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ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΜΕΓΑΡΟΒΟΥ ΚΑΙ ΤΥΡΝΟΒΟΥ 

("Αγνωστες πτυχές τής Ιστορίας του Μακεδονικού ’Αγώνα)

Πολλούς έχθρούς είχε να άντιμετωπίσει ô έλληνισμός τής Μακεδο
νίας στήν προσπάθειά του να επιβιώσει, καθώς τελείωνε ό 19ος καί άρχι
ζε ό 20ός αιώνας. Σαν να μήν του έφτανε ή δυσβάσταχτη τουρκική κατοχή 
με τις ποικίλες αυθαιρεσίες της, με μεγάλη άνησυχία έβλεπε ότι στήν κα
ταπίεσή του είχαν προστεθεί όχι μονάχα οί Βούλγαροι, άλλα καί οί Ρου
μάνοι σοβινιστές τής έποχής έκείνης. Μέ το πρόσχημα οτι θέλουν νά ε
λευθερώσουν άπό τον τουρκικό ζυγό όσους κατοικούν στή Μακεδονία ά- 
νεξάρτητα άπό εθνικότητες, όπως έλεγαν, δήθεν γιάνά τούς άνεξαρτητοποι- 
ήσουν, κατά βάθος καί ό καθένας γιά λογαριασμό του, προσπαθούσαν νά 
τούς παρασύρουν στα πλοκάμια τής προπαγάνδας τους, ώστε νά ύποκύ- 
ψουν στις ορέξεις τους καί νά προσδεθοΰν στό άρμα τής βουλγαρικής ή 
ρουμανικής πολιτικής, μέ τελικό στόχο τήν ύποταγή τής Μακεδονίας καί 
τήν προσάρτησή της στή δική τους έπικράτεια.

Οί προσπάθειές τους αυτές ήταν άποτέλεσμα των βλέψεων πού είχαν 
γιά τή Μακεδονία καί αποτελούσαν έναν άπό τούς κύριους στόχους τής 
μακεδονικής πολιτικής τους, ή όποια δέν ήταν παρά μιά άπό τις βασικές 
πτυχές τού «μακεδονικού ζητήματος»1, τού ζητήματος έκείνου πού άπα- 
σχόλησε πολύ όχι μονάχα τήν κοινή γνώμη τής Ελλάδας καί των άλλων 
βαλκανικών λαών (Σερβίας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας καί ’Αλβανίας), άλλά 
καί ολόκληρης τής Εύρώπης, ή οποία μέ τόση εύαισθησία παρακολου
θούσε τά όσα διαδραματίζονταν στον πολύπαθο μακεδονικό χώρο, Ιδιαί
τερα μάλιστα άπό τή στιγμή, κατά τήν όποια ή έπίσημη έλληνική κυβέρ
νηση άρχισε νά άντιδρά στα σχέδια των Βουλγάρων καί Ρουμάνων προ- 
παγανδιστών, πού καταπίεζαν τούς ελληνικούς πληθυσμούς τής Μακεδο
νίας μέ όποιοδήποτε τρόπο.

Προτού ακόμα αρχίσει ή καθαυτό ένοπλη άντίσταση τού έλληνι- 
σμού2 έναντίον τών βουλγαρικών ιδίως (άλλά καί ρουμανικών) κομιτάτων

1. Γιά τό «μακεδονικό ζήτημα» βλ. Ν ι κ. Βλάχου, Τό μακεδονικόν ώς φάσις τοϋ 
άνατολικού ζητήματος, 1878-1908, Άθήναι 1935, σ. 87-243.

2. Πρόκειται γιά τήν περίοδο 1904-1908, πού άποτελεϊ καί τήν κυριότερη φάση τού
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μέ τούς «κομιτατζήδες» τους, ή πρώτη προσπάθεια των Βουλγάρων περι- 
στράφηκε στο θέμα του προσεταιρισμοϋ τοϋ πληθυσμού στή βουλγαρική 
’Εκκλησία. Είναι γνωστό ότι από τό 1870, πού άποσκίρτησε ή βουλγαρική 
’Εκκλησία άπό τό Οικουμενικό Πατριαρχείο καί ιδρύθηκε ή βουλγαρική 
’Εξαρχία, ό κύριος στόχος των Βουλγάρων ήταν νά πείσουν τούς πληθυ
σμούς τής Μακεδονίας νά άποσκιρτήσουν άπό τήν όρθοδοξία1 καί νά δη
λωθούν στά τουρκικά δημοτολόγια όχι ώς «Ρούμ» (δηλ. ορθόδοξοι καί 
κατ’ έπέκταση "Ελληνες) άλλά ώς σχισματικοί (έξαρχικοί)2, κάτι πού γι’ 
αυτούς θά ήταν τό πρώτο βήμα τής προσχωρήσεώς τους στό βουλγαρι- 
σμό.

Στήν προσπάθειά τους όμως αύτή οί Βούλγαροι δεν έβρισκαν τό κα
τάλληλο έδαφος καί γι’ αύτό, επιδιώκοντας νά κάμψουν τήν άντίσταση 
τού έλληνικοΰ στοιχείου άρχισαν νά χρησιμοποιούν απάνθρωπες μεθό
δους καταπιέσεως καί τρομοκρατίας, άπό τόν άπλό εκφοβισμό, τούς βια
σμούς, τις λεηλασίες καί τούς έμπρησμούς, ώς τά πιό άποτρόπαια έγκλήμα- 
τα μέ τή δολοφονία αθώων γυναικοπαιδών καί φιλήσυχων πολιτών. Οί π> η- 
θυσμοί τής Μακεδονίας—άσχετα άν μιλούσαν μερικές φορές τό σλαβικό 
ή κουτσοβλαχικό ιδίωμα—είχαν έλληνικό φρόνημα καί μάλιστα άκμαΐο, 
όπως έδειξαν οί άγώνες τους γι’ αύτό, καί όπωσδήποτε ή γλώσσα τους δέν 
μπορούσε νά είναι τό μοναδικό κριτήριο τής έθνικότητάς τους3. Γι’αύτό 
καί μέ άφθαστο ήρωισμό τούς αντιμετώπισαν ομολογώντας άκράδαντη 
τήν πίστη τους προς τό Οικουμενικό Πατριαρχείο καί τήν όρθοδοξία γε
νικότερα.

«μακεδονικού ζητήματος». Οί άλλες φάσεις είναι: ή α' 1870-1897 καί ή β' 1897-1904. Για 
περισσότερες λεπτομέρειες βλ. Παύλου Τ σ α μ η, Μακεδονικός άγών, Θεσσαλονί
κη, 1975, σ. 11 κ.έ.

1. Βλ. καί Β. Λ α ο ύ ρ δ α, Μακεδονικά άνάλεκτα, Θεσσαλονίκη 1980, σ. 38, όπου 
τά έξης: «Βούλγαροι πράκτορες, δάσκαλοι, παπάδες, άξιωματικοί άρχισαν νά γυρίζουνε 
άπό χωριό σέ χωριό σέ όλη τή Μακεδονία καί λέγανε σέ όλους τούς σλαβόφωνους ότι δέν 
πρέπει νά έχουνε σχέσεις μέ τό ΟΙκουμενικό Πατριαρχείο, πρέπει νά διώξουνε άπό τις έκ- 
κλησίες τους τούς έπισκόπους καί τούς παπάδες πού έστελνε τό Οικουμενικό Πατριαρ
χείο, νά διώξουν τούς δασκάλους πού ήθελαν νά τούς μάθουν έλληνικά καί νά καλέσουνε 
έπισκόπους, παπάδες καί δασκάλους άπό τή Βουλγαρία».

2. Μέ τόν τρόπο αύτό ήθελαν νά παρουσιάσουν στήν τουρκική διοίκηση καί στήν 
εύρωπαϊκή κοινή γνώμη περισσότερους τούς Βουλγάρους άπό άποψη πληθυσμού άπέναν- 
τι τών Ελλήνων, ένώ είναι πασίγνωστο ότι ήταν πολύ λιγότεροι άπό τούς Έλληνες 
(650.000 Έλληνες, 250.000 Βούλγαροι). Βλ. Π. Τ σ ά μ η, δ.π., σ. 14.

3. Γιά τό θέμα αύτό (ότι δηλ. οί σλαβόφωνοι πληθυσμοί τής Μακεδονίας στήν πλει
ονότητά τους είχαν έλληνική συνείδηση) βλ. καί: Σ. Κυριακίδου, Τά βόρεια έ- 
θνολογικά όρια τού έλληνισμού, Θεσσαλονίκη 1946, σ. 6 κ.έ. καί 60 κ.έ. Β. Λ α ο ύ ρ δ α, 
ό.π., σ. 36-38. Γ. Μπουκουβάλα, Ή γλώσσα τών έν Μακεδονίςι σλαβοφώνων, «Ελ
ληνισμός», 1905, σ. 906 κ.έ., καί 1906, σ. 58 κ.έ.
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Μιά λοιπόν πτυχή τής ήρωικής άντιστάσεως του έλληνικοΟ στοιχεί
ου στα προσηλυτιστικά σχέδια τής βουλγαρορουμανικής προπαγάνδας 
φέρνουμε σήμερα στο φως δημοσιεύοντας δύο επιστολές των κατοίκων 
Μεγαρόβου καί Τυρνόβου1, μιά πτυχή πού πολύ τιμητικά μπορούμε να κα
τατάξουμε στις ένδοξες σελίδες τής ίστορίας τού Μακεδονικού ’Αγώνα. 
Πρόκειται γιά θαρραλέα ομολογία πίστεως στήν όρθοδοξία καί γιά κή
ρυγμα πατριωτικό σε μιά εποχή πού τό στιλέτο των κομιτατζήδων καρα
δοκούσε παντού καί ή τρομοκρατία τους βασίλευε στήν ύ'παιθρο χώρα 
των βιλαετίων Θεσσαλονίκης καί Μοναστηριού, τουλάχιστο ώσότου έμ- 
φανιστούν σέ άντιπερισπασμό τά ένοπλα έλληνικά σώματα πού άναχαί- 
τισαν τούς τρομοκράτες καί άναπτέρωσαν τό φρόνημα των υποδούλων.

Οί δύο επιστολές (είκ. 1, 2), άνέκδοτες ως τώρα, βρίσκονται στά ’Αρ
χεία τού Υπουργείου ’Εξωτερικών2 καί έχουν ώς έξής:

1. Πρόκειται για δύο κωμοπόλεις - έπάλξεις τού έλληνισμοϋ στήν άκριτική περιο
χή τού σαντζακιού (διοικήσεως) Μοναστηριού, οί όποιες σήμερα ύπάγονται στή Σερβία. 
Βρίσκονται ΒΔ τού Μοναστηριού σέ απόσταση 10 περίπου χιλιομέτρων καί τήν έποχή 
αυτή, στήν όποια άναφερόμαστε, ήταν άπό τά σημαντικότερα έλληνικά βλαχόφωνα κέν
τρα τής Μακεδονίας. ’Εκκλησιαστικός άνήκαν στή μητρόπολη Πελαγονίας καί τήν ά- 
κμή τους μαρτυρεί ή έκπαιδευτική καί έκκλησιαστική τους κίνηση, πού είχε ώς έξής:

α. Στό Μεγάροβο λειτουργούσαν 3 σχολεία: ενα έξατάξιο Δημοτικό καί μιά γυμνα
σιακή τάξη μέ 130 μαθητές καί 5 δασκάλους, ενα έξατάξιο Παρθεναγωγείο μέ 110 μαθή
τριες καί 5 δασκάλες καί τό «Στυλίδειο Νηπιαγωγείο» μέ 200 νήπια καί 3 δασκάλες. Άπό τίς 
έκκλησίες σπουδαία ήταν ή έκκλησία τού 'Αγίου Δημητρίου μέ τό μοναδικό στό είδος 
του τέμπλο άπό ξύλο καρυδιάς σ’ όλόκληρη τή Μακεδονία καί ή Μονή τού 'Αγίου Γεωρ
γίου.

β. Στό Τύρνοβο λειτουργούσαν 3 σχολεία: ένα πεντατάξιο Δημοτικό μέ 70 μαθητές 
καί 4 δασκάλους, ένα πεντατάξιο Παρθεναγωγείο μέ 100 μαθήτριες καί 5 δασκάλες καί έ
να Νηπιαγωγείο μέ 150 νήπια καί 2 δασκάλες. Σπουδαία ήταν καί ή μεγαλοπρεπής έκκλη
σία τού Τυρνόβου μέ τό όνομα «Μοναστήρι τής Παναγίας» πού γιόρταζε μέ πλήθος προ
σκυνητών τρεις φορές τό χρόνο: τής Ζωοδόχου Πηγής, τό Δεκαπενταύγουστο καί στις 8 
Σεπτεμβρίου.

’Εκτός όμως άπό τήν έκπαιδευτική καί έκκλησιαστική κίνηση στίς δύο αύτές κωμο- 
πόλεις ύπήρχε καί κίνηση συνεταιριστική καί φιλανθρωπική μέ διάφορα σωματεία καί 
συντεχνίες. Έτσι στό Μεγάροβο ύπήρχε ή «’Αδελφότης τού 'Αγίου Γεωργίου», πού Ιδρύ
θηκε τό 1895 καί ή «Πολιτική Λέσχη» πού ίδρύθηκε άργότερα τό 1908, ένώ στό Τύρνοβο 
ύπήρχε ή «Φιλόπτωχος ’Αδελφότης» πού ίδρύθηκε τό 1902.

Γιά περισσότερες πληροφορίες βλ. «Μακεδονικόν ήμερολόγιον» 1908, Άθήναι, σ. 
224-232, 1909, σ. 319, 1910, σ. 239-250, καί Στεφ. Παπαδοπούλου, ’Εκπαιδευτι
κή καί κοινωνική δραστηριότητα τού έλληνισμοϋ τής Μακεδονίας κατά τόν τελευταίο 
αίώνα τής τουρκοκρατίας, Θεσσαλονίκη 1970, σ. 144-148.

2. Α.Υ.Ε. 1904 2 (φάκ. Μακεδονικού Άγώνος).
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1. Επιστολή κατοίκων Μεγαρόβου 
Παναγιώτατε Δέσποτα
Προφανούς πανταχόΟεν έπαπειλοϋντος τα πατρώα καί πάτρια ημών κίν

δυνον και δη από των εντεύθεν και εκείθεν τον ’Ίστρον, πειρωμένων καί τολ-

- '·■/ ■* <·· .<///-'·/,■ άε /-zi./ iffpfo/zr-fi f. tSßiMr/n :'/vx,
L· cton/cu/ir u'r-ûux ///; , 4v , àsty/eecÎtS àic-rît.·

h V’/iypyûéd:/■!/. <// Λ / iiWrtt/ïi,;/'
Vip (J.J

X. / y' ' ' . y ' = * · ,

1 Λ/boi. Ulùv/d Μ/! Ì(i'/sfcwe/t
— y> » j 'fΔ ' ‘ ' I y ‘ (X ^ /lìf

’ / · <~ ‘ f t a zy.< V Ptv ■ jtf <^vV/- ’ J'-VY (tf «X, J? : YJ PfWj*

« vfcir^ïvTfy top &-r^«cV#.jQ f!r/vy/t(,‘>
-/cic</r-y->'< ■S^C'.yny mi/, cS/{'J<. e t yt >v, 2cc

l)t-w/sst/rms/l,
, e-ur ,,Χν«'* .

• ynxeice'cüf ShZt·/

: <?<.//It Ü^-t■Crrr/^J’

il-'LVJfùnt- /i'} ttif'&nr*
y 's//

& *h

ΕΙκ. 1. Tò τέλος της επιστολής των κατοίκων Μεγάροβον

μώντων άνέδην παραστήσαι την ανέκαθεν διακρίνονσαν τον 'Ελληνικόν λαόν 
μακροθνμίαν ώς αδυναμίαν και σχεδόν ανυπαρξίαν τής ήμετέρας φυλής, κα- 
τανοοϋντες ότι πάσα στιγμή παρερχομένη εν σιγή πλησιάζει ημάς περισσότε
ρον εις τον επικείμενον άνεπανόρθωτον όλεθρον καί προσωθι ΐ ημάς άκατασχέ- 
τως προς το προ τών ποδών ημών χαίνον βαθύ βάραθρον, αϊρομεν κραυγήν βα- 
θείας οδύνης, κραυγήν άντλουμένην εκ τής βαθείας συναισθήσεως τής εξ 'Ελ-
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ληνών ημών καταγωγής προσεπιδηλ.οϋντες δτι εμμενοϋμεν εις τά πάτρια καί 
ούδεμία δύναμις ούτε βία οντε μηχανορραφία δννήσονται κατιΰχνσαι τής εις 
τα πάτρια εμμονής ημών ον μην δ’ Άλλα και μεταλαμπαδενσομεν το γ’ εφ’ η
μάς τή επερχομένη γενεά αλώβητους τάς κλεινός ίστορικάς και θρησκευτικός 
ημών παραδόσεις, ας εκληροδότησαν ήμϊν οι ένδοξοι ημών πρόγονοι’ εν τού- 
τω γάρ εκλήθημεν. Άναγνωρ'ζοντες δε ώς ύπατον αρχηγόν ημών την Ύ. Θει- 
οτάτην Παναγιότητα καί άκράδαντον τρέφοντες την πεποίθηση δτι Αντη θέ
λει ενεργήσει τα ταϊς παρούσαις περιοτάσεσι πρέποντα και καθήκοντα διατε- 
λοΰμεν πιστά τής Μ. τοϋ Χρίστου ’Εκκλησίας τέκνα.

Έν Μεγαρόβω τή 4η ’Ιανουάριου 1904
'Ιερείς
'Ιεροδιάκονος Πέτρος
Πα(πα) Ναονμ 11α(πα)κων(όταν)τί(νου)
Παπασωτήριος Στεφάνου
Παπά ’Ιωάννης Γεωργίου

Κεντρική επιτροπή 
Θεοχάρης Β. Ρούσια(ς)
Λημήτριος Κ. Σιουπέλλα(ς) 
Πέτρος Ν. Βίστα(ς)

(Ύ.Σ.)
'Υποεπιτροπή 

Άδάμ Καρανικό/ας 
Ζίσος Δ ρομάζον 
Θεόδωρος Γαρδίκας 
’Αναστάσιος Δόβας 

(ΊΣ.)

Δημογέροντες Πρόκριτοι
Κωνσταντίνος Νικολάου Μάλτου Ν.Σ. Βαγγέλ(ης) Στεργίου Τζαντής(;)
Χατζής(;) Στ. Πέτρου ’Αδελφοί Μπάλτου Χριστάκης Μ. Δοσσίου
Θανάσι(ς) Κ. Μούζα(ς) (;) Ί. Νικήτας Κωνσταντιν(ος) Διμιτρ(ίου)
Θεόδωρος Πα(πα)γιαννάκη(ς) Στέργιος ’Α. Δόγας Δηλιγιά(ννης)(;)
Δημήτρι(ος) Γιαννίκας Νικόλαος Σ. Πίκολη(ς) Στ. Γ. Δένδρος
Γιανάκι(ς) Δ. Φάλαγγα(ς) Μιχαήλ Κ. Σαμαρά(ς)

(Ύ.Σ.) 2

2. ’Επιστολή κατοίκων Τυρνόβου
Παναγιώτατε
ΟΙ βαθυσεβάστως υποσημειοΰμενοι κάτοικοι τής κωμοπόλεως Τυρνόβου 

επαρχίας Πελαγωνείας, διαβλέποντες εις τάς αντίξοους ενεργείας των εντεύ
θεν καί εκεϊθεν τοϋ ’Ιατρού, δολίως εκμεταλλευομένων τήν ακραν αγαθότητα 
καί δικαιοσύνην τής ελληνικής φυλής, διαβλέποντες, λέγομεν, κίνδυνον μέγι
στόν καί δή όλεθρον επισειόμενον κατά τής εθνικής ημών καταγωγής, προς δε
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avi αισθανόμενοι δτι ή μακροθυμία ημών και παρατεταμένη σιγή άσυναισθή- 
τως και άκατασχέτως προσωθεΐ ημάς προς το χαινον ήδη βάραθρον της κα
ταστροφής της ήμετέρας εθνικότητας; δεν δυνάμεθα επί πλέον νά καταστείλω- 
μεν φωνήν συνειδήσεως διεγειρομένης, κραυγήν καρδίας άλγονσης δια τήν κα
τά τής ήμετερας φυλής διενεργονμένην αδικίαν.
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Είκ. 2. Tò τέλος τής επιστολής των κατοίκων Τυρνόβου

Διακήρυττε μεν δθεν, οίκειοθελώς καί εν βαθεία συναισθήσει τής εξ 'Ελ
λήνων ημών καταγωγής, δτι θά εμμένωμεν εις τά πάτρια καί δτι ή βία καί ή 
πίεσις εκ μέρους τών εθνικών ημών πολεμίων ώς δεν κατώρθωσαν, ουδέ θά 
κατορθώσωσί ποτέ νά κλονίσωσι τάς εθνικός ημών πεποιθήσεις, τουναντίον 
μάλιστα θά διαιωνίσωμεν αυτός ώς και τάς ιστορικός και θρησκευτικός ημών 
παραδόσεις, διό τής επερχομένης γενεάς, άλωβήτους, οϊας εκληροδότησαν ή- 
μϊν οι ένδοξοι και αθάνατοι ημών πρόγονοι.

Άναγνωρίζοντες δε ώς ύπατον αρχηγόν ημών τήν Ύμετ. Θειοτάτην Πα-
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ναγιότητα και άκράδαντον τρέφοντες τήν πεποίθησιν ότι Αϋτη θέλει ενεργή
σει τα εν ταΐς παροΰσαιι; περιστάαεσι πρέποντα και έπιληφθή των σωστικών 
μέτρων διατελοϋμεν πιστά της Μ. τον Χρίστον εκκλησίας τέκνα.

Έν Τυρνόβω τη όη ’Ιανουάριου 1904

Οι ιερείς
Παπα Στέργιος Ναονμ 
Πα(πα) Στέργιος ’Αναστασίου 
ΠαπαΝικόλαος Γεωργίου

Οι δημογέροντες 
’Αθανάσιος Κ. Γεόργι(ς) 
Γεώργιος Δ. Πλατύς 
Γιανίκος Σ. Γιανοάρι(ς) 
Μπάνος Ναονμ 
Θεόδορος Νικολάου 
Δημήτριος Ί. Μπέλλας 
Γεώργιος Ν. Καραμινας 
Σταύρος Δ. Μπέλλα(ς) 
Ευάγγελος Ευθυμίου 
Κωνσταντίνος Μιχαήλ 
’Ιωάννης Ζιώγας 

(Τ.Σ.)

Οι εφοροεπίτροποι 
Ευάγγελος Ζιώγας 
Κωνσταντίνος Ν. Πάζα(ς) 
’Ιωσήφ Δημητρών 
Κόστι(ς) Θεοχάρι(ς)
01 πρόκριτοι 
Νικόλαος Άμαρούλις 
Γηόργηος Πέτρος 
Νικόλαος Θεοχάρη(ς) 
Κωστής Α. Τέλη(ς) 
Νικόλαος Κυργιαζής 
Λάζηος Γεόργηον 
Στέργιος Γιαννάκη(ς) 
Νικόλαος Άθ. Γρα(ι)κός 
Ί. Δ. Δοϋτζα(ς)

(Τ. Σ.)

’Εξετάζοντας τις έπιστολές αυτές πού άπευθύνονται στο Πατριαρχείο, 
παρατηρούμε ότι έχουν πολλά κοινά σημεία δχι μόνο στο περιεχόμενο, 
άλλά καί στή φρασεολογία. Δεν είναι καθόλου απίθανο να γράφτηκαν μέ 
βάση κοινό πρότυπο, πού είχε καταρτίσει τό Πατριαρχείο καί είχε άπευ- 
θύνει σέ όλες τις όρθόδοξες ελληνικές κοινότητες προς ύπογραφή, ύστε
ρα άπό τις πιέσεις των Βουλγάρων καί τήν προσπάθειά τους να αναγκά
σουν τούς κατοίκους πολλών περιοχών νά δηλώσουν πίστη στην ’Εξαρ
χία τους. Είναι γνωστό πώς μέ τήν άπειλή τού βουλγαρικού στιλέτου άρ- 
κετοί ήταν έκεινοι πού λιποψύχησαν καί άποσκίρτησαν, οχι γιατί πίστευ
αν στήν Εξαρχία, άλλά γιατί υπέκυψαν προσποιητά, προσπαθώντας νά 
σώσουν τή ζωή καί τήν περιουσία τους. Γι’αύτό καί προσχώρησαν άμέ- 
σως στούς κόλπους τής Μητέρας ’Εκκλησίας, μόλις τούς δόθηκε ή εύκαι- 
ρία μέ τήν έξάλειψη τού κινδύνου καί τήν εμφάνιση τών έλληνικών άν- 
ταρτικών σωμάτων. «Φθίνοντος τού 1903 έτους», γράφει ό μητροπολίτης 
Καστοριάς Γερμανός Καραβαγγέλης, «εφθασεν είς τό κομιτάτον διαταγή,
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έντελλομένη τούς δυστυχείς χωρικούς να έκλέξωσι δυοϊν θάτερον: ’Εξαρ
χίαν ή θάνατον»1. Ή κατάσταση ήταν τραγική. Οί Βούλγαροι μέ τήν τρο
μοκρατία τους άρχισαν νά έχουν επιτυχίες προσηλυτισμού προς τήν ’Ε
ξαρχία όχι μόνο «στά πεδινά χωριά τού Μοναστηριού καί στά μεταξύ 
Πρέσπας καί Κορεστίων όρθόδοξα σλαβόφωνα χωριά», αλλά καί «στήν 
περιφέρεια Φλωρίνης, Πτολεμαΐδας καί Καστοριάς»2.

Γι’αύτό καί οί επιστολές των κατοίκων του Μεγαρόβου καί Τυρνό- 
βου, πού ζούσαν στήν περίμετρο των χωρίων πού δυνάστευαν οί Βούλγα
ροι γύρω από τό Μοναστήρι, έξεταζόμενες άπό τήν άποψη αυτή, έχουν ι
διαίτερη σημασία τόσο για τήν ομολογία τής πίστεώς τους προς τήν όρ- 
θοδοξία όσο καί για τήν περιφρόνηση τής βουλγαρικής άπειλής. "Αν μά
λιστα λάβουμε υπόψη οτι τήν εποχή αυτή (αρχές 1904) ή κατάσταση γιά 
τόν έλληνισμό ήταν αρκετά ζοφερή, άφοϋ ό συστηματικός άγώνας των έ
νοπλων έλληνικών σωμάτων θά αρχίσει μόλις τήν άνοιξη τού 1904 μέ τήν 
άφιξη του Παύλου Μελά, γιά νά άναπτερωθεΐ τό φρόνημα τών καταπιεζο- 
μένων, τότε ή ομολογία πίστεως προς τήν ορθοδοξία τών κατοίκων Μεγα
ρόβου καί Τυρνόβου αποκτά μεγάλη σημασία, γιατί αποτελεί θαρραλέα 
άπάντηση στις βουλγαρικές απειλές καί είναι πραγματική άκτίνα φωτός 
μέσα στό πυκνό σκοτάδι τής βουλγαρικής τρομοκρατίας.

’Αλλά καί γιά άλλο λόγο ή δημοσίευση τών επιστολών αυτών άποκτά 
μεγαλύτερη σημασία, διότι πρόκειται γιά μιά από τις πρώτες διακηρύξεις- 
όμολογίες πίστεως προς τό Οικουμενικό Πατριαρχείο, ενώ όλες οί ως τώ
ρα δημοσιευμένες παρόμοιες έπιστολές3 είναι μεταγενέστερες καί οπωσ
δήποτε γράφτηκαν μέσα σέ πιό ήπιο κλίμα, άφοΰ πιά είχαν αρχίσει νά 
δρούν τά ένοπλα έλληνικά σώματα καί άναμφισβήτητα τό φρόνημα τών 
χωρικών τής υπαίθρου είχε πιά άναπτερωθεΐ, ώστε, καί αν άκόμα είχαν ά- 
ποσκιρτήσει, νά έπανέλθουν στούς κόλπους τής όρθοδοξίας.

Παρατηρώντας τό περιεχόμενό τους βλέπουμε οτι οί υπογράφοντες 
δέν κάνουν διάκριση μεταξύ Βουλγάρων καί Ρουμάνων σοβινιστών4, διό

1. Π. Τσάμη, ό.π., σ. 173.
2. Π. Τσάμη, δ.π., σ. 174.
3. Έτσι στό βιβλίο τού Άθαν. Γρ. Γερομιχαλού, Ή έθνική δράσις τοΟ 

μητροπολίτου Πελαγονίας Ιωακείμ Φοροπούλου καί αί έκθέσεις αύτοϋ», Θεσσαλονίκη 
1968, οί διαμαρτυρίες Κουτσοβλάχων κατά τής ρουμανικής προπαγάνδας άναφέρονται 
στό έτος 1907, ένώ παρόμοιες διαμαρτυρίες στά Επίσημα έγγραφα περί τής èv Μακεδονία 
όδυνηράς καταστάσεως, Κωνσταντινούπολη; 1906, τοΟ Οίκουμενικοϋ Πατριαρχείου είναι 
μεταγενέστερες άπό τό 1904.

4. Γιά νά είμαστε άντικειμενικοί, οφείλουμε νά παραδεχθούμε ότι ή έκταση τής ρου
μανικής προπαγάνδας, τουλάχιστο στήν περιοχή αυτή ήταν μικρότερη άπό τή βουλγαρι
κή, χωρίς όμως καί νά παύει νά είναι έπικίνδυνη γιά τόν έλληνισμό, διότι σιγά σιγά έγινε
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τι καί οί δύο στον ίδιο σκοπό αποβλέπουν: στην απομάκρυνση των ορθο
δόξων Ελλήνων από τό Πατριαρχείο. Γι’αυτό καί τούς ονομάζουν έ- 
χθρούς «εντεύθεν καί έκεϊθεν τού Ιατρού», άφοΰ ό "Τσίρος (Δούναβις) εί
ναι τό σύνορο Βουλγαρίας-Ρουμανίας, έχθρούς πού εκμεταλλεύονται «τήν 
άκραν άγαθότητα καί δικαιοσύνην τής έλληνικής φυλής», έχθρούς πού ό- 
δηγούν «προς τό χαϊνον ήδη βάραθρον τής καταστροφής τής ήμετέρας 
έθνικότητος». Γι’ αύτό καί έπειδή πιά δεν μπορούν νά συγκρατήσουν τή 
φωνή τής συνειδήσεως γιά τήν άδικία πού τούς γίνεται, δηλώνουν με πε
ρηφάνια πώς έχουν έλληνική καταγωγή, παραμένοντας πιστοί στά πάτρια 
καί ότι, δσο κι αν τούς πιέζουν, «ώς δέν κατώρθωσαν, ουδέ θά κατορθώ- 
σωσί ποτέ» νά κλονίσουν τις έθνικές τους πεποιθήσεις. Τέλος, δηλώνουν 
τήν πίστη τους στή Θειοτάτη Παναγιότητα, τόν Πατριάρχη, καί ζητούν 
τήν έπέμβασή του1 γιά τή σωτηρία τους.

Διαβάζοντας τό κείμενο καί των δύο έπιστολών δέν μπορούμε παρά 
νά θαυμάσουμε τήν άκρα φιλοπατρία των κατοίκων τού Μεγαρόβου καί 
Τυρνόβου καί τή βαθιά θρησκευτικότητά τους. Οί έπιστολές τους κάλλι- 
στα μπορούν νά συγκριθοΰν μέ γραπτά μνημεία άλλων έποχών —τόσο 
τής κλασικής άρχαιότητας όσο καί τού Βυζαντίου—παραμένοντας υπο
δειγματικές γιά τή γλαφυρότητα τού ύφους καί γιά τό πατριδολατρικό 
τους περιεχόμενο, καί σέ τέτοιο μάλιστα σημείο, ώστε νά παρέχουν μαθή
ματα πατριωτισμού σέ κάθε έποχή. Διακρίνονται όχι μόνο γιά τήν καλλι
έπειά τους, άλλά καί γιά τό βάθος των ύψηλών νοημάτων πού περικλείουν.

’Ιδιαίτερα πρέπει νά προσέξουμε τήν καλαισθησία μέ τήν οποία είναι 
γραμμένες (καλλιγραφία, καθαρότητα καί τέλεια γνώση τής δομής τού άρ- 
χαίου λόγου), ώστε νά παραμένουν ιστορικά κειμήλια γιά τις έπερχόμενες 
γενεές, διότι, έκτος των άλλων, διασώζουν καί πλήθος άπό όνόματα, κατοί

οΰραγός τής βουλγαρικής πολιτικής. Βλ. καί Ά θ α ν. Α. Ά γ γ ε λ ο π ο ύ λ ο υ, Αί ξέ- 
ναι προπαγάνδαι είς τήν έπαρχίαν Πολυανής κατά τήν περίοδον 1870-1912, Θεσσαλονίκη 
1973, σ. 14, όπου τα εξής: «Τά όργανα τής προπαγάνδας ταύτης (δηλ. τής ρουμανικής) καθ’ 
όλην τήν πεντηκονταετή περίοδον τής δράσεώς των, κυρίως όμως άπό τοϋ 1905 καί εντεύ
θεν, ότε αΰτη ένετάθη είς τό έπακρον μέ έπίκεντρον τήν Μακεδονίαν, συνεμάχησαν καί 
συνεπορεύθησαν μετά τής βουλγαρικής είς τόν κατά τοϋ Πατριαρχείου κοινόν άγώνα" τήν 
βουλγαρικήν προπαγάνδαν έμιμήθησαν κυρίως είς τήν χρήσιν βιαίων μέσων».

1. Έδώ πρέπει νά σημειώσουμε ότι τις περισσότερες φορές οί έπιστολές άπευθύνον- 
ταν προς τούς άρχηγούς τής Εκκλησίας (μητροπολίτες, έπισκόπους κ.λ.) γιά λόγους σκο
πιμότητας καί ασφαλείας, ένώ βασικός τους παραλήπτης ήταν τά Γενικά Προξενεία τοϋ 
κράτους μας, καί τοϋτο διότι οί συντάκτες τους γνώριζαν ότι οί Τούρκοι δέν έπιθυμοϋσαν 
οί ύπήκοοί τους νά έπικοινωνοϋν μέ αντιπροσώπους τοϋ έλληνικοϋ κράτους, παρά μόνο 
μέ τις νόμιμες έκκλησιαστικές άρχές, πού όπωσδήποτε είχαν έξάρτηση άπό τό σουλτάνο 
καί γενικότερα τίς τουρκικές άρχές.
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κους των κωμοπόλεων τής έποχής έκείνης. ’Έτσι βλέπουμε τίς υπογραφές 
των εκλεκτότερων στοιχείων πού έχει νά παρουσιάσει ή κοινωνία των κω
μοπόλεων αύτών με τα άξιώματα: α) των ιερέων, β) των έφοροεπιτρόπων, 
των σχολείων καί έκκλησιών, γ) των δημογερόντων καί δ) των προκρίτων, 
τήν έπισημότητα των όποιων τονίζουν καί οί σφραγίδες των διαφόρων ι
δρυμάτων, οί όποιες τόση συγκίνηση μάς προκαλοϋν, καθώς ή μνήμη μας 
άναπολεΐ τά περασμένα καί άναλογίζεται τό μεγαλείο του ελληνισμού με 
τά ποικιλώνυμα ευαγή ίδρύματά του στις αλησμόνητες έκεΐνες περιοχές.

Δυστυχώς, οί πληθυσμοί εκείνοι, όσο κι άν αγωνίστηκαν, δεν ήταν 
γραφτό νά δικαιωθούν παραμένοντας στήν έλληνική επικράτεια. Μέ τήν 
έναρξη των βαλκανικών πολέμων (1912), όσο κι άν τό όραμα τής λευτε
ριάς τους λίγο ελειψε νά γίνει πραγματικότητα, τό Μοναστήρι μέ τά περί
χωρά του έμειναν έξω άπό τά σύνορα τοϋ ελληνικού κράτους, άσχετα άν 
άκμαΐος έλληνικός πληθυσμός κυριαρχούσε στήν περιοχή εκείνη. Όσο 
κι άν οί κάτοικοι του Μεγαρόβου καί Τυρνόβου σκορπίστηκαν κι εγκα
ταστάθηκαν σέ διάφορες μακεδονικές πόλεις, όσο κι άν ή πατρίδα τους 
δέν παύει νά είναι μιά από τίς άξέχαστες έλληνικές πατρίδες, οί έπιστο- 
λές τους αυτές, υποδειγματικά γραπτά μνημεία ύφους καί λόγου, άνεξά- 
λειπτα στό πέρασμα του χρόνου, θά δείχνουν τό άκμαΐο τους φρόνημα καί 
τόν άδολο πατριωτισμό τους, φρονηματίζοντας τούς μεταγενεστέρους γιά 
τό δρόμο πού πρέπει νά διαλέξουν, όταν πρόκειται νά υπερασπίσουν τά ί- 
ερά καί τά όσια τής φυλής.

ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ

SUMMARY

Christos Andreadis, Unpublished documents from Megarovo 
and Tirnovo.

The writer makes known unpublished documents which manifest the 
faith and the persistence of the inhabitants of the towns of Megarovo and 
Tirnovo in the Orthodox Church, in spite of the Bulgarian Committee’s pres
sure and terrorism in 1904.
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