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1. Εισαγωγή-Η άνοδος του βουλγάρικου 
ζητήματος στη Μακεδονία.
    
Μετά τη λήξη του Κριμαϊκού πολέμου έχου-
με και την συμβατική ημερομηνία έναρξης 
του Βουλγάρικου αναβρασμού στη περιοχή 
της Μακεδονίας και της σημερινής Βουλγαρί-
ας. Τότε με την άνοδο του βουλγάρικου ζητή-
ματος στη Μακεδονία και τη Βουλγαρία ξεκι-
νά ο γενικότερος  προβληματισμός για το μέλ-
λον της Μακεδονίας και της Θεσσαλονίκης. Οι 
τότε θεωρούμενοι ως Βούλγαροι ήταν το επι-
κρατέστερο στοιχείο στη Μακεδονία κυρίως 
στην βόρεια και μέση ζώνη της Μακεδονίας. 

Στη Θεσσαλονίκη αποτελούσαν από κοινού 
με τους Έλληνες τον βασικό πυρήνα του χρι-
στιανικού πληθυσμού της πόλης και διοικητι-
κά αποτελούσαν το χριστιανικό μιλιέτ της πό-
λης. Το χριστιανικό μιλιέτ διοικούνταν από το 
Οικουμενικό Πατριαρχείο το οποίο κατά βάση 
ήταν ελληνοκρατούμενο ενώ η λειτουργία 
στις εκκλησίες γίνονταν αποκλειστικά στην 
Ελληνική.
Αυτά τα ζητήματα ήταν καθοριστικά για τους 
λαούς οι οποίοι θεωρούσαν ότι βρίσκονται 
κάτω από καθεστώς κατάκτησης υπό τους 
Οθωμανούς, τόσο για την ανάπτυξη της ρητο-
ρικής τους και τελικά της πολεμικής τους απέ-
ναντι στους Οθωμανούς, αλλά και για τους 
ανταγωνισμούς μεταξύ τους. Αξίζει όμως να 
σημειωθεί ότι το ζήτημα της εθνικής ταυτότη-
τας ήταν πολύπλοκο. 
Οι περισσότεροι πληθυσμοί με εξαίρεση τους 
Τούρκους και τους Έλληνες δεν είχαν συγκρο-

Θεσσαλονίκη
1912-2012

100 χρόνια
ελλάδας, 

πατριαρχίας 

καπιταλισμού

είναι αρκετά

Δευτερη Παρουσίαση

Η Θεσσαλονίκη στην κόψη 
των βαλκανικών εθνικισμών 
(τέλη 19ου - αρχές 20ου αιώνα)



2 Μπάσταρδες με Μνήμη

τημένη εθνική ταυτότητα. Τόσο οι βουλγαρό-
φωνοι όσο και οι λατινόφωνοι της Μακεδονί-
ας (Αρουμάνοι, Μεγλενορουμάνοι) προσδιό-
ριζαν τον εαυτό τους περισσότερο με την θρη-
σκευτική τους πίστη και τον τόπο καταγωγής 
τους παρά με την γλώσσα που είχαν ως μητρι-
κή. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την δημιουργία 
της απροσδιόριστης τότε ακόμα μακεδονικής 
ταυτότητας …όχι ως ταυτότητας έθνους με 
την πάγια έννοια του έθνους αλλά περισσότε-
ρο ως ετεροκαθορισμό από το «άλλο» χωριό 
και τους Τούρκους. Το 1870 οι Βούλγαροι δη-
μιουργούν την δική τους εκκλησία την «Εξαρ-
χία» η οποία ήταν ξεχωριστή από το Πατριαρ-
χείο και ξεκινάνε την αποστολή δημιουργίας 
«εθνικής συνείδησης» στους βουλγαρόφω-
νους πληθυσμούς της Μακεδονίας. 
Μετά και την ανεξαρτητοποίηση της Βουλγα-
ρίας το 1875 και την προσωρινή προσάρτηση 
των βουλγαρόφωνων πληθυσμών της Μακε-
δονίας με τη συμφωνία του Αγίου Στεφάνου 
το 1878 η προσπάθεια αυτή εντείνεται αρχικά 
με την ίδρυση σχολείων και εκκλησιών. Αυτή 
η προσπάθεια φυσικά θα προκαλέσει τις αντι-
δράσεις τόσο των γειτονικών κρατών όσο και 
των Τούρκων. Αμέσως μετά την εκκίνηση της 
βουλγάρικης προσπάθειας οι γειτονικές χώ-
ρες ιδρύουν οργανισμούς βιτρίνες για να κα-
τευθύνουν τις προσπάθειες  τους στη Μακε-
δονία. Οι οργανισμοί αυτοί είχαν σαν έδρα 
τους τη Θεσσαλονίκη, σε σχολεία και προξε-
νεία. Οι χώρες οι οποίες εποφθαλμιούσαν τη 
Μακεδονία και τη Θεσσαλονίκη ήταν η Σερ-
βία, η Βουλγαρία και η Ελλάδα.
 
•  Η Ελλάδα είχε σαν βασικό φορέα άσκησης 
πολιτικής το Πατριαρχείο μετά όμως ίδρυσε 
την Εθνική Εταιρία (Μακεδονικό Κομιτάτο), με 
έδρα δράσης το ελληνικό  προξενείο στη Θεσ-
σαλονίκη (σημερινό Μουσείο Μακεδονικού 
Αγώνα)
•  Η Βουλγαρία ίδρυσε την Ανώτατο Επαναστα-
τικό Κομιτάτο με έδρα τη Σόφια και κέντρα 
δράσης τα σχολεία τα οποία ίδρυσε η εξαρχία 
στη Μακεδονία 
•  Η Σερβία ίδρυσε το «εκπαιδευτικό  συμβού-
λιο» με έδρα το Βελιγράδι και το σερβικό προ-

ξενείο Θεσσαλονίκης  και με βασικό στόχο την 
ίδρυση σερβικών σχολείων στη Μακεδονία 
και τη Θεσσαλονίκη.

2. Η Συγκρότηση πολιτικών οργανώσεων

Μέχρι και την επανάσταση των Νεότουρκων η 
συγκρότηση πολιτικών οργανώσεων ήταν ου-
σιαστικά απαγορευμένη. Έτσι οι διάφορες ορ-
γανώσεις ήταν ουσιαστικά παράνομες και μυ-
στικές. Ο πιο ασφαλής τρόπος πολιτικής δρα-
στηριότητας ήταν οι εφημερίδες. Και οι εφη-
μερίδες όμως έβγαιναν κυρίως με εθνοτικά 
και όχι πολιτικά κριτήρια ενώ η οργάνωση της 
Οθωμανικής κοινωνίας σε μιλιέτ (θρησκευτι-
κές και εθνοτικές ομάδες) εμπόδιζε ακόμα πε-
ρισσότερο τη συγκρότηση πολιτικών οργανώ-
σεων. Μέχρι το 1908 το βασικό ρόλο του πο-
λιτικού κόμματος ή συνδικάτου έπαιζαν οι λε-
γόμενες «λέσχες» (που ήταν κυρίως κάτω από 
εβραϊκό έλεγχο) και οι εφημερίδες οι οποίες 
προσπαθούσαν να υπερασπιστούν τα δικαι-
ώματα των διάφορων εθνοτήτων. Οι βασικό-
τερες λέσχες ήταν η «Club de Salonique» και 
η «Nouveau Club», και η «Club de l’ Alliance», 
αποκλειστικά ισραηλιτική. Λόγω αυτής της κα-
τάστασης και φυσικά λόγω της αυταρχικής δι-
ακυβέρνησης, και της παρακμάζουσας γεωρ-
γίας και οικονομίας (λόγω αργής εκβιομηχάνι-
σης) οι κοινωνικές αντιθέσεις βαθαίνουν και οι 
ανταγωνισμοί οξύνονται. Αυτό είχε σαν απο-
τέλεσμα την γέννηση του νεοτουρκικού κι-
νήματος, των εθνικισμών και την ίδρυση της 
ΒΜΡΟ.
 
2α Η ΒΜΡΟ, οι ιδεολογικές της τάσεις και 
τρία κομβικά σημεία της δράσης της
Το 1893 ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη η ΒΜΡΟ 
(Εσωτερική Μακεδονική Επαναστατική Ορ-
γάνωση) υπό το όνομα τότε Μυστική Βουλγά-
ρικη Μακεδονική Επαναστατική Οργάνωση. 
Όλοι οι ιδρυτές της ήταν φοιτητές του ανώτα-
του βουλγαρικού κολλεγίου Θεσσαλονίκης με 
εξαίρεση τον βούλγαρο Ιβάν Χατζινίκολοφ ο 
οποίος εκείνο τον καιρό εργαζόταν ως βιβλιο-
πώλης στη Θεσσαλονίκη και προμήθευε με βι-
βλία το σχολείο. Αρχικός σκοπός της οργάνω-
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σης ήταν η προστασία του βουλγαρικού στοι-
χείου στη Μακεδονία και τη Θεσσαλονίκη.
Το 1896 εντάσσεται στην οργάνωση ο Γκότσε 
Ντέλτζεφ. Ο Ντέλτζεφ  ήταν Βούλγαρος από 
την περιοχή του Κιλκίς, αποφοίτησε από το 
βουλγαρικό γυμνάσιο του Κιλκίς, και στη συ-
νέχεια φοίτησε στο ανώτατο βουλγάρικο κολ-
λέγιο Θεσσαλονίκης την περίοδο 1889-1891, 
εκεί ο Ντέλτζεφ θα ιδρύσει την πρώτη λέσχη 
στο σχολείο η οποία ήταν μυστική. Σκοπός της 
ήταν η διανομή αριστερής επαναστατικής λο-
γοτεχνίας στα μέλη της λέσχης που την έβρι-
σκε από αριστερούς φοιτητές  της Σόφιας. Το 
1891 όπως και πολλοί συμφοιτητές του από 
τη Θεσσαλονίκη γίνεται φοιτητής της Στρατι-
ωτικής σχολής της Σόφιας. Εκεί θα συσχετιστεί 
με το ακμάζων σοσιαλιστικό-αναρχικό κίνημα 
της πόλης που τότε φλέρταρε έντονα με την 
ιδέα της βαλκανικής σοσιαλιστικής ομοσπον-
δίας. Το 1895 αποβλήθηκε δια παντός από τη 
σχολή λόγω της δράσης του στον αναρχικό 
χώρο της πόλης.
Το 1891 θα συναντηθεί πρώτη φορά στη Σό-
φια με τον Ιβαν Χαντζινίκολοφ και θα συζητή-
σει το ενδεχόμενο δημιουργίας μια επαναστα-
τικής οργάνωσης. Το 1896 γυρνά στη Θεσσα-
λονίκη και εντάσσεται στη ΒΜΡΟ η οποία ακό-
μα ήταν μια περιθωριακή οργάνωση με βα-
σικά υποστηρικτικό ρόλο στο σλαβικό στοι-
χείο της πόλης. Ο Ντέλτζεφ θα αναλάβει ου-
σιαστικά την ηγεσία της οργάνωσης και θα 
αλλάξει ριζικά το καταστατικό της. Σύμφωνα 
με το νέο καταστατικό, σύμβολο της οργάνω-
σης ήταν η μαυροκόκκινη σημαία, μέλος της 
μπορούσε να γίνει οποιοσδήποτε κάτοικος 
της Μακεδονίας άνω των 18 ετών, ανεξάρτη-
τα από τη γλώσσα που μίλαγε ή το φύλο του1. 
Επίσης η οργάνωση μετονομαζόταν σε Εσω-
τερική Μακεδονική επαναστατική οργάνω-
ση  (Вътрешна Македонска Революционна 

Организация-ΒΜΡΟ), με σκοπό η ονομασία 
να μην περιέχει εθνικό προσδιορισμό αλλά 
και να δείξει ότι απορρίπτει τη συνεργασία με 
τα γειτονικά κράτη που διεκδικούσαν τη Μα-
κεδονία. Το νέο καταστατικό όριζε σαφώς ότι 
σκοπός της οργάνωσης ήταν ο αντιτουρκικός 
αγώνας για την αυτονόμηση της Μακεδονίας, 
η πλήρης κοινωνική χειραφέτηση και απελευ-
θέρωση όλων των εθνοτήτων και καλούσε σε 
συμμετοχή όλες τις εθνότητες της Μακεδονί-
ας. Επίσης όριζε ως μέσα πάλης την οργάνωση 
και την επιμόρφωση των χωρικών και τη σύ-
σταση ένοπλων ομάδων οι οποίες θα περιπο-
λούν στα βουνά και θα προκαλούν δολιοφθο-
ρές σε κομβικούς άξονες της τουρκικής οικο-
νομίας. Έτσι συστάθηκαν οι επαναστατικές 
περιφέρειες στη Μακεδονία. Κάθε περιφέρεια 
ήταν υπό την εποπτεία του τοπικού voivodina 
(αρχηγού) και της τσέτας του(τσέτα=βουλγ. η 
ομάδα) η οποία έπρεπε να αποτελείται από 
ντόπιους χωρικούς. Όλοι οι voivodina ήταν εκ-
πρόσωποι στην κεντρική επιτροπή της οργά-
νωσης και στέλνονταν ως εκπρόσωποι ύστε-
ρα από εκλογές στην αντίστοιχη περιφέρεια.
Λόγω αυτής της τακτικής και της μεθοδικής 
προσήλωσης των μελών σε αυτήν από το 
1895 μέχρι το 1902 η ΒΜΡΟ είχε γίνει η μεγα-
λύτερη επαναστατική οργάνωση στη Μακε-
δονία και είχε εκτοπίσει πλήρως ή αφομοιώ-
σει  τις διάφορες σοσιαλιστικές γκρούπες της 
Βουλγαρίας και της Σερβίας που επίσης είχαν 
αρχίζει να έχουν παρουσία στη Θεσσαλονίκη 
και τη Μακεδονία. Σε πολλά σημεία της Μακε-
δονίας όπου η οργάνωση ήταν ιδιαίτερα δη-
μοφιλής (Σέρρες, Δράμα, Μπίτολα, Στρούμι-
τσα, Καστοριά) είχαν πετύχει μέσω των όπλων 
την μη είσοδο των Οθωμανών φοροεισπρα-
κτόρων στα χωρία.
Στο μεταξύ η ΒΜΡΟ μέχρι το 1903 ως βασικό 
ένοπλο αντίπαλο είχε  πέρα από την τουρκική 

1. Σε αντίθεση με άλλα κινήματα της εποχής-
όπως αυτό του Μακεδονικού αγώνα- οι γυναί-
κες είχαν έντονη δράση μέσα στην οργάνω-
ση. Ο Ντέλτζεφ ήθελε να εγκαταστήσει τοπι-
κά δικαστήρια για τις διαφορές μεταξύ των χω-

ρικών και να οργανώσει ομάδες γυναικών στα 
χωριά για τροφοδοσία, καταλύματα, επιδιόρ-
θωση ρουχισμού και μεταφορά μηνυμάτων-
Ιστορία του ελληνικού έθνους τόμος ΙΔ σελ 225
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αστυνομία, την εταιρεία βιτρίνα της Βουλγαρί-
ας στη Μακεδονία, την Ανώτατη Επαναστατι-
κή Κομιτία. Αυτό θα οδηγήσει σε  ένοπλες συ-
μπλοκές μεταξύ της ΒΜΡΟ και της Κομιτάτου 
στην Δράμα και στη Θεσσαλονίκη το 1900 και 
το 1901. Μετα το 1901 η Βουλγαρία συνειδη-
τοποιεί ότι είναι αδύνατο να ελέγξει την ΒΜΡΟ 
στρατιωτικά και ξεκινά την προσπάθεια διείσ-
δυσης σε αυτή μέσω της δεξιάς φράξιας της ορ-
γάνωσης. Η βουλγάρικη κυβέρνηση της επο-
χής ανέγνωσε σωστά ότι μέσα στην οργάνω-
ση υπήρχαν δυο βασικές πτέρυγες, η πλειοψη-
φική αριστερή πτέρυγα που είχε υπό τον έλεγ-
χο της την κεντρική Μακεδονία και την περιο-
χή του Κρούσεβο και η δεξιά πτέρυγα με βα-
σικές περιοχές την πόλη των Σκοπίων, τις πε-
ριοχές της Φλώρινας και της Κοζάνης. Η φρά-
ξια αυτή αποκαλούνταν συχνά και ως Βουλγα-
ρόφιλη ή Κεντρική καθώς διαφωνούσε με την 
Αριστερή πτέρυγα στο ζήτημα των εθνοτήτων 
και στο ζήτημα της προσάρτησης  της Μακε-
δονίας ή όχι στο βουλγαρικό κράτος. 

2β Βασικές εσωτερικές διαφοροποιήσεις 
και καταβολές
Βασικές θέσεις της αριστερής φράξιας ήταν 
η πλήρης αυτονόμηση της Μακεδονίας με 
όλες τις εθνότητες ίσες το εσωτερικό της, και 
η ένταξη της Μακεδονίας σε μια βαλκανική 
ομοσπονδία. Από το 1890 και μετά αυτή η ιδέα 
αποκτά όλο και πιο κομβικό ρόλο στη ρητορι-
κή της βουλγαρικής και σερβικής αριστεράς 
και του αναρχικού κινήματος της εποχής. Μά-
λιστα μετά το 1910 η ιδέα επικρατεί καθολικά 

στον αριστερό και αναρχικό χώρο και επηρε-
άζει κομβικά όλες τις κινηματικές διαδικασί-
ες στον βαλκανικό χώρο, και με τις διάφορες 
μεταλλάξεις της την βλέπουμε να σβήνει μετά 
το 1949 οριστικά. Η ιδέα ξεκίνησε από παλαι-
ότερους βούλγαρους διανοητές που μιλού-
σαν για μια Σοσιαλιστική Βαλκανική Ομοσπον-
δία. Σε συνδυασμό με εθνικιστικά ιδεολογήμα-
τα της εποχής όπως αυτό του πανσλαβισμού 
η ιδέα βρήκε μεγάλη απήχηση κυρίως μετα-
ξύ των ομάδων της Μακεδονίας που δεν είχαν 
σαφώς συγκροτημένες εθνικές ταυτότητες δη-
λαδή μεταξύ των Βλάχων της Μακεδονίας και 
των Σλάβων οι οποίοι και αποτέλεσαν και τις 
δύο ομάδες που συμμετείχαν μαζικά στην ορ-
γάνωση. Η ιδέα της Βαλκανικής Ομοσπονδί-
ας αποτέλεσε τότε τόσο από τη ΒΜΡΟ όσο και 
από τα εργατικά και κομμουνιστικά κόμματα 
των γειτονικών χώρων, την βασική κινηματική 
απάντηση στην ανάπτυξη της εθνικιστικής ρη-
τορικής από τις γύρω χώρες. Παρόλα αυτά η 
συνύπαρξη των αριστερών ιδεών και των εθνι-
κιστικών ιδεολογημάτων μέσα στην ίδια οργά-
νωση θα οδηγήσει τους ηγέτες της ΒΜΡΟ μετά 
το 1903 σε θολές ιδεολογικές αναζητήσεις και 
σε μια όλο και εμφανέστερη κλήση προς τον 
βουλγάρικο εθνικισμό. Η Βουλγαρία όμως δεν 
θα θέσει ποτέ πλήρως την ΒΜΡΟ υπό τον έλεγ-
χο της παρά μόνο μετά το 1915 όταν η οργά-
νωση είχε παρακμάσει αρκετά λόγω των συ-
νεχόμενων διασπάσεων και ένοπλων αντιπα-
ραθέσεων μεταξύ τις αριστερής και της δεξι-
άς φράξιας.
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2γ Η έναρξη της ένοπλης πάλης, και τα 3 βα-
σικά περιστατικά
Το 1897 ο Ντέλτζεφ συγκροτεί την πρώτη ένο-
πλη ομάδα στη Μακεδονία. Σκοπός της ομά-
δας ήταν η ληστείες πλούσιων Τούρκων στα 
περίχωρα της Θεσσαλονίκης για την ενίσχυ-
ση των τοπικών κοινωνιών και για να γεμίσουν 
τα ταμεία της οργάνωσης. Επίσης η οργάνωση 
δημιουργούσε πρόβλημα στη διακίνηση γυ-
ναικών των Τούρκων πασάδων καθώς παρα-
δοσιακά οι πασάδες προμηθεύονταν γυναί-
κες από τις περιοχές γύρω από τη Θεσσαλονί-
κη και στην είσπραξη φόρων (κρατικών αλλά 
και εκκλησιαστικών) κατά βάση από περιοχές 
με αγροτικούς πληθυσμούς, όπου η οργάνωση 
ήταν δημοφιλής. Το αποκορύφωμα αυτής της 
τακτικής ήταν η απαγωγή της  Έλεν Στόουν το 
1901 από τη Μπίτολα, αυτό που διεθνώς ονο-
μάζεταιi και ως Ellen Stone Affair.
Το 1901 ένας αρχηγός τοπικής τσέτας από τις 
Σέρρες και φιλόδοξος οπλαρχηγός Γιάνε Σα-
ντάνσκι, μέλος της αριστερής φράξιας, υπό 
τις οδηγίες του Ντέλτζεφ απαγάγει την Ellen 

Stone ιεραπόστολο στη Μπίτολα και γυναίκα 
του αμερικανού πρόξενου εκεί. Μαζί της απα-
γάγει και την βουλγάρα υπηρέτρια της από τα 
Σκόπια. Σκοπός του εγχειρήματος είναι να ζη-
τήσουν λύτρα αλλά και να τραβήξουν την προ-
σοχή της αμερικανικής κοινής γνώμης στο ζή-
τημα της αυτονομίας της Μακεδονίας. Η απα-
γωγή κράτησε επτά μήνες περίπου με τις κρα-
τούμενες να μετακινούνται διαρκώς μεταξύ 
Θεσσαλονίκης Σερρών. Η απαγωγή θα λήξει 
με την απελευθέρωση των δύο γυναικών στην 
περιοχή του Μπάνσκο και την είσπραξη με-
γάλου χρηματικού ποσού. Δημοσιεύματα της 
εποχής μιλάνε για Stockholm syndrome μετα-
ξύ της Stone και του Σαντάνσκι ενώ σε δηλώ-
σεις τους ανέφεραν ότι έτυχαν ιδιαίτερα κα-
λής μεταχείρισης από τους απαγωγείς. Χαρα-
κτηριστικό είναι το γεγονός ότι κατά τη διάρ-
κεια της απαγωγής η βουλγάρα υπηρέτρια της 
Stone γέννησε ένα υγιέστατο μωρό σε άγνω-
στη τοποθεσία. Ήταν η πρώτη υπόθεση «τρο-
μοκρατίας» που απασχόλησε τον αμερικανικό 
τύπο και εισήγαγε το «terrorism» στο πολιτικό 
λεξιλόγιο των ΗΠΑ.

1903 
Ανατύναξη της Οθωμανικής 

Τράπεζας στη Θεσσαλονίκη απο 
του Βαρκάρηδες
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Από το 1902 μεχρι το 1903 η ΒΜΡΟ  συνεχίζει 
την δράση της στην ύπαιθρο, οι ένοπλες ομά-
δες της πληθαίνουν και συνεχίζουν να αυξά-
νουν σε μέγεθος υποστηριζόμενες πλέον και 
από βλάχους της υπαίθρου αλλά και από επο-
χιακούς εργάτες της Θεσσαλονίκης. Λόγω της 
αδυναμίας εύρεσης όπλων για τόσο μεγάλο 
αριθμό μαχητών η ΒΜΡΟ αποφασίζει να στρα-
φεί προς τους βομβαρδισμούς καθώς οι βόμ-
βες μπορούσαν να παρασκευαστούν φτηνά, 
γρήγορα, μαζικά και κυρίως «εσωτερικά της 
Μακεδονίας» χωρίς δηλαδή να χρειάζεται να 
διαπραγματευτούν οπλισμό με την Βουλγαρία 
(κάτι που δημιουργούσε σταδιακά ερείσματα 
της Βουλγαρίας μέσα στην οργάνωση)*. Έτσι 
το 1902 η ΒΜΡΟ δημιουργεί στο Κιουστεντίλ 
και στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας εργαστή-
ρια παραγωγής δυναμίτιδας με σκοπό να χρη-
σιμοποιηθεί αποκλειστικά σε επιχειρήσεις της. 
Αυτά τα εργαστήρια θα φτιάξουν τελικά τις 
βόμβες για την επόμενη μεγάλη επιχείρη-
ση της, τους βομβαρδισμούς του Γκεμίτζιτε 
ή όπως αναφέρονται κυρίως στην Ελλάδα ως 
οι βαρκάρηδες της Σαλονίκης (οι σχέσεις των 

βαρκάρηδων με την οργάνωση παραμένουν 
ακόμα ασαφείς, το σίγουρο είναι ότι τελικά η 
ΒΜΡΟ είδε στο πρόσωπο τους κάποιους «έτοι-
μους» να κάνουν μια δουλειά για αυτήν).
Τον Απρίλιο του 1903 η οργάνωση με δύνα-
μη κρούσης τους νεαρούς μαθητές του Mihail 
Gerdzhikov και του Slavi Merdjanov (βούλγα-
ρων αναρχικών και προσωπικών  φίλων του 
Ντέλζτεφ από τη Σόφια) τους λεγόμενους γκε-
μίτζιτε επιτίθεται στην Θεσσαλονίκη και κυριο-
λεκτικά την ισοπεδώνει. Καταστρέφει την Οθω-
μανική Εθνική Τράπεζα, και βυθίζουν 2 γαλλι-
κές φρεγάτες στο λιμάνι. Επίσης καταστρέ-
φουν την Ανωτάτη Γερμανική Σχολή Θεσσα-
λονίκης, εκτροχιάζουν ένα τρένο στα περίχω-
ρα της πόλης, χωρίς να τραυματίσουν κανένα 
επιβάτη, και βομβαρδίζουν όλους τους σταθ-
μούς φωταερίου της Θεσσαλονίκης καθώς και 
το υδραγωγείο της πόλης κόβοντας έτσι το 
φώς και το νερό σε όλη τη πόλη, ανατίναξαν το 
καφέ Αλάμπρα (τραυματίζοντας ένα γκαρσό-
νι) και χτύπησαν τζαμιά της πόλης μέσα σε ένα 
βράδυ ενώ έβαλαν πλήθος βομβών στις γει-
τονιές ανατολικά της πόλης που κατοικούσαν 
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τούρκοι αξιωματούχοι. Η επίθεση θα οδηγήσει 
στο να κηρυχθεί στρατιωτικός νόμος στη πόλη 
και στο να συλληφθούν τα περισσότερα μέλη 
της ΒΜΡΟ στη Σαλονίκη αλλά και του ανώτα-
της επαναστατικού κομιτάτου. Εδώ ξεκινάει 
ένα σημείο καμπής για την ιστορία της οργά-
νωσης και του επαναστατικού κινήματος στη 
Μακεδονία γενικά.
Ένα χρόνο πριν είχε εισχωρήσει στην οργά-
νωση ο Ιβαν Γκαρβάνοφ, βούλγαρος σκλη-
ρός εθνικιστής ο οποίος στα πρώτα χρόνια 
της δράσης του ήταν φανατικός πολέμιος της 
ΒΜΡΟ. Ο Γκαρβάνοφ είχε ενταχθεί τους κόλ-
πους της οργάνωσης ως μέλος της δεξιάς πτέ-
ρυγας και είχε δώσει αρκετή δύναμη στον 
εθνικιστικό λόγο μέσα στην οργάνωση. Υπο-
στήριζε ανοιχτά τη συνεργασία με τη Βουλγα-
ρία και προσδοκούσε όχι τόσο σε μια επανά-
σταση αλλά σε μια εξέγερση η οποία θα προ-
καλούσε την οργή των Τούρκων εναντίων των 
Σλάβων και στη συνέχεια την πρόκληση βούλ-
γαρο-ρωσικής επίθεσης ενάντια της Τουρκί-
ας. Η ρητορική αυτή βρήκε απέναντι της τους 
βασικούς ηγέτες της αριστερής πτέρυγας, 
τους Ντέλτζεφ, Σαντάνσκι, Πέτροφ και Τσα-
καλάρωφ. Ένα μήνα ακριβώς μετά τους βομ-
βαρδισμούς στη Θεσσαλονίκη και ενώ πολλά 
μέλη της οργάνωσης είχαν συλληφθεί κυρί-
ως στα αστικά κέντρα, ο Γκαρβάνοφ κατέδω-
σε στις τουρκικές αρχές τους ηγέτες της αρι-
στερής πτέρυγας, με αποτέλεσμα τον Μάιο 
του 1903 και ενώ ο Ντέλτζεφ κατευθύνονταν 
προς τη Βουλγαρία με την τσέτα του, να τον πε-
ριμένουν  τούρκοι στρατιώτες στην Μπάνιτσα 
Σερρών, οι οποίοι ύστερα από συμπλοκή κα-
ταφέρνουν να τον σκοτώσουν. Έτσι η οργάνω-
ση έχασε τον πιο χαρισματικό ηγέτη της, βασι-
κό αρχιτέκτονα της ιδεολογίας της και της πρα-
κτικής, και το πιο αναγνωρίσιμο όνομα αντάρ-
τη στους μακεδόνες χωρικούς.
Πριν ακόμα προλάβουν να επεξεργαστούν το 
ζήτημα της δολοφονίας του Ντέλτζεφ ο Γκαρ-
μπάνοφ εγκαινιάζει την πολιτική της γενι-
κής εξέγερσης. Έτσι τον Αύγουστο του 1903 η 
ΒΜΡΟ θέτει σε εφαρμογή το πιο μεγάλο σχέ-
διο της, την εξέγερση του Ίλιντεν, η οποία έγι-
νε με βάση τις επαναστατικές περιφέρειες που 
είχε δημιουργήσει η οργάνωση. Την ημέρα της 

γιορτής του προφήτη Ηλία, η οργάνωση παρά 
τις εσωτερικές της διαφωνίες, ξεκινά την εξέ-
γερση με εστίες σε όλη τη Μακεδονία και τη 
Θράκη, ενώ ξεκινά νέα σειρά βομβαρδισμών 
στις πόλεις της Μακεδονίας και στη Θεσσαλο-
νίκη κυρίως εναντίων τρένων και στρατιωτι-
κών στόχων. Η εξέγερση κράτησε σχεδόν ένα 
μήνα. Στις Σέρρες και στη Δράμα, οι τσέτες 
των επαναστατών του Σαντάνσκι κατάφεραν 
να υπερνικήσουν μεγάλες μονάδες του τουρ-
κικού στρατού. Πρέπει να αναφερθεί ότι κατά 
τη διάρκεια της εξέγερσης δημιουργήθηκαν 
και δύο κομμούνες, η Δημοκρατία του Κρού-
σεβο, και η δημοκρατία της Στράτζας*, η πρώ-
τη έγινε από τον Νικόλα Κάρεβ, οπλαρχηγό της 
ΒΜΡΟ στο Κρούσεβο και μέλος του εργατικού 
σοσιαλιστικού κόμματος της Βουλγαρίας, μαζί 
με τον Πίτου Γκούλι, τον πιο γνωστό Αρουμάνο 
οπλαρχηγό της ΒΜΡΟ, και η δεύτερη από τον 
Mihail Gerdzhikov, τον επικεφαλή της ομάδας 
των Βαρκάρηδων της Θεσσαλονίκης.

2δ Η μετά-Ιλιντεν εποχή και η παρακμή της 
οργάνωσης με φόντο τη Θεσσαλονίκη
Μετά το Ίλιντεν η οργάνωση παρακμάζει γρή-
γορα, χάνοντας την υποστήριξη των χωρικών. 
Αυτό το φαινόμενο (μοναδική εξαίρεση η πε-
ριοχή των Σερρών) έχει ως βάση το γεγονός 
ότι μετά την ήττα του ίλιντεν οι χωρικοί φο-
βούνταν την επανάσταση καθώς τα αντίποινα 
των Τούρκων ήταν πολύ σκληρά. 
Επίσης η οργάνωση μπαίνει σε μια φάση εσω-
τερικής διαμάχης με τα μέλη να κάνουν συνε-
χείς απόπειρες δολοφονίας μεταξύ της δεξιάς 
και της αριστερής πτέρυγας. Από το 1904-1905 
και μετά η ΒΜΡΟ βγάζει προς τα έξω ένα όλο 
και πιο φιλοβουλγαρικό πρόσωπο. Αυτό είχε 
να κάνει με το γεγονός ότι η δεξιά φράξια είχε 
αναλάβει την ηγεσία της οργάνωσης μετά το 
θάνατο του Ντέλτζεφ, ενώ πολλοί μετριοπα-
θείς οπλαρχηγοί και ηγέτες έβλεπαν τη στήρι-
ξη από τη Βουλγαρία ως μονόδρομο κυρίως 
λόγω της έναρξης του περιβόητου «Μακεδο-
νικού Αγώνα» και την αποστολή ελλήνων αξι-
ωματικών και ανταρτών στο μακεδονικό χώρο 
με σκοπό να πνίξουν το αυτονομιστικό κίνη-
μα στη Μακεδονία. Επίσης οι μακεδονομάχοι 
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με την τακτική τους βοήθησαν τους σλαβικούς 
πληθυσμούς να χαράξουν μια πιο φιλοβουλγα-
ρική πορεία. 
Μετά το 1905 η οργάνωση ανακάμπτει σε 
αριθμούς και γίνεται πάλυ πολυπληθής, χαρά-
ζοντας όμως διαφορετική πολιτική ανά περιο-
χή. Στις περισσότερες περιοχές οργανώνει και 
συσπειρώνει τους Σλάβους χωρικούς ενάντια 
στους μακεδονομάχους Έλληνες, μοναδική 
εξαίρεση αποτελεί η περιοχή των Σερρών που 
λόγω της έντονης παρουσίας του σλαβικού 
στοιχείου και της παρουσίας του Σαντάνσκι οι 
συγκρούσεις μεταξύ κοινοτήτων ήταν σπανι-
ότερες και η δράση των μακεδονομάχων πε-
ριορισμένη. Ο Σαντάνσκι με την τσέτα του θα 
δολοφονήσει τους Γκαρβάνοφ και  Σαράφοφ, 
τους πιο γνωστούς ηγέτες της δεξιάς φράξιας 
της ΒΜΡΟ και ηθικούς αυτουργούς της δολο-
φονίας του Ντέλτζεφ. Τότε η βουλγάρικη εκ-
κλησία θα επικηρύξει τον Σαντάνσκι. Το 1908 η 
ΒΜΡΟ πραγματοποιεί συνέδριο στη Θεσσαλο-
νίκη όπου επισημοποιείται η διάσπαση. Η αρι-
στερή φράξια τότε θα συνεργαστεί με τους Νε-
ότουρκους ενώ από μέσα της θα ξεπηδήσουν 
πληθώρα οργανώσεων επαναστατικών και ερ-
γατικών που θα παίξουν κομβικό ρόλο στο ερ-
γατικό κίνημα της πόλης.

2ε Η ΒΜΡΟ, οι Νεότουρκοι, και η Φεντερα-
σίον 
Το 1908 γίνεται η επανάσταση των Νεότουρ-
κων με υποσχέσεις και εξαγγελίες για ευρύ 
πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και παραχώρη-
σης συνταγματικών δικαιωμάτων. Αμέσως, 
πέρα από τις πολλές απεργίες που ξεσπούν, 
έχουμε μια άνοιξη από πολιτικές οργανώσεις. 
Μέσα σε αυτές ιδρύονται στη Θεσσαλονίκη το 
Ομοσπονδιακό Εργατικό Αρμένικο Κόμμα, η 
Φεντερασίον, οι Βουλγάρικες Συνταγματικές 
Λέσχες και το Εργατικό Ομοσπονδιακό Κόμμα 
Βουλγαρίας καθώς και άλλα σοσιαλιστικά ερ-
γατικά κόμματα. 
Το Ομοσπονδιακό Αρμένικο Κόμμα επηρεαζό-
ταν άμεσα από τους σοσιαλιστικούς κύκλους 
της Ρωσίας και της Αρμενίας εκείνη την εποχή, 
ενώ το Εργατικό Ομοσπονδιακό Κόμμα Βουλ-
γαρίας  αποτελούσε την φυσική συνέχεια της 

αριστερής πτέρυγας της ΒΜΡΟ. Μέλη του ήταν 
οι αριστεροί ηγέτες της ΒΜΡΟ, όπως ο Σαντάν-
σκι και ο Βλάχοβ. Το κόμμα θα ιδρυθεί το 1909 
και θα λειτουργήσει για ακριβώς ένα χρόνο. 
Βασικός του στόχος είναι η εκπροσώπηση από 
κοινού του σλαβικού στοιχείου στο τουρκικό 
κοινοβούλιο. Γενικά ο Σαντάνσκι και ο κύκλος 
του θεώρησε την πολιτική περί ισότητας των 
εθνοτήτων των Νεότουρκων ως την καλύτερη 
ευκαιρία για να δημιουργήσει αναίμακτα πλέ-
ον την βαλκανική ομοσπονδία που ονειρευό-
ταν, έτσι αποφάσισε να συνεργαστεί με τους 
νεότουρκους. Αυτό έγινε αντικείμενο έντονης 
κριτικής από τα αριστερά κόμματα της Βουλ-
γαρίας καθώς θεωρήθηκε προδοσία.  
Παρόλα αυτά το κόμμα θα παύσει τη λειτουρ-
γία του μετά τις πιέσεις που άρχισαν οι Νεό-
τουρκοι να ασκούν στις πολιτικές οργανώσεις 
της Θεσσαλονίκης λόγω των συχνών απεργιών 
που είχαν ξεσπάσει, και λόγω της σχέσης πολ-
λών μελών των οργανώσεων αυτών με απεργί-
ες στην Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη. Τα 
περισσότερα μέλη της οργάνωσης αυτής όπως 
ο Σαντάνσκι και ο Βλάχοβ θα ενταχθούν στους 
κύκλους της Φεντερασίον και θα αποτελέσουν 
την βασική ομάδα Βούλγαρων που πλαισίωνε 
τον Μπεναρόγια στη πόλη. Ο Βλάχοβ θα υπάρ-
ξει από τους πρώτους που θα υποστηρίξει την 
δημιουργία Εργατικού Κέντρου στη Θεσσαλο-
νίκη και θα γίνει βασικός εργάτης της Φεντε-
ρασιόν στο σλαβόφωνο κομμάτι της οργάνω-
σης.
Το 1909 οι Σαντάνσκι, Βλάχοβ και Μπεναρόγια, 
θα συμμετάσχουν από κοινού στον Στρατό της 
Ελευθερίας προς την Κωνσταντινούπολη που 
είχε ως σκοπό να τερματίσει την απόπειρα του 
Σουλτάνου να θέσει τέρμα στη  κυριαρχία των 
Νεότουρκων και να επαναφέρει στην εξουσία 
τον νόμο της Σαρίας.
Μετά την αποτυχία του κινήματος του σουλτά-
νου, λόγω της αύξησης της επιρροής των σο-
σιαλιστικών ομάδων, οι Νεότουρκοι φυλακί-
ζουν τον Μπεναρόγια και διαλύουν τις οργα-
νώσεις του Σαντάνσκι και του Βλάχοβ. Ο Σα-
ντάνσκι τότε θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη 
και θα μπει σε μια σειρά βραχύβιων πολιτικών 
αριστερών οργανώσεων σε μια προσπάθεια 
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του να επανενταχθεί ξανά στην οργάνωση και 
να την στρέψει προς τα αριστερά. Τελικά με 
την έναρξη των βαλκανικών πολέμων ο Σα-
ντάνσκι όπως και πολλοί ακόμα οπλαρχηγοί 
της ΒΜΡΟ, αριστεροί και δεξιοί, θα συμμετά-
σχουν ως εθελοντές στον βουλγαρικό στρατό. 
Η θέση του Σαντάνσκι θα επιδεινωθεί ακόμα 
περισσότερο όταν κατά τον Β’ βαλκανικό πό-
λεμο θα αποσύρει τη στήριξη του στο βουλγά-
ρικο στράτευμα, με αποτέλεσμα η Βουλγάρι-
κη κυβέρνηση να τον επικηρύξει εκ νέου. Στις 
αρχές του 1909 ο Σαντάνσκι μαζί με δύο ακό-
μα πρώην μέλη της ΒΜΡΟ θα δεχτούν πυρο-
βολισμούς στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από 
Βούλγαρους εθνικιστές. Το αποτέλεσμα θα εί-
ναι αυτός να τραυματιστεί σοβαρά και οι άλ-
λοι δύο να πεθάνουν. Ο Σαντάνσκι τελικά θα 
πεθάνει πιο μετά τον Απρίλιο του 1915 στο 
Νευροκόπι όπου θα τον εκτελέσουν τοπικοί 
αντάρτες της ΒΜΡΟ.
  
2στ Το τέλος της ΒΜΡΟ
Με τον Θάνατο του Σαντάνσκι ουσιαστι-
κά κλείνει το ιστορικό κεφάλαιο του κινήμα-
τος της μακεδονικής αυτονομίας. Την ηγεσία 
της οργάνωσης αναλαμβάνει ο Τοντόρ Αλεξά-
ντροφ, οπλαρχηγός ο οποίος κινούνταν ανά-
μεσα στον βουλγάρικο εθνικισμό, τον πανσλα-
βισμό και τις σοσιαλιστικές ιδέες. Σκοπός του 
ήταν να συνδυάσει όλες τις αντίπαλες ιδεολο-
γίες που είχαν προκαλέσει το σχίσμα στην ορ-
γάνωση (κυρίως τώρα που είχαν πεθάνει όλοι 
ο παλιοί ηγέτες της οργάνωσης). Η οργάνωση 
όμως από το 1906 και μετά είχε γίνει σαφώς 
εθνικιστική και ο ρόλος που καλούνταν να επι-
τελέσει ήταν βασικά η προστασία των Σλάβων 
της Μακεδονίας από τους Έλληνες και από 
τους  Σέρβους ενώ οι όποιες σοσιαλιστικές 
εξαγγελίες της οργάνωσης είχαν χάσει τον δι-
ακοινοτικό τους χαρακτήρα και αναφέρονταν 
πλέον μόνο στο σλαβικό στοιχείο.
Μετά το 1921 η οργάνωση μπαίνει σε μια πε-
ρίοδο σύντομου φλερτ με την κομουνιστι-
κή διεθνή της Σοβιετικής Ένωσης. Η αποτυ-
χία των διαπραγματεύσεων θα είναι και ο επι-
θανάτιος ρόγχος της όποιας αριστερής λογι-
κής μέσα στην οργάνωση. Μετά από αυτό, το 

1925 η οργάνωση θα διασπαστεί εκ νέου σε 
ΒΜΡΟ και ΒΜΡΟ-ενωτική. Η πρώτη θα πάρει 
σαφώς  εθνικιστική γραμμή και θα συνεργα-
στεί με τους κροάτες εθνικιστές την περίοδο 
του μεσοπολέμου ενώ οι αμερικάνοι αξιωμα-
τούχοι θα αναφέρουν πως πρόκειται για τους 
καλύτερους πληρωμένους δολοφόνους της 
Ευρώπης, η δεύτερη θα ενταχθεί στους κόλ-
πους της Κομμουνιστικής Διεθνούς, θα έχει 
γραμμή καθαρά φιλοσοβιετική, θα συνεργα-
στεί στενά με το ΚΚΕ ενώ θα αποτελέσει τη 
βασική μήτρα δημιουργίας του Βουλγαρικού 
Κομμουνιστικού Κόμματος μετά τον Β’ Παγκό-
σμιο  πόλεμο.

Συμπληρωματικές σημειώσεις πρώτου μέ-
ρους
1. Η ΒΜΡΟ δεν είχε συνολικά σοσιαλιστικό χα-
ρακτήρα. Στις αρχές της όμως παρά τους πολ-
λούς εθνικιστές στους κόλπους της, είχε έναν 
σαφή χαρακτήρα αγροτικού ομοσπονδια-
κού σοσιαλισμού κάτι το οποίο είναι αποδε-
κτό ακόμα και από την δεξιά ελληνική βιβλιο-
γραφία. Η ιστορική σύγχυση οφείλεται κυρίως 
στο γεγονός ότι οι Βερχοβιστές προσπαθού-
σαν να ανταγωνιστούν ή να διεισδύσουν στην 
οργάνωση, ενώ πολλές φορές παρουσιάζο-
νταν ως μέλη της ΒΜΡΟ και προκαλούσαν κα-
ταστροφές στα χωριά της Μακεδονίας. Επίσης 
η σύγχρονη βουλγαρική ιστοριογραφία τεί-
νει να υποτιμά ή και να αποκρύπτει τα αριστε-
ρά χαρακτηριστικά της οργάνωσης και να δί-
νει έμφαση στο εθνικιστικό κομμάτι. Για πλη-
ροφορίες: ιστορία του ελληνικού έθνους  τό-
μος ΙΔ σελ223- 225 και σελ 257-προτάσεις Σα-
ντάνσκι στο τουρκικό κοινοβούλιο, Andrew 
Ross- Macedonia and the Macedonians page 
94-95.σε περίπτωση γνώσης βουλγαρικών βλ 
και το βιβλίο Εθνική απελευθέρωση και αντιε-
ξουσιαστικός φεντεραλισμός-Σόφια 1992.Μα-
ζάουερ Θεσσαλονίκη η πόλη των φαντασμά-
των-σελ 307-325
2. Για την κομμούνα της Στράτζας και του 
Κρούσεβο λίγα έχουν γραφτεί στην ελληνι-
κή βιβλιογραφία. Στην ιστορία του ελληνι-
κού έθνους τόμος ΙΔ σελ 231 έχουμε μια μικρή 
αναφορά στις διακηρύξεις της Παίρνουμε τα 
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όπλα κατά της τυρρανίας στο όνομα της ελευ-
θερίας και του ανθρωπισμού, χωρίς φυλετι-
κές διακρίσεις. Πρόκειται ουσιαστικά για από-
σπασμα από την διακήρυξη του Κρούσεβο. βλ 
Εθνική απελευθέρωση και αντιεξουσιαστικός 
φεντεραλισμός-Σόφια 1992.
3. Ο αριθμός των μαχητών της οργάνωσης πα-
ραμένει ουσιαστικά άγνωστος. Τα τουρκικά 
αρχεία μιλούν για 20.000 μέλη σε όλη τη Μα-
κεδονία αλλά από αυτούς τα ένοπλα σώμα-
τα αριθμούσαν περί τα 5.000 άτομα. Δεδομέ-
νου των αριθμών και των συσχετισμών αρρέ-
νων και γυναικών στη πληθυσμιακή σύνθεση 
της Μακεδονίας προκύπτει με σχετική ασφά-
λεια ότι στους υπόλοιπους «επικουρικούς» 
15.000 συμμετείχαν μαζικά γυναίκες. Τα τουρ-
κικά αρχεία δεν κάνουν σαφή αναφορά όμως 
σε αυτό. Σύμφωνα με τα επίσημα απογραφικά 
αρχεία της οθωμανικής αυτοκρατορίας συνο-
λικά στον πληθυσμό οι άντρες ήταν ελαφρώς 
περισσότεροι από τις γυναίκες όμως στην ηλι-
κιακή κατηγορία από 15-49 (την ενεργή κα-
τηγορία του πληθυσμού) παρατηρείται κατά 
μέσο όρο αναλογία 1-1, Νικολάι Τοντόροφ η 
βαλκανική πόλη 15-19ος αιώνας τόμος Β σελ 
497 εκδόσεις θεμέλιο.
4. Για πληροφορίες σχετικά με την σχέση της 
ΒΜΡΟ με την Κομμουνιστική Διεθνή υπάρχει 
πλήθος άρθρων και βιβλιογραφίας στο ιντερ-
νέτ. 
5. Σχετικά με την αντιπαράθεση αριστερών και 
δεξιών μέσα στη ΒΜΡΟ στην πρώτη φάση της  
πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί. Πληροφο-
ρίες για αυτό το θέμα παρέχονται στα βιβλία 
Απελευθερωτικοί αγώνες και αντιεξουσιαστι-
κός φεντεραλισμός-Σόφια 1992,  Macedonia 
and the Macedonians-Andrew Ross, στην με-
λέτη του Ιωάννη Μέγα-Οι αναρχικοί Βαρκάρη-
δες της Θεσσαλονίκης του 1903, SALVATION 
ABROAD: MACEDONIAN MIGRATION TO 
NORTH AMERICA AND THE MAKING OF 
MODERN MACEDONIA, 1870-1970 –Γιώργου 
Μιχαηλίδη-Maryland 2005,Robert Kaplan-
φαντάσματα των Βαλκανίων, Ιστορία του ελ-
ληνικού έθνους τόμος ΙΔ σελ 223 διαβάζου-
με «είχαν εμφανιστεί διάφορες επαναστατικές 
επιτροπές που ενεργούσαν με καχυποψία ακό-

μα και εχθρότητα προς την Εξαρχία[…] σκο-
πός τους ήταν η διάδοση επαναστατικών σο-
σιαλιστικών αλλά και εθνικιστικών ιδεών με-
ταξύ των χωρικών[…] επειδή οι περισσότεροι 
ήταν σοσιαλιστές(μερικοί μάλιστα και εξτρε-
μιστές ή και μηδενιστές)» και παρακάτω δια-
βάζουμε «η συνεργασία μερικών με την Εξαρ-
χία αύξησε τις διαφορές μεταξύ τους[…]από 
την αρχή το κίνημα ήταν χαλαρό και οι αρ-
χηγοί διαιρεμένοι» βλέπε επίσης τη διαμάχη 
Τσακαλάρωφ και Γιακόφ στο χωρίο Κονοπλά-
τι σελ 226.  Επίσης σελ 257 δεύτερη και τέταρ-
τη παράγραφος. Επίσης ο Μαζάουερ στο Θεσ-
σαλονίκη η πόλη των φαντασμάτων επεξηγεί 
πλήρως το ζήτημα των εσωτερικών διαφωνι-
ών και την σύγκρουση με τους εθνικιστές της 
Σόφιας χαρακτηριστικά αναφέρει σε ένα ση-
μείο: από ένα σημείο και μετά ο Σαντάνσκι και 
η ομάδα του δεν ελέγχονταν ουσιαστικά από 
την οργάνωση.
6. Σύμφωνα με τους john reed και Robert 
Kaplan αλλά και τον μακεδονομάχο Γυπάρη η 
αντάρτες της ΒΜΡΟ ζούσαν ληστεύοντας τρά-
πεζες και εκκλησίες και απειλώντας πλούσιους 
τούρκους μεγαλοτσιφλικάδες.

Μέρος δεύτερο
Ο Μακεδονικός Αγώνας
Εισαγωγή
Με τον όρο Μακεδονικός Αγώνας εννοούμε 
-στην επίσημη ελληνική ιστοριογραφία- την 
ένοπλη προσπάθεια αντάρτικων ομάδων του 
ελληνικού κράτους την περίοδο 1904-1908 
στην περιοχή της Οθωμανικής τότε Μακεδο-
νίας. Ο όρος είναι καθαρά Ελληνικός και ανά-
λογα το ποια εθνική ιστοριογραφία διαβάζου-
με, τα ίδια γεγονότα αναονοματοδοτούνται 
διαφορετικά. Χαρακτηριστικά στην Βουλγά-
ρικη και «Μακεδονική» ιστοριογραφία ανα-
φέρεται ως воръжена гръцка пропаганда 
в македония-ένοπλη ελληνική προπαγάνδα 
στη Μακεδονία. Από την ονομασία των γεγο-
νότων και μόνο, είναι εμφανές ότι η επίσημη 
Βουλγαρική ιστορία έχει μια στάση όχι απλά 
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εχθρική ως προς τα γεγονότα (κάτι αναμενόμε-
νο έτσι και αλλιώς) αλλά μια στάση συκοφαντι-
κή και ενοχοποιητική ως προς αυτά. Ο Μακε-
δονικός Αγώνας συμβατικά μπορούμε να πού-
με ότι ξεκινά με τον τερματισμό της εξέγερ-
σης του Ίλιντεν και τερματίζεται το 1908 με την 
εξέγερση των Νεότουρκων και την υποθετική 
παραχώρηση ισονομίας στις εθνότητες. Ποια 
ήταν τα βασικά χαρακτηριστικά του όμως και 
κυρίως γιατί ξεκίνησε;

Μια σύντομη περιγραφή της μορφής του 
Μακεδονικού Αγώνα και των εθνικισμών
Αρχικά πρέπει να δούμε πως δομήθηκε ο Μα-
κεδονικός Αγώνας. Τα γεγονότα τα οποία οδή-
γησαν στην ένοπλη ελληνική προσπάθεια στην 
περιοχή είναι σαφώς συνδεδεμένα με την άνο-
δο του βουλγάρικου ζητήματος την περίοδο 
1900-1903, την δημιουργία της ΒΜΡΟ(ΕΜΕΟ) 
και του Ανώτατου Επαναστατικού Κομιτά-
του της Σόφιας και την δράση των οργανώσε-
ων αυτών στην περιοχή τα προηγούμενα χρό-
νια. Πρέπει να τονιστεί εδώ ότι τόσο η Βουλ-
γαρία όσο και η Ελλάδα ήταν δυσαρεστημένες 
με τα σύνορά τους, εξού και η ανάπτυξη των 
αντιστοίχων εθνικισμών και μεγαλοϊδεατισμών 
(μεγάλη Ελλάδα, μεγάλη Βουλγαρία). Η μικρή 
έκταση των κρατών και η ύπαρξη ομόγλωσ-
σων  πληθυσμών έξω από την εδαφική επι-
κράτεια τους, φούντωνε και συντηρούσε τον 
εθνικισμό στην πολιτική σκηνή της Ελλάδας 
και της Βουλγαρίας οι οποίες τον είχαν ανάγκη 
τόσο για να ομογενοποιήσουν το εσωτερικό 
τους και να συγκροτήσουν εθνική ταυτότητα, 
όσο-και κυρίως-για να τροφοδοτήσουν πολιτι-
κά τις πολεμικές τους μηχανές ώστε να συμμε-
τάσχουν στο βίαιο και ραγδαίο ιμπεριαλιστικό 
παιχνίδι της εποχής στα Βαλκάνια. Ήταν πλέον 
προφανές ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία κα-
τέρρεε, και τίποτα δεν μπορούσε να σταματή-
σει αυτή τη πτώση.
Ο Μακεδονικός Αγώνας δεν ήταν ένα κίνημα 
σαν αυτό της Μακεδονικής Αυτονομίας. Δεν 
χωριζόταν σε προοδευτικές φράξιες και «φι-
λοκρατικές». Ήταν ένα κίνημα αντίδρασης αρ-
χικά στον αναδυόμενο βουλγαρικό εθνικισμό 
και τις καταστροφές που προκαλούσε σε βά-

ρος ελλήνων χωρικών στη Μακεδονία (κυρί-
ως μετά το Ίλιντεν), το οποίο βρήκε στήριξη 
(ή βρέθηκε σε σύμπνοια) με τα συμφέροντα 
του ελληνικού κράτους περιοχή. Ήταν ένα κί-
νημα που είχε γηγενείς και «ξένους» απεσταλ-
μένους αξιωματικούς του ελληνικού στρατού 
στον βορρά. Το κίνημα του Μακεδονικού Αγώ-
να είχε σαφέστατο εθνικιστικό χαρακτήρα και 
δεν γεννήθηκε από την σπάνη και την βαρβα-
ρότητα της τουρκικής κυριαρχίας. Το γέννησε 
η ανάγκη αυτοπροστασίας των ελληνικών πλη-
θυσμών και οι ιμπεριαλιστικές ανάγκες της Ελ-
λάδας, η οποία είχε ανησυχήσει από την εξέ-
λιξη του αυτονομιστικού κινήματος στην Μα-
κεδονία. Για την Ελλάδα τόσο το σενάριο μιας 
αυτόνομης Μακεδονίας ες αεί όσο και το σενά-
ριο μιας αυτονόμησης τύπου ανατολικής Ρω-
μυλίας (όπως προσδοκούσε στο σύνολο του ο 
βουλγάρικος εθνικισμός) με μελλοντική προ-
σάρτηση στο Βουλγαρικό κράτος ήταν εχθρικό 
και αντίθετο ως προς τα συμφέροντά της στη 
περιοχή και επίσης αντίθετο στην συγκροτημέ-
νη εθνική (εθνικιστική) ηθική που μιλούσε περί 
«ιστορικών ελληνικών χωρών και των αλύτρω-
των αδελφών εν βορρά».

Τι γινόταν όμως εκείνη την περίοδο βορεί-
ως των ελληνικών συνόρων;
1. Οι εθνικισμοί 
Υπάρχει μια βασική αδυναμία στις  βαλκανικές 
εθνικές ιστοριογραφίες. Συνολικά στα βαλκα-
νικά κράτη η ιστορία διέπεται από ένα «αίσθη-
μα δικαίου» το οποίο εδράζεται στην επίσημη 
εθνική ηθική κάθε χώρας, δηλαδή στο τι είναι 
καλό και ηθικό με βάση τις αρχές του έθνους 
μας, της κουλτούρας μας κλπ. Αυτή η προσέγ-
γιση δεν είναι τυχαία. Εντάσσεται αφενός στην 
προσπάθεια συγκρότησης μιας εθνικής ταυτό-
τητας αφετέρου-και κυριότερα- απογυμνώνει 
την ιστορία από τον διαλεκτικό της χαρακτήρα 
με τα ιστορικά υποκείμενα και τους ταξικούς 
και κυριαρχικούς ανταγωνισμούς και την ντύ-
νει με ένα πέπλο αιώνιου, διαχρονικού ίσως και 
υπερβατικού δικαίου των λαών (το οποίο με τη 
σειρά του ανακυκλώνει και ενισχύει την αντί-
ληψη περί εθνικής ταυτότητας, εθνικής ηθι-
κής και ιστορικής συνέχειας). Αυτό το γεγονός 
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οδηγεί πολλές φορές σε μια ατέρμονη συζήτη-
ση μεταξύ των επίσημων ιστοριογράφων για 
το ποιος χτύπησε πρώτος, ποιος προκάλεσε 
πρώτος καταστροφές και βαρβαρότητες στην 
άλλη «αντίπαλη» εθνότητα ώστε να αποδοθεί 
τελικά πάλι ο χαρακτηρισμός του «καλού» ή 
του «κακού» του «δίκαιου» ή του «άδικου» ηθι-
κά και ιστορικά. Προφανώς αυτή η συζήτηση 
είναι γελοία, οι εθνικισμοί αναπτύσσονται πα-
ράλληλα ο ένας με τον άλλο, ανατροφοδοτούν 
ο ένας τον άλλο και αυτό που τους γεννά είναι 
οι ταξικές συνθήκες και αντιθέσεις σε συνδυα-
σμό με τα κυριαρχικά συμφέροντα. Το ερώτη-
μα αν χτύπησαν πρώτοι οι Βούλγαροι ή οι Έλ-
ληνες είναι άτοπο. Άσχετα με τον αν οι Βούλ-
γαροι συγκροτούσαν ένοπλες ομάδες ενάντια 
στους Έλληνες και αντίστοιχα οι Έλληνες τους 
«Μακεδονομάχους» ενάντια στους Βούλγα-
ρους, αργά ή γρήγορα τα δύο κράτη θα έμπαι-
ναν σε διαδικασία εθνοκάθαρσης του μακεδο-
νικού χώρου.

1α. Ο Βουλγάρικος εθνικισμός
Όπως έχει λεχθεί και παραπάνω, ο βουλγαρι-
κός εθνικισμός είχε παρουσία ήδη από το 1890. 
Μέσα στους κόλπους της ΒΜΡΟ(ΕΜΕΟ) αλλά 
και γενικά στον Μακεδονικό χώρο ο σλαβικός 
και βουλγάρικος εθνικισμός  κατείχε ένα σημα-
ντικό κομμάτι του κινήματος, ενώ  πολλές φο-
ρές είχε βρεθεί σε σύμπνοια με τους τακτικούς 
στόχους του πιο προοδευτικού κομματιού του 
κινήματος (κυρίως μέχρι το Ίλιντεν). Η απόκλι-
ση όμως στους μακροπρόθεσμους στόχους, η 
δολοφονία του Ντέλτζεφ, και η καχυποψία με 
την οποία έβλεπε το επίσημο βουλγαρικό κρά-
τος το «δόγμα» της αυτονομίας της Μακεδονί-
ας, προκάλεσαν οριστική ρήξη (1908).
Μετά την ήττα στο  Ίλιντεν η «αριστερή» πτέ-
ρυγα της ΒΜΡΟ βγαίνει βαθειά πληγωμένη πο-
λιτικά αλλά και έχοντας χάσει μεγάλο κομμά-
τι των ανθρώπων της εσωτερικά της οργάνω-
σης. Από την άλλη πλευρά η δεξιά φράξια, η 
«φιλοβουλγαρική» βγαίνει πολιτικά ενισχυμέ-
νη. Η αποτυχία του «πανφυλετικού»  καλέσμα-
τος της ΒΜΡΟ τα προηγούμενα χρόνια, η ήττα 
του Ίλιντεν (όπου οι χριστιανοί της Μακεδο-
νίας πλήρωσαν βαρύ φόρο αίματος κατά την 

ήττα τους) καθώς και η ένταξη στην οργάνω-
ση πολλών πρώην μελών του ανώτατου επανα-
στατικού κομιτάτου της Σόφιας (βερχοβιστές) 
το οποίο ήταν σαφέστατα όργανο του βουλγά-
ρικου κρατικού εθνικισμού, άρχισαν να ενισχύ-
ουν τις φωνές που μιλούσαν για ένωση με την 
Βουλγαρία και για ομογενοποίηση του πληθυ-
σμού της περιοχής.
Η προσπάθεια αυτή αρθρώθηκε σε 2 σκέλη, 
την στροφή στην στρατηγική της προστασίας 
των Σλάβων της Μακεδονίας από όσους ήθε-
λαν να τους «εθνοκαθαρίσουν» (ένοπλη προ-
στασία των χωριών) και την δραματική αύξη-
ση των βουλγάρικών σχολείων στον Μακεδο-
νικό χώρο, σε μια προσπάθεια θρησκευτικού 
προσηλυτισμού στην Εξαρχία των ντόπιων και 
αφομοίωσης  των αλλόγλωσσων. Φυσικά όπως 
είναι κατανοητό τόσο οι Βούλγαροι ιερείς και 
δάσκαλοι όσο και οι «ένοπλες ομάδες προστα-
σίας» δεν έμεναν μόνο στην παθητική «προ-
στασία» του σλαβικού στοιχείου καθώς ήξεραν 
(ή υπέθεταν) ότι τόσο η Ελλάδα όσο και η Σερ-
βία βορειότερα, επιθυμούσαν να λύσουν το 
«πρόβλημα» της περιοχής με ανάλογους τρό-
πους. Επίσης ήξεραν ότι με την κατάρρευση 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας -η οποία ήταν 
ορατή πλέον- η περιοχή θα έπρεπε να διεκδι-
κηθεί, και η εθνολογική της ομοιογένεια ήταν 
ένα δυνατό επιχείρημα τόσο διπλωματικά σε 
διεθνές επίπεδο όσο και σε εσωτερικό επίπε-
δο ως επιχείρημα στρατολόγησης (σε ενδεχό-
μενο πολέμου, όπως και έγινε, στους βαλκανι-
κούς) για την απελευθέρωση των «ομόγλωσ-
σων αδελφών».
Εσωτερικά του κράτους της Βουλγαρίας ο εθνι-
κισμός -με πανσλαβικά χαρακτηριστικά- ήταν 
πανταχού παρών. Η Βουλγαρία δεν επιθυμού-
σε απλά την προσάρτηση των Σλάβων της Μα-
κεδονίας. Ήθελε να παίξει τον ρόλο της Ρωσίας 
των Βαλκανίων, ενός ισχυρού σλαβικού κρά-
τους το οποίο θα ήταν ηθικός αλλά και κρατι-
κός προστάτης των Σλάβων σε όλη την περιο-
χή της Νότιας Βαλκανικής. Εδώ ο βουλγαρικός 
εθνικισμός ανέπτυξε μια σειρά χαρακτηριστι-
κών τα οποία έμελλε να τον συνοδέψουν του-
λάχιστον μέχρι τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα 
βασικά χαρακτηριστικά του βουλγάρικου εθνι-
κισμού σε γενικές γραμμές ήταν τα εξής
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• Η προσάρτηση ολόκληρης της Μακεδονί-
ας και της Θράκης καθώς εκεί κατοικούσαν 
ομόγλωσσοι2 

• Η σύνδεση του βουλγαρικού έθνους ιστορι-
κά με την ρωσική ιστορία -ο φιλορωσισμός- 
και υιοθέτηση των πανσλαβιστικών χαρα-
κτηριστικών της τότε ρωσικής πολιτικής.

• Ταύτιση σε μεγάλο βαθμό (όχι απόλυτα) της 
βουλγαρικής και ρωσικής πολιτικής, χαρα-
κτηριστική είναι η εμμονή της βουλγαρικής 
πολιτικής από τότε μέχρι και τον Β’ Παγκό-
σμιο πόλεμο για έξοδο στο Αιγαίο ή τον Βό-
σπορο.3 

• Η ιεράρχηση των εχθρών σε μείζονος και 
ελάσσονος σημασίας και σπουδαιότητας. 
Πρώτος εχθρός φυσικά είναι οι Οθωμανοί 
οι οποίοι είναι ισλαμιστές και κυρίαρχοι των 
ομοεθνών ομόγλωσσων. Δευτερεύουσας 
σημασίας είναι οι Έλληνες οι οποίοι επιθυ-
μούν να αλλοιώσουν τον «καθαρά σλαβικό» 
χαρακτήρα της περιοχής και να «κλέψουν» 
την γη που ζουν οι ομοεθνείς σλαβόφωνοι 

• Ως συνέχεια του φιλορωσιμού έχουμε μια 
γενική ταύτιση της βουλγαρικής εθνικής 
ταυτότητας με την χριστιανοσύνη και έναν 
αυξανόμενο αντισλαμισμό.

• Ο αγώνας είναι εθνικοαπελευθερωτικός4 

1β.Ο ελληνικός εθνικισμός – πρώτη φάση
Ο εθνικισμός στην Ελλάδα του 1860+ είναι 
εθνική ιδεολογία και γνώμονας εθνικής πολιτι-
κής τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Πλή-
θος μικρών συγκρούσεων και εσωτερικών πο-

λιτικών κρίσεων είχαν προκληθεί αυτές τις δε-
καετίες λόγω του ελληνικού μεγαλοϊδεατισμού. 
Μετά το 1880 ο ελληνικός εθνικισμός μεταποι-
είται-μεταμορφώνεται στο δόγμα του «εθνι-
σμού», το οποίο συνοπτικά ήταν μίγμα μεγα-
λοϊδεατισμού, λαϊκισμού, και εκσυγχρονισμού 
του κράτους και του στρατού στα ευρωπαϊκά 
πρότυπα. Αυτά τα τρία χαρακτηριστικά θεω-
ρούνταν προϋποθέσεις για την αποτελεσμα-
τική εδαφική επέκταση της Ελλάδας και προς 
τον νότο (Κρήτη)  και προς τον βορρά (Μακε-
δονία, Ήπειρος). Η εθνικιστική αυτή πολιτική 
θα οδηγήσει σε δύο μεγάλες κρίσεις: την πτώ-
χευση του 1893 λόγω εκτενούς δανεισμού και 
τον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 ο οποίος 
θα λήξει με ήττα της Ελλάδας.
Βασικοί πρωταγωνιστές της συγκρότησης του 
εθνικισμού στην Ελλάδα δεν ήταν-όπως και 
στη Βουλγαρία- οι εκπρόσωποι της επίσημης 
πολιτικής σκηνής αλλά προσωπικότητες του 
παρασκηνίου της ελληνικής πολιτικής καθώς 
και στρατιωτικοί και διανοούμενοι της εποχής.
Το 1894 θα δημιουργηθεί η Εθνική Εταιρεία με 
πρωτοβουλία χαμηλόβαθμων-τότε- αξιωματι-
κών του ελληνικού στρατού. Η εταιρεία δημι-
ουργήθηκε αρχικά ως αντίδραση ελλήνων αξι-
ωματικών στις ολοένα και μειούμενες δαπάνες 
του ελληνικού κράτους προς τα σώματα ασφα-
λείας και τον στρατό λόγω της πτώχευσης του 
1893. Πίεζαν την πολιτεία να δημιουργήσει αξι-
όμαχο ελληνικό στράτευμα ώστε να προφυλά-
ξει την Ελλάδα από τους γειτονικούς εχθρούς 
αλλά κυρίως να συνδράμει αποτελεσματικά 
στην ολοένα και αυξανόμενη εκείνη την επο-

2. Γενικά η βουλγαρική εθνικιστική προπαγάνδα 
πάτησε αρκετά στο επιχείρημα της γλώσσας κα-
θώς εκεί υπερτερούσε αισθητά σε σχέση με τους 
Έλληνες. Επίσης αυτό το επιχείρημα ήταν ιδιαίτε-
ρα δημοφιλές στους διπλωματικούς κύκλους της 
Ευρώπης, η ίδια η Ελλάδα έπαιξε διεθνώς αυτό το 
χαρτί μετά τις εκκαθαρίσεις των Βαλκανικών Πολέ-
μων και του Α’ Παγκοσμίου το 1918. Για πληροφο-
ρίες βλ Ιστορία του Ελληνικού Έθνους τόμος ΙΔ σελ 
221, Βακαλόπουλου το Μακεδονικό ζήτημα πρώτο 
κεφάλαιο,  Ναταλίας Μελά, «Παύλος Μελάς», έκδ. 
«Σύλλογος προς διάδοσιν Ελληνικών Γραμμάτων», 

«Δωδώνη», Αθήνα-Γιάννινα, 1992, σελ 241-253
3. Αυτή η πτυχή του βουλγάρικου εθνικισμού εί-
ναι η αντίστοιχη της ελληνικής τότε Μεγάλης ιδέας
4. Τα τρία τελευταία χαρακτηριστικά όπως εί-
ναι εμφανές δεν είναι χαρακτηριστικά μόνο του 
βουλγάρικου εθνικισμού. Βρίσκουν άμεσες αντι-
στοιχίες και στον ελληνικό εθνικισμό. Σε αυτά 
τα χαρακτηριστικά μπορούμε να δούμε και 
την πηγή χαρακτηρισμών όπως αυτού της επί-
σημης βουλγαρικής ιστοριογραφίας περί ένο-
πλης ελληνικής προπαγάνδας στη Μακεδονία
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χή ένταση στη Κρήτη (βλ κρητικό ζήτημα). Η 
εταιρεία δεν ήταν μια περιθωριακή στρατιωτι-
κή ομάδα, αλλά μια δημόσια και μάλιστα αρ-
κετά δημοφιλής οργάνωση, η οποία γρήγορα 
προσέλκυσε μεγάλο αριθμό ατόμων και μάλι-
στα μερικούς από τους πιο επιφανείς διανο-
ούμενους της αθηναϊκής κοινωνίας. Μετά την 
επέκταση της, οι δραστηριότητες της πλήθυ-
ναν: διοργάνωνε δημόσιους εράνους για την 
αγορά οπλισμού ώστε να σταλεί στα τρια «μέ-
τωπα του έθνους» την Ήπειρο, την Μακεδονία 
και την Κρήτη. Όλα αυτά μέχρι το 1897.
Η δομή και οι αξιώσεις της Εθνικής Εταιρείας 
ήταν η ενσάρκωση του νέου εθνικισμού, του 
εθνισμού –λαϊκισμός, «μεγάλη ιδέα», στρατός. 
Στα ονόματα της ιδρυτικής ομάδας διαβάζου-
με μεταξύ άλλων και τα ονόματα των Παύλου 
Μελά, Ιωάννη Μεταξά, Κ.Μαζαράκη. Το 1896 
θα κάνουν μια πρώτη προσπάθεια για την ορ-
γάνωση ομάδων εκκαθαρίσεων στην Μακεδο-
νία5. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι ο παρακρα-
τικός μηχανισμός της οργάνωσης ήταν τόσο 
ισχυρός ώστε να φτάσει να απειλήσει με πραξι-
κόπημα την τότε κυβέρνηση Δηλιγιάννη και να 
την πιέσει στην προπαρασκευή του πολέμου 
του 1897. Μετά την ήττα του 1897 η εταιρεία 
θεωρήθηκε υπεύθυνη για τον πόλεμο αλλά κα-
νένα μέλος της δεν αντιμετώπισε προβλήματα. 
Η εταιρεία τυπικά διαλύεται το 1900 από την 
κυβέρνηση Θεοτόκη. 
Η εταιρεία αρχικά δεν έχαιρε της εκτίμησης 
του ελληνικού κράτους καθώς θεωρούνταν ότι 
δημιουργούσε προβλήματα στην διπλωματία. 
Το ίδιο όμως το ελληνικό κράτος θα χρησιμο-
ποιούσε τα ίδια αυτά πρόσωπα ώστε να δημι-
ουργήσει, μερικά χρόνια αργότερα, τις ομάδες 
κρούσης στο Μακεδονικό χώρο.

Η δεύτερη φάση του ελληνικού εθνικισμού
Η δεύτερη φάση του ελληνικού εθνικισμού 
συνδέεται με την πλήρη και αρμονική σύ-
μπλευση κράτους και παρακράτους. Ο ελληνι-
κός εθνικισμός με αυτές τις δομές και τα χαρα-
κτηριστικά θα παραμείνει έτσι μέχρι και τη μι-
κρασιατική καταστροφή. 
Το 1903 συγκροτείται στην Αθήνα το Μακεδο-
νικό Κομιτάτο μετεξέλιξη της Εθνικής Εταιρεί-
ας, από τον δημοσιογράφο Δημήτριο Καλα-
ποθάκη και παλαιά μέλη της Εθνικής Εταιρεί-
ας (Παύλος Μελάς, Μαζαράκης, Τσόντος, Κατε-
χάκης). Άμεσα σχετιζόμενοι με την οργάνωση 
αυτή ήταν και οι Ίων Δραγούμης και Στέφανος 
Δραγούμης. Το Μακεδονικό Κομιτάτο λειτούρ-
γησε αρχικά στα πρότυπα της Εθνικής Εταιρεί-
ας αλλά γρήγορα βρέθηκε σε σύμπνοια με το 
ελληνικό κράτος και το Πατριαρχείο Κωνστα-
ντινουπόλεως. Την εποχή εκείνη διαμορφώνο-
νται και τα βασικά χαρακτηριστικά του ελληνι-
κού εθνικισμού τα οποία μπορούν να συνοψι-
στούν στα εξής
• Στροφή της κυβέρνησης Θεοτόκη και καλ-

λιέργεια του ενδιαφέροντος για την Μακε-
δονία, στήριξη των παραστρατιωτικών ορ-
γανώσεων που ενδιαφέρονταν για την πε-
ριοχή.

• Ταύτιση του ελληνισμού με την βυζαντινή 
κληρονομιά του Πατριαρχείου Κωνσταντι-
νουπόλεως. Έλληνας θεωρούνταν ο πιστός 
στο Πατριαρχείο.

• Αρχίζει μια ρητορεία περί της φύσεως της 
εθνικής ταυτότητας στην Ελλάδα. Πλέον η 
εθνική ταυτότητα δεν κρίνονταν με βάση 
τη γλώσσα όπως παλαιότερα (βλ. ρητορεί-
ες περί ομόγλωσσων) αλλά με βάση την πί-
στη και το «κατά δήλωσιν αίσθημα»- δηλα-
δή βάση του τι δηλώνουν οι χωρικοί6

5. Επακολούθησε σύσκεψη στο τέλος του μήνα 
των παλαιών και νεώτερων μακεδόνων οπλαρ-
χηγών, που βρίσκονταν στη Θεσσαλία, για οργά-
νωση κινήματος, το οποίο όμως δεν θα είχε χα-
ρακτήρα κατά των τούρκων αλλά θα είχε «μάλ-
λον μορφήν διαμαρτυρήσεως κατά των βουλγα-
ρικών αξιώσεων και εξεγέρσεως κατά των προ-

σπαθούντων να καταπνίξωσι τον εν Μακεδονία 
Ελληνισμόν»-ιστορία του ελληνικού έθνους τό-
μος ΙΔ, σελ 99 εκδόσεις  Εκδοτική Αθηνών. Εί-
ναι εμφανές εδώ ότι κατά τις εκτιμήσεις της εται-
ρίας απειλή για τους έλληνες δεν αποτελεί το 
τουρκικό κράτος αλλά το βουλγάρικο στοιχείο.
6. Αυτή η άποψη περί συναισθήματος δεν είναι έν-
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• Ιεράρχηση των εχθρών. Πλέον εκτός από 
την ρητορική περί του προαιώνιου εχθρού 
(Τούρκοι) εμφανίζεται στην δημόσια ζωή ο 
όρος του εχθρού από τον Βορρά (Βούλγα-
ροι).

• Ο αγώνας θεωρείται και προβάλλεται ως 
εθνικοαπελευθερωτικός-κάτι σαν μικρό 21.

Γενικά από το 1890 πολλοί αξιωματικοί που δι-
έπονταν από «υψηλόν εθνικόν φρόνιμα» είχαν 
προσπαθήσει να εισέλθουν στο Μακεδονικό 
έδαφος και να οργανώσουν κίνημα. Αυτές οι 
προσπάθειες όμως ήταν αποτυχημένες καθώς 
βασίζονταν στην προσωπική πρωτοβουλία 
των αξιωματικών, ήταν μεμονωμένες  και δεν 
στηρίζονταν σε κάποια κρατική πολιτική. Από 
το 1903 και μετά η κυβέρνηση Θεοτόκη κάνει 
στροφή και στρέφει την προσοχή της στη Μα-
κεδονία αποφασίζοντας να στηρίξει όλους αυ-
τούς, τους μέχρι τότε σχετικά περιθωριακούς 
που μπαινόβγαιναν στο Μακεδονικό χώρο και 
επιθυμούσαν ένοπλο αγώνα.7  

2. Τα βασικά γεγονότα του Μακεδονικού 
Αγώνα και οι πρωταγωνιστές του
Ο Μακεδονικός Αγώνας αν και προβλήθη-
κε εκτενώς ως εθνικοαπελευθερωτικός αγώ-
νας δεν ήταν κάτι τέτοιο. Αρχικά δεν στρεφό-

ταν ενάντια στους Τούρκους αλλά ενάντια στις 
εθνότητες της Μακεδονίας. Παρά την προβο-
λή από τα μέσα της εποχής ως δίκαιου αγώ-
να, τότε ελάχιστα γίνονταν γνωστά στο ελληνι-
κό κοινό για την δράση των Μακεδονομάχων, 
η οποία ήταν της λογικής όλοι εναντίων όλων. 
Ένα παράδειγμα επ’ αυτού είναι το κάψιμο 
το 1905, 110 οικιών στο βλάχικο κεφαλοχώ-
ρι Αβδέλα από Έλληνες μακεδονομάχους. Η 
Αβδέλα μέχρι τότε ήταν βλαχόφωνο χωρίο 
το οποίο είχε και μια μειοψηφία ελληνόφω-
νων, από τους οποίους μάλιστα προέρχονταν 
και τοπικοί μακεδονομάχοι. Οι Βλάχοι ως γνω-
στόν  εκτός από ένα κομμάτι τους που συμμε-
τείχε στη ΒΜΡΟ παρέμειναν πιστοί στο Πατρι-
αρχείο και δεν σήκωσαν μαζικά όπλα ενάντια 
στους Έλληνες. Η πυρπόληση της Αβδέλας κα-
θώς και άλλα παραδείγματα δείχνουν τον εκ-
καθαριστικό χαρακτήρα των ομάδων αυτών, οι 
οποίες κατά κύριο λόγο συγκρούονταν με αμά-
χους και όχι με τα ένοπλα σώματα του βουλγα-
ρικού εθνικισμού.8 
Οι βασικές προσωπικότητες του Μακεδονικού 
Αγώνα ήταν οι Παύλος Μελάς, Κ.Μαζαράκης, 
Γερμανός Καραβαγγέλης, Ίων Δραγούμης, Τέλ-
λος Άγρας, Καπετάν Κώττας (Κωτέ Χριστόφ), 
Καπετάν Γύπαρης.

δειξη δημοκρατικότητας και προοδευτισμού από 
πλευράς της Ελλάδας στο ζήτημα της εθνικής ταυ-
τότητας(ότι η Ελλάδα δεν πιστεύει σε αντικειμενικά 
κριτήρια περί έθνους), η άποψη περί εθνικού αισθή-
ματος ήταν βολική-κυρίως αφού δρούσαν και ένο-
πλες ομάδες που θα μπορούσαν να εξαναγκάσουν 
τους χωρικούς σε τέτοια «αισθήματα», σε αυτό το 
σημείο ήταν που άρχισαν να δημιουργούνται και 
από τις αθηναϊκές εφημερίδες διάφοροι μύθοι για 
τον κόσμο της Μακεδονίας-όπως αυτός των περιβό-
ητων σλαβόφωνων ελλήνων- ώστε να δικαιολογη-
θούν οι εθνοκαθάρσεις και οι επεμβάσεις σε μέρη της 
Μακεδονίας που δεν υπήρχε ούτε ένας ελληνόφω-
νος βλ.Robert Kaplan-Φαντάσματα των Βαλκανίων.

7. Στην ιστορία του ελληνικού έθνους(τόμος ΙΔ σελ 
234) διαβάζουμε: Σε όλο το χρονικό διάστημα από 
το 1897 ως το 1904, που θα αρχίσει ο πραγματικός 

ένοπλος αγώνας των Ελλήνων, καμία ενέργεια δεν 
γίνεται από την Ελλάδα στην Μακεδονία[…] οι ελλη-
νικές κυβερνήσεις δεν επιθυμούσαν να αναμιχθούν. 
Επίσης σελ 99 για την Εθνική Εταιρεία θα διαβά-
σουμε: Η δράση της εταιρίας για τους υπόδουλους 
στον τουρκικό ζυγό έλληνες ήταν κατανεμημένη σε 
τρείς περιοχές ενδιαφέροντος: Μακεδονία, Ήπει-
ρο και Κρήτη. Το ζήτημα της προτεραιότητας δεν 
ήταν ζήτημα επιλογής αλλά πρακτικής εκτίμησης 
των δεδομένων ανά περίσταση[…]Στην Ήπειρο και 
την Μακεδονία τα πράγματα ήταν διαφορετικά[…] 
Καμία ένοπλη δράση δεν καταξιώθηκε ποτέ…

8. «Ο Τσόντος συγκέντρωσε και τα σώματα του Γου-
δή (300 άνδρες) και στις 25 Μαρτίου μπήκε στο χω-
ριό, σκότωσε 81 άτομα και έβαλε φωτιά σε σπίτια». 
(Μακεδονομάχου Κ. Μαζαράκη - Αινιάνα, «Ο Μα-
κεδονικός Αγώνας», έκδ. «Δωδώνη»,1981, σελ. 81)
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Η δράση των μακεδονομάχων γενικά δεν ήταν 
ενιαία. Ο αγώνας τους εντασσόταν σε ένα πλαί-
σιο εθνοκάθαρσης και αντεκδίκησης των βουλ-
γαρικών εθνικιστικών επιθέσεων στα χωριά 
της Μακεδονίας από τη μια πλευρά και από την 
άλλη να προπαγανδίζουν ενάντια στο σύνθη-
μα για την αυτονομία της Μακεδονίας. Η δρά-
ση τους αναπτύχθηκε κυρίως στην δυτική Μα-
κεδονία (περιοχές Φλώρινας, Καστοριάς, Κοζά-
νης.)
Ο Γερμανός Καραβαγγέλης-μητροπολίτης Κα-
στοριάς  ήταν ο βασικός οργανωτής και σύν-
δεσμος του κομιτάτου στην περιοχή. Ο Κα-
ραβαγγέλης ανησυχούσε γενικά πολύ για την 
έκταση του βουλγάρικου στοιχείου στην περι-
οχή και είχε δημιουργήσει μια ένοπλη ομάδα 
που δρούσε στην περιοχή και τρομοκρατού-
σε τα βουλγαροχώρια ήδη από το 1900. Η ομά-
δα αυτή στη συνέχεια θα μπει στους κόλπους 
του Κομιτάτου. Η σχέση του Καραβαγγέλη με 
τα γεγονότα και την οργάνωση όμως δεν ήταν 
μόνο επικουρική και οργανωτική αλλά και κα-
θοδηγητική. Υπήρξε στενός φίλος του Στέφα-
νου Δραγούμη-πατέρα του  Ίωνα-  και γνωστός 
εθνικιστής πολιτικός της εποχής φανατικός 
υπέρμαχος της μεγάλης ιδέας. Ο Καραβαγγέ-
λης φυσικά δεν ήταν μόνος, προέρχονταν από 
μια ευρύτερη τάξη ιερέων οι οποίοι είχαν γα-
λουχηθεί από το Πατριαρχείο και τις ιερατικές 
σχολές της εποχής ώστε να παίζουν έναν στα-
θερό  συντηρητικό ρόλο πολιτικού αντίβαρου 
στη Μακεδονία και στις χριστιανικές κοινότη-
τες και να επεμβαίνουν σε αυτές όποτε το έκρι-
ναν αναγκαίο.9

Ο ρόλος του Καραβαγγέλη ήταν δισυπόστατος. 
Από τη μία έμπαινε με συνοδεία έμπιστων του, 
στα εξαρχικά χωριά και λειτουργούσε τις εκ-
κλησίες «με το έτσι θέλω» ώστε να γυρίσουν οι 
εξαρχικοί στην «ορθή πίστη». Η δεύτερη πλευ-
ρά της δράσης του ήταν πιο σκοτεινή. Παρεί-
χε καταλύματα και όπλα σε ομάδες κάθαρσης, 
αλλά κυριότερα στρατολογούσε ντόπιους λη-
στές και εγκληματίες -πολλές φορές σλαβόφω-
νους- ώστε να τους στέλνει να τρομοκρατούν 
τα βουλγαροχώρια πιο εύκολα αλλά και να μα-
θαίνει πληροφορίες για τους βούλγαρους μα-
χητές. Αυτό φυσικά δεν το κατόρθωνε με κά-
ποιο μαγικό τρόπο αλλά με μισθοδοσία. Τα 
χρήματα αυτά από ένα σημείο και μετά προέρ-
χονταν κατευθείαν από το ελληνικό κράτος με 
αποστολές χρημάτων στο προξενείο στη Θεσ-
σαλονίκη.
Παύλος Μελάς. Αξιωματικός του ελληνικού 
στρατού συμμετείχε εξ αρχής στην Εθνική Εται-
ρεία, ενώ είχε αναπτύξει από πολύ νωρίς ενδια-
φέρον για την περιοχή της Μακεδονίας. Με κα-
ταγωγή από την Ήπειρο και μεγαλωμένος στην 
περιοχή των Αθηνών, ο Μελάς υπήρξε στενός 
συνεργάτης του Στέφανου Δραγούμη και βασι-
κός πολιτικός υποστηρικτής του. Το 1904 μετά 
την ένταση της δράσης των βουλγάρικων ορ-
γανώσεων στη Μακεδονία  ο Μελάς θα φύγει 
από την Αθήνα για την Μακεδονία. Αρχικά θα 
πάει στην Θεσσαλονίκη και εκεί ύστερα από 
20ήμερη παραμονή και συνεννοήσεις με τον 
πρόξενο της Ελλάδας στη πόλη θα επιστρέψει 
στην Αθήνα για να οργανώσει τις επιχειρήσεις.
Στις 14 Αυγούστου του 1904 μαζί με εθελο-

9. Ο  μητροπολίτης Σερρών το 1900 αντιδρά 
στην απόφαση της ελληνικής κοινότητας της πό-
λης να λύσει ένα πρόβλημα με εκλογές και απο-

στέλλει επιστολή στην ελληνική κυβέρνηση 
«να θέση τέρμα εις τας νεοτερισμούς αυτούς»

1904 
Προπαγανδιστική καρτ-ποστάλ

για τον Μακεδονικό Αγώνα
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ντές μαχητές από την Κρήτη και τη Μάνη (35 
στον αριθμό) θα εισέλθει ξανά στη Μακεδονία 
για την οργάνωση των επιχειρήσεων. Εδώ πρέ-
πει να σημειωθεί ότι ο Μελάς στην περιοχή δεν 
είχε επιχειρησιακό ρόλο αλλά κυρίως ρόλο συ-
ντονιστή. Ήταν υπεύθυνος για τον συντονισμό 
όλων των ομάδων της δυτικής Μακεδονίας με-
ταξύ των οποίων και των ομάδων των γκρεκο-
μάνων σλαβόφωνων του Κώττα. Όλα αυτά γί-
νονταν με την άμεση υποστήριξη του Καρα-
βαγγέλη.
Τον Οκτώβρη του 1904 όμως και ενώ δρούσε 
στην περιοχή ενάντια στον βούλγαρο οπλαρ-
χηγό Μήτρο Βλάχο θα πέσει σε τουρκικό από-
σπασμα το οποίο ύστερα από συμπλοκή θα 
τον σκοτώσει.
Ο θάνατος του Μελά αποτελεί μεγάλη απώλεια 
για το ελληνικό μακεδονικό κομιτάτο και δημι-
ουργεί διπλωματική κρίση στην Ελλάδα. Ο Με-
λάς το καλοκαίρι του 1904 είχε μπει στην Μα-
κεδονία με πλαστό όνομα ως Μίκης Ζέζας. Η 
ελληνική διπλωματία δεν ήθελε σε καμία πε-
ρίπτωση να μαθευτεί η πραγματική ταυτότη-
τα του Μελά καθώς η διάδοση της πληροφορί-
ας ότι αξιωματικός του ελληνικού στρατού με 
πλαστό όνομα είχε σκοτωθεί στη Μακεδονία 
ύστερα από συμπλοκή με Τούρκους ίσως προ-
καλούσε ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέ-
σεις. Τελικά ο Καραβαγγέλης θα κινητοποιήσει 
τις ομάδες που είχε δημιουργήσει ο ίδιος κά-
ποια χρόνια νωρίτερα ώστε να παραλάβουν το 
σώμα του Μελά χωρίς να γίνει γνώστη η ταυτό-
τητα του. Τελικά υπό απειλές περί ταραχών και 
διακοινοτικών συγκρούσεων ο Καραβαγγέλης 
θα καταφέρει να παραλάβει το πτώμα ολόκλη-
ρο το οποίο και έθαψε τελικά στο Μητροπολι-
τικό Μέγαρο Καστοριάς
Κωσταντίνος Μαζαράκης. Γεννήθηκε στο 
Ναύπλιο το 1869. Υπήρξε από τους βασικούς 
συντελεστές της Εθνικής Εταιρείας και του Μα-
κεδονικού κομιτάτου. Το 1905 μετά τον θάνα-
το του Μελά θα εισέλθει στη Μακεδονία με το 
ψευδώνυμο ακρίτας και θα αναλάβει συντονι-
στής των σωμάτων της κεντρικής και της δυτι-
κής Μακεδονίας. Σύντομα η ταυτότητά του θα 
γίνει γνωστή στις τουρκικές αρχές με αποτέλε-
σμα το ελληνικό προξενείο να ανακαλέσει την 

δράση του στο μακεδονικό χώρο. Θα κάνει την 
εμφάνιση του στα στρατιωτικά δρώμενα της 
χώρας μετά κατά τους βαλκανικούς πολέμους 
και κατά τα γεγονότα του Εθνικού Διχασμού.
Ίων Δραγούμης. Υιός του πολιτικού (πρωθυ-
πουργού) Στέφανου Δραγούμη και γαμπρός 
του Παύλου Μελά. Είχε καταγωγή από την Κα-
στοριά και σπούδασε νομικά στο Παρίσι. Από 
το 1902 και μετά θα μπει στο διπλωματικό κλά-
δο στο προξενείο στη Μπίτολα. Από αυτή την 
θέση θα δραστηριοποιηθεί τα επόμενα χρόνια 
παρέχοντας πολύτιμη κάλυψη στους έλληνες 
μακεδονομάχους. Η πιο σημαντική του συνει-
σφορά όμως υπήρξε η πολιτική κάλυψη στην 
Ελλάδα που παρείχε στα εγκλήματα των μακε-
δονομάχων καθώς και το δίκτυο που ανέπτυ-
ξε ώστε να στρατολογεί νέους απ όλη την Ελ-
λάδα.  Υπήρξε στενός συνεργάτης του Ιωάννη 
Μεταξά και ήταν αυτός που διαπραγματεύτηκε 
την παράδοση της Θεσσαλονίκης κατά τον Α’ 
Βαλκανικό Πόλεμο. Μετά τον μακεδονικό αγώ-
να θα εμπλακεί στα πάθη του «εθνικού διχα-
σμού» με το φιλοβασιλικό στρατόπεδο και τε-
λικά θα δολοφονηθεί στις 31 Ιουλίου 1920 από 
τον πρώην «συναγωνιστή» του στον μακεδονι-
κό αγώνα Παύλο Γύπαρη.
Τέλος Άγρας. Γεννήθηκε στο Ναύπλιο το 1880 
και φοίτησε στη σχολή ευελπίδων. Το 1906 θα 
αναλάβει αρχηγός ομάδας ενόπλων την οποία 
ετοίμασε ο Μαζαράκης στον Βόλο. Ο Άγρας τέ-
θηκε επικεφαλής για τις επιχειρήσεις στην πε-
ριοχή των Γιαννιτσών με σκοπό να εκδιώξει 
τους Βούλγαρους από την περιοχή. Θα πάει 
πολλές φορές στην Θεσσαλονίκη για θεραπεία 
από τραύματισμούς ενώ βασικό σχέδιο δρά-
σης του ήταν να καταφέρει να στρατολογήσει 
Βούλγαρους στο ελληνικό κομιτάτο, κάτι που 
τελικά τον οδήγησε στον θάνατο καθώς έπεσε 
σε παγίδα από τον τοπικό κομιτατζή.
Κώττας-Γύπαρης. Ο Κώττας ήταν σλαβόφωνος 
από το χωρίο Ρούλια της Φλώρινας, ληστής και 
κλέφτης χωρίς συγκροτημένες ιδέες ή ιδεολο-
γία. Κινείται στον Μακεδονικό χώρο ήδη από 
το 1900 μαζί με τον οπλαρχηγό Μήτρο Βλά-
χου ο οποίος ήταν στενός φίλος και συνεργά-
της των βούλγαρων εθνικιστών Σαράφοφ και 
Γκαρβάνοφ. Το 1902 θα εξαγοραστεί από τον 
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μητροπολίτη Καστοριάς Καραβαγγέλη και θα 
περάσει στο στρατόπεδο των μακεδονομά-
χων όπου θα προβεί σε πλήθος βασανιστηρί-
ων και καταστροφών στα χωριά, αποκεφαλι-
σμούς και μακελέματα. Σύμφωνα με τα απο-
μνημονεύματα του Γύπαρη ο Καραβαγγέλης 
χρηματοδοτούσε με κανονικό μισθό τον Κώτ-
τα, με χρήματα του ελληνικού κράτους ενώ σε 
αυτόν και την ομάδα του είχε τάξει ότι σε πε-
ρίπτωση που κάτι πάει στραβά οι οικογένει-
ες τους θα φυγαδευτούν με δικά του έξοδα 
στον Βόλο. Οι Έλληνες ποτέ δεν εμπιστεύτη-
καν πλήρως τον Κώττα καθώς ήξεραν ότι εί-
ναι μισθοφόρος και σλαβόφωνος ενώ διατη-
ρούσε επαφές με τον Μήτρο Βλάχου. Τελικά οι 
ίδιοι οι Έλληνες τον προδίδουν στις οθωμανι-
κές αρχές οι οποίες και τον εκτελούν.10 Ο Γύ-
παρης υπήρξε οπλαρχηγός δραστήριος στην 
Δυτική και Κεντρική Μακεδονία ο οποίος ως 
βασικό ρόλο είχε την τρομοκράτηση χωρικών. 
Θα συμμετάσχει στα δύο βασικότερα γεγονό-
τα του μακεδονικού αγώνα τη σφαγή τη Σφα-
γή στο Ζελενίτσι της Φλώρινας και τη σφα-
γή της Ζαγορίστανης την οποία περιγράφει 
ο ίδιος ο Γύπαρης μέσα στα απομνημονεύμα-
τά του έμμετρα, χαρακτηριστικά αναφέρει ότι 
«έτρεχε το αίμα το βουλγάρικο σαν βρύση». 
Τόσο στο Ζελενίτσι όσο και στη Ζαγορίστανη 
οι έλληνες αξιωματικοί εισβάλουν στα χωριά 
εν ώρα γάμου και πανηγυριού και κυριολεκτι-
κά τα μακελεύουν καθώς σκοτώνουν το μεγα-
λύτερο μέρος των κατοίκων τους.11 
 
3. Το τέλος των ανταγωνισμών στις αρχές 
του 20ου αιώνα
Οι εθνικιστικοί ανταγωνισμοί που εκδηλώθη-

καν κατά το 1903 και μετά κάνουν μια μικρή 
παύση κατά την επανάσταση των Νεότουρ-
κων. Εκεί Βούλγαροι και Έλληνες μπαίνουν 
στον πολιτικό αγώνα στο νεοϊδρυθέν Τουρκι-
κό κοινοβούλιο και εκλέγουν αντιπροσώπους 
(το ίδιο κάνουν και οι αρμένιοι και οι εβραί-
οι της Μακεδονίας). Τα βουλγάρικα κόμματα 
και κυρίως αυτό του Σαντάνσκι διατυπώνουν 
σοσιαλιστικό πρόγραμμα ενώ οι έλληνες βου-
λευτές ζητούν απελευθέρωση από τους δα-
σμούς και τους φόρους και τόνωση της αγο-
ράς. Το 1912 αν και θεωρητικά οι αντιπαράθε-
ση έχει τερματιστεί μεταξύ Βούλγαρων και Ελ-
λήνων οι ανταγωνισμοί «επισημοποιούνται» 
και πλέον τη σκυτάλη παίρνουν οι εθνικοί 
στρατοί των Βαλκανίων. Οι Βούλγαροι, οι Έλ-
ληνες, οι Σέρβοι και οι Μαυροβούνιοι κηρύτ-
τουν τον πόλεμο στην Οθωμανική Αυτοκρατο-
ρία με σκοπό την εκδίωξη της από τα Βαλκά-
νια και τον διαμοιρασμό των εναπομενόντων 
εδαφών. Αυτός θα μείνει γνωστός ως Α’ βαλκα-
νικός πόλεμος. Τέλος του 1913 ξεσπούν αψι-
μαχίες μεταξύ των εθνικών στρατών των βαλ-
κανικών χωρών, Βουλγαρίας, Ελλάδος, Ρου-
μανίας, Σερβίας και μετά από λίγο και Τουρκί-
ας. Η Βουλγαρία αν και είχε συγκροτήσει τον 
πιο ισχυρό στρατό στα Βαλκάνια δεν μπο-
ρεί να ανταπεξέλθει καθώς ουσιαστικά μάχε-
ται εναντίων όλων. Τέλος θα παραδοθεί, και 
μετά την συνεδρίαση στο Βουκουρέστι θα χά-
σει όλα τα εδάφη που διεκδικούσε στην Μακε-
δονία με εξαίρεση την περιοχή του Πίριν. Αυ-
τός ο πόλεμος θα μείνει γνωστός στην ιστορι-
ογραφία ως Β’ Βαλκανικός. Κατά τον Β’ Βαλκα-
νικό οι εθνικισμοί αναμετρώνται μεταξύ τους 
για το πώς θα γίνει ο διαμοιρασμός των εδα-

10. Πληροφορίες για τα έργα και τις ημέρες του 
Κωττά έχουμε από το Ιστορία του ελληνικού 
έθνους τόμος ΙΔ , τα απομνημονεύματα του Μελά 
και του Καραβαγγέλη και το αρχείο του υπουρ-
γείου εξωτερικών και του ΓΕΣ «Ο Μακεδονι-
κός Αγών και τα εις Θράκην γεγονότα», ΓΕΣ, 1979
11. Εις το Ζελενίτσι, όπως πληροφορήθηκα μετέπει-
τα, εφονεύθησαν 42 Βούλγαροι και όχι 37, όπως σας 
έγραψα εις την έκθεσίν μου, μάλιστα μεταξύ των 
φονευθέντων ήσαν δύο αξιωματικοί Βούλγαροι και 

19 Κομιτατζήδες. Ομολογώ, ότι εφάνηκα σκληρός, 
αλλά έπρεπε να των δώσω ένα παραδειγματικόν 
μάθημα.» (Επιστολή από το Πισοδέρι του αρχηγού 
Ρούβα προς το Μακεδονικό Κομιτάτο (Δημ. Καλα-
ποθάκη). Δημοσιεύτηκε στο βιβλίο του μακεδονο-
μάχου Παύλου Γύπαρη, «Οι πρωτοπόροι του μακε-
δονικού αγώνα» Αθήνα, 1962, σελ. 79-«Όλη ή Ζαγο-
ρίτσανη με πτώματα εστρώθη και είναι θαύμα αλη-
θινά Βούλγαρος πώς έσώθη»- απόσπασμα από το 
έμετρο του Γύπαρη.
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φών. Οι στρατοί θα προβούν σε εκατέρωθεν 
ακρότητες προς τον πληθυσμό της υπαίθρου 
με αποκορύφωμα την καταστροφή του Κιλκίς 
και την εκδίωξη των κατοίκων του από τον ελ-
ληνικό στρατό-ώστε να εκκαθαριστεί από το 
σλάβικο στοιχείο, και η καταστροφική πυρπό-
ληση των Σερρών όπως και ο διωγμός των ελ-
λήνων της ανατολικής Θράκης από τον βουλ-
γαρικό στρατό. Οι Βαλκανικοί πόλεμοι απο-
τέλεσαν την πρόβα για τον Α’ παγκόσμιο στα 
Βαλκάνια στον οποίο οι εθνικισμοί συγκρού-
στηκαν εκ νέου-για τελευταία φορά- με κατευ-
θύνσεις στους παραδοσιακούς μεγαλοϊδεατι-
σμούς τους. 

Επίλογος μικρό ερμηνευτικό σχόλιο
Η ανάδυση των εθνικισμών στα Βαλκάνια στα 
τέλη του 19ου αιώνα δεν μπορεί παρά να συν-
δέεται με τους γενικότερους μετασχηματι-
σμούς που λαμβάνουν χώρα για την σχημα-
τοποίηση του καπιταλισμού στην Ευρώπη. Η 
διαδικασία μετάβασης από τις φεουδαρχικές 
κοινωνίες στον καπιταλιστικό τρόπο παραγω-
γής σε ολόκληρη την Ευρώπη και σταδιακά 
σε ολόκληρο τον πλανήτη συνέβη μέσω των 
διαδικασιών της μονιμότητας της λεγόμενης 
πρωταρχικής συσσώρευσης, δηλαδή της δια-
δικασίας κατά την οποία οι πληθυσμοί αποκό-
πτονται από τα μέσα παραγωγής και αναπα-
ραγωγής και εξαναγκάζονται να μεταναστεύ-

σουν στα αναδυόμενα αστικά κέντρα. Εκεί οι 
εκτοπισμένοι πληθυσμοί μη έχοντας τίποτε 
άλλο παρά μόνο την εργατική τους δύναμη, 
μέσα από εξαιρετικά βίαιες μεθόδους, μετα-
σχηματίζονται σε προλετάριους και διαμορ-
φώνεται η σχέση κεφάλαιο12. Εδώ αξίζει να ση-
μειωθεί ότι ο Marx στον πρώτο τόμο του Κε-
φαλαίου (κεφ. 24) περιγράφει την πρωταρχική 
συσσώρευση ότι «είναι γραμμένη στα χρονι-
κά της ανθρωπότητας με γράμματα από αίμα 
και φωτιά» (Marx, 1867: 740). Ο Marx ισχυρίζε-
ται ότι «η λεηλασία των εκκλησιαστικών κτη-
μάτων, η καταχρηστική εκποίηση των κρατι-
κών γαιών, η κλοπή της κοινοτικής ιδιοκτησί-
ας, η σφετεριστική μετατροπή της φεουδαρχι-
κής ιδιοκτησίας και της ιδιοκτησίας των κλαν 
σε σύγχρονη ατομική ιδιοκτησία, μετατρο-
πή που έγινε με την πιο ανελέητη τρομοκρα-
τία, όλα αυτά ήταν ισάριθμες ειδυλλιακές μέ-
θοδοι της πρωταρχικής συσσώρευσης» (Marx, 
1867: 757).  Ο Marx σε όλη την ανάλυσή του 
δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στις βίαιες μεθόδους 
ανάδυσης του κεφαλαίου : «αν (…) το χρήμα 
“γεννιέται με φυσικές κηλίδες αίματος στο ένα 
μάγουλο”, το κεφάλαιο γεννιέται βουτηγμένο 
από την κορυφή ως τα νύχια στο αίμα και στη 
βρωμιά και στάζοντας αίμα από όλους του πό-
ρους […] η απαλλοτρίωση των άμεσων παρα-
γωγών πραγματοποιείται με τον πιο αμείλικτο 
βανδαλισμό και με κίνητρο τα πιο άνομα, τα 

12. Στον πρώτο τόμο του Κεφαλαίου στο 24ο κε-
φάλαιο, στο «μυστικό της πρωταρχικής συσσώρευ-
σης» ο Μαρξ διαπιστώνει ότι : «όπως τα μέσα παρα-
γωγής και τα μέσα συντήρησης, έτσι και το χρήμα 
και το εμπόρευμα δεν είναι καθόλου από μιας εξαρ-
χής κεφάλαιο. Χρειάζεται να μετατραπούν σε κεφά-
λαιο. Η μετατροπή όμως αυτή μπορεί να συντελε-
στεί μονάχα κάτω από ορισμένους όρους, που συ-
νοψίζονται στα παρακάτω: πρέπει ν’ αντικριστούν 
και να ‘ρθουν σ’ επαφή δυο λογιών, πολύ διαφορε-
τικοί ο ένας από τον άλλο, κάτοχοι εμπορευμάτων: 
από τη μια μεριά, κάτοχοι χρήματος, μέσων παρα-
γωγής και μέσων συντήρησης, που σκοπός τους εί-
ναι ν’ αξιοποιήσουν το ποσό αξίας που κατέχουν, 
αγοράζοντας ξένη εργατική δύναμη. Από την άλλη, 
ελεύθεροι εργάτες, πουλητές της δικής τους εργα-

τικής δύναμης κι επομένως πουλητές εργασίας» 
(Marx, 1867:739). Σύμφωνα με τους Caffentzis και 
Federici για την ύπαρξη και επιβίωση του καπιταλι-
σμού πρέπει να υπάρξει μια εργατική τάξη υπό εκ-
μετάλλευση και βασική προϋπόθεση για να υπάρ-
χει μια τέτοια εργατική τάξη είναι να διαχωριστούν 
οι εργάτες από τα μέσα παραγωγής και διαβίωσης 
(Federici 2004, Caffentzis 1995, Caffentzis 2010). 
Όσο οι εργάτες έχουν την ικανότητα να ζουν με την 
δικιά τους εργασία και να έχουν το έλεγχο των μέ-
σων διαβίωσης και κοινωνικής αναπαραγωγής δεν 
θα υπάρχει κίνητρο για να πουλήσουν την εργατική 
τους δύναμη στους καπιταλίστες ώστε να δημιουρ-
γηθεί υπεραξία από αυτόν που κατέχει το κεφάλαιο 
(Caffentzis, 2004).
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πιο βρωμερά και τα πιο μικρόπρεπα απεχθή 
πάθη» (Marx, 1867: 785, 786). Με βάση το πα-
ραπάνω πλαίσιο είναι δυνατό να απομυστικο-
ποιηθούν οι εθνικισμοί στα Βαλκάνια και να 
ιδωθούν ως μια πολύ πετυχημένη μέθοδος 
πρωταρχικής συσσώρευσης ώστε η μη αντα-
γωνιστική φεουδαρχικού τύπου Οθωμανική 
Βαλκανική χερσόνησος να μετασχηματιστεί 
σε μια σύνθεση από σύγχρονα καπιταλιστι-
κά κράτη στα οποία θα μπορεί να παράγεται 
αξία (και υπεραξία) και να κυκλοφορεί το κε-
φάλαιο. Οι εθνικιστικές σφαγές, οι εκτοπίσεις 
και οι «ανταλλαγές» των πληθυσμών που συ-
νέβησαν στην Οθωμανική αυτοκρατορία από 
τα τέλη του 19ου έως τις αρχές του 20ου αι-
ώνα (έως και την ανταλλαγή των πληθυσμών 
μετά την ελληνική εκστρατεία στην Μικρά 
Ασία) μπορούν επομένως να ερμηνευτούν ως 
μια εξαιρετικά βίαιη διαδικασία διαχωρισμού 
των ανθρώπων από τα μέσα (ανα)παραγωγής 
για να διαμορφωθεί ο ανθρωπολογικός τύπος 
του μισθωτού εργάτη. Όπως οι περιφράξεις 
των κοινών γαιών και τα κυνήγια μαγισσών 
στην Δυτική Ευρώπη τον 16ο  και 17ο αιώνα, 
το δουλεμπόριο στην Αφρική και οι αποικί-
ες σε Αμερική και Ασία, έτσι και οι βαλκανικοί 
εθνικισμοί του 19ου αιώνα μπορούν να ιδω-
θούν ως συμπληρωματικές μέθοδοι πρωταρ-
χικής συσσώρευσης οι οποίες επιτέλεσαν τον 
υλικό και ιδεολογικό μοχλό-καταλύτη για τον 
έλεγχο της αναπαραγωγής των πληθυσμών 
και της σχηματοποίησης της σχέσης κεφά-
λαιο. Πρόκειται προφανώς για μια διαδικασία 
η οποία δεν σταμάτησε στις αρχές του 20ο αι-
ώνα αλλά διαρκώς επαναλαμβάνεται ως απά-
ντηση στους αγώνες για χειραφέτηση.      
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