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ηηο 13 Οθησβξίνπ 1904 έπεθηε λεθξόο από ηνπξθηθό βόιη ν Αλζππνινραγόο ηνπ 

Ππξνβνιηθνύ Παύινο Μειάο ζην ρσξηό ηάηηζηα, ηεο ηόηε ηνπξθνθξαηνύκελεο 

Μαθεδνλίαο. Πξόθεηηαη γηα ην ζεκεξηλό ρσξηό Μειάο ηνπ Ννκνύ Καζηνξηάο. Ο ζάλαηόο 

ηνπ αθύπληζε ηελ ππλώηηνπζα Αζήλα θαη ηνλ απαληαρνύ Διιεληζκό. Έηζη θνξπθώζεθε ε 

έλνπιε θάζε ηνπ Μαθεδνληθνύ Αγώλα, δειαδή ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ Διιεληζκνύ λα 

αληηκεησπίζεη ηελ δηεθδίθεζε ηνπ Βνπιγαξηθνύ εζληθηζκνύ επί ηεο Μαθεδνλίαο. Από 

απηόλ ηνλ αγώλα θαη από όζα πξνεγήζεθαλ αμίδεη λα εμαγάγνπκε ζήκεξα νξηζκέλα 

επίθαηξα δηδάγκαηα.  

Η παηξίδα καο ζηηο παξακνλέο απηήο ηεο παλεζληθήο πξνζπάζεηαο είρε πεξάζεη κία 

κείδνλα νηθνλνκηθή θξίζε κε απαξρή ηελ πηώρεπζε ηνπ 1893 επί Υαξηιάνπ Σξηθνύπε. Σν 

1897 αθνινύζεζε ν ειιελνηνπξθηθόο πόιεκνο, ν νπνίνο ππήξμε αηπρήο ζην ζηξαηησηηθό 

πεδίν, αιιά έθεξε ζεηηθά απνηειέζκαηα ζην δηπισκαηηθό πεδίν κε ηε δεκηνπξγία 

Απηόλνκεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο θαη ηελ απνκάθξπλζε ηεο ηνπξθηθήο δηνίθεζεο από ηε 

Μεγαιόλεζν. Σν 1898 επηβιήζεθε ζηελ Διιάδα ν Γηεζλήο Οηθνλνκηθόο Έιεγρνο (ΓΟΔ, 

γλσζηόο θαη σο Γηεζλήο Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή). Οη εθπξόζσπνη ησλ μέλσλ δαλεηζηώλ 

καο, Άγγινη, Γεξκαλνί, Γάιινη, Απζηξηαθνί, Ιηαινί θαη Ρώζνη έπαηξλαλ θαηεπζείαλ από 

ηελ πεγή ηα έζνδα ησλ θξαηηθώλ κνλνπσιίσλ (αιάηη, ηζηγαξόραξην, παηγληόραξηα, 

ζπίξηα θ.α) θαζώο θαη ηα έζνδα ηνπ Σεισλείνπ Πεηξαηώο. Παξά ηελ νηθνλνκηθή θαη 

ςπρνινγηθή θαηάξξεπζε νη Έιιελεο ηεο επνρήο εθείλεο απέθπγαλ ηελ εζληθή θαηάζιηςε 

πνπ βηώλνπκε ζήκεξα θαη γξήγνξα αλόξζσζαλ ην εζηθό ηνπο. Μέζα ζε ιίγα ρξόληα 

κπόξεζαλ λα νξγαλώζνπλ κε επηηπρία ηνλ δηκέησπν Μαθεδνληθό Αγώλα θαηά Οζσκαλώλ 

Σνύξθσλ πνπ ήιεγραλ ηε Μαθεδνλία θαη θαηά ησλ Βνπιγάξσλ, νη νπνίνη απεηινύζαλ ηνλ 

ειιεληθό πιεζπζκό. Σνλ θαινύζαλ αλ εληαρζεί ζηε Βνπιγαξηθή εθθιεζηαζηηθή Δμαξρία 

θαη λα εγθαηαιείςεη ην Παηξηαξρείν. Πνηνη παξάγνληεο επέδξαζαλ ζεηηθά ώζηε λα 

αλαθάκςεη ην εζληθό θξόλεκα παξά ηελ πηώρεπζε θαη ηε ζηξαηησηηθή ήηηα;  

Πρώτον ε πίζηε ζηνλ Θεό, Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη ε πξώηε κεγάιε εζληθή επηηπρία 

κεηά ην 1893 ήηαλ ε λίθε ηνπ πύξνπ Λνύε ζηνλ Μαξαζώλην ησλ Α΄ Οιπκπηαθώλ 

Αγώλσλ ζηελ Αζήλα (1896). Ο Λνύεο ην ηειεπηαίν βξάδπ πξν ηνπ αγώλνο λήζηεςε θαη 

πξνζεπρήζεθε. Έλαο πξνζεπρόκελνο λεξνπιάο έδσζε ηελ απαξαίηεηε εζληθή αλάηαζε 

ζηνλ απνγνεηεπκέλν Διιεληζκό.  

Δεύτερο ζηνηρείν ήηαλ ε απηνζπζία θαη ν εξσηζκόο, όπσο θαηεδείρζε ζηε πεξίπησζε ηνπ 

Παύινπ Μειά. Έλα παιιεθάξη πνπ δνύζε κέζα ζε δύν επηθαλείο νηθνγέλεηεο -δηόηη θαη ε 

γπλαίθα ηνπ ήηαλ από ηελ νηθνγέλεηα Γξαγνύκε κε πνιινύο πνιηηηθνύο θαη ινγίνπο- 

δέρζεθε λα κεηαβεί εζεινληηθά ζηα βνπλά ηεο Μαθεδνλίαο γηα λα βνεζήζεη ηνλ εληόπην 

Διιεληζκό ζηε ζθιεξή κάρε.  

Τρίτον. Η ύπαξμε θεθαιαηνύρσλ κε εδξαία εζληθή ζπλείδεζε. Παξάδεηγκα ν Γεώξγηνο 

Αβέξσθ εθ Μεηζόβνπ, ν νπνίνο πινύηηζε ζηελ Αίγππην θαη έδσζε κεγάιν κέξνο ησλ 

ρξεκάησλ γηα ηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο καο.  



Τέταρτον. Η πίζηε ζηε δηαρξνληθή ζπλέρεηα ηνπ Διιεληζκνύ, όπσο ηελ θαηέγξαςαλ 

ηζηνξηθνί θαη ινγνηέρλεο κε θνξπθαίν ηνλ Κσζηή Παιακά. Αξραία Διιάδα, Βπδάληην, 

Κιέθηεο θαη Αξκαηνινί, ήξσεο θαη εζλνκάξηπξεο, όια απηά απεηέιεζαλ κία ελόηεηα ζηε 

ζπλείδεζε ηνπ κέζνπ Έιιελα θαη ηνλ ώζεζαλ λα πνιεκήζεη ζηνλ Μαθεδνληθό Αγώλα θαη 

ζηελ κεγάιε εμόξκεζε ησλ Βαιθαληθώλ Πνιέκσλ ηνπ 1912-13. 

Οη παξάγνληεο ηεο λίθεο ζηνλ Μαθεδνληθό Αγώλα ζπληνλίζζεθαλ θαη ζπλεξγάζζεθαλ 

πνιύ θαιά. Σν Οηθνπκεληθό Παηξηαξρείν εμέιεμε θαη απέζηεηιε λένπο θαη καρεηηθνύο 

Μεηξνπνιίηεο κε παηξησηηζκό θαη ηόικε. Οη δηπισκάηεο καο, όπσο ν Ίσλ Γξαγνύκεο θαη 

ν Λάκπξνο Κνξνκειάο θαηέζηξσζαλ ην επθπέο ζηξαηεγηθό ζρέδην. Οη εζεινληέο 

αμησκαηηθνί ήιζαλ από ηελ ειεύζεξε Διιάδα θαη κεηέδσζαλ ηελ εκπεηξία ηνπο ζηνπο 

Μαθεδόλεο. Άιινη εζεινληέο ρσξίο λα είλαη κόληκνη ζηξαηησηηθνί έζπεπζαλ κε ραξά, 

θπξίσο Κξεηηθνί θαη Μαληάηεο. Σα ζσκαηεία, ηα Μαθεδνληθά Κνκηηάηα θαη νη 

Φηιεθπαηδεπηηθέο Δηαηξίεο από ηελ Αζήλα, ηε Λάξηζα, ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε έζηειλαλ 

βηβιία ηζηνξηθνύ θαη ζξεζθεπηηθνύ πεξηερνκέλνπ. Γάζθαινη θαη δαζθάιεο, παξά ην 

λεαξό ηεο ειηθίαο ηνπο, έθεπγαλ από ηελ εζπρία ηεο Αζήλαο θαη πήγαηλα λα δηδάμνπλ ζηα 

ειιελόπνπια ηεο Μαθεδνλίαο Υξηζηό θαη Διιάδα. Πνιινί θαη πνιιέο βξήθαλ θξηθηό 

ζάλαην. Οη απινί παπάδεο ηεο Μαθεδνλίαο αληηζηάζεθαλ θαηά ησλ Βνπιγάξσλ 

Δμαξρηθώλ θαη δεθάδεο από απηνύο ζπζηάζζεθαλ. Οη εληόπηνη Μαθεδόλεο αγσλίζζεθαλ 

κε θάζε ηξόπν θαη όρη κόλνλ νη ειιελόθσλνη, αιιά θαη νη ζιαβόθσλνη-δίγισζζνη θαη νη 

βιαρόθσλνη.  

Σν 1903 νη θάηνηθνη ηνπ Μνλαζηεξίνπ –ζήκεξα Μπίηνια ησλ θνπίσλ-απέζηεηιαλ ζηνλ 

Γάιιν Τπνπξγό Δμσηεξηθώλ ςήθηζκα κε ην νπνίν δήισλαλ όηη «νκηινύκελ ζιαβηζηί, 

βιαρηζηί, αιβαληζηί, αιι’ νπρ ήηηνλ είκεζα Έιιελεο». Η ειιεληθή ζπλείδεζε ησλ 

ζιαβνθώλσλ αο γίλεη κάζεκα γηα όζνπο ζήκεξα επηρεηξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηερλεηέο 

κεηνλόηεηεο κε βάζε ην ειιελνζιαβηθό ηδίσκα ιίγσλ ρηιηάδσλ Γπηηθνκαθεδόλσλ. Οη 

πλεπκαηηθέο πξνϋπνζέζεηο ηνπ Αγώλα θαη ηα όζα πξνεγήζεθαλ θαηαδεηθλύνπλ όηη όηαλ ν 

Διιεληζκόο βαζίδεηαη ζηελ ειιελνξζόδνμε παξάδνζή ηνπ θαη ζε άθζαξηεο αμίεο κπνξεί 

θαη λα νξγαλσζεί θαη λα ζπληνληζζεί θαη λα ληθήζεη. Γπζηπρώο ζήκεξα βηώλνπκε ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε ρσξίο πλεπκαηηθά εθόδηα, δηόηη ζην όλνκα ελόο θίβδεινπ 

πξννδεπηηζκνύ θάπνηνη γθξέκηζαλ ηηο ζηαζεξέο αμίεο πνπ κάο θξάηεζαλ όξζηνπο επί 

αηώλεο. Άθεζαλ ηνπο λένπο ρσξίο ειπίδα θαη αηζηνδνμία θαη θαιιηέξγεζαλ ηελ εζληθή 

κειαγρνιία. Αο δηδαρζνύκε όζν είλαη θαηξόο από ηα εζηθά εθόδηα πνπ ελίζρπζαλ ηνπο 

πξνγόλνπο καο θαηά ηελ πεξίνδν πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Αγώλα θαη αο 

θαηαλνήζνπκε όηη έρνπκε πεξάζεη θαη από δπζθνιόηεξεο θαηαζηάζεηο. Θα επηβηώζνπκε 

αξθεί λα κελ αθειιεληζζνύκε  

 

 


