων περιφερειών πολεμών μετά γενναιότητος καί σφοδρότητος Τούρκους καί κομιτατζήδες. Συνειργάσθη καί
συνεπολέμησε μετά τοϋ Μάλλιου (Δούκα Στέφ.), Ρούβα (Κατεχάκη Γ.)
Σκαλίδη Γεωργ. καί άλλους.
Ζήκης Χρ. (Καραπάνος Χρήστος)1
Ό Ζήκης Χρ., επιλοχίας πεζικού, εδρασεν ώς άρχηγός είς τάς περιφέ
ρειας Μοριχόβου, Κορεστίων καί Γευγελής μέ άριστα αποτελέσματα. Είς
τήν περιφέρειαν Γευγελής είχε στενήν συνεργασίαν μέ τούς όπλαρχηγούς
Στέργ. Ναούμ, Βάνδον Βασίλ., Λάζον Δουγιάμαν, Γκόνον Πελτέκην, άπαντας Μακεδόνας.
σ. 47

Ζήσηνα Ευτέρπη
Ή Ζήσηνα Εύτ., ώς άλλη ήρωΐς τοϋ 1821, άνεδείχθη κατά τον Μακεδο
νικόν άγώνα. Καταγομένη έκ τοϋ χωρίου Άπόσκεπο τής Καστοριάς είργάσθη διά τήν όργάνωσιν ενόπλων άνταρτικών σωμάτων, έλαβε μέρος είς
τήν έξόντωσιν πολλών Βουλγάρων κομιτατζήδων καί ιδιαιτέρως είς τήν
έξόντωσιν τής οικογένειας τοϋ άρχικομιτατζή Μάτο έκ Γκορνιτσόβου. Τό
1904 ό Τσακαλάρωφ μετέβη είς τήν οικίαν της, διά νά φονεύση τον υιόν της,
ώρμησεν ώς λέαινα καί έπλήγωσε πολλούς συμμορίτας, ο'ίτινες τήν έτραυμάτισαν σοβαρώς καί εφόνευσαν τον υιόν της. Φυλακισθεΐσα υπό τών Τούρ
κων, άπεφυλακίσθη τό 1908 κατά τό τουρκικόν σύνταγμα.
Ζιάκας Γρηγόριος (Φαληρέας Γρηγ.), άνθυπολοχαγός12
Ό καπετάν Ζιάκας Γρ. ώς άρχηγός εδρασεν είς τά Καστανοχώρια, Κορέστια καί άλλας περιφερείας. Διεξήγαγε πολλάς μάχας καί ιδίως είς τό
Ζέλενιτς (Σκλήθρον) καί Λέχοβον (Καστανοχώρι). Έπεσεν ήρωϊκώς μαχόμενος είς τήν μάχην τής Λοσνίτσης (Γέρμα), τήν όποιαν διηύθυνε. Είς τήν
μάχην αύτήν 60 άνδρες έμάχοντο ώς λέοντες έναντίον 1.000 Τούρκων τοϋ
τάγματος κυνηγών.
1. Πρόκειται για τόνΖούκη Χρηστό, τον όποιο ό συγγραφέας συγχέει λανθασμένα μέ
τόν Καραπάνο Χρηστό. Για τον Ζούκη βλ. στοϋ D. Dakin, ε.ά., σσ. 215, 220, 222, 225,
II. Τ σ ά μ η, ε.ά., σ. 759.
2. Έ.ά., σ. 37-41. K. I. Μαζαράκη-Αίνιάνος, Ό Μακεδονικός ’Αγών,
σ. 153, 157, D. Dakin, ε.ά., σ. 282-283, 286, Π. Τ σ ά μ η, ε.ά., σ. 341, 345, 348, 391,
426, 433.
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Ζούπας Δημήτριος
Ό καπετάν Ζούπας Δημ., έκ Βαρυπόμπης τής Λαμίας, το 1904 κατετάχθη είς τό σώμα του Λίτσα (Βλαχάκη Άντ.) καί Λεωνίδου Πετροπουλάκη
καί εδρασεν ώς οπλαρχηγός είς τάς περιφερείας Φλωρίνης καί Γρεβενών,
όπου είς μίαν μάχην έφονεύθη ό Πετροπουλάκης. Κατόπιν μετέβη είς την
περιφέρειαν τής Καστοριάς καί συνηνώθη μέ τό σώμα του Γιώτα Κων. ’Αρ
γότερου τό σώμα του ένέπεσεν είς ένέδραν τουρκικού στρατού καί, διά νά
μή αίχμαλωτισθή, έκύλισεν μετ’ οπλιτών του έξ ενός άποκρήμνου βράχου
καί διασωθέντες έξηκολούθησαν τήν δράσιν των μέχρι τού 1908.
Ηρακλής
Ό καπετάν Ηρακλής, έκ Βασιλικών Χαλκιδικής, εδρασεν είς τήν πε
ριφέρειαν Χαλκιδικής καί Θεσσαλονίκης, συνεργαζόμενος μετά τών κα
πετάν ’Ακρίτα (Κ. Μαζαράκη), Παπακώστα Βασιλ. καί Μινοπούλου Άθαν.
Καβοντόρος Σταύρος (Ρήγας Σταύρος),
άνθυπολοχαγός πεζικού1
Ό Καβοντόρος Στ. εδρασεν ώς οπλαρχηγός είς τήν λίμνην τών Γιαν
νιτσών κατά τών εκεί εγκατεστημένων καί ώχυρωμένων κομιτατζήδων, είς
τούς όποιους μετά τών αρχηγών καί οπλαρχηγών ’Άγρα (Τέλλου Άγαπηνοΰ), Ζερβέα ΤΤαρασκ., Τηλιγάδη, Γκόνου Γιώτα καί άλλους, έπροξένησαν
πολλάς καί μεγάλας ζημίας.

Κόλλας Κ. (Σάρρος Κωνστ.), λοχαγός πεζ.2
Ό Καπετάν Κάλλας εδρασεν ώς γενικός άρχηγός είς τήν λίμνην τών
σ· 49 Γιαννιτσών, όπου διεξήγαγε πολλάς μάχας κατά τών κομιτατζήδων, /είς τούς
όποιους έπροξένησε πολλάς ζημίας. Προς τελείαν όμως έκτόπισιν αυτών
έκ τής λίμνης, συνεκάλεσε συμβούλιου υπό τήν προεδρίαν του μέ τούς συναρχηγούς καί οπλαρχηγούς Λύκαν Π., Άγραν, Γκόνον Γιώταν, Κοκκινάκην Στυλ., Ζερβέαν Παρασ. καί Μπουκουβάλαν Κων., κατά τό όποιον άπεφασίσθη γενική έπίθεσις κατά τού αρχηγείου (καλύβης ώχυρωμένης) τών
Βουλγάρων. Είς τήν έπίθεσιν έχρησιμοποιήθησαν 13 πλάβες (βάρκες), άνά
τρεις άνδρες είς έκάστην, εκτός τών άλλων πλαβών τών περιπολούντων άνά
τάς λαβυρινθοειδεΐς στενωτάτους διόδους. Γενομένης τής έπιθέσεως αιφνι
διαστικούς καί μετά σφοδρότητος κατετροπώθησαν οί κομιτατζήδες, πλήν
όμως έπλήγη θανασίμως ό Λύκ$ς καί έτραυματίσθη ό Ζερβέας είς τήν χεϊρα
του καί άπεκόπη ένας δάκτυλός του.

Ι.Παπατζανετέα, 6.ά., σ. 5, 6, 20-21, Dakin, 6.ά., σ. 274-275, Τ σ ά μ η,
ε.ά., σ. 294, 344, 347, 350-351, 374.
2. D a k i η, 6.ά., σ. 279-280, 253-254, 286, Τ σ ά μ η, ë.à., σ. 343, 351-353, 393-394.
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Καλογεράκης Ιωάννης1
Ό Καλογεράκης ’Ιωάννης, ως όπλαρχηγός εις τό σώμα τοϋ Βάρδα
(Τσόντου Γεωργίου), εδρασεν εις τάς περιφερείας Κορεστίων, Μπελκαμένης, Μοναστηριού, καί εις τήν μάχην παρά τό Λέχοβον (Καστανοχώριον),
συμπλακείς μετά τουρκικού στρατού, επεσεν ήρωϊκως. Συνειργάσθη μετά
του Μάκρη, Καούδη, Βέργα καί άλλους.
Καλομενόπουλος Νικόστρατος12
Ό Καλομενόπουλος Νικόστ. εδρασεν ώς οπλαρχηγός εις τήν περιφέ
ρειαν Φλωρίνης κατά των Βουλγάρων καί Τούρκων. Εις τήν μάχην τής
Μπελκαμένης (Δροσοπηγής) διά προδοσίας των Βουλγάρων συνελήιρθη
αιχμάλωτος υπό τοϋ τουρκικοΰ στρατού, τό δε σώμα του διεμοιράσθη είς
άλλα σώματα.
σ. 50

Καραλίβανος Άλ.3
Ό Καραλίβανος Άλ., ό γηραιός, άλλ’ άτρόμητος άρματολός τοϋ Όλύμπου, κατ’ άρχάς υπό τήν άρχηγίαν τοϋ Παύλου Μελά καί άργότερον μέ
αυτοτελές σώμα, εδρασεν είς τάς περιφερείας Κοζάνης, Βοδενών καί Καρατζόβας κατά τών Τούρκων καί Βουλγάρων.
Τούς δευτέρους τούτους κατετρόμαξε καί άπεδεκάτισε, ιδίως εις τήν
παρά τό χωρίον Νερέτι (Πολυπόταμον) μάχην. Μίαν πολυάριθμον συμμο
ρίαν τήν κατετρόπωσε καί τήν έτρεψεν είς άτακτον φυγήν. Συνειργάσθη μέ
τόν Μπόλαν Σπυρ., Καραγιώργη, Γιοβάνη καί άλλους.
Καούδης Εύθύμιος4
Ό Καούδης Εύθύμ. έκ Καλλικρατείας τής Κρήτης ώς άρχηγός σωμά
των εδρασεν εις πολλάς περιφερείας τής Δυτικής καί Κεντρικής Μακεδο
νίας άπό τάς άρχάς τοϋ Μακεδονικού άγώνος μέχρι τέλους. Διεξήγαγε πολ
λάς μάχας κατά Τούρκων καί Βουλγάρων. ’Αξία ιστορικής μνήμης είναι ή
μάχη παρά τό χωρίον Όστιμα (Τρίγωνον) κατά τών ήνωμένων συμμοριών
ύπό τούς αίμοβόρους βοεβόδας Μήτρον Βλάχον, Καρσάκωφ καί Σφέτκωφ,
αί όποΐαι ήρίθμουν άνω τών 300 κομιτατζήδων μόνον μέ 15 παλληκάρια. Ή
1. D. Dakin, 6.Ò., σ. 226,373, Π. Τ σ ά μ η, έ.ά., σ. 180, 204, 209,240,261,
Π. Οικονόμου, Τό Λέχοβο, σ. 95-96.
2. D a k i η, ε.ά., σ. 139, Μ α ζ α ρ ά κ η-Α i ν ι δ ν ο ς, 6.ά., σ. 5, 47, Γεωρ
γίου, 6.ά., σ. 39. Τ σ ά μ η, 6.ά., σ. 237, 240,250-253,424, Οικονόμου, 6.Ò., σ. 89-92.
3. D a k i η, ε.ά., σ. 131, 189, 190-191, 193, Τ σ ά μ η, ε.ά., σ. 179, 188, 193-196, 200,
216, 221-222.
4. D a k i η, ε.ά., σ. 144-145, 175, 177, 181-185, Μ α ζ α ρ ά κ η-Α ί ν ι à ν ο ς, 6.ά.,
σ. 12, 82-83, Τ σ ά μ η, έ.ά., σ. 144-145, 166, 180, 182-183, 186-187, 194-195, 200, 202-206.
208-212, 214, 223, 235, 239, 241, 245-248, 295, 306, 317-318, 368.
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μάχη διήρκεσε μέχρι τής δύσεως τοΰ ήλίου, οπότε κατά τήν νύκτα διελύθησαν οί κομιτατζήδες.
Συνειργάσθη μέ τούς περισσοτέρους οπλαρχηγούς τού Μακεδονικού
Άγώνος.
σ· 51

Καραβίτης ’Ιωάννης1
Ό Καραβίτης ’Ιωάννης ώς οπλαρχηγός εδρασεν εις τά Κορέστια, Πρέσπαν, Περιστέρι καί Μορίχοβον μέ λαμπρά άποτελέσματα, πολεμήσας αγρί
ως τούς Βουλγάρους καί μετά σφοδρότητος. Συνειργάσθη μέ τούς Ρέμπελον
(Τσολακόπουλον Χρ.), Βέργαν (Μάνον Πετ.), Φιωτάκην Γεώργ., Καούδην
Εύθύμ. καί άλλους.
Καραγιώργης
Ό Καραγιώργης ώς οπλαρχηγός υπό τήν αρχηγίαν τοΰ Π. Μελά έδρασεν εις τήν περιφέρειαν Κοζάνης καί άργότερον εις τήν περιφέρειαν Βοδενών καί Καρατζόβας, όπου διεξήγαγε πολλάς μάχας. Συνειργάσθη μετά τοΰ
Καραλιβάνου, Μπόλα Σπύρ. καί Μπαλατσοΰ.

σ.
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Καραϊσκάκης Γεώργιος12
Ό καπετάν Καραϊσκάκης Γ. έκ Βογδάντσης τής Γευγελής, μή άνεχόμενος τάς καταπιέσεις των Τούρκων, ένετάχθη εις τά σώματα των κομιτα
τζήδων τήν εποχήν, κατά τήν όποιαν διεκήρυττον, ότι ό άγών έστρέφετο κα
τά των Τούρκων. Ίδών όμως ότι έστρέφετο προς έξαφανισμόν τοΰ έλληνισμοΰ, έφόνευσε κομιτατζήδες καί Βουλγάρους πράκτορας καί ένετάχθη είς
τό σώμα τοΰ καπετάν Ζήρα Γ. Κατόπιν όμως ώς οπλαρχηγός αυτοτελούς
σώματος, μέ τό όποιον διεξήγαγε πολλάς μάχας καί έτιμώρησε πολλούς
Βουλγάρους, ελαβε μέρος καί είς τήν πυρπόλησιν τοΰ βουλγαρικού χωρίου
Μαρβίντσα μετά τοΰ Ζήρα είς έκδίκησιν τής υπό των κομιτατζήδων καείσης
διδασκαλίσσης έκ Γευγελής, / Αίκατ. Χατζηγεωργίου, τοΰ έκ Βογδάντσης δι
δασκάλου καί άλλων πέντε Ελλήνων τοΰ χωρίου Γκιρτσίστης. Είς μίαν μά
χην κατά των Τούρκων έτραυματίσθη σοβαρώς, άλλ’ ίάθη.
Καρασούλης ή Κατσαράγκας (Πογιόπουλος Φ.) έπιλοχίας
Ό Καρασούλης Φ. ύπηρέτησεν είς τό σώμα τοΰ Μάλλιου (Στεφ. Δού
κα) ώς ομαδάρχης. Είς τάς μάχας διεκρίθη διά τήν τόλμην καί τήν γενναιό
τητά του, ιδίως είς τάς μάχας τής Ζαγορίτσανης καί τοΰ Όντρια.
1. D a k ί η, 6.ά., σ. 182, 184, 374, Γερμανού Καραβαγγέλη, 6.ά., σ. 43,
97, Τ σ ά μ η, ε.ά., σ. 187, 204, 208-210, 240, 245, 248, 260-262, 327-329, 365, 385, 418-420,
423-425, 433, Άργυροπούλου, ε.ά., σ. 41, Οικονόμου, Ë.à., σ. 88-89.
2. D. Dakin, 6.ά., σ. 13, Π. Τ σ ά μ η, ε.ά. σ. 357, 392, 426, 434.
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Καρφής ’Ιωάννης, λοχίας πεζικοΰ
Ό Καρφής Ί. ώς οπλαρχηγός, υπό την άρχηγίαν του Γκούρα (Παπα
βιέρου Δ.) είς την περιφέρειαν Μοριχόβου, εδρασεν μετά σφοδρότητος έπιδείξας τόλμην καί γενναιότητα, ιδίως είς τήν μεγάλην μάχην τοϋ Λεχόβου
(Καστανοχωρίου) κατά των κομιτατζήδων.
Κατσαδούρας Θωμάς, λοχίας
Ό Κατσαδούρας Θ. ώς οπλαρχηγός έδρασεν υπό τήν άρχηγίαν τοϋ
Γκούρα (Παπαβιέρου Δ.) είς τό Μορίχοβον, Πρέσπαν καί Περιστέρι, πολεμήσας Τούρκους καί Βουλγάρους μετά σφοδρότητος, τή συμπράξει καί
των Μάλλιου (Στ. Δούκα), Πέρδικα (Νεράντζη Παύλου), Κατσίγαρη Έμμ.,
ιδίως είς τήν μάχην Βέρμπιανης.
σ· 53

Κατσανός Κ. (Κυριάκος Ταβουλάρης), άνθυπολοχαγός1
Ό Κατσανός Κ. κατ’ άρχάς προσελήφθη είς τήν υπηρεσίαν τοϋ προ
ξενείου Θεσσαλονίκης καί κατόπιν είργάσθη ώς πράκτωρ Α' τάξεως προσενεγκών ύπηρεσίας ύψίστης σημασίας προς άρτιωτέραν όργάνωσιν τοϋ
Μακεδονικοϋ Άγωνος.
Κιτάνος Άργύριος12
Ό Κιτάνος Άργ. ώς πράκτωρ Α' τάξεως εδρασεν είς τάς περιφερείας
Γευγελής, Εδέσσης καί Καρατζόβας διοργανώνων άνταρτικά σώματα καί
διευθύνων τάς ένεργείας τοϋ άγωνος άνά τάς περιφερείας.
Κατσάρος Κωνσταντίνος, άνθυπολοχαγός πεζικοΰ3
Ό Κατσάρος Κωνσταντίνος εκ Τυρνάβου τής Θεσσαλίας, ενετάχθη είς
τώ σώμα τοϋ Γκούρα (Παπαβιέρου Δ.) Έλαβε μέρος είς όλας τάς κατά των
Τούρκων καί Βουλγάρων μάχας, ώς καί είς τήν μεγάλην μάχην τοϋ Λεχό
βου (Καστανοχωρίου), διαρκέσασαν επί πέντε ώρας, κατά τήν όποιαν έτραυματίσθη ό καπετάν Λουκάς Κόκκινος, τόν όποιον ό Κατσάρος μετά πέντε
άλλων συντρόφων του, κατόπιν υπερανθρώπων προσπαθειών, κατώρθωσε
νά διασώση καί νά τόν φέρη είς άσφαλές μέρος.

Κλάπας Γεώργιος4
Ό Κλάπας Γ. ώς οπλαρχηγός εδρασεν είς τήν λίμνην τών Γιαννιτσών,
σ. 54 όπου είργάσθη δραστηρίως διά τήν έκκαθάρισιν αυτής/ έκ τών κομιτατζή1. D a k i η, ε.ά., σ. 201, 384, Τ σ ά μ η, ε.ά., σ. 385.
2. Μετάλλινο 0, ε.ά., σ. 52, D a k i η, ε.ά., σ. 286, Παπατζανετέα,
ε.ά., σ. 51, Τ σ ά μ η, έ.ά., σ. 393.
3. Μετάλλινο ϋ, έ.ά., σ. 28.
4. D a k i η, ε.ά., σ. 278. Παπατζανετέα, 6.ά., σ. 20-21, 31, Τ σ ά μ η, έ.ά.,
σ. 343-344, 350-353.
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δων, τήν οποίαν είχαν καταστήσει ώχυρωμένον όρμητήριον. "Ελαβε μέρος
εις τήν έξόντωσιν τής όκταμελοϋς συμμορίας του βοεβόδα Μπαμπαΐτη.
Συνειργάσθη μέ πολλούς αρχηγούς καί οπλαρχηγούς.
Καψάλης (Πραντούνας Χρηστός), ανθυπίλαρχος1
Ό καπετάν Καψάλης, έκ τής νήσου Νάξου, σχηματίσας το σώμα το
1905, ήλθεν είς τήν λίμνην των Γιαννιτσών προς έκδίωξιν των εκεί έγκατεστημένων κομιτατζήδων. Διεξήγαγε πολλάς μάχας. Τήν 21 ’Απριλίου 1906
όργανώσας έπίθεσιν διά πλαβών (λέμβων), έπλησίασεν τήν βουλγαρικήν
καλύβην είς άπόστασιν είκοσι βημάτων, διέταξε ομοβροντίαν, οπότε καί οί
κομιτατζήδες ήρχισαν βάλλοντες όμαδικως. Ό Πραντούνας, εύρεθείς είς
ακάλυπτον μέρος, έπλήγη εις το μέτωπον θανασίμως έξ άποστάσεως επτά
βημάτων.
Κόδρος (Μωραΐτης Μιχαήλ), λοχαγός12
'Ο Κόδρος Μ., συμπεριληφθείς είς τόν ύπό του Λαμπρ. Κορόμηλα Προ
ξένου Θεσ /νίκης καί υπό του διαδόχου Κωνσταντίνου εγκριθέντα πίνακα,
άπεστάλη είς τήν Μακεδονίαν ώς οργανωτής αντάρτικων σωμάτων. Εύρεν
όμως πρόωρον, άλλ’ ήρωϊκόν θάνατον, συμπλακείς μετά πολυαρίθμου τουρ
κικού στρατού εις τήν θέσιν Γρίππα τού Παΐκου όρους τής περιφερείας Γευ
γελής μετά τού συναρχηγοΰ του Φραγκοπούλου Σπυρ.
Κοκκινάκης Στυλιανός
Ό Κοκκινάκης Στ. έκ Κρήτης ώς οπλαρχηγός υπό τήν αρχηγίαν τού /
σ. 55 Κατσίγαρη Έμμ. έδρασε πρώτον είς τήν λίμνην των Γιαννιτσών, όπου έ
λαβε μέρος είς μάχην. Κατόπιν ύπήρξεν οπλαρχηγός τού Π. Γύπαρη. Είς
μάχην μετά τουρκικού στρατού έτραυματίσθη καί ΐάθη. Έλαβε μέρος καί
είς τόν ’Ηπειρωτικόν αγώνα.
Κόκκινος Διαμαντής3
Ό Κόκκινος Διαμαντής έκ Σπηλιάς τών Γρεβενών έδρασεν είς τήν περι
φέρειαν Γρεβενών καί Καστανοχωρίων πολεμών έναντίον Τούρκων καί
Βουλγάρων. Κατεπολέμησε καί τήν ρουμανικήν προπαγάνδαν, ή οποία,
ύποστηριζομένη υπό τών κομιτατζήδων, ώργίαζεν είς βάρος τών Ελλήνων.
Κατόπιν προδοσίας συνελήφθη δι’ ένέδρας, κατεδικάσθη καί άπηγχονίσθη
τό 1908 είς τό Μοναστήριον ολίγον προ τού τουρκικού συντάγματος.

Αί

1. D a k i η, ε.ά., σ. 276, Παπατζανετέα. ε.ά., σ. 6, 7, 16, Μαζαράκηι à V ο ς, ε.ά., σ. 78, 101, Τ σ ά μ η, ε.ά., σ. 295, 343-345, 349, 396.
2. D a k i n, ë.à., σ. 201, 217, T σ ά μ η, ε.ά., σ. 225, 269, 270, 271, 288, 290, 291.
3. Μετάλλινο ör ε.ά., σ. 22-23, Dakin, ε.ά., σ. 263-265, 360, 372.

V

’Ανέκδοτο μητρώο των μαχητών τού Μακ. ’Αγώνα

63

Κούντουρας Ήλίας1
Ό Κούντουρας Ήλίας άπεστάλη υπό του έν Άθήναις Μακεδονικού
Κομιτάτου εις τό Μοναστή ριον προς όργάνωσιν τού Μακεδονικού Άγώνος
υπό τό ψευδώνυμον Σίνης Ν., όπου ειργάσθη δράστηρίως.
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Κονδύλης Γεώργιος*2
Ό Κονδύλης Γεώργιος κατά πρώτον ώς πράκτωρ είς τήν ’Ανατολικήν
Θράκην, κατόπιν ώς άρχηγός σώματος εις τό Μορίχοβον έπί έννεάμηνον, /
διεξήγαγε πολλάς μάχας. Τέλος εδρασεν εις τήν Καρατζόβαν, όπου συνειργάσθη με τον Ζαρκάδαν. 'Υπήρξεν τολμηρός καί λίαν ορμητικός.
Κοντούλης Αλέξανδρος3
Ό Κοντούλης Άλ. τό 1904 ώς λοχαγός άπεστάλη υπό τού έν Άθήναις
Μακεδονικού κομιτάτου μετά τού Παύλου Μελά καί των Γεωργίου Κολοκοτρώνη καί ’Αναστασίου Παπούλα είς τήν Μακεδονίαν. Έμελέτησαν τήν
κατάστασιν καί έθεσαν τάς πρώτος βάσεις τού Μακεδονικού Άγωνος. Διά
κοινής έκθέσεως ένημέρωσαν τήν ελληνικήν κυβέρνησιν.
Καρδίτσας Δημήτριος
Ό Καρδίτσας Δημ., ώς οπλαρχηγός σώματος, εδρασεν είς τήν περιφέ
ρειαν Ναούσης, Βέροιας, καί Εδέσσης, όπου έπολέμησε τούς Τούρκους καί
Βουλγάρους μετά πείσματος καί έκέρδισε πολλάς μάχας. Συνειργάσθη μέ
τόν Άμύνταν (Δουμπιώτην Νικ.), Μαλλέαν (Φραγκακον Γεώρ.) καί Κατσίγαρην Έμμ.
Κουκουλάκης Θεόδωρος4
Ό Κουκουλάκης Θ. εκ Λάκκων τής Κρήτης έλαβε μέρος είς τόν ελλη
νοτουρκικόν πόλεμον τού 1897. Κατά τόν Μακεδονικόν Αγώνα σχηματίσας ίδιον σώμα διεξήγαγε πολλάς μάχας, μέ άποτέλεσμα νά έξοντώση τούς
βοεβόδας Κώνσταν καί Μήτρον Βλάχον. Έλαβε μέρος καί εις τάς μάχας
Κλεισούρας καί Όσνίτσανης (Καστανοφύτου) διακριθείς διά τήν άνδρείαν
καί όρμητικότητά του.
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Κουρπέζος Δ. (Κοσμόπουλος Δημήτριος), άνθυπολοχαγός5
Ό Κουρπέζος Δ. ώς άρχηγός σώματος έδρασεν είς τό Παγγαίον. Κα
ί. Π. Τ σ ά μ η, ε.ά., σσ. 154, 240, 267, 365.
2. D a k i η, έ.ά., σ. 270-271, 380, Σταυροπούλου, Ό Μακεδονικός ’Αγών,
σ. 56, Τ σ ά μ η, 6.ά·, σ. 328.
3. Dakin, ε.ά., σ. 123, 175, 177-178, 181, Σταυροπούλου, 6.ά·, σ. 1, Τ σ άμ η,
ε.ά., σ. 166-167, Γερμανού Καραβαγγέλη, έ.ά., σ. 29-30.
4. Τ σ ώ μ η, ε.ά., σ. 221-222, 239-241, 245-246.
5. ’Ορθό: Κουρμπέσης, Dakin, έ.ά., σ. 275, 319. Τ σ ά μ η, 6.ά., σ. 358, 399, 426.
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τέδωσεν εις τάς τουριακάς άρχάς τέσσερεις ομάδες κομιτατζήδων, οί όποιοι,
τήν μεν ήμέραν ήσαν όλοτόμοι καί άνθρακοποιοί, τήν δέ νύκτα κομιτατζή
δες. Έξώντωσε καί τον άρχικομιτατζήν Ντόνε Μάνεφ, ό όποιος έπρόκειτο
νά έγκατασταθή εις τήν Μονήν Ζωγράφου του 'Αγίου "Ορους καί έκεϊθεν
νά δράση κατά των Ελλήνων.
Κουτσόπουλος ’Απόστολος
Ό Κουτσόπουλος Ά.,έκ Πουγκακίων Φθιώτιδος, έδρασεν είς τήν λί
μνην των Γιαννιτσών καί είς τό σώμα του Βαρδιά(Βαρδή Δημ.). "Ελαβε μέ
ρος είς τάς έκάστοτε συναπτομένας μάχας κατά τών κομιτατζήδων μέχρι τής
10 ’Ιουλίου 1907, οπότε έγένετο ή αιφνιδιαστική έπίθεσις υπό του αρχηγού
Κάλλα (Σάρρου Δημ.) καί έγένοντο κύριοι τής λίμνης έκδιώξαντες τούς κο
μιτατζήδες έξ αυτής.
σ.
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Κράμπας Μ. (Λυμπερόπουλος Μάριος)1, άνθυπολοχαγός
Ό Κράμπας Μ. ώς άρχηγός έδρασεν εις τήν περιφέρειαν Κοζάνης /καί
Φλωρίνης. Διεξήγαγε πολλάς μάχας κατά τών Τούρκων καί κομιτατζήδων
πάντοτε εις βάρος τοϋ έχθροϋ. Συνειργάσθη μέ τούς Γκούραν (Παπαβιέρον
Δ.), Φούφαν (Άνδροΰτσον Ζάχ.), Καψάλην (Πραντούναν Χρήστ.), καί άλ
λους. Έπεσεν ήρωϊκώς μαχόμενος εις τήν μάχην τοϋ Πεταλινοϋ.
Κουντουράκης ’Ιωσήφ1
2
Ό Κουντουράκης Ί. έξ Άσή Γωνιάς τής Κρήτης. Ώς οπλαρχηγός σώ
ματος έδρασεν είς πολλάς περιφερείας τής Δυτικής καί Κεντρικής Μακε
δονίας. Διεξήγαγε πολλάς μάχας, είς μίαν εκ τών όποιαν συμπλακείς μετά
πολυαρίθμου τουρκικού στρατού έτραυματίσθη είς τό στήθος, άλλ’ ίάθη
καί έξηκολούθησε τό έργον του μετά μεγαλυτέρας σφοδρότητος.
Κοπάλης Σ. (Κοπάνης Σπυρ.)
Ό Κοπάλης Σ., ώς οπλαρχηγός σώματος υπό τήν αρχηγίαν τοϋ Μάλλιου (Δούκα Στ.), έδρασεν εις πολλάς περιφερείας. Έλαβε μέρος καί είς τήν
μεγάλην μάχην τής Όντριας, όπου έφονεύθη ό Παπαϊωάννου (Κατσαρός Γ.).
Ώς συνοδός τοϋ καπετάν Μάλλιου μετέβη προς συνάντησιν τοϋ βοεβόδα
Κυριάζου, ό όποιος είχε προτείνει νά προσχωρήση είς τά ελληνικά σώμα
τα, άλλ’ ήθέτησε τήν ύπόσχεσίν του.
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Κύρου Παύλος3
Ό Κύρου Π. έκ Ζελόβου (’Αντάρτικου), υπήρξε πρωτοπαλλήκαρον τοϋ
1. Τ σ ά μ η, ε.ά., σ. 267, Οικονόμου, ε.ά., σ. 81.
2. D a k i η, ε.ά., σ. 192, Τ σ ά μ η, 6.ά., σ. 209.
3. Dakin, Ë.à., σ. 132-135, 175-176, 103-104, 177-178, 180-183, 185, 189-191,
Π. Τ σ ά μ η, ε.ά., σ. 83-84, 140-141, 150, 155, 166, 200, 209, 239, 264, 330, 369.
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Παύλου Μελά καν πολυτιμότατος οδηγός ώς γνώστης τών μερών εκείνων.
Κατόπιν ώς οπλαρχηγός σώματος εξ οπλιτών, καθαρώς Μακεδόνων, έπολέμησε Τούρκους καί Βουλγάρους μετά σφοδρότητος. Έπεσεν ήρωϊκώς μαχόμενος εις Ζέλοβον (Άνταρτικόν).
Κωνσταντινόπουλος Κωνστ.1
Ό Κωνσταντινόπουλος Κ., ταγματάρχης, άπεστάλη υπό τοΰ Μακεδο
νικού κομιτάτου ’Αθηνών εις τό Μοναστήριον ώς οργανωτής σωμάτων, ό
που ήργάσθη μέ εξαιρετικήν δραστηριότητα. Κατόπιν άρχηγός σώματος είς
τήν περιφέρειαν Γευγελής συνεπλάκη εις τό όρος Πάϊκον μετά πολυαρί
θμου τουρκικού στρατού. Έπεσεν ήρωϊκώς τό 1905.
Κώττας2
Ό Καπετάν Κώττας εκ Ρούλιας (Κατωχωρίου) τών Κορεστίων όρέων,
μή άνεχόμενος τήν τουρκικήν τυραννίαν, έτράπη είς τά όρη ώς κλέφτης με
τά τοΰ Νταβέλη καί Νταλίπη. 'Όταν τό 1898 ενεφανίσθησαν οί κομιτατζή
δες ύπό τού βοεβόδα Πετρώφ, έσπευσε νά συναντηθή μετ’ αυτού, ό όποιος
ύπεσχέθη ότι θά συνεργαστούν ώς Μακεδόνες διά τήν Μακεδονίαν. Επει
δή όμως ήτο έμπόδιον είς τήν προπαγάνδαν των, δι’ ένέδρας τόν έτραυμάσ go τισαν μέ σκοπόν /νά τόν δολοφονήσουν. Διασωθείς έσχημάτισε σώμα καί
εδρασε κατά τών Τούρκων κεχωρισμένως. Τό 1903 ελαβε μέρος είς τήν ύποκινηθεΐσαν υπό τών Βουλγάρων έπανάστασιν τών Χριστιανών, κατά τήν ό
ποιαν έκάησαν πολλά χωρία καί έσφάγησαν πολλοί Χριστιανοί. Είργάσθη
δράστη ρίως διά τήν άποστολήν ενόπλου βοήθειας έξ Ελλάδος. Είς έκδίκησιν έφόνευσε πολλούς Βουλγάρους. Διά προδοσίας περικυκλώθη είς τήν
οικίαν του υπό τουρκικού στρατού. Κατόπιν τρομερός μάχης συνελήφθη
αιχμάλωτος καί άπηγχονίσθη είς τό Μοναστήριον τήν 27.9.1905.
Κώης ’Αριστόβουλος, άνθυπολοχαγός3
Ό Κώης Άρ. ώς άρχηγός σώματος εδρασεν είς τήν Χαλκιδικήν τό
1.Dakin, ε.ά., σ. 203, Τ σ ά μ η, ε.ά., σ. 306, 411, Μ α ζ α ρ ά κ η - A i ν ι & ν ος,
ε.ά., σ. 36.
2. Βλ. τις μελέτες του ’Αλεξάνδρου Κοντούλη, Βιογραφία καπετάν
Κώτα, Φλώρινα 1931, Ν. Γ. Κοεμτζοπούλου, Καπετάν Κώτας, ό πρώτος Μακεδο
νομάχος, Άθηναι 1968, Γαλάτειας Γρηγοριάδο υ-Σ ο υ ρ έ λ η, Κώτας,
ματοβαμμένες λίμνες, Άθηναι 1969. Πρβλ. Μετάλλινου, 6.ά., σ. 25. Γ ε ρ μ αV ο ϋ Καραβαγγέλη, έ.ά., σ. 8, 10, 13, 15, 18, 23, 25, 29-30, 43, 89, 90, 110, D ak i η, ε.ά., σ. 64-65, 72, 120, 128-129, 130-132, 165, 176, 183, Μ ό δ η, Ό Μακεδονικός
’Αγών καί ή Νεώτερη Μακεδονική 'Ιστορία, σ. 169-181, τοΰ ίδιου, Μακεδονικός
’Αγών καί Μακεδόνες ’Αρχηγοί, σ. 143-174, Τ σ ά μ η, ε.ά., σ. 83-84, 89, 137, 140-141,
143, 151, 165-168, 178, 191, 200, 234.
3. Παπατζανετέα, ε.ά., σ. 50, 58, Dakin, ε.ά., σ. 369, 381, Δ. Κ α κ κ άβ ο υ, ’Απομνημονεύματα, σ. 110, Τ σ ά μ η, ε.ά., σ. 428.
5
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1907-1908 λαβών μέρος εις πολλάς μάχας. Συνετέλεσεν εις τήν διαμετακόμισιν
οπλών καί πολεμοφοδίων.
Λάζος Δουγιάμας1
Ό καπετάν Λάζος, έκ Μπαροβίτσης (Καστανερή), διωκόμενος υπό
των τουρκικών άρχών, ένετάχθη εις βουλγαρικήν συμμορίαν προ του 1903
εναντίον δήθεν των Τούρκων. Μετά τό 1903 ΐδών ότι ό άγων έστρέφετο κα
τά των Ελλήνων, έφόνευσε τρεις κομιτατζήδες καί δύο πράκτορας του χω
ρίου του, διά νά γίνη πιστευτός καί ένετάχθη εις τό σώμα τοΰ Κόδρου (Μωραΐτου Μιχ.). Διά τήν γενναιότητά του καί τήν ικανότητά του άνεκηρύχθη
σ. 61 οπλαρχηγός καί έδρασεν /άποτελεσματικώς τιμωρήσας πολλούς Βουλγά
ρους καταδότας. Τό 1912 κατά τόν βαλκανικόν πόλεμον έχρημάτισε αρχη
γός προσωπικού σώματος καί οδηγός του ελληνικού στρατού μέχρι Γουμενίτσης καί Βοεμίτσης (Άξιουπόλεως). Τόν Δεκέμβριον τού ίδιου έτους έδολοφονήθη δι’ ενέδρας υπό Βουλγάρου πράκτορος.
Λαχτάρας (Πλατανιάς Ν.), άνθυπασπιστής12
Ό Λαχτάρας ώς οπλαρχηγός έδρασεν ύπό τήν άρχηγίαν τοϋ Γκούρα
(Παπαβιέρου Δ.) είς τά Καστανοχώρια. Κατόπιν με αυτοτελές σώμα διεξήγαγε πολλάς μάχας ώς καί είς τάς μεγάλας τοιαύτας του Λεχόβου (Κρασο
χωρίου) καί Βέρμπιανης. Συνειργάσθη μέ τόν Φλάμπουραν (Θειάφην Ë.),
Άκρίβον (Τόσκαν Στ.) καί Περδίκαν (Νεράντζην Π.).
Λίβας (Κιτρινιάρης Φιλ.), λοχίας πυρ/κοΰ
Ό Λίβας ύπηρέτησεν ώς οπλαρχηγός είς τό σώμα τοϋ Μάλλιου (Στ.
Δούκα). Διεξήγαγε μάχας καί, ώς αύτοτελές σώμα, έλαβε μέρος εις τάς μά
χας τής Όντριας καί τοϋ Λεχόβου (Καστανοχώρι). Έφονεύθη είς τό Σαραντάπορον τό 1912.
Λίγγος (Μαλεύρης Πέτρος), λοχίας νοσοκόμος
Ό Λίγγος Π. ύπηρέτησεν είς τό σώμα τοϋ Μάλλιου (Δούκα Στ.) καί είς
άλλα σώματα καθ’ όλην τήν διάρκειαν τοΰ Μακεδονικού Άγώνος. ’Έλαβε
μέρος εις πολλάς μάχας, ώς καί είς τήν μεγάλην τής Ζαγορίτσανης (Βασί
λειός). Έφονεύθη είς τήν μάχην τοΰ Σαρανταπόρου τοΰ 1912.
Λίγκος (Τσαούσης ’Ιωάννης)
Ό Λίγκος έξ ’Αγά τής Σπερχειάδος έδρασεν ώς ύπαρχηγός τοΰ καπε
τάν Τρομάρα (Σωτηριάδου Έμμ.). Έλαβε μέρος είς πολλάς μάχας από τοΰ
1. Βλ. προηγουμένη σ. 65 ύποσημείωση 3.
2. D a k i n, ë.à., σ. 319, Τ σ ά μ η, ε.ά., σ. 367, 374-375.
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1904 μέχρι τοϋ 1906, ώς καί είς την μεγάλην μάχην του Μουρικίου μετά τοϋ
Φαρμάκη (Κούντουρα Ήλ.), καί είς τήν μάχην τής Πρεκοπάνας (Περικο
πής) μετά του Πέρδικα (Νεράντζη Παύλ.) καί τοϋ Ντόγρα Κωνστ., οπού έξωντώθησαν πολλαί βουλγαρικοί συμμορίαι, άλλ’ επεσεν ήρωϊκώς μαχόμενος καί ό Λίγκος Ίωάν.
Λίτσας (Βλαχάκης ’Αντώνιος), άνθυπολοχαγός1
Ό Λίτσας ’Αντώνιος ώς οπλαρχηγός εδ ρ ασεν είς τά Καστανοχώρια,
πολεμήσας Τούρκους καί Βουλγάρους μετά μεγάλης σφοδρότητος. Είς τήν
Όσνίτσανην έπετέθη κατά βουλγαρικής συμμορίας εντός οικίας, τήν όποι
αν συμμορίαν έξώντωσεν ολόκληρον σχεδόν, πλήν όμως σφαίρα εχθρική
εύρήκεν αυτόν είς τήν κεφαλήν καί τον ερριψε νεκρόν τήν 7-5-1906.
σ. 63

Αιοϋπος (Πηχεών Φιλόλ.), ανθυπίλαρχος12
Ό Αιοϋπος Φ. έλαβε μέρος είς τόν έλληνοτουρκικόν πόλεμον τοϋ 1897.
Τόν Μάρτιον τοϋ 1903 μετά τοϋ Μάλλιου (Στέφ. Δούκα) καί Λίμπρα (Κλείτου Παναγ.) έξήλθεν είς τήν Μακεδονίαν προς δρασιν κατά των Βουλγά
ρων. Κατόπιν έσχημάτισε ίδιον σώμα καί έδρασεν είς τό Βίτσι.
Λόγω υγείας έπέστρεψεν είς ’Αθήνας. Άργότερον έξήλθε καί πάλι με
τά τοϋ καπετάν Βρόντα (Παπά Βασιλ.), τοϋ όποιου ύπήρξεν ύπαρχηγός καί
πάλιν όμως λόγφ ύγείας έπέστρεψεν είς ’Αθήνας, οπότε διωρίσθη μέλος τοϋ
Μακεδονικοΰ κομιτάτου Λαρίσης.
Λύκας Πέτρος3
Ό Λύκας Π. έκ Φουρνά τής Ευρυτανίας, ώς όπλαρχηγός εδρασεν είς
τήν λίμνην των Γιαννιτσών, όπου τή συμπράξει καί των Κάλλα (Σάρρου Κων
στ.), "Αγρα (Τέλλου Άγαπ.), Γκόνου Γιώτα, Κοκκινάκη Στυλ., Ζερβέα Παρασκ., είργάσθη δράστηρίως προς εκδίωξιν τών εντός τών ώχυρωμένων κα
λυβών κομιτατζήδων. Διεξήγαγεν πολλάς μάχας. Κατά τήν μεγάλην αιφνι
διαστικήν έπίθεσιν έπλήγη θανασίμως καί εντός ολίγου ύπέκυψεν είς τό
τραΰμα του.
Λουκάς Κόκκινος4
Ό Λουκάς έκ Γρεβενών έχρημάτισε άρματολός πολέμων καί τιμωρών
1. D a k i η, έ.ά., σ. 263, Μαζαράκη, - Αίνιανος, ε.ά., σ. 78, Τ σ ά μ η,
6.Ò., σ. 264-265, 306, 309, 311, 313-314, 316.
2. Μετάλλινο 0, ε.ά., σ. 20-21. Τ σ ά μ η, ε.ά., σ. 261, 244, 328, 350, Γ ε ρμανοδ Καραβαγγέλη, ε.ά., σ. 84, Ά θ. Σ ο υ λ ι ώ τ η, ε.ά., σ. 78.
3. Κακκάβου, 6.ά., σ. 144.
4. Πρόκειται γιά τόν Κόκκινο Διαμαντή μέ τό ψευδώνυμο Λουκάς. Μετάλλινου,
ε.ά., σ. 29. D a k i η, ε.ά., σ. 263-265, 360-372, Π. Τ σ ά μ η, 6.ά., σ. 240, 264-265,
Παπατζανετέα, 6.ά., σ. 16, 36.
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τούς Τούρκους. Τό 1904 συνηντήθη μετά του Παύλου Μελά, μετά του οποίου
συνεννοήθη προς δράσιν κατά των Βουλγάρων. Μεταβάς εις τά Καστανο
χώρια, άνεκηρύχθη ύπό τού αρχηγού Λίτσα (Βλαχάκη Άντ.) ώς οπλαρχη
γός. Διεξήγαγε πολλάς μάχας, άλλ’ εις τήν σφοδράν μάχην του Λεχόβου
μετά πολυαρίθμου τουρκικού στρατού έχασε τον οφθαλμόν του.
σ. 64

Λυκοβαρδάκης Έμμ.1
Ό Λυκοβαρδάκης Έμμ., εκ Κρήτης, ώς οπλαρχηγός υπό τήν άρχηγίαν
τού Μάκρη (Δικωνύμου Γεωργ.), διακριθείς είς πολλάς μάχας διά τήν γεν
ναιότητά του κατά των Βουλγάρων, τούς όποιους άπεδεκάτιζε, συνειργάσθη
μέ τόν Καούδην Εύθ., Κατσαδούραν Θωμάν καί Άκρίβον (Τόσκαν Στ.).
Μακούλης Άνδρέας12
Ό Μακούλης Άνδρ. εκ Στενημάχου τής Βουλγαρίας, διωκόμενος υπό
των βουλγαρικών άρχών, κατέφυγεν είς τήν Μακεδονίαν μετά 17 άνδρών
καί σχηματίσας σώμα, έτιμώρησε πολλούς Βουλγάρους. Είς τά Στεφανινά
τού Λαγκαδά έφόνευσε Τούρκον δασοφύλακα Μεχμέτ-Άλήν, ό όποιος ήτο
λησταποδόχος άλβανικής ληστρικής συμμορίας. Κατόπιν προδοσίας πε
ρικυκλωθείς υπό τουρκικού στρατού, τόν όποιον διεσκόρπισε μέν, άλλ’ έν
τή ορμή του έπληγώθη θανασίμως.
Μακρής (Δικώνυμος Γεώργιος)3
Ό Μακρής κατ’ άρχάς είργάσθη ώς ύπαρχηγός τού καπετάν Βάρδα
(Τσόντου Γεωργ.) καί κατόπιν ώς άρχηγός έπί μακράν χρόνον, ώς εις τά
Καστανοχώρια, Κορέστια, περιφέρειαν Μοναστηριού, Φλωρίνης, Περι
στεριού καί Μοριχόβου.
Διεξήγαγε πλείστας όσας μάχας άποτελεσματικώτατα, καί πάντοτε εις
βάρος τού εχθρού.

σ. 65

Μαλέας (Φραγκάκος Γεώργιος), έπιλοχίας4
Ό Μαλέας Γ. ώς οπλαρχηγός εδρασεν εις τήν περιφέρειαν Βέροιας καί
Κατερίνης. Διεξήγαγε μάχας κατά των Τούρκων καί κομιτατζήδων, συνε1. Τ σ ά μ η, ε.ά., σ. 415-416
2. Έ.ά., σ. 402, 404.
3. Βλ. τά δημοσιευμένα άπομνημονεύματά του στό Άρχεϊον Μακεδονικού Άγώνος
Πηνελόπης Δέλτα, 2. Γεωργίου Δικωνύμου Μάκρη, Ό Μακεδονικός ’Α
γών (’Απομνημονεύματα), Θεσσαλονίκη 1959. Πρβλ. Γερμανού Καραβαγγέλ η, Ό Μακεδονικός ’Αγών, σ. 40, 43, 47, 111, Μαζαράκη-Αίνιανος, σ. 12,
82, Κ α κ κ ά β ο υ, ε.ά., σ. 121, Dakin, ε.ά., σ. 128, 144, 175, 177, 181-182, 193, 218219, 225, 229, 256, 259, 262, Τ σ ά μ η, ε.ά., σ. 144-145, 166, 222, 245-246, 248, 253, 260262, 265-266, 306, 317-319, 322-323, 329, 415-417, 419, 433.
4. Τ σ ά μ η, ε.ά., σ. 399, 428.
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τέλεσε δέ κατά πολύ είς τήν μετακόμισιν όπλων καί πολεμοφοδίων άπό το
Έλευθεροχώριον προς τήν Βέροιαν, Νάουσαν καί λίμνην Γιαννιτσών.
Μανώλης (Κατσίγαρης Έμμ.)1
Ό καπετάν Μανώλης έκ Κρήτης ώς οπλαρχηγός εδρασεν είς τάς περι
φέρειας Γευγελής, Ναούσης, Εδέσσης καί Μοριχόβου, ώς καί είς τήν λί
μνην των Γιαννιτσών. Έκ ταύτης μέ κίνδυνον να συλληφθή, μετέβη μόνος είς
τό χωρίον Ράμελ (Ραχώνα) Κουφαλίων, όπου διεξήγαγεν ανακρίσεις καί εύρήκε τον δολοφόνον τοϋ Έλληνος Γιοβάνη έκ Ραχώνας, τον όποιον έτιμώρησεν ώς έπρεπε. Είς τήν κωμόπολιν Βογδάντσαν τής Γευγελής υπήρξε τό
φόβητρον των Βουλγάρων, όπου οί 'Έλληνες τοϋ έκαμαν καί τραγούδι: «Σέ
να πρέπει, βρε Μανώλη, τής Βογδάντσης ’Αρχηγός». Έφονεύθη είς μάχην
τής περιφερείας Βέροιας.
Μαυρομιχάλης Στυλιανός, σημαιοφόρος12
Ό Μαυρομιχάλης Στ. άπεστάλη ύπό τοϋ Μακεδονικού κομιτάτου ώς
οργανωτής τοϋ Μακεδονικού Άγώνος τής Άνατολ. Μακεδονίας μέ κέντρον
τήν Καβάλαν. Άπό τοϋ 1906 μέχρι τοϋ 1908 είργάσθη δράστηρίως καί προσέφερεν ύπηρεσίας μεγάλης σημασίας.
σ. 66

Μακρής ’Ιωάννης
Ό Μακρής ’Ιωάν, ύπηρέτησεν ώς ομαδάρχης τοϋ σώματος τοϋ καπετάν
Μάλλιου (Δούκα Στ.) ’Έλαβε μέρος είς πολλάς μάχας, ώς καί είς τήν μάχην
τής Ζαγορίτσανης (Βασίλειός) κατά των κομιτατζήδων, τούς οποίους κατετρόπωσαν, άλλά καί μέ τον τουρκικόν στρατόν, ό όποιος είχε καταφθάσει
είς τόν τόπον τής μάχης. Συνειργάσθη καί μέ τόν Λίβαν (Κιτρινιάρην Φίλ.).
Μάλλιος (Δούκας Στέφανος), λοχαγός3
Ό Μάλλιος τό 1905 έκλήθη υπό τοϋ Μακεδονικού κομιτάτου καί τοϋ
άνετέθη ή αρχηγία αντάρτικών σωμάτων καί νά δράση είς τήν περιφέρειαν
Εδέσσης μέ ύπαρχηγούς τόν Δίμπραν (Κλεΐτον Π.) καί τόν Λιοϋπον (Πηχεώνα Φίλ.) Διεξήγαγε πολλάς μάχας μετά Τούρκων καί Βουλγάρων. Τήν
25 Μαρτίου 1905 περιεκύκλωσε τό χωρίον Ζαγορίτσανη (Βασιλειάς), όπου
διεξήχθησαν μεγάλαι καί σκληραί μάχαι μέ τούς κομιτατζήδας, οί οποίοι
έκρύπτοντο έκεΐ, συνάμα δέ καί μέ τουρκικόν στρατόν, τόν μετά τήν κατα1. Γνωστός ώς Καραμανώλης. Dakin, ε.ά., σ. 194, Τ σ ά μ η, έ.ά., σ. 228,
230-231, 254, 271, 287, 290, 338-340, 367, 369, 376, 378, 382, 384-385, 420, 422-424,
Οικονόμου, ε.ά., σ. 131-132.
2. D. Dakin, έ.ά., σ. 307, 414, 416, 418-419, Π. Τ σ ά μ η, ε.ά., σ. 358.
3. Γερμανού Καραβαγγέλη, έ.ά., σ. 43, 88, D. D a k i η, ε.ά., σ. 219,
221, 225, 230-231, 308, 325, Δ. Κακκάβου, έ.ά., σ. 164, Π. Τ σ ά μ η, έ.ά., σ. 244246, 248-249, 264.
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τρόπωσιν των κομιτατζήδων καταφθάσαντα, τον όποιον διεσκόρπισε καί
ετρεψεν είς άτακτον φυγήν. Ό Μάλλιος έπροχώρησε καί μέχρι τής Καστο
ριάς, όπου άνεκάλυψεν αλβανικήν προπαγάνδαν μέ έγγραφα, προγράμματα
καί άσματα αλβανικά, τά όποια έκυκλοφοροϋσαν μεταξύ των ’Αλβανοφώ
νων, τούς όποιους κατέσφαξεν.
67

Μαραβέλης Κυριάκος
Ό Μαραβέλης Κ., έκ Γευγελής, κατ’ άρχάς έχρημάτισε σύνδεσμος με
ταξύ του Κέντρου καί των σωμάτων τής περιφέρειας Γευγελής, κατόπιν ώς
οπλίτης, καί τέλος, διά τήν γενναιότητά του καί τήν ικανότητά του, άνεκηρύχθη ομαδάρχης. Έτιμώρησε πολλούς Βουλγάρους καί ήτο ζωηρός, δρα
στήριος καί ορμητικός. Έγένετο τό φόβητρον των Βουλγάρων, τούς οποίους
έπολέμησε συντριπτικός.
Μαρούδας ’Ιωάννης, υπενωματάρχης1
Ό Μαρούδας ’Ιωάν, ώς αρχηγός σώματος άπεβιβάσθη μετά του Φραγκοπούλου Σπ. τό 1905 πλησίον τής Κατερίνης, όπου συνηντήθησαν μετά
των Κόδρου (Μωραΐτη Μ.), τοϋ Μπούα (Σπυρομήλιου Σπ.)καί Άκριτα (Μαζαράκη Κ.). Έκεΐθεν, μετά τού ’Ακρίτα καί Μπούα άνεχώρησαν διά τήν
περιφέρειαν Ναούσης, Βέροιας καί ’Εδέσσης, όπου έδρασαν πολεμοΰντες
Τούρκους καί Βουλγάρους. Έδρασε καί είς τήν λίμνην των Γιαννιτσών.
Ματαπάς (Ματραπάς Γεώργιος)1
2
Ό Ματαπάς Γ. ώς οπλαρχηγός εδρασεν είς τήν λίμνην των Γιαννιτσών,
όπου διά καταλλήλων καί επιτηδείων ενεργειών παρεκώλυσε τήν δρδσιν
τών κομιτατζήδων. ’Έλαβε μέρος καί είς τήν αιφνιδιαστικήν έπίθεσιν κατά
τού αρχηγείου τών κομιτατζήδων. Συνειργάσθη μετά τών Κλάπα Γ., Μίνη
Έμμ., Γκόνου Γιώτα, ’Άγρα, Κατσίγαρη καί άλλους. Έχρημάτισε καί ήγούμενος τής μονής ’Αρχαγγέλου (Όσιανης).
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Μαυρογένης ’Ιωάννης
'Ο Μαυρογένης Ί., έκ Λάκκων Κρήτης, εδρασεν ώς οπλαρχηγός σώ
ματος, ώστε υπό τήν αρχηγίαν τού Βολάνη Γ.,έπέδειξεν άπαράμιλλον ήρωϊσμόν καί γενναιότητα, ιδίως είς μάχην του Στρεμπένου (Άσπρόγεια) μετά
τών κομιτατζήδων τούς όποιους κατετρόπωσε.

1. Dakin, ε.ά., σ. 259, 315.
2. Δέν μπόρεσα νά τον ταυτίσω μέ τον ’Αναγνωστάκο Μιχαήλ, του όποιου τό ψευ
δώνυμο ήταν Ματαπάς. Έδ<5 πρόκειται γιά τόν Μαστραπα Γεώργιο. (’Α θ. Σ ο υ λ ι ώ τ η Νικολαΐδη, Ό Μακεδονικός ’Αγών, σ. 83).
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Μαυροθόδωρος Ιωάννης1
Ό Μαυροθόδωρος Ί., έξ "Ανω Κώμης τής Κοζάνης, τό 1897 έλαβε μέ
ρος εις τον έλληνοτουρκικόν πόλεμον ως οπλίτης τοϋ οπλαρχηγού καπετάν
Νταβέλη. Τό 1904 ως οπλίτης ένετάχθη εις τό σώμα τοϋ όπλαρχηγοΰ Μπρούφα Άθ., κατόπιν είς τό σώμα τοϋ καπετάν ’Ακρίτα (Μαζαράκη Κ.), μετασχών εις τάς μάχας τοϋ Προδρόμου Ναούσης καί Γραμματικόβου ’Εδέσσης
κατά τών κομιτατζήδων καί Γκουσκόβου κατά τουρκικοΰ στρατοϋ.
Μινόπουλος ’Αθανάσιος12
Ό Μινόπουλος Άθαν., έκ Βαρβάρας τής Χαλκιδικής, ως οπλαρχηγός
εδρασεν άπό τοϋ 1903 μέχρι τοϋ 1908. Διεξήγαγε πολλάς μάχας. Έχρησιμοποιήθη υπό τοϋ προξενείου Θεσσαλονίκης διά τόν εφοδιασμόν όπλων καί
λοιπών πολεμοφοδίων. Έχρημάτισεν ώς πράκτωρ καί εκτελεστής. Συνειργάσθη μέ τούς ’Ακρίταν (Μαζαράκην Κ.), Παπακώσταν Βασ. καί Γιαγκλήν Γ.
σ. 69

Μιχαηλίδης (Μάνος Κων.)3
Ό Μιχαηλίδης Κ. τό 1903 μετέβη μετά τεσσάρων Κρητών είς Καστο
ριάν ώς ζωέμπορος, όπου λόγφ υποψιών ή προδοσίας, συνελήφθησαν καί
έφυλακίσθησαν. Κατόπιν ενεργειών τοϋ Μητροπολίτου Καστοριάς, τοϋ
Καραβαγγέλη, άπεφυλακίσθησαν. Σκοπός του ήτο νά μελετήση τήν κατά
σταση» καί τήν δυνατήν άντίδρασιν κατά τών κομιτατζήδων. Ένόπλως δέν
εδρασεν.
Μπάκαρης Γρηγόριος4
Ό Μπάκαρης Γρ. έκ τής Καστοριάς εδρασεν ώς οπλίτης είς τό σώμα
τοϋ άρχηγοϋ Βάρδα (Τσόντου Γ.) καί έλαβε μέρος είς πολλάς μάχας, είς τάς
οποίας διεκρίθη διά τήν τόλμην καί τήν γενναιότητα.
Μπολάνης Ευστράτιος
Ό Μπολάνης Ε. ώς οπλαρχηγός Β' τάξεως, εδρασεν κατ’ άρχάς είς τό
σώμα τοϋ Παύλου Μελά, κατόπιν μέ σώμα αυτοτελές. Διεξήγαγε πολλάς
μάχας καί συνειργάσθη με τούς Καούδην Ευθ., Μπούαν (Σπυρομήλιον),
Βάρδαν (Τσόντον Γ.) καί Φραγκόπουλον.

σ. 70

Ό Μπολατσός
Ό Μπολατσός ώς οπλαρχηγός κατ’ άρχάς, ύπό τήν άρχηγίαν τοϋ Παύ
λου Μελά καί κατόπιν μέ αύτοτελές σώμα, εδρασεν είς τήν περιφέρειαν Κο1. Μετάλλινου, έ.ά., σ. 34-35.
2. Μετάλλινο 0, έ.ά., σ. 23-24, Τ σ ά μ η, ε.ά., σ. 400.
3. Ό συγγραφέας συγχέει τον Μάνο Κων. μέ τον Μιχαηλίδη Δημ. ’Εδώ πρόκειται γιά
τόν Κων. Μάνο, άδελφό του Πέτρου Μάνου ή καπετάν Βέργα. Dakin, ε.ά., σ. 307, Π.
Τ σ ά μ η, ε.ά., σ. 146, 259, 364, 411, ΓερμανοΟ Καραβαγγέλη, ε.ά., σ. 48.
4. Μετάλλινο 0, έ.ά., σ. 27.
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ζάνης καί Μοριχόβου. Διεξήγαγε πολλάς μάχας καί συνειργάσθη μέ τούς
Καραβίτην I., Καραλίβανον Άθ. καί Ζαρκάδαν Θεοχάρην.
Μπάρος Νικόλαος
Ό Μπάρος Νικ. ώς οπλαρχηγός εδρασεν εις τό σώμα του άρχηγού Λύκα Πέτρου καί εις τήν λίμνην των Γιαννιτσών. "Ελαβε μέρος καί εις τήν μεγάλην καί αιφνιδιαστικήν έπίθεσιν κατά τής ώχυρωμένης καλύβης τών κο
μιτατζήδων. Συνειργάσθη μέ τούς Ζερβέαν Παρασ., Γκόνον Γιώταν, "Αγραν
(Τέλλον Άγαπηνόν) καί Κοκκινάκην Στυλ.
Μπάρδας (Βαρδής Δημ.)1
Ό Μπάρδας Δ., ύπίλαρχος, ώς άρχηγός σώματος εδρασεν εις τήν λί
μνην τών Γιαννιτσών έπί άρκετόν χρονικόν διάστημα. Διεξήγαγε πολλάς
μάχας καί έπολέμησε τούς Βουλγάρους άμειλίκτως καί δράστηρίως τή συν
εργασία του Κάλλα (Σάρρου Κ.), Ζερβέα Παρασ., Γκόνου Γιώτα καί άλλους.
Έλαβε μέρος καί εις τήν αιφνιδιαστικήν έπίθεσιν κατά τών Βουλγάρων.
Εις μίαν μάχην, λόγω τής όρμητικότητός του, έτραυματίσθη καί ύπέκυψεν
εις τό τραύμα του.
σ 71

Μπέλης Τάσος
Ό Μπέλης Τ., έκ Μεγάλων Λειβαδιών τού Παΐκου όρους, εδρασεν ώς
ομαδάρχης εις τό σώμα του καπετάν Κάδρου (Μωραΐτου Μ.). Ήτο φοβερός
διώκτης τών Βουλγάρων καί ρουμανιζόντων τού χωρίου του. "Ελαβε μέρος
εις πολλάς μάχας. Εις μάχην μετά τών Τούρκων καί εις θέσιν Βάλια Στάκα
τού Παΐκου συνελήφθη αιχμάλωτος, έφυλακίσθη καί άπεφυλακίσθη τό 1908
κατά τό τουρκικόν σύνταγμα.
Μπέλλος12
Ό Μπέλλος ώς οπλαρχηγός εδρασεν εις τά Κορέστια, εγκατασταθείς
εκεί ύπό τού άρχηγοΰ Μάλλιου (Δούκα Στ.), άναχωρήσαντος διά τήν Ελ
λάδα πρός άνάπαυσιν. Διεξήγαγε πολλάς μάχας εις τήν Ζαγορίτσανην (Βα
σίλειός), "Οντριαν, Πατώματα, καί άλλας.
Μπενής Εμμανουήλ, έφεδρος άνθυπολοχαγός3
Ό Μπενής Έμμ. ώς όπλαρχηγός Α' τάξεως εδρασεν εις τήν λίμνην
τών Γιαννιτσών κατά τών κομιτατζήδων, οί όποιοι είχαν έγκατασταθή έκεΐ
εις καλύβας καί είχον καταστήσει τήν λίμνην άπόρθητον φρούριον. Διε1. Τ σ ά μ η, ε.ά., σ. 259, 358. Βλέπε γιά τό ίδιο πρόσωπο στή σ. 48.
2. Τ σ ά μ η, έ.ά., σ. 315, 416.
3.Dakin ε.ά., σ. 275-279, Τσάμη έ.ά... σ. 338-339, 343-344, 347, 349-350, 357358. Παπατζανετέα, ε.ά., σ. 3, 4 10-11, 22-25 27-28.
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ξήγαγε πολλάς μάχας προς έκδίωξιν αυτών τη συνεργασία του Κάλλα (Σάρρου Κ.), Γαρέφη Κ., "Αγρα (Τέλλου Άγαπηνοΰ), Ματαπά (Ματραπά Γεωργ.)
καί άλλους.
σ. 72

Μπόλας Γεώργιος1
Ό Μπόλας Γ. ώς οπλαρχηγός έξήλθε τό 1904 εις τήν περιφέρειαν Κο
ζάνης καί προσεκολλήθη εις τό σώμα του Καραλίβανου Άθ., εις τό όποιον
προσεκολλήθησαν καί τά σώματα του Μπολάνου Εύστρ., Καραβίτου Ίωάν.,
Καραγεωργίου, Μπολατσοΰ καί Γιοβάνου ύπό τήν αρχηγίαν του Παύλ. Με
λά. Συνεπολέμησαν εις τήν Στάτιτσαν, όπου έφονεύθη ό Π. Μελάς. Τό 1905
έχρημάτισε ύπαρχηγός τοΰ Φραγκοπούλου Σπ.
Μπούας (Σπυρομήλιος Σπΰρ.), υπομοίραρχος12
Ό Μπούας Σπ., έκ Χειμάρρας τής Ηπείρου, από τάς άρχάς τοΰ Μακεδονικοΰ Άγώνος διεξήγαγε πολλάς μάχας ώς άρχηγός άνταρτικών σωμάτων
κατά των κομιτατζήδων, οι όποιοι δεν έτόλμων νά τόν άντιμετωπίσουν καί
τόν έπρόδωσαν εις τάς τουρκικάς άρχάς. ’Αμέσως άπεστάλη πολυάριθμος
τουρκικός στρατός εις τήν Πατετσίναν πλησίον τοΰ Όστρόβου (Άρνίσσης)
καί περικυκλώθη ύπ’ αύτοΰ. Διεξήχθη σφοδροτάτη καί φονικωτάτη μάχη,
κατά τήν όποιαν άνέτρεψε καί διεσκόρπισε τούς Τούρκους, άλλ’ έτραυματίσθη σοβαρώς εις τόν πόδα. "Αν καί εβασανίζετο άπό τό τραΰμα, άλλα καί
πάλιν κατά τόν ’Ηπειρωτικόν ’Αγώνα έλαβε μέρος προς άπελευθέρωσιν καί
τής ιδιαιτέρας αύτου πατρίδος.

σ.
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Μπούλακας ’Ιωάννης3
'Ο Μπούλακας Ίωάν. έκ Κρήτης, ώς άρχηγός σώματος έδρασεν εις τήν
περιφέρειαν Φλωρίνης καί Μπελκαμένης. Διεξήγαγε πολλάς μάχας κατά
τών Τούρκων καί κομιτατζήδων μέ λαμπρά αποτελέσματα. Συνειργάσθη με
τόν Παύλον Μελάν, Καούδην Εύθ., Ρούβαν (Κατεχάκην), Σκαλίδην καί
άλλους.
Μπούντας Χρήστος (όπλίτης)
Ό Μπούντας Χρ. έκ Βλαδόβου (’Άγρα) τής ’Εδέσσης, έλαβε μέρος
εις τόν Μακεδονικόν ’Αγώνα ώς όπλίτης εις τό σώμα τοΰ ’Ακρίτα (Μαζαράκη Κων.) Είς τάς μάχας ήτο τολμηρός καί γενναίος. Κατά τόν Βαλκανοτουρκικόν πόλεμον έλαβε μέρος ώς έφεδρος άνθυπολοχαγός.
1. Τ σ ά μ η έ.ά., σ. 179.
2. D a k i n, ’έ.ά., a. 201, 217, 221, 233-235, 442, Τ σ ά μ η, έ.ά., σ. 225, 228, 230-231,
269, 272-273, 284, 287, 300, Μαζαράκη-Αίνιάνος, έ.ά., σ. 38, 88.
3. Dakin, έ.ά., σ. 222, 224-225. Π. Οικονόμου, έ.ά., σ. 101-103.
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Μπούτσης Κυριάκος (όπλίτης)1
Ό Μπούτσης Κυρ. έκ Στρεμπένου (Άσπρογείων) προ τού 1903 ύπήρξεν όπλίτης του καπετάν Βαγγέλη Νικολάου έκ Στρεμπένου καί το 1904 ό
πλίτης τοΰ σώματος Π. Μελά. Είργάσθη καθ’ δλην σχεδόν τήν διάρκειαν
τοϋ Μακεδονικού Άγώνος είς τα σώματα τοΰ Ρούβα (Κατεχάκη Γεωργίου),
Πούλακα Βασ., Σκαλίδη Γεωργίου καί Βάρνα Γεωργίου. Εις τήν μάχην τοΰ
Λεχόβου (Καστανοχωρίου) ήχμαλωτίσθη καί άπεβίωσεν είς τάς φυλακάς τοΰ
Μοναστηριού τό 1907.
σ. 74

Μπρούφας Άθανάσ.12
Ό Μπρούφας Άθαν. έκ τοΰ χωρίου Ζήση των Γρεβενών, γηραιός αρ
ματολός, έκλήθη ύπό τοΰ έν Άθήναις Μακεδονικού Κομιτάτου καί άνεκηρύχθη αρχηγός τής περιφερείας Περιστεριού καί Πισοδερίου. Πολέμων
λυσσωδώς τούς κομιτατζήδες, ή δράσις του έπεξετάθη μέχρι τοΰ Ντεμίρ
Καπού (Στόβοι, Σιδηραΐ Πύλαι Άξιοΰ), όπου είς μάχην μετά πολυαρίθμου
τουρκικοΰ στρατού έπεσεν ήρωϊκώς μαχόμενος, πληγείς είς τήν κεφαλήν
διά σφαίρας τοΰ έχθροΰ.
Νάτσης ’Ιωάννης3
Ό Νάτσης Ίωάν., έκ Στρεμπένου (Άσπρογείων), προ τοΰ 1903 ύπήρξεν
όπλίτης τοΰ καπετάν Βαγγέλη έκ Στρεμπένου. Τό 1904 ύπήρξεν όπλίτης τοΰ
σώματος τοΰ Π. Μελά. Είργάσθη καθ’ δλην τήν διάρκειαν τοΰ Μακεδονι
κού Άγώνος. Έφόνευσε πολλούς Βουλγάρους προς έκδίκησιν διά τον φό
νον συγγενών του καί άλλων ένθουσιωδών 'Ελλήνων όμοχωρίων του. Διά
τοΰτο, μετά τό τουρκικόν σύνταγμα τοΰ 1908, άγρίως κατεδιώχθη καί έδολοφονήθη δι’ ένέδρας υπό τών Βουλγάρων.
Νέσιος Νικόλαος4
Ό Νέσιος Ν., έκ Μεγ. Λειβαδιών τής περιφερείας Γευγελής, ώς οπλαρ
χηγός τοΰ σώματος τοΰ άρχηγοΰ Κάδρου (Μωραΐτου Μιχ.) καί κατόπιν
μέ αύτοτελές σώμα ώς καθαρώς Μακεδόνων, διεξήγαγε πολλάς μάχας κατά
1. Μετάλλινο ϋ, 6.ά., σ. 48-49, Τ σ ά μ η, ε.ά., σ. 187.
2. Μετάλλινο 0, ε.ά., σ. 9-10. Βλ. τό σχετικό άρθρο τοϋ ’Αθ. Γιομπλάκ η, ’Αθανάσιος Μπρούφας, «Μακεδονική Ζωή» 25(1968)22-23, Ή έπανάσταση τής
Μακεδονίας, ύπό τοϋ είδικοΰ απεσταλμένου τού «Άστεως», Άθήναι 1896, σ. 5 κ.έ., Ά ρ ι
στό τ. Χρ. Κωστοπούλου, Ή συμβολή τής Δυτικής Μακεδονίας είς τούς α
πελευθερωτικούς αγώνας τοϋ Έθνους, Θεσσαλονίκη 1970, σ. 151, Dakin, 6.ά., σ. 35,
139, Μαζαράκη-Αίνιδνος, ε.ά., σ. 6, 56, X. Γεωργίου, 6.ά., σ. 21, Τ σ άμ η, 6.ά., σ. 44, 64-66, 227, Γ. Λυριτζή, Ή ’Εθνική Εταιρεία καί ή δράσις αύτής,
σ. 22-28.
3. D a k i η, έ.ά., σ. 123, Π. Τ σ ά μ η, ε.ά., σ. 187.
4. Τ σ ά μ η, 6.ά., σ. 392.
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των κομιτατζήδων, των οποίων ήτο φοβερός διώκτης. Είς τήν μάχην Βάλια
Στάκα τοϋ Παΐκου ορούς μετά πολυαρίθμου τουρκικού στρατού περικυκλω
θείς, συνελήφθη μετά των Γκόνου, Πελτέκη, Άναστ. Μπέλη, Στεργ. Δ.
Μπαρτζιά καί Νικ. Δ. Μπαρτζιά. Πάντες άπεφυλακίσθησαν κατά το τουρ
κικόν σύνταγμα τό 1908.
75

Νικηφόρος (Δεμέστιχας ’Ιωάν.)1, ανθυποπλοίαρχος
Ό Νικηφόρος I., έκ Κρήτης, άπεστάλη είς τήν Μακεδονίαν ως αρχηγός
σώματος διά τήν καταπολέμησιν των κομιτατζήδων, όπου είργάσθη δραστηρίως καί άποτελεσματικώς. Ή μεγαλυτέρα δράσις του ύπήρξεν εις τήν
λίμνην των Γιαννιτσών, τήν οποίαν οί κομιτατζήδες είχον οχυρόν καί άπόρθητον όρμητήριον. Έκεΐ συνειργάσθη μέ τούς Κάλλαν (Σάρρον Κ.), Γκόνον Γιώτα, ’Άγραν (Τέλλον Άγαπηνόν), Λύκαν καί άλλους.
Νικολούδης Έμμ.12
Ό Νικολούδης Έμμ., έκ Κρήτης, ώς οπλαρχηγός έδρασεν είς τήν πε
ριφέρειαν Φλωρίνης μετά τοϋ αρχηγού Σκαλίδη Γ. Ύπήρξεν γενναίος, τολ
μηρός καί ορμητικός. Προδοθέντες υπό Βουλγάρων συνεπλάκησαν μετά
πολυαρίθμου τουρκικού στρατού είς τό Γκορνίτσοβο (Κέλλην). Τό σώμα
του έξ 20 άνδρών κατεστράφη όλο, πλήν ενός, καί αύτός επεσεν ήρωϊκώς
μαχόμενος.
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Νικοτσάρας Παντελής (Γραικός)3
Ό Νικοτσάρας Παντ. έκ Στρωμνίτσης, μαθητής άκόμη ένετάχθη είς
βουλγαρικόν σώμα τοϋ Τσερνοπέεφ. Ίδών όμως ότι ό άγών έστρέφετο κατά
τών Ελλήνων, εις τάς ένεργείας των / έδειξεν δυσφορίαν, διά τοΰτο άπεστά
λη είς τήν Βουλγαρίαν. Έκεΐθεν έδραπέτευσε καί ένετάχθη είς τά έλληνικά
σώματα ώς οπλίτης τοϋ Κατσίγαρη, Παπαμελέκου, Γκόνου Γιώτα είς τήν
λίμνην τών Γιαννιτσών. Διά τήν γενναιότητά του άνεκηρύχθη οπλαρχηγός
καί εδρασεν είς τήν περιφέρειαν τής Στρωμνίτσης. Είς μάχην μετά τουρκι
κού στρατοΰ εδρεν ήρωϊκόν θάνατον.
Νταβέλης Γεώργιος4
Ό Νταβέλης Γ. έκ Μεγ. Λειβαδιών τής περιφερείας Γευγελής, κατ’
1. D a k i n, έ.ά., σ. 274-275, 280-286, Παπατζανετέα, έ.ά.. σ. 33, 37, 41,
43. Τ σ ά μ η, ε.ά., σ. 343, 352-354, 387, 393, 397, Κακκάβου, ε.ά., σ. 111, 143, 144144, 173.
2. D a k i η, ε.ά., σ. 256-257, 363, 373-374, Άργυροπούλου, ε.ά., σ. 41,
X. Ν ά λ τ σ α, ε.ά., σ. 30, Τ σ ά μ η, ε.ά., σ. 384-385, 420-422, 425, 433.
3. Πρόκειται >ιά τον Παπαϊωάννου Παντελή μετά ψευδώνυμα Γκρέκος καί Νικοτσάρας.
Μετάλλινο ϋ, έ.ά., σ. 20, D a k i η, ε.ά., σ. 251, 274-275, 285, Τ σ ά μ η, έ.ά.,
σ. 292, 354, 386, 394, 400-401.
4. Βλ. τό άρθρον τοϋ Ά θ. Γ ι ο μ π λ ά κ η, Γεώργιος Νταβέλης, «Μακεδονική
Ζωή» 32(1969)6-13. Τ σ ά μ η, έ.ά., σ. 68.
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άρχάς ένετάχθη ώς οπλίτης εις το σώμα τοϋ Κόδρου (Μωραΐτου Μ.). Διά
τήν ικανότητά του καί γενναιότητά του άνεκηρύχθη όπλαρχηγός με σώμα
καθαρώς Μακεδόνων. Εις μάχην τοϋ Παΐκου όρους μετά πολυαρίθμου στρα
τού συνελήφθη αιχμάλωτος μετ’ άλλων, έφυλακίσθη καί άπεφυλακίσθη τό
1908 κατά τό τουρκικόν σύνταγμα.
Νταηλάκης Νικόλαος1
Ό Νταηλάκης Ν. ύπήρξεν εκ των άρχαιοτέρων οπλαρχηγών καί έδρασεν καθ’ ολην τήν διάρκειαν του Μακεδονικού άγωνος εις πολλάς περιφέ
ρειας. Διεξήγαγε πολλάς μάχας καί έπέφερε μεγάλας καταστροφάς εις τούς
κομιτατζήδες. ’Αλλά καί μετά τήν άνακήρυξιν του τουρκικού συντάγματος,
κατ’ εντολήν των Μακεδονικών κομιτάτων Μοναστηριού καί ’Αθηνών, εδρασεν ώς άρχηγός ενόπλου σώματος άπό τό 1909 μέχρι τοϋ 1912 καί 1913.
σ. 77

Ντάλης (Τσιρογιάννης Βλάσ.)12, υπολ/γός
'Ο Ντάλης Βλ. άπεστάλη ύπό τοϋ έν Άθήναις Μακεδονικοϋ κομιτάτου
ώς οργανωτής σωμάτων είς τήν περιφέρειαν Στρωμνίτσης υπό τήν ιδιότητα
τοϋ Διευθυντοΰ τοϋ Σχολείου. Είργάσθη μετ’ άπαραμίλλου δραστηριότητος,
προσέφερε μεγίστας ύπηρεσίας καί έξετέλεσε πλεΐστα εθνικά καί κοινω
νικά έργα. Διά τοΰτο κατέκτησε τήν άγάπην πάντων.
Νταλίπης Δημ.3
Ό Νταλίπης Δ., εκ Γάβρου (Γαβρέσι) των Κορεστίων όρέων, κατ’ άρ
χάς εζη κλέφτικον βίον μετά τοϋ Κώττα καί Νταβέλη τιμωροϋντες τούς
Τούρκους. Μετά τήν έμφάνισιν των έλληνικών σωμάτων τό 1904 ήνώθησαν
μέ αυτά. Έκτιμηθείς δε υπό των αρχηγών του διά τήν πολεμικήν τέχνην ά
νεκηρύχθη όπλαρχηγός. Διεξήγαγε πολλάς μάχας, εις δέ τήν μάχην τοϋ
Όστιμα (Τριγώνου), διά νά ένθαρρύνη τά παλληκάρια του, όρμήσας κατά
των Τούρκων, έπλήγη θανασίμως.
Ντόγρας Κωνσταντίνος, εφεδρος άνθυπολοχαγός4
Ό Ντόγρας Κωνστ. ώς όπλαρχηγός εδρασε καθ’ όλην τήν διάρκειαν
τοϋ Μακεδονικού Άγωνος 1903-1908. Διεξήγαγε πολλάς πολεμικός έπιχειρήσεις καί διεκρίθη εις ολας τάς κατά των κομιτατζήδων μάχας καί ιδίως
1. Ά. Μ ε τ α λ λ ι ν ο C, ε.ά., σ. 29. Μ ό δ η, Μακεδονικός ’Αγών καί Μακεδόνες ’Αρχηγοί, σ. 196-215, Dakin, ë.à., σ. 131, 133, 181, 222, 254, Π. Τ σ ά μ η, ε.ά.,
σ. 249, 306, 330.
2. D a k i η, ε.ά., σ. 201, 251, Τ σ ά μ η, ε.ά., σ. 269, 400, 426.
3. Μετάλλινο Ü, ε.ά., σ. 22, Dakin, 6.ά., σ. 132-133, 181, 183, Τ σ ά μ η,
ε.ά., σ. 141, 200, 209, 240, 264, 330, 369.
4. D a k i n, ë.à., σ. 262, T σ ά μ η, ε.ά., σ. 240, 264, 332, 414. Μετάλλινο 0,
ë.à., σ. 27-28.
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εις τήν μεγάλην μάχην τής Πρεκοπάνας (Περικοπής), κατά τήν οποίαν κατετρόπωσε τήν βουλγαρικήν συμμορίαν.
78

Νταφώτης ’Ιωάννης1
Ό Νταφώτης ’Ιωάννης ως οπλαρχηγός εδρασεν είς τάς περιφερείας
Χαλκιδικής καί Σερρών μέ εξαιρετικήν δραστηριότητα κατά των Τούρκων
καί κομιτατζήδων καί ιδίως είς τήν παρά τήν Μονήν τής 'Αγίας ’Αναστα
σίας χαράδραν κατά τουρκικού στρατού, είς τήν όποιαν έπέδειξεν εξαιρε
τικήν ανδρείαν.
Ξανθόπουλος Κωνσταντίνος ή Ρίζος12
Ό Ξανθόπουλος Κ. έκ Σαμαρίνης Γρεβενών ως οπλαρχηγός εδρασεν
είς τάς περιφερείας Γρεβενών, Έλασσόνος, Φλωρίνης καί Περιστεριού. Διεξήγαγε πολλάς πολεμικός επιχειρήσεις κατά Τούρκων καί κομιτατζήδων
μετά μεγάλης όρμητικότητος. Συνειργάσθη μέ τούς Μάλλιον (Δούκαν Στ.),
Καούδην Εύθ., Βέργαν (Μάνον Πέτ.) καί άλλους.
Ξηρούχας Βασίλειος
Ό Ξηρούχας Β. ώς οπλαρχηγός σώματος εδρασεν είς πολλάς περιφέ
ρειας καί καθ’ όλην τήν διάρκειαν τού Μακεδονικού Άγώνος 1903-1909.
Προς άποτελεσματικωτέραν καταπολέμησιν των κομιτατζήδων συνειργάσθη
μέ τούς περισσοτέρους άρχηγούς καί όπλαρχηγούς τής Δυτικής Μακεδο
νίας.

Ξυνογαλάς Νικόλαος3
Ό Ξυνογαλάς Ν. ώς ομαδάρχης τού σώματος Γαρέφη Κωνστ. είργάσθη
. 79 μετ’ άπαράμιλλον δραστηριότητα καί έπέδειξεν εξαιρετικήν / γενναιότητα
καί ιδίως είς τήν συμπλοκήν είς τά κονάκια (καλύβια) των κτηνοτροφών
Γαρυφαλαίων καί τήν έξόντωσιν των άρχικομιτατζήδων Λούκα καί Καρατάσιου, κατά τήν όποιαν έφονεύθη μετά τού Κωνστ. Γαρέφη.
Παναγιωτόπουλος Άνδρέας4
Ό Παναγιωτόπουλος Άνδρ., έκ Κλεισούρας τής Δυτικής Μακεδονίας,
τό 1904 συνηντήθη μέ τό σώμα τοϋ Παύλου Μελά καί ένθουσιασθείς ένετάχθη είς τό σώμα τού Ρούβα (Κατεχάκη). Παρ’ αύτοϋ έζήτησε 5 άνδρας,
μέ τούς όποιους έφόνευσε τόν βοεβόδαν Μπαμπαΐτην καί 7 κομιτατζήδας
μεταβαίνοντας είς Ζαγορίτσανην (Βασιλειάδα). Τόν Νοέμβριον μήνα πρώ
1. Μετάλλινου, ε.ά., σ. 40, Μαζαράκη-Αίνιάνος, ε.ά., σ. 37, 87-89,
Dakin, ε.ά., σ. 217, 219, 221, 237, 373, Τ σ ά μ η ε.ά., σ. 271, 278-283.
2. Π. Τ σ ά μ η, ’έ.ά., σ. 148, Ά. Μετάλλινο 0, ε.ά., σ. 38.
3. D a k i η, ε.ά., σ. 365, Τ σ ά μ η, έ.ά., σ. 428, Κακκάβου, ε.ά., σ. 120.
4. Πλούσια βιογραφικά στοιχεία γι’ αυτόν Ά. Μετάλλινου, ε.ά., σ. 57-62.
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τος εισέρχεται εις οικίαν του χωρίου Ζελενίκ (Σκλήθρον), όπου εΐχον συγκεντρωθή 18 κομιτατζήδες μετά του βοεβόδα Μπιτσάνη Λάζου, τούς όποι
ους κατέσφαξε τή συνεργασία άνδρών του Εύθ. Καούδη καί Πούλακα Βασ.
Διά τα κατορθώματα ταΰτα ό Ρούβας τον άνεκήρυξεν οπλαρχηγόν.
Παναγιώτου Νικόλαος1
Ό Παναγιώτου Νικ., έξ ’Αγρίνιου, ένετάχθη ώς οπλίτης τού Γκογκολάκη (Μητρούση). Έλαβε μέρος είς πολλάς μάχας, εις μίαν των όποιων με
τά τουρκικού στρατού συνελήφθη αιχμάλωτος καί άπηγχονίσθη είς τάς Σέρρας.
σ. 80

Πανόπουλος ’Απόστολος12
Ό Πανόπουλος Άπ., έκ Στρεμπένου (Άσπρογείων), κατ’ άρχάς είργάσθη ώς τροφοδότης των σωμάτων μας καί κατόπιν ώς όπλίτης. Είς μάχην
μετά τουρκικού στρατού συνελήφθη αιχμάλωτος, αλλά διαφυγών έσχημάτισε μικρόν σώμα έξ εντοπίων, μέ τό όποιον συνήψε πολλάς μάχας μετά κο
μιτατζήδων. 'Ως ήτο ορμητικός, είς μίαν μάχην όρμήσας όρθιος, έφονεύθη.
Πανουσόπουλος Β., άνθυπολοχαγός3
Ό Πανουσόπουλος Β. ώς οπλαρχηγός εδρασεν είς τά Κορέστια καί τήν
Πρέσπαν, όπου κατά συμπλοκήν μετά πολυαρίθμου τουρκικού στρατού ήχμαλωτίσθη. Προ τής ένοπλου δράσεώς του έχρησιμοποιήθη υπό των κομι
τάτων ’Αθηνών καί Μοναστηριού ώς έθνεργάτης ύπό τήν ιδιότητα τού Διευθυντού σχολείου έν Φλωρίνη καί ώς Γραμματεύς τού Ελληνικού Προξε
νείου Ραιδεστοΰ.
Παπαδάκης ’Αντώνιος4
Ό Παπαδάκης ’Αντώνιος, έκ Κρήτης, ώς οπλαρχηγός τού σώματος
Μακρή (Δικωνύμου Γ.) έλαβε μέρος είς πολλάς μάχας, διακριθείς διά τήν
πολεμικήν έμπειρίαν του καί τήν γενναιότητα. Συνειργάσθη μέ τούς Κατσίγαρην Έμμ., Πέρδικαν (Νεράντζην Π.), Λουκάν Κόκκινον καί άλλους.

Παπαζαχαρίου "Αγγελος (Καθηγητής)5
'Ο Παπαζαχαρίου ’Άγγ. διωρίσθη υπό τού Πατριαρχείου Κωνσταντισ. 81 νουπόλεως / ώς Γενικός Επιθεωρητής τών Δημοτ. σχολείων τής Μακεδονίας
1. Τ σ ά μ η, έ.ά., σ. 404.
2. Μετάλλινου, ε.ά., σ. 53.
3. "Ε.ά., σ. 242, 299.
4. Έ.ά., σ. 265.
5. Μετάλλινο δ, έ.ά., σ. 26-27 Dakin, ε.ά., σ. 198, Ζ ά ν ν α, ε.ά., σ. 8, Μ αζαράκη-ΑΙνιάνος, έ.ά., σ. 31, 38, 63, 65, 89, Τ σ ά μ η, έ.ά., σ. 158, 226, Κακ
κάβου, ε.ά., σ. 148.
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καί ύπό τήν ιδιότητα ταύτην συνετέλεσεν είς τήν προπαρασκευήν του έλληνικοΰ πληθυσμού διά τον ένοπλον άγώνα προς άντιμετώπισιν των κομι
τατζήδων καί προσέφερεν υπηρεσίαν ύψίστης σημασίας.
Παπαϊωάννου Νίκανδρος1
Ό Παπαϊωάννου Νίκανδρος, εκ Καβακλή τής Βορείου Θράκης, τό
1906 άπεστάλη ύπό του έν Άθήναις Μακεδονικού κομιτάτου ως πράκτωρ
του Μακεδονικού Άγώνος εις τό Σούμποσκον (’Αριδαίαν) Καρατζιόβας ύπό
τήν ιδιότητα τού Διευθυντοΰ τού σχολείου. Κατόπιν διαταγής τού έλληνικοΰ
προξενείου Θεσσαλονίκης, έχειροτονήθη ίερεύς καί ’Αρχιερατικός ’Επί
τροπος Καρατζιόβας (Άλμωπίας), καί ύπό τήν ιδιότητα ταύτην καί υπό τό
ράσον προσέφερεν άνεκτιμήτους έθνικάς υπηρεσίας.
Τήν πολυτιμοτέραν υπηρεσίαν προσέφερε μέ τήν κατάληψιν τής Καρατζόβας (Άλμωπίας). Ένδυθείς στολήν όπλαρχηγοΰ καί τεθείς επί κεφα
λής αντάρτικού σώματος, ύψωσε τήν Ελληνικήν σημαίαν πριν ή οί Σέρβοι
προφθάσουν νά καταλάβουν ταύτην.
Παπαϊωάννου Γεώργιος, έπιλοχίας
Ό Παπαϊωάννου Γεώργιος, έκ Γαρδικίου τής Ααρίσης, ύπηρέτησεν ώς
ομαδάρχης είς τό σώμα τού Μάλλιου (Στ. Δούκα). Έλαβε μέρος εις πολλάς
μάχας, άλλά διεκρίθη διά τήν γενναιότητα είς τήν κατά τών κομιτατζήδων
μάχην είς ’Όντρια, όπου έφονεύθη τήν 30/4/1905.
σ. 82

Παπαμαλέκος Λεωνιάς1
2
Ό Παπαμαλέκος Λ., έκ Κρήτης, έδρασεν ώς οπλαρχηγός σώματος είς
πολλάς περιφερείας καί έτιμώρησε πολλούς Βουλγάρους τής περιφερείας
Γευγελής καί Βογδάντσης. Συνειργάσθη μέ τούς Καραΐσκάκην Γεώργ., Καραπάνον Χρ., Σιωνίδην Μιχ. καί άλλους.
Παπακυριαζής Σπΰρος3
'Ο Παπακυριαζής Σπ. ώς όπλαρχηγός σώματος έδρασε καθ’ όλην τήν
διάρκειαν τού Μακεδονικού Άγώνος, άναλαβών δράσιν έκ τών πρώτων.
Διεξήγαγε πολλάς καρποφόρους μάχας, κατατροπώσας πολλάς συμμορίας
κομιτατζήδων τή συνεργασία τού Καούδη Εύθυμ., ’Ακρίτα (Μαζαράκη
Κων.) Γκούρα (Παπαβιέρου Δ.), Γαρέφη Κ. καί άλλους.
Παπαστέφανος 'Ιερεύς
Ό Παπαστέφανος, έκ Μιρόφτσα τής Γευγελής, συγκαταλέγεται μεταξύ
1. Γνωστός ώς Παπανίκανδρος Παπαϊωάννου, Τ σ ά μ η, ε.ά., σ. 392.
2. Έ.ά., σ. 179, 228, 230-231, 291.
3. Μαζαράκη-Αίνιάνος, ε.ά., σ. 38-39, Τ σ ά μ η, ε.ά., σ. 289.
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των εθνομαρτύρων. Έκάη ζών κρεμασμένος με τήν κεφαλήν προς τα κάτω,
άφοϋ προηγουμένως έβασανίσθη άπανθρώπως μέ δαρμούς μέχρις αίμοπτυσίας, μέ αγκίδας κάτωθεν των ονύχων, μέ ζέον έλαιον είς το σώμα καί άλλα
πολλά καί τούτο διότι δέν έδέχετο νά γίνη Βούλγαρος.
Παπατζανετέας Παναγιώτης, λοχαγός1
Ό Παπατζανετέας Π., έκ Κρήτης, ως οπλαρχηγός εδρασεν είς τήν λί
μνην των Γιαννιτσών πρός έκδίωξιν των εν αυτή έγκατεστημένων κομιτα
τζήδων εις καλύβας ώχυρωμένας. Έδρασε καί είς τάς περιφέρειας Ναούσης,
Βέροιας, ’Εδέσσης καί άλλας άποτελεσματικώς καί καρποφόρως.
σ. 83

Παρασκευαΐδης Σπυρος12
'Ο Παρασκευαΐδης Σπ., έκ Λαιμού τής Πρέσπας, έχρημάτισε ώς πρωτοπαλλήκαρον τού καπετάν Κώττα. Ευρισκόμενος μετά 15 άνδρας είς δά
σος παρά τό χωρίον Όστιμα (Τρίγωνον), προδοθείς ύπό Βουλγάρων, περιεκυκλώθη υπό 100 περίπου κομιτατζήδων τού Πόπωφ. Διεξήχθη κρατερά καί
λυσσώδης μάχη, κατά τήν διάρκειαν τής όποίας ό Κώττας, ευρισκόμενος
εκεί πλησίον, διά τόλμηράς καί ορμητικής έπιθέσεως, διέσπασε τήν γραμ
μήν των κομιτατζήδων, διεσκόρπισεν αυτούς καί διεσώθη τό σώμα τού Παρασκευαΐδη. Είς τήν Ράχην παρά τό χωρίον Ποπλί επεσεν ήρωϊκώς.
Πελτέκης Γκόνος3
Ό Πελτέκης Γκόνος εξ ’Όσιανης (’Αρχαγγέλου) Γευγελής, κατ’ άρχάς
ένετάχθη είς τό σώμα τού Κάδρου (Μωραΐτου Μιχ.), ύπό τού οποίου άνεκηρύχθη ομαδάρχης καί τέλος οπλαρχηγός. Έλαβε μέρος είς πολλάς μάχας
κατά κομιτατζήδων καί άνδραγάθησε. Κατόπιν διαταγής τού ’Αρχιερατικού
Επιτρόπου Γευγελής συνειργάσθη μετά τουρκικού στρατού ώς δήθεν οδη
γός καί ύπήρξεν ό αίτιος τής καταστροφής είς τό χωρίον Σμώλ (Μικρό Δά
σος) ολοκλήρου τής εξ 120 κομιτατζήδων συμμορίας τού βοεβόδα Γιόβα
καπετάν, είς Καρά-Σούλι (Πολυκάστρου), ύπό τουρκικού στρατού. Τόν
βοεβόδα έφόνευσεν ίδιοχείρως ό Πελτέκης. Είς μάχην μετά τουρκικού στρα
τού ήχμαλωτίσθη καί άπεφυλακίσθη τό 1908 κατά τό τουρκικόν σύνταγμα.
Κατά τόν Βαλκανικόν πόλεμον τού 1912 έχρησίμευσε τό σώμα του ώς εμπρο
σθοφυλακή τού έλληνικοΰ στρατού άπό Σαραντάπορον μέχρι Γιαννιτσών.
1. Dak in, ε.ά., σ. 213. Παπατζανετέα, 6.ά., σ. 40,43, 45, K. I. Μαζαράκη-Αίνιάνος, ε.ά., σ. 101. Ζ ά ν ν α, ε.ά., σ. 25, 37, 60-61, 68, 79, Σ τ a υ ρ οπ ο ύ λ ο υ, έ.ά., σ. 54, Τ σ ά μ η, ε.ά., σ. 335, 338, 342-352, 358, 393, 395, 428, Κακ
κάβου, 6.ά., σ. 110.
2. Ή οικογένεια Παρασκευαΐδη καταγόταν άπό τό Λαιμό της Φλώρινας (Π. Τ σ ά μ η,
ε.ά., σ. 155).
3. Τ σ ά μ η, ε.ά., σ. 392.
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Πέρδικας (Νεράντζης Παύλος)1
'Ο Πέρδικας Κ., εκ Σιατίστης, ώς οπλαρχηγός εδρασεν εις Καστανο
χώρια, Πρέσπαν, Μορίχοβον, Κοζάνην καί εις άλλα μέρη. Εις το Μουρίκι,
πλησίον τοϋ Βλάτση, την 6-8-1905 συνήψε μάχην μετά τουρκικού στρατοϋ,
είς τήν οποίαν ελαβον μέρος καί οί Τρομάρας (Σωτηριάδης Έμμ.) καί Φαρμάκης (Κούντουρας Ήλ.). Εις Πρεκοπάναν (Περικοπήν) κατετρόπωσε βουλ
γαρικήν συμμορίαν. Έφονεύθη τό 1909 είς Σιάτισταν υπό Τούρκου άστυνομικοΰ.
Περήφανος (Στέργιος Νταούτης)12
Ό Περήφανος Στ. ώς οπλαρχηγός εδρασεν είς τάς περιφερείας Φλωρίνης, Μοριχόβου, Ναούσης μετά μεγάλης δραστηριότητος. Συνειργάσθη
μέ τούς Κατσίγαρην, Καλογεράκην Άντ., ’Άγραν (Τέλλον Άγαπηνόν) καί
άλλους. "Ελαβε μέρος καί είς τήν λίμνην τών Γιαννιτσών μετά τού Καψάλη
(Πραντούνα Χρ.).
Πετρίλος (Μπουκουβάλας Κωνστ.), ύπολοχαγός3
'Ο Πετρίλος ώς αρχηγός σώματος εδρασεν είς τήν λίμνην τών Γιαννι
τσών τή συνεργασία καί συμπράξει τού Κάλλα (Σάρρου Κων.), Λύκα Π.,
Καψάλη (Πραντούνα Χρ.), ’Άγρα (Τέλλου Άγαπηνοΰ), Γκόνου Γιώτα καί
άλλων. Διεξήγαγε άλλεπαλλήλους μάχας κατά Τούρκων καί κομιτατζήδων,
πολεμήσας αυτούς λυσσωδώς καί μέ συντριπτικά αποτελέσματα.
Είς μάχην μετά Τούρκων έπεσεν ήρωϊκώς μαχόμενος.

σ. 85

Πετροπουλάκης Λεωνίδας
Πετροπουλάκης Παναγιώτης4
Οί δύο Πετροπουλάκηδες Λέων, καί Παναγιώτης είχον ένταχθή είς τό
σώμα τοϋ άρχηγοϋ Λίτσα καί εδρασεν είς τά Καστανοχώρια καί Κορέστια.
Τόν Μάϊον τοϋ 1906 σώμα τουρκικοϋ στρατοϋ 1.000 καί πλέον άνδρών έπετέθη έναντίον τοϋ σώματός των, τό όποιον άπέκρουσαν θαυμασίως. Τό σώ
μα των έπετέθη κατά βουλγαρικής συμμορίας κρυπτομένης εντός οικίας τοϋ
χωρίου Όσνίτσανης (Καστανοφύτου), τήν όποιαν συμμορίαν κατετρόπωσαν
καί άπεδεκάτισαν, πλήν όμως κατά τήν μάχην ταύτην επεσαν μαχόμενοι
καί ό Λίτσας καί οί δύο Πετροπουλάκηδες.

1. Έ.ά., σ. 240, 267, 382, 384-385, 417, 420-423, 434. Μετάλλινου, ε.ά., σ. 292. Βλ. Μετάλλινου, ε.ά., σ. 33 κ.έ.
3. D a k i η, 6.ά., σ. 274, 369, Τ σ ά μ η, 'έ.ά., ο. 282, 292.
4. D a k i η, ε.ά., σ. 264, Τ σ ά μ η, έ.ά., σ. 309, 313-314, 316.
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Πιτσούλας Ιωάννης, δημοδιδάσκαλος1
Ό Πιτσούλας Ίωάν., διδάσκαλος είς Γουμένισσαν, συνειργάσθη με
τον πράκτορα τής Γουμενίσσης Άγγελ. Σακελλαρίου. Άπηγχονίσθη υπό
των κομιτατζήδων εις πλάτανον έξωθεν τής Γουμενίσσης, έπιστρέφων έξ
έπισκέψεως χωρίων, εις τά όποια μετέβαινε διά νά ένθαρρύνη καί τονώση
τό έλληνικόν φρόνημα των κατοίκων αύτων.
σ. 86

Ποντικάκης Γεώργιος
Ό Ποντικάκης Γ., έκ Σελινοϋς τής Κρήτης, έλαβε μέρος ώς οπλίτης είς
πολλάς μάχας υπό τήν αρχηγίαν τοϋ Καούδη Εύθ. καί Βολάνη Γεωργ. Τό
1912 ένετάχθη είς τήν χωροφυλακήν καί εστάλη είς Θεσσαλονίκην. Καί
έλαβε μέρος είς τήν έκδίωξιν των Βουλγάρων καί διεκρίθη κατά τήν κατάληψιν του ταχυδρομείου, τό όποιον είχον καταλάβει οι Βούλγαροι.
Πούλακας ή Μπούλακας Βασίλειος1
2
Ό Πούλακας Β., έκ Κρήτης, έδρασεν ώς οπλαρχηγός εθελοντικού σώ
ματος έκ των πρώτων. Περιήλθε πολλάς περιφέρειας τής Δυτ. Μακεδονίας
πολέμων Τούρκους καί Βουλγάρους. Διεκρίθη διά τήν πολεμικήν του εμ
πειρίαν καί τόλμην.
Πύρζας Νικόλαος3
Ό Πύρζας Νικ. έλαβε μέρος είς τον Μακεδονικόν αγώνα έκ των πρώ
των μετά τοϋ Παύλου Μελά, τοϋ όποιου ύπήρξε διερμηνεύς καί ήτο τό δεξί
χέρι αυτοΰ. Κατόπιν έδρασεν ώς όπλαρχηγός σώματος με άριστα αποτε
λέσματα κατά των Τούρκων καί Βουλγάρων, έκ των όποιων έτιμώρησε πολ
λούς.

Ρέμπελος (Τσολακόπουλος Χρ.), ύπολοχαγός4
Ό Ρέμπελος ώς οπλαρχηγός σώματος ύπό τήν άρχηγίαν τοϋ Βάρδα
(Τσόντου Γ.) έδρασεν είς τά Κορέστια καί Μορίχοβον κατά των Τούρκων
σ. 87 καί Βουλγάρων μέ μεγάλας έπιτυχίας. / Τό σώμα του ένισχύθη καί μέ τούς
άνδρας τοϋ Βλαχογιάννη Γεωργ., άναχωρήσαντος διά τάς ’Αθήνας προς άνάπαυσιν. Συνειργάσθη μέ τόν Φιωτάκην Γ., Καραβίτην Ίωάν. καί άλλους.
1. Dakin, έ.ά., σ. 166.
2. Βλ. στή σελίδα 73.
3. Βλ. τή μελέτη τοϋ Πάνου Παπασταμάτη, Ό όπλαρχηγός καπετάν Λάκης Πύρζας, «’Αριστοτέλης» τεΰχος 20, έτος Δ', Φλώρινα 1960, σ. 80. D a k i η, ε.ά., σ.
143, 175-176, 180-181, 185, 189, 190-193, 226, 230, Άργυροπούλου, έ.ά., σ. 56,
Τ σ ά μ η, ε.ά., σ. 83, 133, 153, 162, 166, 168, 179, 187, 194-196, 200, 216, 240, 264, Ο ίκ ο ν ό μ ο υ, ε.ά., σ. 101-103.
4. Μ ό δ η, Ό Μακεδονικός ’Αγών καί ή Νεώτερη Μακεδονική Ιστορία, σ. 305,
Dakin, 'έ.ά., σ. 219, 222, 225-226, 231, 233, Τ σ ά μ η, έ.ά., σ. 250-254, 300, Κακκάβ ο υ, 'έ.ά., σ. 93, Οικονόμου, έ.ά., σ. 89-92.
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Ρίγανης (Κολίτσης Γεώρ.)1
Ό Κολίτσης Κ., έκ Λαμίας, ώς οπλαρχηγός εδρασεν εις την περιφέ
ρειαν Καστοριάς άπό τοΰ 1903 μέχρι του 1912. Διεξήγαγε πολλάς μάχας κα
τά Τούρκων καί Βουλγάρων, τούς όποιους κατετρόπωνε. Έτιμώρησε πολ
λούς καταδότας καί ένέπνευσε θάρρος εις τον έλληνικόν πληθυσμόν.
Ρούβας (Κατεχάκης Γεώρ.), άνθυπολοχαγός*2
Ό Ρούβας ώς οργανωτής καί αρχηγός σώματος εις τήν περιφέρειαν
Κλεισούρας έδρασε δραστικώτατα. Διεξήγαγε καρποφόρους μάχας, ιδίως
δέ εις μεν τό Ζέλενιτς (Σκλήθρον) μετά του Καούδη Εύθ. καί τού Πούλακα
Βασ. έξωλόθρευσεν ολόκληρον συμμορίαν κομιτατζήδων, είς δέ τήν Μπελκαμένην (Δροσοπηγήν) ολόκληρον τουρκικόν λόχον. Είς τήν μάχην τού
Ζέλενιτς έτραυματίσθη είς τήν χεϊρα.
σ. 88

Σακελλαρίου ’Άγγελος, ’Ιατρός3
'Ο Σακελλαρίου Άγγ., έκ Βιλλίων Άττικοβοιωτίας, ύπήρξεν ό πρώτος
εθναπόστολος είς τήν περιφέρειαν Γουμενίσσης άπό τού 1891, όπου έχάραξε
λαμπρός σελίδας εθνικής δράσεως. Άπό τάς άρχάς τοΰ Μακεδονικού άγώνος έγκατέστησε πυρήνας είς τά χωρία τής περιφερείας καί περιτρέχων τά
χωρία ύπό τήν ιδιότητα τοΰ ιατρού ένεψύχωσε τους "Ελληνας. Οί Βούλγαροι,
ίδόντες ότι ό Σακελλαρίου ήτο ό συνδετικός κρίκος των κατοίκων προς τήν
μητέρα Ελλάδα, προέγραψαν αυτόν καί τόν έδολοφόνησαν τήν 30 Νοεμ
βρίου 1905 δΓ ένέδρας.
Σημανίκας ’Ιωάννης4
Ό Σημανίκας ’Ιωάν., έκ Ναούσης, ώς οπλαρχηγός σώματος εδρασεν
είς τάς περιφερείας Μοναστηριού, Καστοριάς, Κορεστίων, Πρέσπας, Κα
τερίνης, Ναούσης, ώς καί είς τήν λίμνην των Γιαννιτσών. Μετέσχεν είς πολ
λάς μάχας κατά Τούρκων καί Βουλγάρων τή συνεργασία τοΰ Ρούβα (Κατεχάκη Γεωρ.), Καούδη Εύθ., Σκουντρή Έμμ., Καραλιβάνου καί άλλους, ιδίως
είς τάς φονικωτάτας μάχας τοΰ Όστιμα (Τρίγωνον) κατά τών συμμοριών
Μητροβλάχου καί Κουρσάκωφ, ώς καί είς τό Ζέλενιτς (Σκλήθρον) κατά
Τούρκων.
Ι.'Ο Κολίτσης καταγόταν από τήν Χαλάρα Καστοριού καί όχι άπό τή Λαμία.
Dakin, έ.ά., σ. 181, Τ σ ά μ η, ε.ά., σ. 156, 330.
2. Άργυροπούλου, ε.ά., σ. 41, Παπατζανετέα, ε.ά., σ. 3, 10, 21, 25,
Γερμανού Καραβαγγέλη, ε.ά., σ. 37-38, Dakin, ε.ά., σ. 181, 192, 215,
219, 236, 307, Τ σ ά μ η, ε.ά., σ. 200, 202-206, 208-214, 222-223, 234, 239-240, 250, 255,
259, 289, 300, 338-341, 349, 374, Μαζαράκη-Αΐνιάνος, ε.ά., σ. 75, 83-84, Ο ίκ ο V ό μ ο υ, 6.ά·, σ. 77-78.
3. Τ σ ά μ η, ε.ά., σ. 157, 270.
4. "Ε.ά., σ. 180, 182, 208, 338, 339, 342, 426, 429, 433, Μετάλλινου, ε.ά., σ. 26-27.
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Σιμός (Γκράτσος Στογιάννου)1
Ό Σιμός, έξ Άρμένσκου ("Αλωνα) Φλωρίνης, προ του Μακεδονικού
Άγώνος υπηρέτησεν εις τό σώμα του Κώττα. Τό 1904 υπήρξε πρωτοπαλλήκαρον του Παύλου Μελά καί κατόπιν προήχθη είς οπλαρχηγόν. Ώς δέ γνωρίζων καλώς τό έδαφος, συνειργάσθη μέ πολλούς αρχηγούς καί οπλαρχη
γούς. Τό 1913 κατά τον Έλληνοβουλγαρικόν πόλεμον έσχημάτισε εθελον
τικό σώμα προς καταδίωξιν τής συμμορίας του βοεβόδα Τσακαλάρωφ.
σ. 89

Σίνης (Κοντογούρης Νικόλαος), ύπολοχαγός12
Ό Σίνης άπεστάλη υπό του εν Άθήναις Μακεδονικού κομιτάτου εις
τό Μοναστήριον προς όργάνωσιν αντάρτικών σωμάτων, όπου είργάσθη
δράστηρίως καί προσέφερε πολλάς υπηρεσίας εις τόν άγώνα. Ώς όργανωτής
ύπήρξεν ό ένωτικός κρίκος τών σωμάτων μετά τών κατά τόπους οργάνων
τού άγώνος.
Σιωνίδης Μιχαήλ3
Ό Σιωνίδης Μιχ., εκ Βογδάντσης τής Γευγελής, κατ’ άρχάς ένετάχθη
είς τό σώμα του αρχηγού Ζήρα Γεώρ., κατόπιν είς τό σώμα τού Κατσίγαρη
Έμμ. καί τέλος έσχημάτισε ίδιον σώμα, μέ τό όποιον έλαβε μέρος είς τήν
πυρπόλησιν τού βουλγαρικού χωρίου Μαρβίντσα, είς έκδίκησιν τών ύπό
τών κομιτατζήδων φονευθέντων καί καέντων είς Γκίρτσισταν: τής διδασκαλίσσης Αίκατ. Χατζηγεωργίου έκ Γευγελής, τού διδασκάλου Κωνστ.
Σιωνίδου μετά τής ανηλίκου θυγατρός του Άνδρονίκης καί άλλων πέντε
Ελλήνων. Είς μάχην μετά τουρκικού στρατού συνελήφθη αιχμάλωτος καί
άπεφυλακίσθη τό 1908 κατά τό τουρκικόν σύνταγμα.

Σκαλίδης Γεώργιος4
Ό Σκαλίδης Γ. ώς αρχηγός σώματος έδρασεν είς τήν περιφέρειαν Φλωσ. 90 ρίνης. Διεξήγαγε πολλάς καρποφόρους μάχας. /Ήτο ορμητικός καί προέβαινεν είς παρακεκινδυνευμένα επιχειρήματα. Κατόπιν προδοσίας ύπό Βουλ
γάρων συνεπλάκη μετά τουρκικού στρατού εις τό Γκορνίτσοβον (Κέλλην),
όπου έπεσεν ήρωϊκώς μαχόμενος.
Σκλαβοΰνος, έπιλοχίας5
Ό Σκλαβούνος Δ. ώς όπλαρχηγός έδρασεν είς τήν περιφέρειαν Μορι1. Γκμάτσος ή Ίωαννίδης Σιμός. Τ σ ά μ η, έ.ά., σ. 140, 144, 166, 180, 200, 365,
370, 418, 433.
2. D a k i η, ε.ά., σ. 314, Τ σ ά μ η, ë.à., σ. 242, 265, 306.
3. Τ σ ά μ η, ε.ά., σ. 358, 392.
4. Μ ό δ η, ε.ά., σ. 308-309, Ν ά λ τ σ α, ë.à., σ. 30, D a k i η, ε.ά., σ. 255-256,
267-269, 373, Τ σ ά μ η, ε.ά., σ. 204, 267, 307, 328, 380.
5. D a k i n, ë.à., σ. 229, T σ ά μ η, ë.à., σ. 218, 316.
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χόβου. Δνεξήγαγε πολλάς καρποφόρους μάχας κατά των Τούρκων καί Βουλ
γάρων, ώς καί είς τάς τής Πρεκοπάνας (Περικοπής), τή συνεργασία τοϋ Ντο
γρά Κωνστ. καί Πέρδικα (Νεράντζη Παύλου) κατά των Βουλγάρων, καί τοϋ
Μουρικίου, τή συνεργασία τοϋ Τρομάρα (Σωτηριάδου Έμμ.) καί τοϋ Φαρμάκη (Κούντουρα Ήλ.)·
Σκουντρής Εμμανουήλ1
Ό Σκουνδρής Έμ. ώς αρχηγός σώματος εδρασεν εις τάς περισσοτέρας
περκρερείας τής Δυτικής Μακεδονίας διαπρέψας είς πολλάς μάχας κατά
Τούρκων καί κομιτατζήδων. Είς την μάχην τοϋ Όστιμα τών Κορεστίων όρέων ένέπεσεν είς ένέδραν τής υπό τοϋ βοεβόδα Μήτρου Βλάχου συμμορίας
καί έπολιορκήθη είς μίαν οικίαν, είς τήν οποίαν οί κομιτατζήδες εβαλον πΰρ,
αλλά διά τής τόλμης του καί τής γενναιότητάς του διεσώθη άβλαβης, φονεύσας καί πολλούς κομιτατζήδας, ώς καί μίαν Βουλγάραν γυναίκα, ή οποία
έκ τοϋ παραθύρου της τόν έπρόδιδε τήν στιγμήν τής φυγής του.
σ. 91

Σπηλιάδης Παναγιώτης, λοχαγός12
Ό Σπηλιάδης Παν. άπεστάλη υπό τοϋ έν Άθήναις Μακεδονικού κο
μιτάτου είς τό Μοναστήριον προς όργάνωσιν άνταρτικών σωμάτων μέ τό
ψευδώνυμον Παρασκευαΐδης, όπου είργάσθη δραστηρίως καί μετ’ ενθου
σιασμού.
Τό κέντρον τοϋ Μοναστηριού ύπήρξεν ό ένωτικός κρίκος τών σωμά
των μετά τών κατά τόπους οργάνων τοϋ άγώνος.
Σταύρου Άθ., λοχίας πυροβολικού3
Ό Σταύρου Άθ. ώς οπλαρχηγός σώματος υπηρέτησεν είς τό σώμα τοϋ
άρχηγοΰ Μάλλιου (Δούκα Στ.) καί έλαβε μέρος είς πολλάς μάχας κατά τών
Τούρκων καί κομιτατζήδων, ώς καί είς τάς μάχας τοϋ Όντρια καί τοϋ Λεχόβου (Καστανοχωρίου), είς τάς όποιας έπέδειξε άπαράμιλλον τόλμην καί
πολεμικήν εμπειρίαν. Έφονεύθη έν Μικρά ’Ασία ώς άξιωματικός.
Τάνης Χρήστος4
Ό Τάνης Χρ., έκ Στρωμνίτσης, εδρασεν ώς ομαδάρχης υπό τάς διαταγάς τοϋ Ντάλη (Τσιρογιάννη Βλασ.). Διεξήγαγε πολλάς μάχας κατά τών
Τούρκων καί κομιτατζήδων μέ λαμπρά αποτελέσματα άπ’ άρχής μέχρι τέ
λους τοϋ Μακεδονικοϋ Άγώνος καί έτιμώρησε πολλούς Βουλγάρους.
1. D a k i η, ε.ά., σ. 252, Τ σ ά μ η, ε.ά., σ. 180, 182-183, 186, 240, 264, 267, 295,
338-339, 342-378, 418, 433.
2. D a k i η, ε.ά., σ. 203, Τ σ ά μ η, 6.ά., σ. 242, 306, 430, Κακκάβου, ε.ά.,
σ. 176.
3. Π. Τ σ ά μ η , έ.ά., σ. 219.
4. Μεταίλινοϋ, ε.ά., σ. 39.
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Ταΰγετος (Μαντούβαλος Θεόδωρος), λοχίας1
Ό Ταΰγετος Θ. ώς οπλαρχηγός σώματος υπό την άρχηγίαν του Γέρμα
σ. 92 (Τσοτάκου Νικολάου) εδρασεν εις την περιφέρειαν/τοϋ Βογατσικοϋ, όπου διεξήγαγε πολλάς μάχας κατά των Τούρκων καί κομιτατζήδων. Έτραυματίσθη
τετράκις. Εις τήν μάχην τής Λοσνίτσης (Γέρμα) έτραυματίσθη σοβαρώς θελήσας νά διασώση τόν άρχηγόν του Γέρμα τραυματισθέντα έπίσης σοβαρώς.
Τερτίκας Χαράλαμπος, λοχίας
Ό Τερτίκας Χαρ. ώς οπλαρχηγός υπό τήν άρχηγίαν του Γκούρα (Παπαβιέρου Δημ.,) εδρασεν εις τάς περιφερείας Φλωρίνης καί Κοζάνης μέ
λαμπρά άποτελέσματα. Εις τήν μάχην τής Σέτινας Παπαδιάς διεκρίθη διά
τήν τόλμην καί τήν άνδρείαν. Συνειργάσθη μέ τόν Καρφήν Ίωάν., Κατσαδούραν Θωμ., Κατσίγαρην Έμμ. καί Έσλιν.
Τζιτζικάκης Εμμανουήλ
Ό Τζιτζικάκης Έμ., εκ Ρεθύμνου τής Κρήτης, τό 1905 ώς οπλίτης ένετάχθη εις τό σώμα τοϋ Βολάνη Γεωργ. Εις τήν μάχην τοϋ Στρεμπένου (Άσπρόγεια) κατά τών Τούρκων ήχμαλωτίσθη καί εφυλακίσθη εις τό Μοναστήριον. Τό 1908 άπεφυλακίσθη κατά τό τουρκικόν σύνταγμα. "Ελαβε μέρος
καί εις τόν Ηπειρωτικόν αγώνα.
Τόμπρας Γεώργιος, άνθυπολοχαγός12
Ό Τόμπρας Γεώργ., έκ Κρήτης, ώς οπλαρχηγός τοϋ σώματος τοϋ αρ
χή γοΰ Ρούβα (Κατεχάκη Γεωργ.), διεξήγαγε πολλάς μάχας κατά τών Τούρ
κων καί κομιτατζήδων καί ιδίως εις τήν μάχην τοϋ Μουρικίου άνεδείχθη
διά τήν μαχητικότητά του καί τήν πολεμικήν του εμπειρίαν, όπου έπληγώθη
σοβαρώς άλλ’ ίάθη. Εδρασεν καί εις τήν λίμνην τών Γιαννιτσών.
σ. 93

Τρομάρας (Σωτηριάδης Έμμ.,) άνθυπολοχαγός3
Ό Τρομάρας ώς άρχηγός σώματος εδρασεν εις τό Μορίχοβον άπό τοϋ
1905 μέχρι τοϋ 1907, όπου διεξήγαγε άμείλικτον πόλεμον κατά τών Τούρ
κων καί κομιτατζήδων. Έκ τών πολλών άλλεπαλλήλων μαχών αί μεγαλύ
τεροι ήσαν τοϋ Μουρικίου κατά τών Τούρκων καί τής Πρεκοπάνας (Περι
κοπής), εις τήν οποίαν έξωντώθησαν πολλοί κομιτατζήδες.
Τσάκαλος (Σακής), ’Ιατρός ’Ισραηλίτης4
Ό Τσάκαλος, έκ Λαρίσης, ώς ιατρός άνταρτικών σωμάτων έλαβε μέρος
1.
2.
3.
4.

D a k i η, 6.ά., σ. 279, 284, 319, Τ σ ά μ η, ε.ά., σ. 294,295, 353, 367, 374, 375.
Τ σ ά μ η, 6.ά., σ. 377, 394.
D a k i η, 6.ά., σ. 228, 447, Τ σ ά μ η, ε.ά., σ. 240, 267.
Τ σ ά μ η, ë.à., σ. 307, 398.
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εις τον Μακεδονικόν άγώνα καί είργάσθη είς τήν λίμνην των Γιαννιτσών.
Έλαβε μέρος εις πολλάς μάχας κατά των κομιτατζήδων διά τήν έκδίωξιν
αύτών εξ αυτής.
Τσαούσης Χρηστός1
Ό Τσαούσης Χρ., έκ Χρουπίστης (’'Αργους Όρεστικοΰ) τής Καστοριάς,
εδρασεν ως διμοιρίτης είς σώματα διαφόρων οπλαρχηγών ως τοϋ Γρηγορίου Στεφ., Κατσαδούρα Θωμ., τοϋ Βέργα καί άλλους. Έλαβε μέρος εις τήν
πυρπόλησιν βουλγαρικών χωρίων καί έτιμώρησε πολλούς προδότας Βουλ
γάρους.
σ. 94

Τσέγκας Δημήτριος12
Ό Τσέγκας Δημ., έξ ’Ηπείρου, τό 1906 προσελήφθη ώς ύπαρχηγός τοϋ
σώματος Κωνστ. Γαρέφη. Μετά τήν έξόντωσιν τών βοεβοδών Λούκα Καρατάσου καί τον θάνατον τοϋ Γαρέφη, άνέλαβε τήν διοίκησιν τοϋ σώματος
καί έξηκολούθησε τήν έκκαθάρισιν τής περιφερείας Μοριχόβου έκ τών κο
μιτατζήδων. Τό 1912, κατά διαταγήν τοϋ Υπουργείου τών Στρατιωτικών,
μέ 50 άνδρας κατέλαβε τήν Δωδώνην.
Τό 1913 μέ 15 ανδρας έξεκκαθάρισε τό Ξενοδοχεΐον Θεσσαλονίκης
Γκράντ -Ότέλ άπό τούς Βουλγάρους. Τό 1914 μέ σώμα 40 άνδρών έλαβε μέ
ρος είς τον ’Ηπειρωτικόν άγώνα.
Τσιτσίμης Δημήτριος
Ό Τσιτσίμης Δημ., έκ Στρωμνίτσης, διετέλεσεν υπό τάς διαταγάς τοϋ
’Ακρίτα (Μαζαράκη Κων.). Έξεπαιδεύθη εις Πόρον καί εδρασεν ώς οπλαρ
χηγός εις τάς περιφερείας Στρωμνίτσης, Γευγελής, Μελενίκου καί Σερρών,
σκορπίσας τόν φόβον καί τόν τρόμον τών Βουλγάρων, έκ τών οποίων πολ
λούς έτιμώρησε καί έφόνευσε, ώς καί τόν βοεβόδαν Σιώπωφ. Συνειργάσθη
μέ τούς Κατσίγαρην Έμμ., Παπαμαλέκον Έμμ., Καραϊσκάκην Γεώρ. έκ
Βογδάντσης τής Γευγελής, Σιωνίδην Μιχ., Γκογκολάκην (Μητρούσην),
καί άλλους.

Τηλιγάδης Γεώργιος, άνθυπολοχαγός3
Ό Τηλιγάδης Γ. ώς ύπαρχηγός τοϋ σώματος Άγρα (Τέλλου Άγαπηνοΰ)
σ. 95 έδρασεν είς τήν λίμνην τών Γιαννιτσών. Ήτο δραστήριος /καί πολύ τολμη
ρός. "Ελαβε μέρος είς πολλάς μάχας κατά τών κομιτατζήδων καί ιδίως είς
τήν αιφνιδιαστικήν έπίθεσιν κατά τής ώχυρωμένης καλύβης τοϋ άρχηγείου
τών κομιτατζήδων, εις τήν οποίαν έτραυματίσθη έλαφρώς.
1. Dakin, ε.ά., σ. 209, 240.
2. Μαζαράκη-Αίνιάνος, ε.ά., σ. 102.
3. Παπατζανετέα, ε.ά., σ. 30-31, 33, 37,41, Dakin, 6.ά., σ. 280, 282, Τ σ άμ η, ε.ά., σ. 352, 354.
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Φιλιππίδης Παπαπέτρος1
Ό Παπαπέτρος ήτο ίερεύς εις τό χωρίον Κλεπούσνα τής περιφερείας
Σερρών. Διεκρίθη διά τά ζωηρά πατριωτικά αίσθήματά του καί τήν προθυ
μίαν του διά πάσαν εθνικήν ενέργειαν. 'Ως πράκτωρ συνετέλεσεν είς τήν
τιμωρίαν πολλών Βουλγάρων, των Κόνιεφ, Τσαλδάρωφ, Τάσκαν καί άλλους.
Φαρμάκης (Κούντουρας Ήλίας)12
Ό Φαρμάκης Ήλ., έκ Βλάτσης (Βλάστης), ένετάχθη ως οπλίτης είς τό
σώμα του Βέργα (Μάνου Πέτρου). Έλαβε μέρος είς τήν μάχην του Μουρικίου, είς τήν οποίαν συνέπραξε καί ό Ρούβας (Κατεχάκης Γεωργ.). Άναδειχθείς οπλαρχηγός, κατήρτισε ίδιον σώμα καί μετά τοϋ Τρομάρα (Σωτηριάδου Έμμ.) διεξήγαγον πεντάωρον μάχην κατά τουρκικού στρατού είς
"Αγ. Παντελεήμονα του Βλάτση. Κατόπιν μετέβη είς Μορίχοβον, όπου έ
δρασε δράστη ρίως κατά των κομιτατζήδων, υπό των όποιων προδοθείς, περικυκλοΰι,αι υπό πολυαρίθμου τουρκικού στρατού καί γενναίως μαχόμενος,
—κατεστράφησαν τά σώματά των—φονεύεται καί ό Κράμπας. Ό Φαρμάκης
διεσώθη ριφθείς είς τον παρακείμενον ποταμόν. Καταρτίζει νέον σώμα καί
συνεχίζει τόν άγώνα μετά τοϋ συμπράξαντος σώματος τού Κρόμπα (Λυμπεροπούλου Μ.) μέχρι τέλους τοϋ άγώνος 1908.
σ. 96

Φιωτάκης Παναγιώτης3
Ό Φιωτάκης Π. ώς οπλαρχηγός ύπό τήν άρχηγίαν τοϋ Βάρδα (Τσόντου Γεωργ.) εδρασεν είς τό Μορίχοβον καί τά Κορέστια. Έλαβε μέρος εις
πολλάς μάχας κατά Τούρκων καί κομιτατζήδων, διακριθείς διά τήν πολεμι
κήν εμπειρίαν, διά τήν γενναιότητά του καί τόλμην. Συνειργάσθη μετά τοϋ
Ρεμπέλου (Τσολακοπούλου Χρ.), τοϋ Καούδη Εόθ. καί Καραβίτη Ίωάν. καί
άλλους.
Φλάμπουρας (Θειάφης Ε.), άνθυπολοχαγός4
Ό Φλάμπουρας ώς οπλαρχηγός τοϋ σώματος Γκούρα (Παπαβιέρου
Δημ.) εδρασεν είς τά Κορέστια καί τά Καστανοχώρια καί ελαβε μέρος είς
τήν μεγάλην μάχην παρά τό δάσος τοϋ Λεχόβου (Καστανοχωρίου) μετά πο
λυαρίθμου τουρκικού στρατοΰ καί είς τήν μάχην τής Βέρμπιανης. Συνειρ
γάσθη καί με τούς Βάρδαν (Τσόντον Γεώργ.), Πέρδικαν (Νεράντζην Παΰλον) καί Κατσίγαρην Έμμ.
1. Τ σ ά μ η, ε.ά., σ. 154.
2. Γεωργίου, ε.ά., σ. 67-68, Τ σ ά μ η, ε.ά., σ. 154, 240, 267, 365, Μεταλλ ι V ο ö, ε.ά., σ. 24-25.
3. D a k i π, ε.ά., σ. 267, 271, 374, Τ σ ά μ η, ε.ά., σ. 267, 307, 328-329.
4. D a k i η, ε.ά., σ. 319. Τ σ ά μ η, 6.ά., σ. 370, 374-377.
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Φραγκόπουλος Σπόρος, άνθυπολοχαγός1
Ό Φραγκόπουλος Σ. ώς οπλαρχηγός έδρασε κατ’ άρχάς μετά τοϋ Παύ
λου Μελά εις τήν περιφέρειαν Κοζάνης, άργότερον εις Μορίχοβον ’Εδέσσης
καί Γευγελής. Διεξήγαγε πολλάς μάχας κατά των Τούρκων καί κομιτατζή
δων, εις δέ τήν μάχην τοϋ Παΐκου όρους, τής περιφερείας Γευγελής, μετά
τουρκικοΰ στρατοϋ, έφονεύθη μετά τοϋ άρχηγοϋ Κάδρου (Μωραΐτου Μιχ.),
ήρωϊκως μαχόμενοι.
σ. 97

Φουρτούνας (Μπουφίδης Χαράλ.)1
2
Ό Φουρτούνας X., έκ Κολεσίνου τής Στρωμνίτσης, ώς οπλαρχηγός,
υπό τήν αρχηγίαν τοϋ όργανωτοΰ τοϋ Μακεδονικού άγώνος περιφερείας
Στρωμνίτσης, εδρασεν με λαμπρά άποτελέσματα εις τήν περιφέρειαν ταύτην καί έτιμώρησε πολλούς Βουλγάρους καί έσταθεροποίησε τό έλληνικόν
αίσθημα των κατοίκων. Συνειργάσθη μέ τον Νικοτσάραν (Παπαϊωάννου
Παντ.), Καραϊσκάκην Γ., Τσιτσίμην Δημ. καί άλλους.
Φούφας (Ζαχαρίας Άνδροϋτσος ή Παπαδάς)3
Ό Φούφας ώς οπλαρχηγός εδρασεν εις τήν περιοχήν Καϊλαρίων καί
τό όρος Βίτσι. Διεξήγαγε πολλάς καρποφόρους μάχας καί έτιμώρησε πολ
λούς Βουλγάρους. Τον Μάϊον τοϋ 1907 έπετέθη έναντίον πολυαρίθμου συμ
μορίας κομιτατζήδων, τούς όποιους άπεδεκάτισε καί διεσκόρπισε. Εις τήν
μάχην τοϋ Παλαιοχωρίου (Καϊλαρίων) μετά πολυαρίθμου βουλγαρικής συμ
μορίας, διά νά δώση θάρρος εις τούς άνδρας του, ώρμησε κατά των κομιτα
τζήδων άνευ προφυλάξεων, έβλήθη υπό σφαίρας καί έπεσε νεκρός.

σ. 98

Χαρίσης Γεώργιος4
Ό Χαρίσης ώς οπλαρχηγός υπό τήν αρχηγίαν τοϋ Μαρούδα ’Ιωάν, άπεστάλη μετά τοϋ σώματός του εις τήν λίμνην των Γιαννιτσών, όπου έτέθη
υπό τήν αρχηγίαν τοϋ "Αγρα (Τέλλου Άγαπηνοΰ). Κατόπιν εις τό σώμα τοϋ
Λύκα Πέτρου/έλαβε μέρος εις τήν αιφνιδιαστικήν έπίθεσιν κατά τοϋ άρχηγείου τών κομιτατζήδων. Συνειργάσθη καί μέ τούς Ζερβέαν Παρασκ. καί
Κάλλαν (Σάρρον Κ.).

1. Ν ά λ τ σ α, έ.ά., σ. 30. D a k i n, έ.ά., σ. 201, T σ ά μ η, έ.ά., σ. 271, 273, 290.
2. D a k i π, έ.ά., σ. 300. Τ σ ά μ η, έ.ά., σ. 400, 426.
3. Μετάλλινο ϋ, έ.ά., σ. 40, Γερμανοί! Καραβαγγέλη, σ. 43, 112,
Μαζαράκη-Αίνιάνος, έ.ά., σ. 78, Γεωργίου, έ.ά., σ. 57-58, 60-61, D ak i π, έ.ά., σ. 252, 259-260, 262, 266, 272, 312, 314, 315, 317, Τ σ ά μ η, 'έ.ά., σ. 266, 300,
306, 317-319, 326, 332, 364, 370, 373, 377-378, 407, Κ α κ κ ά β ο υ, έ.ά., σ. 148,Οικο
νόμου, έ.ά., σ. 121-124.
4. D a k i π, έ.ά., σ. 211, Τ σ ά μ η, έ.ά., σ. 159, 230.
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Χατζηαποστόλου Χαρ.
Ό Χατζηαποστόλου X., έκ Λήμνου, εμφορούμενος άπό πατριωτικά αι
σθήματα, μετέβη είς τήν Άνατολ. Μακεδονίαν καί προσελήφθη είς τό έλληνικόν προξενεΐον Καβάλας. Έχρησιμοποιήθη ώς εκτελεστικόν οργανον καί
έφόνευσετόν έκ Σερρών Βούλγαρον πράκτορα Κόλαν, ό όποιος ήτο οργανον
τής τουρκικής άστυνομίας καί τόν διαβόητον Βούλγαρον Έγιατζήν Γεώργ.
Έλαβε μέρος καί εις τόν Ηπειρωτικόν άγώνα.
Χατζηγεωργίου Αικατερίνη διδασκάλισσα1
Ή Χατζηγεωργίου Αίκ. διδασκάλισσα, έκ Γευγελής, υπήρξε ή πρωτομάρτυς είς τόν Μακεδονικόν άγωνα έκ του διδασκαλικού κόσμου. Ώς διδασκάλισσα τοϋ χωρίου Γκίρτσιστης διετάχθη υπό των κομιτατζήδων νά έγκαταλείψη τήν θέσιν της. Μή ύπακούσασα είς τάς διαταγάς των, περικυκλώθη είς τήν κατοικίαν της, όπου εύρίσκοντο ό ιδιοκτήτης τής κατοικίας
’Άγκος Σίσκος μετά τής συζύγου του Ζαχαρίας καί τής 12ετοϋς θυγατρός
του Πασχαλίνας, ενός γείτονος Γρηγορίου Μήλιου έκ Βογδάντσης, του εις
Γκίρτσισταν διδασκάλου Κωνστ. Σιωνίδου καί τής θυγατρός του καί μαθή
τριας Άνδρονίκης. Μετά τετράωρον μάχην οί κομιτατζήδες έθεσαν πϋρ
εις τήν οικίαν. "Απαντες οί ένοικοι έπιχειρήσαντες νά έξέλθουν έφονεύθησαν καί έρρίφθησαν είς τό πυρ.
σ. 99

Χιονάκος Ήλίας
Ό Χιονάκος Ήλ. ώς οπλαρχηγός σώματος έδρασεν είς πολλάς περι
φέρειας τής δυτικής Μακεδονίας, σκορπίσας τόν φόβον καί τόν τρόμον των
Βουλγάρων, έκ των οποίων πολλούς έτιμώρησε. Συνειργάσθη μέ τούς Λίτσαν
(Βλαχάκην Άντ.), Καρφήν Ίωάν., Φλάμπουραν (Θειάφην Ε.) καί άλλους.
Οικονόμου Κωνσταντίνος
Ό Οικονόμου Κ., έκ Σμοκβίτσης Γευγελής (νυν Σερβία), ώς οπλαρχη
γός σώματος έξ άνδρών καθαρώς Μακεδόνων καί των πλείστων έκ Γευγε
λής, έδρασεν είς τήν περιφέρειαν Γευγελής καί ύπό τήν άρχηγίαν του Δράγα
ή Άριστείδου (Κακουλίδου Γεωργ.) Είς μάχην μετά πολυαρίθμου συμμορίας
κομιτατζήδων, ευρεθέν τό σώμα του είς άκάλυπτον θέσιν, έξ ένέδρας καί διά
προδοσίας διεσκορπίσθη καί έκ των άνδρών του έφονεύθη είς καί μόνος,
τών λοιπών διαφυγόντων κατά τήν διάρκειαν τής μάχης. Ό Οικονόμου έκ
τής μεγάλης λύπης του μετ’ ολίγον άπεβίωσεν.
Οί άνδρες του σώματός του ήσαν:
1 Βλάχος Πέτρος
2 Βογιατζής Ζαφείριος
1. Τ σ ά μ η, 6.Ò., σ. 79, 173, 228.
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3 Δοκτόρης Θάνος
4 Δοΐτσίνης Λάζαρος
σ· 100 5 Ζάϊκος Πέτρος
6 Μόσχος Γεώργιος
7 Μπισίρης ’Αντώνιος
8 Μικρές Δημ.
9 ίανθός Κωνσταντίνος
10 Ράλλης Λάζαρος
11 Σερμενλης Πέτρος
12 Διμόνης Τάσιος
13 Πετρίδης Μιχ.
και άλλοι πολλοί έξ άλλων χωρίων τής περιφερείας Γευγελής, ών τά ονό
ματα δεν έξηκριβώθησαν.
Δράγας (Κακουλίδης Γεωρ. ή ’Αριστείδης)1, ύπολοχαγός
Ο Δραγας ώς άρχηγός καί οργανωτής του άγώνος καί αντάρτικών σω
μάτων εδρασεν εις τήν περιφέρειαν Γευγελής καί είργάσθη μετά δραστηριοτητος προσενεγκών υπηρεσίας ύψίστης εθνικής σημασίας. Διά των σω
μάτων του κατώρθωσε νά έπαναφέρη εις τόν ελληνισμόν πολλά χωρία. Έάν
δεν ανεκηρυσσετο τό τουρκικόν σύνταγμα τό 1908, όλα τά πέριξ τής Γευ
γελής χωρία θά έπέδιδον αιτήσεις εις τάς τουρκικός άρχάς τής Γευγελής
οτι θα έπανήρχοντο εις τόν ελληνισμόν.
Ίδρυμα Μελετών

κωνςτ. αιί. βακαλοποτλος

Χερσονήσου τοϋ Αίμου

1. D a k i η, ε.ά., σ. 201, Π. Τ σ ά μ η, ’έ.ά., σ. 225, 291, 295.

RÉSU MÉ
Constantin Ap. Vacalopoulos, Un registre inédit des
combattants Grecs pendant la lutte en Macédoine 1904-1908.
L’auteur présente dans cette étude un registre anonyme inédit, conservé
aujourd’hui dans les Archives de l’Institut des Études Balkaniques à Thessalonique. Dans ce registre sont esquissées avec exactitude les personnalités des
principaux combattants Grecs pendant la lutte macédonienne, leur vie et leur
participation aux combats divers. Une introdution détaillée présente le ma
tériel avec les commentaires historiques et bibliographiques nécessaires.
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