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ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 

Ο Μακεδονικός Αγώνας ήταν ένοπλη αντιπαράθεση στις αρχές 

του 20ου αιώνα που διήρκεσε περίπου 4 χρόνια (1904-1908) και 

διεξήχθη στη Μακεδονία (τότε μέρος της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας) μεταξύ κυρίως Ελλήνων, Βουλγάρων και 

Τούρκων, και δευτερευόντως Σέρβων και Ρουμάνων,  από τη 

στιγμή που έγινε αντιληπτό πως η σημαντική αυτή επαρχία της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας θα ήταν η επόμενη εδαφική απώλεια 

του Μεγάλου Ασθενούς. Λόγω του ότι  η περιοχή της 

Μακεδονίας, τέθηκε υπό διεθνή Επιτροπεία μετά τη Συνθήκη του 

Βερολίνου (1878) και Γάλλοι, Ρώσοι και Αυστριακοί στρατιωτικοί 

ανέλαβαν καθήκοντα παράλληλης διοίκησης με τους Οθωμανούς, 

η Υψηλή Πύλη αδυνατούσε να παρέμβει δραστικά στις ένοπλες 

συγκρούσεις μεταξύ Ελλήνων και Βουλγάρων, έτσι οι 

αντιμαχόμενες πλευρές προσπαθούσαν, κατά καιρούς, αφενός να 

στρέφουν τις ευρωπαϊκές και οθωμανικές στρατιωτικές διοικήσεις 

κατά των αντιπάλων τους, και αφετέρου να συνεργάζονται με 

όποιες απ' αυτές ήταν δυνατό, ενώ παράλληλα το Ηνωμένο 

Βασίλειο υπέσκαπτε με κάθε τρόπο την ενδεχόμενη Ελληνο-

Βουλγαρική συνεργασία, φοβούμενη την εκμετάλλευσή της από 

τη Ρωσία. Στη Μακεδονία, όπως άλλωστε και στην υπόλοιπη 

Οθωμανική Αυτοκρατορία, η καλύτερη και πιο γόνιμη γη στα 

πεδινά ανήκε κυρίως σε Οθωμανούς μπέηδες. Οι περισσότεροι 

από αυτούς ήταν αλβανικής καταγωγής και ασκούσαν παράλληλα 

χρέη φοροεισπράκτορα που αυθαιρετούσαν και χρηματίζονταν 

ασύστολα, διαθέτοντας και μια ένοπλη τοπική αστυνομία. Έτσι η 

ζωή για το χωρικό ήταν σκληρή και η δικαιοσύνη δυσεύρετη. Στα 

ορεινά και στις πιο απομονωμένες περιοχές υπήρχαν ελεύθερα 

χωριά, φτωχά και με άγονη γη. Πλήρωναν μόνο φόρους στους 

Οθωμανούς και ήταν στο έλεος ληστρικών συμμοριών όταν δεν 



ανέθεταν την ασφάλειά τους σε τοπικούς λήσταρχους. Οι πιο 

δραστήριοι ήταν εποχιακοί εργάτες, καρβουνιάρηδες ή ξυλοκόποι, 

ενώ άλλοι αναγκάζονταν να στραφούν στη ληστεία, επάγγελμα 

αρκετά αποδοτικό εκείνη την εποχή. Τόπος χωρίς οδικό δίκτυο και 

με περιοχές τελείως απομονωμένες η μια από την άλλη με έλλειψη 

ασφάλειας, σύντομα θα υποστεί τη βουλγαρική προπαγάνδα που 

θα κυριαρχήσει με την τρομοκρατία. Έτσι αναδεικνύονται 

πρωτοκλασάτα στελέχη, αρχικά της ΕΜΕΟ ο Τσακαλάρωφ στο 

Σμαρδέσι, ο Μήτρε Βλάχος στο Μακροχώρι και ο Λαζάρ 

Ποπτράϊκωφ στο Δενδροχώρι. Ενόψει της προετοιμασίας της 

εξέγερσης του Ίλιντεν (20 Ιουλίου 1903) χρίζονται οι τοπικοί 

ηγέτες και τέλος του Αυγούστου 1902 πραγματοποιείται στο 

Σιδηροχώρι Καστοριάς συνάντηση του απεσταλμένου του 

Τσόντσεφ από το περιβάλλον της βουλγαρικής ανωτάτης αρχής 

Γιάγκωφ με τους τοπικούς ηγέτες που δηλώνουν ότι δεν είναι 

έτοιμοι για μια τέτοια εξέγερση, αντιδρώντας μερικοί και στην 

βουλγαρική πρωτοβουλία. Ένα μήνα περίπου μετά την εξέγερση 

καίγονται τα περισσότερα χωριά από τους Οθωμανούς, μερικά 

ολοσχερώς και τον Οκτώβριο του 1904 σκοτώνεται στη Στάτιστα 

(σημερινός Μελάς) ο Παύλος Μελάς. Με το κίνημα των 

Νεότουρκων το 1908 αναστέλλεται κάθε εμπόλεμη δραστηριότητα 

μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους 1912-1913. Ο Μακεδονικός 

Αγώνας ξεκίνησε από την περιοχή της Καστοριάς (ειδικότερα στα 

Κορέστια) και περί το τέλος του είχε επεκταθεί σ΄ όλη τη 

σημερινή Μακεδονία μέχρι και τα εδάφη των περιοχών του 

Μοναστηρίου, Γευγελής, Δοϊράνης κ.λ.π. Σκοπός των αντιπάλων 

ήταν ο εκφοβισμός ή η εξόντωση των αντίθετων στοιχείων και ο 

προσεταιρισμός του πληθυσμού προς την Βουλγαρική ή την 

Ελληνική εκκλησία και το εθνικό φρόνημα αντίστοιχα, δράση η 

οποία γρήγορα εξελίχθηκε σε αγώνα αλληλοεξόντωσης των 



εκατέρωθεν ενόπλων τμημάτων. 

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  

Ο αγώνας για την ανεξαρτησία της Μακεδονίας είχε αρχίσει 

συγχρόνως με την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Οι εξεγέρσεις 

όμως του Εμμανουήλ Παπά στη Χαλκιδική, της Νάουσας με το 

Ζαφειράκη Θεοδοσίου το 1822 καθώς και η αποτυχημένη 

Επανάσταση του Λιτοχώρου το 1878 είχαν καταπνιγεί από τους 

Τούρκους. Με την ίδρυση του μικρού Ελληνικού Βασιλείου, 

μόνιμη επιδίωξη των Ελλήνων ήταν η «ελληνική τύχη» των 

υπόδουλων που ήταν υπό τον Οθωμανικό ζυγό. Όμως για 

δεκαετίες η Μακεδονία παρέμενε αποκομμένη από το ελληνικό 

βασίλειο. Το Ελληνικό κράτος είχε να αντιμετωπίσει μια σειρά 

από εμπόδια: 

α) τη γεωγραφική απόσταση 

β) την αρνητική διπλωματική συγκυρία : οι επαναστατικές 

κινήσεις των ετών 1839-1840, 1854 και 1866 ναυάγησαν επειδή η 

Ελληνική πλευρά πίστευε πως θα εκβίαζε την ενσωμάτωση της 

Μακεδονίας αν την ενέτασσε στις διεθνείς κρίσεις της περιόδου: 

Τουρκοαιγυπτιακός πόλεμος, Κριμαϊκός πόλεμος, Κρητική 

Επανάσταση,  με σύμμαχο την ομόδοξη Ρωσία. 

Το 1893 ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη η οργάνωση Εσωτερική 

Μακεδονική Επαναστατική Οργάνωση (ΕΜΕΟ) με επίσημο σκοπό 

το συντονισμό των προσπαθειών των χριστιανικών πληθυσμών της 

Μακεδονίας για την απελευθέρωσή τους από τον Οθωμανικό ζυγό. 

Η οργάνωση αναφερόταν γενικά στα δικαιώματα του 

"Μακεδονικού λαού" χωρίς εθνικές ή δογματικές διακρίσεις, 

δηλώνοντας "σταθερά ενωτική" και "μαχητικά αντισωβινιστική". 



Στην πραγματικότητα ήταν μία Βουλγαρική εθνικιστική οργάνωση 

με μυστική ατζέντα τον εκβουλγαρισμό της Μακεδονίας και την 

απόσχισή της από την Οθωμανική Αυτοκρατορία ως ενδιάμεσο 

στάδιο πριν την τελική ένωσή της με τη Βουλγαρία. Η διαδικασία 

του εκβουλγαρισμού ήταν μεθοδική και είχε προσεκτικά 

σχεδιαστεί ώστε να κλιμακωθεί σταδιακά, με πρώτο στάδιο τον 

εξαναγκασμό του συνόλου του ρευστής εθνικής συνείδησης 

χριστιανικού πληθυσμού να εκκλησιάζεται σε εκκλησίες που θα 

υπάγονταν στην Βουλγαρική Εξαρχία αντί στις υπάρχουσες, οι 

οποίες υπάγονταν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Για το σκοπό 

αυτό ιδρύθηκαν σε όλη τη Μακεδονία πολυάριθμες Εξαρχικές 

εκκλησίες. Σ' αυτές, ο εκκλησιασμός γίνονταν στη βουλγαρική 

γλώσσα και τα ονόματα των βαπτιζομένων ήταν βουλγαρικά. Σε 

δεύτερη φάση το κομιτάτο άρχισε να ιδρύει πολυάριθμα σχολεία 

στα οποία τα παιδιά θα διδάσκονταν τη βουλγαρική γλώσσα και 

θα  κατηχούνταν πλέον εθνικά.   Η δράση του κομιτάτου αρχικά 

είχε κάποια επιτυχία αλλά σύντομα έγιναν αντιληπτά τα 

πραγματικά του κίνητρα όταν ένοπλες ομάδες του (κομιτατζήδες) 

άρχισαν να εκτελούν και να βασανίζουν ιερείς, δασκάλους, 

τοπικές προσωπικότητες, αλλά και απλούς πολίτες που αρνούνταν 

το συγκεκαλυμμένο αυτό εκβουλγαρισμό που εντάθηκε κατά τη 

διάρκεια προετοιμασίας (1902-1903) για την εξέγερση του Ίλιντεν. 

Αυτό αφύπνισε την κοινή γνώμη στην Ελλάδα. Κατόπιν 

δραματικών εκκλήσεων του Μητροπολίτη Καστοριάς Γερμανού, ο 

οποίος είχε αρχίσει ήδη να οργανώνει τοπικά τμήματα αυτοάμυνας 

σε Καστοριά και Φλώρινα, ιδρύθηκε στην Αθήνα το Μακεδονικό 

Κομιτάτο υπό τον δημοσιογράφο Δημήτριο Καλαποθάκη. 

Ενδεικτικό των συνθηκών είναι ότι ίδιος ο Μητροπολίτης είχε 

αναγκαστεί να περιέρχεται τους ναούς των χωριών της 

περιφέρειάς του και να εκκλησιάζει με το όπλο του παραπόδα 



(λόγω των αλλεπάλληλων απειλών κατά της ζωής του), σε μια 

απεγνωσμένη προσπάθεια να τονώσει το ηθικό των 

τρομοκρατημένων πιστών. Ακολούθησαν κάποιες αποστολές 

Ελληνικών ενόπλων σωμάτων (κατά κύριο λόγο Κρητών και 

Μανιατών εθελοντών) στη Μακεδονία. Η επίσημη εμπλοκή του 

Ελληνικού κράτους στα Μακεδονικά πράγματα 

πραγματοποιήθηκε μετά τον Ιανουάριο του 1904, όταν ο 

οπλαρχηγός Κώττας Χρήστου επικεφαλής αντιπροσωπείας των 

Κορεστίων συναντήθηκε με το διάδοχο Κωνσταντίνο. Αλλά οι 

εθελοντές και συνεπακόλουθα τα τμήματα πολλαπλασιάστηκαν 

θεαματικά μετά την πανελλήνια συγκίνηση που προκάλεσε ο 

θάνατος του Παύλου Μελά το 1904. 

Χαρακτηριστικό της εποχής είναι το ακόλουθο δημοτικό τραγούδι 

της επαρχίας Παιονίας στο σλαβογενές τοπικό ιδίωμα:       

Να Γκραντάτς πούκαϊα, 

να Γκουμέντσα σλούσαϊα. 

Γκ'ρτσοι αντάρτσοι φ'ρλια, 

Μπουγκάρτσκι κούτσινια πάγκιατ. 

Μόμιτε σε σμέια 

πισκέσιε να Γκ'ρτσιτε. 

Γκ'ρτσιτε σε μόλια: 

Μπουγκάριν ντα ζακόλια, 

Μπουγκάριν ντα ζακόλια, 

Κρ'φτα ντα μα πία, 

Κρ'φτα ντα μα πία, 



ζέμια Γκ'ρτσια ντα ισμία. 

Στο Γκαντάτσι (κορυφή του Πάϊκου) πυροβολούσαν, 

στη Γουμένισσα ακούγαν. 

Έλληνες αντάρτες ρίχναν, 

Βουλγάρικα σκυλιά πέφταν. 

Τα κορίτσια κουβαλούσαν 

δώρα στους Έλληνες. 

Τους Έλληνες (αντάρτες) παρακαλούσαν: 

Βούλγαρο να σφάζαν, 

Βούλγαρο να σφάζαν, 

το αίμα του να πίναν, 

το αίμα του να πίναν, 

την Ελληνική γη να καθαρίζαν. 

ΠΗΓΗ 

"Ο Σουλτάνος τελικά έδινε δικαίωμα στην νέα Εκκλησία, εφόσον 

είχε στο εκκλησίασμα την πλειοψηφία των 2/3 να ιδρύσει 

Μητρόπολη και αν είχε το 1/3 τουλάχιστον να κατέχει μια 

εκκλησία....» 

«Αν αὐτό ληφθῇ ὡς πρόσχημα διά τήν ἐνσπορᾶ διχόνοιας καί 

ἀναταραχής μεταξύ τὢν κατοίκων, οἱ ἔνοχοι τέτοιων ἐνεργειών θά 

τιμωρηθούν, σύμφωνα μέ τό νόμο». 

ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ 



Η ιστορία του Μακεδονικού Αγώνα, που αποτελεί μέρος οργανικό 

της εθνικής ιστορίας της Ελλάδας και της Βουλγαρίας, αφορά 

κυρίως στον επηρεασμό και τη στήριξη του φρονήματος των 

Σλαβοφώνων υπέρ της Ελλάδας ή της Βουλγαρίας. Οι 

Σλαβόφωνοι, οι οποίο εκτός από τη μητρική τους γλώσσα 

ομιλούσαν πολλοί και την ελληνική ή και την τουρκική, 

περισσότερο οι άνδρες, και ήσαν έως τότε προσηλωμένοι στο 

Οικουμενικό Πατριαρχείο, την πηγή των στοιχείων που 

συνιστούσαν την ταυτότητά τους, βρέθηκαν στο επίκεντρο 

σκληρών εθνικών συγκρούσεων που αποσκοπούσαν στην ένταξή 

τους στην μια ή την άλλη πλευρά. Υπό τις συνθήκες αυτές 

πολυάριθμοι κυρίως νεαροί, Έλληνες αξιωματικοί προσφέρθηκαν 

παραιτούμενοι από τον Ελληνικό στρατό να τεθούν επικεφαλής 

των ανταρτικών ομάδων και των επαναστατικών σωμάτων για την 

προστασία του ελληνικού πληθυσμού. Τον Αγώνα τους 

συντόνισαν ο μητροπολίτης Καστοριάς Γερμανός Καραβαγγέλης, 

ο μητροπολίτης Δράμας Χρυσόστομος Καλαφάτης, ο Ίων 

Δραγούμης από το προξενείο της Ελλάδας στο Μοναστήρι, ο 

Λάμπρος Κορομηλάς από το προξενείο της Θεσσαλονίκης και ο 

Δημήτριος Καλαποθάκης από την Αθήνα. Άλλοι σημαντικοί 

Μακεδονομάχοι οπλαρχηγοί ήταν οι: Άρμεν Κούπτσιος, Τέλλος 

Άγρας, Μιχαήλ Σιωνίδης, Λουκάς Κόκκινος, Κωνσταντίνος Ρίζος, 

Γεώργιος Μόδης, Γεώργιος Γιώτας, Κωνσταντίνος Χρήστου, 

Ευάγγελος Νάτσης, Φιλόλαος Πηχεών, Ιωάννης Ράλλης, Σταύρος 

Ρήγας, Δούκας Γαϊτατζής, Θεοχάρης Κούγκας, Κωνσταντίνος 

Μαζαράκης, Κωνσταντίνος Γαρέφης, Γεώργιος Παπαστεφάνου, 

Λαμπρινός Βρανάς, Στέφανος Παπαγάλος, Γεώργιος Δικώνυμος, 

Χρήστος Βέσκος, Νικόλαος Τσοτάκος, Γεώργιος Ζουρίδης, 

Χρήστος Δρεμλής, Γεώργιος Σεϊμένης, Αριστείδης Μαργαρίτης, 

Ζαχαρίας Παπαδάς, Παύλος Κύρου, Γεώργιος Γιαγκλής, Γεώργιος 



Στρατινάκης, Αριστείδης Κιτράκης, Γεώργιος Κακουλίδης, 

Νικόλαος Ρόκας, Χρυσόστομος Χρυσομαλλίδης κ.ά. Όχι μόνον 

από την Κρήτη αλλά και από την Μάνη είχε συγκροτηθεί σώμα 

από μερικές δεκάδες εθελοντές υπό τον Αντώνιο Βλαχάκη 

(Καπετάν Λίτσα) με οπλαρχηγούς, μεταξύ άλλων, τον Ευάγγελο 

Μπαϊρακταρέα (Καπετάν Ακίλλα) και τους εξαδελφούς Λεωνίδα 

και Παναγιώτη Πετροπουλάκη από το Γύθειο. Οι τρεις αυτοί μαζί 

με άλλους εννέα αγωνιστές είχαν ηρωικό θάνατο σε μάχη κατά 

Τούρκων και Βουλγάρων στο χωριό Οσνίτσανη (Καστανόφυτο). 

Σχετικά με αυτή τη μάχη υπάρχει το παρακάτω τραγούδι σε ύφος 

δημώδες. Ο Μακεδονικός Αγώνας ήταν κατά πολύ και ένας 

αγώνας πρακτόρων . Το Γενικό Κέντρο Αμύνης έστειλε σε 

διάφορα μέρη ριψοκίνδυνους αξιωματικούς που οργάνωσαν τον 

αγώνα κατά του Βουλγαρισμού και λειτούργησαν είτε κρυφά ως 

πράκτορες είτε φανερά ως υπάλληλοι του Ελληνικού Προξενείου. 

Στην περιοχή της Καβάλας στάλθηκαν ο Στυλιανός Μαυρομιχάλης 

(Μαυρομάτης),ο Κωνσταντίνος Τυπάλδος, ο υπολοχαγός Μάρκου 

Αθανάσιος και ο μανιάτης Ανθυπολοχαγός Λεωνίδας Μπεχράκης 

(καπετάν Νικήτας). Σημαντική συνεισφορά στον Μακεδονικό 

Αγώνα είχαν και πρόσωπα που υπηρετούσαν σε κομβικές θέσεις 

όπως ο μικρασιατικής καταγωγής Πρωτοσύγκελος της 

Μητρόπολης Θεσσαλονίκης Αιμιλιανός Λαζαρίδης.  

Σάββατο βράδυ είμαστε κοντά σε μοναστήρι 

Κι’ ο Λίτσας ήταν σκεφτικός κι’ όλο συλλογισμένος 

Τους αρχηγούς εκάλεσε και τον Πετροπουλάκη. 

Να ετοιμαστούνε τα παιδιά στον πόλεμο να πάμε, 

Βουργάρους για να κάψουμε, ταμπούρια για να φάμε. 



Τη χαραυγή κινήσαμε και πάμε στην Οσνίτσα, 

Άϊντε Λίτσα μου καημένε και στον κόσμο παινεμένε... 

Από το Σεπτέμβριο του 1904, την αρχηγία των ελληνικών 

σωμάτων ανέλαβε ο Παύλος Μελάς. Ο θάνατος του Παύλου Μελά 

σε συμπλοκή με τουρκικό απόσπασμα στα Στάτιστα της Δυτικής 

Μακεδονίας, στις 13 Οκτωβρίου του 1904, συνετάραξε ολόκληρο 

το Έθνος και από τότε η σωτηρία της Μακεδονίας έγινε υπόθεση 

ολόκληρου του Ελληνισμού. Μετά το θάνατό του, οι Έλληνες 

άρχισαν να επικρατούν σε όλη σχεδόν τη Μακεδονία 

συμπεριλαμβανομένων και των περιοχών στις οποίες η 

βουλγαρική επιρροή προηγουμένως ήταν τόσο έντονη ώστε να 

έχει εξελιχθεί σε κράτος εν κράτει : Καστοριά, Φλώρινα και 

Έδεσσα-Γιαννιτσά. Στις μνήμες των περισσότερων ο Μακεδονικός 

Αγώνας συνδέεται με τον αγώνα του Τέλλου Άγρα στη Λίμνη των 

Γιαννιτσών μέσα από τις συγκλονιστικές αφηγήσεις της 

Πηνελόπης Δέλτα στο βιβλίο της «Τα Μυστικά του Βάλτου». Ο 

Αγώνας των Μακεδονομάχων κράτησε ως το 1908 οδηγώντας σε 

αποτυχία τα βουλγαρικά σχέδια για το βίαιο εκβουλγαρισμό της 

Μακεδονίας. Το τέλος του Αγώνα στην τουρκοκρατούμενη 

Μακεδονία συνδέθηκε με την επικράτηση των νεότουρκων οι 

οποίοι αρχικά φάνηκαν να καταβάλουν προσπάθειες 

εκσυχρονισμού και εκδημοκρατισμού της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας και συγχρόνως απέτρεψαν με αυστηρότητα το 

αντάρτικο μεταξύ Βουλγάρων και Ελλήνων. 

 

Ο ΟΡΚΟΣ ΕΝΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΥ 

"Ορκίζομαι εις το όνομα της Αγίας Τριάδος ότι θα διαφυλάξω το 

μυστικό. Ότι θα εργάζομαι με όλην την ψυχήν μου και την 



καρδίαν μου προς εξόντωση των Βουλγάρων κακούργων και προς 

επιτυχίαν της ελευθερίας της Πατρίδος μου Μακεδονίας. Εις τους 

εχθρούς της πατρίδος μου δεν θα μαρτυρήσω το παραμικρόν 

ακόμη και αν μου βάλουν το μαχαίρι στον λαιμόν. Αν παραβώ τον 

όρκο μου ο θεός ας με τιμωρήσει και οι ελευθερωταί της πατρίδος 

μου ας με κομματιάσουν και η αμαρτία να είναι στον λαιμό". 

 

 

ΕΧΘΡΟΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ 

ΑΓΩΝΑ (ΚΟΜΙΤΑΤΖΗΔΕΣ) 

Κύριοι αντίπαλοι των ελληνικών ενόπλων σωμάτων ήταν οι 

Βούλγαροι κομιτατζήδες. Το «Μακεδονικό» Κομιτάτο είχε από 

νωρίς οργανώσει ένα δίκτυο από παραστρατιωτικές ομάδες οι 

άντρες των οποίων είχαν επιδοθεί σε ένα όργιο βίας και 

τρομοκρατίας του ελληνικού και όχι μόνο στοιχείου της 

Μακεδονίας (ενδεικτικά το 1903, μόνο στη Θεσσαλονίκη είχαν 

προβεί σε βομβιστικές επιθέσεις κατά της μητρόπολης και άλλων 

κτιρίων ελληνικών ιδιοκτησιών αλλά και στην ανατίναξη του 

γαλλικού πλοίου Γκουανταλκιβίρ και της Οθωμανικής Τράπεζας). 

Ο όρος κομιτατζήδες, στη Μακεδονία χρησιμοποιούνταν για να 

χαρακτηρίσει τους εξαρχικούς Ελληνικής καταγωγής που 

μεταστράφηκαν και υπηρετούσαν τους σκοπούς της Βουλγαρίας, 

διαχωρίζοντάς τους έτσι από τους καθεαυτού Βούλγαρους. 

Σημαντικά στελέχη των Κομιτατζήδων ήταν ο ιδρυτής τους 

Γκότσε Ντέλτσεφ (τιμώνταν ως εθνικός ήρωας στη Βουλγαρία 

μέχρι το 1946 όταν με την αλλαγή της πολιτικής της Βουλγαρίας 

στο Μακεδονικό, το μουσείο του έκλεισε και τα περιεχόμενα του 

μαζί με τα οστά του μεταφέρθηκαν στα Σκόπια της νεοϊδρυθείσας 



ΓΔΜ), ο Αποστόλ Πέτκωφ, ο Νίκολα Κάρεφ, ο Γιάνε Σαντάνσκι 

κ.α. Οι Κομιτατζήδες διατήρησαν μια υποτυπώδη δραστηριότητα 

μετά το 1908 αλλά επανεμφανίστηκαν δυναμικά κατά τους 

Βαλκανικούς Πολέμους ως παραστρατιωτικές ομάδες 

υποστηρίζοντας τον βουλγαρικό στρατό στις επιχειρήσεις του. 

Κατά τη διάρκεια της ολιγόμηνης βουλγαρικής κατοχής της 

ανατολικής Μακεδονίας προέβησαν σε νέες θηριωδίες κατά του 

ελληνικού πληθυσμού της περιοχής υπό την πλήρη ανοχή των 

επίσημων βουλγαρικών αρχών και του τακτικού βουλγαρικού 

στρατού ο οποίος και τις εξόπλιζε, όπως η καταστροφή των 

Σερρών και του Δοξάτου (ήταν η πρώτη φορά). Επισήμως ενώ ο 

βουλγαρικός στρατός γενικά χρέωσε στο κομιτάτο τις σφαγές, ως 

ενέργειες άτακτων σωμάτων λίγο αργότερα, κατά τη διάρκεια του 

Β' Βαλκανικού Πολέμου ενσωμάτωσε τις μονάδες αυτές αυτούσιες 

στον τακτικό βουλγαρικό στρατό. Αυτό ήταν και το ενδεικτικό 

τέλος της ιστορίας των ενόπλων τμημάτων της «Εσωτερικής 

Μακεδονικής Επαναστατικής Οργάνωσης» (ΕΜΕΟ). Σαν 

απάντηση στο Βουλγαρικό Μακεδονικό Κομιτάτο δημιουργήθηκε 

στην Αθήνα το Ελληνικό Μακεδονικό Κομιτάτο. Αυτό υπό την 

προεδρία του Δημητρίου Καλαποθάκη, διευθυντού της εφημερίδας 

"Εμπρός", και με τη συμμετοχή του Στ. Δραγούμη στρατολογούσε 

εθελοντές για την υπεράσπιση της Μακεδονίας. Έτσι στα 

μακεδονικά βουνά παρουσιάστηκαν Έλληνες αγωνιστές απ' όλα τα 

μέρη της τότε Ελλάδας για την υπεράσπιση του ελληνικού 

μακεδονικού πληθυσμού. 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ 

Οι αψιμαχίες μεταξύ Ελλήνων και Βουλγάρων αλλά και του 

καθενός ξεχωριστά με τους Νεότουρκους συνεχίστηκαν σε πολύ 

μικρότερη ένταση αλλά και πάλι με θύματα. Ενδεικτική είναι η 



δολοφονία του Μητροπολίτη Γρεβενών Αιμιλιανού, που 

αποτελούσε στυλοβάτη του Ελληνισμού προασπίζοντας την 

ταυτότητα των κατοίκων της περιοχής των Γρεβενών. Ο 

Αιμιλιανός, αποτέλεσε στόχο των Νεότουρκων και των 

Κομιτατζήδων και ο φόνος του έγινε σε δάσος και εν κρυπτώ την 

1η Οκτωβρίου 1911, ενώ ο Μητροπολίτης μετέβαινε στο χωριό 

Γκριντάδες για να λειτουργήσει. Το 1912, μετά την επιτυχία της 

Αλβανικής επανάστασης οι Σέρβοι επειγόμενοι να προλάβουν τη 

δημιουργία μίας μεγάλης Αλβανίας υποχώρησαν στις 

μαξιμαλιστικές βουλγαρικές απαιτήσεις επί της διανομής της 

Μακεδονίας και προχώρησαν από κοινού στη δημιουργία της 

Βαλκανικής Συμμαχίας (Λίγκας). Η επιτακτική ανάγκη παρουσίας 

στόλου στο Αιγαίο οδήγησε λίγο αργότερα και στην εισδοχή της 

Ελλάδας στη συμμαχία ολοκληρώνοντας έτσι το σκηνικό του Α' 

Βαλκανικού Πολέμου. Με την έκρηξή του ένα μεγάλο μέρος της 

Μακεδονίας μαζί με τη Θεσσαλονίκη  απελευθερώθηκε από τον 

ελληνικό στρατό. Το 1913 οι Βούλγαροι αν και υποτιθέμενα 

σύμμαχοι επιτέθηκαν αιφνιδιαστικά και χωρίς προηγούμενη 

κήρυξη πολέμου κατά των Ελλήνων και των Σέρβων 

προσπαθώντας να καταλάβουν για λογαριασμό τους τα μόλις 

απελευθερωθέντα από αυτούς εδάφη της Μακεδονίας αλλά 

απωθήθηκαν (Β' Βαλκανικός Πόλεμος). Μετά την συντριβή που 

ακολούθησε, η Βουλγαρία αναγκάστηκε να παραχωρήσει και το 

ανατολικό τμήμα (Σέρρες, Δράμα και Καβάλα) στην Ελλάδα, η 

οποία ολοκλήρωσε με αυτό το τρόπο τους εθνικούς της στόχους 

στη Μακεδονία. Βέβαια υπήρχε και η υποτίμηση του μακεδονικού 

αγώνα. Η επικράτηση των ελληνικών αντάρτικων σωμάτων δεν 

επέφερε ως άμεσο κέρδος τη Μακεδονία επειδή μεσολάβησε το 

Νεοτουρκικό κίνημα του 1908, το οποίο μετά την επικράτησή του 

οδήγησε στην απώλεια πολλών κεκτημένων των μειονοτήτων, 



εμπόδισε όμως να χαθούν για την Ελλάδα οι περιοχές  που 

αποτέλεσαν αργότερα την Ελληνική Μακεδονία. Η χαμένη 

αυτοπεποίθηση των Ελλήνων αξιωματικών από τον πόλεμο του 

1897 ανακτήθηκε.     
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