
1 

 

Ο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 

ΓΔΩΡΓΙΟ ΚΑΛΣΟΓΙΑΝΝΗ 

ΑΝΥΗ (ΠΒ)-ΙΣΟΡΙΚΟ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΡΑΣΟΤ 

Ζ Καθεδνλία απνηειεί ηελ θαξδηά ηεο Βαιθαληθήο Φεξζνλήζνπ, γεγνλόο πνπ ηεο 

πξνζδίδεη a priori κηα εμέρνπζα γεσζηξαηεγηθή θαη πνιηηηθή ζεκαζία. Σε βάζνο 

ρξόλνπ, απνηέιεζε ηνλ ηόπν ζύγθξνπζεο αληίξξνπσλ εζληθώλ θηλήζεσλ, ελώ ε 

πεξίνδνο ηνπ Καθεδνληθνύ Αγώλα απνηέιεζε κεγάιν ζηαζκό ησλ ακπληηθώλ αγώλσλ 

ηνπ ειιεληθνύ έζλνπο ζην ρώξν απηό. 

Ζ έλαξμε ηνπ Καθεδνληθνύ Αγώλα ζεκαηνδνηείηαη ην 1870 κε ηε δεκηνπξγία ηεο 

Βνπιγαξηθήο Δμαξρίαο θαη κέρξη ην 1897 ραξαθηεξίδεηαη θπξίσο από  έληνλε 

πξνπαγαλδηζηηθή δξάζε. Ο Αγώλαο έιαβε ην έλδπκα ηεο έλνπιεο ζύγθξνπζεο ηνπ 

ειιεληζκνύ κε ηνπο Βνπιγάξνπο, αιιά θαη ηνπο Τνύξθνπο θαηά ηελ πεξίνδν 1904 – 

1908, ελώ, ζηα ρξόληα πνπ αθνινύζεζαλ, έιαβε θαη άιιεο κνξθέο, εθηόο ηεο έλνπιεο 

ζύγθξνπζεο, θπξίσο ζε πνιηηηθό θαη δηπισκαηηθό επίπεδν. 

Αξρηθά, νη Βνύιγαξνη, κε ην πξόζρεκα ηεο ηνπξθηθήο θαθνδηνίθεζεο θαη ηεο κε 

αθξηβνύο θαη εηιηθξηλνύο εθαξκνγήο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, όπσο απηέο πηνζεηήζεθαλ 

ζηηο αξρέο ηνπ 1903, κε ην «Σρέδην Κεηαξξπζκίζεσλ ηεο Βηέλλεο», εθδήισζαλ ηελ 

εμέγεξζε ηνπ Ήιη-Ληελ, ζηηο 20 Ηνπιίνπ 1903, κε ζθνπό λα πξνθαιέζνπλ ηα αληίπνηλα 

ησλ κνπζνπικαληθώλ πιεζπζκώλ ζε βάξνο ησλ ρξηζηηαληθώλ θαη ηεο ηνπξθηθήο 

δηνίθεζεο θαηά ηνπ ειιεληθνύ πιεζπζκνύ. Αληίζεηα, ε κεηξηνπάζεηα πνπ ραξαθηήξηδε 

ηηο ελέξγεηεο ηνπ επίζεκνπ ειιεληθνύ θξάηνπο, ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην 1903, απέβαηλε 

εηο βάξνο ηνπ δνθηκαδόκελνπ ειιεληζκνύ ηεο Καθεδνλίαο θαη ε αδπλακία ηνπ λα 

εληζρύζεη θαη λα πξνζηαηεύζεη ην καθεδνληθό ειιεληζκό θαιύθζεθε, αξρηθά, από ηελ 

ηδησηηθή πξσηνβνπιία. Τν 1903 ζπγθξνηήζεθε ην πξώην έλνπιν αληάξηηθν ζώκα από 

ηελ ειεύζεξε Διιάδα κε επηθεθαιήο ηνλ Αλζππνινραγό Ππξνβνιηθνύ Τζόλην Γεώξγην 

(Βάξδα) γηα ηελ ελίζρπζε ηεο νξγάλσζεο ηνπ Κεηξνπνιίηε Θαζηνξηάο Γεξκαλνύ 

Θαξαβαγγέιε, ν νπνίνο ππήξμε από ηνπο πξσηνπόξνπο πνπ αλέιαβαλ ελεξγό δξάζε, 

καδί κε ηνλ Ίσλα Γξαγνύκε ζην Βηιαέηη Κνλαζηεξίνπ θαη ην Γεληθό Πξόμελν ζην 

Βηιαέηη Θεζζαινλίθεο.  

Από ηηο αξρέο όκσο ηνπ 1904 ε ειιεληθή θπβέξλεζε απνθάζηζε λα εγθαηαιείςεη ηε 

κεηξηνπαζή ζηάζε ηεο θαη λα εθαξκόζεη κηα πην ξεαιηζηηθή πνιηηηθή, παξάιιεια κε 

ηελ πνιύπιεπξε ζπκβνιή ηνπ Σηξαηνύ γηα ηελ αξηηόηεξε νξγάλσζε θαη πξνεηνηκαζία 

ηνπ έλνπινπ αγώλα. Πξάγκαηη, ηε λύρηα ηεο 27εο πξνο 28εο Απγνύζηνπ ηνπ 1904 

ζώκα, κε επηθεθαιήο ηνλ Αλζππνινραγό Ππξνβνιηθνύ Παύιν Κειά, δηήιζε ηελ 

ειιελνηνπξθηθή κεζόξην, ζεκαηνδνηώληαο, κε ηελ θίλεζε απηή, ηελ επέκβαζε ηνπ 

ειιεληθνύ θξάηνπο ζηα καθεδνληθά πξνβιήκαηα. Τν γεγνλόο πνπ απνηέιεζε ηελ 

ηειεπηαία ζηαγόλα θαη μερείιηζε ην πνηήξη ηεο εζληθήο αθύπληζεο θαη ηνπ εζληθνύ 
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ζπλαγεξκνύ θαη ην Καθεδνληθό Εήηεκα αλπςώζεθε ζε δήηεκα ελόο νιόθιεξνπ 

έζλνπο, πνπ δελ αθνξνύζε πιένλ κόλν έλα ηκήκα ηνπ ειιεληζκνύ, ήηαλ ν ζάλαηνο 

ηνπ Παύινπ Κειά, ζηηο 13 Οθησβξίνπ. 

Σε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα ζπγθξνηήζεθαλ αληάξηηθα ζώκαηα κε επηθεθαιήο 

αμησκαηηθνύο ή νπιαξρεγνύο, πξνεξρόκελνπο από δηάθνξα κέξε ηεο Διιάδαο, θαη έηζη 

ν αγώλαο επεθηάζεθε ζηελ Θεληξηθή θαη Αλαηνιηθή Καθεδνλία ράξε, θπξίσο, ηεο 

πξνζσπηθόηεηαο ηνπ Γεληθνύ Πξνμέλνπ ηεο Θεζζαινλίθεο Ιάκπξνπ Θνξνκειά. πσο 

θαη ζηε Γπηηθή Καθεδνλία, έηζη θαη ζηνλ ππόινηπν καθεδνληθό ρώξν ηνπνζεηήζεθαλ 

αμησκαηηθνί επηθεθαιήο ησλ αληάξηηθσλ ζσκάησλ, ελώ ζηελ ειιελνηνπξθηθή κεζόξην 

νξγαλώζεθαλ θέληξα κε ζθνπό ηελ πξνώζεζε ζσκάησλ θαη νπιηζκνύ ζηε Καθεδνλία. 

Τα ζώκαηα ηνπ Ινραγνύ Κσξαΐηε, ηνπ Υπνινραγνύ Καδαξάθε θαη ηνπ Υπνκνίξαξρνπ 

Σππξνκήιηνπ πξνσζήζεθαλ, δηα ζαιάζζεο, θπξίσο ζηελ Θεληξηθή θαη Αλαηνιηθή 

Καθεδνλία. Τν Πξνμελείν ηεο Θεζζαινλίθεο επέθηεηλε ηελ νξγάλσζή ηνπ κε ηε 

δεκηνπξγία θέληξσλ ηνπ αγώλα θαη ζε άιιεο πόιεηο ηεο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο, όπσο 

ζηε Σηξώκληηζα, ζηα Γηαλληηζά, ζηε Γεπγειή θαη  γύξσ από ηε ιίκλε ησλ Γηαλληηζώλ, 

όπνπ, ηνλ Κάην ηνπ 1905, ην ζώκα ηνπ Αλζππνινραγνύ Κπνπθνπβάια αλέιαβε ηελ 

εθθαζάξηζε ηεο πεξηνρήο. 

Παξάιιεια, ν έλνπινο αγώλαο ζηελ ύπαηζξν ζπλνδεύηεθε από ηελ νξγάλσζε ηνπ 

αζηηθνύ ειιεληθνύ πιεζπζκνύ, κε ηε Θεζζαινλίθε λα απνηειεί ην πξώην παξάδεηγκα 

ζπζηεκαηηθήο νξγάλσζεο πόιεο, έξγν ηνπ Αλζππνινραγνύ Αζαλάζηνπ Σνπιηώηε-

Ληθνιατδε, ν νπνίνο πέηπρε ηελ εμάξζξσζε ηεο βνπιγαξηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη ηελ 

ελίζρπζε ηνπ θξνλήκαηνο ηνπ πιεζπζκνύ. 

Σηηο αξρέο ηνπ 1906, παξά ηε δπζάξεζηε θαηάζηαζε πνπ δεκηνπξγήζεθε από ην 

δηπνιηθό ραξαθηήξα πνπ εμέιαβε ν αγώλαο, θπξίσο ζηε Γπηηθή Καθεδνλία, κε θέληξα 

ην ειιεληθό Πξνμελείν ζην Κνλαζηήξη θαη ην Καθεδνληθό Θνκηηάην ζηελ Αζήλα θαη ηηο 

εμαηξεηηθά δπζκελείο ρεηκεξηλέο ζπλζήθεο, ε δξάζε ησλ ειιεληθώλ ζσκάησλ 

ζπλερίζηεθε ακείσηε κε εθθαζαξίζεηο ζηελ πεξηνρή ηνπ Οιύκπνπ, ηνπ Ιαγθαδά θαη ηεο 

Φαιθηδηθήο, εληζρύνληαο έηζη ηηο ειιεληθέο ζέζεηο. 

Θαηά ην 1907 ν αγώλαο ζπλερίζηεθε κε ακείσηε έληαζε ζε νιόθιεξε ηε Καθεδνλία. 

Τα ειιεληθά ζώκαηα εληζρύζεθαλ πεξαηηέξσ κε ηελ απνζηνιή λέσλ θαη επέθηεηλαλ ηε 

δξαζηεξηόηεηα ηνπο κέρξη ην Πεξιεπέ. Ζ θαηαδίσμε ησλ βνπιγαξηθώλ ζπκκνξηώλ 

ζπλνδεπόηαλ θαη από ηελ επηηπρή αληηκεηώπηζε ησλ πξνζβνιώλ ησλ ηνπξθηθώλ 

απνζπαζκάησλ. Σηελ Θεληξηθή Καθεδνλία ν ζάλαηνο ηνπ Αλζππνινραγνύ Αγαπελνύ 

Τέιινπ, ν γλσζηόο Άγξαο, πξνθάιεζε ηελ αγαλάθηεζε θαη ηξνθνδόηεζε κε 

κεγαιύηεξε πίζηε ην καθεδνληθό ειιεληζκό γηα ηε ζπλέρηζε ηνπ αγώλα. Σηελ 

Αλαηνιηθή Καθεδνλία ε δξάζε ησλ ειιεληθώλ ζσκάησλ κεηώζεθε αηζζεηά, ρσξίο όκσο 

λα αλαζηαιεί. Απηό νθεηιόηαλ ζηελ έληνλε δξάζε ησλ βνπιγαξηθώλ ζπκκνξηώλ, ζηελ 

ερζξηθή ζηάζε ησλ ηνπξθηθώλ αξρώλ θαη ζηε κεξνιεπηηθή ζηάζε ησλ Γάιισλ θαη 

Βξεηαλώλ αμησκαηηθώλ ζε βάξνο ησλ Διιήλσλ. Σηε Θξάθε, ην 1907, ε ειιεληθή 

θπβέξλεζε αλέζεζε ζηνπο Υπνινραγνύο Σηπιηαλό Γνλαηά θαη Βιάζζε Πεξηθιή ηελ 
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νξγάλσζε ηνπ ειιεληθνύ ζξαθηθνύ πιεζπζκνύ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηόζν ηεο 

βνπιγαξηθήο πξνπαγάλδαο όζν θαη ηεο δξάζεο ησλ έλνπισλ βνπιγαξηθώλ ζπκκνξηώλ. 

Τν 1908 λέα ειιεληθά θαη βνπιγαξηθά ζώκαηα εηζήιζαλ ζηνλ αγώλα, ηα νπνία 

θαηάθεξαλ λα ζηαζεξνπνηεζνύλ ζε νιόθιεξν ζρεδόλ ην καθεδνληθό ρώξν. Οη 

ππνζρέζεηο όκσο ηνπ θηλήκαηνο ησλ Λενηνύξθσλ, πνπ εθδειώζεθε ηνλ Ηνύιην ηνπ 

1908, έζεζαλ ηέινο ζηνλ πνιύρξνλν θαη εμνλησηηθό, αιιά ληθεθόξν γηα ηα ειιεληθά 

όπια, Καθεδνληθό Αγώλα, ηεξκαηίδνληαο πξαθηηθά θαη ηε δξάζε ησλ έλνπισλ 

ζσκάησλ. Παξ’ όια απηά, ν θίλδπλνο απνδηάξζξσζεο νιόθιεξεο ηεο νξγάλσζεο, 

ιόγσ ηεο νινθάλεξεο αλζειιεληθήο ζηάζεο ησλ Λενηνύξθσλ, νδήγεζαλ ηελ 

θπβέξλεζε ζηε ζπγθξόηεζε ηεο «Παλειιελίνπ Οξγάλσζεο» ππό ηνλ Παλαγηώηε 

Γαγθιή γηα ηε δηαηήξεζε θαη ηελ ελίζρπζε ησλ πεξηζζνηέξσλ ειιεληθώλ εξεηζκάησλ 

ζε πεξηνρέο ηεο Καθεδνλίαο εζλνινγηθά ξεπζηέο θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ ππόδνπινπ 

ειιεληζκνύ ζε δηαξθή εγξήγνξζε. 

Κε ηε δηάιπζε ηεο «Παλειιελίνπ Οξγάλσζεο» ηνλ Αύγνπζην ηνπ 1909, ζεσξεηηθά 

ιήγεη θαη ν Καθεδνληθόο Αγώλαο, ν νπνίνο, παξά ηηο ζπζίεο ζε αίκα θαη ρξήκα, 

απνδείρηεθε πνιύηηκνο γηα ηνλ ειιεληζκό. Τα ζηειέρε ηνπ ειιεληθνύ ζηξαηνύ 

επέδεημαλ εγεηηθέο θαη νξγαλσηηθέο ηθαλόηεηεο, θαη, ζπλάκα, απόθηεζαλ εκπεηξίεο θαη 

γλώζεηο γηα ην ρώξν ηεο Καθεδνλίαο, νη νπνίεο ζα εμαξγπξσζνύλ αξγόηεξα ζηνπο 

ληθεθόξνπο Βαιθαληθνύο Πνιέκνπο. Παξάιιεια, αλέθηεζαλ ην ζεβαζκό θαη ηελ 

εκπηζηνζύλε ηνπ ειιεληθνύ ιανύ, αλπςώλνληαο ην πνιεκηθό θξόλεκά ηνπ πνπ είρε 

θαηαξξαθώζεη ν αηπρήο πόιεκνο ηνπ 1897. 


