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ΑBSTRACT 

“Macedonia is full of historical lessons, if only history was 

 better learned or remembered.”
1
 

 

History is often considered as a tool which contributes in providing answers 

for questions of the present, while researching a past context. But it is really important 

for the researcher to possess a variety of filters and methods in order to reach fertile 

and solid conclusions. The aim of our thesis is to use intelligence records, espionage 

and diplomatic reports from the historical archive of the Greek Ministry of Foreign 

Affairs, in order to broaden our horizons over the delicate questions of the 

Macedonian Struggle and the Balkan Wars during 1904 – 1913. Setting up an 

intelligence network, stuffing it with proper personnel and following its evolution and 

efficiency, were some of the most fascinating pieces of information found. The main 

idea that our thesis follows is trilateral. First, we dealt with the basis of intelligence, 

the collection, encryption patterns, exchange and process of information of the Greek 

side. Secondly, we analyzed the fundamental essence of intelligence, consisting of 

networks, secret societies and agents of all interacting sides with interests in the 

regions of Macedonia and Epirus and their acts of espionage, guerilla warfare and 

their actions of subversion and destruction. And finally, the last part refers to the final 

process of intelligence, where collected and verified information was transformed into 

geostrategy, through strategic planning of action, ending up in the outburst of the 

Balkan Wars. We hope that our approach will open up modern perspectives and an 

academic universality into shaping new methods and filters evolving the history 

research process with beneficial future outcomes.   

 

 

 

                                                           
1
 Kaplan Robert, Balkan Ghosts, A Journey through History, St. Martins, New York, 1933, ζει. 52 & 

65 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Ζ επηζηήκε ηεο κειέηεο ησλ πιεξνθνξηψλ (intelligence studies) είλαη έλαο 

δηεπηζηεκνληθφο αθαδεκατθφο ηνκέαο ν νπνίνο απνηειεί έλα εμαηξεηηθά γνεηεπηηθφ 

θαη ηαπηφρξνλα ζρεηηθά αδηεξεχλεην ηκήκα ηεο ηζηνξηθήο έξεπλαο. Ηζνξξνπψληαο 

πνιχ ζπρλά αλάκεζα ζηε δηπισκαηηθή ηζηνξία θαη ζηηο πνιεκηθέο ζπνπδέο, ε κειέηε 

ησλ πιεξνθνξηψλ αλαθέξεηαη ζπρλά σο ε «ρακέλε δηάζηαζε» ησλ πεδίσλ ησλ 

δηεζλψλ ζρέζεσλ θαη απνηειεί έλα βαζηθφ εξγαιείν εξκελείαο θαη αηηηνιφγεζεο 

δεδνκέλσλ θαη γεγνλφησλ, ιφγσ ηεο κπζηηθφηεηαο ζηε ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη 

αληαιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ νη νπνίεο παξέρνληαη σο πεγέο ζηνλ εθάζηνηε 

εξεπλεηή.
2
  

 Ζ ηζηνξηθή παξαγσγηθή δηαδηθαζία ππφ ην πξίζκα ηεο κειέηεο ησλ 

πιεξνθνξηψλ επηιέρζεθε σο αληηθείκελν έξεπλαο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε, 

θπξίσο ιφγσ πξνζσπηθνχ αθαδεκατθνχ ελδηαθέξνληνο ζρεηηθά κε ηελ επνρή θαη ην 

γεσγξαθηθφ ρψξν ησλ εμειίμεσλ, αιιά θαη ιφγσ ηαπηφρξνλεο επηζηεκνληθήο 

«πεξηέξγεηαο», εμαηηίαο ησλ πνηθηιφκνξθσλ αδηεξεχλεησλ πεδίσλ ηα νπνία 

πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηε κειέηε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ.  

 Θέηνληαο σο κεζνδνινγηθφ θίιηξν ην ηξίπηπρν «ηνπηθφ – εζληθφ – δηεζλέο» 

πεδίν ζην επίπεδν δηεξγαζηψλ θαη αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ ηζηνξηθψλ 

ππνθεηκέλσλ, νη κπζηηθέο εθζέζεηο, νη νδεγίεο/δηαηαγέο θαη νη επηζηνιέο ησλ 

πξαθηφξσλ πεδίνπ, ησλ απαληαρνχ αμησκαηνχρσλ θαη ησλ εγεηψλ θάζε παξάηαμεο, 

ζπλζέηνπλ έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ ην νπνίν πξνζθέξεη απφ ηε κία πιεπξά, πνιιαπιέο 

ρξήζεηο ζηελ εξκελεία θαη επεμήγεζε ησλ γεγνλφησλ θαη ζηελ ελδερφκελε 

αλαθάιπςε λέσλ νξηδφλησλ, πεδίσλ δξάζεο/έξεπλαο απφ ηελ άιιε.  

Ζ παξνχζα κειέηε εζηηάδεη ζην δήηεκα ηεο δεκηνπξγίαο ησλ κπζηηθψλ 

νξγαλψζεσλ θαη ησλ δηθηχσλ πιεξνθνξηνδνηψλ ηνπο, ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία 

θαη ζηε δηαθίλεζε ηεο πιεξνθνξίαο θαζψο θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θξίζεθε 

επηηπρήο ή φρη ε ζπκβνιή ηνπο ζηε δηεθδίθεζε ησλ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ θάζε 

πιεπξάο, θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ ηηο απαξρέο ηνπ βαιθαληθνχ έλνπινπ 

αληαγσληζκνχ, ζηνλ επεηξσηηθνκαθεδνληθφ θπξίσο ρψξν, ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, 

                                                           
2
 Evans Graham and Newnham Richard, The Penguin Dictionary of International Relations. Penguin, 

London, 1998, ζει. 256 
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έσο θαη ηε ιήμε ησλ Βαιθαληθψλ Πνιέκσλ. Αιιειέλδεην δεδνκέλν ζηελ εμέιημε ησλ 

γεγνλφησλ είλαη θπζηθά νη δηπισκαηηθέο πξνζηξηβέο ησλ Μ. Γπλάκεσλ ηεο επνρήο 

ζην γεσγξαθηθφ θακβά ηεο λνηηναλαηνιηθήο Μεζνγείνπ θαη ηεο Δγγχο Αλαηνιήο θαη 

νη πξνζπάζεηεο θάζε κίαο, μερσξηζηά, πξνζεηαηξηζκνχ θαη ειέγρνπ πάλσ ζε θάζε έλα 

βαιθαληθφ πξσηαγσληζηή.     

Σν παξφλ πφλεκα ρσξίδεηαη ζε ηξία θεθάιαηα, ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο 

δηαθξίλνληαη θαη απηά ζε ππνθεθάιαηα. Σν πξψην θεθάιαην θαηαπηάλεηαη κε ηε 

ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο πιεξνθνξίαο. Δλδεηθηηθή ηζηνξηθή δηαδξνκή θαη εμέιημε 

ησλ κεζφδσλ θξππηνγξάθεζεο απνηεινχλ ηα βαζηθά δεηήκαηα ηνπ πξψηνπ 

ππνθεθαιαίνπ θαη πξννπηηθά, ε ρξήζε ησλ κεζφδσλ απηψλ ζηελ θαηαζθνπεία θαη 

ζηελ αληηθαηαζθνπεία. ηε ζπλέρεηα αλαιχνληαη ηα κνληέια θξππηνγξαθίαο ησλ 

δηθηχσλ πιεξνθνξίαο ηνπ ειιεληθνχ ππνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ θαη ησλ ζπληειεζηψλ 

ηνπ, ζηνλ εληαίν επεηξσηηθνκαθεδνληθφ ρψξν θαη ε εμέιημή ηνπο κε βάζε ηελ πνξεία 

ησλ γεγνλφησλ.     

Σν δεχηεξν θεθάιαην, ην νπνίν είλαη θαη ην κεγαιχηεξν ζε φγθν, ρσξίδεηαη ζε 

δχν εθηελή ππνθεθάιαηα. Ζ θχξηα ζεκαηηθή ηνπ θεθαιαίνπ είλαη ν αληαγσληζκφο ησλ 

βαιθαληθψλ δπλάκεσλ ζηνλ επξχηεξν επεηξνκαθεδνληθφ ρψξν θαη ν επηθνπξηθφο 

ξφινο ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ ζηνλ αληαγσληζκφ απηφλ, απφ ηηο απαξρέο ηνπ 

Μαθεδνληθνχ Αγψλα έσο ηελ επαλάζηαζε ησλ Νεφηνπξθσλ 1900 – 1908. Σν πξψην 

ππνθεθάιαην αζρνιείηαη κε ηνπο βαιθάληνπο αληαγσληζηέο ηεο Διιάδαο (Βνπιγαξία 

– εξβία – Ρνπκαλία – Αιβαλία), ηηο νξγαλψζεηο ηνπο, ηελ πξνπαγαλδηζηηθή ηνπο 

δξάζε, ηνλ έλνπιφ ηνπο αγψλα θαζψο θαη ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ηελ 

Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία. ην δεχηεξν ππνθεθάιαην ην αληηθείκελν έξεπλαο είλαη ε 

ειιεληθή αληίδξαζε. Πην ζπγθεθξηκέλα εμεηάδνληαη: πξψηνλ, ε νξγάλσζε ηεο 

πξνζηαζίαο ησλ παηξηαξρηθψλ πιεζπζκψλ κέζα απφ έλνπιεο νκάδεο ζπγθξνηεκέλεο 

απφ ηηο πξψηεο κπζηηθέο νξγαλψζεηο, δεχηεξνλ, ε εληαηηθνπνίεζε ηνπ Μαθεδνληθνχ 

αγψλα θαη ηξίηνλ, ε ίδξπζε θαη δξάζε ησλ δχν εηαηξεηψλ/θνκηηάησλ (καθεδνληθφ – 

επεηξσηηθφ) έσο ηε ζχζηαζε ηεο «Παλειιελίνπ Οξγαλψζεσο».   

 Σν ηξίην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην πεξηγξάθεη ηελ εμέιημε ησλ δηθηχσλ 

πιεξνθνξίαο κέζα ζηα λέα δεδνκέλα πνπ επέθεξε ζηε βαιθαληθή ρεξζφλεζν ε 

επηθξάηεζε ησλ Νενηνχξθσλ, ηνπο ηξηγκνχο ηνπ δηεζλνχο πεξηγχξνπ κέζα απφ ηνλ 

αληαγσληζκφ ησλ ρσξψλ ησλ δχν κεγάισλ επξσπατθψλ ζπλαζπηζκψλ θαη ην δξφκν 

πξνο ηελ αλαπφθεπθηε ζχγθξνπζε απφ ην 1909 έσο ην 1913, ζέηνληαο ππφ ην πξίζκα 
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ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ αξρεηαθά επξήκαηα πιεξνθνξηψλ θπξίσο ζηξαηησηηθήο 

θχζεσο. 

 Έλα απφ ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα κε ηα νπνία ήξζακε αληηκέησπνη είλαη ε 

δηαρείξηζε ηνπ φγθνπ ησλ αξρεηαθψλ δεδνκέλσλ. Σν βαζηθφ αδεκνζίεπην αξρεηαθφ 

πιηθφ, θαηά θχξην ιφγν, βξίζθεηαη ζε δχν ζεκαληηθνχο θνξείο. ην Ηζηνξηθφ Αξρείν 

ηνπ ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ θαη ζηε Γηεχζπλζε Ηζηνξίαο ηξαηνχ ηνπ Γεληθνχ 

Δπηηειείνπ ηξαηνχ. Καζφηη παξάιιειε έξεπλα ζα νδεγνχζε ηελ παξνχζα 

δηπισκαηηθή εξγαζία ζην λα απνκαθξπλζεί θαηά πνιχ, κε βάζε ηηο απαηηνχκελεο 

εξγαηνψξεο έξεπλαο, ζπγγξαθήο θαη ζπλνιηθνχ φγθνπ εξγαζίαο, απφ ηελ νξηνζέηεζε 

πνπ έρεη ηεζεί απφ ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ παξφληνο ΠΜ, απνθαζίζακε λα 

επηθεληξσζνχκε ζην αξρείν ηνπ ππνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ αθήλνληαο ην αξρείν ηεο 

ΓΗ γηα κία κειινληηθή ζπκπιεξσκαηηθή έξεπλα. Δπηπιένλ, αξθεηά πινχζην είλαη 

θαη ην δεκνζηεπκέλν αξρεηαθφ πιηθφ ην νπνίν εθηείλεηαη απφ δεκνζηεπκέλα 

πξνζσπηθά αξρεία, ζε απνκλεκνλεχκαηα πξσηαγσληζηψλ ησλ γεγνλφησλ θαη ζε 

αθαδεκατθέο έξεπλεο θαη δεκνζηεπκέλεο ζπιινγέο κε βάζε ηα αληίζηνηρα ηζηνξηθά 

αξρεία ησλ ππνπξγείσλ Δμσηεξηθψλ ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ πνπ απνηεινχζαλ ηηο 

Μεγάιεο Γπλάκεηο ηεο επνρήο.       

ηφρνο, ινηπφλ, ηεο κειέηεο απηήο είλαη ε πξνζέγγηζε ηνπ δεηήκαηνο  ησλ 

δηθηχσλ πιεξνθνξίαο θαη ηεο αιιειεπίδξαζήο ηνπο κε ηε ράξαμε πνιηηηθήο, δηεζλψλ 

ζρέζεσλ θαη γεσζηξαηεγηθήο κέζα απφ ηε ζρεηηθή ππάξρνπζα ειιεληθή θαη δηεζλή 

βηβιηνγξαθία θαη αξζξνγξαθία, θαζψο θαη ηελ ελδειερή δηεξεχλεζε αξρεηαθνχ 

πιηθνχ ηεο επνρήο 1904 – 1913. Πην ζπγθεθξηκέλα ε έξεπλα γηα ηε ζπγγξαθή ηεο 

παξνχζαο κειέηεο βαζίζηεθε ζηηο εμήο πεγέο: 

1. Αδημοζίεςηο Απσειακό Τλικό:  

- Φάθεινη ηνπ Ηζηνξηθνχ Αξρείνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ηεο 

Διιάδαο 1903 – 1914, αλαθεξφκελνη ζηηο πξνμεληθέο θπξίσο αλαθνξέο 

θαη νδεγίεο απφ θαη πξνο ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ  

2. Γημοζιεςμένο Απσειακό Τλικό:  

-  Πξνζσπηθά Αξρεία Ησάλλε Λάππα, Πελειφπεο Γέιηα, Ναηαιίαο   

Μειά 

-  Απνκλεκνλεχκαηα πξσηαγσληζηψλ ηεο επνρήο φπσο ηνπ Γεξκαλνχ 

Καξαβαγγέιε, Γεσξγίνπ Γηθσλχκνπ Μαθξή, Αζαλαζίνπ Γ. Σζεθνχξα, 
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Παλαγηψηε Γαγθιή, ησλ αδεξθψλ Μαδαξάθε θαη ινηπψλ 

Μαθεδνλνκάρσλ 

- Οη δχν ηζηνξηθνί ηφκνη Ο Μαθεδνληθόο Αγώλαο θαη ηα γεγνλόηα ζηε 

Θξάθε απφ ηα αξρεία ηεο ΓΗ/ΓΔ 

- H δεκνζηεπκέλε ζπιινγή δηπισκαηηθψλ εγγξάθσλ ηνπ Foreign Office 

British Documents on the Origins of the War, 1898-1914   

- Σν πφλεκα ηνπ Πνιπρξφλε Δλεπεθίδε κε βάζε απζηξηαθά θαη 

γεξκαληθά δηπισκαηηθά έγγξαθα, Ζ Γόμα θαη ν Γηραζκόο 1908 – 1918, 

Από ην κπζηηθά αξρεία Βηέλλεο, Βεξνιίλνπ, Βέξλεο, 2
ε
 έθδνζε, Δθδνηηθόο 

Οίθνο . Η. Εαραξόπνπινο, Αζήλα, 1992 

 

 

Κιείλνληαο ηνλ πξφινγφ κνπ, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηελ απέξαληε 

επγλσκνζχλε κνπ θαη ηηο επραξηζηίεο κνπ ζε φζνπο ζηάζεθαλ αξσγνί ζε φιε κνπ ηελ 

αθαδεκατθή πνξεία θαη ζε απηή κνπ ηελ πξνζπάζεηά, εξεπλεηηθή θαη ζπγγξαθηθή, 

μεθηλψληαο απφ ηνπο θαζεγεηέο θαη κέληνξέο κνπ ζην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ θαη 

ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, νη νπνίνη είλαη νη νδεγνί, νη εκπλεπζηέο 

θαη νη «απηνπξγνί» ζηε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο κνπ θαη ηεο αθαδεκατθήο 

κνπ νληφηεηαο.           

ηε ζπλέρεηα ζα ήζεια λα αλαθεξζψ ζηελ ηξηκειή κνπ επηηξνπή· θαη‟ αξράο 

ζηελ αθαδεκατθή κνπ επηβιέπνπζα θπξία Άλλα Μαλδπιαξά, ε νπνία, φιν απηφλ ην 

θαηξφ, ζηάζεθε αξσγφο ζηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο εξγαζίαο, ραξίδνληαο απιφρεξα 

ζπκβνπιέο, λνπζεζίεο, δηνξζψζεηο θαη ίζσο ην πην ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ γηα 

κέλα, ειεπζεξία θηλήζεσλ. Δπίζεο, επραξηζηίεο νθείισ θαη ζηνλ θχξην Λάκπξν 

Φιηηνχξε φπνπ ε αιιειεπίδξαζή καο απηά ηα ρξφληα ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα 

ππήξμε εμαηξεηηθά γφληκε θαη ζηα δεηήκαηα ηεο δηπισκαηηθήο κνπ αληαπνθξίζεθε 

άκεζα γηα ην θαιχηεξν απνηέιεζκα, ελψ ηέινο θαη ζηνλ θχξην ηξάην Γνξδαλά ν 

νπνίνο δέρζεθε λα ζπλεξγαζηεί καδί κνπ, φληαο ζε δηαθνξεηηθφ παλεπηζηήκην, ρσξίο 

λα έρεη πξνεγεζεί πξνζσπηθή καο γλσξηκία θαη γη‟ απηφ ην ιφγν ηνπ νθείισ 

απέξαλην ζεβαζκφ φπσο θπζηθά θαη γηα ηε ζπκβνιή ηνπ ζην ηειηθφ απνηέιεζκα φιεο 

απηήο ηεο δνπιεηάο.    

Οθείισ λα επραξηζηήζσ ζεξκά επίζεο ην πξνζσπηθφ ηεο Τπεξεζίαο ηνπ 

Γηπισκαηηθνχ θαη Ηζηνξηθνχ Αξρείνπ ηνπ ππνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ θαη ην πξνζσπηθφ 
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ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ γηα ηελ άκεζε αληαπφθξηζε θαη 

εμππεξέηεζή ηνπο ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο. Γε ζα κπνξνχζα λα 

παξαιείςσ ην πφζν επσθειήο ήηαλ ε εκπεηξία ηεο πξαθηηθήο κνπ άζθεζεο ζην 

Κέληξν Βπδαληηλψλ, Νενειιεληθψλ θαη Κππξηαθψλ πνπδψλ ηεο Γξαλάδα ηεο 

Ηζπαλίαο, φπνπ ν θαζεγεηήο θχξηνο Μφζρνο Μνξθαθίδεο θαη ην πξνζσπηθνχ ηνπ 

θέληξνπ, μέρσξα απφ ηελ αθαδεκατθή εξγαζία κνπ εθεί, δηαθνξεηηθή απφ ην 

αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο, έβαιαλ κέζα απφ ηελ πξνζσπηθή καο 

αιιειεπίδξαζε πνιχ ζεκαληηθά ιηζαξάθηα ζηελ πξνζσπηθφηεηά κνπ θαη ζηνλ ηξφπν 

ζθέςεο κνπ.    

Έλα απέξαλην επραξηζηψ απφ θαξδηάο ζε φινπο απηνχο ηνπο αλζξψπνπο, νη 

νπνίνη βξέζεθαλ ζην δηάβα κνπ φια απηά ηα ρξφληα δεκηνπξγψληαο ζηηγκέο θαη ην 

ζηίγκα ηνπο ππήξμε ηφζν ζεκαληηθφ γηα ηελ πξνζσπηθφηεηά κνπ, κα πάλσ απφ φια 

ζε εθείλνπο ηνπο αλζξψπνπο νη νπνίνη κνπ έθαλαλ θαη κνπ θάλνπλ ηελ ηηκή λα κε 

ζεσξνχλ θνκκάηη ηνπο φζν θαη εγψ ηνπο ζεσξψ θνκκάηη κνπ. 

Σέινο, ε ζέξκε θαη ε επγλσκνζχλε πνπ ηξέθσ γηα ηελ νηθνγέλεηά κνπ, ε 

νπνία απνηειεί ην ζεκέιην κνπ ιίζν, κέζα απφ ηε ζπλερή ζηήξημή ηεο ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο δελ κπνξεί λα δνζεί απιά κέζα ζε ιίγεο γξακκέο. Οηηδήπνηε κπνξψ λα 

πξνζθέξσ κέζα απφ ηε δνπιεηά κνπ ζηελ επηζηήκε αιιά θαη σο ελεξγφ άηνκν κέζα 

ζηελ θνηλσλία έρεη πάλσ ηνπ ηε ζθξαγίδα φισλ απηψλ ησλ αλζξψπσλ...      
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EIΑΓΩΓΖ 

 

Αλςηπωηιζμόρ και μςζηικέρ οπγανώζειρ καηά  

ηη διάπκεια ηος 19ος αιώνα ζηον ελλαδικό σώπο 

 

 Ζ ηδενινγία ε νπνία ραξαθηεξίδεη ην ζχλνιν ησλ πξψησλ δεθαεηηψλ δσήο ηνπ 

ειιεληθνχ βαζηιείνπ είλαη ν αιπηξσηηζκφο. Οη κεγαιχηεξεο κεξίδεο ησλ ειίη 

θνηλσληθψλ νκάδσλ ηεο ειιεληθήο δσήο επεξεάδνληαλ απφ απηφ ην ζπλαίζζεκα,  ην 

νπνίν ζε ζηηγκέο αδπλακίαο ειέγρνπ ηνπ, σζνχζε ηα θέληξα ηεο φπνηαο ζηξαηεγηθήο 

ζρεδίαζεο θαη ιήςεο απνθάζεσλ ζε θαηαζηξνθηθέο ελέξγεηεο. Ζ αζπγθξάηεηε 

αιπηξσηηθή δίςα ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δεζκεχζεηο ησλ ειιεληθψλ θπβεξλήζεσλ, 

σζνχζε ηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία ζηε δεκηνπξγία νξγαλψζεσλ, νκάδσλ θαη ινηπψλ 

ζσκαηεηαθψλ κνξθσκάησλ, ηα νπνία απέβιεπαλ ζηελ πεξάησζε ησλ ζθνπψλ ηνπο 

κέζσ θπξίσο ηεο κπζηηθήο ή παξαζθεληαθήο δξάζεο.
3
  

Ο κχζνο θαη ην κπζηεξηαθφ πέπιν δξάζεο ηεο Φηιηθήο Δηαηξείαο θαηά ηελ 

πξνπαξαζθεπή θαη ηελ εθηχιημε ηεο Δπαλάζηαζεο, ελέπλεε αξθεηά ηνπο ηδξπηέο 

ηέηνησλ νξγαλψζεσλ φζνλ αθνξά ηα κνηίβα νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζήο ηνπο, ελψ θαη 

ε απνδεδεηγκέλε παξνπζία ηνπ ηεθηνληθνχ ζηνηρείνπ
4
 ζε απηέο ηηο πξσηνπνξίεο, 

πξφζδηδε κία παξαπάλσ αχξα κπζηηθφηεηαο. Αλ θαη ρσξίο λα έρνπλ ηέηνηα 

ζπλείδεζε, δε ζα ήηαλ άηνπν λα ιάβνπλ ην ραξαθηεξηζκφ σο πξννηκίσλ ησλ 

κεηέπεηηα κπζηηθψλ ππεξεζηψλ πιεξνθνξηψλ. 

Σν πξψην παξάδεηγκα ηέηνηαο νξγάλσζεο παξαηεξείηαη ζηα ρξφληα ηνπ 

ζσλα, νη ιεγφκελνη Ναπαίνη, κέιε ηεο «Φηινξζνδφμνπ Δηαηξείαο», ε χπαξμε ηεο 

νπνίαο απνθαιχθζεθε ην 1839. Ζ νξγάλσζε ησλ κειψλ ρσξηδφηαλ ζε ηξεηο βαζκίδεο 

                                                           
3
 θνπεηεα Έιιε, Σν «Πξφηππν Βαζίιεην» θαη ε Μεγάιε Ηδέα – ςεηο ηνπ εζληθνχ πξνβιήκαηνο ζηελ 

Διιάδα (1830 – 1880), εθδφζεηο πνιχηππν, Αζήλα, 1988, ζει. 251 – 253 θαη ζπλνιηθά γηα ην δήηεκα 

ηεο Μεγάιεο Ηδέαο, ζει. 249 - 360 

4
 Ζ Φηιηθή Δηαηξεία νθείιεη ηξφπνλ ηηλά ηελ νξγαλσηηθή ηεο νληφηεηα ζηα πξφηππα κεγάισλ δπηηθψλ 

κπζηηθψλ νξγαλψζεσλ ηεο επνρήο φπσο νη Καξκπνλάξνη θαη νη Διεπζεξνηέθηνλεο. Κξεηηθφο Π. Γ., 

«Φηιηθή Δηαηξεία θαη Σεθηνληζκφο. πκβνιή ησλ εηο ηνλ απειεπζεξσηηθφ αγψλα ηνπ έζλνπο», 

 Παξλαζζόο, η. Ε‟, 1965, ζει. 107 – 134 θαη γηα κία γεληθφηεξε εηθφλα ηεο Φηιηθήο Δηαηξείαο, βι 

ελδεηθηηθά, Μαλδπιαξά Άλλα – Νηθνιάνπ Γηψξγνο (επηζη. επηκέιεηα - εηζαγσγή), Ζ Φηιηθή Δηαηξεία. 

Δπαλαζηαηηθή δξάζε θαη Μπζηηθέο Δηαηξείεο ζηε Νεόηεξε Δπξώπε, Δθδφζεηο Αζίλε - Γήκνο Νηθνιάνπ 

θνπθά, Αζήλα 2017.  



 
14 

 

(απιφο, κέγαο θαη θξηθηφο) θαη ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο παξνπζηάδνπλ ζρέδηα 

αιπηξσηηθνχ ραξαθηήξα (απειεπζέξσζε Θεζζαιίαο, Ζπείξνπ θαη Μαθεδνλίαο), 

ζρέδηα ελίζρπζεο ηεο νξζνδνμίαο, ελψ δηέπνληαλ θαη απφ ξσζφθηιε πνιηηηθή 

επηξξνή. Όζηεξα απφ ηελ επίζεκε δηάιπζή ηεο ηα κέιε ηεο πξνζρψξεζαλ ζηνπο 

δηεθδηθνχληεο «χληαγκα».
5
 

Ζ κπζηηθή πξσηνβνπιία ησλ Μαθξπγηάλλε, Μεηαμά, Λφληνπ,
6
 αθνχ πέηπρε 

ην ζθνπφ ηεο, κε ην θίλεκα ηεο 3
εο

 επηεκβξίνπ, αθέζεθε ζε αδξάλεηα έσο φηνπ νη 

ζπγθπξίεο έθξηλαλ ηελ επαλαδξαζηεξηνπνίεζή ηεο.
7
 Ζ επηξξνή ηεο Γαιιηθήο 

Δπαλάζηαζεο ηνπ 1848 θαη ε έθξεμε ηνπ Κξηκατθνχ Πνιέκνπ ην 1853 επ‟ νπδελί δελ 

άθεζε αλεπεξέαζηε ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Με ηελ ειιεληθή θνηλή γλψκε 

αξθεηά επαίζζεηε ζηελ ξσζηθή πξνπαγάλδα, νη αιπηξσηηθέο ξεηνξηθέο παξέζπξαλ ην 

                                                           
5
 ηνηρεία γηα ηελ πξνέιεπζε, ηελ νξγάλσζε θαη ην ζρέδην δξάζεο ηεο Eηαηξείαο βξίζθνληαη 

δηαηππσκέλα ζην "Αλψλπκν Τπφκλεκα" ην νπνίν βξίζθεηαη ζην αξρείν Μαπξνθνξδάηνπ θαη 

δεκνζηεχζεθε απφ ηνλ Ησάλλε Πεηξφπνπιν ζην, Πνιηηηθή θαη ζπγθξόηεζε θξάηνπο ζην ειιεληθό 

βαζίιεην (1833-1843), εθδ. ΜΗΔΣ, Αζήλα, 1997 θαη ζηα έγγξαθα ηνπ Γεσξγίνπ Καπνδίζηξηα, 

κηθξφηεξνπ αδεξθνπ ηνπ Ησάλλε, πνπ θαηαζρέζεθαλ. πληάθηεο ηνπ πξψηνπ ήηαλ έλαο έγθιεηζηνο 

ησλ θπιαθψλ ηνπ Μεληξεζέ ζηελ Αζήλα, νλφκαηη Κακπνχξνγινπ, εθεί φπνπ είραλ κεηαθεξζεί χζηεξα 

απφ ηε ζχιιεςε ηνπο ν Καπνδίζηξηαο θαη ν Ρεληέξεο. Οη πιεξνθνξίεο πνπ δίλεη ν ζπληάθηεο 

πξνέξρνληαη απφ ηηο ζπδεηήζεηο πνπ έθαλε κε ηνπο Καπνδίζηξηα, Ρεληέξε, Βάιβε θαη Μαπξνγηάλλε νη 

νπνίνη είραλ πξνθπιαθηζζεί θη απηνί ζαλ ζπγθαηεγνξνχκελνη ησλ Καπνδίζηξηα θαη Ρεληέξε. 

Αλαθνξηθά κε ηα έγγξαθα ηνπ Καπνδίζηξηα, αθνχ θαηαζρέζεθαλ θξαηήζεθαλ απφ ηνλ Πάτθν θαη 

δφζεθαλ ζηνλ Λάηνλο χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ ηειεπηαίνπ θαη εζηάιεζαλ ζηνλ Πάικεξζηνλ 

κεηαθξαζκέλα ζηελ αγγιηθή γιψζζα απφ ηνλ Γθξίθηζ. Μαξαγθνχ – Γξπγηαλλάθε πάξηε, Ζ 

θηινξζόδνμνο Δηαηξεία θαη ε κεηαζηξνθή ηεο ειιεληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο πξνο ηε Ρσζία, 

δηδαθηνξηθε δηαηξηβε, Πάληεην Παλεπηζηήκην, Σκήκα Κνηλσληθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ, Αζήλα, 

1995, ζει. 101 - 118 

6
 Ζ νξγάλσζε είρε ζηηο ηάμεηο πςειφβαζκα ζηειέρε θαη ησλ ηξηψλ μεληθψλ θνκκάησλ. Αληηπξφζσπνη 

ηνπ ξσζηθνχ ππξήλα ήηαλ νη Μεηαμάο θαη Εσγξάθνο, ηνπ γαιιηθνχ νη Παιακήδεο θαη Μαθξπγηάλλεο 

θαη ηνπ αγγιηθνχ ν Λφληνο θαη αξγφηεξα ν Μαπξνθνξδάηνο, Πεηξφπνπινο Ησάλλεο – Κνπκαξηαλνχ 

Αηθαηεξίλε, «Πεξίνδνο βαζηιείαο ηνπ ζσλνο», Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο, Νεόηεξνο Διιεληζκόο 

από ην 1833 έσο ην 1881, η. 13, Δθδνηηθή Αζελψλ, Αζήλα, 1977, ζει. 89 

7
 Αλ θαη ε εηαηξεία πξνδφζεθε ζηνλ ζσλα, κε απνηέιεζκα ηε δηάιπζή ηεο, ε επηξξνή ηεο ζε 

κηθξφηεξεο πξσηνβνπιίεο ππήξμε θαηαιπηηθή ζπλερίδνληαο νπζηαζηηθά ην έξγν ηεο κέρξη θαη ην 

ζπκκαρηθφ απνθιεηζκφ ηνπ Πεηξαηά ζηηο 13 Μαΐνπ 1854. 
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ζχλνιν ηεο ειιεληθήο εγεζίαο, κε απνηέιεζκα λα εηζέιζεη ζηνλ πφιεκν κε ηα 

πεληρξά ηεο κέζα, ζην πιεπξφ ηεο Ρσζίαο.
8
  

Σαπηφρξνλα νξγαλψζεθαλ επαλαζηαηηθά έλνπια ζψκαηα ηα νπνία 

επηδφζεθαλ ζε αςηκαρίεο κε ηνπο Οζσκαλνχο θπξίσο ζηελ πεξηνρή ηεο Άξηαο θαη 

ζηε ζεζζαιηθή ζπλνξηαθή γξακκή, ελψ ζε εγξήγνξζε είραλ ηεζεί ππξήλεο ζηελ 

Κξήηε θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Ζπείξνπ. ηνλ ειιαδηθφ ρψξν νη ηδησηηθέο 

κπζηηθέο πξσηνβνπιίεο ζπγθέληξσλαλ ρξήκαηα θαη πνιεκνθφδηα, ζηξαηνινγνχζαλ 

εζεινληέο θαη πξνπαγάλδηδαλ ηε δξάζε ηνπο ηδηαίηεξα ζηηο ηάμεηο ηνπ ζηξαηεχκαηνο. 

Ζ αλαγλψξηζε ησλ ειιεληθψλ δηεθδηθήζεσλ απφ ηε Ρσζία ζηα 1854 ψζεζε, 

ελζνπζησδψο κελ – αθειψο δε, ηνλ ζσλα ζηε ζχζηαζε επηηξνπήο
9
 κε θεληξηθφ ξφιν 

ηε δηαρείξηζε απηψλ ησλ πξσηνβνπιηψλ, επηζεκνπνηψληαο ηελ επίζεκε εκπινθή ησλ 

ειιεληθψλ αξρψλ. 

Σν ηέινο ηνπ πνιέκνπ επέθεξε βαξχηαηεο θπξψζεηο ζηελ εηηεκέλε ειιεληθή 

πιεπξά νη νπνίεο θαηάθεξαλ αθφκε έλα νδπλεξφ πιήγκα ζηελ θαηάζηαζε ηεο ρψξαο. 

Παξ‟ φια απηά ε επηξξνή ηνπ αιπηξσηηζκνχ θαη ζπλεπαθφινπζα ηεο Μεγάιεο 

Ηδέαο,
10

 δελ θάκθζεθε θαη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε απηέο ηηο πξψηεο ελέξγεηεο, σο 

ηε βάζε πάλσ ζηελ νπνία ρηίζηεθαλ νη κεηέπεηηα κπζηηθέο εηαηξείεο νη νπνίεο ζα 

δηαδξακαηίζνπλ αξθεηά ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο εμειίμεηο κέρξη ηνπο Βαιθαληθνχο 

Πνιέκνπο. 

Απφ ηελ αλάιπζή καο δε ζα κπνξνχζε λα ιείπεη ην Κξεηηθφ Εήηεκα κε ηε 

ζπλερφκελε έληαζε θαη ηηο πξνζηξηβέο πνπ πξνθαινχζε. Απφ ηελ πξνζάξηεζε ησλ 

Δπηαλήζσλ ην 1864 θη έπεηηα, ν αλαβξαζκφο ήηαλ έθδεινο ζηηο ηάμεηο ησλ Κξεηηθψλ 

θαη δελ άξγεζαλ λα δεκηνπξγεζνχλ νξγαλψζεηο  κε εμεγεξηηθέο δηαζέζεηο γηα ηελ 

απειεπζέξσζε θαη ηελ έλσζε ηεο Μεγαινλήζνπ κε ηελ Διιάδα. Ζ πξψηε 

πξνζπάζεηα παξαηεξείηαη ζην 1865 απφ ηνλ ππνπξφμελν ηεο Ρσζίαο ζην λεζί Η. 

                                                           
8
 Μαξαγθνχ – Γξπγηαλλάθε πάξηε, Ζ θηινξζόδνμνο Δηαηξεία θαη ε κεηαζηξνθή ηεο ειιεληθήο 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο πξνο ηε Ρσζία, ζει. 200 – 205  

9
 Ζ επηηξνπή απαξηηδφηαλ απφ ηνπο Μεηαμά, θαξιάην, νχηζν, ππξνκήιην, Κνινθνηξψλε. Ζ 

επηηξνπή δηαρψξηζε ην ζχλνιν ησλ εηαηξεηψλ ζε ηξία θιηκάθηα, Αζήλαο – Λακίαο – Κξαβαζαξά 

(ζεκεξηλά Βαζηιηθά Βνησηίαο) θαη αλέιαβε ηελ απνζηνιή ζπγθέληξσζεο θαη δηαλνκήο πιηθνχ ζηνπο 

ππξήλεο αηάθησλ πνπ κάρνληαλ πέξα απφ ηα ζχλνξα. Απνζηνιίδεο Παχινο, Μπζηηθή Γξάζε – 

Τπεξεζίεο Πιεξνθνξηώλ ζηελ Διιάδα, Παπαδήζε, Αζήλα, 2014, ζει. 20 

10
 Γηα ην δήηεκα ηεο Μεγάιεο Ηδέαο βι. Κξεκκπδάο Βαζίιεο, Ζ κεγάιε ηδέα: κεηακνξθώζεηο ελόο 

εζληθνύ ηδενινγήκαηνο, Σππνζήησ , Αζήλα, 2010 
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Μεηζνηάθε, κε ηε ζηήξημε ηνπ πξνμέλνπ ηεο Ρσζίαο π. Γελδξηλνχ, φπνπ 

ζπγθέληξσλε πιεξνθνξίεο θαη πιηθφ ζε ζπλελλφεζε κε εμφξηζηνπο Κξήηεο ψζηε λα 

πξνεηνηκαζηεί ην έδαθνο γηα επαλαζηαηηθή δξάζε.
11

 Ζ Αζήλα θηλεηνπνηήζεθε ζηα 

1866. Τπφ ην πέπιν ηεο νπδεηεξφηεηαο ε θπβέξλεζε Κνπκνπλδνχξνπ – Βνχιγαξε, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο δηαζπλδέζεηο ηνπ Κξεηηθνχ ππνπξγνχ ηξαηησηηθψλ Υ. 

Επκβξαθάθε, άλνημε δηαχινπο επηθνηλσλίαο κε επηθαλείο Κξεηηθνχο νη νπνίεο θαη 

νδήγεζαλ ζηε ζχζηαζε ηεο «Κεληξηθήο ππέξ Κξεηψλ Δπηηξνπήο».
12

  

Ηδξπκέλε σο θηιαλζξσπηθή νξγάλσζε, ε επηηξνπή ζπγθέληξσλε πιηθφ θαη 

εζεινληέο κε πξννξηζκφ ηελ Κξήηε. κσο ε ζπγθάιπςε ησλ δξαζηεξηνηήησλ δελ 

γηλφηαλ επηηπρψο, κε ηνπο μέλνπο δηπισκαηηθνχο επηηεηξακκέλνπο θαη ηηο νζσκαληθέο 

αξρέο λα έρνπλ εηθφλα απηψλ ησλ δηεξγαζηψλ. ην ίδην κνηίβν, ζηε ζπλέρεηα, 

ηδξχζεθαλ θαη άιιεο ηξεηο επηηξνπέο (Θξαθνκαθεδνληθή, Θεζζαιηθή, Ζπεηξσηηθή) κε 

μερσξηζηά ηακεία θαη απηνηειείο ιήςεηο απνθάζεσλ γηα πξνπαξαζθεπαζηηθέο 

επαλαζηαηηθέο ελέξγεηεο. Πέξα απφ ηα φπνηα νθέιε πνπ ππήξμαλ, ε αθφξεηε πίεζε 

ησλ εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ γηα ηε δξάζε ηνπο αλάγθαζε ηηο θπβεξλήζεηο λα ηηο 

πεξηζσξηνπνηήζνπλ, κε ηε ζπλεπαθφινπζε παχζε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο ελίζρπζεο 

απφ ηελ θπβέξλεζε Βνχιγαξε ην 1868.
13

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1870 αθνινπζψληαο ηηο εμειίμεηο ζηε 

βαιθαληθή, ηδξχζεθαλ ζηελ Αζήλα δχν νξγαλψζεηο κε εζληθά ραξαθηεξηζηηθά, πξνο 

ππεξάζπηζε θαη ζηήξημε ησλ αιχηξσησλ ειιεληθψλ πεξηνρψλ θαη ζην φλνκα ηεο 

θαζνιηθήο ζχκπξαμεο θαη πνιηηηθήο ελέξγεηαο γηα ράξε ηνπ εζληθνχ ζπκθέξνληνο, ε 

«Αδειθφηεο» θαη ε «Δζληθή Άκπλα». Ακθφηεξεο ηδξπκέλεο Απξίιην θαη Γεθέκβξην 

ηνπ 1876 είραλ πξνζαλαηνιηζκφ πξνπαξαζθεπήο θαη πξνεηνηκαζίαο επαλαζηαηηθψλ 

θηλεκάησλ, ζηνρεχνληαο ζηελ απειεπζέξσζε θαη πξνζάξηεζε ηνπ ειιεληζκνχ πνπ 

βξηζθφηαλ αθφκε εληφο ηεο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο. Με πνηθηιφκνξθν δπλακηθφ, 

πξνεξρφκελν θπξίσο απφ πξνζσπηθφηεηεο αζηηθήο θαηαγσγήο, επηδφζεθαλ ζηε 

ζπιινγή ρξεκάησλ θαη πνιεκηθνχ πιηθνχ, ζηε ζηξαηνιφγεζε εζεινληψλ θαη ζηελ 

                                                           
11

 Γηα ην ζχλνιν ησλ κπζηηθψλ νξγαλψζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηήζεθαλ γηα ην Κξεηηθφ Εήηεκα βι. 

Μαξία Μαιαλδξή, «Οη παηξησηηθέο νξγαλψζεηο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ Κξήηε ηνλ 19ν αηψλα. Ζ 

«κπζηηθή» δξάζε ηνπο θαη ε ζρέζε ηνπο κε ηελ εμνπζία», Βαιθαληθά ύκκεηθηα, 17, 2017, ζει. 61 

12
 Ζ επηακειήο δηνίθεζε ηεο επηηξνπήο απαξηηδφηαλ απφ ηνπο:   

Μ. Ρεληέξε, Γ. Μαπξνθνξδάην, Λ. Μειά, Η. θαιηζνχιε, Υ. Υξηζηφπνπιν, Γ. θνπδέ, Α. Παπαδάθε. 

Μνπξέιινο Ησάλλεο, Ηζηνξία ηεο Κξήηεο, η. 2, Σππνγξαθεία Δξσηφθξηηνπ, Ζξάθιεην, 1950 ζει. 1053  

13
 Απνζηνιίδεο Παχινο, Μπζηηθή Γξάζε, ζει. 23 
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πνιεκηθή ηνπο εθπαίδεπζε ελψ ζπγθξφηεζαλ θαη δίθηπα πιεξνθνξίαο κέζα ζηελ 

παξακεζφξην ηεο νζσκαληθήο επηθξάηεηαο.
14

 

Γηα ηελ πεξαηηέξσ εληαηηθή θαη απνηειεζκαηηθή πξνεηνηκαζία ηνπ φινπ 

εγρεηξήκαηνο νη δχν εηαηξείεο ίδξπζαλ ζε ζπλδπαζκφ κία «Κεληξηθή Δπηηξνπή»
15

 ε 

νπνία απνηεινχληαλ ηζφπνζα απφ κέιε θαη ησλ δχν θαη επηρείξεζε λα ζπκβάιεη  

ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ παξαπάλσ δεηεκάησλ. Ζ έθξεμε ηνπ 

Ρσζνηνπξθηθνχ Πνιέκνπ ην 1877, ψζεζε ηελ θπβέξλεζε ζηελ επίζεκε 

δξαζηεξηνπνίεζή ηεο πξνο φθεινο ηεο Δπηηξνπήο, φκσο ην φιν εγρείξεκα απέηπρε 

θαζψο ηα εζεινληηθά ζψκαηα ήηαλ αδχλαην λα πξνβάινπλ αληίζηαζε ζηνλ ηαθηηθφ 

νζσκαληθφ ζηξαηφ κε άκεζν επαθφινπζν ηελ θαηαζηξνθή ηνπο. 

 Έρνληαο σο θχξην πξνζαλαηνιηζκφ ηελ πξνεηνηκαζία επαλαζηαηηθψλ 

θηλεκάησλ θαη ππξήλσλ, ε απνηπρία απηψλ ησλ θηλήζεσλ θαη νη απνθάζεηο ηνπ 

πλεδξίνπ ηνπ Βεξνιίλνπ ην 1878, νδήγεζαλ ηηο επηηξνπέο ζε καξαζκφ θαζψο είρε 

εθιείςεη ν ιφγνο χπαξμήο ηνπο. χληνκα μεπήδεζαλ λέεο πξσηνβνπιίεο θαζψο ε 

έθξεμε ησλ βαιθαληθψλ εζληθηζκψλ, σο απφξξνηα ηνπ πνιέκνπ ηνπ 1877 θαη ηνπ 

πλεδξίνπ ηνπ Βεξνιίλνπ, ελέηεηλαλ ηελ αλάγθε γηα ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηδίνπ 

ηχπνπ νξγαλψζεσλ. Παξ‟ φια απηά, νη επίζεκεο ζέζεηο ησλ ειιεληθψλ θπβεξλήζεσλ 

πνπ αθνινχζεζαλ, ηνπ Σξηθνχπε θαη θπξίσο ηνπ Γειηγηάλλε, έζεζαλ ζην πεξηζψξην 

απηέο ηηο επηηξνπέο έσο θαη ηε δηάιπζή ηνπο.
16

 

Με ην ηέινο ηνπ ζπλεδξίνπ ηνπ Βεξνιίλνπ (13 Ηνπλίνπ – 13 Ηνπιίνπ 1878) 

κπνξνχκε λα πνχκε πσο ηέζεθαλ νη βάζεηο γηα ηελ εμέιημε ησλ γεγνλφησλ ηα νπνία 

                                                           
14

 Γηα ηε ζχζηαζε θαη δξάζε ησλ δχν εηαηξεηψλ πξβι. Καηζηψηε Α. Διεπζεξία, Δζληθέο Δηαηξείεο ην 

19
ν
 αη. Ζ πεξίπησζε ηεο Αδειθόηεηαο θαη ηεο Δζληθήο Άκπλαο, κεηαπηπρηαθή εξγαζία, Αξηζηνηέιεην 

Παλεπηζηήκην, Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο, Θεζζαινλίθε, 2010, ζει. 16 – 40 & 49 – 61   

15
 Ζ Αδειθφηεηα θαη ε Δζληθή Άκπλα ζπλελψζεθαλ θαη ζρεκάηηζαλ ηελ θνηλή Κεληξηθή Δπηηξνπή 

Δζληθήο Άκπλαο θαη Αδειθφηεηαο, ηνλ Μάην ηνπ 1877. Πξφεδξνο νξίζηεθε ν Παχινο Καιιηγάο. Ζ 

Δπηηξνπή μεθίλεζε ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο επίζεκα ζηηο 30 Ηνπλίνπ ηνπ 1877. Απαξηίζηεθε απφ 8 κέιε, 

ηέζζεξα πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηελ Δζληθή Άκπλα, ηνπο Π. Καιιηγά, Γ. Βαζηιείνπ, Μηρ. Μειά θαη η. 

θνπινχδε θαη ηέζζεξα πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηελ Αδειθφηεηα, ηνπο Νηθ. Γακαζθελφ, Κσλ.  

Ηζρφκαρν, Λέσλ. Παζράιε θαη π. Αξαβαληηλφ. Γξακκαηέαο ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ ν 

Θενράξεο Θενράξεο. Άιια κέιε πνπ πξνζηέζεθαλ αξγφηεξα ήηαλ νη Η. Γνχκεο, Η. Παληαδίδεο, Ν. 

Βαζηιάθεο θαη Α. Βηθέιαο. Πξβι. Μαιαλδξή Μαξία, Σν Κξεηηθό δήηεκα από ηελ ίδξπζε ηνπ ειιεληθνύ 

θξάηνπο ην 1830 έσο ηελ απόθηεζε ηεο απηνλνκίαο ηνπ λεζηνύ ην 1898 : ν ξόινο ησλ Παηξησηηθώλ 

Οξγαλώζεσλ, Μεηαπηπρηαθή Δξγαζία, Θεζζαινλίθε, 2015, ζει. 94 – 95  

16
 Απνζηνιίδεο Παχινο, Μπζηηθή Γξάζε, ζει. 27 – 28  



 
18 

 

νδήγεζαλ ζηελ έθξεμε ησλ Βαιθαληθψλ Πνιέκσλ θαη ηνπ Α‟ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ 

ν νπνίνο, κε ηε ζεηξά ηνπ έθεξε ην ηέινο ηεο επνρήο ησλ απηνθξαηνξηψλ θαη ηνπ 

«καθξνχ» 19νπ αηψλα.  

Ζ γεξκαληθή θαη ηηαιηθή ελνπνίεζε
17

 δεκηνχξγεζαλ, επίζεο, κεγάιεο 

αλαθαηαηάμεηο ζηελ ηζνξξνπία δπλάκεσλ, κε ζεκαληηθφηεξν ζχκα ησλ εμειίμεσλ, ηε 

Γαιιηα. Ζ αλαγλψξηζε ηεο γεξκαληθήο δπλακηθήο θαη ε ζηαδηαθή αλάδπζε ηεο 

Γεξκαλίαο ζε ηζάμην ζπκπαίθηε θαη ζπλνκηιεηή, αλαπφθεπθηα κε ηνλ παξάιιειν 

παξακεξηζκφ ηεο Γαιιίαο, χζηεξα απφ ηελ ήηηα ηεο ζην γαιινπξσζηθφ πφιεκν,
18

 

επεξέαζε ζπλνιηθά ηηο δηπισκαηηθέο ηζνξξνπίεο ζέησληαο ζε λέα βάζε ην Αλαηνιηθφ 

Εήηεκα.
19

 Δλψ ηαπηφρξνλα, ε ηκπεξηαιηζηηθή, αληαγσληζηηθή, θνχξζα κεηαμχ ησλ 

Γπλάκεσλ ζε Αζία θαη Αθξηθή, επεξέαδε κε ηνλ ηξφπν ηεο θαη απηή ηα ηεθηαηλφκελα 

ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. 

Σν πλέδξην ηνπ Βεξνιίλνπ, σο παξαγσγηθφ απνηέιεζκα αληαγσληζκψλ θαη 

ζπγθξνχζεσλ ζηνλ επξσπατθφ ρψξν, δεκηνχξγεζε κε ην ηέινο ηνπ κία αξθεηά 

ζεκαληηθή εμέιημε ζην πεδίν δξάζεο ηεο εθάζηνηε πνιεκηθήο κεραλήο: ηε ζεκαζία 

θαη ηελ αμία ησλ ππεξεζηψλ πιεξνθνξηψλ.
20

 ηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ κέρξη θαη 

ηελ αιιαγή ηνπ αηψλα φιεο νη Μεγάιεο Γπλάκεηο μεθίλεζαλ λα εμειίζζνπλ θαη λα 

επαγγεικαηηθνπνηνχλ πεξαηηέξσ, ηηο παξαγσγηθέο δηεξγαζίεο θαη ππεξεζίεο 

ζπιινγήο θαη αμηνιφγεζεο πιεξνθνξηψλ, ηφζν ζε ζπλζήθεο θαηαζθνπείαο φζν θαη 

αληηθαηαζθνπείαο.
21
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 Γηα ην δήηεκα ηεο ελνπνίεζεο ηεο Γεξκαλίαο, ελδεηθηηθά, βι. Wehler Hans-Ulrich, The German 

Empire, 1871-1918, 
 
Berg Publishers, Oxford, 1997 θαη γηα ην δήηεκα ηεο Ηηαιηθήο, ελδεηθηηθά, Ληάθνο 

Αληψλεο, Ζ ηηαιηθή ελνπνίεζε θαη ε κεγάιε ηδέα, Θεκέιην, Αζήλα, 1985
 

18
 Howard Michael, The Franco–Prussian War, Routledge, London, 2001, ζει.70 θαη Preston Adrian, 

«The Eastern Question in British Strategic Policy During the Franco Prussian War», Érudit - Historical 

Papers, εκεξνκελία πξφζβαζεο 18/06/2018, https://www.erudit.org/en/journals/hp/1972-v7-n1-

hp1107/030743ar.pdf 

19
 Δλδεηθηηθά γηα ην Αλαηνιηθφ Εήηεκα βι. Anderson Smith Matthiew, The Eastern Question, 1774-

1923: A Study in International Relations, Palgrave Macmillan, London, 1966 θαη Driault Δduard, Σν 

αλαηνιηθό δήηεκα - Από ηηο αξρέο ηνπ έσο ηε ζπλζήθε ησλ εβξώλ, ηακαηηάδε Λίλα (κηθξ.), 

Κάηνπηξν, Αζήλα, 1997 

20
 Mitchell Allan, «Victors and Vanquished. The German Influence on Army and Church in France 

after 1870», Chapel Hill-Londres, The University of North Carolina Press, 1984, ζει. 492-493 

21
 Bauer Deborah, «Planting the espionage tree: the French military and the professionalization of 

intelligence at the end of the nineteenth century», Intelligence and National Security, η. 31,  2016, ζει. 
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Γε ζα κπνξνχζε λα γίλεη δηαθνξεηηθά αλ αλαινγηζηνχκε ηελ έθβαζε ηνπ 

Γαιινπξσζηθνχ πνιέκνπ ηνπ 1870 – 71 θαηά ηνλ νπνίν ν Μπίζκαξθ είρε θαηαθέξεη 

λα «θπηέςεη», δίθηπν πιεξνθνξηψλ κέζα ζηελ θαξδηά ηνπ Παξηζηνχ θαη έρνληαο 

δηαξθψο ζηα ρέξηα ηνπ ελεκέξσζε γηα ηηο θηλήζεηο, ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζρεδηαζκνχο 

θαη ηελ εηνηκφηεηα ζε έκςπρν δπλακηθφ θαη πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ ηνπ γαιιηθνχ 

ζηξαηνχ, απέδεημε έκπξαθηα ηελ αμία ηεο ινγηζηηθήο ππνζηήξημεο, κε ηελ ηειηθή 

ζαξσηηθή ηνπ λίθε. 

Αλ θαη κέρξη ζήκεξα ππάξρεη δηαξθήο δηαθσλία ζρεηηθά κε ην παξαπάλσ 

πεξηζηαηηθφ, νλνκαδφκελν «Stieber Myth» απφ ηνλ πξάθηνξα ηίκπεξ, ην γεγνλφο φηη 

νη γεξκαληθέο δπλάκεηο μεπέξαζαλ επηρεηξεζηαθά ην γαιιηθφ ζηξαηφ αθφκα θαη εληφο 

ηεο γαιιηθήο επηθξάηεηαο, ρξεζηκνπνηψληαο πιεξνθνξίεο γεσγξαθίαο εδάθνπο, 

πεδίνπ, ςπρνινγηθήο θαηάζηαζεο θαη εηνηκφηεηαο καδψλ, επάξθεηαο πξνκεζεηψλ, 

δηθηχσλ αλεθνδηαζκνχ θ.ιπ. καο δίλεη πνιιά ελαχζκαηα γηα ζθέςε, ψζηε λα 

απνδερζνχκε ηνπο ηζρπξηζκνχο πεξί δηθηχσλ πιεξνθνξίαο, εληφο ηεο γαιιηθήο 

ελδνρψξαο, ζηελ ππεξεζία ηνπ Μπίζκαξθ.
22

 

Σν παξάδεηγκα ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ δελ ήηαλ δπλαηφ λα αθήζεη ζην 

πεξηζψξην ηηο κηθξφηεξεο Γπλάκεηο νη νπνίεο κε ηα πεξηνξηζκέλα ηνπο κέζα ε 

θαζεκία, αθνινπζψληαο ζπλήζσο ηηο ηερλνηξνπίεο ηνπ εθάζηνηε πάηξσλά ηεο, 

επηδφζεθε ζηε ζχζηαζε δηθηχσλ θαη νξγαλψζεσλ πιεξνθνξηαθήο θχζεσο.
23

 

ην δηπισκαηηθφ επίπεδν ην ηέινο ηνπ πλεδξίνπ ηνπ Βεξνιίλνπ, βξήθε ηελ 

Δπξψπε ζηηο απαξρέο ηνπ ζρεκαηηζκνχ ησλ δχν κεγάισλ ζπλαζπηζκψλ νη νπνίνη θαη 

ζα νδεγνχζαλ ηε γεξαηά Ήπεηξν ζηνλ φιεζξν κεξηθέο δεθαεηίεο αξγφηεξα. Ζ 

εχζξαπζηε πκκαρία ησλ Σξηψλ Απηνθξαηφξσλ
24

 – Γεξκαλίαο, Απζηξννπγγαξίαο θαη 

Ρσζίαο –  έιαβε ηέινο, χζηεξα απφ ηε ζηάζε θαη ηελ εμέιημε ησλ δηπισκαηηθψλ 

                                                                                                                                                                      
659-673, εκεξνκελία πξφζβαζεο 22/04/2018,  
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 Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο βι. Jan Van Heurch (κηθ.) Wilhelm Stieber, The chancellor's spy: the 

revelations of the chief of Bismarck's secret service, Grove Press, New York, 1979  

23
 Debruyne Emmanuel, «Espionage», International Encyclopedia of the First World War, εκεξνκελία 

πξφζβαζεο 19/5/2018, https://encyclopedia.1914-1918-online.net/article/espionage 
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παηρληδηψλ θαηά ηηο εξγαζίεο ηνπ ζπλεδξίνπ, θέξλνληαο θνληά ηηο δχν θεληξηθέο 

απηνθξαηνξίεο θαη αθήλνληαο ηε Ρσζία ζηελ αλαδήηεζε εξεηζκάησλ πεξηζζφηεξν 

δπηηθά, ζηε Γαιιία θαη ηελ Αγγιία.
25

 

Παξ‟ φιν πνπ ην ζπλέδξην βξήθε δχν κεγάινπο ληθεηέο ζηα πεδία ησλ καρψλ, 

Γεξκαλία θαη Ρσζία, εληνχηνηο ε δηπισκαηηθή ζηξαηεγηθή θαηάθεξε λα 

δεκηνπξγήζεη δηαθνξεηηθέο ηζνξξνπίεο ζε ζρέζε κε ηα απνηειέζκαηα ησλ πεδίσλ ησλ 

καρψλ. Ζ Ρσζία είρε θηάζεη πνιχ θνληά ζηελ πινπνίεζε κεγάινπ κέξνπο ησλ 

ζρεδίσλ ηεο κε ηε πλζήθε ηνπ Αγίνπ ηεθάλνπ, ε νπνία πξνεγήζεθε ηνπ πλεδξίνπ 

ηνπ Βεξνιίλνπ, φκσο ε ηφζν κνλνκεξήο θαηάιεμε απηήο ηεο ζπλζήθεο έθεξε ηελ 

αληίδξαζε θπξίσο ηεο Βξεηαλίαο θαη ηεο Γηπιήο Μνλαξρίαο. Με δεδνκέλεο ηηο 

αληηδξάζεηο θαη ησλ ππνινίπσλ Γπλάκεσλ, ε θαιχηεξε ιχζε θάλεθε λα είλαη ε 

αλαζεψξεζε ηεο ζπλζήθεο πξνο απνθαηάζηαζε ησλ ηζνξξνπηψλ θαη απνθπγή λέσλ 

ζπγθξνχζεσλ. O πεξηνξηζκφο ηεο επηηπρίαο ηεο Ρσζίαο, ν πεξαηηέξσ παξαγθσληζκφο 

ηεο ζέζεο ηεο Γαιιίαο, ε δηαηήξεζε ηνπ status quo ηεο «πάζρνπζαο» Οζσκαληθήο 

Απηνθξαηνξίαο θαη ε ζπγθξάηεζε – ρεηξαγψγεζε ησλ αλαδπφκελσλ βαιθαληθψλ 

εζληθηζκψλ, ζπλέζεζαλ ηε βάζε ηεο επηηπρίαο ηεο γεξκαληθήο δηπισκαηηθήο 

ζηξαηεγηθήο.
26

 

Ήδε φκσο απφ ην θζηλφπσξν ηνπ 1879 είραλ μεθηλήζεη αιιεπάιιειεο δηεζλείο 

πνιηηηθέο εμειίμεηο σο άκεζε ζπλέπεηα ηνπ πλεδξίνπ. Γεξκαλία θαη Απζηξννπγγαξία 

ππέγξαςαλ ακπληηθή ζηξαηησηηθή ζπλζήθε ακνηβαίαο ζηήξημεο ζε πεξίπησζε 

επίζεζεο απφ ηξίηε Γχλακε, θσηνγξαθίδνληαο έκκεζα ηε Ρσζία, γεγνλφο πνπ 

δεκηνχξγεζε κία ζρεηηθή αλεζπρία ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο, θπξίσο, φκσο ζηελ 

Γαιιία πνπ απνθάζηζε λα ζηξαθεί πξνο ηνλ πξναηψλην ερζξφ ηεο, ηε Βξεηαλία. 

Παξάιιεια, γηα ηελ Γαιιία, ε ηκπεξηαιηζηηθή ηεο ζηξαηεγηθή ζηε βφξεην Αθξηθή 

ηελ έθαλε λα αιιάμεη πνιηηηθή ζηάζε απέλαληη ζηνπο Οζσκαλνχο, ε νπνία 

εληζρχζεθε θαη απφ ηελ αιιαγή ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο πνιηηηθνχ ζθεληθνχ. ην ίδην 

κνηίβν ηέινο θαη ε αιιαγή εγεζίαο ζηε Βξεηαλία, άιιαμε ηε ζθιεξή αληηξσζηθή 

πνιηηηθή πνπ αθνινπζνχζε θαζψο ε αλάδπζε ηεο Γεξκαλίαο απεηινχζε ηε ζέζε ηεο 
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θαη ε ζσζηή ράξαμε δηπισκαηηθήο ζηξαηεγηθήο κε ηε Γαιιία αξρηθά θαη κε ηε Ρσζία 

ζηε ζπλέρεηα θαηλφηαλ σο ε πεξηζζφηεξν ελδεδεηγκέλε επηινγή.
27

 

Ζ ειιεληθή πιεπξά παξά ηελ πξνζάξηεζε ηεο Θεζζαιίαο θαη ηεο πεξηνρήο 

ηεο Άξηαο εθπξνζσπήζεθε δίρσο δηθαίσκα ιφγνπ ή έζησ αληηθηχπνπ ζηηο ζπδεηήζεηο 

θαη ζηηο απνθάζεηο ηνπ πλεδξίνπ. Ζ ειιεληθή αληηπξνζσπεία κε εγέηε ην 

Γειηγηάλλε εκθαλίζηεθε ζρεηηθά αλαηκηθή, αθεκέλε ζην πεξηζψξην ησλ εμειίμεσλ 

θάηη πνπ ψζεζε ηνλ Σξηθνχπε λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ αμία επέλδπζεο πάλσ ζην 

ζηξαηησηηθφ εμνπιηζκφ θαη εθζπγρξνληζκφ ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ, ψζηε λα 

θαηαζηήζεη ηε ρψξα ππνινγίζηκε ζην δηεζλέο δηπισκαηηθφ ζηεξέσκα.
28

 

Ζ Γχλακε κε ηελ νπνία απνθάζηζε λα ζπλεξγαζηεί ε Διιάδα, ήηαλ ε Γαιιία, 

ε νπνία αληαπνθξίζεθε, απνζηέιινληαο ηξηκειή νξγαλσηηθή νκάδα, ππφ ηνλ 

Τπνζηξάηεγν Βνζζέξ. Σαπηφρξνλα ν Σξηθνχπεο θαζηέξσζε ηελ ππνρξεσηηθή 

ζηξάηεπζε, επηδφζεθε ζε δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ αγνξά ζχγρξνλνπ πνιεκηθνχ 

πιηθνχ γηα ην ζηξαηφ μεξάο θαη γηα ηελ αγνξά πνιεκηθψλ πινίσλ γηα ηελ ελίζρπζε 

ηνπ ζηφινπ. ην ίδην πιαίζην αλαδήηεζε ρξεκαηνδφηεζε κέζσ δαλείσλ γηα ηελ 

ακπληηθή ελίζρπζε ηεο ζπλνξηαθήο γξακκήο θαη γηα ηελ θαηαζθεπή έξγσλ 

αλαπηπμηαθνχ θαη ακπληηθνχ ραξαθηήξα, επελδχνληαο ζηε βειηίσζε ιηκέλσλ, νδηθνχ 

δηθηχνπ θαη ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ. Σέινο, ην ζρέδην πξνέβιεπε αλακφξθσζε ηεο 

ζηξαηησηηθήο ρνιήο Δπειπίδσλ θαη ηελ ίδξπζε αλψηεξσλ θαη θαηψηεξσλ 

ζηξαηησηηθψλ θαη επηηειηθψλ ζρνιψλ. Παξάιιεια κε ηηο ελέξγεηεο ηνπ Βνζζέξ, κία 

δεχηεξε εμακειήο γαιιηθή απνζηνιή ππφ ηνλ ππνλαχαξρν Λεδέλ αλέιαβε ην έξγν ηεο 

νξγάλσζεο θαη ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηνπ ειιεληθνχ λαπηηθνχ θαη ηεο ζρνιήο ησλ 

Ναπηηθψλ Γνθίκσλ κέζα ζηε δεθαεηία ηνπ 1880.
29

 

ηηο 6 επηεκβξίνπ ηνπ 1885 ε Βνπιγαξία πξνζάξηεζε ηε, κέρξη ηφηε, 

απηφλνκε Αλαηνιηθή Ρσκπιία γεγνλφο πνπ έθεξε ζηα άθξα ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηελ 
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Διιάδα θαη ηε εξβία. Οη ζεξησδίεο θαη νη βηαηφηεηεο πνπ αθνινχζεζαλ εηο βάξνο 

ηνπ αθκαίνπ ειιεληθνχ ζηνηρείνπ ηεο πεξηνρήο, πξνθάιεζαλ δηακαξηπξίεο θαη 

δηαδειψζεηο ππέξ ηεο ζχγθξνπζεο θαζψο πιένλ ε Βνπιγαξία, αλ θαη απηφλνκε 

αθφκε, θαζίζηαην εδαθηθά θαη πιεζπζκηαθά ηζρπξφηεξε έλαληη ησλ άιισλ δχν 

ρσξψλ. Ζ απνπζία θπζηθνχ ζπλφξνπ κεηαμχ Διιάδνο – Βνπιγαξίαο θαη ε άκεζε 

παξέκβαζε ησλ Βξεηαλψλ κείσζε ηελ έληαζε, ζην κεηαμχ, φκσο, ε εξβία 

θηλεηνπνίεζε ηε ζηξαηησηηθή ηεο κεραλή θαη θήξπμε πφιεκν ζηε Βνπιγαξία, ζηηο 14 

Ννεκβξίνπ. Ο ζηξαηφο ηεο Βνπιγαξίαο απνδείρζεθε ηζρπξφηεξνο θαη μεθίλεζε λα 

πξνειαχλεη θαζψο νη έξβνη ελ ηέιεη δελ ήηαλ ζε ζέζε λα ηνπ αληηπαξαηεζνχλ 

απνηειεζκαηηθά, ελψ ε παξέκβαζε ησλ Απζηξηαθψλ ππφ ηελ απεηιή ηεο ζχξξαμεο 

έθεξε ηηο δχν βαιθαληθέο δπλάκεηο ζηηο 3 Μαξηίνπ ζε ζπλζήθε ε νπνία ελ ηέιεη δελ 

άιιαμε ηα κεηαμχ ηνπο ζχλνξα, αλαγλσξίδνληαο σο λφκηκε ηελ ηειηθή πξνζάξηεζε 

ηεο Αλαηνιηθήο Ρσκπιίαο απφ ηε Βνπιγαξία.
30

 

ην επίπεδν ησλ ειιεληθψλ κπζηηθψλ νξγαλψζεσλ, αλακθίβνια ε νξγάλσζε 

πνπ είρε ην κεγαιχηεξν αληίθηππν ζηα δεκφζηα πξάγκαηα ηεο επνρήο, ήηαλ ε 

«Δζληθή Δηαηξεία». Ζ πνιηηηθή ηνπ πξσζππνπξγνχ Γειηγηάλλε ζρεηηθά κε ην 

ζηξάηεπκα πξνθάιεζε γεληθή αλαηαξαρή,
31

 ε νπνία ζε ζπλάξηεζε κε ηε γεληθή 

δπζαξέζθεηα θαη ηηο δηεζλείο ζπγθπξίεο,
32

 ψζεζε ζηε δεκηνπξγία ηεο Δηαηξείαο.
33
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δπζαξέζθεηα πξνο πάζα θαηεχζπλζε. Οη θσλέο, θπξίσο, ησλ ζηξαηησηηθψλ γηα εζληθή αλεπάξθεηα ησλ 
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Δπεξεαζκέλε θαη απηή απφ ηειεηνπξγηθά θαη ζχκβνια πνπ άιινηε ζχκηδαλ ηε Φηιηθή 

Δηαηξεία θαη άιινηε ζπλήζεηεο ηεθηνληθήο ζηνάο, ζχληνκα απέθηεζε ηζρπξά 

εξείζκαηα ζηελ θνηλσλία, πξνζειθχνληαο ζηνπο θφιπνπο ηεο ζεκαληηθνχο 

αληηπξνζψπνπο ηεο δεκφζηαο δσήο, αθαδεκατθψλ, θαιιηηερληθψλ θαη πνιηηηθψλ 

θχθισλ.
34

 Ζ Δηαηξεία επηδφζεθε, ίζσο, απνηειεζκαηηθφηεξα απφ θάζε πξνεγνχκελε 

απφπεηξα, ζηε δξάζε ηνπ ηνκέα ησλ πιεξνθνξηψλ. Έρνληαο ηδξχζεη παξαξηήκαηα ζε 

θάζε ζεκαληηθή πφιε ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο θαη ππξήλεο ζηηο αθκάδνπζεο 

θνηλφηεηεο ησλ Διιήλσλ ηνπ εμσηεξηθνχ θαη έρνληαο επηθνηλσλία κε ηνπο Έιιελεο 

δηπισκαηηθνχο πξάθηνξεο ησλ παξακεζνξίσλ πεξηνρψλ, αληινχζε δσηηθέο 

πιεξνθνξίεο νη νπνίεο κέζσ θψδηθα
35

 θαηέιεγαλ ζην πκβνχιην (Αλψηαηε Αξρή) 

ηεο Δηαηξείαο. Σαπηφρξνλα, δεκηνχξγεζε ην επνλνκαδφκελν 2
ν
 γξαθείν, κε 

απνθιεηζηηθή δξάζε εθείλε ηεο αληηθαηαζθνπείαο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν.
36

 Ζ ζπιινγή 

ησλ πιεξνθνξηψλ εμππεξεηνχζε ην βαζηθφ ζθνπφ ηεο Δηαηξείαο ν νπνίνο ήηαλ ε 

ζπγθέληξσζε θαη πξνκήζεηα νπιηζκνχ θαη αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ θαηά ηηο 

πεξηπηψζεηο, φπνπ ε παξνπζία ησλ ελφπισλ νκάδσλ θξηλφηαλ αλαγθαία γηα ηε 

δηαζθάιηζε ησλ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ.
37

 

                                                                                                                                                                      
πνιηηηθψλ απνηέιεζαλ ηε βάζε πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίρζεθε ε δεκηνπξγία ηεο Δηαηξείαο, γηα λα 

πξνσζήζεη ηα εζληθά ζέκαηα. Λνχβε Λίλα, «Σν εζληθφ δήηεκα, “ιαβηθφο θίλδπλνο” θαη εμσηεξηθή 

πνιηηηθή», Ηζηνξία ηνπ Νένπ Διιεληζκνύ, Σα Υξόληα ηεο ηαζεξόηεηαο, 1871 – 1909: Ζ νηθνλνκηθή θαη 

θνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ Διιεληζκνύ, η. 05, Διιεληθή Γξάκκαηα, Αζήλα, 2003, ζει. 40 & Duggan P. 

H. Steven, The Eastern Question – A study in Diplomacy, Columbia University Press, New York, 1902, 

ζει. 147  

33
 Σελ ηδξπηηθή νκάδα ηεο εηαηξείαο απνηεινχζαλ νη θαηψηεξνη αμησκαηηθνί: Λ. Φσηηάδεο, Γ. 

νπιηψηεο, Κ. Πάιιεο, Π. Μειάο, Κ. & Αι. Μαδαξάθεο – Αηληάλ. Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

ππξελάξρεο ηεο ήηαλ θαη ν Ησάλλεο Μεηαμάο. Πηθξφο Ησάλλεο, «Πξνο ηνλ Πφιεκν ηνπ 1897», Ηζηνξία 

ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο, Νεόηεξνο Διιεληζκόο από ην 1881 έσο ην 1913, ζει. 96 

34
 Ibid, ζει. 98 

35
 Ζ «Δζληθή Δηαηξεία» ήδε ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα δηαρεηξηδφηαλ ηελ θξππηνγξάθεζε ηεο 

πιεξνθνξίαο αλάκεζα ζηα κέιε ηεο θαη ζηνπο πξάθηνξέο ηεο κε βάζε εηδηθφ θξππηνγξαθηθφ ιεμηθφ ην 

νπνίν είρε ζπλζέζεη ν Γεψξγηνο Φηιάξεηνο, έλα είδνο πξννηκίνπ ησλ κεηέπεηηα θξππηνγξαθηθψλ 

ιεμηθψλ ηνπ ππoπξγείνπ Δμσηεξηθψλ. Απνζηνιίδεο Παχινο, Μπζηηθή Γξάζε, ζει. 26  

36
 Ibid., ζει. 29 

37
 Γηα ηε ζπζηαζε, ην ραξαθηήξα θαη ηε ιεηηνπξγηα ηεο εζληθήο εηαηξεηαο βι. Γηαλνπιφπνπινο 

Γηάλλεο, «Ζ επγελήο καο ηπθισζηο...», Βηβιηφξακα, Αζήλα, 1999, ζει. 33 – 58 
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Σν βάξνο δξάζεο ηεο επηθεληξσλφηαλ, θπξίσο, ζε ηξεηο πεξηνρέο, ηελ Κξήηε, 

ηελ Ήπεηξν θαη ηε Μαθεδνλία. Ζ Κξήηε αλέθαζελ απνηεινχζε γφληκν έδαθνο 

επαλαζηαηηθψλ δηεξγαζηψλ εμαηηίαο ηεο παξάδνζήο ηεο, φκσο ηα πξάγκαηα ζηνλ 

αιχηξσην ειιεληθφ βνξξά ήηαλ δηαθνξεηηθά, θαζψο παξάγνληεο φπσο, ε εκκνλή κε 

ην Κξεηηθφ Εήηεκα, ε γεσθπζηθή, ε αλζξσπνγεσγξαθία θαη ε δεκνγξαθία ηνπ 

εληαίνπ επεηξνκαθεδνληθνχ ρψξνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο ηεο 

ειιεληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο δελ επέηξεπαλ ζε καδηθέο επαλαζηαηηθέο δηεξγαζίεο 

λα επδνθηκήζνπλ.  

ηελ πεξίπησζε ηεο Δηαηξείαο ην φπνην αιπηξσηηθφ έξγν εξρφηαλ ζπρλά ζε 

πξνζηξηβέο κε ηηο θπβεξλεηηθέο αξρέο, ηηο νπνίεο πνιχ ζπρλά ε ίδηα νδεγνχζε ζηα 

άθξα κε ηελ πξνπαγαλδηζηηθή ηεο δξάζε. Ζ δξάζε απηή έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζην 

μέζπαζκα ηνπ «Αηπρνχο» Διιελνηνπξθηθνχ Πνιέκνπ ην 1897, φπνπ ε ηαπεηλσηηθή 

ήηηα θαη νη κεηέπεηηα εμειίμεηο ηελ «ψζεζαλ» ζην πεξηζψξην, κε επαθφινπζν 

απνηέιεζκα ηε δηάιπζή ηεο ην 1899 αθνχ παξέδσζε, ζην Δζληθφ θνπεπηήξην, φιν 

ην ππφ θαηνρή ηεο πνιεκηθφ πιηθφ θαζψο θαη ην πνζφ ησλ ηφηε 300.000 δξαρκψλ εθ 

ηεο πεξηνπζίαο πνπ παξνπζίαζε φηη δηέζεηε.
38

 

Σν άδνμν ηέινο ηεο Δηαηξείαο έβαιε ηνλ ειιεληθφ αιπηξσηηζκφ ζε κία 

πεξίεξγε θάζε. Απφ ηε κία πιεπξά, ππφ ηελ πίεζε, θπξίσο, ησλ εμσηεξηθψλ 

παξαγφλησλ, νη ειιεληθέο θπβεξλήζεηο άθεζαλ αλππεξάζπηζην ηνλ ειιεληθφ βνξξά 

ζηηο βνπιγαξηθέο θπξίσο επηζεηηθέο πξνπαγαλδηζηηθέο ηάζεηο, απφ ηε άιιε 

απνδείρηεθαλ εμαηξεηηθά αξλεηηθέο ζην λα επηηξέςνπλ ηελ επαλάιεςε κηαο ηζηνξίαο 

ηνπιάρηζηνλ φκνηαο κε εθείλε ηεο Δζληθήο Δηαηξείαο.
39

 

                                                           
38

 Παιιεθάξε Φσηεηλή (επηκ.),  Άγγεινο Σαλάγξαο – Σα απνκλεκνλεύκαηα κνπ, Ηδησηηθή Έθδνζε, 

Αζήλα, 2016, ζει. 74 

39
 Μηα αξθεηά ζαθή εηθφλα γηα ηηο φπνηεο δηαζέζεηο ηεο ειιεληθήο πιεπξάο καο δίλεη ν Γάιινο 

Πξέζβεο ζηελ Αζήλα ζε επηζηνιή ηνπ πξνο ην Γάιιν Τπνπξγφ Δμσηεξηθψλ ζηηο 10 Απγνχζηνπ 1898, 

φπνπ κεηαμχ άιισλ αλαθέξεη πσο ε ππνρσξεηηθφηεηα ηεο ειιεληθήο πιεπξάο ηνπ θαηλφηαλ πεξίεξγε. 

Ο Γάιινο επηηεηξακκέλνο δήισλε πσο αλ θαη ν Εαΐκεο παλεγχξηδε ηελ «επηηπρία» ηεο δηπισκαηίαο 

ηνπ γηα ηελ χθεζε ησλ εληάζεσλ, αθελφο „απηή ε ξάηζα εθιεπηπζκέλσλ πνιηηηθώλ μέξεη λα γπξίδεη 

ζύκθσλα κε ηηο πεξηζηάζεηο‟ θαη πσο επίζεο „νη εξσηθνί ρξόλνη ηεο αλεμαξηεζίαο θαίλεηαη λα έρνπλ 

πεξάζεη. Όζνλ αθνξά ην ζνπιηάλν ε ζπγθαηαβαηηθή ηνπ ζηάζε απέλαληη ζηε βνπιγαξηθή επηζεηηθόηεηα, 

θαίλεηαη πσο ήηαλ αληίθηππνο ηεο ζηελήο ζπλελλόεζεο όθηαο θαη Αγίαο Πεηξνύπνιεο‟. Σζηξθηλίδεο 

Υάξεο, ύλλεθα ζηε Μαθεδνλία – Σν Μαθεδνληθό κέζα από ηα Γαιιηθά Αξρεία, +γξακκα, 

Θεζζαινλίθε, 1994 ζει. 116  
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Κεθάλαιο Α. 

Ηζηοπική εξέλιξη και ανάλςζη μοηίβων κπςπηογπαθίαρ: η ελληνική πεπίπηωζη 

ηων δικηύων πληποθοπίαρ ηος Τποςπγείος Δξωηεπικών 

   

Μέρξη αξθεηά πξφζθαηα νη εξεπλεηέο ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ θαη ηεο 

δηπισκαηηθήο ηζηνξίαο είραλ πεξηνξηζκέλν ελδηαθέξνλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ. Οη δχν θχξηνη εθπξφζσπνη απηψλ ησλ ζπνπδψλ, ε ακεξηθαληθή θαη 

βξεηαληθή ζρνιή αλέπηπμαλ ζε δηαθνξεηηθά κνληέια ηε ρξεζηκφηεηά ηεο, φπνπ ζηα 

βξεηαληθά παλεπηζηήκηα έγηλε ηκήκα δηδαζθαιίαο ηεο δηεζλνχο ηζηνξίαο ελψ ζηα 

ακεξηθαληθά ην ζέκα πξνζεγγίζηεθε θπξίσο απφ ηελ άπνςε ηεο ζπκβνιήο ησλ 

πιεξνθνξηψλ ζηε δεκφζηα θαη εζληθή αζθάιεηα θαη ζηηο δηεξγαζίεο γηα ηε ιήςε 

απνθάζεσλ, αθήλνληαο ζην πεξηζψξην ηε ζρέζε ηεο κε ηηο δηεζλείο ζρέζεηο.
40

  

Ζ ζεκαζία ηεο κειέηεο ησλ πιεξνθνξηψλ δελ αληηκεησπίζηεθε κε ηελ 

πξνζνρή πνπ ηεο άξκνδε αθφκα θαη απφ ηνπο πνιχ κεγάινπο ζεσξεηηθνχο ηζηνξηθνχο 

ζηξαηεγηζηέο ηνπ 19νπ αηψλα φπσο ν Σδφκηλη θαη ν Κιάνπδεβηηο. Παξ‟ φια απηά 

ηδηαίηεξε κλεία ζηνλ ηνκέα ησλ πιεξνθνξηψλ κπνξνχκε λα βξνχκε ζην έξγν ηνπ 

πξψηνπ, ίζσο, κεγάινπ ζεσξεηηθνχ ζηξαηεγηθήο, νπλ Σδνπ.
41

 Ζ πξψηε ηζηνξηθά 

πνιεκηθή κεραλή πνπ δείρλεη λα ελδηαθέξεηαη θαη λα ζέηεη ζε ιεηηνπξγία 

ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία πιεξνθνξηψλ είλαη ε Ρσκατθή Απηνθξαηνξία, ε νπνία 

εηζάγεη ζην πνιεκηθφ γίγλεζζαη ηεο επνρήο απηφ πνπ ζήκεξα νλνκάδνπκε ινγηζηηθή 

ππνζηήξημε ή δηνηθεηηθή κέξηκλα.
42

 Ο ζηφρνο ηεο ππεξεζίαο απηήο ήηαλ δηηηφο: 

πξψηνλ, ε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ απφ ην αληίπαιν ζηξαηφπεδν ζρεηηθά κε ην 

                                                           

40
 Jackson Peter & Scott Len, «Intelligence», επ. Finney, Patrick: Palgrave Advances in International 

History, Palgrave Macmillan, Basingstoke, Hampshire, 2005, ζει. 174 

41
 Jackson & Scott, «Intelligence», p. 173, Ο νπλ Σδνπ αθηεξψλεη νιφθιεξν ην ηειεπηαίν ηνπ 

θεθάιαην, ζην έξγν ηνπ Ζ Σέρλε ηνπ Πνιέκνπ, ζηε ζεκαζία ηεο εθπαίδεπζεο θαη ρξήζεο πξαθηφξσλ 

γηα ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ θαη ηεο ζεκαζίαο απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ ζηελ επηηπρή έθβαζε ησλ 

εθζηξαηεηψλ πξβι. Lionel Giles (κηθ) (1910), Sun Tzu on the Art of War, Allandale Online Publishing, 

Leicester, 2000, ζει. 59 – 62  

42
 Mε κηιηηαξηζηηθφ πεξηερφκελν θαη ε ζπαξηηαηηθή Κξππηεία, έλα είδνο πξψηκεο κπζηηθήο ππεξεζίαο 

αζθάιεηαο ζηελ αξραία πάξηε, πιεξνθνξίεο ζην ιήκκα «helot» Encyclopaedia Britannica Ultimate 

Reference Suite, Chicago, 2015 πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξεί θαλείο λα αλαδεηήζεη ζηνλ  

Πινχηαξρν ζηνπο Βίνπο Παξάιιεινπο ζην βηβιίν πνπ κηιά γηα ην Λπθνχξγν. 
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αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ, ηνλ πιηθφ-ηερληθφ ηνπ εμνπιηζκφ, ην δίθηπν αλεθνδηαζκνχ 

ηνπ, ην γεσθπζηθφ ηεο πεξηνρήο θ.ιπ. θαη δεχηεξνλ, ε πξνζηαζία ζηε δηάδνζε θαη 

αληαιιαγή ησλ «εκεηέξσλ» πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ εθάζηνηε ερζξηθφ παξαηεξεηή.
43

 

Οη πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλεο κέζνδνη πξνζηαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ ήηαλ ε 

θσδηθνπνίεζε θαη ε θξππηνγξάθεζε πνπ ζήκεξα ζπλνςίδνληαη κέζα ζηελ έλλνηα ηεο 

θξππηνγξαθίαο.
44

 

Κξππηνγξαθία, ινηπφλ, είλαη ε επηζηήκε ηεο πξνζηαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη 

ηεο επηθνηλσλίαο, έλα ζχλνιν, θαηά θχξην ιφγν, καζεκαηηθψλ ηερληθψλ νη νπνίεο 

ζηνρεχνπλ ζηελ εμαζθάιηζε ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ηεο αζθάιεηαο κεηάδνζεο ηεο 

πιεξνθνξίαο, φπσο ε εκπηζηεπηηθφηεηα, ε πηζηνπνίεζε ηαπηφηεηαο ηνπ απνζηνιέα 

θαη ε δηαζθάιηζε ηνπ αδηάβιεηνπ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο πιεξνθνξίαο.
45

 ήκεξα 

ρξεζηκνπνηείηαη ζρεδφλ ζε θάζε ηνκέα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο γηα ηελ θξππηνγξάθεζε 

θαη ηελ πηζηνπνίεζε πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ ζηε ρξήζε ηξαπεδηθψλ θαξηψλ, ζηα 

αζχξκαηα δίθηπα επηθνηλσλίαο, ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην θ.ιπ., επίζεο γηα ηνλ έιεγρν 

ζεκείσλ πξφζβαζεο ζε ζπζηήκαηα αζθαιείαο θαη ελδερνκέλσο λα κεηαιιαρηεί ζε 

ζεκειηψδεο πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ φξγαλν ζηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ ζηα πιαίζηα 
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 ήκεξα ν ξφινο θαη ε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ πιεξνθνξηψλ είλαη, θπζηθά, πεξηζζφηεξν 

ζχλζεηνο. ε θάζε θξάηνο ππάξρνπλ ππεξεζίεο πιεξνθνξηψλ νη νπνίεο θξνληίδνπλ ψζηε λα 

απνθεχγεηαη ν εμσηεξηθφο ζηξαηεγηθφο αηθληδηαζκφο, λα ππνζηεξίδεηαη ε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ, λα δηεμάγεηαη αληηθαηαζθνπεία θαη λα ππάξρεη παξνρή καθξνπξφζεζκεο γλψζεο απφ κία 

εμεηδηθεπκέλε γξαθεηνθξαηία. ηα πιαίζηα απηά, νη ππεξεζίεο πιεξνθνξηψλ αζρνινχληαη κε ηελ 

ζπιινγή θαη αλάιπζε πιεξνθνξηψλ, ηε κπζηηθή δξάζε θαη ηελ αληηθαηαζθνπεία. κσο, ε δξάζε ησλ 

ππεξεζηψλ πιεξνθνξηψλ αθνινπζεί ηηο επηηαγέο κίαο πςειήο ζηξαηεγηθήο. Με ηνλ φξν πςειή 

ζηξαηεγηθή ελλννχκε «ηε ρξήζε φισλ ησλ κέζσλ (ζηξαηησηηθά, νηθνλνκηθά, δηπισκαηηθά θ.ιπ) πνπ 

έρεη έλα θξάηνο ζηε δηάζεζή ηνπ, γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ πνπ έρεη ζέζεη ε πνιηηηθή, ελφςεη 

πξαγκαηηθήο ή ελδερφκελεο ζχγθξνπζεο». Πιαηηάο Αζαλάζηνο – Κνιηφπνπινο Κσλζηαληίλνο, Ζ Σέρλε 

ηνπ Πνιέκνπ ηνπ νπλ Σζνπ, Γίαπινο, Αζήλα, 2015, ζει. 64-65 

44
 Ζ θξππηνγξάθεζε δηαρσξίδεηαη απφ ηε ζεσξία θσδηθνπνίεζεο, ππφ ηελ έλλνηα πσο ε ηπραία 

παξνπζία ηχξβεο ε νπνία παξαηεξείηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ηειεπηαίαο, ζηελ πξψηε ιακβάλεη ηε 

κνξθή ζθφπηκεο θαη ραψδνπο δηεξγαζίαο ππφ ηνπο φξνπο ηεο θξππηνγξαθίαο. 

45
 Gruber Hermann, «Information-theoretic Cryptography», Department of Computer Science of the 

Technische Universität München – Chair for efficient Algorithms, εκεξνκελία πξφζβαζεο 7/11/2017 

http://wwwmayr.in.tum.de/konferenzen/Jass05/courses/1/papers/gruber_paper.pdf   

http://wwwmayr.in.tum.de/konferenzen/Jass05/courses/1/papers/gruber_paper.pdf
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ηεο ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο
46

 θαη κέζσ ηεο εηζαγσγήο ηεο ζηηο αγνξέο ηνπ 

ειεθηξνληθνχ λνκίζκαηνο.
47

 

πλνπηηθά, ε θξππηνγξαθία έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζην βάζνο ηεο ηζηνξίαο καδί κε 

ηηο απαξρέο ηεο γξαθήο. Ίζσο ην ραξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα θξππηνγξαθίαο 

είλαη απηφ ησλ αηγππηηαθψλ ηεξνγιπθηθψλ.
48

 ηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο νη ρξήζεηο ηεο 

θξππηνγξαθίαο επηθεληξψλνληαη ζε ηξεηο βαζηθνχο ηνκείο: πξψηνλ, ζηα πιαίζηα ηεο 

δηπισκαηίαο θαη ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ, γηα ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ θέληξνπ θαη 

απεζηαικέλσλ εηδηθά ζε «πξνβιεκαηηθά» πεξηβάιινληα, δεχηεξνλ, ζηνλ πφιεκν, γηα 

ηελ επηθνηλσλία επηηειείνπ – κνλάδσλ εηδηθά φηαλ παξεκβάιινληαη «ερζξηθά» 

πεξηβάιινληα θαη ηξίηνλ, ζηηο πεξηπηψζεηο πξνζσπηθήο αιιεινγξαθίαο ζε ζπλζήθεο 

επηθνηλσλίαο πξαθηφξσλ πεδίνπ κε ζπλδέζκνπο, ζε θαηξφ αληηζηαζηαθήο δξάζεο 

θ.ιπ. 

Ζ πιεηνλφηεηα απηψλ ησλ πεξηπηψζεσλ ρξεζηκνπνηνχζε ηηο κεζφδνπο 

θξππηνγξαθίαο κε έλαλ πνιχ απιντθφ θαη ίζσο πεδφ ηξφπν. Οη κπζηηθνί θψδηθεο θαη 

ε εθαξκνγή ηνπο δηέπνληαλ απφ ηνλ πξνθαζνξηζκέλν πξνζσπηθφ ηξφπν επηθνηλσλίαο 

κεηαμχ ηνπ θάζε απνζηνιέα θαη παξαιήπηε κε ηελ παξεκβνιή, ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο, θαη εμεηδηθεπκέλσλ ζπληαθηψλ, κε ηνλ θχθιν φκσο ησλ άκεζα 

παξεκβαιιφκελσλ πξνζψπσλ λα παξακέλεη ζρεηηθά κηθξφο. 

Ζ γλψζε θαη ε επηζηήκε ήηαλ πξνλφκην θιεηζηψλ νκάδσλ ζηνπο 

παιαηφηεξνπο πνιηηηζκνχο κέρξη ηε ζηηγκή φπνπ ε εθπαίδεπζε μεθίλεζε λα γίλεηαη, 

επξέσο, πξνζβάζηκε. Ζ ζπλεπαθφινπζε ηερλνινγηθή αλάπηπμε ησλ θνηλσληψλ 

αχμεζε αθελφο ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ ηνπο κε ηθαλφηεηεο αλάγλσζεο θαη γξαθήο, 

ηνπιάρηζηνλ ζε κία θνηλή γιψζζα θαη αθεηέξνπ δηεπθφιπλε ηελ πξφζβαζή ηνπο ζε 

ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο. ηαδηαθά ινηπφλ ε εμέιημε θαη ηειεηνπνίεζε ηεο 
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 Bowman C. John, «Math 422 – Coding Theory and Cryptography», Mathematical and  Statistical 

Sciences University of Alberta, εκεξνκελία πξφζβαζεο 7/11/2017  

https://www.math.ualberta.ca/~bowman/m422/m422.pdf   

47
 H ραξαθηεξηζηηθφηεξε πεξίπησζε ειεθηξνληθνχ λνκίζκαηνο είλαη ην Bitcoin, γηα πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε απηφ, Nakamoto Satoshi,  «Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System», 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Bitcoin, εκεξνκελία πξφζβαζεο 7/11/2017 https://bitcoin.org/bitcoin.pdf   

48
 Vaudenay Serge, A Classical Introduction to Cryptography – Applications for Communications 

Security, Springer, Crissier, 2006, ζει. 16, ν ηεξνγιπθηθφο θψδηθαο, ν νπνίνο πεξλνχζε απφ γεληά ζε 

γεληά κέζα ζηελ θιεηζηή θάζηα ησλ γξακκαηέσλ, παξέκεηλε γηα αξθεηέο ρηιηεηίεο αδηάξξεθηνο έσο ην 

1822 θαη ηνλ Jean-François Champollion ν νπνίνο απνθξππηνγξάθεζε ηε ζηήιε ηεο Ρνδέηηαο.   

https://www.math.ualberta.ca/~bowman/m422/m422.pdf
https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
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θξππηνγξάθεζεο, γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο κπζηηθφηεηαο ζηελ επηθνηλσλία, έγηλε ην 

επίθεληξν ηεο πξνζνρήο, κε ηελ εμειημηκφηεηά ηεο λα βαζίδεηαη πάλσ ζε εηδηθά 

κνηίβα θσδηθνπνίεζεο
49

. 

Μέρξη ηελ ηερλνινγηθή επαλάζηαζε ηεο πιεξνθνξηθήο επηζηήκεο ηα κνηίβα 

θξππηνγξαθίαο, ηα νπνία πξνθαλψο ζπλερίδνπλ εμειηζζφκελα λα πθίζηαληαη ζρεδφλ 

ζε φινπο ηνπο ζχγρξνλνπο αιγφξηζκνπο θξππηνγξάθεζεο, εθαξκφδνληαλ ζε 

κελχκαηα απνηεινχκελα απφ γξάκκαηα ηεο αιθαβήηνπ θαη ρσξίδνληαλ ζε δχν 

θπξίσο νκάδεο, ηνπο αιγφξηζκνπο αληηθαηάζηαζεο – φπνπ θάζε γξάκκα ηνπ αξρηθνχ 

κελχκαηνο αληηθαζίζηαην απφ θάπνην άιιν γξάκκα ηνπ αιθαβήηνπ ηνπ 

θξππηνγξάκκαηνο – θαη ηνπο αιγφξηζκνπο κεηάζεζεο ε αλαδηάηαμεο – φπνπ ην 

θξππηφγξακκα ήηαλ αλαγξακκαηηζκφο ηνπ αξρηθνχ κελχκαηνο.
50

 

Σν πην ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ρξήζεο ηνπ αιγνξίζκνπ κεηάζεζεο ή 

αλαδηάηαμεο ζηελ ηζηνξία ήηαλ ε ζπαξηηαηηθή ζθπηάιε. Ζ θξππηνγξάθεζε γηλφηαλ 

κε έλαλ εμαηξεηηθά απιφ θαη ζπλάκα απνδνηηθφ ηξφπν κέζσ δχν πιηθψλ, κίαο ξάβδνπ 

θαη κίαο δεξκάηηλεο δψλεο. Σπιίγνληαο ηε δψλε πάλσ ζηε ξάβδν, νη παξηηάηεο 

πνιεκηζηέο έγξαθαλ πάλσ ηεο ην κήλπκα πνπ ήζειαλ λα κεηαθέξνπλ. Ξεηχιηγαλ ηε 

δψλε θαη ηελ παξέδηδαλ ζηνλ αγγειηνθφξν, ν νπνίνο πξνθαλψο δελ έθεξε πάλσ ηνπ 

ξάβδν θαη έηζη δηαβεβαησλφηαλ πσο αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε απψιεηαο ηνπ 

κελχκαηνο, εάλ ν θάηνρνο ηεο δψλεο δελ είρε ηελ ίδηαο δηακέηξνπ ξάβδν ζηελ θαηνρή 

ηνπ, ζα ήηαλ αδχλαην γηα ηνλ ίδην λα δηαβάζεη ην γξαπηφ κήλπκα. πσο γίλεηαη 

θαλεξφ απφ ηε ζηηγκή πνπ απηή ε κέζνδνο αιιάδεη ηε ζεηξά ησλ ραξαθηήξσλ ηνπ 

γξαπηνχ κελχκαηνο, πξφθεηηαη γηα κνηίβν κεηάζεζεο/αλαδηάηαμεο.
51

 

Μία πεξηζζφηεξν κνληέξλα πξνζέγγηζε ησλ αιγνξίζκσλ κεηάζεζεο κπνξεί λα 

γίλεη κε βάζε κία ζπλάξηεζε αλαδηάηαμεο
52

 πάλσ ζην αιθάβεην πνπ 

ρξεζηκνπνηνχκε. Παίξλνληαο γηα παξάδεηγκα ηε θξάζε Contemporary European 

History: 
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 Vaudenay Serge, A Classical Introduction to Cryptography, ζει. 15   

50
 ηελ εμεηδηθεπκέλε βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη σο substitution ciphers & transposition/ permutation 

ciphers.  

51
 Γεσξγίνπ Β. Υάξεο «Σειεπηθνηλσλίεο ζηελ αξραηφηεηα», Σν πεξηζθόπην ηεο επηζηήκεο, 372, 

Μάξηηνο, 2013, ζει. 48 

52
 Vaudenay Serge, A Classical Introduction to Cryptography, ζει. 19 
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C      E           R      E         P            H  O 

    O      T      M     O      A      Y      U     O     E     N      I      T      R 

         N               P               R             R             A             S             Y

  

Σν θξππηνγξάθεκα ινηπφλ ζα ήηαλ σο εμήο:  

C E R E P H O O T M O A Y U O E N I T R N P R R A S Y 

Eλψ έλα δεχηεξν παξάδεηγκα ζα κπνξνχζε θάιιηζηα λα ηεζεί σο εμήο κε βάζε κία 

παξαιιαγή ηνπ αιγνξίζκνπ Playfair: 

1 6 4 5 2 3 

C O N T E M 

P O R A R Y 

E U R O P E 

A Ν H I S T 

O R Y A B C 

 

Σν θξππηνγξάθεκα ινηπφλ ζα ήηαλ σο εμήο: 

CPEAOERPSBMYETCNRRHYTAOIAOOUΝR 

Γίλεηαη εκθαλέο, φκσο, πσο κε βάζε ηελ φπνηα εμέιημε, ηερλνινγηθή θαη θνηλσληθή, 

απηή ε κέζνδνο εχθνια θαζίζηαηαη κε αζθαιήο φζν αλεβαίλνπκε ηα επίπεδα 

κπζηηθφηεηαο θαη αζθάιεηαο.  

 ε αληηπαξαβνιή κε ηε ζθπηάιε θαη ηνλ αιγφξηζκν κεηάζεζεο, νη Ρσκαίνη 

επηδφζεθαλ ζηε ρξήζε αιγνξίζκσλ αληηθαηάζηαζεο. Ο Καίζαξ σο εηζεγεηήο, 

δεκηνχξγεζε γηα ηηο αλάγθεο ηνπ, ην επνλνκαδφκελν θαηζαξηθφ θξππηφγξακκα ή 

θξππηνγξάθεκα.
53

 Μεηεμειίζζνληαο παιαηφηεξεο κεζφδνπο δεκηνχξγεζε έλαλ 

θξππηνγξαθηθφ θψδηθα ν νπνίνο απνηέιεζε ηε βάζε γηα ηελ θξππηνγξαθία ησλ 

κεηέπεηηα αηψλσλ. Ζ ινγηθή ηνπ αιγνξίζκνπ ηνπ ήηαλ αξθεηά απιή. Πξνέβιεπε ηελ 

αληηθαηάζηαζε θάζε γξάκκαηνο κε εθείλν πνπ βξηζθφηαλ 3 ζέζεηο δεμηά ηνπ. Ζ 

αζθάιεηα κεηαηφπηζεο είλαη κηθξή (θάζε κεηαβιεηή/γξάκκα έρεη πηζαλά θιεηδηά, ηα 

γξάκκαηα ηνπ εθάζηνηε αιθαβήηνπ), φκσο κε βάζε ην επίπεδν γλψζεο γξαθήο θαη 

αλάγλσζεο ηεο επνρήο ζίγνπξα θαίλεηαη πσο ν αιγφξηζκνο απηφο ήηαλ απνδνηηθφο. 

Ίζσο κία πην ζσζηή καζεκαηηθή απεηθφληζε ηεο ινγηθήο ηνπ θαηζαξηθνχ 
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 Ηbid, ζει. 19 
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θξππηνγξάκκαηνο έρεη σο εμήο: Δn (x) = (x + n) mod 26. Με απιά ιφγηα, απηφ 

ζεκαίλεη φηη ε θξππηνγξάθεζε ελφο γξάκκαηνο x είλαη ίζε κε κηα κεηαηφπηζε ηνπ x + 

n ζε έλα αιθαβεηηθφ ζχλνιν 26 ραξαθηήξσλ, φπνπ n είλαη ν αξηζκφο ησλ γξακκάησλ 

πνπ κεηαηνπίζηεθαλ. πσο είλαη ινγηθφ, εάλ έλα γξάκκα κεηαηνπίδεηαη πέξα απφ ην 

ηέινο ηνπ αιθαβήηνπ, ε κεηαηφπηζε ζπλερίδεηαη απφ ηελ αξρή. Ζ απνθξππηνγξάθεζε 

ηνπ θξππηνγξαθεκέλνπ θεηκέλνπ ζα νξηζηεί κε παξφκνην ηξφπν, κε ηελ αθαίξεζε ηεο 

πνζφηεηαο ηεο κεηαηφπηζεο. Με βάζε ινηπφλ ην ιαηηληθφ αιθάβεην ε αληηθαηάζηαζε 

είρε ηελ αθφινπζε κνξθή:
54

 

 

Γηα παξάδεηγκα ε ιέμε caesar ηζνδπλακνχζε κε ην θξππηνγξάθεκα FDHXDV.
55

 

 ήκεξα κία απφ ηηο πην απιέο θαη δηαδεδνκέλεο κεζφδνπο θξππηνγξάθεζεο κε 

αιγφξηζκν αληηθαηάζηαζεο ε νπνία βαζίζηεθε πάλσ ζην θαηζαξηθφ θξππηφγξακκα 

είλαη ε ROT13,
56

 φπνπ ζην αγγιηθφ αιθάβεην θάζε γξάκκα κεηαηνπίδεηαη θαηά 13 

ζέζεηο θάλνληαο κία ηέιεηα πεξηζηξνθή. Αλ θαη ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο θαζίζηαηαη 

ιφγσ ηεο θχζεο ηεο αξθεηά αδχλακε ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο, παξ΄ φια απηά 

ρξεζηκνπνηείηαη καδηθά γηα ηελ εηζαγσγή ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

θξππηνγξαθίαο θαη ζε εθαξκνγέο/forums φπνπ απνθξχπηνληαη απφ ηνλ επηζθέπηε 

ηπρφλ spoilers, punchlines ή πξνζβιεηηθφ πιηθφ. 

Δίλαη ζρεηηθά εχθνιν λα ζπάζεη έλαο θψδηθαο απιήο αληηθαηάζηαζεο κε βάζε 

ηνπο ειέγρνπο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο ησλ γξακκάησλ θαη ηε ζηαηηζηηθή απεηθφληζε 

εκθάληζεο ζπιιαβψλ θαη δηθζφγγσλ. Παίξλνληαο σο δεδνκέλν ηε ρξήζε ηνπ 
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 Σα πεξηζζφηεξα βηβιία ζρεηηθά κε ηελ θξππηνγξάθεζε πεξηγξάθνπλ ην θαηζαξηθφ θξππηφγξακκα 

κε έλα αιθάβεην 26 ραξαθηήξσλ, ην νπνίν είλαη αλαρξνληζηηθφ. Δθείλε ηελ επνρή ππήξραλ κφλν 21 

ραξαθηήξεο. Οη ραξαθηήξεο Y θαη Z ήηαλ μέλνη ραξαθηήξεο, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα 

κεηαγξαθνχλ ειιεληθέο ιέμεηο. Οη ραξαθηήξεο I θαη J ήηαλ νη ίδηνη (Η). Οη ραξαθηήξεο U θαη V ήηαλ 

επίζεο ην ίδην (V). Ο ραξαθηήξαο W δελ ππήξρε. Vaudenay Serge, A Classical Introduction to 

Cryptography, ζει. 19 

55
 Ζ γαιιηθή ηζηνζειίδα http://www.dcode.fr/ απνηειεί κία εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζα ζπιινγή 

ηερληθψλ θξππηνγξάθεζεο κε εθπαηδεπηηθφ θαη επίζεο δηαζθεδαζηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ φπνπ ππάξρεη 

μερσξηζηή επηινγή ελαζρφιεζεο κε ην θαηζαξηθφ θξππηφγξακκα, εκεξνκελία πξφζβαζεο 8/11/201,  

http://www.dcode.fr/caesar-cipher 

56
 Πάλσ ζηελ ίδηα ινγηθή κε ηελ ππνζεκείσζε 17 θαη ε ηζηνζειίδα ηεο ROT13, εκεξνκελία 

πξφζβαζεο 8/11/2017, http://www.rot13.com/   

a b c d e f g h i k l m n o p q r s t v x 

D E F G H I K L M N O P Q R S T V X A B C 

http://www.dcode.fr/
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ειιεληθνχ αιθαβήηνπ, απηφ πνπ παξαηεξνχκε είλαη πσο γηα θάζε κία ηηκή ζηνλ 

αιγφξηζκν αληηθαηάζηαζεο ζε έλα θξππηνγξαθεκέλν κήλπκα, ππάξρνπλ 23 πηζαλέο 

αληηζηνηρίεο, δειαδή 4,3 % πηζαλφηεηα γηα θάζε κία αληηζηνηρία.
57

  

Απηή ε ηηκή κεηαβάιιεηαη κε βάζε ην πνζνζηφ ζπρλφηεηαο εκθάληζεο ησλ 

γξακκάησλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα:
58

 

Γπάμμα ςσνόηηηα (%) Γπάμμα ςσνόηηηα (%) 

Α 12 Ν 7,9 

Β 0,8 Ξ 0,6 

Γ 2 Ο 9,8 

Γ 1,7 Π 5,054 

Δ 8 Ρ 5,076 

Ε 0,5  4,9 

Ζ 2,9 Σ 9,1 

Θ 1,3 Τ 4,3 

Η 7,8 Φ 1,2 

Κ 4,2 Υ 1,4 

Λ 3,3 Φ 0,2 

Μ 4,4 Χ 1,6 
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 Ζ ηερληθή νλνκάδεηαη Αλάιπζε πρλφηεηαο Γιψζζαο/Frequency Analysis 

58
 Σν αληίζηνηρν πνζνζηφ ζηελ αγγιηθή γιψζζα: 

Γπάμμα ςσνόηηηα (%) Γπάμμα ςσνόηηηα (%) 

A 8.2 N 6.7 

B 1.5 O 7.5 

C 2.8 P 1.9 

D 4.3 Q 0.1 

E 12.7 R 6 

F 2.2 S 6.3 

G 2 T 9 

H 6.1 U 2.8 

I 7 V 1 

J 0.2 W 2.3 

K 0.8 X 0.1 

L 4 Y 2 

M 2.4 Z 0.1 
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Αλ ζην πνζνζηφ αληηζηνηρίαο θαη ζην πνζνζηφ ζπρλφηεηαο πξνζηεζνχλ ηα ζηαηηζηηθά 

πνζνζηά εκθάληζεο ζπιιαβψλ θαη δηθζφγγσλ ηφηε κε βάζε ηελ «αιήζεηα ησλ 

αξηζκψλ» γίλεηαη αξθεηά εθηθηή ε απνθξππηνγξάθεζε ελφο κελχκαηνο απφ ηξίην 

άηνκν. 

Σν θαηζαξηθφ θξππηφγξακκα θαη νη εμειίμεηο ηνπ, αλήθνπλ ζηελ νκάδα ησλ 

κνλναιθαβεηηθψλ αιγνξίζκσλ αληηθαηάζηαζεο. Σν επφκελν εμειηθηηθφ ζηάδην είλαη 

νη πνιπαιθαβεηηθνί αιγφξηζκνη αληηθαηάζηαζεο. Ζ θαηλνηνκία ηνπο βαζίδεηαη ζην 

δεδνκέλν πσο θάζε γξάκκα πιένλ δελ αληηθαζίζηαηαη απφ θάπνην ζπγθεθξηκέλν αιιά 

νξίδεηαη έλα ζχλνιν κεηαβιεηψλ ην νπνίν θαη δηέπεη ηε ηειηθή αληηθαηάζηαζε θάζε 

γξάκκαηνο, κία θξάζε θιεηδί.
59

 

Έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθφηεξα παξαδείγκαηα πνιπαιθαβεηηθνχ αιγνξίζκνπ 

αληηθαηάζηαζεο είλαη ην θξππηφγξακκα Vigenère.
60

 Με βάζε ινηπφλ απηφλ ηνλ 

αιγφξηζκν, εθαξκφδνπκε πάλσ ζην απιφ θείκελν πνπ ζέινπκε λα 

θξππηνγξαθήζνπκε κία ιέμε θιεηδί, φπνπ θάζε γξάκκα ηεο ιέμεο ππνδειψλεη ηελ 

ηηκή κεηαηφπηζεο ηνπ αξρηθνχ γξάκκαηνο πάλσ ζην αιθάβεην πξνο ηα δεμηά. 

Υσξίδνπκε ινηπφλ ην κήλπκα ζε κπινθ κε ηηκή ίζε κε ην πιήζνο 

ραξαθηήξσλ/κεηαβιεηψλ ζηε ιέμε θιεηδί «πξνζζέηνληάο» ηελ ζε θάζε κπινθ.  

Παίξλνληαο γηα κία αθφκε θνξά σο παξάδεηγκα ηε θξάζε Contemporary 

European History, ζα εθαξκφζνπκε πάλσ ηεο ηε ιέμε θιεηδί ABC φπνπ ην A δειψλεη 

νιίζζεζε 0 ζέζεσλ πξνο ηα δεμηά, Β νιίζζεζε 1 ζέζεο θαη C νιίζζεζε 2 ζέζεσλ 

πξνο ηα δεμηά κε βάζε ην ιαηηληθφ/αγγιηθφ αιθάβεην:  
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 To θιεηδί πθίζηαηαη θαη ζηνπο αιγφξηζκνπο κεηάζεζεο 

60
 Σν θξππηφγξακκα Vigenère είλαη κία κέζνδνο θξππηνγξάθεζεο θεηκέλνπ ε νπνία ρξεζηκνπνηεί κία 

ζεηξά δηαθνξεηηθψλ θαηζαξηθψλ θξππηνγξακκάησλ βαζηζκέλα ζηνπο ραξαθηήξεο κίαο ιέμεσο θιεηδί. 

Δίλαη κία απιή κνξθή πνιπαιθαβεηηθνχ αιγνξίζκνπ αληηθαηάζηαζεο. Σν θξππηφγξακκα έρεη 

κεηεμειηρζεί θαη επαλαπξνζδηνξηζζεί αξθεηέο θνξέο ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ. Ζ κέζνδνο απηή είρε 

αλαιπζεί αξρηθά απφ ηνλ Σδηνβάλη Μπαηηίζηα Μπειιάζν ην 1553 ζην βηβιίν ηνπ La cifra del. Sig. 

Giovan Battista Bellaso. Παξ' φια απηά ην θξππηφγξακκα απηφ αξγφηεξα απνδφζεθε ζηνλ Μπιεδ ληε 

Βηδελεξ ην 19ν αηψλα θαη γη‟ απηφ ζήκεξα θέξεη θαη ην φλνκά ηνπ. Bruen A. Aiden & Forcinito A. 

Mario, Cryptography, Information Theory, and Error-Correction: A Handbook for the 21st Century, 

John Wiley and Sons, New Jersey, 2011, ζει. 21   
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Con tem por ary eur ope anh ist ory 

+ ABC + ABC + ABC + ABC + ABC + ABC + ABC + ABC + ABC 

= CPE = TFO = PPT = ASA = EVT = OQH = AOJ = ATV = OSA 

 

Ζ κνξθή ηνπ θξππηνγξαθεκέλνπ κελχκαηνο ζα είλαη: 

CPETFOPPTASAEVTOQHAOJATVOSA 

Ζ ιέμε θιεηδί ζε γεληθέο γξακκέο ρξεηάδεηαη λα είλαη αξθεηά κεγάιε ψζηε λα 

απνθεπρζεί ην θαηλφκελν ηεο πεξηνδηθήο εκθάληζεο ησλ ίδησλ ραξαθηήξσλ ζην 

θξππηνγξαθεκέλν κήλπκα, πξφβιεκα ην νπνίν είλαη θπζηθφ λα θαζηζηά επηζθαιή 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κεζφδνπ.
61

  

Ζ εληαηηθνπνίεζε ησλ κεζφδσλ απηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απηνκαηνπνίεζε 

ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηελ εμέιημε επηζηεκψλ θαη ηερλνινγηψλ νδήγεζαλ ζηε 

δεκηνπξγία θξππηνγξαθηθψλ κεραλεκάησλ ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, φπσο ε 

θξππηνγξαθηθή κεραλή Vernam,
62

 ε εμέιημε ησλ νπνίσλ ζπλερίζηεθε θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ δχν κεγάισλ πνιέκσλ κέρξη θαη ηελ πεξίθεκε θξππηνγξαθηθή κεραλή 

                                                           
61

 I) Ζ θξππη(ν)αλάιπζε είλαη ε ηερληθή ηεο αλάιπζεο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ κε ζθνπφ ηε 

κειέηε ησλ θξπθψλ πηπρψλ ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ. Ζ θξππηαλάιπζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

παξαβηάζεη θξππηνγξαθηθά ζπζηήκαηα αζθαιείαο θαη λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ 

θξππηνγξαθεκέλσλ κελπκάησλ, αθφκε θαη αλ ην θξππηνγξαθηθφ θιεηδί είλαη άγλσζην. Δθηφο απφ ηε 

καζεκαηηθή αλάιπζε ησλ θξππηνγξαθηθψλ αιγνξίζκσλ, ε θξππηαλάιπζε πεξηιακβάλεη ηε κειέηε ησλ 

side channel attacks πνπ δελ ζηνρεχνπλ ζε αδπλακίεο πνπ ηπρφλ πξνθχπηνπλ ζηνπο ίδηνπο ηνπο 

θξππηνγξαθηθνχο αιγφξηζκνπο, αιιά εθκεηαιιεχνληαη ηηο αδπλακίεο ζηελ εθαξκνγή ηνπο. Μέζνδνη 

θαη ηερληθέο επίζεζεο ζε πνιπαιθαβεηηθνχο αιγφξηζκνπο αληηθαηάζηαζεο:   

«Kasiski „s examination/method», Michigan Technological University, εκεξνκελία πξφζβαζεο 

8/11/2017,  http://pages.mtu.edu/~shene/NSF-4/Tutorial/VIG/Vig-Kasiski.html  

II) Crypto Corner, κία ηζηνζειίδα αθηεξσκέλε ζηελ επεμήγεζε ηνπ ηξφπνπ δνπιεηάο θαη επεμεξγαζίαο 

κίαο πνηθηιίαο θσδηθψλ θαη θξππηνγξαθηθψλ αιγνξίζκσλ, πψο λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ 

θξππηνγξάθεζε θαη απνθξππηνγξάθεζε ελφο κελχκαηνο, θαη ηέινο πψο λα ρξεζηκνπνηνχληαη απηέο νη 

κέζνδνη ζην «ζπάζηκν» θσδηθψλ/θσδηθνπνηήζεσλ πνπ ηπγράλεη θάπνηνο λα ζπλαληήζεη, εκεξνκελία 

πξφζβαζεο 8/11/2017, http://crypto.interactive-maths.com/kasiski-analysis-breaking-the-code.html 

62
 Μία εηζαγσγή ζηε θξππηνγξαθηθή κεραλή Vernam θαη ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο κπνξεί λα βξεζεί 

εδψ, «The Vernam Cipher», Crypto Museum, εκεξνκελία πξφζβαζεο 6/11/2017, 

http://www.cryptomuseum.com/crypto/vernam.htm  

http://pages.mtu.edu/~shene/NSF-4/Tutorial/VIG/Vig-Kasiski.html
http://crypto.interactive-maths.com/kasiski-analysis-breaking-the-code.html
http://www.cryptomuseum.com/crypto/vernam.htm
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Enigma.
63

 Απφ ην ηέινο ηνπ Β‟ παγθνζκίνπ θαη κεηά ε δεκηνπξγία θαη επηθξάηεζε 

ησλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ έρεη αλαβαζκίζεη, θαηά πνιχ, ηελ θξππηνγξαθία ζε 

πςειφηεξα επίπεδα, ηα νπνία ιφγσ θχζεο ηεο εξγαζίαο ζα ήηαλ θαιχηεξν λα 

αλαιπζνχλ απφ πεξηζζφηεξν εμεηδηθεπκέλνπο εξεπλεηέο. 

ηελ πεξίπησζε ηεο ειιεληθήο θξππηνγξαθίαο
64

 ζηα δίθηπα πιεξνθνξίαο ηνπ 

ππνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ηεο επνρήο 1900-1913,
65

 ην θχξην εξγαιείν πνπ 

                                                           
63

 Μία εηζαγσγή ζηε θξππηνγξαθηθή κεραλή Enigma θαη ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο κπνξεί λα βξεζεί 

εδψ, «History of the Enigma», Crypto Museum, εκεξνκελία πξφζβαζεο 6/11/2017, 

http://www.cryptomuseum.com/crypto/enigma/hist.htm  

πσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ γηα εμάζθεζε θαη πξνζνκνηψζεηο ζηηο κεραλέο Vernam & Enigma, 

ζηελ ηζηνζειίδα http://www.dcode.fr γηα ηελ Vernam, εκεξνκελία πξφζβαζεο 8/11/2017,  

http://www.dcode.fr/vernam-cipher θαη γηα ηελ Enigma, εκεξνκελία πξφζβαζεο 8/11/2017, 

http://www.dcode.fr/enigma-machine-cipher  

64
 πσο αλαθέξακε θαη ζηελ Δηζαγσγή ζει. 22, ππνζεκείσζε 31, ν Γ. Φηιάξεηνο ζπλέηαμε 

«Κξππηνγξαθηθφλ Λεμηθφλ» ζηα πξφηππα ηνπ ζπζηήκαηνο F. S. Sittler, ην νπνίν θαη ρξεζίκεπε εθείλε 

ηελ επνρή γηα ζπλελλφεζε θπξίσο ζηε γαιιηθή γιψζζα ζε φιν ηνλ θφζκν. Ζ ινγηθή ηεο 

θσδηθνπνίεζεο ήηαλ απινχζηαηε θαη επέηξεπε ζηνπο ρξήζηεο ηεο, ηελ επηινγή ζηελ ηερλνηξνπία ηεο 

θξππηνγξάθεζεο. Σν ιεμηθφ απνηεινχληαλ απφ 100 ζειίδεο θαη θάζε ζειίδα απφ δχν ζηήιεο 50 

ιέμεσλ ε θάζε κία αξηζκεκέλεο απφ ην 00 έσο ην 99. Ζ αξίζκεζε ησλ ζειίδσλ ήηαλ θελή θαη πνκπφο 

ζε ζπλελλφεζε κε ην δέθηε επέιεγαλ απφ πνην λνχκεξν κεηαμχ 00 θαη 99 ζα μεθηλνχζε ε αξίζκεζε, κε 

ηελ πεξηζηξνθή απφ ην 99 ζην 00 λα είλαη πξνβιεπφκελε θαη απηή. Κάζε ιήκκα είρε ην δηθφ ηνπ 

κνλαδηθφ 4ςήθην θσδηθφ ζην νπνίν αληηζηνηρνχζε (ζπλζεκαηηθφο ζπλδπαζκφο κεηαμχ ζειίδαο θαη 

ιέμεο), κε ηελ θξππηνγξάθεζε λα ζπκβαίλεη πάιη χζηεξα απφ ζπλελλφεζε πνκπνχ θαη δέθηε γηα ην ηη 

ζα ζπκβνιίδεη θάζε ςεθίν (Οη βαζηθνί ζπλδπαζκνί ήηαλ νη εμήο ηέζζεξηο: Οη δχν πξψηνη αξηζκνί ηε 

ζειίδα θαη νη δεχηεξνη ηε ζέζε ηεο ιέμεο, ην αλάπνδν, ν πξψηνο θαη ν ηξίηνο ηε ζειίδα θαη ν δεχηεξνο 

θαη ηέηαξηνο ηε ζέζε θαη ην αλάπνδν. Απφ θεη θαη πέξα ε πνιππινθφηεηα ησλ ζπλδπαζκψλ 

εμαξηηφηαλ απφ ηελ θάζε ζπλελλφεζε). Όζηεξα απφ ελδειερή ειεθηξνληθή έξεπλα βξήθακε ην 

αληίηππν ηνπ ιεμηθνχ απηνχ ζηελ ςεθηαθή βηβιηνζήθε Νενειιεληθψλ πνπδψλ Αλέκε ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, Φηιάξεηνο Γεψξγηνο, Λεμηθόλ Κξππηνγξαθηθόλ, . Κ. Βιαζηφο, Αζήλα, 1889, 

εκεξνκεληα πξφζβαζεο 13/11/2017, http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/f/d/a/metadata-01-

0000455.tkl?dtab=m&search_type=simple&search_help=&display_mode=overview&wf_step=init&sh

ow_hidden=0&number=10&keep_number=&cclterm1=&cclterm2=&cclterm3=&cclterm4=&cclterm5

=&cclterm6=&cclterm7=&cclterm8=&cclfield1=&cclfield2=&cclfield3=&cclfield4=&cclfield5=&ccl

field6=&cclfield7=&cclfield8=&cclop1=&cclop2=&cclop3=&cclop4=&cclop5=&cclop6=&cclop7=&

isp=&search_coll%5Bmetadata%5D=1&&stored_cclquery=&skin=&rss=0&lang=el&ioffset=1&offset

=1  

65
 Δθηφο απφ ηελ επίζεκε θξππηνγξαθηθή αιιεινγξαθία έρνπλ βξεζεί θξππηνγξαθηθνί θψδηθεο γηα 

ηελ επηθνηλσλία αλάκεζα ζε ηδηψηεο. ηo Παξαιεηπόκελα ηνπ Μαθεδνληθνύ Αγώλα από ην αξρείν 

http://www.cryptomuseum.com/crypto/enigma/hist.htm
http://www.dcode.fr/
http://www.dcode.fr/vernam-cipher
http://www.dcode.fr/enigma-machine-cipher
http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/f/d/a/metadata-01-0000455.tkl?dtab=m&search_type=simple&search_help=&display_mode=overview&wf_step=init&show_hidden=0&number=10&keep_number=&cclterm1=&cclterm2=&cclterm3=&cclterm4=&cclterm5=&cclterm6=&cclterm7=&cclterm8=&cclfield1=&cclfield2=&cclfield3=&cclfield4=&cclfield5=&cclfield6=&cclfield7=&cclfield8=&cclop1=&cclop2=&cclop3=&cclop4=&cclop5=&cclop6=&cclop7=&isp=&search_coll%5Bmetadata%5D=1&&stored_cclquery=&skin=&rss=0&lang=el&ioffset=1&offset=1
http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/f/d/a/metadata-01-0000455.tkl?dtab=m&search_type=simple&search_help=&display_mode=overview&wf_step=init&show_hidden=0&number=10&keep_number=&cclterm1=&cclterm2=&cclterm3=&cclterm4=&cclterm5=&cclterm6=&cclterm7=&cclterm8=&cclfield1=&cclfield2=&cclfield3=&cclfield4=&cclfield5=&cclfield6=&cclfield7=&cclfield8=&cclop1=&cclop2=&cclop3=&cclop4=&cclop5=&cclop6=&cclop7=&isp=&search_coll%5Bmetadata%5D=1&&stored_cclquery=&skin=&rss=0&lang=el&ioffset=1&offset=1
http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/f/d/a/metadata-01-0000455.tkl?dtab=m&search_type=simple&search_help=&display_mode=overview&wf_step=init&show_hidden=0&number=10&keep_number=&cclterm1=&cclterm2=&cclterm3=&cclterm4=&cclterm5=&cclterm6=&cclterm7=&cclterm8=&cclfield1=&cclfield2=&cclfield3=&cclfield4=&cclfield5=&cclfield6=&cclfield7=&cclfield8=&cclop1=&cclop2=&cclop3=&cclop4=&cclop5=&cclop6=&cclop7=&isp=&search_coll%5Bmetadata%5D=1&&stored_cclquery=&skin=&rss=0&lang=el&ioffset=1&offset=1
http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/f/d/a/metadata-01-0000455.tkl?dtab=m&search_type=simple&search_help=&display_mode=overview&wf_step=init&show_hidden=0&number=10&keep_number=&cclterm1=&cclterm2=&cclterm3=&cclterm4=&cclterm5=&cclterm6=&cclterm7=&cclterm8=&cclfield1=&cclfield2=&cclfield3=&cclfield4=&cclfield5=&cclfield6=&cclfield7=&cclfield8=&cclop1=&cclop2=&cclop3=&cclop4=&cclop5=&cclop6=&cclop7=&isp=&search_coll%5Bmetadata%5D=1&&stored_cclquery=&skin=&rss=0&lang=el&ioffset=1&offset=1
http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/f/d/a/metadata-01-0000455.tkl?dtab=m&search_type=simple&search_help=&display_mode=overview&wf_step=init&show_hidden=0&number=10&keep_number=&cclterm1=&cclterm2=&cclterm3=&cclterm4=&cclterm5=&cclterm6=&cclterm7=&cclterm8=&cclfield1=&cclfield2=&cclfield3=&cclfield4=&cclfield5=&cclfield6=&cclfield7=&cclfield8=&cclop1=&cclop2=&cclop3=&cclop4=&cclop5=&cclop6=&cclop7=&isp=&search_coll%5Bmetadata%5D=1&&stored_cclquery=&skin=&rss=0&lang=el&ioffset=1&offset=1
http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/f/d/a/metadata-01-0000455.tkl?dtab=m&search_type=simple&search_help=&display_mode=overview&wf_step=init&show_hidden=0&number=10&keep_number=&cclterm1=&cclterm2=&cclterm3=&cclterm4=&cclterm5=&cclterm6=&cclterm7=&cclterm8=&cclfield1=&cclfield2=&cclfield3=&cclfield4=&cclfield5=&cclfield6=&cclfield7=&cclfield8=&cclop1=&cclop2=&cclop3=&cclop4=&cclop5=&cclop6=&cclop7=&isp=&search_coll%5Bmetadata%5D=1&&stored_cclquery=&skin=&rss=0&lang=el&ioffset=1&offset=1
http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/f/d/a/metadata-01-0000455.tkl?dtab=m&search_type=simple&search_help=&display_mode=overview&wf_step=init&show_hidden=0&number=10&keep_number=&cclterm1=&cclterm2=&cclterm3=&cclterm4=&cclterm5=&cclterm6=&cclterm7=&cclterm8=&cclfield1=&cclfield2=&cclfield3=&cclfield4=&cclfield5=&cclfield6=&cclfield7=&cclfield8=&cclop1=&cclop2=&cclop3=&cclop4=&cclop5=&cclop6=&cclop7=&isp=&search_coll%5Bmetadata%5D=1&&stored_cclquery=&skin=&rss=0&lang=el&ioffset=1&offset=1
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ρξεζηκνπνηείην ήηαλ νη αιγφξηζκνη αληηθαηάζηαζεο φπνπ νη κεηαβιεηέο θαη ηα 

θιεηδηά εθθξάδνληαλ κέζσ ηεο «θαζαξήο γιψζζαο» ησλ αξηζκψλ θαη αληηζηνηρνχζαλ 

ζε γξάκκαηα, ζπιιαβέο, ιέμεηο θαη θξάζεηο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. ην εθηελέο 

δίθηπν πξαθηφξσλ κνηξαδφηαλ, αλάινγα κε ηε θχζε ηεο ζέζεο ηνπ θαζελφο, 

θξππηνγξαθηθφ ιεμηθφ κέζσ ηνπ νπνίνπ γηλφηαλ ε κεηαβίβαζε ησλ πιεξνθνξηψλ. Σα 

ιεμηθά ήηαλ δχν εηδψλ, ηα γαιιηθά (ηα νπνία κνηξάδνληαλ θαηά θχξην ιφγν ζηηο 

πξεζβείεο) θαη ηα ειιεληθά (ηα νπνία κνηξάδνληαλ θαηά θχξην ιφγν ζε πξνμελεία, 

ππνπξνμελεία θαη πξάθηνξεο πεδίνπ). Ζ δηαλνκή πνιχ ζπρλά αθνινπζνχζε ηελ εμήο 

πνξεία: Τπνπξγείν, Πξεζβείεο, Γεληθά Πξνμελεία, Πξνμελεία, Τπνπξνμελεία. Σν 

πξψην θξππηνγξαθηθφ ιεμηθφ γηα ηελ ειιεληθή γιψζζα, ην νπνίν βξέζεθε θαηά ηελ 

αξρεηαθή καο έξεπλα νινθιεξσκέλν ζην ηζηνξηθφ αξρείν ηνπ ππνπξγείνπ 

Δμσηεξηθψλ, είλαη ην ζηνηρείν Α΄ κε ρξνλνινγία έθδνζεο ην 1885 ζηελ Αζήλα ζην 

θάθειν ΤΓΗΑ, ΑΚΤ, 1910, (ρ. Αξ), (ρ. Αξ.), ΑΑΚ/Ζ,, Φάθεινο Διιεληθνχ 

Κξππηνγξαθηθνχ Λεμηθνχ Κ.
66

* Σν ζπγθεθξηκέλν θαίλεηαη ζηελ εμέιημε ηεο έξεπλαο 

                                                                                                                                                                      
Πάπινπ θαη Ναηαιίαο Μεια, ηνπ Ηαθψβνπ Αθηζφγινπ απφ ηελ εηαηξεία Μαθεδνληθψλ πνπδψλ, ζει 

141 – 160, ην νπνίν βξέζεθε ςεθηαθά ζηε ζειίδα ePublishing eJournals, εκεξνκελία πξφζβαζεο 

12/10/2017, https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/viewFile/5844/5583.pdf. 

Φαίλεηαη πσο ν Ίσλ Γξαγνχκεο κε ηνλ Παχιν Μειά θαη ην Γεξκαλφ Καξαβαγγέιε είραλ αλαπηχμεη, 

κάιινλ κε πξσηνβνπιία ηνπ Γξαγνχκε, δηθφ ηνπο ηδησηηθφ θξππηνγξαθηθφ θψδηθα ν νπνίνο χζηεξα 

απφ ηελ αξρεηαθή έξεπλα βξέζεθε ζε κία ζεηξά απνδείμεσλ θαηαβνιήο ρξεκαηηθψλ πνζψλ.  Ο 

θξππηνγξαθηθφο θψδηθαο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ήηαλ αιγφξηζκνο αληηθαηάζηαζεο θαη είρε σο βάζε ην 

ιαηηληθφ αιθάβεην. ηεξίδεηαη ζηε ρξήζε (παξάζεζε) γξακκάησλ απφ ην παξαπάλσ αιθάβεην πνπ 

αληηθαζηζηνχλ φια ηα γξάκκαηα ηνπ ειιεληθνχ αιθάβεηνπ, θαζψο θαη ηηο δηθζφγγνπο θαη παξαηίζεηαη 

εδψ: 

α β γ δ ε δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν π ξ ζ η π θ ρ ς σ 
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 Λφγσ έξεπλαο ζην ςεθηαθφ αξρείν ηεο Τπεξεζίαο Γηπισκαηηθνχ & Ηζηνξηθνχ Aξρείνπ ηνπ 

ππνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, νη νδεγίεο ηεο ππεξεζίαο πξνβιέπνπλ ηελ παξαπνκπή κε ηνλ ηξφπν πνπ 

δφζεθε παξαπάλσ: Τπεξεζία Γηπισκαηηθνχ & Ηζηνξηθνχ Aξρείνπ(YΓΗΑ),  Πξνέιεπζε πιηθνχ (πρ. 

Αξρείν Κεληξηθήο Τπεξεζίαο, ΑΚΤ), Έηνο θαηάηαμεο (πρ. 1910), Αξηζκφ Φαθέινπ (πρ. 46), Αξηζκφ 

Τπνθαθέινπ (πρ. 3), εκεξνκελία πξφζβαζεο 5/7/2017,  

http://arxeio.mfa.gr/portal/mfa_help.jsp?locale=el. * Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιηθνχ ηνπ 19νπ αηψλα, 

θαζψο θαη έλα κέξνο ηνπ πιηθνχ ηνπ πξψηνπ κηζνχ ηνπ 20νπ αηψλα, έρεη δηαηεξήζεη ηελ παιαηά 

ηαμηλφκεζή ηνπ, δελ έρεη δειαδή αξηζκεζεί αλά Φάθειν / Τπνθάθειν. ηελ πεξίπησζε απηή ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ ηα πεδία Αξηζκφο Φαθέινπ θαη Αξηζκφο Τπνθαθέινπ είλαη θελά θαη ε παξαπνκπή ζηνλ 

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/viewFile/5844/5583.pdf
http://arxeio.mfa.gr/portal/mfa_help.jsp?locale=el
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πσο έκεηλε ζε ρξήζε ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηηο απαξρέο ηνπ Μαθεδνληθνχ Αγψλα φηαλ νη 

πεξηζηάζεηο έθεξαλ ζην πξνζθήλην ηελ αλάγθε εμέιημεο ζηελ αζθάιεηα ηεο 

πιεξνθνξίαο. 

Οη πξψηεο ζειίδεο ηνπ πεξηέρνπλ ηελ θσδηθνπνίεζε ρξφλσλ, θιίζεσλ θαη 

εγθιίζεσλ γηα ξήκαηα, γελψλ θαη πηψζεσλ γηα νπζηαζηηθά θαη επίζεηα ελψ ππάξρεη 

θαη θσδηθνπνίεζε γηα ηε ρξήζε αξηζκψλ. Γηα παξάδεηγκα, ν θσδηθφο ηεο νξηζηηθήο 

ηνπ Δλεζηψηα ζην πξψην πξφζσπν εληθνχ γηα έλα ξήκα είλαη 400, ελψ ζην ηξίην 

πξφζσπν πιεζπληηθνχ είλαη 404, ελψ ε δνηηθή εληθνχ ελφο αξζεληθνχ επηζέηνπ 

αληηζηνηρεί ζην 521. Οη θσδηθνί απηνί εθαξκφδνληαλ ζην κήλπκα δίπια ζηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο θσδηθνχο ησλ εθάζηνηε ιεκκάησλ ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε 

πεξηγξαθή πξνζψπνπ θαη ρξφλνπ θ.ιπ. ηεο θξππηνγξαθφκελεο ιέμεο.  Σν λνχκεξν 

δέθα έρεη γηα θσδηθφ ην 538, ελψ νη ρηιηάδεο κεηαθξάδνληαη ζε 566 ην νπνίν 

πξνζηίζεηαη ζηνλ αξηζκφ πνπ θαζνξίδεη ην πνζφ ησλ ρηιηάδσλ. ηελ επφκελε ζειίδα 

ηνπ ιεμηθνχ ππάξρεη ε πξφβιεςε γηα ζπγθεθξηκέλεο θξάζεηο νη νπνίεο απνηεινχλ ηηο 

ζπλεζέζηεξεο ζε ρξήζε ζηε δηπισκαηηθή αιιεινγξαθία. Γηα παξάδεηγκα, ε θξάζε 

«παξαθαιείζηε λα αλαθνηλώζεηε πκίλ ηειεγξαθηθώο ην απνηέιεζκα ησλ εκεηέξσλ 

ελεξγεηώλ» θξππηνγξαθείηαη κε ηνλ θσδηθφ 574, ελψ ε θξάζε «εμεηάζαηε θαη 

αλαθέξαηε εκίλ εάλ ε είδεζεο απηή αιεζεύεη» θξππηνγξαθείηαη κε ηνλ θσδηθφ 581 

θ.ιπ. 

Απφ εθεί θαη πέξα μεθηλά ην θχξην ζψκα ηνπ ιεμηθνχ ην νπνίν πεξηέρεη 77 

ζειίδεο. Ξεθηλψληαο αιθαβεηηθά, θάζε ζειίδα πεξηέρεη δχν ζηήιεο 45 ιεκκάησλ κε 

αχμνπζα αξίζκεζε θαη δχν ζειηδνπνηήζεηο, ε πξψηε ζην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο, ε 

νπνία είλαη ε θιαζζηθή αχμνπζα γξακκηθή ζειηδνπνίεζε θαη ε δεχηεξε ε νπνία είλαη 

αλάθαηε θαη είλαη ε θσδηθνπνηεκέλε ζειηδνπνίεζε ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ζηε 

ζπγγξαθή θαη αλάγλσζε ησλ θξππηνγξαθεκέλσλ κελπκάησλ. Γηα παξάδεηγκα ε ιέμε 

«θαηάζθνπνο» βξίζθεηαη ζηε ζειίδα 33, κε θσδηθφ ιήκκαηνο 39 (δειαδή ζηελ 

αξηζηεξή ζηήιε) κε θσδηθφ ζειίδαο 21. 

Ο ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ Άζσο Ρσκαλφο (6.12.1903 – 16.12.1904) επί 

πξσζππνπξγίαο Γεσξγίνπ Θενηφθε, ζπλέηαμε ζηηο 9 Γεθεκβξίνπ 1904 έλα 

εκπηζηεπηηθφ έγγξαθν πξνο απνζηνιή απεπζπλφκελν ζηα ειιεληθά πξνμελεία κε 

αξηζκφ πξσηνθφιινπ 4421, ζην νπνίν αλαθέξεη πσο εθηφο απφ ην θξππηνγξαθηθφ 

                                                                                                                                                                      
ππνθάθειν γίλεηαη κε αλαθνξά ζηελ παιαηφηεξε θαηαινγνγξάθεζε κε βάζε ηηο νδεγίεο ηεο 

ππεξεζίεο.  
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ιεμηθφ γηα ηελ αληαπφθξηζε κε ην ππνπξγείν, εκπεξηέρνλην θαη νη νδεγίεο ζχληαμεο 

θεηκέλνπ ζην εζσηεξηθφ ηνπ εμσθχιινπ.
67

 Ζ θξππηνγξάθεζε ινηπφλ γηλφηαλ σο 

εμήο: αξρηθά πξνηάζζεηαη ν αληίζηνηρνο πξνο ηελ θξππηνγξαθφκελε ιέμε δηςήθηνο 

θσδηθφο, ζηε ζπλέρεηα ην λνχκεξν πνπ δειψλεη ηε ζηήιε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε 

ιέμε θαη ελ ζπλερεία ν δηςήθηνο αξηζκφο πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζπκβνιηθή 

ζειηδνπνίεζε δεκηνπξγψληαο έλαλ πεληαςήθην θσδηθφ. Γηα ηελ θξππηνγξάθεζε 

θπξίσλ νλνκάησλ θαη ζπιιαβψλ πξνηάζζεηαη ν αληίζηνηρνο ηεο ιέμεο δηςήθηνο θαη ν 

αξηζκφο ζειηδνπνίεζεο, δεκηνπξγψληαο ηεηξαςήθην απηή ηε θνξά. Γηα παξάδεηγκα, 

ε ιέμε γλσζηφο θξππηνγξαθείηαη σο 43131 ελψ ην φλνκα Ησάλλεο σο 8369. Καη φπσο 

αλαθέξακε παξαπάλσ, αλάινγα ην πξφζσπν θαη ην ρξφλν, επηζπλάπηνληαη θαη νη 

εηδηθνί ζρεηηθνί θσδηθνί κεηά ηε ιέμε.  

Ζ αληίζηνηρε νδεγία γηα ηα γαιιηθά θξππηνγξαθηθά ιεμηθά γηα ηελ 

επηθνηλσλία κε ηηο πξεζβείεο ε νπνία ζπληάρζεθε ζηηο 2 Φεβξνπαξίνπ 1904 κε 

αξηζκφ πξσηνθφιινπ 381 είρε σο εμήο: αξρηθά πξνηάζζεηαη ν δηςήθηνο πνπ 

αληηζηνηρεί ζηε ιέμε πξνο θξππηνγξάθεζε, ζηε ζπλέρεηα ν θσδηθφο ηεο ζειίδαο ελψ 

ν πέκπηνο αληηζηνηρεί ζην ρξφλν, ζην γέλνο ή ζηνλ αξηζκφ αλάινγα ηε ιέμε. Οη 

ηξηςήθηνη πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ζπιιαβέο, βνεζεηηθά ξήκαηα ή θξάζεηο 

αλαγξάθνληαη κε ηνλ πξψην αξηζκφ ηνπνζεηεκέλν ζην ηέινο, π.ρ. ν ηξηςήθηνο 146 ζα 

κεηαθεξζεί ζην γξαπηφ θείκελν σο 461, ν 634 ζα γξαθεί 346 θαη νχησ θαζεμήο.
68

  

ηηο 2 Απξηιίνπ 1905 ν ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ Αιέμαλδξνο θνπδέο 

(16.12.1904 – 12.6.1905) επί πξσζππνπξγίαο Θεφδσξνπ Γειηγηάλλε έζηεηιε πξνο ηηο 

πξεζβείεο γεληθή νδεγία πεξί θξππηνγξάθεζεο ηεο πιεξνθνξίαο κε Αξηζ. Πξση. 

1244
69

, ζηελ νπνία πξνβιεπφηαλ ε 15
ε
 Απξηιίνπ 1905 σο ελαξθηήξηα εκεξνκελία 

ρξήζεο ηνπ πξφζθαηα απεζηαικέλνπ λένπ γαιιηθνχ θξππηνγξαθηθνχ ιεμηθνχ 

αλάκεζα ζηηο πξεζβείεο θαη ηελ Αζήλα. Παξάιιεια ζπκπεξηιακβάλνληαλ νξηζκέλεο 

ζπζηάζεηο σο πξνο ηε ρξήζε θαη ηελ πξνζηαζία πιεξνθνξίαο, αιιεινγξαθίαο θαη 

ιεμηθνχ: πξψηνλ, Σα ιεμηθά θαη νη νδεγίεο γξαθήο θαη αλάγλσζεο κέζσ απηψλ δελ 

έπξεπε λα βξίζθνληαη εθηεζεηκέλα θαηά ηελ αλάγλσζε ησλ κελπκάησλ, δεχηεξνλ, ηα 

θξππηνγξαθεκέλα κελχκαηα έπξεπε λα θαηαζηξέθνληαη θαη λα αληηθαζίζηαληαη απφ 

θαλνληθά θείκελα γηα αξρεηαθνχο ιφγνπο, ηξίηνλ, ηα ιεμηθά δελ ήηαλ δπλαηφ λα 
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 ΤΓΗΑ, ΑΚΤ, 1908/117.1, Αξ. Πξση. 4421, Ρσκαλφο πξνο Πξνμελεία, Αζήλα, 9 Γεθεκβξίνπ 1904 
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 ΤΓΗΑ, ΑΚΤ, 1908/117.1, Αξ. Πξση. 1244, θνπδέο πξνο Πξεζβείεο, Αζήλα, 2 Απξηιίνπ 1905 
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εμέξρνληαη ησλ πξεζβεηψλ, έπξεπε λα παξακέλνπλ ζην γξαθείν ηνπ αξρεγνχ ηεο 

πξεζβείαο θαη επ‟ νπδελί λα κε ζηέιλνληαλ ζηηο θαηνηθίεο ησλ γξακκαηέσλ γηα 

αλάγλσζε θαη (απν)θξππηνγξάθεζε κελπκάησλ, ηέηαξην, ε θξππηνγξάθεζε έπξεπε 

λα γίλεηαη εληφο ηνπ θηηξίνπ ηεο πξεζβείαο θαη νη δηαδηθαζίεο έπξεπε λα γίλνληαη ελ 

γλψζε ησλ αξρεγψλ ησλ δηπισκαηηθψλ θαηαζηεκάησλ, πέκπην, ν αξρεγφο ηεο 

πξεζβείαο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε φθεηιε, φηαλ ηνπο ζεξηλνχο κήλεο πήγαηλε ζην 

Βφζπνξν, ην ιεμηθφ ην νπνίν παξαιάκβαλε λα ην ηνπνζεηεί ζε θιεηδσκέλν 

ραξηνθχιαθα κε ην θιεηδί θξπκκέλν ζηνλ πξνζσπηθφ ηνπ ρψξν, έθηνλ, νη 

πξνθπιάμεηο απηέο ζεσξνχλην απαξαίηεηεο γηα ην απφξξεην ησλ δηαδηθαζηψλ θαη 

έθιεηλε κε παξάθιεζε ζε  φινπο λα ζπκκνξθσζνχλ κε απηέο, φζα ιεμηθά δελ 

βξίζθνληαλ ζε ρξήζε έπξεπε λα θαηαζηξέθνληαη παξνπζία ησλ αξρεγψλ ησλ 

πξεζβεηψλ. 

Ακέζσο κεηά ηελ απνζηνιή ησλ λέσλ ιεμηθψλ ζηνπο πξννξηζκνχο ηνπο θαη 

ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ παιαηφηεξσλ, φινη νη παξαιήπηεο ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα 

ελεκεξψζνπλ γξαπηψο ην ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ γηα ηελ παξαιαβή ηνπο θαη λα 

ζηείινπλ ηπρφλ δηνξζψζεηο θαη πξνηάζεηο ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηα ιέμε έιεηπε ή 

θάπνηα θξάζε δελ ήηαλ ιεηηνπξγηθή.
70

 

Ζ απμαλφκελε έληαζε ηνπ Μαθεδνληθνχ Αγψλα νδήγεζε ην ππνπξγείν 

Δμσηεξηθψλ ζηε ζπλερή αιιαγή θαη εμέιημε ησλ ιεμηθψλ έηζη ψζηε ήδε ην 1908 λα 

κνηξάδεηαη ζηα πξνμελεία ην ζηνηρείν Δ΄ & Ε΄,
 
φπνπ ην ζηνηρείν Δ΄ ήηαλ ζε ρξήζε 

ζηα πξνμελεία ηεο Ζπείξνπ θαη ηεο Μ. Αζίαο ελψ ην Ε΄ ζηα πξνμελεία ηεο 

Μαθεδνλίαο. ηηο αξρέο ηνπ 1909 ην ζηνηρείν Ε΄ αληηθαηέζηεζε ζπλνιηθά ην ζηνηρείν 

Δ΄.
71

 

  Ζ ζπλερήο ελαιιαγή ιεμηθψλ φπσο είλαη θπζηθφ δελ κπνξνχζε λα απνθχγεη 

ηε ζπκθφξεζε θαη ηε ζχγρπζε κεηαμχ απνζηνιέσλ θαη παξαιεπηψλ. πγθεθξηκέλα 

ζηηο 3/16 Ηνπλίνπ 1909 ν πξέζβεο ζην Βειηγξάδη ελεκέξσλε ην ππνπξγείν 

Δμσηεξηθψλ πσο ηνπ ήηαλ αδχλαηνλ λα αλαγλψζεη ηα ηειεπηαία ηειεγξαθήκαηα πνπ 

έιαβε, αγλννχζε ην ιφγν θαη δήισλε πσο ρξεζηκνπνηνχζε ην ιεμηθφ κε θσδηθφ 
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 Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε εηζαγσγή ζηα θξππηνγξαθηθά ιεμηθά ηεο έλλνηαο 

«Νενηνχξθνο» ε νπνία πξηλ ην 1908 δελ πθίζηαην. 
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2080
72

. ηηο 13 Μαξηίνπ 1910 ν πξφμελνο Αδξηαλνχπνιεο επέζηξεςε 

θξππηνγξάθεκα ζηελ Αζήλα ην νπνίν ηνπ ήηαλ αδχλαην λα δηαβάζεη.
73

 

 Μία αξθεηά ελδηαθέξνπζα εμέιημε ζην ζέκα ηεο επηθνηλσλίαο έιαβε ρψξα ην 

Μάην ηνπ 1910. πγθεθξηκέλα ν Γεληθφο Πξφμελνο ησλ Ησαλλίλσλ Φνξέζηεο
74

 

αλέθεξε ζην ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ πσο ζχκθσλα κε ηελ εγθχθιην ηεο Βαζηιηθήο 

Πξεζβείαο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 944, ε Πχιε απνθάζηζε 

ηελ άξζε ηεο απαγφξεπζεο ηεο ρξήζεο κεηαμχ ηδησηψλ θξππηνγξαθηθψλ 

ηειεγξαθεκάησλ ησλ αληαιιαζζφκελσλ θαη κέζα ζην θξάηνο θαη ζην εμσηεξηθφ. Σν 

Γελ. Πξνμελείν Ησαλλίλσλ άδξαμε, ινηπφλ, ηελ επθαηξία θαη αληάιιαμε 

θξππηνγξαθηθά ηειεγξαθήκαηα κε ην πξνμελείν ηνπ Απιψλα θάλνληαο ρξήζε απηήο 

ηεο επλντθήο απφθαζεο. Ζ πξφηαζή ηνπ, επηθεληξσλφηαλ ζηελ θξππηνγξαθηθή 

επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ πξνμελείσλ ηεο Ζπείξνπ θαη ζηελ ζπιινγή ηεο επηθνηλσλίαο 

απηήο απφ ην πξνμελείν ηεο Πξεβέδεο απφ φπνπ θαη κέζσ ηνπ Αθηίνπ ζα κπνξνχζε 

λα γίλεη ζπλνιηθά ε απνζηνιή ηεο επεηξσηηθήο αιιεινγξαθίαο ζην ππνπξγείν 

Δμσηεξηθψλ. Απηή ε αιιαγή ζα έδηλε ηε δπλαηφηεηα ζην πξνμεληθφ δίθηπν ηεο 

Ζπείξνπ λα αιιειεπηδξά ηαρχηεξα, λα ιακβάλνληαη ακεζφηεξα νη πιεξνθνξίεο ησλ 

εμειίμεσλ ζην πεδίν δξάζεο θαη λα ζπληειεζηεί ε εμνηθνλφκεζε κεγάισλ πνζψλ απφ 

ηνλ πξνυπνινγηζκφ φζνλ αθνξά ηα έμνδα κεηαθνξάο θαη απνζηνιήο. Με ηελ 

ελδερφκελε έγθξηζε ηεο πξφηαζήο ηνπ δεηνχζε ην ζπληνκφηεξν λα ελεκεξσζνχλ ηα 

πξνμελεία ηεο Ζπείξνπ γη‟ απηήλ ηελ εμέιημε.
75

  

 Σν ππνπξγείν αληαπνθξηλφκελν ζηελ επθαηξία πνπ ηνπ παξνπζηάζηεθε 

απνθάζηζε λα εληαηηθνπνηήζεη ην δίθηπν πιεξνθνξηψλ ψζηε λα θαηαζηεί 

πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθφ. Γη‟ απηφ ην ιφγν ζηηο 30 Απγνχζηνπ 1910 ν ππνπξγφο 

Γεκήηξηνο Καιιέξγεο (18.1.1910 – 6.10.1910) επί πξσζππνπξγίαο ηέθαλνπ 
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ζπκβνιή ηνπ ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ αγψλα ππήξμε εμαηξεηηθά ζεκαληηθή. 
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Γξαγνχκε, απέζηεηιε ηελ εγθχθιην κε α.π. 3476 δεηψληαο απφ φιεο ηηο έκκηζζεο θαη 

άκηζζεο πξνμεληθέο αξρέο λα ελεκεξψζνπλ ην ππνπξγείν, κε ηελ πξψηε επθαηξία, γηα 

ην πνηα ιεμηθά βξίζθνληαλ ζηε δηάζεζε θάζε αξρήο θαη γηα ηελ θαηάζηαζή ηνπο.
76

  

 Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο ην ππνπξγείν νδεγήζεθε ζην 

ζπκπέξαζκα πσο ήηαλ επηηαθηηθή ε αλάγθε αλαδηνξγάλσζεο ηνπ δηθηχνπ, θαζψο ε 

λέα θαηάζηαζε επέηξεςε ηελ θξππηνγξαθηθή επηθνηλσλία, κελ, αλάκεζα ζηα 

πξνμελεία, φκσο ε αλνκνηφηεηα ζηελ θαηνρή θαη ρξήζε ησλ ιεμηθψλ, αλά αξρή, 

επέθεξε ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ζχγρπζε θαζψο δελ είρε ππάξμεη πξφβιεςε κέρξη 

εθείλε ηε ζηηγκή γηα επηθνηλσλία ησλ πξνμελείσλ ρσξίο λα πεξλάεη απηή απφ ην 

απαξαίηεην «θηιηξάξηζκα» ησλ ηειεγξαθεκάησλ απφ ην ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ.
77

 

 ηε ζπλέρεηα ζα καο απαζρνιήζεη πξψηνλ, ην ζχλνιν ησλ αξρψλ νη νπνίεο 

αληαπνθξίζεθαλ ζηελ εγθχθιην 3476 θαη νη αλαθνξέο ηνπο ζην ππνπξγείν θαη 

δεχηεξνλ, ε επηηπρήο απνζηνιή θαη ζηηο πξνμεληθέο αξρέο ηνπ λένπ θξππηνγξαθηθνχ 

ιεμηθνχ ζηνηρείν Κ‟ ην νπνίν βξέζεθε θαη απηφ νιφθιεξν θαη απηνχζην ζην θάθειν 

ΤΓΗΑ, ΑΚΤ, 1910, ΑΑΚ/Ζ Φάθεινο Διιεληθνχ Κξππηνγξαθηθνχ Λεμηθνχ Κ κε 

αξηζκφ 5680 θαη ρξνλνινγία έθδνζεο ην έηνο 1909. 

Σν ζηνηρείν Κ΄, φπσο βξέζεθε αηφθην θαηά ηελ αξρεηαθή καο έξεπλα, έρεη 

φιεο ηηο επηινγέο ελζσκαησκέλεο ζην βαζηθφ θνξκφ ηνπ, δχν ζηήιεο αλά ζειίδα, 

θσδηθνχο φξσλ θαη ηηο δχν εηδψλ ζειηδνπνηήζεηο. Σν θαίξην ζηνηρείν αιιαγήο ζηελ 

θξππηνγξάθεζε βξίζθεηαη ζηνλ αιγφξηζκν αληηθαηάζηαζεο, ε θσδηθνπνίεζε ησλ 

φξσλ ζε θάζε ζειίδα δελ είλαη πιένλ γξακκηθή αιιά αλνκνηνγελήο, κε έιιεηςε 

ινγηθήο ζεηξάο ζηελ αξίζκεζε κε βάζε πίλαθα αληηζηνηρίαο κεηαμχ πάγηαο θαη 

ζπκβνιηθήο ζειηδνπνίεζεο ν νπνίνο βξέζεθε ζηνλ ηδην θάθειν.  

Αληηιακβαλφκελν ην ππνπξγείν πσο ε επξεία θξππηνγξαθηθή επηθνηλσλία 

ζηελ νζσκαληθή επηθξάηεηα πεξηειάκβαλε πιένλ πεξηζζφηεξνπο θηλδχλνπο σο πξνο 

ηελ αζθάιεηα ηεο πιεξνθνξίαο, εηνίκαζε ηελ εγθχθιην κε αξ. πξ. 3481 ζηηο 31 

Απγνχζηνπ 1910 θαη ηελ απέζηεηιε κφλν ζηηο βαζηιηθέο πξεζβείεο. ηελ εγθχθιην 

απηή ν ππνπξγφο Καιιέξγεο δήισλε πσο ην, απφ εηψλ, ζχζηεκα θξππηνγξαθηθψλ 
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ιεμηθψλ, κε φιεο ηηο ηξνπνπνηήζεηο ζηε ζειηδνπνίεζε, δελ παξείρε πιένλ ηηο 

απαηηνχκελεο εγγπήζεηο ζρεηηθά κε ην απφξξεην ησλ δηαβηβαδφκελσλ πιεξνθνξηψλ 

θαζψο, θαηλφηαλ πιένλ, ππέξ ην δένλ, πεξίπινθν. Ο ζθνπφο ινηπφλ ηεο εγθπθιίνπ 

ήηαλ λα πξνβνχλ νη πξέζβεηο ζηελ έξεπλα λέσλ κεζφδσλ θξππηνγξάθεζεο θαη ζηε 

ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε θαιχηεξα ζπζηήκαηα θάζε ρψξαο θαη λα 

απνζηείινπλ ζην ππνπξγείν ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο ηνπο κε θάζε 

ιεπηνκέξεηα.
78

  

ην έγγξαθν 3481 αληαπνθξίζεθαλ νη πξέζβεηο ζην Παξίζη, ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε, ζηελ Οπάζηγθηνλ, ζηε Ρψκε, ζην Λνλδίλν, ζην Βεξνιίλν θαη 

ζηελ Αγ. Πεηξνχπνιε, κε βάζε πάληα ηα επξήκαηα ηεο αξρεηαθή καο έξεπλαο. 

ηηο 19 Ηαλνπαξίνπ/1 Φεβξνπαξίνπ ν πξέζβεο Ρσκαλφο ζην Παξίζη
79

 

απέζηεηιε ηελ αλαθνξά ηνπ ζην ππνπξγείν. Αλέθεξε πσο ε αξγνπνξία ηεο απάληεζήο 

ηνπ έγθεηηαη ζην γεγνλφο πσο αλ θαη αλέζεζε ζην Β‟ γξακκαηέα ηεο Πξεζβείαο 

Γειεγηάλλε λα εμεηάζεη φιεο ηηο επηινγέο ζπζηεκάησλ θξππηνγξάθεζεο θαη λα 

ππνβάιεη έθζεζε πεξί απηνχ, ηα απνηειέζκαηα ηεο έθζεζεο δελ ήηαλ ελζαξξπληηθά 

γηα ηελ επηηπρή κεηαβνιή ηνπ, ήδε ,θξαηνχληνο ζπζηήκαηνο θξππηνγξάθεζεο. Γη‟ 

απηφ θαη δελ αληαπνθξίζεθε ακέζσο, αλακέλνληαο λέεο πιεξνθνξίεο θαη ζεηηθφηεξα 

απνηειέζκαηα. Γπζηπρψο ε επηηπρία ηεο έξεπλαο δελ θξίζεθε δπλαηή γη‟ απηφ θαη ε 

γαιιηθή αληαπφθξηζε ζην 3481 πεξηνξίζηεθε ζηελ ππνβνιή ηεο πξνβιεκαηηθήο 

έθζεζεο ηνπ θ. Γειεγηάλλε.
80

  

ηηο 18 επηεκβξίνπ 1910, ν πξέζβεο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ελεκέξσλε ην 

ππνπξγείν πσο παξ‟ φιεο ηηο πξνζπάζεηεο θαη ηηο πξνπαξαζθεπαζηηθέο ηνπ ελέξγεηεο 

πξνο ηε ιήςε ησλ απαηηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ, νη δπζρέξεηεο πνπ αληηκεηψπηζε ήηαλ 

αδχλαην λα θακθζνχλ ψζηε λα βξεζεί ζε ζέζε λα εθηειέζεη απνηειεζκαηηθά ηηο 

δνζείζεο εληνιέο.
81
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Ο πξέζβεο ζηελ Οπάζηγθηνλ ζηηο 20 επηεκβξίνπ/3 Οθησβξίνπ 1910 εληφο 

ηεο αλαθνξάο ηνπ πεξηέγξαςε ην ηξφπν θαη ηε βάζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

θξππηνγξάθεζεο ηνπ State Department, χζηεξα απφ ηελ ζεηηθή αληαπφθξηζε ζην 

αληίζηνηρν αίηεκα ηνπ δηεπζχλνληα ηνπ ππνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ. Κάζε θσδηθφο 

απνηειείην απφ πέληε ςεθία. Σν ιεμηθφ ήηαλ νγθψδεο κε πάξα πνιιέο ιέμεηο θαη 

θξάζεηο είηε θαζεκεξηλνχ είηε πην επίζεκνπ ραξαθηήξα. Ζ ζειίδσζε γηλφηαλ κε 

αχμνπζα ζεηξά, φκσο μεθηλνχζε απφ ην 100 ψζηε φινη νη αξηζκνί ζειίδσλ λα είλαη 

ηξηςήθηνη. πσο θαη ε ειιεληθή θξππηνγξαθηθή ηερλνηξνπία, νη θσδηθνί ησλ ιέμεσλ 

ήηαλ δηςήθηνη νη νπνίνη καδί κε ησλ θσδηθφ ζειίδαο ζπκπιήξσλαλ ηνλ πεληαςήθην 

θσδηθφ. Αξθεηέο θνξέο πηνζεηνχληαλ παξαπιαλεηηθέο ηερληθέο γηα ηελ πεξαηηέξσ 

πξνζηαζία ηεο πιεξνθνξίαο. Πνιχ ζπρλά κέζα ζηε ζειίδσζε ηνπ ιεμηθνχ 

παξαιείπνληαη νιφθιεξα ζχλνια αξηζκψλ ή άιιεο θνξέο μεθηλάεη αλάπνδα απφ ην 

ηέινο πξνο ηελ αξρή. Δπίζεο ππάξρεη πξφβιεςε ψζηε ν αξηζκφο ζειίδαο ζην θείκελν 

λα γξάθεηαη αλάπνδα, πρ. απφ 325 ζε 523. Σέινο, πνηθίιεη ε ζέζε ηνπ δηςήθηνπ ηεο 

ιέμεο φπνπ άιιεο θνξέο επηηάζζεηαη θαη άιιεο πξνηάζζεηαη θαηά ηε δεκηνπξγία ηνπ 

πεληαςήθηνπ. Δπηζεκαίλεη, πάλησο, ν ίδηνο πσο απηφ ην ζχζηεκα πξνυπνζέηεη 

εμαηξεηηθή νξγαλσηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ θέληξνπ, απνζηνιέσλ θαη παξαιεπηψλ 

γηα λα απνθεπρζεί ηπρφλ ζχγρπζε ζηηο, επηπιένλ, κεζφδνπο πξνζηαζίαο.
82

 

ηηο 27 επηεκβξίνπ/10 Οθησβξίνπ 1910 ν πξέζβεο ζηε Ρψκε Καξαπάλνο 

απέζηεηιε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο ηνπ ζην ππνπξγείν.
83

 πσο ηνλ 

πιεξνθφξεζε δηά επγεληθήο ρνξεγίαο ν Γηεπζπληήο ηνπ αξκφδηνπ γξαθείνπ, 

ζχκβνπινο πξεζβείαο θ. G. Voltatorni, ην ζχζηεκα γηα φιεο ηηο πξνμεληθέο θαη 

δηπισκαηηθέο αξρέο ηεο Ηηαιίαο βαζηδφηαλ ζε θξππηνγξαθηθφ ιεμηθφ ην νπνίν δελ 

ρξεζηκνπνηνχζε θιεηδί νχηε κεηαζηξνθή ησλ αξηζκεηηθψλ νκάδσλ είηε θαηά ηελ 

θξππηνγξάθεζε είηε θαηά ηελ αλάγλσζε. Βαζηδφηαλ πάλσ ζηελ παιαηά κέζνδν κε 

ηελ πξνζσλπκία «Systeme des dictionnaires chiffrants et dechiffrants».  

Σν, ελ ιφγσ, ιεμηθφ πεξηιακβάλεη 31.500 ιέμεηο, θξάζεηο ή ρξφλνπο ξεκάησλ 

θαη δηαηξείηαη ζε δχν ηεχρε πξνο θξππηνγξάθεζε «chiffrant» θαη αλάγλσζε 

«dechiffrant». ην πξψην ππάξρνπλ φιεο νη εθθξάζεηο κε αιθαβεηηθή ζεηξά κε 
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αληίζηνηρε αξηζκεηηθή θσδηθνπνίεζε, ελψ ζην δεχηεξν, θάζε ζειίδα ρσξίδεηαη ζε 

δχν ζηήιεο, φπνπ ζηελ πξψηε ππάξρνπλ νη αξηζκεηηθέο θσδηθνπνηήζεηο θαη ζηελ 

δεχηεξε ε θάζε ιέμε πνπ αληηζηνηρεί ζε απηέο. Σν πξνθείκελν ζχζηεκα δίλεη θάζε 

εγγχεζε απνξξήηνπ ησλ δηαβηβαδφκελσλ πιεξνθνξηψλ θαη έρεη ζπγθξηηηθφ 

πιενλέθηεκα ηαρχηεηαο ζηε ζχληαμε θαη ζηελ αλάγλσζε. Οη Ηηαινί δειψλνπλ 

πεξήθαλα φηη νπδέπνηε έπεζε ζηελ αληίιεςή ηνπο θξππηνγξάθεκα ηηαιηθήο αξρήο ην 

νπνίν δηαβάζηεθε ρσξίο ιεμηθφ. 

Ο Καξαπάλνο επίζεο πξφηεηλε ηε κειέηε ηνπ ηειεηφηαηνπ ζπζηήκαηνο 

πξνζηαζίαο εκπνξηθήο θαη ηδησηηθήο αιιεινγξαθίαο πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ακεξηθαληθφ 

ηειεγξαθηθφ θψδηθα θαη δεκνζηεχηεθε κε ηίηιν Western Union telegraphic code
84

 

απφ ηελ International Cable directors Company New York. Ο ηφκνο απηφο 

πεξηιακβάλεη πιήζνο θξάζεσλ νη νπνίεο αληηθαζίζηαληαη απφ ηε ρξήζε κίαο κφλν 

ιέμεο. Ζ βάζε ηνπ ζπζηήκαηνο έγθεηηαη ζηε παξάζεζε θξάζεσλ, κέζα ζηηο φπνηεο ε 

ιέμε πνπ ηειηθά ρξεζηκνπνηείηαη απνηειεί ηελ θχξηα έλλνηα ψζηε λα απνδίδνληαη ζε 

κηθξέο πεξηφδνπο ησλ 7-8 ιέμεσλ θξάζεηο 70 ή 80 ιέμεσλ. Σέινο, ν ίδηνο επηζχλαςε 

εγθπθιίνπο ηνπ εηδηθνχ απηνχ γξαθείνπ πξνο ηηο ηηαιηθέο αξρέο πνπ βξίζθνληαη ζην 

εμσηεξηθφ ζηελ ηηαιηθή γιψζζα νη νπνίεο πεξηέρνπλ κειέηεο θαη νδεγίεο 

θξππηνγξάθεζεο, αλάγλσζεο θαη δηφξζσζεο ιαζψλ θαη παξαιείςεσλ θαη 

επηζπλάπηνληαη ζηελ αλαθνξά ηνπ. 

ηηο 23 Ννεκβξίνπ 1910 ν πξέζβεο ζην Βεξνιίλν αλέθεξε πσο γλσξίδεη έλα 

εμεηδηθεπκέλν γξαθείν ζην Ακβνχξγν ην νπνίν δνπιεχεη απνθιεηζηηθά κε ηε ζχληαμε 

θαη δεκηνπξγία θξππηνγξαθηθψλ ιεμηθψλ.
85

 ηηο 2 Γεθεκβξίνπ ζηάιζεθε 

ηειεγξάθεκα ζηνλ Έιιελα πξφμελν ζην Ακβνχξγν, φπνπ ηνλ πξνέηξεπε, θάησ απφ 

πάζα κπζηηθφηεηα θαη επ νπδελί, λα αθήζεη λα ελλνεζεί φηη πξφθεηηαη γηα ελδηαθέξνλ 

ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο, λα έξζεη ζε επαθή κε απηφ ην γξαθείν θαη λα απνζπάζεη 
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πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην είδνο ησλ ζπγθξνηνχκελσλ ιεμηθψλ θαη ηνπο φξνπο 

πψιεζεο απηψλ.
86

 

Σέινο ν πξέζβεο ζηελ Αγ. Πεηξνχπνιε ζηηο 2 Ηαλνπαξίνπ 1911 έζηεηιε ηελ 

αλαθνξά ηνπ ζην ππνπξγείν ρσξίο φκσο λα πεξηιακβάλεηαη θάπνηα ζεκαληηθή 

πιεξνθνξία. Οη Ρψζνη ρξεζηκνπνηνχζαλ 6 θξππηνγξαθηθνχο θψδηθεο ζηα ξσζηθά θαη 

ζηα γαιιηθά, φκσο ήηαλ εμαηξεηηθά πεξίπινθνη θαη φιεο νη αιιαγέο, εμειίμεηο θαη 

κεηαξξπζκίζεηο ησλ ιεμηθψλ ηνπο ζεσξνχλην απφξξεηεο. Σν πξνζσπηθφ πνπ δνχιεπε 

πάλσ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα ήηαλ αξθεηά πεξηνξηζκέλν ζε πξφζσπα, ελψ δελ ππήξραλ 

θαη ηδηψηεο, εξγαδφκελνη ζηνλ ηνκέα εθπφλεζεο θξππηνγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ.
87

  

Ζ εμέιημε ησλ ιεμηθψλ ζπλερίζηεθε θαζψο ζηα ηέιε ηνπ 1911 νη ππεξεζίεο 

είραλ ζηελ θαηνρή ήδε ηα ζηνηρεία Λ΄ θαη Μ΄,
88

 κεηεμειίμεηο ηνπ Κ΄. Πην 
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 ΑΚΤ, 1910/Α/12, (ρ. Αξ. Πξση.), Καιιέξγεο πξνο ην ελ Ακβνχξγσ Γεληθφ Πξνμελείν ηεο Α. Μ., 

Αζήλα, 2/15 Γεθεκβξίνπ 1910 

87
 ΤΓΗΑ, ΑΚΤ, 1900/Α/12, Αξ. Πξση. 781 Α-12, Πξεζβεία Αγίαο Πεηξνχπνιεο (δπζαλάγλσζην 

επψλπκν) πξνο ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ, Αγ. Πεηξνχπνιε, 2 Ηαλνπαξίνπ 1911 

88
 Γηα λα πξνρσξήζεη ζηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ιεμηθψλ ην ππνπξγείν απέζηεηιε ζηα πξνμελεία 

ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο ζρεηηθά θαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε θαη κε ηελ αζθάιεηα ησλ ππνινίπσλ 

δηαδηθαζηψλ. Α) Σα θξππηνγξαθηθά ιεμηθά είλαη αλαγθαίν λα θπιάζζνληαη ζε αζθαιέο κέξνο κε 

πξνζσπηθή επζχλε ηεο Πξνμεληθήο Αξρήο θαη λα κε παξαδίδνληαη ζε ππαιιήινπο νη νπνίνη δελ έρνπλ 

εηζαρζεί ζηελ ππεξεζία κέζσ εμεηάζεσλ. Έρεη πεξηέιζεη εηο γλψζε ηνπ ππνπξγείνπ πσο ζε νξηζκέλα 

πξνμελεία ηα ιεμηθά βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ηνπ πξψηνπ ηπρφληα, πξέπεη λα ηηκσξνχληαη 

απζηεξφηαηα απηέο νη ακέιεηεο δηφηη δηαθπβεχνληαη χςηζηα εζληθά ζπκθέξνληα. Σα ηειεγξαθήκαηα 

πνπ ιακβάλνπλ νη Αξρέο πξέπεη λα αληηγξάθνληαη απηνζηηγκεί, αιιάδνληαο ελ κέξεη – εί δπλαηφλ- ηελ 

ζχληαμε απηψλ θαη αληηγξαθέληα ηειεγξαθήκαηα θαη έγγξαθα λα θαηαζηξέθνληαη δηά ππξφο, ηέινο 

απαγνξεχεηαη  ξεηψο ε δηαθχιαμε θξππηνγξαθηθψλ εγγξάθσλ θαη ε κεηάθξαζή ηνπο. Β) Έρεη 

παξαηεξεζεί ην θαηλφκελν πσο αξθεηνί θξππηνγξάθνη κπεξδεχνπλ παζεηηθνχο κε ελεξγεηηθνχο 

ζρεκαηηζκνχο ξεκάησλ, επεηδή κε ην λέν Λεμηθφ εηζάγνληαη θαη θαηαθαηηθνί θαη αξλεηηθνί ηχπνη 

ζηνπο ζρεκαηηζκνχο πξέπεη λα θαηαβιεζεί πάζα κέξηκλα δη‟ απνθπγή ζπγρχζεσλ. Γ) Οη 

θξππηνγξάθνη ρξεζηκνπνηνχλ ηα κφξηα «ζα, λα» γηα λα ζρεκαηίζνπλ ην κέιινληα ηεο νξηζηηθήο, ηνλ 

ελεζηψηα θαη ηνλ αφξηζην ηεο ππνηαθηηθήο ππνρξεψλνληαο ην Κξάηνο εηο εληειψο άζθνπε δαπάλε. 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ππάξρεη ν πίλαθαο ρεκαηηζκνχ Ρεκάησλ θαη θάζε πξφζσπν θαη ρξφλνο έρνπλ ηε 

δηθηά ηνπο μερσξηζηή θσδηθνπνίεζε θάζε θξππηνγξάθνο κπνξεί λα παξαπέκςεη ρσξίο ηε ρξήζε ησλ 

κνξίσλ. Γ) Οπζηψδεο δεκία ζην Κξάηνο πξνθαιεί ε ζπλερήο παξάζεζε άξζξσλ ζηα ηειεγξαθήκαηα. 

Οη ζπληάθηεο ησλ κελπκάησλ είλαη αλαγθαίν λα θαηαβάινπλ πάζα κέξηκλα ψζηε λα απνθεχγνληαη 

πξνο απνθπγή νηηδήπνηε πεξηηηνχ, εηδηθά άξζξσλ, ηα νπνία έηζη θαη αιιηψο κπνξεί λα πξνζζέζεη 

αξγφηεξα ζηελ απνθξππηνγξάθεζε ν κεηαθξαζηήο ηνπ κελχκαηνο. Πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηνχλ 

απηέο νη δαπάλεο ζην λέν ιεμηθφ βξίζθνληαη θσδηθνπνηεκέλνη ζπλδπαζκνί πξνζέζεσλ θαη ζπλδέζκσλ. 
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ζπγθεθξηκέλα ζηηο 15 Ηαλνπαξίνπ 1911 ν ππνπξγφο Ησάλλεο Γξππάξεο (18.10.1910 – 

29.4.1912) ζηελ θπβέξλεζε Βεληδέινπ (6.10.1910 – 25.2.1915) απέζηεηιε ζηα 

πξνμελεία κχξλεο, Ησαλλίλσλ, Διαζζψλνο, Ηθνλίνπ, Απιψλα, Αξγπξνθάζηξνπ, 

Βεξαηίνπ, Πξεβέδεο, Γπξξαρίνπ, Καβάιαο, Θεζζαινλίθεο, Γεδεαγάηο θαη Ραηδεζηνχ 

ζηε ζρεηηθή κε ηελ αιιεινγξαθία κε ην Γεληθφ Δπηηειείν ηξαηνχ εγθχθιην 23225, 

ην θξππηνγξαθηθφ ιεμηθφ ζηνηρείν Λ θαη ηε ζπλνδεπηηθή ηνπ επηζηνιή κε αξ. πξ. 

1093 Α13.  

Σν ζηνηρείν Λ ζπληάρζεθε ψζηε λα είλαη πην εχθνιε ε ρξήζε ηνπ απφ φζα 

βξίζθνληαλ κέρξη ηφηε ζε ηζρχ θαζψο θαηαξγήζεθε ε ζπκβνιηθή ζειηδνπνίεζε, 

νπφηε ζηελ θξππηνγξάθεζε ηνπ κελχκαηνο ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ κφλν ε πξαγκαηηθή 

ζειηδνπνίεζε. Ζ επηθνηλσλία κε ην επηηειείν ζα γηλφηαλ πιένλ απνθιεηζηηθά κέζσ 

ηνπ λένπ ιεμηθνχ θαη γηα ηα απφξξεηα πξνο ην ππνπξγείν έγγξαθα. Γη‟ απηφ ζα 

έπξεπε ε επηθεθαιίδα λα γξάθεη «Πξνο ην Β. επί ησλ Δμσηεξηθώλ Τπνπξγείνλ» θαη 

πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί ππ‟ φςηλ απφ ην επηηειείν ζα έπξεπε επίζεο λα βξίζθεηαη 

ζηελ επηθεθαιίδα θξππηνγξαθεκέλε ε θξάζε «Γηα ηελ επηηειηθήλ ππεξεζίαλ».
89

 

Με ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ έλαξμε ησλ Βαιθαληθψλ Πνιέκσλ ην βάξνο ηεο 

επηθνηλσλίαο έπεζε πάλσ ζηελ επηηειηθή ππεξεζία ηνπ ζηξαηνχ θπξίσο ζην 

Μαθεδνληθφ κέησπν φπνπ ε πξνέιαζε ππήξμε ζρεηηθά ηαρεία, φκσο νη θαηαζθνπηθέο 

δηεξγαζίεο ζην κέησπν ηεο Ζπείξνπ δελ παξέθθιηλαλ απφ ηα κνηίβα ηνπ ππνπξγείνπ 

                                                                                                                                                                      
Δ) Ο πέκπηνο αξηζκφο ζηνλ θσδηθφ πξέπεη λα πξνζηίζεηαη κφλν ζηηο ηεηξαςήθηεο νκάδεο (γη‟ απηφ θαη 

ιέγεηαη πέκπηνο), δπζηπρψο αξθεηνί ζπληάθηεο θπξίσο ζηα Γεληθά Πξνμελεία πξνζζέηνπλ απηφλ ηνλ 

αξηζκφ θαη ζε ηξηςήθηεο νκάδεο δεκηνπξγψληαο λέεο ιέμεηο θαη παξαπέκπνληαο ην κεηαθξαζηή ζε 

άιιεο ιέμεηο δεκηνπξγψληαο πξνβιήκαηα ζηελ αλάγλσζε. Σ) Σέινο έλα πάξα πνιχ ζεκαληηθφ 

δεδνκέλν είλαη ε ακέιεηα ζηελ πξνζζήθε ηεο νκάδαο ησλ ηξηψλ κεδεληθψλ «000» ζηελ αξρή ηνπ 

ηειεγξαθήκαηνο ε νπνία δειψλεη πσο ην ζπγθεθξηκέλν κήλπκα ζα δηαβηβαζηεί ζπγρξφλσο θαη ζην 

ππνπξγείν θαη ζηε Βαο. Πξεζβεία ηεο Κσλ/πνιεο. Έηζη παξαηεξνχληαη θαη ζπγρχζεηο θαη δαπάλεο 

φηαλ πνιιέο θνξέο ε Πξεζβεία ε ην ππνπξγείν αληαιιάζζνπλ ηειεγξαθήκαηα ηα νπνία ήδε 

βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ηνπο. Σν λέν ιεμηθφ εηζάγεη θαη ηελ νκάδα ησλ ηεζζάξσλ κεδεληθψλ «0000» 

κέζσ ηεο ρξήζεο ηεο νπνία δειψλεηαη πσο απνζηέιιεηαη ηαπηφρξνλα ην ηειεγξάθεκα θαη ζην 

ππνπξγείν θαη ζηελ πξεζβεία θαη ζην γελ. Πξνμελεην (Ησαλλίλσλ γηα ηελ Ήπεηξν θαη Θεζζαινλίθεο 

γηα ηελ Μαθεδνλία θ.ιπ.). Σν ππνπξγείν ινηπφλ είλαη δηαηεζεηκέλν λα θαηαινγίζεη εηο βάξνο ηνπ 

ζπληάθηε θάζε έμηξα δαπάλε πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ παξάιεηςε ησλ ζπλζεκαηηθψλ νκάδσλ. ΤΓΗΑ, 

ΑΚΤ, 1991/54.4 Αξ. Πξση. 16773 Α-12, Γξππάξεο πξνο φιεο ηηο ελ Σνπξθία θαη Βνπιγαξία 

Πξνμεληθέο Αξρέο, ζηα Γελ. Πξνμελεία Αιεμάλδξεηαο, Μαζζαιίαο, Οδεζζνχ θαη ζηα Πξνμελεία 

Ρνπκαλίαο, Αζήλα, 29 Ηνπλίνπ 1911 
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Δμσηεξηθψλ θαζψο ην δίθηπν πιεξνθνξίαο κέζσ ηεο Ζπεηξσηηθήο Δηαηξείαο (ή 

Ζπεηξσηηθνχ Κνκηηάηνπ) ζπλέβαιε απνθαζηζηηθά ζηελ επηηπρία ηεο εθζηξαηείαο κε 

ηελ ηειηθή παξάδνζε ησλ Ησαλλίλσλ. 
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Κεθάλαιο Β.  

 Γίκηςα Πληποθοπίαρ και ΄Δνοπλα ώμαηα: οι ππωηαγωνιζηέρ ηος 

Μακεδονικού και ηος Ζπειπωηικού Εηηήμαηορ   

 

Οι πποπαγανδιζηικέρ ππωηοβοςλίερ ηων βαλκανικών κπαηών και η ένοπλη 

δπάζη ηοςρ ζηη μακεδονική και ηπειπωηική ενδοσώπα μέσπι και ηο ξέζπαζμα 

ηος κινήμαηορ ηων Νεόηοςπκων  

 

ηαλ αλαθεξφκαζηε ζηε Μαθεδνλία ησλ αξρψλ ηνπ 20νπ αηψλα, ελλννχκε ηα 

βηιαέηηα ηεο Θεζζαινλίθεο, ηνπ Μνλαζηεξίνπ θαη ησλ θνπίσλ,
90

 δειαδή ην θχξην 

αληηθείκελν ησλ αληαγσληζκψλ αλάκεζα ζηα βαιθαληθά θξάηε ππφ ηηο παηξνλίεο θαη 

ηα πςειά ζπκθέξνληα ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ ηεο επνρήο. Έιιελεο, έξβνη θαη 

Βνχιγαξνη ζεσξψληαο ηε Μαθεδνλία αλαπφζπαζηε εδαθηθή θαη πνιηηηζκηθή ηνπο 

ζπλέρεηα (Κιαζηθή Αξραηφηεηα θαη Βπδαληηλή παξάδνζε, Παιαηά εξβία θαη 

Μεγάιε Βνπιγαξία αληίζηνηρα) επηδφζεθαλ ζε έλαλ πνιχ ζθιεξφ αληαγσληζκφ 

κεηαμχ ηνπο θαη ηαπηφρξνλα ελαληίνλ ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, ε νπνία 

αξθεηέο θνξέο έπαημε θαη ην ξφιν ηνπ «δηαηηεηή» αλάινγα πξνο ηα ζπκθέξνληά ηεο.
91

 

Σν ηέινο ηνπ 19νπ αηψλα, φπσο αλαθέξακε, βξήθε κία Διιάδα πνιπεπίπεδα 

θαηεζηξακκέλε, ε νπνία αδπλαηνχζε λα αθνινπζήζεη ηνλ πξνπαγαλδηζηηθφ ξπζκφ 

ησλ αληαγσληζηψλ ηεο, ζε αληίζεζε κε ηε Βνπιγαξία ε νπνία, θάλνληαο ρξήζε ησλ 

επλντθψλ δηεζλψλ ζπγθπξηψλ, αξγά θαη ζηαζεξά έρηηδε ηα δίθηπά ηεο, νξγαλψζεσλ 

θαη πιεξνθνξηψλ, πξνεηνηκάδνληαο εδάθε θαη πιεζπζκνχο γηα ηελ ππαγσγή ηνπο 

ζηνλ έιεγρφ ηεο. 

Με βαζηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, ζε εθείλε ηελ πξψηκε θάζε, ηελ πνιηηηζκηθή 

πξνζέγγηζε κέζσ ηεο παηδείαο θαη ηεο ζξεζθείαο, ε βνπιγαξηθή πιεπξά επηδφζεθε ζε 

πξνζπάζεηεο απφζπαζεο καθεδνληθψλ, θπξίσο ζιαβφθσλσλ, πιεζπζκψλ απφ ηνλ 
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 ε αξθεηεο πεξηπηψζεηο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ζεσξείηαη 4
ν
 βηιαέηη εθείλν ηεο  Αδξηαλνχπνιεο, 

αλ θαη πεξηέρεηαη ζην γεσγξαθηθφ ρψξν ηεο Θξάθεο, ελψ θαη ην βηιαέηη ησλ θνπίσλ ζπρλά απαληάηαη 

θαη σο βηιαέηη ηνπ Κνζφβνπ. Γηα ηελ δηνηθεηηθή δηαίξεζε θαη νξγάλσζε ηεο Μαθεδνλίαο πξβι. 

Paillarès Michel, Ζ Μαθεδνληθή Θύειια: Σα πύξηλα ρξόληα 1903 – 1907, Καξδηφιαθα Β. (κηθξ), 

Σξνραιία, Αζήλα, 1994, ζει. 9 – 15  

91
 Hall C. Richard, «Bulgaria», International Encyclopedia of the First World War, εκεξνκελία 

πξφζβαζεο 16/4/2018, https://encyclopedia.1914-1918-online.net/article/bulgaria  

https://encyclopedia.1914-1918-online.net/article/bulgaria
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έιεγρν ηνπ Παηξηαξρείνπ θαη ππαγσγήο ηνπο ζηελ εμαξρηθή ζθαίξα επηξξνήο. Έλα 

ρξήζηκν εξγαιείν ζηα ρέξηα ηνπο απνηέιεζε ζρεηηθφο λφκνο ηεο Οζσκαληθήο 

Απηνθξαηνξίαο φπνπ γηα λα επηηεπρζεί ε απνκάθξπλζε κηαο θνηλφηεηαο απφ ην 

Παηξηαξρείν ρξεηαδφηαλ ν πξνζεηαηξηζκφο ησλ 2/3 ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ζηελ 

Δμαξρία.
92

 Ζ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ ζα επέηξεπε ην δηνξηζκφ εμαξρηθψλ ηεξέσλ 

θαη δαζθάισλ θαη απνηεινχζε κία ηδαληθή βάζε γηα ην κεηέπεηηα εθβνπιγαξηζκφ ησλ 

θνηλνηήησλ απηψλ. ηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ ν εθθιεζηαζηηθφο ραξαθηήξαο ησλ 

θηλήζεσλ απηψλ αληηθαηαζηάζεθε απφ πνιηηηθέο πξνπαγαλδηζηηθέο πξαθηηθέο, πνιχ 

ζπρλά ζπλνδεπφκελεο απφ εμεγεξηηθέο δηαζέζεηο.
93

  

Σν απνηέιεζκα ησλ πξψηκσλ απηψλ ελεξγεηψλ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί 

ελζαξξπληηθφ αιιά δηφινπ απνθαζηζηηθφ. Καη απηφ δηφηη νη Οζσκαλνί σο αξρή, αλ 

θαη ζε ηαξαγκέλεο επνρέο ήηαλ αδίζηαθηνη θαη επηδίδνληαλ ζε ζεξησδίεο θαη θάζε 

είδνπο ζθιεξά αληίπνηλα, ζε εηξεληθνχο θαηξνχο ήηαλ αξθεηά επλντθά δηαθείκελνη 

ζηε δσξνδνθία θαη ζπλππήξραλ ζρεηηθά ήξεκα κε ηνπο ρξηζηηαλνχο, εηδηθά ζηα κηθηά 

ειιελνηνπξθηθά ρσξηά θαη πνιχ δχζθνια παηξηαξρηθνί πιεζπζκνί ζα κπνξνχζαλ λα 

μεζεθσζνχλ ππφ απηή ηελ πξνπαγάλδα ελαληίνλ ησλ Σνχξθσλ. Αθφκε θαη ζηα ρσξηά 

πνπ εγθαηαζηάζεθε ηζρπξφηεξε ε εμαξρηθή εμνπζία, δε ζηακάηεζαλ λα ππάξρνπλ 

κεηνςεθίεο παηξηαξρηθψλ, ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο αξθεηά ηζρπξέο.
94

 

Δπηπιένλ, ε ίδηα ε θχζε ηνπ εμαξράηνπ δε θάληαδε πνιχ δειεαζηηθή γηα ηνπο 

ζιαβφθσλνπο καθεδνληθνχο πιεζπζκνχο, θαζψο δελ είρε θάηη θαηλνχξγην λα 

πξνζθέξεη ζρεηηθά κε ζξεζθεπηηθέο ηδέεο, δηδαρέο ή κπζηεξηαθέο ηειεηνπξγίεο. 

πνηα, ηπρφλ, παξεγνξηά έβξηζθαλ νη ιαβνκαθεδφλεο ζηελ νξζφδνμε παηξηαξρηθή 

πιεπξά ππήξρε θαη ζηελ εμαξρηθή, ζπρλά ην ίδην αθαηάιεπηε γηα ηνπο ίδηνπο κε ηελ 

ειιεληθή.
95

 Καηά ζπλέπεηα, ην δέιεαξ ηεο αιιαγήο δε ζπγθίλεζε ηηο κάδεο νχηε φκσο 

θαηάθεξε λα αγγίμεη θαη ηνπο ζθεπηηθηζηέο. 
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Παξ‟ φια απηά ε εμέιημε ηεο εμαξρηθήο θίλεζεο δελ άξγεζε λα πξνθαιέζεη 

αλεζπρία ζηελ Αζήλα θαη ζην Βειηγξάδη. Με πξσηνβνπιία ηεο εξβίαο, νη δχν 

δπλάκεηο κπήθαλ ζε δηαδηθαζία ζπλνκηιηψλ αλάκεζα ζηνλ Ηνχλην ηνπ 1890 θαη ζην 

Γεθέκβξην ηνπ 1892, κε ηε βαζηθή ηδέα ηεο πξνζέγγηζεο λα βαζίδεηαη ζηελ 

επαλαθνξά ηεο Μαθεδνλίαο ζηελ εθθιεζηαζηηθή ελφηεηα ππφ ηε ζθέπε ηνπ 

Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ. 

Σν ζρέδην δξάζεο πνπ πξνζέθεξαλ νη έξβνη ζηνπο Έιιελεο ήηαλ λα 

ζηεξίμνπλ νη ηειεπηαίνη ηελ πξνπαγάλδα ησλ πξψησλ, ε νπνία ζπλίζηαην ζηελ 

παξαδνρή φηη ζηε Μαθεδνλία ππήξραλ κφλν έξβνη θαη Έιιελεο, «αλερφκελνη» 

ηαπηφρξνλα κε ηηο επινγίεο ηνπ παηξηαξρείνπ λα εληαηηθνπνηεζεί απηή ε πξνπαγάλδα 

θαη ζηα ηξία βηιαέηηα ηνπ επξχηεξνπ καθεδνληθνχ ρψξνπ, εηδηθα ζηηο ζιαβφθσλεο 

πεξηνρέο, κέζσ ίδξπζεο ζρνιείσλ, ζενινγηθψλ ζρνιψλ θαη ινηπψλ πνιηηηζηηθψλ 

ηδξπκάησλ, θέξλνληαο ζε ζέζε ηζρχνο ηε ζέξβηθε γιψζζα θαη θνπιηνχξα απέλαληη 

ζηε βνπιγαξηθή.
96

 

Ζ ζεξβηθή πξφηαζε αληηκεησπίζηεθε κε ζθεπηηθηζκφ, θαζψο, αθελφο, ζα ήηαλ 

ζέκα ρξφλνπ ε ειιελνζεξβηθή πξνζέγγηζε λα θέξεη πην θνληά Βνχιγαξνπο θαη 

Οζσκαλνχο, ζέηνληαο ζε θίλδπλν ηα ειιεληθά ζπκθέξνληα ζηελ πεξηνρή θαη ηελ ίδηα 

ηελ επηβίσζε ησλ ειιεληθψλ πιεζπζκψλ θαη αθεηέξνπ, δηαθαηλφηαλ φηη νη ζεξβηθέο 

δηεθδηθήζεηο ηειηθά πξνζέβιεπαλ ζηελ απφθηεζε ηνπ κεγαιχηεξνπ θνκκαηηνχ ηεο 

Μαθεδνλίαο, εξρφκελεο ζε αληίζεζε θη απηέο κε ηα ειιεληθά ζπκθέξνληα. Σνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 1893 δηαθφπεθαλ νη ζπλνκηιίεο ππφ ηε δηπισκαηηθή άξλεζε ησλ 

Διιήλσλ, έρνληαο σο επηρείξεκα φηη απφ ηε κία πιεπξά, ήηαλ αδχλαην λα έξζεη ε 

ειιεληθή πιεπξά ζε αλνηρηή αληηπαξάζεζε θαη δηέλεμε κε ηα ζπκθέξνληα ησλ 

Μεγάισλ Γπλάκεσλ θαη απφ ηελ άιιε, ε πξνηεξαηφηεηά ηεο ήηαλ ε δηαρείξηζε ηνπ 

Κξεηηθνχ Εεηήκαηνο, πάληα ππφ ην πξίζκα ηεο δηαθαηλφκελεο πηψρεπζεο.
97

 Ζ 
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πξνπαγάλδαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ειιεληθή ππνρσξεηηθφηεηα είλαη ηα δχν ζεκεία 

θιεηδηά πνπ ζέηνπλ ζην κέζν ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο ηνπ 19νπ αηψλα ην 

Μαθεδνληθφ Εήηεκα ζε λέα βάζε. Ζ λέα ινηπφλ βάζε είλαη ε πηνζέηεζε ηεο 

πνιηηηθήο ηεο άκεζεο επέκβαζεο απφ ηε βνπιγαξηθή πιεπξά. Οη δχν θχξηνη 

εθθξαζηέο απηήο ηεο πνιηηηθήο ήηαλ ε «Δζσηεξηθή Μαθεδνληθή Δπαλαζηαηηθή 

Οξγάλσζε – ΔΜΔΟ» θαη ε «Αλψηαηε Μαθεδνληθή Δπηηξνπή»
 .98

 

ε κία πξψηε πξνζπάζεηα λα ζπλελσζνχλ θαη λα νξγαλσζνχλ νη εζληθέο, 

ζξεζθεπηηθέο θαη πνιηηηθέο δηεθδηθήζεηο ησλ Βνχιγαξσλ ζηε Μαθεδνλία, ηδξχζεθε, 

απφ ηνπο Γθξνχεθ θαη Σαηάξηζηεθ, ην 1893, ε ΔΜΔΟ. Σν 1894 νξγαλψζεθε ε 

θεληξηθή επηηξνπή πνπ είρε ηελ δηεχζπλζε ηεο νξγάλσζεο κε ηίηιν «αληξάι 

Κνκηηέη»
99

 απφ φπνπ πήξαλ θαη ην φλνκά ηνπο νη νπαδνί ηεο, «αληξαιηζηέο».
100

 

θνπφο ηεο ήηαλ ε θαηήρεζε ησλ Μαθεδφλσλ ρσξηθψλ ζε πξψηκεο ζνζηαιηζηηθέο θαη 

επαλαζηαηηθέο ηδέεο, ν εμνπιηζκφο ηνπο θαη ε εθπαίδεπζή ηνπο ζηε ρξήζε φπισλ θαη 

ζηνλ αληαξηνπφιεκν ψζηε φια λα είλαη έηνηκα ηελ θαηάιιειε ζηηγκή γηα εμέγεξζε. 

ηφρνο ηνπο ήηαλ ε απειεπζέξσζε ηεο Μαθεδνλίαο απφ ηνλ ηνπξθηθφ δπγφ κέζσ ηεο 

θξαπγήο «Ζ Μαθεδνλία ζηνπο Μαθεδφλεο».
101

 Παξ‟ φια απηά αθνινπζψληαο ην 

παξάδεηγκα ηεο Αλαηνιηθήο Ρσκπιίαο
102

 γηλφηαλ εχθνια θαηαλνεηφ πνηα ζα ήηαλ ε 

κνίξα ηεο απηφλνκεο Μαθεδνλίαο.
103

 

Σαπηφρξνλα, κε ηελ ίδξπζε θαη εμέιημε ηεο ΔΜΔΟ ζρεκαηίδνληαλ, 

νξγαλσηηθνί θαη επαλαζηαηηθνί ππξήλεο δεηψληαο απφ ηε βνπιγαξηθή πιεπξά 

ακεζφηεξε επέκβαζε ζηε Μαθεδνλία. Μέζα απφ δηαδειψζεηο θαη ζπιιαιεηήξηα ην 

αίηεκα απηφ έιαβε ζεκαληηθή ζέζε ζηε θεληξηθή βνπιγαξηθή ζθελή, ελψ ελδηαθέξνλ 
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γηα ηελ πξναγσγή ηεο θίλεζεο απηήο έδεημαλ ε θπβέξλεζε αιιά θαη ν πξίγθηπαο 

Φεξδηλάλδνο. 

Σν 1895  δηνξγαλψζεθε ζπλέδξην ζηε φθηα, κε ζθνπφ λα ζπγθεληξσζνχλ 

φιεο απηέο νη νκάδεο θαη λα ζπγρσλεπηνχλ ζε έλα ζψκα εληαηηθνπνηψληαο ηνλ αγψλα 

ηνπο. Σν ζψκα πνπ πξνέθπςε ήηαλ ε Αλψηαηε Μαθεδνληθή Δπηηξνπή. Πξφεδξφο ηεο 

ήηαλ ν θαζεγεηήο Μηραειφθζθη, φκσο, ηζχλσλ λνπο ηεο θίλεζεο, παξνπζηαδφηαλ ν 

ζηξαηεγφο Σζφληεθ. ε αληηπαξαβνιή κε ηνπο «αληξαιηζηέο» νη νπαδνί ηεο 

επηηξνπήο νλνκάζηεθαλ «Βαξρνβηζηέο» απφ ην φλνκα ηεο επηηξνπήο πνπ ηφηε 

νλνκαδφηαλ «Βαξρφβ Κνκηηέη».
104

 ε αληίζεζε κε ηελ ΔΜΔΟ, θχξηνο ζθνπφο ηεο 

επηηξνπήο ήηαλ ν, ζπρλά έσο θαη βίαηνο, εθβνπιγαξηζκφο ησλ Μαθεδφλσλ 

(ζιαβφθσλσλ θαη ειιελφθσλσλ) θαη ε άκεζε ελζσκάησζε ηεο Μαθεδνλίαο ζηε 

Βνπιγαξία ζηα φξηα ηεο ζπλζήθεο ηνπ Αγίνπ ηεθάλνπ. Ζ έλνπιε επίζεζε θαηά ηεο 

Μαθεδνλίαο ζα πξνεηνηκαδφηαλ κέζσ ηνπ βνπιγαξηθνχ θξαηηθνχ κεραληζκνχ θαη 

ησλ ηδξπκάησλ ηνπ, ελψ θπξίαξρν ξφιν ζηελ πξνζπάζεηα απηή, ζα έπαηδε θαη ε 

βνπιγαξηθή Δμαξρία.  

Μπνξνχκε λα πνχκε κε βεβαηφηεηα πσο ε ιεηηνπξγία ησλ δχν κεγάισλ 

νξγαληζκψλ
105

 θάζε άιιν παξά αξκνληθή ήηαλ θαζψο ηα παηρλίδηα εμνπζίαο, ε 

επλντθή θξαηηθή ζηήξημε θαη ρξεκαηνδφηεζε θαη νη ηδενινγηθέο δπκψζεηο 

δεκηνπξγνχζαλ ζπρλά εληάζεηο θαη πξνβιήκαηα. ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα νη 

ζπζρεηηζκνί δπλάκεσλ κέζα ζηηο νξγαλψζεηο μεθίλεζαλ λα παγηψλνληαη πξνο φθεινο 

ηεο ΔΜΔΟ. Παξ‟ φια απηά ην δηεζλέο δηπισκαηηθφ πεδίν θαη ε πεξηνξηζκέλε 

απήρεζε φισλ απηψλ ησλ πξνζπαζεηψλ ζην ιαφ ηεο Μαθεδνλίαο, αλαραίηηδαλ ηε 

φπνηα βνπιγαξηθή νξκή πξνο φθεινο ηεο ειιεληθήο ππαλαρσξεηηθφηεηαο.
106

 Ήηαλ 

πιένλ θαλεξφ φηη εηζαγφηαλ, μαλά, κία λέα θαηάζηαζε ζην Μαθεδνληθφ δήηεκα κε 

ηελ νξγάλσζε ησλ ελφπισλ ζσκάησλ θαη ηε κεηαθνξά ησλ εμειίμεσλ ζην άγξην 

θπζηθφ ηνπίν ηεο καθεδνληθήο επηθξάηεηαο. 

Ζ ΔΜΔΟ άξρηζε λα αλαπηχζζεη ην δίθηπφ ηεο κε επίθεληξν θπξίσο ην βφξεην 

κέξνο ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Σν 1896 θαζνξίζηεθαλ νη βαζηθέο αξρέο αλάπηπμεο 

θαη δξάζεο. Οιφθιεξε ε Μαθεδνλία ρσξίζηεθε ζε πέληε βαζηθέο πεξηνρέο 
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επαλαζηαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνπο εμήο ηνκείο: Θεζζαινλίθεο – Μνλαζηεξίνπ – 

θνπίσλ – ηξψκληηζαο – εξξψλ. ηε Θξάθε ν βαζηθφο ππξήλαο δξάζεο 

απνθαζίζηεθε λα είλαη ε Αδξηαλνχπνιε. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη ηελ 

εληαηηθνπνίεζε ζηε δηαρείξηζε ησλ δηθηχσλ απηψλ, πξνέθπςαλ δηνηθεηηθέο 

ππνδηαηξέζεηο, θσδηθνπνίεζε επηθνηλσλίαο, κέζνδνη ρξεκαηνδφηεζεο θαη ζρέδηα 

πξνκεζεηψλ. Κάζε ηνκέαο έπαηξλε δηαηαγέο απφ ηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή ζηε φθηα ε 

νπνία πέξα απφ ηελ νξγάλσζε, ηελ εμάπισζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ δηθηχσλ, 

δηαηχπσλε ζηξαηεγηθά πξνπαγαλδηζηηθά ζρέδηα ψζηε λα εληζρπζεί ε κνλνπψιεζε ηνπ 

αγψλα ελάληηα ζην Οζσκαληθφ δπγφ
107

. 

Σν δήηεκα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ελφπισλ ζσκάησλ ηεο ΔΜΔΟ δελ 

απνηέιεζε εκπφδην θαζψο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα απηφλ ηνλ ζθνπφ θάζε ζεκηηφ θαη 

αζέκηην κέζν. Έξαλνη, ππνρξεσηηθή δηάζεζε νκνιφγσλ,
108

 ιεζηείεο, απαγσγέο γηα 

ηελ θαηαβνιή ιχηξσλ
109

 ήηαλ κεξηθνί απφ ηνπο ελδεηθηηθνχο πφξνπο ηεο 

νξγάλσζεο.
110

 Πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε πεξίπησζε εμνπιηζκνχ ησλ 
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απνδείμεσλ γηα ηε δξάζε απηή, φκσο ν Πξφμελνο δεζκεχηεθε γηα ηελ επηηπρία ηεο έξεπλαο θαη ηελ 

άκεζε απνζηνιή ησλ επξπκάησλ ζην ππνπξγείν. ΤΓΗΑ, ΑΚΤ, 1903/50.1, Αξηζ. Πξση. 506, Γεληθφ 

Πξνμελείν Μνλαζηεξίνπ πξνο ππνπξγφ Δμσηεξηθψλ, Μνλαζηήξη, 21 Φεβξνπαξίνπ 1903. 

https://www.loc.gov/rr/news/topics/missStone.html
https://www.nytimes.com/2003/09/21/books/chapters/the-miss-stone-affair.html
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ζσκάησλ. Ζ βνπιγαξηθή θπβέξλεζε αξρηθά παξέδσζε 4.000 ηνπθέθηα
111

 ηνπ 

βνπιγαξηθνχ ζηξαηνχ, φκσο, ζε κία πξνζπάζεηα λα ειέγμεη πξφζσπα θαη 

θαηαζηάζεηο ζηελ νξγάλσζε, ππήξμε εμαηξεηηθά θεηδσιή ζηε ρνξήγεζε ησλ 

αληίζηνηρσλ ππξνκαρηθψλ, ψζηε λα αζθήζεη θάπνηνλ έιεγρν πάλσ ζηε δξάζε ηεο. 

Έηζη, ε ΔΜΔΟ, ζέινληαο λα δηαηεξήζεη θάπνηα ειεπζεξία θηλήζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ 

θπβέξλεζε θαη ηνπο βαξρνβηζηέο, απνθάζηζε λα ζηξαθεί ζε άιιεο επηινγέο γηα ηνλ 

εμνπιηζκφ ησλ ζσκάησλ ηεο. 

 Ξεθηλψληαο απφ δηεξεπλεηηθέο δηεξγαζίεο ζχληνκα αλαπηχρζεθε έλα δίθηπν 

απφ πξαθηνξεία ζηξαηνιφγεζεο, πξνκεζεηψλ θαη πιεξνθνξηψλ ζηελ Διιάδα ζηελ 

Αζήλα θαη ζηε Λάξηζα κε βάζε αληαπφθξηζεο, ηελ Καηεξίλε, ζηνλ αληίπνδα ηνπ 

Οιχκπνπ.
112

 χληνκα φκσο νη κεηαθνξέο φπισλ πεξηνξίζηεθαλ ιφγσ 

δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη πεξηζζφηεξσλ ειέγρσλ ησλ 

νζσκαληθψλ αξρψλ ζηα ζχλνξα.
113

 Ζ δεχηεξε επηινγή ππήξμε ε Αιβαλία φπνπ ηα 

                                                           
111

 Οη πξνκήζεηεο ησλ βνπιγαξηθψλ δπλάκεσλ ζε ηπθέθηα εθφδνπ παξνπζίαδαλ ηελ εμήο 

πνηθηινκνξθία:   

• Σν ηπθέθην Martini-Tetovski, κνλφβνιν, κεηεμέιημε ηνπ βξεηαληθνχ κνληέινπ Henry Martini ηνπ 

1871, ρξεζηκνπνηήζεθε ζε πεξηνξηζκέλε έθηαζε. 

• Σν ηπθέθην Gras, επίζεο κνλφβνιν, γαιιηθήο παξαγσγήο, αγνξαδφηαλ απφ ηελ Διιάδα θαη 

κνηξαδφηαλ ζηηο καθεδνληθέο ηζέηεο ππφ ηελ επνπηεία ηεο επηηξνπήο.  

• Σν ηπθέθην Krnka-Berdan II ή Krinkov, παιαηφηεξεο ηερλνινγίαο ξσζηθήο πξνέιεπζεο, βξέζεθε 

θπξίσο ζηα ρέξηα ησλ δεπηεξεπφλησλ ηζεηψλ ηεο ΔΜΔΟ. 

• Σέινο ην ηπθέθην Mannlicher, απζηννπγγξηθήο παξαγσγήο, ηερλνινγηθά πξνεγκέλν κε γεκηζηήξα έμη 

θπζηγγίσλ ζε πεξηζηξεθφκελν θαξνχιη, εμαηξεηηθά επζχβνιν θαη αθξηβέο, δηλφηαλ θπξίσο ζηνπο 

αξρεγνχο ησλ ηζεηψλ.  

Jowett S. Philip, Armies of the Balkan Wars 1912–13, The priming charge for the Great War, Men at 

Arms series vol. 466, Osprey Publishing, Oxford, 2011, ζει. 21 – 23  

112
 Λανχξδαο Βαζίιεο (επηκ.), Αξρείν Μαθεδνληθνύ Αγώλνο Πελειόπεο Γέιηα , η.01, Απνκλεκνλεύκαηα 
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πξφδσζε ζηνηρεία, ζπλδέζκνπο, απνζήθεο θαη κέιε ηεο νξγάλσζεο. 

Γ.Δ.., Ο Μαθεδνληθὸο Αγώλ, ζει. 78 – 79  
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ιεζηξηθά ζηνηρεία πνπ ιπκαίλνληαλ ηελ επεηξσηηθή ελδνρψξα πξνκήζεπαλ ηνπο 

πξάθηνξεο ηεο ΔΜΔΟ κε φπια θαη ππξνκαρηθά.  

ην αξρείν ηνπ ππνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ αλαθαιχςακε κία επηζηνιή ηνπ 

Γεληθνχ Πξνμέλνπ Φηιηππνχπνιεο πξνο ηνλ Έιιελα ππνπξγφ Δμσηεξηθψλ φπνπ 

αλαθέξεη ην πεξηζηαηηθφ ελφο Δβξαίνπ εκπφξνπ ν νπνίνο αγφξαζε 7.000 ηπθέθηα 

κνληέξλαο θαηαζθεπήο, απφ απηά κε ηα νπνία εμνπιίζηεθε ν ξνπκαληθφο ζηξαηφο, εθ 

ησλ νπνίσλ ηα 5.000 πσιήζεθαλ ζηνλ πξφεδξν ηνπ βνπιγαξηθνχ θνκηηάηνπ ζηε 

φθηα Μηραειφθζθη κέζσ πξάθηνξά ηνπ ζηε φθηα. Απφ εθεί δηαλεκήζεθαλ ζηα 

ζψκαηα ηα νπνία ιπκαίλνληαλ ηε Μαθεδνλία. Ο Μηραειφθζθη εγγπήζεθε γηα ηε 

κεηαθνξά ηνπ πιηθνχ εξρφκελνο ζε ζπλελλφεζε κε ηεισλεηαθνχο ππαιιήινπο ζηα 

Ρνπκαλν-Βνπιγαξηθά ζχλνξα. Δπξφθεηην λα πεξάζνπλ ηα ζχλνξα θακνπθιαξηζκέλα 

κέζα ζε θηβψηηα αθαηέξγαζηνπ ζηδήξνπ.
114

 

Οη βνπιγαξηθέο έλνπιεο νκάδεο (ηζέηεο) απνηεινχληαλ απφ δχλακε δέθα κε 

δεθαπέληε αλδξψλ (ηζέηληθο) θαη θάζε αξρεγφο νλνκαδφηαλ βνεβφδαο. Πξσηαξρηθφο 

ζηφρνο δελ ήηαλ ε κάρε, εμ‟ νπ θαη ν κηθξφο αξηζκφο, αιιά ε εγθαζίδξπζε ζηα ρσξηά 

ηεο ππαίζξνπ κηθξψλ επαλαζηαηηθψλ επηηξνπψλ ζην ίδην αξηζκεηηθφ κνηίβν (πέληε 

σο έμη αηφκσλ). Κάζε έλνπιν ζψκα είρε έλα πεδίν ειέγρνπ ην νπνίν έπξεπε λα 

ραξηνγξαθεί κεζνδηθά (εηδηθά νηηδήπνηε αθνξνχζε δξφκνπο, κνλνπάηηα, ζέζεηο 

άκπλαο, θξεζθχγεηα, πξνκήζεηεο, απνζήθεο φπισλ θ.ιπ.) θαη είρε πνιχ 

ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο ελεξγεηψλ θαη ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζηνπο ληφπηνπο, πάληα 

κε βάζε ηηο δηαηαγέο ηνπο απφ ηα θέληξα ειέγρνπ. ηα άκεζα θαζήθνληά ηνπο ήηαλ ε 

ζπιινγή θφξσλ, ε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηεο ππαίζξνπ 

θαη ηηο θηλήζεηο ηνπ νζσκαληθνχ ζηξαηνχ (αξγφηεξα θαη ησλ έλνπισλ ζσκάησλ ησλ 

άιισλ ρσξψλ), ε πξνζηαζία ησλ εμαξρηθψλ, ε πξνπαγάλδα ελάληηα ζηνπο 

παηξηαξρηθνχο θαη φηαλ ν ηδεαιηζκφο έδσζε ηε ζέζε ηνπ ζην ζηπγλφ ξεαιηζκφ, ε βία, 

νη θφλνη, νη εκπξεζκνί, ηα βαζαληζηήξηα θαη ηα αηκαηεξά αληίπνηλα, ήηαλ κία 

θαζεκεξηλφηεηα ζην ξεπεξηφξην δξάζεο ηνπο. ηα ρσξηά, δε, πνπ επηθξαηνχζαλ, 

αλαιάκβαλαλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηελ ηνπξθηθή δηθαζηηθή εμνπζία (εμσζψληαο ηνπο 

ρσξηθνχο λα κελ απεπζχλνληαη γηα ηηο δηαθνξέο ηνπο ζηα ηνπξθηθά δηθαζηήξηα ή 

ζηνπο εθάζηνηε εθπξνζψπνπο ηνπ Παηξηαξρείνπ), ηεινχζαλ ρξέε αζηπλνκίαο (πάληα 

κε πξνπαγαλδηζηηθφ – ηξνκνθξαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ) ελψ θξφληηδαλ λα 

                                                           
114

 ΤΓΗΑ, ΑΚΤ, 1903/50,1, Αξ. Πξση. 399, Πξνμελείν Φηιηππνχπνιεο (δπζαλάγλσζην επψλπκν) πξνο 

ππνπξγφ Δμσηεξηθψλ, Φηιηππνχπνιε, 27 Ηαλνπαξίνπ 1903 
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αλακεηγλχνληαη θαη ζηηο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο ηζηθιηθάδσλ θαη εξγνδνηψλ κε ηνπο 

θνιιήγνπο θαη ινηπνχο εξγαδφκελνχο ηνπο.
115

 

Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξψηκεο θάζεο νξγάλσζεο ησλ ελφπισλ 

ζσκάησλ ησλ νξγαλψζεσλ ήηαλ ε ζπλχπαξμε, ε αιιειεπίδξαζε θαη ηειηθή 

ζπκπφξεπζε κε ηελ θιέθηηθε θνπιηνχξα ζηε Μαθεδνλία. Οη πεξηζζφηεξνη απφ 

απηνχο, κε εκβιεκαηηθφηεξε κνξθή απηή ηνπ θαπεηάλ Κψηηα,
116

 ήηαλ εθείλνη νη 

νπνίνη κέζα απφ ηελ ηζηνξηθή παξάδνζε ελαληίσζεο ζηηο νζσκαληθέο αξρέο 

απνιάκβαλαλ ζρεηηθή δεκνθηιία ζηα ρσξηά ηεο καθεδνληθήο ππαίζξνπ. 

Πξνβιέπνληαο ηε ρξεζηκφηεηά ηνπο, ε ΔΜΔΟ ηνπο ζηξαηνιφγεζε, ρξεζηκνπνηψληαο 

ηελ εκπεηξία ηνπο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ κειψλ ησλ ελφπισλ ζσκάησλ ηεο, πάλσ 

ζηελ ηερληθή ηνπ αλνξζνδφμνπ πνιέκνπ, ζηε δσή ζηα αλνηρηά ηεο ππαίζξνπ, ζηελ 

πξνεηνηκαζία ελεδξψλ, ζηελ επηινγή νρπξψλ ζέζεσλ, ζηελ θεθαιπκκέλε κεηαθίλεζε 

θ.ιπ.
117

  

Σα ζηξαηεγηθά ζεκεία ζηα νπνία επηθεληξσλφηαλ ε πξνπαγαλδηζηηθή δξάζε 

ησλ ζσκάησλ ζε θάζε θνηλφηεηα ήηαλ θπξίσο δχν, ε εθθιεζία θαη ην ζρνιείν, ελψ 

ζηα κεγάια ρσξηά, ζπλήζσο, ν ηξίηνο παξάγνληαο ήηαλ ν κεγαιέκπνξνο ηνπ ρσξηνχ ν 

νπνίνο ήηαλ θαη ην βαζηθφ γξαλάδη ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο θαη φπσο είλαη θπζηθφ, 

ρξήζηκνο «ρνξεγφο» πξνκεζεηψλ γηα ηνλ αγψλα ησλ ζσκάησλ. Διέγρνληαο απηά ηα 

δχν θέληξα θαη ζπρλά απεηιψληαο ή εθβηάδνληαο ην ηξίην, κεγηζηνπνηνχζαλ ηελ 

επηηπρία ηεο πξνπαγάλδαο ηνπο. Ο ηεξέαο θαη ν δάζθαινο ήηαλ νη θχξηνη ππξήλεο ζηε 

ζπγθξφηεζε ησλ κηθξψλ ηνπηθψλ νκάδσλ πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ. Ζ 

αληηθαηάζηαζε ησλ παηξηαξρηθψλ δαζθάισλ θαη ηεξέσλ απφ εμαξρηθνχο απηφκαηα 

ζήκαηλε ηελ εηζρψξεζε ηεο εθάζηνηε θνηλφηεηαο ζηε βνπιγαξηθή ζθαίξα επηξξνήο.  

Δπηηπγράλνληαο ηελ παγίσζε ησλ πξνπαγαλδηζηηθψλ ηνπο ζέζεσλ ζην 

καθεδνληθφ πεδίν δξάζεο, ηαπηφρξνλα έζηξεθαλ ηελ πξνζνρή ηνπο θαη ηελ φπνηα 

δπλακηθή ηνπο ζην λα επεξεαζηεί ε επξσπατθή θνηλή γλψκε ππέξ ησλ βνπιγαξηθψλ 

αμηψζεσλ ζηε Μαθεδνλία. Έρνληαο, ήδε, ρξεκαηνδνηήζεη πξνπαγαλδηζηηθέο 

πεξηνδείεο ζηηο επξσπατθέο πξσηεχνπζεο απφ ηελ απαξρή ηεο απηνλνκίαο ηεο, κε 
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 Dakin Douglas, The Greek Struggle in Macedonia, ζει.  55 
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ηαπηφρξνλε αξζξνγξαθία δηαθεθξηκέλσλ επξσαλαζξεκέλσλ αθαδεκατθψλ ηεο ζηηο 

κεγαιχηεξεο εθεκεξίδεο,
118

 ην ακέζσο επφκελν ζηάδην ηεο βνπιγαξηθήο 

πξνπαγάλδαο πξνέβιεπε ηε δεκνζίεπζε πνλεκάησλ θαη ραξηψλ ηεο καθεδνληθήο 

επηθξάηεηαο, φπνπ εμαθάληδαλ θάζε είδνπο κεηνλφηεηα θαη ραξαθηήξηδαλ κεγάιν 

κέξνο ηνπ ζιαβνκαθεδνληθνχ πιεζπζκνχ σο θαζαξά βνπιγαξηθφ.
119

 Σα 

απνηειέζκαηα ήηαλ ζεακαηηθά φηαλ ζηελ αιιαγή ηνπ αηψλα ν επξσπατθφο ηχπνο είρε 

θηάζεη λα ππνζηεξίδεη ηηο βνπιγαξηθέο ζέζεηο ζε ηέηνην βαζκφ, φπνπ, ζπρλά, 

πξνθαινχζε ηελ έθπιεμε θαη ηελ νξγή έξβσλ θαη Διιήλσλ. 

Σν άλνηγκα ηνπ Μαθεδνληθνχ πξνβιήκαηνο ζηελ Δπξψπε αλαπφθεπθηα ζα 

ηξαβνχζε ην ελδηαθέξνλ ηεο δηεζλνχο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Γεκνζηνγξάθνη, 

εξεπλεηέο, πεξηεγεηέο γέκηδαλ ηηο ζειίδεο ηνπ ηχπνπ κε άξζξα ππνζηεξηθηηθά πξνο 

θάζε πιεπξά ζπληειψληαο θαη απηνί ζηηο εμειίμεηο. Αξθεηά ζπρλά, φκσο, έρνπκε 

παξαδείγκαηα καρεηηθψλ δεκνζηνγξάθσλ νη νπνίνη πεξηεγνχληαη ζηε Μαθεδνλία ππφ 

ηελ «πξνζηαζία» ελφπισλ ζσκάησλ, αξρηθά βνπιγαξηθψλ αιιά θαη ζηελ ζπλέρεηα 

αληίζηνηρσλ ειιεληθψλ, νη νπνίνη παίξλνπλ ζέζε ζην δήηεκα αλάινγα κε ην πνηα 

πιεπξά ππήξμε ν «νηθνδεζπφηεο» ηνπο.
120

  

Πξνθαλψο ήηαλ αδχλαην λα κείλεη αλεπεξέαζηνο ν καθεδνληθφο πιεζπζκφο 

απφ απηήλ ηελ πξνπαγάλδα ε νπνία νδεγνχζε ηνπο απιντθνχο ρσξηθνχο ηεο 

επηθξάηεηαο ζε ζεκεία θξίζεο ηαπηφηεηαο. Μία αξθεηά ελδηαθέξνπζα εηθφλα 

πεξηέγξαςε ζε άξζξν ηνπ ν Φξέληεξηθ Μνπξ, Ακεξηθαλφο αληαπνθξηηήο ηεο Daily 

Express ην 1903, φπνπ πεξηγξάθεη έλα πεξηζηαηηθφ κε κία νηθνγέλεηα ε νπνία είρε 

ηξία παηδηά θαη απφ ηα νπνία θάζε έλα ππνζηήξηδε φηη αλήθε ζε δηαθνξεηηθή εζλνηηθή 

νκάδα.
121
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 ηηο 23 Ηαλνπαξίνπ 1901, έιαβε ρψξα έλα πνιχ ζεκαληηθφ γεγνλφο ην νπνίν 

άιιαμε θαη πάιη ηηο ηζνξξνπίεο αλάκεζα ζε βαξρνβηζηέο θαη ζαληξαιηζηέο. ε γεληθέο 

γξακκέο νη έλνπιεο νκάδεο ησλ βνπιγαξηθψλ θνκηηάησλ απέθεπγαλ ηηο ζπγθξνχζεηο 

κε ηηο νζσκαληθέο αξρέο. Παξ‟ φια απηά ππήξραλ ζνβαξέο ελδείμεηο επαλαζηαηηθήο 

δξάζεο κέζα ζην νζσκαληθφ δίθηπν πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο ελέηεηλαλ ηελ 

εγξήγνξζε θαη ηηο έξεπλεο ησλ αξρψλ. Απφ φιεο, φκσο, ηηο αλαθαιχςεηο ηνπο εθείλε 

ηεο 23
εο

 έκειιε λα είλαη θαη ε ζεκαληηθφηεξε. 

πλειήθζεζαλ ζηε Θεζζαινλίθε, ν γξακκαηέαο ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο 

Αιεμάληεξ Νίθνθ θαη ν ππάιιειφο ηεο Μίιαλ Μηραήινθ. Ο Νίθνθ θαηφξζσζε 

ηειηθά λα δηαθχγεη, φκσο ν Μηραήινθ ελέδσζε ζηηο αλαθξίζεηο θαη πξνρψξεζε ζε 

απνθαιχςεηο ηηο νπνίεο αθνινχζεζαλ αζξφεο ζπιιήςεηο κειψλ ηεο ΔΜΔΟ αξθεηνί 

ησλ νπνίσλ ήηαλ θαη κέιε ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο. Ο παληθφο πνπ αθνινχζεζε ζηηο 

ηάμεηο ησλ ζαληξαιηζηψλ αλάγθαζε ηνλ Ηβάλ Υαηδεληθνιφθ, κέινο ηεο Κεληξηθήο 

Δπηηξνπήο, λα παξαδψζεη ην κπζηηθφ θψδηθα επηθνηλσλίαο θαη νιφθιεξν ην αξρείν 

ηεο νξγάλσζεο ζηνλ Ηβάλ Γθαξβάλνθ, ν νπνίνο πξέζβεπε ηελ απφιπηε ππαγσγή ηεο 

ΔΜΔΟ ζηνπο βαξρνβηζηέο. Έηζη, ε βνπιγαξηθή θπβέξλεζε, ελ ηέιεη θαηφζσζε λα 

βξεη ηνλ ηξφπν ψζηε λα θαηεπζχλεη ηνπο ζαληξαιηζηέο ζην λα εμππεξεηνχλ θαη ηα 

δηθά ηεο ζπκθέξνληα κέζα απφ ηηο ελέξγεηέο ηνπο.
122

  

Απηή ε εμέιημε νδήγεζε θαη ζηελ απνηπρεκέλε εμέγεξζε ηνπ Οθησβξίνπ ηνπ 

1902. Αλ θαη φπσο αλαθέξζεθε, ε ζπκκεηνρή ησλ ρσξηθψλ δελ ήηαλ ε αλακελφκελε, 

ε καρεηηθφηεηα θαη ε έληαζε ζηε δξάζε ησλ ζσκάησλ δελ επεξεάζηεθε. Οη 

αςηκαρίεο κε ηνλ νζσκαληθφ ζηξαηφ εληείλνληαλ καδί κε ηελ αληαπνδoηηθή 

ζθιεξφηεηα ησλ αξρψλ ζε ζεκείν λα αλαγθάζνπλ δηπισκαηηθή παξέκβαζε ζην 

Μνλαζηήξη απφ ηνπο πξνμέλνπο ηεο Απζηξίαο θαη ηεο Γαιιίαο, ψζηε λα 

θαηεπλαζηνχλ ηα πλεχκαηα θαη oη εληάζεηο, εηδηθά αλάκεζα ζε βνπιγαξηθέο θαη 

ηνπξθηθέο θνηλφηεηεο.   

ηα ηέιε επηέκβξε ν ζηξαηεγφο Σζφληζεθ, αληηπξφεδξνο ηεο Αλψηαηεο 

Δπηηξνπήο, πέξαζε ηα ζχλνξα επηθεθαιήο κε ζπλνιηθή καρεηηθή δχλακε πεξίπνπ 400 

αλδξψλ. Ζ πξσηνβνπιία δελ γλψξηζε ηνλ απαηηνχκελν ελζνπζηαζκφ νχηε ζηνπο 
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ρσξηθνχο νχηε ζηνπο ζηαληξαιηζηέο, αληηκεησπίδνληαο αθφκε θαη ζρεηηθή αληίδξαζε 

απφ κεξίδα ησλ ίδησλ ησλ βαξρνβηζηψλ.
123

 Απνδείρζεθε πσο ε ελέξγεηα έπαζρε 

νξγαλσηηθά, θαζψο βαζίζηεθε αξθεηά ζηε δπλεηηθή ζηήξημε ηνπ εγρψξηνπ 

πιεζπζκνχ θαη ζην καδηθφηεξν μεζεθσκφ ηεο ππαίζξνπ. 

Ξεθηλψληαο απφ ηελ πεξηνρή ηεο Σδνπκαγηάο, απψζεζε ηελ νζσκαληθή 

θξνπξά θαη θαηεπζχλζεθε πξνο ηα ζηελά ηεο Κξέζλαο, νρπξψλνληαο ην κνλαδηθφ 

ζηελφ δξφκν πνπ πεξλάεη απφ ηνλ πνηακφ ηξπκψλα. πλνιηθά 17 ρσξηά 

εμεγέξζεθαλ κε πην ζεκαληηθά ην Πεηξίηζην, ην Μειελίθν θαη ηελ Έδεζζα 

πεξηνξίδνληαο ηε δξάζε, απζηεξά ζηα φξηα βφξεηα θαη βνξεηναλαηνιηθά ηνπ 

Βηιαεηίνπ ηεο Θεζζαινλίθεο. Οη επαλαζηάηεο θαηάθεξαλ λα θξαηήζνπλ ηελ γέθπξα 

ζηελ Κξέζλα ελάληηα ζηα νζσκαληθά ζηξαηεχκαηα, φκσο, ζχληνκα, κεηά απφ ηξία 

κεξφλπρηα ιφγσ έιιεηςεο πξνκεζεηψλ αλαγθάζηεθαλ λα απνζπξζνχλ.  

Οη νζσκαληθέο κνλάδεο δελ απνηεινχληαλ απφ επαγγεικαηίεο ζηξαηηψηεο, 

αιιά απφ θιεξσηνχο, εθέδξνπο θαη αηάθηνπο
124

 κε απνηέιεζκα ε φπνηα ππνηππψδεο 

πεηζαξρία θαη ε απηνζπγθξάηεζε, λα κε ζηαζνχλ εκπφδην ζε ηπθιά αηκαηεξά 

αληίπνηλα ζηα γχξσ ρσξηά, κε αξθεηά ζχκαηα, αλεμαξηήησο ζπκκεηνρήο ζηελ 

εμέγεξζε. 

Οη ελέξγεηεο ηνπ ζηξαηνχ πξνθάιεζαλ καδηθή κεηαθίλεζε ρσξηθψλ καθξηά 

απφ ηηο εζηίεο ηνπο ζε αζθαιέζηεξα πςειφηεξα επίπεδα, κε αξθεηνχο λα ζρεκαηίδνπλ 

έλα πεξηνξηζκέλν πξνζθπγηθφ ξεχκα πξνο ηε Βνπιγαξία.
125

 Ζ βνπιγαξηθή πιεπξά 

δελ άθεζε απηή ηελ πξνπαγαλδηζηηθή επθαηξία αλεθκεηάιιεπηε. Έζεζε ζε ιεηηνπξγία 

ηνπο κεραληζκνχο ηεο, εληφο θαη εθηφο ζπλφξσλ, νη νπνίνη θαη πξνπαγάλδηδαλ ηηο 

νζσκαληθέο ζεξσδίεο ελάληηα ζην καθεδνληθφ πιεζπζκφ, παξακεξίδνληαο ηηο φπνηεο 

επζχλεο ηεο. Σαπηφρξνλα θαηεγφξεζε αλνηρηά ηηο Μεγάιεο Γπλάκεηο γηα ηελ 

θσιπζηεξγία ηνπο θαη ηελ αλαηκηθή ηνπο ζηάζε απέλαληη ζηηο δεζκεχζεηο ηνπο 
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ζρεηηθά κε πξνηάζεηο κεηαξξπζκίζεσλ. H βνπιγαξηθή θπβέξλεζε ππνδέρζεθε κε 

ηηκέο εζληθνχ ήξσα ηνλ εγέηε ησλ βαξρνβηζηψλ Γηαλθφθ,
126

 ηαπηφρξνλα πξνζπάζεζε 

λα αιινηψζεη ηε πξαγκαηηθφηεηα, ηζρπξηδφκελε, πσο δελ αζθήζεθε θακία επηξξνή 

ζηνπο καθεδνληθνχο πιεζπζκνχο, πσο δελ γεθπξψζεθαλ ηα ράζκαηα κεηαμχ 

ζαληξαιηζηψλ θαη βαξρνβηζηψλ θαη φηη νη εγέηεο ηεο εμέγεξζεο δελ έβαςαλ ηα ρέξηα 

κε αζψν καθεδνληθφ αίκα. 

Ζ «επαίζζεηε» επξσπατθή θνηλή γλψκε δελ άξγεζε λα εθδεισζεί κπξνζηά 

ζην βνπιγαξηθφ δφισκα. Ζ επξσπατθή παξέκβαζε νδήγεζε ζηα ηέιε ηνπ 1902 ζην 

ξεθνξκηζηηθφ «Πξφγξακκα ηεο Βηέλλεο»
127

, φπνπ νη πξέζβεηο ηεο Απζηξίαο θαη ηεο 

Ρσζίαο (Σζάιηο θαη Εηλνβίεθ), αλέιαβαλ ηελ επζχλε λα δηαηππψζνπλ έλα ζπιινγηθφ 

πξφγξακκα κεηαξξπζκίζεσλ έμη ζεκείσλ, κε ζεκαληηθφηεξα ζεκεία θιεηδηά ηελ 

αλαδηακφξθσζε ηεο ρσξνθπιαθήο, ηελ εηζαγσγή ρξηζηηαλψλ ζην ελεξγεηηθφ ηεο 

αζηπλνκίαο θαη ηελ εθθαζάξηζε ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ.
128

 

Ζ πξνζσπηθφηεηα πνπ έξρεηαη ζην πξνζθήλην απφ ηελ νζσκαληθή πιεπξά 

είλαη αδηακθηζβήηεηα ν Υηική Παζάο. Χο γεληθφο επηζεσξεηήο κε ηελ ππνζηήξημε 

ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ, ππεξέηεζε απφ ην 1902 έσο ην 1908. Πάλσ ηνπ έπεζε ε 

επζχλε ηεο εθαξκνγήο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηε Μαθεδνλία, ε πξνζπάζεηα γηα 

ζπκθηιίσζε κε ηνπο ρξηζηηαληθνχο πιεζπζκνχο θαη ε επαλαζχλδεζή ηνπο κε ηηο 

αξρέο, θέξλνληαο επηηέινπο κία ζρεηηθή ηζνξξνπία θαη ζηαζεξφηεηα ζηνλ ηαξαγκέλν 

απηφ ρψξν.
129

 ηηο 20 Ηνπιίνπ/2 Απγνχζηνπ 1903, φκσο, ζα αληηκεηψπηδε ηελ πξψηε 

πξαγκαηηθά ζνβαξή θξίζε, ηελ επαλάζηαζε ηνπ Ίιηληελ (πξνθήηεο Ζιίαο).  

Ζ απνηπρία ηεο εμέγεξζεο ηνπ θζηλνπψξνπ ηνπ 1902 είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

παξνδηθή επηζηξνθή ησλ βνπιγαξηθψλ ελφπισλ ζσκάησλ ζε θαηάζηαζε επηβίσζεο, 

φληαο θαηαθεξκαηηζκέλα, είηε εληφο ησλ βνπιγαξηθψλ ζπλφξσλ είηε ζηνπο νξεηλνχο 
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φγθνπο, επηδηδφκελα ζε θινπέο θαη δνιηνθζνξέο πεξηνπζηψλ. κσο ε δηάζεζε ησλ 

αξρψλ γηα ηε έθδνζε γεληθήο ακλεζηίαο θαη ε ραιάξσζε ησλ ειέγρσλ, 

επαλελεξγνπνίεζε ηα αηζζεηήξηα ησλ δηθηχσλ ησλ βνπιγαξηθψλ νξγαλψζεσλ, ηα 

νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αιιαγή ηνπ θαηξνχ άξρηζαλ λα επαλεκθαλίδνληαη ζηα 

ρσξηά ηεο καθεδνληθήο θαη ζξαθηθήο επηθξάηεηαο αθνινπζψληαο ηηο ίδηεο ζηξαηεγηθέο 

θαη δξάζεηο. 

Οη Οζσκαλνί μεθίλεζαλ λα ππνςηάδνληαη ζπγθεθξηκέλα πξφζσπα θαη 

θηλήζεηο, φηαλ απφ ηηο αξρέο ηεο άλνημεο, ηα λνχκεξα εκθάληζεο ζσκάησλ μεθίλεζαλ 

λα απμάλνληαη ζεκαληηθά, αξθεηφο λεαξφο αλδξηθφο πιεζπζκφο μεθίλεζε λα 

επηζηξέθεη ζηα ρσξηά ηνπ θαη φηαλ έγηλε εκθαλήο ε θίλεζε νπιηζκνχ. Σηο ππνςίεο 

ηνπο ήξζαλ λα επηβεβαηψζνπλ, ηα Απξηιηαλά ηνπ 1903.
130

 ε ζπλδπαζκφ κε ηνλ 

αλαβξαζκφ ζηα αιβαληθά εδάθε, ε εγξήγνξζε ησλ νζσκαληθψλ αξρψλ νδήγεζε ζε 

ζπλερείο ζπιιήςεηο ζηειερψλ ησλ βνπιγαξηθψλ ζσκάησλ θαη ζε αλνηρηέο 

παξαδφζεηο νπιηζκνχ εμαξρηθψλ ρσξηψλ.
131

  

Ζ νξγάλσζε παξ‟ φια απηά ζεσξείην άζηθηε θαη πξνρσξνχζε ζπζηεκαηηθά ην 

ζρέδην δξάζεο ηεο. Γηα κία αθφκε θνξά ην βάξνο ησλ επηρεηξήζεσλ ζα έπεθηε ζηε 

Γπηηθή Μαθεδνλία, θαζψο, ε ελδερφκελε ζπλδξνκή ηνπ αιβαληθνχ παξάγνληα θαη ην 

κεησκέλν νζσκαληθφ δπλακηθφ ζε πξνζσπηθφ θαη πιηθά, έδηλε ζπγθξηηηθά 

πιενλεθηήκαηα ζηε δηεμαγσγή επηρεηξήζεσλ, ελψ ην αλαηνιηθφ κέησπν ζα 

ππνζηεξηδφηαλ απφ αληάξηηθα ζψκαηα ηα νπνία ζα είραλ σο αθεηεξία ηα βνπιγαξηθά 

ζχλνξα απφ ηελ πιεπξά ησλ εξξψλ. Ο αξάθνθ
132

 είρε εμαζθαιίζεη ζεξβηθή 
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ζηήξημε απφ αληίζηνηρα ζψκαηα ηεο Βξάληαο,
133

 ελψ ηαπηφρξνλα νξγαλψζεθαλ 

αξθεηνί αληηπεξηζπαζκνί ψζηε λα εκπνδηζηεί ε κεηαθνξά νζσκαληθψλ εληζρχζεσλ 

απφ κέησπν ζε κέησπν.  

Ζ επαλαζηαηηθή επηηξνπή ζην κίιεβν έδσζε ην ζχλζεκα ηεο εμέγεξζεο ζηηο 

20 Ηνπιίνπ/2 Απγνχζηνπ 1903. Ξεθηλψληαο απφ ηελ πεδηάδα ηνπ Μνλαζηεξίνπ 

ππξπνιήζεθαλ ζνδεηέο δεκεηξηαθψλ, απφ ηελ Αρξίδα έσο ηελ Καζηνξηά θαη ηελ 

Κιεηζνχξα, ηζηθιίθηα θαη αγξνηθίεο κπέεδσλ θαζψο θαη παηξηαξρηθέο εζηίεο 

παξαδφζεθαλ ζηηο θιφγεο, δηαθφπεθαλ νη επηθνηλσλίεο θαζψο ηα ηειεγξαθηθά 

θαιψδηα πνπ έλσλαλ Μνλαζηήξη θαη Θεζζαινλίθε ππέζηεζαλ θαηαζηξνθέο, ελψ 

δνιηνθζνξέο έγηλαλ ζε γέθπξεο, ζην νδηθφ δίθηπν θαη ζηηο ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο.   

Σαπηφρξνλα κε ηηο θαηαζηξνθέο, Βνχιγαξνη πξάθηνξεο δηέηξεραλ ηα ρσξηά 

φπνπ ζπγθέληξσλαλ ζηηο εθθιεζίεο ηνπο ηνπηθνχο πιεζπζκνχο, θεξχζζνληαο ηελ 

επαλάζηαζε. Οη πξνπαγαλδηζηηθέο ηνπο νκηιίεο αλέθεξαλ πσο νη κεηαξξπζκίζεηο 

απέηπραλ θαη πσο κφλν ηα φπια θαη ε δξάζε ζα ηνπο εμαζθάιηδε ειεπζεξία κέζσ ηεο 

επαλάζηαζεο· ε επηηπρία ηεο νπνίαο ζα ηνπο απάιιαζε απφ ηε δπζβάρηαηε 

θνξνινγία, ζα ηνπο δηέγξαθε ηα ηνθνγιπθηθά ηνπο ρξέε, ζα θαηαιάκβαλε ηηο κεγάιεο 

ηδηνθηεζίεο θαη ζα ηηο αλαδηέλεκε ζηνπο ίδηνπο. Φπζηθά δε ζα κπνξνχζε λα ιείςεη ν 

εμσηεξηθφο πάηξσλαο, ζηελ πεξίπησζή καο, ε ζηήξημε ηεο Βνπιγαξίαο απφ ηε Ρσζία, 

ελψ ην «θίλεκα» απνιάκβαλε θαη ηε ζρεηηθή ζπκπάζεηα ηεο επξσπατθήο θνηλήο 

γλψκεο.  

Βίζελε, Εέινβν, Ρνχιηα, Μπηγιίζηε, Κξνχζνβν, Κιεηζνχξα θαη Νπκθαίν, νη 

πξψηεο επηηπρίεο ησλ πξψησλ σξψλ ηεο εμέγεξζεο. Οη επαλαζηάηεο θαηέζηξεθαλ 

θπβεξλεηηθά θηίξηα, ζθφησλαλ αληηθξνλνχληεο θαη ζπγθξνηνχζαλ ππνηππψδε 

θπβεξλεηηθά κνξθψκαηα, κε ζθνπφ λα θξαηήζνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ππφ 

ηνλ έιεγρφ ηνπο, ηηο πφιεηο πνπ θαηαιάκβαλαλ. Παξ‟ φιε φκσο ηελ φπνηα αξρηθή 

επηηπρία ησλ ελεξγεηψλ απηψλ ε θιφγα ηεο επαλάζηαζεο δελ άλαςε. Πέξα απφ ην 

δπηηθνκαθεδνληθφ ππξήλα, νη πεξηθέξεηεο Θεζζαινλίθεο θαη Αδξηαλνχπνιεο 

πεξηνξίζηεθαλ ζε πιηθέο θζνξέο θαη κηθξνζπκπινθέο κε ην ζηξαηφ ελψ θαη ν ηνκέαο 

                                                                                                                                                                      
αξρέο ηνπ 1903 απφ ηνπο Βαξρνβηζηέο ζηνπο αληξαιηζηέο θαηάθεξε λα αλαιάβεη ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ πξνπαξαζθεπή  ηεο επαλάζηαζεο ζην πιεπξφ ηνπ Γθξνχεθ. Τπήξμε ζχκα ησλ εζσηεξηθψλ 

έξηδσλ ησλ βνπιγαξηθψλ νξγαλψζεσλ φηαλ δνινθνλήζεθε ην 1907 απφ ηε ξηδνζπαζηηθή πηέξπγα ηνπ 

αληάλζθη. Poulton Hugh, Who Are the Macedonians? C. Hurst & Co. Publishers, London, 2000, ζει. 
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ησλ θνπίσλ δελ παξνπζίαζε θάηη πέξα απφ ζπαζκσδηθέο θαη πεξηνξηζκέλεο 

ελέξγεηεο θπξίσο επηθεληξσκέλεο ζε θζνξέο δεκνζίσλ θηηξίσλ θαη επηθνηλσληαθνχ 

δηθηχνπ. 

Ζ εμέγεξζε δελ εθδειψζεθε ηαπηφρξνλα φπσο είρε ζρεδηαζηεί θαη κνηξαία 

δελ επεθηάζεθε, ζε απηφ έπαημε πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν θαη ε αληίδξαζε ησλ αξρψλ 

θαη ηεο Γεληθήο Γηνίθεζεο ε νπνία δελ αηθληδηάζηεθε νχηε απφ ηνπο 

αληηπεξηζπαζκνχο νχηε θαη απφ ηηο ινηπέο παξαπιαλεηηθέο θηλήζεηο. Αθνχ 

επεηεχρζεη ε απνθαηάζηαζε ηνπ δηθηχνπ επηθνηλσληψλ θαη ησλ θζνξψλ πνπ 

επεξέαδαλ ηηο κεηαθηλήζεηο, μεθίλεζε ε ζπγθέληξσζε ησλ ζηξαηεπκάησλ γηα ηελ 

θαηαζηνιή ηεο εμέγεξζεο.  

Οη εθθαζαξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ζηηγκαηίζηεθαλ απφ ηελ αγξηφηεηα ησλ 

νζσκαληθψλ ζηξαηεπκάησλ απέλαληη ζηα επαλαζηαηεκέλα ρσξηά θαζφηη 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ μαλά άηαθηα θαη απείζαξρα ζηξαηεχκαηα εμαηηίαο ηεο απφθαζεο 

ηεο δηνίθεζεο γηα ηε κε κεηαθίλεζε ηαθηηθψλ ζηξαηεπκάησλ.
134

 εκαληηθφηαηε 

πιεξνθνξία γη‟ απηφ καο κεηαθέξεη ζε επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ Έιιελα πξσζππνπξγφ 

ην Γεληθφ Πξνμελείν Μνλαζηεξίνπ. Ο ζπληάθηεο ηεο επηζηνιήο (δπζαλάγλσζην 

επψλπκν, πηζαλφηαηα ν ίδηνο ν Γελ. Πξφμελνο) απέζπαζε απφ θίιην Οζσκαλφ 

ζηξαηησηηθφ, νλφκαηη Φεξίη Παζαο, ηελ πιεξνθνξία φηη ν Γηνηθεηήο ησλ 

νζσκαληθψλ ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ ηνπ Κξνπζφβνπ, Μπαρηηάξ Παζάο 

δσξνδνθήζεθε απφ ηε βνπιγαξηθή πιεπξά ψζηε λα δηαπξάμεη ηα εγθιήκαηα ελαληίνλ 

ησλ παηξηαξρηθψλ θαηά ηηο εθθαζαξηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη πην ζπγθεθξηκέλα απφ 

ηνλ ηεξέα Μπνγδάλ, ιακβάλνληαο ηέινο ηε κεξίδα ηνπ ιένληνο απφ ηα ιάθπξα θαηά 

ηελ νινθιήξσζε ησλ αληηπνίλσλ.
135

 πλερίδνληαο, κπξνζηά ζηνλ θίλδπλν ησλ 

αληηπνίλσλ, φκσο, παξαηεξήζεθε πσο αξθεηά εμαξρηθά ρσξηά δήισλαλ παηξηαξρηθά 

κήπσο θαη γιηηψζνπλ απφ ηηο αγξηφηεηεο.
136

 ε ζπλδπαζκφ κε ην ζηξαηφ ηνλ θινηφ 

γχξσ απφ ηηο επαλαζηαηεκέλεο νκάδεο έθιεηλε θαη ε ρσξνθπιαθή, κε ζπλερείο 

ειέγρνπο θαη έξεπλεο πξνο αλαθάιπςε πνιεκνθνδίσλ, θξεζθπγέησλ θαη ινηπψλ 

πξνκεζεηψλ. Πξνο ηα ηέιε Απγνχζηνπ, νη εζηίεο νινέλα θαη ιηγφζηεπαλ θαη κέρξη ηνλ 
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Οθηψβξε ε εμέγεξζε είρε θαηαζηαιεί, αλαγθάδνληαο ηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή ηεο 

ΔΜΔΟ λα δηαιχζεη ηηο ηζέηεο θαη λα δηαηάμεη ηνπο βνεβφδεο λα γπξίζνπλ ζηε 

Βνπιγαξία, επηθέξνληαο ζεκαληηθή εζηθή θαηάπησζε ζηα θνκηηάηα θαη ιατθή 

θαηαθξαπγή. ηα ηέιε Ννεκβξίνπ, ν Βαιήο αλαθνίλσζε πσο ζα δσζεί άηππε 

ακλεζηία ζε φζνπο παξαδνζνχλ καδί κε ηνλ νπιηζκφ ηνπο, δηαιχνληαο ηηο έλνπιεο 

νκάδεο πνπ δε δέρζεθαλ λα επηζηξέςνπλ ζηε Βνπιγαξία, ζβήλνληαο έηζη θάζε 

δηάζεζε γηα πεξαηηέξσ επαλαζηαηηθέο δηεξγαζίεο. 

Δίλαη δφθηκν λα ζεσξήζνπκε πσο, παξ‟ φιν πνπ ε επαλάζηαζε ζην πξαθηηθφ 

ηεο θνκκάηη απέηπρε, θαηάθεξε ζην πξνπαγαλδηζηηθφ λα θέξεη ηηο εμειίμεηο ζηα 

κέηξα ηεο βνπιγαξηθήο πιεπξάο. Οη ηνπξθηθέο ζεξησδίεο θαη νη πξνζθπγηθέο ξνέο 

πνπ πξνθιήζεθαλ απφ απηέο, ήηαλ κία πξψηεο ηάμεσο βάζε γηα πεξαηηέξσ 

πξνπαγάλδηζε ηνπ Μαθεδνληθνχ Εεηήκαηνο ζηελ επξσπατθή θνηλή γλψκε,
137

 ε πίεζε 

ηεο νπνίαο ζα απέθεξε μαλά θαξπνχο κε ηελ απμαλφκελε παξεκβαηηθφηεηα ησλ 

Μεγάισλ Γπλάκεσλ. Οη ππξήλεο ηεο επαλάζηαζεο δξαζηεξηνπνηήζεθαλ θπξίσο ζε 

πεξηνρέο κε ζπκπαγείο ειιεληθνχο πιεζπζκνχο, νη νπνίνη θαη ήξζαλ αληηκέησπνη κε 

ηνλ θχξην φγθν ησλ αληηπνίλσλ, θζείξνληαο έηζη πεξαηηέξσ ηελ ειιεληθή δπλακηθή 

ζηελ πεξηνρή θαη ελδερφκελα ηηο ζρέζεηο Διιάδαο – Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. 

Καη ηέινο ε βνπιγαξηθή πιεπξά θαηάθεξε λα πείζεη ηελ επξσπατθή δηπισκαηία φηη ε 

βαζηθή αηηία ηαξαρψλ ήηαλ ε θαθνδηνίθεζε απφ πιεπξάο ησλ αξρψλ θαη ε 

πξνβιεκαηηθή – κε αθξηβήο εθαξκνγή ησλ ζπκθσλεζέλησλ κεηαξξπζκίζεσλ. 

Απφ ηελ πιεπξά ησλ νζσκαλψλ, ζηηο αξρέο ηνπ επηεκβξίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο, 

ν ίδηνο ν Υηική Παζάο πξνζπάζεζε λα δηαζθεδάζεη ηηο εληππψζεηο θαιψληαο ηνπο 

θαηνίθνπο λα επηζηξέςνπλ ζηηο εζηίεο ηνπο θαη ζηηο εηξεληθέο ηνπο εξγαζίεο, 

ηνλίδνληαο ηελ πξφνδν ησλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ησλ εξγαζηψλ επηδηφξζσζεο ησλ 

πιηθψλ δεκηψλ εμαηηίαο ηεο επαλαζηαηηθήο δξάζεο. Ζ πξαγκαηηθφηεηα ήηαλ πέξα γηα 

πέξα αληίζεηε θαη θαλείο δελ πείζηεθε απφ ηνπο ιφγνπο ηνπ Υηική.
138

 ην 

δηπισκαηηθφ επξσπατθφ κέησπν νη δπκψζεηο θαη νη δηεξγαζίεο θαηέιεγαλ ζηελ 

αλάγθε ακεζφηεξεο θαη μεθάζαξεο επέκβαζεο κε κεηαξξπζκηζηηθνχο ζηφρνπο θαη 

ζθνπνχο απφ ηηο Μεγάιεο Γπλάκεηο. 
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Έρνληαο μαλά σο ρξνληθφ ζεκείν αλαθνξάο ην επηέκβξην ηνπ 1903, 

παξαηεξνχκε ηελ απμεκέλε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ δηπισκαηηθψλ πξαθηφξσλ 

Μ. Βξεηαλίαο – Απζηξννπγγαξίαο – Ρσζίαο.
139

 Οη εμειίμεηο ινηπφλ νδήγεζαλ ηνλ 

ηζάξν Νηθφιαν Β‟ θαη ηνλ απηνθξάηνξα Φξαγθίζθν Ησζήθ ζε εληαηηθνπνίεζε ησλ 

πξνζπαζεηψλ ηνπο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηε δεκηνπξγία κηαο θφξκνπιαο, ε νπνία, 

αξρηθά, ζα εμππεξεηνχζε ηα φπνηα ζπκθέξνληά ηνπο, αληηθξνπφκελα θαη κε, ζα 

δηαηεξνχζε θαη ζα εμαζθάιηδε ην ππάξρνλ status quo ζηε Μαθεδνλία, φκσο 

ηαπηφρξνλα ζα έδηλε θαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο αλεζπρίεο ησλ ρξηζηηαληθψλ 

πιεζπζκψλ.
140

 Σν απνηέιεζκα απηψλ ησλ δηεξγαζηψλ ήηαλ ε ζχληαμε ηεο πκθσλίαο 

ηεο Μπζηέξγεο ζηηο 19 επηεκβξίνπ 1903, ε νπνία παξνπζηάζηεθε απφ ηηο Μεγάιεο 

Γπλάκεηο ζηελ Τςειή Πχιε, ζηηο 10 Οθησβξίνπ.
 141

 

Ζ ζπκθσλία ηεο Μπζηέξγεο απνηειείην απφ ηα εμήο ελλέα ζεκεία: 

- Ο δηνξηζκφο δχν πνιηηηθψλ πξαθηφξσλ, έλαο απφ ηελ Απζηξία θαη έλαο 

απφ ηε Ρσζία, ζην πιεπξφ ηνπ Υηική Παζά κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν ησλ 

αξρψλ γηα ηελ ηήξεζε θαη ηελ πξφνδν ησλ κεηαξξπζκίζεσλ. Θα 

απνηεινχζαλ ηελ επίζεκε πνιηηηθή ηνπ ζπλνδεία ζηηο κεηαθηλήζεηο ηνπ ζηε 

Μαθεδνλία θαη ζα ηνπ ππνδείθλπαλ ηηο απνθάζεηο ησλ πξεζβεπηψλ ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο. Σέινο, ζα δεκηνπξγνχζαλ καδί κε βνεζνχο, 

γξακκαηείο θαη δηεξκελείο έλα δίθηπν  πιεξνθνξηψλ/παξαθνινχζεζεο 

αλάκεζα ζηηο αξρέο θαη ζηνπο ρξηζηηαληθνχο πιεζπζκνχο γηα ηελ 

ελεκέξσζε ησλ θπβεξλήζεψλ ηνπο ζρεηηθά κε ηα καθεδνληθά δεηήκαηα. 

- Ζ αλαδηνξγάλσζε ηεο νζσκαληθήο ρσξνθπιαθήο ζα γηλφηαλ ππφ ηελ 

επζχλε ησλ Γπλάκεσλ. Πξνβιεπφηαλ ν δηνξηζκφο επξσπαίνπ ζηξαηεγνχ 

ζηελ ππεξεζία ηεο νζσκαληθήο θπβέξλεζεο θαη έλα ζχλνιν επξσπαίσλ 

αμησκαηηθψλ θαη ππαμησκαηηθψλ ηνπ ζηξαηνχ ζα αλαιάκβαλε ηελ 

απνζηνιή επηηήξεζεο, εθπαίδεπζεο θαη ζπλνιηθήο αλαδηνξγάλσζεο ηεο 

ρσξνθπιαθήο. Πξνβιεπφηαλ, επίζεο, κέξηκλα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ ηνπξθηθψλ ζηξαηεπκάησλ θαζψο, επίζεο, θαη 
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θαζνξηζκφο δσλψλ επζχλεο γηα ηε δξάζε ησλ νξγάλσλ θάζε επξσπατθήο 

δχλακεο. 

- Ζ πεξίπησζε επίηεπμεο εηξήλεο ζηε ρψξα ζπλνδεπφηαλ απφ νδεγία ησλ 

Μεγάισλ Γπλάκεσλ γηα ηξνπνπνίεζε ησλ εδαθηθψλ νξίσλ ησλ δηνηθεηηθψλ 

δηαηξέζεσλ (ζαληδάθη, θαδάο θ.ιπ.) κε άκεζν ζθνπφ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε θαηαλνκή, ζπγθξφηεζε θαη δηαρείξηζε ησλ 

δηαθνξεηηθψλ εζληθνηήησλ. 

- Πξνβιεπφηαλ ε αλαδηνξγάλσζε δηνηθεηηθψλ θαη δηθαζηηθψλ ζεζκψλ κε 

ηελ παξνρή, ηαπηφρξνλα, ηνπ δηθαηψκαηνο πξνζθπγήο ζε απηνχο, ησλ 

ρξηζηηαληθψλ πιεζπζκψλ. Παξάιιεια, γηα ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ηεο 

ππαίζξνπ, ζα γηλφηαλ ιήςε κηαο ζεηξάο κέηξσλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπηθψλ 

απηνλνκηψλ. 

- Γηα ηελ εμέηαζε ησλ γεγνλφησλ θαη ησλ δεδνκέλσλ ζηελ πεξίπησζε 

ηαξαρψλ, πνιηηηθψλ θαη πνηληθψλ αδηθεκάησλ ζα γηλφηαλ θαηάξηηζε κηθηψλ 

επηηξνπψλ ζηα θπξηφηεξα θέληξα ησλ βηιαεηίσλ κε ηελ ππνρξεσηηθή 

ζπκκεηνρή ησλ δηπισκαηηθψλ αληηπξνζψπσλ Απζηξίαο θαη Ρσζίαο. 

- Ζ επάλνδνο ησλ πξνζθχγσλ απφ ηε Βνπιγαξία, θπξίσο, ζα γηλφηαλ κε 

κέξηκλα ηεο νζσκαληθήο θπβέξλεζεο. Δπίζεο, πξνβιεπφηαλ νηθνλνκηθή 

ζηήξημε ζε φζνπο είραλ ράζεη ηηο πεξηνπζίεο ηνπο εμαηηίαο ησλ αληηπνίλσλ 

θαη ησλ ζεξησδηψλ. Σέινο, ζα γηλφηαλ ε εθπφλεζε ζρεδίνπ αλνηθνδφκεζεο 

ησλ θαηεζηξακέλσλ εθθιεζηψλ θαη ζρνιείσλ ησλ θνηλνηήησλ.  

- Σα ρξηζηηαληθά ρσξηά πνπ θαηαζηξάθεθαλ απφ ην ζηξαηφ ζα είραλ 

απαιιαγή έλα ρξφλν απφ ηε θνξνινγία. 

- Ζ θπβέξλεζε ζα ήηαλ ππνρξεσκέλε λα παξνπζίαζεη ην ζπληνκφηεξν 

πξφνδν ζηηο κεηαξξπζκίζεηο πνπ ζπκθσλήζεθαλ ζην πξφηεξν «Πξφγξακκα 

ηεο Βηέλλεο». 

- Οη Ηιάβεδεο (έθεδξνη δεχηεξεο ζεηξάο) ζα απνιχνληαλ ακέζσο θαη ζα 

απαγνξεχνληαλ κειινληηθνί ζρεκαηηζκνί αηάθησλ ζσκάησλ,  

Βαδηβνπδνχθσλ).  

Ζ Αγγιία αξρηθά έδεημε λα απνδέρεηαη ην ζρέδην απηφ, δηεθδηθψληαο κία 

κηθξή άζθεζε παξεκβαηηθφηεηαο, κέζσ ελδερφκελσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ πξνηάζεσλ. 

Απφ ηελ πιεπξά ηεο ε Ηηαιία δήισζε πσο ζα πξνηηκνχζε λα αλνίμεη ε ζπδήηεζε ζε 

επξχηεξν γεληθφ πιαίζησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ. Ζ Γαιιία ζε έλδεημε θαιήο ζέιεζεο, 
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άθεζε ηελ πξσηνβνπιία θηλήζεσλ ζηε Ρσζία, ελψ, ηαπηφρξνλα, ε Γεξκαλία 

δηαηεηλφηαλ ηελ αληίζεζή ηεο, ζε νπνηαδήπνηε κείσζε ηεο εμνπζίαο ηνπ 

ζνπιηάλνπ.
142

 Σέινο, απφ ηελ πιεπξά ηεο ε Τςειή Πχιε απνδέρζεθε ρσξίο ηε 

δπλαηφηεηα άιιεο επηινγήο ηηο κεηαξξπζκίζεηο, φκσο, δελ επηδφζεθε κε ζέξκε ζηηο 

δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηεο, πξνθαζηδφκελε ζπρλά επηθπιάμεηο.
143

 

Απφ ην ζχλνιν ησλ ζεκείσλ απηψλ ε εμέιημε ησλ γεγνλφησλ έδεημε πσο κφλν 

ην δήηεκα ηεο αλαδηνξγάλσζεο ηεο ρσξνθπιαθήο είρε θάπνηα επηηπρία, φκσο ην 

ζεκείν ζην νπνίν είλαη θνκβηθήο ζεκαζίαο θαη πξέπεη λα ζηαζνχκε είλαη αλακθίβνια 

εθείλν ην νπνίν θάζε κία εζλφηεηα έζπεπζε λα εθκεηαιιεπηεί ηελ εξκελεία ηνπ.
144

 

Καη εθεί βξηζθφηαλ θαη ε ζπίζα πνπ άλαςε, απφ ην 1904 κέρξη θαη ην 1908, ηελ 

ππξθαγηά πνπ νλνκάζηεθε Μαθεδνληθφο Αγψλαο. 

Κάλνληαο ρξήζε ηεο επλντθήο κεηαρείξεζεο ησλ αξρψλ πξνο ηνπο 

επαλαζηάηεο θαη αληάξηεο ζηα πιαίζηα ηεο ζπκθσλίαο, νη βνπιγαξηθέο ηζέηεο βξήθαλ 

ηνλ απαηηνχκελν ρψξν θαη ρξφλν ψζηε λα αλαζπληαρζνχλ κεηά ηελ απνηπρία ηεο 

εμέγεξζεο θαη λα επηδνζνχλ εθ λένπ ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο κε κεγαιχηεξν δήιν 

απφ ηελ εξρφκελε άλνημε ηνπ 1904. Σα βνπιγαξηθά έλνπια ζψκαηα ζχληνκα 

αθνινχζεζαλ αληίζηνηρα ειιεληθά θαη ζεξβηθά, ζηνρεχνληαο ζηελ επίηεπμε 

απνθιεηζηηθψλ ηνκέσλ ειέγρνπ, γηα θάζε αληίζηνηρε εζλνηηθή νκάδα πνπ 

εθπξνζσπνχζαλ. 

Ζ βνπιγαξηθή βία απέλαληη ζηνπο παηξηαξρηθνχο πιεζπζκνχο ηεο 

καθεδνληθήο ελδνρψξαο, ε νπνία πνιχ ζπρλά έβξηζθε ηελ απάληεζή ηεο ζηα 
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 ηηο ζειίδεο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ, παξαηεξείηαη ζεκαληηθή αιιεινγξαθηθή δξαζηεξηφηεηα 

κεηαμχ ηνπ Βξεηαλνχ ππνπξγνχ Δμσηεξηθψλ θαη ησλ δηπισκαηηθψλ επηηεηξακκέλσλ ηνπ ζηηο κεγάιεο 

επξσπατθέο πξσηεχνπζεο. Ζ αιιεινγξαθία πεξηιακβάλεη αλαθνξέο γηα ηηο δηαζέζεηο ησλ εγεηηθψλ 

ππξήλσλ θάζε Γχλακεο, ζθπγκνκέηξεζε απφςεσλ γηα ηελ φπνηα απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ελψ ηέινο πξνβιέπνληαη ζρέδηα δξάζεο θαη εμειίμεηο ζρεηηθά κε ειεγρφκελε ή κε 

απνηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ibid, ζει. 67 – 73  

143
 Μαδαξάθεο Ησάλλεο, «Ζ Μαθεδνλία ζηηο παξακνλέο ηνπ Αγψλα», Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο, 

Νεόηεξνο Διιεληζκόο από ην 1881 έσο ην 1913, ζει 234 

144
 - Ζ πεξίπησζε επίηεπμεο εηξήλεο ζηε ρψξα ζπλνδεπφηαλ απφ νδεγία ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ γηα 

ηξνπνπνίεζε ησλ εδαθηθψλ νξίσλ ησλ δηνηθεηηθψλ δηαηξέζεσλ (ζαληδάθη, θαδάο θ.ιπ.) κε άκεζν 

ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαηαλνκή, ζπγθξφηεζε θαη δηαρείξηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ 

εζληθνηήησλ. Οπφηε θάζε ρψξα πξνζπάζεζε λα επηηχρεη ηελ «εθθαζάξηζε» θαη νκνγελνπνίεζε 

πιεζπζκψλ ζε επξεία γεσγξαθηθή θιίκαθα, ψζηε λα πεηχρεη ην κεγαιχηεξν δπλαηφ δηαρεηξηζηηθφ 

έιεγρν κέζα ζηα βηιαέηηα. 
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ειιεληθά αληίπνηλα, απεηθνλίδεηαη κε πνιχ γιαθπξφ ηξφπν ζε έλα ζχλνιν αλαθνξψλ 

ηνπ Γάιινπ ζηξαηησηηθνχ αθνινχζνπ ινραγνχ Bremond d‟ Ars ζηελ Αζήλα πξνο ην 

γαιιηθν ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ,
145

 παξαηίζεληαη ελδεηθηηθά: 

 - έθζεζε ηεο 17
εο

 Γεθεκβξίνπ 1907 ηνπ Γάιινπ ζηξαηησηηθνχ αθνινχζνπ 

πξνο ην γαιιηθφ ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ: «...Δλεξγνύλ κε ηνπο κπζηηθά 

νξγαλσκέλνπο νπαδνύο ηνπο κέζα ζε θάζε ρσξηό, όπνπ ςάρλνπλ λα 

ρηππήζνπλ ηνπο πιένλ επηβιεηηθνύο θαη κε ππνηαζζόκελνπο. Οη ζπκκνξίεο 

θζάλνπλ απξνεηδνπνίεηα θαη θαηαζθάδνπλ απηνύο πνπ επηθύξεμαλ. 

Δπηβάιινπλ έλα θόξν ζηα ρσξηά γηα λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα 

πξνπαγάλδα. ε θάζε ρσξηό νη νξγαλσκέλνη δηαζέηνπλ κηα θξπςώλα, 

πξαγκαηηθό ππόγεην, όπνπ κπνξνύλ λα θξπθηνύλ 10 έσο 25 άλδξεο, γηα 

κεξηθέο κέξεο, καδί κε ηα εθόδηά ηνπο. Μόιηο θεύγεη ν ερζξόο, 

επαλεκθαλίδνληαη θαη ην ρσξηό ηξνκνθξαηεκέλν, πξνζειπηίδεηαη κε ηε βία 

ζηνλ εμαξρηζκό...» 

 -  Πξνθήξπμε ηνπ αξρεγνχ ησλ Βνπιγάξσλ θνκηηαηδήδσλ Djolè πξνο ηνπο 

θαηνίθνπο ηνπ ρσξηνχ Νεγθνβάλη – Φιψξηλαο 1
ε
 Απγνχζηνπ 1907:  

«ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΖ ΔΠΑΝΑΣΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΦΛΩΡΗΝΑ»   

πξνο ηνλ πξόεδξν θαη ηνπο δεκνγέξνληαο ηνπ ρσξίνπ Νεγθνβάλη. Δίκαζηε 

απνθαζηζκέλνη λα ζαο πξνεηδνπνηήζνπκε όηη αθνινπζείηε έλαλ επηθίλδπλν 

δξόκν. Έρεηε απιώζεη ην ρέξη ζαο πξνο ηνπο Έιιελεο αληάξηεο,   

ηζρπξηδόκελνη όηη είζηε απόγνλνη κηαο ζάπηαο Διιάδαο. Οη ιεζην– αληάξηεο 

ζαο πέηπραλ επλντθέο πεξηζηάζεηο, αιιά γηα πνιύ κηθξό ρξόλν. Σν Έζλνο καο 

ήηαλ ηζαθηζκέλν από ηελ επαλάζηαζε. ήκεξα επαλέθηεζε ηηο δπλάκεηο ηνπ 

θαη ζα εθδηθεζεί γηα ηηο πξνζβνιέο πνπ έπαζε. Θα θαηαζθάμεη όινπο 

εθείλνπο από εζάο, πνπ ζα ζπλαληήζεη, αλ δελ πάςεηε λα ππεξεηείηε ζαλ 

πξνδόηεο θαη ζπλεξγάηεο ησλ ιεζην–αληαξηώλ ζαο. Αλ δελ έξζεηε κε καο, κηα 

κεγάιε ζπκθνξά ζαο πεξηκέλεη. Γπζηπρία ζε ζαο. Θα ζαο θαηαζηξέςνπκε. Γε 

ζα βξείηε πνπζελά θαηαθύγην. Όπνπ θαη αλ πάηε, ζα πέζεηε ζηα ρέξηα καο. Αλ 

δελ ιάβεηε ππόςε ζαο όηη είζηε Βιάρνη θαη Αιβαλνί θαη όρη Έιιελεο, ζα πάηε 

ζύληνκα ζηελ θόιαζε. Με δηζηάδεηε ινηπόλ. Σείλαηέ καο έλα αδειθηθό ρέξη, 

αλ δε ζέιεηε ηε δηθή ζαο απώιεηα.     

  Απηό γηα ηειεπηαία θνξά,       
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 Σζηξθηλίδεο Υάξεο, ύλλεθα ζηε Μαθεδνλία, ζει. 185 - 187 
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 1/Υ/1907, όξνο Βίηζη       

 Τπνγξαθή: Djolè          

 Αξρεγόο Πεξηνρήο 

 

Σν 1904 είλαη θαη ε πξψηε ρξνληά φπνπ παξαηεξείηαη, επίζεκα πιένλ, 

δξαζηεξηφηεηα θαη απφ ηα ππφινηπα θξάηε ηεο βαιθαληθήο ελάληηα ζηηο 

πξσηνβνπιίεο ηεο βνπιγαξηθήο πνιηηηθήο, ελψ θαη νη εμειίμεηο ζε επξσπατθφ επίπεδν 

είλαη θαηαηγηζηηθέο. Σν μέζπαζκα ηνπ ξσζνταπσληθνχ πνιέκνπ
146

 θαζψο θαη ε 

βξεηαληθή εηζβνιή ζην Θηβέη, σο απνηέιεζκα εθκεηάιιεπζεο ηνπ πξψηνπ γεγνλφηνο, 

άλνημαλ ηε ζθαθηέξα πξνο ηελ Αλαηνιή, φηαλ ε γαιιηθή θαη ε γεξκαληθή πιεπξά 

αλαιψλνληαλ ζηε δηαρείξηζε ησλ αθξηθαληθψλ ηνπο απνηθηψλ. ηελ άιιε φρζε ηνπ 

αηιαληηθνχ, ε θαηαζθεπή ηεο δηψξπγαο ηνπ Παλακά θαη ε εθκεηάιιεπζή ηεο απφ ηηο 

Ζ.Π.Α. δείρλεη ηηο πξνζέζεηο ηεο λέαο κεγάιεο δχλακεο, πνπ κε ηνλ θαηξφ αλαδπφηαλ 

αξγά αιιά ζηαζεξά ζε παγθφζκην παίθηε.  

Παξ‟ φια απηά, ην γεγνλφο πνπ αλακθίβνια ζεκάδεςε ηελ επνρή θαη ηηο 

κεηέπεηηα εμειίμεηο είλαη ε ππνγξαθή ηεο ζπλζήθεο γηα ηε δεκηνπξγία ηεο 

«Δγθάξδηαο πλελλφεζεο» κεηαμχ Γαιιίαο θαη Βξεηαλίαο ζηηο 8 Απξηιίνπ 1904. Ζ 

πίεζε ηεο γεξκαληθήο επεθηαηηθήο θαη ηκπεξηαιηζηηθήο πνιηηηθήο αλάγθαζε ηε Γαιιία 

λα έξζεη ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ «αηψλην» ερζξφ ηεο, ηεξκαηίδνληαο αηψλεο δηακαρψλ 

θαη αληίξξνπσλ ζπκθεξφλησλ, θηάλνληαο έηζη ζε απηή ηε «ζπκθσλία θπξίσλ». Σν 

δηαθχβεπκα απηήο ηεο ζπκθσλίαο θαη ε πξννπηηθή ηεο ζα ήηαλ δσηηθήο ζεκαζίαο θαη 

γηα ηηο δχν ρψξεο. Με ηε γαιινξσζηθή ζπκκαρία ηνπ 1894 λα βξίζθεηαη αθφκε ζε 

ηζρχ, ήηαλ ζέκα ρξφλνπ θαη ε αγγινξσζηθή πξνζέγγηζε, ε νπνία φλησο πξνέθπςε ην 

1907 θαη δεκηνχξγεζε ην αληίπαιν δένο απέλαληη ζηελ Σξηπιή πκκαρία (Γεξκαλία – 

Απζηξννπγγαξία – Ηηαιία), ε ηειεπηαία είρε ήδε ζπγθξνηεζεί απφ ην 1882, 

κεηαβάιινληαο ην δηεζλέο δηπισκαηηθφ παηρλίδη, ζε δήηεκα δηιιεκαηηθνχ θπξίσο, 

ραξαθηήξα κεηαμχ ησλ δχν ζπλαζπηζκψλ.
147
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 Ζ ξσζηθή ήηηα ζα «αλαγθάζεη» ηε κεηαηφπηζε θαη ζπλάκα επηθέληξσζε ησλ ξσζηθψλ 

ελδηαθεξφλησλ ζηα βαιθαληθά δεδνκέλα πνιιαπιαζηάδνληαο ην πνζνζηφ αλάκημήο ζηα ηεθηαηλφκελα 

ηνπ Αγψλα πξνο φθεινο ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηεο εξβίαο. 

147
 Μία αξθεηά εθηελήο πεξηγξαθή ζρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο δεκηνπξγίαο ησλ δχν κεγάισλ 

ζπλαζπηζκψλ ε νπνία ζπλνδεχηαη θαη απφ ζπκπιεξσκαηηθή βηβιηνγξαθία πάλσ ζην δήηεκα κπνξεί λα 

βξεζεί εδψ, «Triple Alliance And Triple Entente», Encyclopedia.com, εκεξνκελία πξφζβαζεο 
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Δίλαη κάιινλ θπζηθφ λα ζεσξήζνπκε πσο απέηπρε θαη ε δεχηεξε απφπεηξα 

κεηαξξπζκίζεσλ κε κνλαδηθή ίζσο εμαίξεζε ην παξάδεηγκα ηεο αλαδηνξγάλσζεο ηεο 

νζσκαληθήο πνιηηνθπιαθήο.
148

 Ζ ζπλερφκελε απνηπρία ησλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ε 

πξφβιεςε γηα ηνλ θαζνξηζκφ δηαρεηξηζηηθψλ δσλψλ επηξξνήο κε βάζε ηελ 

εζληθφηεηα, απνηέιεζαλ φπσο αλαθέξακε, ηα βαζηθά επηρεηξήκαηα γηα ην μέζπαζκα 

ηνπ Μαθεδνληθνχ Αγψλα. 

Οη έξβνη, κέρξη θαη ηηο αξρέο ηνπ 1904, ζηήξηδαλ ζρεηηθά ηηο βνπιγαξηθέο 

λφηεο ηεο καθεδνληθήο αλεμαξηεζίαο κε πξνζσπηθφ, πιηθνηερληθή ππνζηήξημε θαη 

ζπάληα, κε δηθά ηνπο έλνπια ζψκαηα.
149

 κσο ε καθεδνληθή χπαηζξνο αξηζκνχζε έλα 

                                                                                                                                                                      
13/9/2018, https://www.encyclopedia.com/history/modern-europe/treaties-and-alliances/triple-alliance-

and-triple-entente  

148
 Μέζα απφ έγγξαθα ηνπ Αξρείνπ ηνπ ππνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ν Dakin κεηαθέξεη κία εηθφλα 

θαρππνςίαο ηεο ειιεληθήο πιεπξάο απέλαληη  ζηνπο Ρψζνπο  αμησκαηνχρνπο ηεο ρσξνθπιαθήο. Ο 

Κνξνκειάο (Γεληθφο Πξφμελνο Θεζζαινλίθεο) θαηεγνξεί αλνηρηά ηνπο Ρψζνπο φηη ρξεκαηνδνηνχλ 

θαη ππνζηεξίδνπλ πιεξνθνξηαθά ηνπο Βνχιγαξνπο θνκηηαηδήδεο θαη δξνπλ πξνο φθεινο ηεο Δμαξρίαο. 

Dakin Douglas, The Greek Struggle in Macedonia, ζει. 162, ππνζεκείσζε 45 
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 Παξφιν πνπ νη ηάζεηο ηεο «Παιαηάο εξβίαο» θαη ε ππνζηήξημε ησλ έξβσλ ηεο Μαθεδνλίαο είραλ 

ζρεκαηηζηεί σο ηδέεο απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1890, ε έιιεηςε ππνδνκψλ θαη πφξσλ δελ ηνπο 

επέηξεςε λα αλαιάβνπλ θάπνην ζεκαίλνληα ξφιν. Πεξηζζφηεξν επηθεληξψζεθαλ πνιηηηθά ζηε 

δηαηήξεζε ηεο ζεξβηθήο επηξξνήο, θπξίσο ζην βηιαέηη ηνπ Κνζφβνπ θαη ζηα θεθηεκέλα ηεο ζεξβηθήο 

νξζφδνμεο εθθιεζίαο. ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο παξαηεξήζεθε κία πξνπαγαλδηζηηθή κίμε 

επηρεηξεκάησλ θαη θηλεηνπνηήζεσλ αθελφο, γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο ζεξβηθήο εζληθφηεηαο, αθεηέξνπ, 

γηα ηε νξηνζέηεζε ηεο καθεδνληθήο ηαπηφηεηαο. Παξάιιεια, μεθίλεζαλ επαθέο κε ηνπο Βνχιγαξνπο 

φπνπ, πξνπαγαλδηζηηθά, ε δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο θάλεθε λα έρεη ζρεηηθή πξννπηηθή. ηηο 12 

Απξηιίνπ 1904 ππνγξάθεθε κπζηηθή ζπλζήθε κεηαμχ ηνπο, φπνπ πξνβιεπφηαλ, ε δηαηήξεζε ηνπ status 

quo ησλ δχν, ε δέζκεπζε γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, ε θνηλή ζηξαηησηηθή δξάζε ζε 

πεξίπησζε επίζεζεο, ε θνηλή πξνπαγαλδηζηηθή δξάζε ζηε Μαθεδνλία θαη ζηελ Παιαηά εξβία, ε 

ηεισλεηαθή απνζπκθφξεζε ζηε κεηαθίλεζε πξντφλησλ, ε επέλδπζε ζηελ εηζαγσγή ηνπ θπξηιιηθνχ 

αιθαβήηνπ ζηηο ηειεγξαθηθέο επηθνηλσλίεο κεηαμχ ηνπο θαη ε δέζκεπζε γηα ιχζε ηνπ αιβαληθνχ 

δεηήκαηνο πξνο φθεινο ηνπ Μαπξνβνπλίνπ. Σέινο ζπκθψλεζαλ φηη, ζε νπνηαδήπνηε δηαθσλία ηνπο, ε 

πξνζθπγή γηα δηαηηεζία ζα γηλφηαλ είηε ζηε Ρσζία είηε ζηε Υάγε. Σν ηέινο ηεο ζπκθσλίαο απηήο, ε 

νπνία πνηέ δελ ηέζεθε θαζνιηθά ζε ηζρχ ιφγσ ησλ αληαγσληζκψλ ζην δηακειηζκφ ησλ καθεδνληθψλ 

εδαθψλ, ζπληειέζηεθε ην 1908. Christopher Hesapchiev, Office of Bulgaria Abroad Military 

diplomatic memories (1899-1914), ВК "Св. Георги Победоносец", νθηα, 1993 ζει. 79 – 84. Σα 

θείκελα ησλ ππνγεγξακκέλσλ ζπκθσληψλ κεηαμχ Βνπιγαξίαο θαη εξβίαο κπνξεί λα ηα βξεη θαλείο 

ζηα αγγιηθά απηνχζηα κεηαθξαζκέλα ζηε κεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Kiril Valtchev 

Merjanski, The Secret Serbian-Bulgarian Treaty of Alliance of 1904 and the Russian Policy in the 

Balkans – Before the Bosnian Crisis, Wright State University, 2007, ζην index ζει. 81, ε νπνία 

https://www.encyclopedia.com/history/modern-europe/treaties-and-alliances/triple-alliance-and-triple-entente
https://www.encyclopedia.com/history/modern-europe/treaties-and-alliances/triple-alliance-and-triple-entente
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ζεκαληηθφ αξηζκφ ζιαβηθψλ πιεζπζκψλ, νη νπνίνη έλησζαλ πσο αλήθαλ ζηε ζεξβηθή 

θνηλφηεηα θαη ζηελ παηξηαξρηθή νηθνγέλεηα θαη επ‟ νπδελί, ελδηαθέξνληαλ γηα ηελ 

πξννπηηθή ηεο βνπιγαξηθήο/εμαξρηθήο πξννπηηθήο ή ηεο αλεμάξηεηεο καθεδνληθήο. 

πλεηδεηνπνηψληαο απηή ηελ ηδηαηηεξφηεηα, απνθάζηζαλ πσο είραλ πνιιά 

πεξηζζφηεξα λα θεξδίζνπλ αθνινπζψληαο ηηο πξνπαγαλδηζηηθέο βνπιγαξηθέο θαη 

ειιεληθέο πξαθηηθέο, εμαζθαιίδνληαο ηαπηφρξνλα θαη ηε ζεξβηθή θαη ηελ νξζφδνμε 

ηαπηφηεηα.
150

   

Ζ δνινθνλία ηνπ έξβνπ Βαζηιηά Αιεμάληεξ Οκπξεγθφβηηο ην 1903 έθεξε 

ζην ζξφλν ηνλ Πέηξν Α‟.
151

 Οη ελέξγεηέο ηνπ ζχληνκα έθεξαλ ζε κία ζρεηηθή 

ηζνξξνπία ηα εζσηεξηθά δεηήκαηα ηεο ρψξαο θαη ακέζσο μεθίλεζε ν ζρεδηαζκφο 

δξάζεο ησλ έξβσλ γηα ηελ ράξαμε ηεο εμσηεξηθήο ηνπο πνιηηηθήο. Ο Πέηξνο ν Α΄ 

ήηαλ γλσζηφο γηα ηε ζπκπάζεηα πνπ απνιάκβαλε απφ ηε γαιιηθή θαη ξσζηθή πιεπξά 

αιιά θαη γηα ηελ επαηζζεζία ηνπ ζηα παηξησηηθά θαη εζληθά δεηήκαηα. Γη‟ απηφ, 

πνληάξνληαο ζηε ξσζηθή ππνζηήξημε, απνθάζηζε λα θαηαπηαζηεί κε έλα αξθεηά 

θηιφδνμν θαη απαηηεηηθφ παλζεξβηθφ πξφγξακκα, ην νπνίν πξνθαλψο θαη έζηξεθε 

ηελ πξνζνρή ηνπ ζηε Μαθεδνλία. Ζ φπνηα, φκσο, ζεξβηθή πξσηνβνπιία, βξήθε 

απέλαληί ηεο ηξεηο πνιχ ζεκαληηθνχο αξλεηηθνχο παξάγνληεο νη νπνίνη θαη ζα 

δπζραίξελαλ αξθεηά ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο.  

Ξεθηλψληαο απφ ην νηθνλνκηθφ επίπεδν, ε νηθνλνκηθή ηζρχο θαη ε 

δηαζεζηκφηεηα ζε πφξνπο ηνπ ζεξβηθνχ θξάηνπο, δελ ήηαλ ζε ηέηνην επίπεδν ψζηε λα 

αλαιάβεη εθηεηακέλεο ζηξαηεγηθέο πξσηνβνπιίεο, ζε πνιπάξηζκα αλνηθηά κέησπα, 

αλαγθάδνληαο ηνπο ηζχλνληεο ηεο «αλεπίζεκεο θαη ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο» γηα ηε 

                                                                                                                                                                      
βξίζθεηαη αλαξηεκέλε ειεθηξνληθά, εκεξνκελία πξφζβαζεο 8/2/2018   

https://corescholar.libraries.wright.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1235&context=etd_all  
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 Dakin Douglas, The Greek Struggle in Macedonia, ζει. 171 
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 Ζ δνινθνλία ηνπ Οκπξεγθφβηηο ζρεδηάζηεθε θαη εθηειέζηεθε απφ ηνλ Νηξάγθνπηηλ Νηηκηηξίεβηηο, 

νπνίνο ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ ην 1911 ζα ηδξχζεη ηε κπζηηθή ζεξβηθή εζληθηζηηθή νξγάλσζε 

«Μαχξν Υέξη», γλσζηή θαη σο «Έλσζε ή Θάλαηνο», ε νπνία ζα φπιηδε ην ρέξη ηνπ δνινθφλνπ ηνπ 

Απζηξηαθνχ δηαδφρνπ Αξρηδνχθα Φεξδηλάλδνπ, Γθαβξίιν Πξίληζηπ πνπ ζεκαηνδφηεζε ην μέζπαζκα 

ηνπ «πνιέκνπ πνπ ζα ηειείσλε φινπο ηνπο πνιέκνπο». Σν ρξνληθφ ηεο δνινθνλίαο ηνπ Οκπξέγθνβηηο 

θαη ηεο δξάζεο ηνπ Νηηκηηξίεβηηο, δίλεηαη εμαηξεηηθά ζην, John S. Craig,  Peculiar Liaisons In War, 

Espionage, and Terrorism in the Twentieth Century, Algora Publishing, New York, 2005 , ζει. 11 – 13 

& 15 – 18 & To θαηαζηαηηθφ ίδξπζεο θαη δξάζεο ηνπ «Μαχξνπ Υεξηνχ», «The Constitution of the 

Ujedinjenje ili Smrt»,  WWI Document Archive, εκεξνκελία πξφζβαζεο 13/03/2018,  

https://wwi.lib.byu.edu/index.php/Constitution_of_the_Black_Hand  

https://corescholar.libraries.wright.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1235&context=etd_all
https://wwi.lib.byu.edu/index.php/Constitution_of_the_Black_Hand
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ζεξβηθή θηλεηνπνίεζε, λα πεξηνξηζηνχλ ζηα βφξεηα θαη βνξεηνδπηηθά θνκκάηηα ησλ 

βηιαεηίσλ θνπίσλ θαη Μνλαζηεξίνπ. 

ηε ζπλέρεηα, ίζσο, ην δσηηθφηεξν δήηεκα ηεο ζεξβηθήο πξνζέγγηζεο, ήηαλ ε 

ζρέζε θαη ε αιιειεπίδξαζε κε ηελ Διιάδα θαη ηε Βνπιγαξία. πσο αλαθέξακε νη 

βνπιγαξηθέο επηηξνπέο θαη νξγαλψζεηο εηζέξρνληαη ζην Μαθεδνληθφ Αγψλα κε 

μεθάζαξν ηδενινγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ εζληθνχ ραξαθηήξα, δεδνκέλν πνπ ζχληνκα ζα 

επζπλφηαλ γηα ηε δηαθνπή ησλ φπνησλ θνηλψλ δξάζεσλ. Ζ βνπιγαξηθή πιεπξά είρε 

επηιέμεη λα παίμεη ην πξνπαγαλδηζηηθφ ραξηί ηεο βνπιγαξηθήο επηξξνήο θαη, ελ 

δπλάκεη, πξνζάξηεζεο ησλ καθεδνληθψλ εδαθψλ θαη πιεζπζκψλ ηεξκαηίδνληαο, κε 

φπνηνλ ηξφπν ρξεηαδφηαλ, ηπρφλ παηξηαξρηθή παξνπζία ζηα ζεκεία ηνπ 

αληαγσληζκνχ. Ζ ειιεληθή πιεπξά, ζπλδεδεκέλε απφιπηα κε ην Παηξηαξρείν, δελ 

άθεζε θαλέλα πεξηζψξην ακθηζβήηεζεο απηήο ηεο «νξζφδνμεο πξσηνθαζεδξίαο» 

ζηνπο έξβνπο νη νπνίνη έβιεπαλ ηελ φπνηα νηθνπκεληθφηεηα λα επεξεάδεηαη πξνο 

φθεινο ησλ Διιήλσλ.
152

 Παξ‟ φια απηά νη «ηνκείο επηξξνήο» έξβσλ θαη Διιήλσλ 

ζπγθξνχνληαλ ζε πνιχ ιηγφηεξα ζεκεία απφ φηη κε εθείλνπο ησλ Βνπιγάξσλ, 

δεδνκέλν πνπ θαζηζηνχζε «επηφηεξε» ηελ ζηξαηεγηθή αιιειεπίδξαζε ησλ δχν ζηηο, 

θαηα ηφπνπο, επηδηψμεηο ηνπο. 

Ο ηξίηνο θαη ηειεπηαίνο παξάγνληαο, είλαη ν γεσγξαθηθφο – γεσπνιηηηθφο. Ζ 

ζέζε ησλ πεξαζκάησλ απφ ηε εξβία ζηε Μαθεδνλία, αξθεηά ζπρλά, είρε πνιχ 

ηζρπξή ηνπξθηθή ζηξαηησηηθή παξνπζία πξάγκα ην νπνίν δπζρέξαηλε ηε δηάβαζε 

πξαθηφξσλ, ζσκάησλ θαη πιηθψλ. Σαπηφρξνλα, ε απμεκέλε δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

αιβαληθνχ ιεζηξηθνχ ζηνηρείνπ, δελ έδηλε ηε δπλαηφηεηα γηα ηελ εγθαζίδξπζε 

βάζεσλ αλεθνδηαζκνχ. Σν απνηέιεζκα ήηαλ, ε ζεκαληηθή παξάπιεπξε θζνξά ησλ 

ζεξβηθψλ ζσκάησλ απφ ζηξαηεγηθά, αζήκαληεο αςηκαρίεο θαη ε πεξηνξηζκέλε 

θίλεζε πιηθνχ θαη πιεξνθνξηψλ, ε νπνία δπζραίξελε ηε ζηξαηεγηθή ζρεδίαζε 

εθηεηακέλσλ επηρεηξήζεσλ. 

Μέζα ζε απηφ ην γεληθφ πιαίζην δξάζεο, νη έξβνη απνθάζηζαλ λα παίμνπλ ην 

πξνπαγαλδηζηηθφ ραξηί ησλ «έξβσλ Αδεξθψλ» ηεο Μαθεδνλίαο, «ρηππψληαο 

ρνξδέο» ζηνπο ζιαβηθνχο πιεζπζκνχο πνπ έλησζαλ πνιχ θνληά ζηε ζεξβηθή 
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 Οη εζληθέο δηεθδηθήζεηο ηεο ειιεληθήο πιεπξάο ζην πεδίν εθθξάδνληαλ πνιχ ζπρλά απφ ηεξάξρεο 

θαη θιεξηθνχο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο θξαηηθνχο ηεο θνξείο (πρ. Καξαβαγγέιεο) γεγνλφο πνπ 

επηζθίαδε θάζε πξσηνβνπιία ηεο ζεξβηθήο πιεπξάο  γηα ηε ζηήξημε ησλ δηθψλ ηεο ζπκθεξφλησλ. 
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ςπρνζχλζεζε, δεζκεπφκελνη γηα ηνλ αγψλα πεξί αλεμαξηεζίαο ηνπο θαη, ηελ ελ 

δπλάκεη, επαλελζσκάησζε απηψλ ησλ πεξηνρψλ ζηα φξηα ηεο Παιαηάο εξβίαο.
153

 

Ζ απαξρή ηεο εκθάληζεο ηέηνησλ νξγαλψζεσλ θαη νκάδσλ ζπγθξνηείηαη 

αξθεηά λσξίηεξα, ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1880. Ζ νξγάλσζε ηνπ Αγίνπ άββα, 

ην 1886, ηδξχζεθε κε ζθνπφ λα εκθπζήζεη θαη λα αθππλίζεη ηε ζεξβηθή εζληθή 

ζπλείδεζε ζηνπο ζιαβηθνχο πιεζπζκνχο. Σα κέζα απηήο ηεο επηδίσμεο δελ δηέθεξαλ 

απφ ηε ινγηθή ηεο βνπιγαξηθήο δξάζεο εθείλε ηελ επνρή. Άλνηγκα ζρνιείσλ, 

δηνξηζκφο δαζθάισλ θαη θαζεγεηψλ ζέξβηθεο γιψζζαο θαη θνπιηνχξαο θαζψο θαη 

έλα πξφγξακκα ππνηξνθηψλ γηα ζπνπδέο ζην Βειηγξάδη, απνηεινχλ ηα θεληξηθά 

ζηνηρεία απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο. Σν 1887, απηή ηε θνξά ζην Κφζνβν, ηδξχζεθε ε 

«Δπηηξνπή ιαβνκαθεδφλσλ θαη Παιαίαο εξβίαο» ε νπνία θαηέιεμε λα δξα ζε 

ζπλεξγαζία κε εμσηεξηθέο ζεξβηθέο δηεπζχλζεηο θαη ηκήκαηα νξγαληζκψλ, γηα ηε 

ιεηηνπξγία θαη ηε ζπληήξεζε φισλ ησλ πνιηηηζηηθψλ θνξέσλ πνπ δξνχζαλ εθηφο 

ζεξβηθνχ βαζηιείνπ, ζρνιεία, ιέζρεο, εθθιεζίεο θ.ιπ. χληνκα, φινο ν έιεγρνο 

απηψλ ησλ πξσηνβνπιηψλ, πέξαζε ζηελ θπξηφηεηα ηνπ ζεξβηθνχ ππνπξγείνπ 

Δμσηεξηθψλ κε ζθνπφ ηελ  πεξηζζφηεξν ζπζηεκαηνπνηεκέλε θαη απνδνηηθφηεξε 

ιεηηνπξγία ηνπο.
154

 

Απφ ην μέζπαζκα ηνπ  Αγψλα, ηα δηαθνξεηηθά ζπκθέξνληα έθεξαλ ζε 

ζχγθξνπζε έξβνπο θαη Βνχιγαξνπο. Ζ βία θαη ε πίεζε ησλ βνπιγαξηθψλ νκάδσλ 

ελάληηα ζε νηηδήπνηε παηξηαξρηθφ, δε κπνξνχζε λα κείλεη αλαπάληεηε θαζψο ε 

ζεξβηθή πιεπξά μεθίλεζε, αλ θαη ζε πην πεξηνξηζκέλα λνχκεξα απφ ηελ ειιεληθή, λα 

κεηξά απψιεηεο ιεηηνπξγψλ, ρσξηθψλ θαη ινηπψλ θαηνίθσλ νη νπνίνη δήισλαλ ηε 

ζεξβηθήο ηνπο πξνδηάζεζε. Οη Βνχιγαξνη, βιέπνληαο ηελ θαηάζηαζε, πξνζπάζεζαλ 

δχν θνξέο λα δηαπξαγκαηεπηνχλ κε ηνπο έξβνπο, φκσο ε πξνζπάζεηα ηνπ Γθξνχεθ 

λα έξζεη ζε ζπλελλφεζε κε ην έξβν δηπισκαηηθφ επηηεηξακέλν ζηε φθηα, ίκηηο  

θαη λα ζέζεη εκκέζσο, πιελ ζαθψο, ηε ζεξβηθή δξαζηεξηφηεηα ππφ βνπιγαξηθφ 

καλδχα, θαηέιεμε ζην θελφ.
155
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 Lange – Akhund Nadine, The Macedonian Question from Western Sources, ζει. 222 

154
 Ibid, ζει. 58 – 59, ππνζεκείσζε 103 

155
 Σα απνζπάζκαηα πνπ αθνινπζνχλ ππεξηνλίδνπλ φια απηά πνπ δηαρσξίδνπλ ηηο δχν πιεπξέο, ηελ 

ηειηθή αδπλακία ζπλεξγαζίαο θαη ηελ ηζρπξή δπζπηζηία κεηαμχ ηνπο. 

Γθξνχεθ: 

«Παξ’ όιε ηελ απνηπρία ησλ απόπεηξσλ εμέγεξζεο, ε ΔΜΔΟ παξακέλεη ηζρπξή θαη ρσξίο ηε δηθή καο 

ζπλαίλεζε, κία επζεία ζπλελλόεζε κεηαμύ εξβίαο θαη Βνπιγαξίαο δελ ζα έρεη αληίθξηζκα. Οη 
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Σα ζεξβηθά δίθηπα, έρνληαο πνιιά θνηλά ζηνηρεία κε ηα αληίζηνηρα ειιεληθά 

θαη βνπιγαξηθά, θαηέιεμαλ ην 1905 λα έρνπλ ηελ εμήο δνκή, ηεξαξρία θαη 

ιεηηνπξγία:
156

 ην Βειηγξάδη ε «Κεληξηθή Δπηηξνπή» ήηαλ επηθνξηηζκέλε κε ηε 

ζηξαηνιφγεζε θαη ην ζρεκαηηζκφ νκάδσλ θαη ελφπισλ ζσκάησλ ησλ νπνίσλ εγείην 

ν Μηινξάλη Πφπνβηηο, ππεχζπλνο πξνζσπηθνχ ζην ηκήκα Πνιέκνπ. ηε Βξάληα, 

κηθξή θσκφπνιε θνληά ζηα λφηηα ζχλνξα, βξηζθφηαλ ν πξψηνο ζηαζκφο 

αλεθνδηαζκνχ θαη κία πξψηε νκάδα ε νπνία ζπλεξγαδφηαλ κε ηελ «Δθηειεζηηθή 

Δπηηξνπή», φπνπ ην θχξην θαζήθνλ θαη ησλ δχν ήηαλ ε πξνζηαζία ησλ πεξαζκάησλ 

ησλ ζσκάησλ απφ ηηο ζπλνξηαθέο γξακκέο. πσο αθξηβψο θαη  ζηελ πεξίπησζε ηεο 

ΔΜΔΟ ζηα θφπηα, έηζη θαη ζην Μνλαζηήξη δξαζηεξηνπνηνχληαλ δχν «Κεληξηθέο 

Δπηηξνπέο», νη νπνίεο ήιεγραλ έλα δίθηπν κηθξφηεξσλ ζην Κνπκάλνβν, Βειεζά, 

                                                                                                                                                                      
Μαθεδόλεο επαλαζηάηεο είλαη νη κόλνη πνπ κπνξνύλ λα ειέγμνπλ ηα ηεθηαηλόκελα ζηε Μαθεδνλία θαη 

θαλείο άιινο. ηε Βνπιγαξία ε ηζρύο καο είλαη γλσζηή θαη καο ιακβάλνπλ ππ’ όςηλ, όκσο ζηε εξβία 

καο ζεσξνύλ δίρσο αμία. Δίλαη αλαγθαίν ινηπόλ λα αιιάμεη ινγηθή ε ζεξβηθή πιεπξά ώζηε λα 

απνθεπρζεί  ε εγθαηάζηαζε «ζεξβηθήο θαηάζηαζεο» ζηε Μαθεδνλία. Οη Μαθεδόλεο είλαη έηνηκνη λα 

δώζνπλ ζηνπο δύν ζιαβηθνύο ιανύο, έξβνπο & Βνύιγαξνπο, όιεο ηηο εγγπήζεηο πνπ ρξεηάδεηαη ώζηε λα 

δηαηεξεζνύλ νη επηζθνπέο θαη ηα ζρνιεία ηνπο ζην ρώξν πνπ ζήκεξα θαηαιακβάλνπλ ζηε Μαθεδνλία 

όκσο είλαη ηειείσο αλέλδνηνη ώζηε λα κελ επηηξαπεί θακία εζληθή πξνπαγαλδηζηηθή δξάζε ζηε 

Μαθεδνλία. έξβνη θαη Βνύιγαξνη πξέπεη λα θαηαιάβνπλ όηη κόλν ε ΔΜΔΟ κπνξεί λα ππάξμεη ζηε 

Μαθεδνλία». 

ίκηηο: 

«Ζ ΔΜΔΟ δνπιεύεη γηα ηα βνπιγαξηθά ζπκθέξνληα θαη ελδπλακώλεη ηηο εμαξρηθέο θηήζεηο ζηε 

Μαθεδνλία, νη απνδείμεηο πνπ έρνπκε ζηε ζπλεξγαζία θαη αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ηεο νξγάλσζεο θαη ησλ 

βνπιγαξηθώλ αξρώλ εμεγεί ηε δπζπηζηία θαη ηηο επηθπιάμεηο καο ζρεηηθά κε ηε ΔΜΔΟ. Ζ εξβία δε 

κπνξεί λα δηαπξαγκαηεπηεί κε ηελ νξγάλσζε δηόηη είλαη δηαρσξηζκέλε θαη δε γλσξίδνπκε πνηα πιεπξά 

έρεη ην δηθαίσκα λα κηιά ζην όλνκά ηεο θαη από ηε ζηηγκή πνπ είλαη απνθιεηζηηθά βνπιγαξηθή θαη όρη 

καθεδνληθή δε κπνξεί λα βαζηζηεί ζηε ζπκπάζεηα ή ηελ ππνζηήξημε ηεο εξβίαο. Οη έξβνη είλαη 

αλαγθαζκέλνη λα πξνεηνηκαζηνύλ ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ππεξαζπηζηνύλ ην εαπηό ηνπο, πξάγκα πνπ 

ζεκαίλεη όηη δε ζα επηηεζνύλ ζηνπο Βνύιγαξνπο αιιά ζα είλαη ζε ζέζε λα ακπλζνύλ ζε ελδερόκελε 

επηζεηηθή ελέξγεηα. Ζ ζηάζε ηεο εξβίαο εμαξηάηαη από ηε ζέζε θαη ηε ζηάζε ησλ Βνύιγαξσλ 

επαλαζηαηώλ». Ibid, ζει. 223 

156
 Lange-Akhund Nadine, «Nationalism and terrorism in Macedonia around 1900», Balkanologie, 

εκεξνκελία πξφζβαζεο 17/03/2018,  

https://journals.openedition.org/balkanologie/320?lang=en  

https://journals.openedition.org/balkanologie/320?lang=en
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Γίβξε, Ορξίδα, Πξίιεπ, Κξίηζεβν, Πφξεηο θαη Κξνχζεβν, νη νπνίεο ήηαλ ππεχζπλεο 

γηα αθφκε κηθξφηεξεο επηηξνπέο ζηελ χπαηζξν θαη ζηα ρσξηά.
157

 

Ζ ζεξβηθή θπβέξλεζε είρε πξνθαλψο, κπζηηθά, ηνλ έιεγρν θαη ηε ράξαμε 

ζηξαηεγηθήο, ελψ έξβνη αμησκαηνχρνη είηε κε πιαζηέο ηαπηφηεηεο, είηε ζε 

«δηαθνπέο» ή ζε «ηαμίδηα πνιηηηζκηθνχ ελδηαθέξνληνο» επηηεξνχζαλ ηε ιεηηνπξγία 

ησλ δηθηχσλ θαη ησλ ζσκάησλ. Σνλ Ηνχλην ηνπ 1905 ζηάιζεθε ζηηο νκάδεο θαη ζηηο 

επηηξνπέο έλα θψδηθαο 34 άξζξσλ, κε θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ζηα πξφηππα ηεο ΔΜΔΟ. 

Οη αξηζκνί ηεο ζεξβηθήο θίλεζεο δελ κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ κε εθείλνπο ησλ άιισλ 

δχν, θαζψο, ζπάληα, μεπεξλνχζαλ ηνπο 1000 νη παξηηδάλνη ησλ έξβσλ. 

ε γεληθέο γξακκέο, ε δηακάρε ππήξμε ζθιεξή κε ηνπο Βνχιγαξνπο ελψ 

ππήξραλ ζπγθεθξηκέλεο γξακκέο, λα κελ έξρνληαη ζε αληηπαξάζεζε κε ηνπο 

αληηπξνζψπνπο ηεο ξνπκαληθήο πξνπαγάλδαο θαη θαινχληαλ λα είλαη ακείιηθηνη 

απέλαληη ζηηο αιβαληθέο ιεζηξηθέο νκάδεο θαη ηνλ νζσκαληθφ ζηξαηφ, ν νπνίνο δελ 

ζα ηηο απέηξεπε απφ ην λα επηηίζεληαη ζε ζεξβηθνχο νηθηζκνχο.
158

 Σέινο πνιχ 

πεξηνξηζκέλε παξνπζία είραλ πέξα απφ ηελ πεξηνρή ηεο Ορξίδαο φπνπ θαη έκπαηλαλ 

ζηε δψλε ειέγρνπ ησλ Διιήλσλ. πσο γίλεηαη ζαθέο, ην «ξεπεξηφξην» βηνπξαγηψλ 

θαη θαηαζηξνθψλ, ήηαλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε, ελψ, φπσο αλαθέξζεθε θαη 

παξαπάλσ, ζην παξάδεηγκα ηεο Βνπιγαξίαο,
159

 ε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηνπο 

ρσξηθνχο δηεπφηαλ, θαηα θχξην ιφγν, απφ ηε ζηήξημε ε φρη ησλ ρσξηθψλ ζηνλ αγψλα 

θαη ζηελ πνιηηηθή ηνπο, κε ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο λα είλαη γεκάηεο «θσηηά θαη 

αίκα».
160

  Μέρξη θαη ην ηέινο ηνπ Μαθεδνληθνχ Αγψλα ζηα 1908, είραλ πεηχρεη λα 

εδξαηψζνπλ ηνλ έιεγρφ ηνπο ζην βηιαέηη ηνπ Κνζφβνπ θαη απφ ην βηιαέηη ηνπ 
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 Kayalar Anil, Struggle over Macedonia: Florina 1906, According to the Records of Rumeli 

Inspectorship, Master Thesis, Bilkent University, Ankara, 2003, ζει. 68 – 72   

158
 Glenny Misha, Σhe Balkans, ζει.  ζει 149 

159
 πξβι. παξαπάλσ επηζηνιή ηνπ Djolè ζει 54 

160
 ηαλ έλα ζέξβηθν έλνπιν ζψκα θαηαιάκβαλε έλα ρσξηφ, ν αξρεγφο ηεο δεηνχζε απφ ηνλ εθάζηνηε 

εγέηε ηεο θνηλφηεηαο λα δηαθεξχμεη ηελ αθνζίσζή ηνπ ζην Παηξηαξρείν θαη ζην έξβν κεηξνπνιίηε 

ησλ θνπίσλ φπσο θαίλεηαη απφ κία επηζηνιή ηνπ Γάιινπ πξνμέλνπ πξνο ην γαιιηθφ ππνπξγείν 

Δμσηεξηθψλ: ε όινπο εζάο ηνπ βνπιγαξνπνηεκέλνπο ρσξηθνύο, ελεκεξώζηε όινπο ηνπο γύξσ ζαο 

ρσξηθνύο όηη ζα πξέπεη λα γίλνπλ έξβνη όπσο θαη εζείο, αιιηώο όινη ζαο ζα ζθνησζείηε θαη ζα 

θηηάμνπκε ζαλδάιηα από ην δέξκα ζαο... Αλ πάξεηε απόδεημε από ην έξβν κεηξνπνιίηε ζα είζηε 

ειεύζεξνη... Αιιηώο ζα ζαο εμαθαλίζσ εγώ όινπο ζαο, λένπο θαη γέξνπο, θαη δελ ζα ραξηζηώ νύηε ζηνλ 

παηέξα κνπ αλ κπεη κπξνζηά κνπ..., Lange – Akhund Nadine, The Macedonian Question from Western 

Sources, ζει. 226 
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Μνλαζηεξίνπ ζηνπο Καδάδεο ηνπ Πξεηζφβνπ, ηνπ Κνπκαλφβνπ, ηνπ Kνπξνχινπ, ηνπ 

Κξίβα Παιάλθα, θαη ηεο δπηηθήο πιεπξά ηνπ βνπλνχ Μνξίρνβν έσο ηεο Ορξίδα. 

Απφ ηνλ αληαγσληζκφ γηα ην καθεδνληθφ ρψξν δε ζα κπνξνχζε λα ιείςεη θαη 

ε Ρνπκαλία. Σελ ίδηα, πεξίπνπ, επνρή κε ηνπο ππφινηπνπο πξσηαγσληζηέο ηεο 

βαιθαληθήο, ην 1878, έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο ζηε ξνπκαληθή θαζεκεξηλφηεηα 

λφηεο θαη θσλέο πεξί επαλαζχλδεζεο θαη εγθαηάζηαζεο φισλ ησλ Ρνπκάλσλ ζην 

εληαίν ξνπκαληθφ θξάηνο. Τπφ ηελ απνπζία θπζηθψλ ζπλφξσλ, νη Ρνπκάλνη ήηαλ 

αδχλαην λα πξνβάινπλ εδαθηθέο αμηψζεηο ζηε Μαθεδνλία, φκσο ππεξηνληδφηαλ ε 

εθεί επηξξνή ηνπο, απφ ηελ παξνπζία ησλ λνκαδηθψλ βιάρηθσλ πιεζπζκψλ, ηνπο 

νπνίνπο, ε Ρνπκαλία ζεσξνχζε Ρνπκάλνπο ππεθφνπο, ελψ ε ειιεληθή πιεπξά, 

αδηαπξαγκάηεπηα, Έιιελεο. Ζ απνπζία θπζηθψλ ζπλφξσλ δελ εκπφδηζε ηε 

ξνπκαληθή πιεπξά, λα ιάβεη κέξνο ζηηο εμειίμεηο κε δηθέο ηηο έλνπιεο νκάδεο, 

δξαζηεξηνπνηνχκελεο, θπξίσο, ζηε δπηηθή Μαθεδνλία. 

Ο αληαγσληζκφο απηφο, γλσζηφο θαη σο Κνπηζνβιαρηθφ Εήηεκα
161

 έθεξε ζηα 

άθξα ηηο ζρέζεηο ησλ δχν ρσξψλ κε απνθνξχθσκα ηε δηαθνπή δηπισκαηηθψλ 

ζρέζεσλ
162

 ην 1906 χζηεξα απφ απφθαζε ηεο θπβέξλεζεο Θενηφθε.
163

 Ζ αλνρή ζηε 
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 Γηα ηε Ρνπκάληθε πξνπαγάλδα θαη ηε δξάζεο βι. Κνιηζίδαο Μηρ. Αληψλεο, Νηθνιαΐδνπ Η. 

Διεπζεξία, «Ζ ξνπκαληθή πξνπαγάλδα ζην Βηιαέηη Ησαλλίλσλ θαη ζηα βιαρφθσλα ρσξηά ηεο Πίλδνπ- 

η. Α' (κέζα 19νπ αη. - 1900)», Μαθεδνληθά, 30, 1996, ζει. 359 – 363 θαη Νηθνιαΐδνπ Η. Διεπζεξία «Ζ 

ζηάζε ηεο Ρνπκαληθήο πξνπαγάλδαο ζηελ πξνζάξηεζε ηεο Ζπεηξν - Θεζζαιίαο ζηελ Διιάδα 

(αληηδξάζεηο θαη επηπηψζεηο)», Γσδώλε, η. 13, 1984, ζει. 331 – 346 

162
 Δμαηξεηηθή πεξηγξαθή ηνπ ρξνληθνχ ησλ γεγνλφησλ ζρεηηθά κε ηηο ειιελνξνπκαληθέο ζρέζεηο 

κπνξνχκε λα βξνχκε ζην άξζξν, ππξίδσλ θέηαο, «Σν ηζηνξηθφ πιαίζην ησλ ειιελν-ξνπκαληθψλ 

πνιηηηθψλ ζρέζεσλ (1866-1913)», Πεξηνδηθφ Μαθεδνληθά, 33, (2001-2002), ζει. 42 - 43 

163
 Μία πνιχ ελδηαθέξνπζα εηθφλα ησλ επηδηψμεσλ ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ καο δίλεηαη απφ κία 

αλαθνξά ηνπ Γάιινπ πξέζβε Γθξηκφι ζην Βνπθνπξέζηη πξνο ην γαιιηθφ ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ κε 

εκεξνκελία 23 επηεκβξίνπ 1905: «αο έγξαςα εμνρόηαηε, ζηηο 22 Ηνπιίνπ, πνηα ήηαλ ε ζηάζε ησλ 

μέλσλ ρσξώλ ζην ζέκα απηό. Από ηόηε ε ζηάζε απηή παξέκεηλε ακεηάβιεηε ζε γεληθέο γξακκέο. Οη 

αληηπξόζσπνη ηεο Απζηξίαο, Ηηαιίαο, Αγγιίαο θαη Ρσζίαο, ηνπνζεηεζέληεο ζ’ έλα επίπεδν αλάινγν κε ην 

δηθό καο, γλώξηζαλ ζηελ θπβέξλεζε ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ ηελ επηζπκία ησλ θπβεξλήζεώλ ηνπο λα δνπλ λα 

απαιύλνληαη νη δηαθνξέο. Δληνύηνηο, παξαηήξεζα όηη νη αληηπξόζσπνη ηεο Απζηξν-Οπγγαξίαο θαη ηεο 

Ηηαιίαο πήξαλ θαηάθαξδα ηελ εηξεληθή απνζηνιή ηνπο. Δλώ, ζύκθσλα κε ηα ιεγόκελα ηνπ Άγγινπ 

επηηεηξακέλνπ, ε βξεηαληθή θπβέξλεζε ζεσξεί όηη ε δηακάρε είλαη ιίγν παηδαξηώδεο θαη όηη κε ιίγε θαιή 

ζέιεζε ζα κπνξνύζε λα είρε απνθεπρζεί θαη ελώ ε Ρσζία αξθέζηεθε ζην λα ζπζηήζεη ςπρξαηκία θαη 

θαιή ζέιεζε, ρσξίο λα απνδώζεη κεγάιε ζπνπδαηόηεηα ζην επεηζόδην, ε Απζηξία, εθηηκώληαο όηη ην 

ζεκεξηλό, όπσο θαη ην ρζεζηλό ζπκθέξνλ ηεο (έρνληαο θαηαιάβεη κεγάιν κέξνο ηεο Σξαλζπιβαλίαο κε 
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Ρνπκαληθή πξνπαγάλδα εμππεξεηνχζε πιήξσο ηα νζσκαληθά ζρέδηα θαζψο, απφ ηε 

κία πιεπξά, έθζεηξε ηηο ειιεληθέο ελέξγεηεο θαη απφ ηελ άιιε, πξνθαινχζε 

πεξαηηέξσ εληάζεηο ζηνπο ππφινηπνπο αληαγσληζηέο. Έγηλαλ ελέξγεηεο επεξεαζκνχ 

ηεο επξσπατθήο γλψκεο, ηδξχζεθαλ νξγαληζκνί θαη ιέζρεο κε καθεδνλνξνπκαληθφ 

ραξαθηήξα, δεηνχζαλ ζπλερψο ηελ αλαγλψξηζε βιαρν – νξζφδνμσλ κεηνλνηήησλ θαη 

ησλ δηθαησκάησλ ηνπο θαη έζηειλαλ κηθξνζπκκνξίεο ζηηο πεξηνρέο εγθαηάζηαζεο θαη 

κεηαθίλεζεο ησλ βιαρηθψλ πιεζπζκψλ. Παξ‟ φια απηά, ε πξνζθφιιεζε ησλ Βιάρσλ 

ζην Παηξηαξρείν θαη ε ηζρχο ησλ ειιεληθψλ ζσκάησλ, πεξηφξηζαλ ζην ειάρηζην ηελ 

Κνπηζνβιαρηθή θξίζε φηαλ θαη ζηακάηεζε λα επεξεάδεη ζνβαξά ηα ηεθηαηλφκελα 

ηνπ Αγψλα.
164

  

ηηο αξρέο ηνπ Μαθεδνληθνχ Αγψλα, ε Βνπιγαξία εμέηαζε ην ελδερνκέλν 

πξνζέγγηζεο κε ηε εξβία θαη ηε Ρνπκαλία. Πάλσ ζε απηφ ην ζέκα εμαηξεηηθά 

δηαθσηηζηηθή, είλαη κία αλαθνξά ηνπ Έιιελα Πξέζβε ζηε φθηα, Εαινθψζηα πξνο 

ην ππνπξγείν, ηελ νπνία θαη επηζπλάπηεη ν ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ Ρσκαλφο ζε 

επηζηνιή ηνπ ζην Γεληθφ Πξνμελείν Θεζζαινλίθεο. ε ζπλάληεζε κε ηνλ Απζηξηαθφ 

θαη Γάιιν νκφινγφ ηνπ, ζπδήηεζαλ ηα ελδερφκελα απηά ηεο βνπιγαξηθήο πνιηηηθήο. 

Οη πξψηεο αλαγλσξηζηηθέο επαθέο είραλ λα θάλνπλ κε ηηο δηεξγαζίεο νηθνλνκηθήο 

ζχκβαζεο κε ηνπο έξβνπο θαη κε δηαξξπζκίζεηο δηαρείξηζεο ησλ λεζηψλ ζην 

Γνχλαβε, κε ηνπο Ρνπκάλνπο. Τπήξρε έληνλε ε θήκε κπζηηθήο ζπλάληεζεο ηνπ 

                                                                                                                                                                      
ξνπκάληθν πιεζπζκό, ήζειε λα θαίλεηαη νηη ελδηαθέξεηαη γηα ηα ζπκθέξνληα ηεο Ρνπκαλίαο), βξίζθεηαη 

ζε θαιή ζρέζε κεηαμύ Διιήλσλ θαη Ρνπκάλσλ, αλέιαβε πην ελεξγά λα απαιύλεη ηα πλεύκαηα ζε Αζήλα 

θαη Βνπθνπξέζηη.. . 

Ο αληηπξόζσπνο ηεο Ηηαιίαο δελ θξύβεη ηηο ζπκπάζεηέο ηνπ γηα ην καθεδνληθό-ξνπκαληθό ζηνηρείν. Απηή 

ε πξνηίκεζε δελ εθπιήζζεη, αλ θαλέλαο ζπκεζεί ηηο εθδειώζεηο ηνπ θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ ηηαιηθνύ ιανύ 

ηε ζηηγκή ηεο δεκνζίεπζεο από ην ζνπιηάλν ηνπ θηξκαληνύ πνπ έβαιε θσηηά ζηελ ππξίηηδα (ελλνεί ηελ 

αλαγλώξηζε ύπαξμεο ξνπκαληθήο κεηνλόηεηαο ζηε Μαθεδνλία) θαη αλ εμάιινπ, ιάβεη θαλείο ππ’ όςηλ όηη 

ε ύπαξμε ελόο ιαηηληθνύ ζηνηρείνπ, όρη καθξηα από ηηο αθηέο ηεο Αδξηαηηθήο, είλαη ζύκθσλα κε ηα 

ζπκθέξνληα ηεο Ηηαιίαο θαη ζα κπνξνύζε κε δνζείζα επθαηξία λα εμππεξεηήζεη ηηο θηινδνμίεο ηεο...  

Όζνλ αθνξά ηε ζηάζε ηνπ Γεξκαλνύ πξέζβε, κπνξεί λα πεξηιεθζεί ζε δύν ιέμεηο: «Απόιπηε απνπζία». 

Καη απηό εμεγείηαη από ην γεγνλόο όηη ν απηνθξάηνξαο ηνπ θπξίνπ ληε Κίληεξιελ είλαη ζηελά 

ζπλδεδεκέλνο κε ηηο βαζηιηθέο νηθνγέλεηεο Διιάδνο θαη Ρνπκαλίαο. Τζηεξόγξαθν, ηε ζηηγκή πνπ θιείλσ 

ηελ επηζηνιή, καζαίλσ όηη ε θπβέξλεζε ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ εμέθξαζε ζηελ ηηαιηθή θπβέξλεζε ηελ 

επηζπκία ηεο λα γλσξίδεη αλ, ελδερνκέλσο, ζα δερόηαλ λα επηθνξηηζηεί κε ηα ζπκθέξνληα ησλ Ρνπκάλσλ 

ζηελ Διιάδα. Ζ ηειεπηαία απάληεζε ζεηηθά κε ηνπο πην εγθάξδηνπο ηόλνπο». Σζηξθηλίδεο Υάξεο, 

ύλλεθα ζηε Μαθεδνλία, ζει. 162 – 163  
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 Γ.Δ.., Ο Μαθεδνληθὸο Αγώλ, ζει. 223 
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Πέηξνπ ηεο εξβίαο κε ην Φεξδηλάλδν ηεο Βνπιγαξίαο, κεηά ηελ επίζθεςε ηνπ 

πξψηνπ ζηε φθηα γηα ηνλ παξαπάλσ ζθνπφ, αθνχ έγηλε ε επίζεκε ππνδνρή θαη ε 

παξαδνζηαθή αληαιιαγή παξαζήκσλ. Γηαδηδφηαλ ζηνπο θφιπνπο ηνπ δηπισκαηηθνχ 

ζψκαηνο πσο, ζχληνκα, ζα αθνινπζνχζε θαη επφκελε ζπλάληεζή ηνπο.    

ηε ζπλέρεηα ηεο επηζηνιήο, ν Εαινθψζηαο δίλεη ηελ δηθή ηνπ άπνςε επί ηνπ 

ζέκαηνο, αλαθέξνληαο νηη, παξ‟ φινπο ηνπο ζηξαηεγηθνχο ιφγνπο πνπ ζα 

δηθαηνινγνχζαλ ηε ζεξβνβνπιγαξηθή πξνζέγγηζε, κία ξεαιηζηηθή ζχκπξαμε, 

αδηάξξεθηε θαη εηιηθξηλήο κεηαμχ ηνπο ήηαλ έλα πνιηηηθφ φλεηξν θαη κφλν. Οη δχν 

βαζηθνί ιφγνη ήηαλ νη εμήο, πξψηνλ, ν έληνλνο αληαγσληζκφο ησλ δχν, ζηε 

καθεδνληθή επηθξάηεηα θαη ν θνηλφο ζηφρνο ηεο εμφδνπ ζην Αηγαίν, απνηεινχζε 

αδηαπέξαζην εκπφδην γηα ηε ζηξαηεγηθή θνηλήο δξάζεο κεηά ηα φζα είραλ πξνεγεζεί 

θαη δεχηεξνλ, ε κε αλαγλψξηζε ησλ ζεξβηθψλ εζληθψλ δηθαησκάησλ θαη 

δηεθδηθήζεσλ ζηα φξηα ηεο «Παιηάο εξβίαο» απφ ηε βνπιγαξηθή πιεπξά, 

απνηεινχζε ηζρπξφ αγθάζη θη απηφ ζηηο φπνηεο δηαπξαγκαηεχζεηο. Γη‟ απηφ ζεσξνχζε 

πεξηζζφηεξν ξεαιηζηηθή θαη ελδερφκελε, κία ζεξβνξνπκαληθή ζηξαηεγηθή 

πξνζέγγηζε.
165

 

Σν 1905 βξήθε ηε βνπιγαξηθή πιεπξά ζε θξίζε. Οη επαλαζηαηηθέο απνηπρίεο 

θαη νη αληηπνιηηεπηηθέο δπκψζεηο ησλ, εθ ησλ έζσ, αληίξξνπσλ παξαηάμεσλ 

πξνθάιεζε ηελ απνζηαζεξνπνίεζε ηεο ζέζεο ησλ Βνπιγάξσλ ζηα καθεδνληθά 

ηεθηαηλφκελα. Δλψ ζηελ χπαηζξν ηα πξάγκαηα είραλ αηνλίζεη ιφγσ ηνπ ρεηκψλα, κε 

ηνπο αληάξηεο λα παξακέλνπλ ζηα θξεζθχγεηά ηνπο, ζην βνπιγαξηθφ θέληξν ησλ 

εμειίμεσλ, ε θαηάζηαζε παξέκελε αξθεηά ζεξκή, εμαηηίαο ησλ πξνζηξηβψλ ζηνπο 

θφιπνπο ηεο ΔΜΔΟ. 

Σα ζηξαηφπεδα ρσξίδνληαλ ζε δχν θχξηεο ηδενινγηθέο λφξκεο.
166

 ε εθείλνπο 

νη νπνίνη απηνραξαθηεξίδνληαλ κεηξηνπαζείο –  ζπληεξεηηθνί θαη θχξην πνιηηηθφ ηνπο 

επηρείξεκα ήηαλ ε δξάζε ζηε ινγηθή ησλ ειιεληθψλ θαη ζεξβηθψλ πξσηνβνπιηψλ, 
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 ΤΓΗΑ, ΑΚΤ, 1906/86.3, Αξηζ. Πξση. 1695, Ρσκαλφο πξνο Γεληθφ Πξνμελείν Θεζζαινλίθεο, 

Αζήλα, 21 Μαΐνπ 1904 
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 Αλάκεζα ζηηο δχν πιεπξέο κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε θαη κία ηξίηε θίλεζε, ε  νπνία ήηαλ 

πεξηζζφηεξν πξνζσπνπαγήο παξά ηδενινγηθή, εθείλε ηνπ Μπφξηο αξάθνθ. Μία πην «θεληξηθή» 

πξνζέγγηζε ε νπνία κε ην θαηξφ νιίζζαηλε πξνο ηα δεμηά ελψ ηαπηφρξνλα ήηαλ ζε ζθιεξή 

αληηπάξαζεζε κε ηνπο αξηζηεξίδνληεο εγέηεο φπσο ν αληάλζθη θαη ν Σζεξλνπέεθ. H πνξεία ηνπ ζα 

ηεξκαηηζηεί κε ηε δνινθνλία ην 1907 ζηε φθηα απφ ηελ πιεπξά ηνπ αληάλζθη. Λήκκα: Internal 

Macedonian Revolutionary Organization (IMRO), Encyclopaedia Britannica, 2010. 
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δειαδή ε αιιαγή ησλ θαηαζηαηηθψλ θαη ησλ εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ ηεο νξγάλσζεο 

κε ζθνπφ ηε ζπζηξάηεπζε κε ηα βνπιγαξηθά ζπκθέξνληα θαη ηε δξάζε ζην φλνκα 

ηεο Βνπιγαξίαο. Ζ αληίπαιε πιεπξά, επηζπκνχζε ηελ πεξαηηέξσ ξηδνζπαζηηθνπνίεζε 

ηεο νξγάλσζεο, ηελ απνθέληξσζε θαη ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ηεο, ψζηε λα 

απαιεηθζνχλ νη εζληθηζηέο ηάζεηο, ζέηνληαο ηνλ νξγαληζκφ ζε έλα δηεζληζηηθφ κνηίβν 

ππφζηαζεο θαη δξάζεο.
167

 Με ηε δξάζε ζην πεδίν λα ζπλερίδεηαη αθαηάπαπζηα θάζε 

θνξά πνπ ην επέηξεπαλ νη ζπλζήθεο, νη πξνζπάζεηεο γεθχξσζεο ησλ φπνησλ 

ραζκάησλ δελ έθεξαλ εληππσζηαθά απνηειέζκαηα θη απηφ γηαηί, παξ‟ φιν ηνπο 

ηδενινγηθνχο/πνιηηηθνχο καλδχεο ησλ θηλήζεσλ, δελ έπαςαλ πνηέ νη πξνζσπηθέο 

δηακάρεο ζρεηηθά κε δεηήκαηα εγεζίαο, εμνπζίαο θαη επηξξνήο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

Αγψλα. 

Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο θαηάζηαζεο ήξζε ην έηνο 1907. Ήηαλ θαλεξφ πσο νη 

εμειίμεηο δελ ήηαλ κε ην κέξνο ησλ Βνπιγάξσλ, θαζψο νινέλα θαη έραλαλ έδαθνο 

ζηε Μαθεδνλία, ζε ζεκείν λα αλαδπζνχλ θσλέο ζηε βνπιγαξηθή θνηλή γλψκε 

ζρεηηθά κε ην δπζνίσλν ηνπ πξάγκαηνο θαη λα εθθξαζηνχλ θφβνη γηα ην πνχ ζα 

κπνξνχζε λα θαηαιήμεη ε θαηάζηαζε, εάλ δελ ζπλέβαηλε θάηη, ψζηε λα αληηζηξέςεη ή 

έζησ λα κεηξηάζεη ηα πξάγκαηα.  

Οη ζξεζθεπηηθέο εγεζίεο ηεο βνπιγαξηθήο πιεπξάο εθθξάδνληαλ αλνηρηά γηα 

ηε δηαθαηλφκελε απνηπρία ηνπ ελφπινπ αγψλα θαη ηφληδαλ ηελ επηινγή ηεο 

επηζηξνθήο ζηελ εηξεληθή πνιηηηζκηθή πξνπαγάλδα. Ζ ηξνκνθξαηία θαη ε βία ησλ 

βνπιγαξηθψλ ελφπισλ ζσκάησλ είρε αληίζηξνθα απνηειέζκαηα, θαζψο σζνχζε 

νινέλα θαη πεξηζζφηεξα ρσξηά, πξνο ηελ πιεπξά ηνπ Παηξηαξρείνπ, κε ηελ Δμαξρία 

λα ράλεη ζπλερψο έδαθνο ζηελ πξνηίκεζε ησλ καθεδνληθψλ πιεζπζκψλ. 

Ζ θπβέξλεζε, βιέπνληαο ηελ αδπλακία ζπγθξάηεζεο ηεο βνπιγαξηθήο 

θαηάξξεπζεο απέλαληη ζηνπο αληηπάινπο ηεο, αλαζεσξνχζε νινέλα ηελ ηδέα πέξη 

δεηήκαηνο καθεδνληθήο απηνλνκίαο, φκσο νη ζπλερηδφκελεο δηακάρεο κεηαμχ 

ζαληξαιηζηψλ θαη βαξρνβηζηψλ θαη νη ζεκαληηθέο απψιεηεο ζε εγεηηθέο 

θπζηνγλσκίεο ηνπ θηλήκαηνο δελ επέηξεπαλ ηνλ ζπλνιηθφ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ 

ζρεδίσλ πξνπαγάλδαο θαη δξάζεο.
168

 

Ο Dakin δίλεη πνιχ γιαθπξα ηελ απειπηζηηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία 

βξηζθφηαλ ε βνπιγαξηθή πιεπξά, ε νπνία αδπλαηνχζε λα ειέγμεη ηηο εμειίμεηο. Καη αλ 
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 Lange – Akhund Nadine, The Macedonian Question from Western Sources, ζει. 142 & 231. 
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 Dakin Douglas, The Greek Struggle in Macedonia, ζει. 334 
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ε κείσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζσκάησλ ήηαλ έλα ζνβαξφ δήηεκα, ε κείσζε 

ηεο επηξξνήο ζηνπο καθεδνληθνχο πιεζπζκνχο ήηαλ αθφκε ζνβαξφηεξν. Με ηε βία 

θάζε πιεπξάο λα νδεγεί ηηο θαηαζηάζεηο ζηα άθξα, ε αδπλακία πξνζηαζίαο 

εμαξρηθψλ πιεζπζκψλ, αλάγθαδε, κπξνζηά ζην θάζκα ηεο εθηέιεζεο ηελ αιιαγή 

απηνπξνζδηνξηζκνχ πξνο ηελ παηξηαξρηθή πιεπξά. Ζ αιιαγή φκσο απηή, 

επεθχιαζζε ηνλ θίλδπλν ηεο εθηέιεζεο ππφ ην θάζκα ηεο «πξνδνζίαο». Ζ καδηθή 

κεηαλάζηεπζε ζιαβφθσλνπ πιεζπζκνχ πξνο ηελ Ακεξηθή, ε θαηαζηξνθή ησλ 

εμαξρηθψλ πξνππξγείσλ θαη ν καξαζκφο ηνπ βνπιγαξηθνχ ελφπινπ αγψλα, νδήγεζε 

ηειηθά ηε καθεδνληθή ελδνρψξα ζηε ζπληξηπηηθή πξνηίκεζε πξνο ηελ παηξηαξρηθή 

πιεπξά. Οη Γπλάκεηο έθαλαλ ξεηή ηελ άξλεζε απνδνρήο ηπρφλ αλαδσπχξσζεο ησλ 

βνπιγαξηθψλ δηεθδηθήζεσλ θαη ε Σνπξθία, ε νπνία δελ είρε μεράζεη ηε βνπιγαξηθή 

εκπινθή ζην ζέκα ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, ππήξμε αξθεηά επηζεηηθή ζηηο δξάζεηο ηεο 

απέλαληη ζηηο βνπιγαξηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Σν ηεηακέλν θιίκα ήξζε λα βαξχλεη θαη 

άιιν ε αλεμάξηεηε δξάζε ηνπ αληάλζθη, ν νπνίνο δνινθνλψληαο ηνλ αξάθνθ 

έθεξε αθφκα πεξηζζφηεξε εζσζηξέθεηα ζηα ελδφηεξα ηεο επηηξνπήο θαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο αηξεηηθέο θαη νπηνπηθέο ηνπ επηδηψμεηο,
169

 απνηεινχζε θξάγκα ζε 

θάζε πξνζπάζεηα αλαδηακφξθσζεο θαη ζπληνληζκνχ ηεο βνπιγαξηθήο πιεπξάο. 

Σν μέζπακα ηνπ θηλήκαηνο ησλ Νενηνχξθσλ ην 1908, ην νπνίν έθεξε θαη ην 

ηέινο ηνπ Μαθεδνληθνχ αγψλα, ζα έζεηε ην καθεδνληθφ δήηεκα ζε λέεο βάζεηο, κε 

ηελ πξψηκε ζπλνιηθή ηνπ απνδνρή απφ ηηο εκπιεθφκελεο ρψξεο. ηαλ, φκσο, έγηλε 

θαλεξφ ην λέν πξφζσπν ηεο ηνπξθηθήο εγεζίαο, ην βνπλφ θαη ε χπαηζξνο γέκηζαλ 

μαλά απφ έλνπια ζψκαηα φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ πιεπξψλ, ηα νπνία κε ηε ζπλέρεηα 

ηεο δξάζεο ηνπο, απαιιαγκέλα απφ θαηεπζπληήξηεο ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ ζα 

πξνιείαηλαλ ην έδαθνο γηα ηελ ηειηθή ζχξξαμε ηνπ 1912-13. 
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 Μεηά ηε δνινθνλία αξάθνθ, ε νκάδα ηνπ θαηεγνξνχζε αλνηρηά πιένλ ην αληάλζθη σο αηξεηηθφ, 

αληηθξνλνχληα, νπηνπηζηή, αληη-Βνχιγαξν, αληεζληθφ θαη εκπφδην ηεο επαλάζηαζεο. Ο ίδηνο δήισλε 

πσο δελ ήηαλ ηίπνηα απφ φια απηά θαη πσο, κφλν αληηπνιηηεπφηαλ ηε βνπιγαξηθή θπβέξλεζε, ηεο 

νπνίαο ε εζληθή πνιηηηθή, ήηαλ επηδήκηα γηα ηε Μαθεδνλία. Dakin Douglas, The Greek Struggle in 

Macedonia, ζει. 339 
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Ζ δημιοςπγία ηων ελληνικών δικηύων οπγανώζεων και πληποθοπιών και οι 

ςπηπεζίερ και δπάζειρ ηοςρ ςπέπ ηων εθνικών ζκοπών 

 

Μέρξη θαη ηα πξψηα ρξφληα ηνπ 20
νπ

 αηψλα ε ειιεληθή πιεπξά, δελ θαηάθεξε 

λα αλαιάβεη θάπνηα ελεξγφηεξε δξάζε πέξα απφ πεξηνξηζκέλεο πξνζπάζεηεο 

αλαθέξακε παξαπάλσ απέλαληη ζην Μαθεδνληθφ θαη ζην Ζπεηξσηηθφ Εήηεκα· φια 

απηά, φκσο, αλαηξάπεθαλ θάησ απφ ην βάξνο ησλ εμειίμεσλ, φηαλ ζπλεηδεηνπνίεζαλ 

νη Έιιελεο πσο ήηαλ αδχλαην πιένλ λα αδηαθνξνχλ, κπξνζηά ζηνλ θίλδπλν πνπ 

εθηπιηζζφηαλ κπξνζηά ζηα κάηηα ηνπο θαη φηη έπξεπε λα αληηδξάζνπλ πην δπλακηθά. 

Μέρξη ηφηε, φκσο, ην βάξνο ηεο αλαραίηεζεο ησλ αληηπάισλ εζληθηζκψλ, έπεζε πάλσ 

ζηελ φπνηα ηδησηηθή πξσηνβνπιία θαη ζην Παηξηαξρείν.  

Ζ πξψηε κνξθή αληίδξαζεο ήηαλ ν δηνξηζκφο λεφηαησλ, θινγεξψλ θαη 

δπλακηθψλ ηεξαξρψλ ζηα λεπξαιγηθά ζεκεία θηλδχλνπ γηα ηελ παηξηαξρηθή επηξξνή. 

Οη παηξηάξρεο Κσλζηαληίλνο Δ‟ θαη Ησαθείκ Γ‟ ν Μεγαινπξεπήο πξσηνζηάηεζαλ 

ζηελ ζηήξημε θαη πξνζηαζία ησλ πιεζπζκψλ απέλαληη ζηελ εμαξρηθή επηβνιή κέζσ 

ησλ ζρεδίσλ θαη ησλ πξάμεψλ ηνπο, αθνχ θαηάθεξαλ λα ειέγμνπλ ηελ βνπιγαξηθή, 

βίαηε, πξνπαγαλδηζηηθή δξάζε. 

Ο ζεκαληηθφηεξνο εθπξφζσπνο ησλ δηνξηζκέλσλ ηνπηθψλ ηεξαξρψλ
170

 είλαη 

αλακθίβνια ν κεηξνπνιίηεο Καζηνξηάο Γεξκαλφο Καξαβαγγέιεο. Ζ ηνπνζέηεζή ηνπ 

ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία ην 1900, ππήξμε επηηαθηηθή αλάγθε θαζψο, φπσο αλαθέξακε, 

ην βάξνο ηεο πξνπαγάλδαο έπεθηε θπξίσο εθεί, θαζψο επξφθεηην γηα ην απψηαην φξην 

βνπιγαξηθψλ επηδηψμεσλ απφ ηε κία πιεπξά, θαη γηα ηνλ πξψην δσηηθφ ρψξν κεηά ηα 

ειιεληθά ζχλνξα απφ ηε άιιε. 

Ζ θαηάζηαζε κε ηελ νπνία ήξζε ζε πξψηε επαθή ν Καξαβαγγέιεο ήηαλ θάζε 

άιιν παξά επνίσλε θαη γη‟ απηφ νη ζπλνιηθέο πξσηνβνπιίεο θαη δξάζεηο ηνπ, 

απνηεινχλ ηφζν ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηα γεγνλφηα ηνπ Μαθεδνληθνχ δεηήκαηνο. 

Με ηνπο Βνχιγαξνπο θνκηηαηδήδεο ηζρπξνχο θαη αλεμέιεγθηνπο κέζα ζηελ 

επηθξάηεηά ηνπ θαη πθηζηάκελνο ηελ πιήξε απαμίσζε θαη αδηαθνξία ηεο ειιεληθήο 

πιεπξάο,
171

 επηδφζεθε ζε έλα ζθιεξφ θαη αλνξζφδνμν πφιεκν κε ηα πεληρξά ηνπ 
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 Μαδί κε ηνλ Καζηνξηάο Γεξκαλφ κπνξνχκε λα παξαζέζνπκε ηε δξάζε ησλ κεηξνπνιηηψλ 

Γξεβελψλ Αηκηιηαλνχ, Πειαγνλίαο Ησαθείκ, Γξάκαο Υξπζνζηφκνπ θ. α. 

171
 Ζ ζηάζε θαη ε δξάζε ηνπ πξνθάιεζε ηέηνην ηξφκν ζηελ «νπδέηεξε» Αζήλα ψζηε έθηαζε ζε ζεκείν 

ν Εαΐκεο λα επηζπκεί λα ηνλ «βγάιεη απφ ηε κέζε» γηαηί θάλεη «κεγάιν θαθφ». Λανχξδαο Βαζίιεο 

(επηκ.), Απνκλεκνλεύκαηα Γεξκαλνύ Καξαβαγγέιε, ζει. 15 
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κέζα, επηδεηθλχνληαο ζηξαηεγηθή αληίιεςε, ζζέλνο, δεμηφηεηεο θαη αξεηέο, εγεηηθέο 

θαη δηαρεηξηζηηθέο, νη νπνίεο ζίγνπξα ζα ηνλ ραξαθηήξηδαλ πνιηηηθφ άληξα παξά 

ηεξσκέλν. 

Ζ αλάγθε ζχζηαζεο ελφπισλ ζσκάησλ ψζηε λα αληηπαξαηεζνχλ ζηνπο 

Βνχιγαξνπο θνκηηαηδήδεο ήηαλ εκθαλήο φκσο, παξά ηηο αλαθνξέο ηνπ ζηνλ πξφμελν 

ηνπ Μνλαζηεξίνπ Πέδα, θαη κέζσ απηνχ ζηηο ειιεληθέο αξρέο, ηα πεληρξά κέζα ηεο 

κεηξφπνιεο θαη ηνπ πξνμελείνπ ήηαλ φια φζα κπνξνχζαλ λα δηαηεζνχλ. Ο Πέδαο είρε 

αλαπηχμεη έλα πεξηνξηζκέλν δίθηπν πιεξνθνξηψλ επηθεληξσκέλν ζηηο πνιηηηθέο θαη 

ζηξαηησηηθέο θηλήζεηο, ηφζν ηεο ΔΜΔΟ φζν θαη ησλ νζσκαληθψλ αξρψλ. Έρνληαο κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ πιεξνθνξηαθή ππνζηήξημε ζρεηηθά εμαζθαιηζκέλε, ν 

Καξαβαγγέιεο επηδφζεθε ζε θηλήζεηο εληππσζηαζκνχ, θπξίσο αλνίγνληαο εθθιεζίεο, 

νη νπνίεο είραλ ζθξαγηζηεί απφ ηνπο εμαξρηθνχο, ζε ρσξηά φπνπ είραλ εθηειεζηεί 

παηξηαξρηθνί ηεξείο, ψζηε λα ηνλψζεη θαη λα εμσζήζεη ζε δξάζε ηνλ ληφπην 

πιεζπζκφ.
172

  

Ζ ζεκαληηθφηεξε ζηξαηεγηθή ηνπ θίλεζε ήηαλ ν πξνζεηαηξηζκφο ηνπ 

ζιαβφθσλνπ ζηνηρείνπ γηα ηνλ ειιεληθφ ζθνπφ.
173

 Πιήζνο θαπεηαλαίσλ θαη θιεθηψλ 

ηεο πεξηνρήο, ζην μεθίλεκα ηεο δξάζεο ησλ μέλσλ θνκηηάησλ, έζπεπζαλ λα ζέζνπλ 

εαπηνχο ζηελ ππεξεζία ηεο βνπιγαξηθήο θίλεζεο. Παξ‟ φια απηά κε ην πέξαζκα ηνπ 

ρξφλνπ αξθεηνί μεθίλεζαλ λα ακθηζβεηνχλ ηηο πξαθηηθέο θαη ηηο δηαηαγέο ησλ 

βνπιγαξηθψλ θέληξσλ. Ζ επηινγή ηνπ γηα ηε ζέζε νπιαξρεγνχ ηνπ ζψκαηφο ηνπ ήηαλ 

ν πξναλαθεξφκελνο Καπεηάλ Κψηηαο. Αλ θαη ζην πιεπξφ ηεο ΔΜΔΟ αξρηθά, νη 

νδεγίεο θαη ε ζηξαηεγηθή ηεο νξγάλσζεο ζχληνκα ηνλ νδήγεζαλ ζηα 1901 λα δξα 

αλεμάξηεηα θαη ζπρλά ελαληίνλ ηνπο.
174

 ηε ζπληνληζκέλε δξάζε ηνπ Καξαβαγγέιε 
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 Έθηππνο, πάλνπινο κε ηνπθέθη, πηζηφιη θαη ζηαπξσηέο θπζηγγηνζήθεο ζην ζηήζνο ηνπ, κε κφλε 

ζπλνδεία ηνλ θαβάζε ηνπ, πεξηφδεπε ζηελ επηθξάηεηα ηνπ, ιεηηνπξγνχζε, άλνηγε θιεηζηέο εθθιεζίεο, 

εθδίσρλε εμαξρηθνχο ηεξείο θαη πξάθηνξεο. Γ.Δ.., Ο Μαθεδνληθὸο Αγώλ, ζει.  119 

173
  - «Ζ Διιάο καο εγθαηέιεηςε πξέπεη λα πάξσ από απηνύο», Λανχξδαο Βαζίιεο (επηκ.), 

Απνκλεκνλεύκαηα Γεξκαλνύ Καξαβαγγέιε, ζει. 13 

174
 Ο Κψηηαο, δψληαο πξαγκαηηθά κέζα απφ ηελ θιέθηηθε παξάδνζε, έγηλε γλσζηφο φηαλ μεθίλεζε λα 

αγσλίδεηαη ελάληηα ζηηο θαηαπηεζηηθέο νζσκαληθέο αξρέο ηεο πεξηνρήο ηεο Φιψξηλαο, ππνζηεξίδνληαο 

ηα ζπκθέξνληα ηνπ ληφπηνπ πιεζπζκνχ. Οη δηαθσλίεο ηνπ κε ηε ηπθιή βία, κε ηελ νξγάλσζε θαη 

ζπληήξεζε ησλ ζσκάησλ θαη κε ηε γεληθή πνιηηηθή, ηνλ αλάγθαζαλ λα απνζηαζηνπνηεζεί απφ ηνπο 

θφιπνπο ησλ θνκηηαηδήδσλ. Απηή ηελ επθαηξία εθκεηαιιεχηεθε ν Καξαβαγγέιεο, πξνζέγγηζε ηνλ 

Κψηηα θαη ηνλ αλήγαγε ζε νπιαξρεγφ ηνπ γηα ηνπο παηξηαξρηθνχο ζθνπνχο. Dakin Douglas, The Greek 

Struggle in Macedonia, ζει.  121 
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θαη θαπεηάλ Κψηηα, πξνζηέζεθε ιίγν αξγφηεξα ην ζψκα ελφο έηεξνπ νλνκαζηνχ 

θιέθηε ηεο πεξηνρήο ηνπ θαπεηάλ Βαγγέιε.
175

  Ζ αδηάθνπε δξάζε ηνπο ζχληνκα 

νδήγεζε ζε κία πξψηκε αλαραίηηζε ηεο βνπιγαξηθήο νξκεηηθφηεηαο ζηελ πεξηνρή θαη 

πξνθάιεζε κία, αθφκε, δσηηθήο ζεκαζίαο, εμέιημε γηα ηνλ αγψλα. 

Μεηξνπνιίηεο θαη Οζσκαληθέο αξρέο πξνζέγγηζαλ αιιήινπο θαη μεθίλεζαλ 

λα ζπλεξγάδνληαη ελάληηα ζηηο βνπιγαξηθέο ηζέηεο αληαιιάζζνληαο θπξίσο 

πιεξνθνξίεο,
176

 ελψ ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ ν Καξαβαγγέιεο απνιάκβαλε ηελ 

«ππεξεζία – πξνζηαζία» ηνπ νζσκαληθνχ ζηξαηνχ, εηδηθά ζηηο πεξηνδείεο ηνπ ζε 

απνκαθξπζκέλεο ελνξίεο. Έθηαζε ζε ηέηνην ζεκείν ε ζπλεξγαζίαο ηνπο ψζηε φηαλ νη 

νζσκαληθέο ππεξεζίεο πιεξνθνξηψλ ηεο πξεζβείαο ηνπο ζηε φθηα, αιίεπζαλ ηελ 

πξφζεζε ηνπ βνπιγαξηθνχ θνκηηάηνπ λα ηνλ δνινθνλήζνπλ, ελεκέξσζαλ ακέζσο ηελ 

Πχιε θαη ην Παηξηαξρείν θαη θξφληηζαλ γηα ηελ αζθάιεηά ηνπ.
177

 

Παξ‟ φια απηά, ε ζπλερηδφκελε ειιεληθή ππνρσξεηηθφηεηα ζπλέβαιε ζηελ 

εδξαίσζε ηνπ βνπιγαξηθνχ δηθηχνπ ζηε καθεδνληθή επηθξάηεηα, κε άκεζν 

απνηέιεζκα ηηο δνινθνλίεο θαη θαηαζηξνθέο ελφο κεγάινπ αξηζκνχ ειιεληθψλ 

ππξήλσλ, ζέηνληαο, ππφ αθφκε κεγαιχηεξε πίεζε, ηηο πεξηνξηζκέλεο ειιεληθέο 

νξγαλψζεηο. Ζ βνπιγαξηθή αληεπίζεζε θπξίσο ζηα ζιαβφθσλα ζψκαηα πνπ είρε 

πξνζεηαηξηζηεί ε ειιεληθή πιεπξά είρε απνηειέζκαηα, κε απνθνξχθσκα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ Γθέιεθ θαη ηε δηάιπζε ηεο ηζέηαο ηνπ απφ ηνλ αξάθνθ.
178

 

Οη πξνζπάζεηεο ηνπ Καξαβαγγέιε ζχληνκα βξήθαλ αληίθξπζκα θαη ζηηο 

ππφινηπεο πεξηνρέο ηεο Μαθεδνλίαο. Μπξνζηά ζην ζιαβηθφ θίλδπλν μεθίλεζε απφ ην 

1902 κία πξνζπάζεηα ζσξάθηζεο ησλ ειιεληθψλ θνηλνηήησλ απέλαληη ζηε βία ησλ 

βνπιγαξηθψλ θνκηηάησλ. Ζ ζηέξεα βάζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ, ζρνιηθψλ θαη 

πνιηηηζκηθψλ ζπιιφγσλ θαη νξγαλψζεσλ δελ ήηαλ πιένλ αξθεηή θαη ππήξμε γεληθή 

                                                           
175

 εκαληηθφηαηε επίζεο ήηαλ θαη ε ζπλεηζθνξά ηνπ Καπεηάλ Βαγγέιε, ν νπνίνο φπσο θαη ν Κψηηαο 

απφ ηνπο γλσζηφηεξνπο καθεδνλνκάρνπο, ήηαλ ζηελ ππεξεζία ηεο ΔΜΔΟ φκσο ζχληνκα 

απνηξαβήρηεθε απφ ηηο ηάμεηο ηεο δηαθσλψληαο κε ηηο πξαθηηθέο ηεο. 

176
 Οη ειιεληθέο θνηλφηεηεο ζπρλά πξνζέθεπγαλ ζηηο νζσκαληθέο αξρέο γηα πξνζηαζία κε αληάιιαγκα 

πιεξνθνξίεο, ελψ ζε πεξηπηψζεηο φπσο ηνπ Καπεηάλ Βαγγέιε είραλ θαη ηελ επίζεκε άδεηα ηνπ Υηική 

λα ζπληεξνχλ έλνπια ζψκαηα θαη λα θπλεγνχλ βνπιγάξηθεο ηζέηεο. Λανχξδαο Βαζίιεο (επηκ.), 

Αξρείν Μαθεδνληθνύ Αγώλνο Πελειόπεο Γέιηα, η.02, Απνκλεκνλεύκαηα Γεσξγίνπ Γηθνλύκνπ Μαθξή, 

Δηαηξεία Μαθεδνληθψλ πνπδψλ, Θεζζαινλίθε, 1959, ζει. 1 

177
 Λανχξδαο Βαζίιεο (επηκ.), Απνκλεκνλεύκαηα Γεξκαλνύ Καξαβαγγέιε. ζει. 18 

178
 Ibid, ζει. 15 
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απνδνρή ηεο επηινγήο γηα έλνπιε κνξθή αληίζηαζεο. ηα θπξηφηεξα θέληξα 

ειιεληθήο παξνπζίαο, ηεξείο, δάζθαινη, πξφθξηηνη, γηαηξνί θ.ιπ. ζπλέξρνληαλ θαη 

ίδξπαλ κνλάδεο άκπλαο θαη αληίζηαζεο, ελψ εμαηξεηηθά ζεκαληηθή ήηαλ θαη ε 

ζπκβνιή ησλ δηπισκαηηθψλ πξαθηφξσλ ζηα πξνμελεία θαη ππνπξνμελεία ηεο 

Μαθεδνλίαο.
179

  

Ζ πην αμηνζεκείσηε πεξίπησζε ηέηνηαο δξάζεο είλαη ε νξγάλσζε «Άκπλα» 

ζην Μνλαζηήξη,
180

 πξντφλ έκπλεπζεο ηνπ εθεί ππνπξνμέλνπ Ίσλνο Γξαγνχκε.
181

 Ο 

ζηφρνο ηνπ Γξαγνχκε ήηαλ ε πξνεηνηκαζία θαη νξγάλσζε ηνπηθψλ θνξέσλ θαη 

νκάδσλ γηα ηελ αληίζηαζε ζηε δξάζε ησλ θνκηηαηδήδσλ.
182

 Ζ ζρέζε ηνπ Γξαγνχκε 

κε ηνλ Παχιν Μειά θαη ηνλ Καξαβαγγέιε
183

 θαη ε αιιειεπίδξαζε ησλ ηξηψλ, ζα 
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 Γ.Δ.., Ο Μαθεδνληθὸο Αγώλ, ζει. 130 - 137 

180
 Έλα άιιν παξάδεηγκα ηέηνηαο δξάζεο έιαβε ρψξα, φηαλ νη  Έιιελεο ηεο Γεπγειήο ζπγθξφηεζαλ ην 

1902 ηε «Φηιηθή Δηαηξεία» ηελ νπνία θάιπςαλ γηα πξνζηαζία κε ηνλ παξαπιαλεηηθφ ηίηιν 

«Φηιφπησρνο Αδειθφηεο», γηα λα απνθχγνπλ ηελ θαηαδίσμε ησλ νζσκαληθψλ αξρψλ. Ζ λενιαία ηεο 

πεξηνρήο νπιίζηεθε θπξίσο κε πεξίζηξνθα θαη έγηλε ην πξψην εθηειεζηηθφ ζψκα ζηελ επξχηεξε 

επηθξάηεηα ηεο Γεπγειήο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ηζηνξία ηεο πεξηνρήο ζην, 

Ξάλζνο Ησάλλεο, «Ηζηνξία ηεο Γεπγέιεο θαη Δζληθή Γξάζηο ησλ θαηνίθσλ απηήο θαη ησλ πέξημ 

ρσξηψλ», Μαθεδνληθά, 3, 1954, ζει. 457-458, εκεξνκελία πξφζβαζεο 15/03/2018,  

http://dx.doi.org/10.12681/makedonika.1137  

181
 Ο Ίσλ Γξαγνχκεο ηνπνζεηήζεθε σο γξακκαηέαο ζην Γεληθφ Πξνμελείν Μνλαζηεξίνπ ηνλ 

Ννέκβξην ηνπ 1902, επί πξνμελείαο ηακάηε Γθηνπδέ Πεδά. Γλσξίδνληαο ακέζσο ηνλ θίλδπλν 

αθειιεληζκνχ ησλ πιεζπζκψλ ηεο πεξηνρήο απφ ηηο ελέξγεηεο ησλ Βνχιγαξσλ πξνπαγαλδηζηψλ θαη 

παξά ηελ αληίδξαζε ηνπ Πξνμέλνπ Κππξαίνπ (δηαδέρζεθε ηνλ Πεδά ην 1903), ν νπνίνο δελ 

ζπκθσλνχζε κε ηηο πξσηνβνπιίεο ηνπ, άξρηζε λα νξγαλψλεη ηελ άκπλα ησλ Παηξηαξρηθψλ θνηλνηήησλ 

ηεο Γεληθήο Γηνηθήζεσο Μνλαζηεξίνπ (Manastir Vilâyeti). Γηα ηελ ππνζηήξημε απηνχ ηνπ ζθνπνχ, 

ίδξπζε ζην Μνλαζηήξη ην ζσκαηείν «Άκπλα» θαη επηηξνπέο ηνπ ζσκαηείνπ κε κέιε πξνθξίηνπο θαη 

εγθξίηνπο Μαθεδφλεο ζε φιε ηελ πεξηθέξεηα ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Παξέκεηλε ζην Μνλαζηήξη 

κέρξη ηνλ επηέκβξην ηνπ 1903, έθπγε θαη επαλήιζε ηελ άλνημε ηνπ 1904 παξακέλνληαο εθεί κέρξη ηηο 

15 Ηαλνπαξίνπ 1905. Αθηζφγινπ Ηάθσβνο, «Παξαιεηπφκελα ηνπ Μαθεδνληθνχ Αγψλα απφ ην αξρείν 

Παχινπ θαη Ναηαιίαο Μεια», Μαθεδνληθά, 33, 2002, ζει. 140  

182
 ε ζπλελλφεζε ηνπ Γξαγνχκε κε ηελ Αζήλα, ν Μειάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Μαδαξάθε θαη 

Σζφλην, έζηεηιαλ έλα κηθξφ ζψκα Κξεηηθψλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ Καξαβαγγέιε. Μαδαξάθεο 

Ησάλλεο, «Ζ Μαθεδνλία ζηηο παξακνλέο ηνπ Αγψλα», Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο, Νεόηεξνο 

Διιεληζκόο από ην 1881 έσο ην 1913, ζει. 237 

183
 Ο ηέθαλνο Γξαγνχκεο (παηέξαο ηνπ Ίσλα) καδί κε ην γην ηνπ, ήηαλ κέιε ελφο ππξήλα παηξησηψλ 

ν νπνίνο πξνζπαζνχζε λα πεξάζεη ζηελ θνηκψκελε αζελατθή θνηλή γλψκε ηα κελχκαηα γηα ηνλ 

θίλδπλν ζηε Μαθεδνλία θαη ηελ επηηαθηηθή αλάγθε δξάζεο. Μέιε ηεο νκάδνο αλάκεζα ζε άιινπο, ν 

http://dx.doi.org/10.12681/makedonika.1137
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δηαδξακάηηδε ζηα καθεδνληθά δξψκελα ηνλ πην ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ηειηθή 

αθχπληζε ηεο επίζεκεο ειιεληθήο θνηλήο γλψκεο γηα ηε ζηήξημε ηνπ Μαθεδνληθνχ.  

Ζ πίεζε ζα θέξεη απνηειέζκαηα θαζψο ε θπβέξλεζε Θενηφθε ζηα ηέιε ηνπ 

1903, αθνχ είρε πξνεγεζεί ε επαλάζηαζε ηνπ Ίιηληελ θαη ε θαηαζηξνθή ηνπ 

Κξνπζφβνπ,
184

 δήηεζε απφ ηνπο Κνληνχιε, Κνινθνηξψλε, Παπνχια θαη Μειά
185

 λα 

κεηαβνχλ ζηε Μαθεδνλία, ψζηε σο εκπεηξνγλψκνλεο λα δηεξεπλήζνπλ ηηο 

πηζαλφηεηεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ζπζπείξσζεο νξγαλσκέλσλ ελφπισλ νκάδσλ απφ ην 

ειιεληθφ ζηνηρείν κε ζθνπφ ηελ αληίζηαζε απέλαληη ζηνπο βνχιγαξνπο 

θνκηηαηδήδεο. Σειηθά ν Μειάο, ζα ιάβεη κέξνο ζε ηξεηο απνζηνιέο ζηε Μαθεδνλία 

θπξίσο κε ζθνπνχο αλαγλσξηζηηθνχο ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε 

ζηελ πεξηνρή
186

 θαη ζηελ ηξίηε, σο αξρεγφο ηνπ έλνπινπ ζψκαηνο,  ζα ζθνησζεί ζηηο 

                                                                                                                                                                      
Μάξθνο Γξαγνχκεο (πξφεδξνο ηεο επηθνχξνπ καθεδνληθήο επηηξνπήο), ν Παχινο Μειάο, ν 

Κσλζηαληίλνο Μαδαξάθεο-Αηληάλ θαη άιινη λένη αμησκαηηθνί, αξθεηνί κε ελεξγφ ξφιν θαη ζηελ 

Δζληθή Δηαηξεία, νη νπνίνη επηδφζεθαλ ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα πίεζεο γηα αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ. Ο 

Μειάο ν νπνίνο επηθνηλσλνχζε αιιεινγξαθηθά θαη κε ηνλ Καξαβαγγέιε ήηαλ ν ζχλδεζκνο ηεο 

«Άκπλαο» κε ηελ Αζήλα. βνιφπνπινο Κσλζηαληίλνο, Ζ Διιεληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή 1900 – 1945, 

Βηβιηνπσιείνλ ηεο Δζηίαο, Αζήλα, 1992, ζει. 43-44 

184
 Ο Γξαγνχκεο απέζηεηιε ζηνλ ππνπξγφ Δμσηεξηθψλ αλαθνξά θαη ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ 

ζπκβάλησλ ζην Κξνχζνβν εηο βάξνο ησλ Διιήλσλ: 179 νηθίεο Διιήλσλ ππξπνιεκέλεο, 89 

επαγγεικαηηθέο θαηνηθίεο κεηα ησλ εκπνξεπκάησλ ππξπνιεκέλεο, 62 εκπνξηθέο θαηνηθίεο θαη 199 

θαλνληθέο θαηνηθίεο ιεειαηεκέλεο, 24 πξνζνδνθφξα θηήκαηα ειιεληθψλ ζρνιψλ θακκέλα, 56 λεθξνί, 

203 άζηεγνη ζε απφγλσζε, 3 θπβεξλεηηθά θηίξηα ιεειαηεκέλα (Γεκαξρείν, ηξαηψλαο, Γηνηθεηήξην), 

ελψ θαηαζηξνθέο ππέζηεζαλ θαη ην ειιεληθφ λνζνθνκείν θαη ε παηξηαξρηθή εθθιεζία. ΤΓΗΑ, ΑΚΤ, 

1903/50.1, Αξηζ. Πξση. 2205, Γξαγνχκεο πξνο ππνπξγφ Δμσηεξηθψλ, Μνλαζηήξη, 14 Απγνχζηνπ 

1903. 

185
 Σνπο Έιιελεο αμησκαηηθνχο παξέιαβαλ θαη ζπλφδεπζαλ κέρξη ηελ Καζηνξηά νη θαπεηάληνη Κψηηαο 

θαη Βαγγέιεο νη νπνίνη ακθφηεξνη ζθνηψζεθαλ ζηελ πνξεία ηνπ 1904 θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

δνινθνλία ηνπ Γθέιεθ αθέζεθε έλα πνιχ ζεκαληηθφ θελφ ζηελ ειιεληθή άκπλα ηεο δπηηθήο 

Μαθεδνλίαο. Μαδαξάθεο – Αηληάλ Αιέμαλδξνο, Απνκλεκνλεύκαηα, Ίθαξνο, Αζήλα, 1948, ζει. 64 

186
 Ζ ηειεπηαία ηνπ αλαθνξά πεξηείρε εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζεο πιεξνθνξίεο, γηα ηε ζπλελλφεζε θαη 

ζπλεξγαζία «Κνκηηάηνπ» - «Άκπλαο», ηε δξάζε ησλ Βνπιγάξσλ, ηε ζηάζε ησλ Οζσκαλψλ, 

θηιειιεληθέο θαη αλζειιεληθέο ηάζεηο αξρψλ θαη πξνπρφλησλ, νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο θαη 

πξνκήζεηεο. Γεληθά Αξρεία ηνπ Κξάηνπο: Αξρείν Γεσξγίνπ Σζφληνπ (Βάξδα), II Μαθεδνληθφο Αγψλ, 

1904 Ηαλνπάξηνο - Γεθέκβξηνο, θαί Αξρείν Η.Μ.Υ.Α., ηκήκα Β' θάθεινο 2.  
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13 Οθησβξίνπ 1904, ζηε ηάηηζηα
187

. Ο ζάλαηφο ηνπ ζα απνηειέζεη ην ηειηθφ 

έλαπζκα γηα ηελ αθχπληζε θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ εζληθψλ δπλάκεσλ. 

Πνιπάξηζκνη αμησκαηηθνί νδεγήζεθαλ ζε παξαίηεζε απφ ηα φπια ηνπο κε ζθνπφ λα 

αλαιάβνπλ δξάζε ζηνλ έλνπιν αγψλα ελάληηα ζηα βνπιγαξηθά θνκηηάηα. 

Σαπηφρξνλα θαη ε επίζεκε ειιεληθή πιεπξά, θπξίσο κέζσ ηνπ ππνπξγείνπ 

Δμσηεξηθψλ, ζα αλαιάβεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηηο εμειίμεηο κέρξη θαη ηελ ηειηθή 

έθβαζε ηνπ Μαθεδνληθνχ Αγψλα θαη έσο ην ηέινο ησλ Βαιθαληθψλ Πνιέκσλ ζηε 

ζπλέρεηα. 

 Παξάιιεια κε ηηο ελέξγεηεο απηέο, ηδξχζεθε ζηελ Αζήλα ην 1904 ην 

Μαθεδνληθφ Κνκηηάην κε ζηφρν λα ζπκβάιεη ζηε ζηξαηνιφγεζε, ζηε κχεζε θαη 

ζηελ ππνζηήξημε εζεινληψλ γηα ηα αληάξηηθα ειιεληθά ζψκαηα θαη ηε ζπλεπαγφκελε 

πιηθνηερληθή ηνπο ππνζηήξημε, γηα ηελ απνζηνιή ηνπο ζηα καθεδνληθά εδάθε. 

Πξψελ κέιε ηεο Δζληθήο Δηαηξείαο, δξαζηήξηνη καθεδνληθνί θχθινη ηνπ ηέθαλνπ 

Γξαγνχκε, εθπξφζσπνη ηνπ αθαδεκατθνχ θφζκνπ θαη ηδηψηεο, ζπληάρζεθαλ ππφ ηε 

εγεζία ηνπ Γεκήηξηνπ Καιαπνζάθε
188

 ζην θνκηηάην θαη επηδφζεθαλ ζηνλ αγψλα γηα 

ηε Μαθεδνλία. ηφρνο ηνπ θνκηηάηνπ ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφπισλ ζσκάησλ απφ 

ληφπηνπο νη νπνίνη ζα εληζρχνληαλ κε φπια θαη ρξήκαηα απφ ηελ Διιάδα θαη ζα 

ειέγρνληαλ απφ ηελ Αζήλα. 

Ζ ζπκβνιή, αξθεηά ζπρλά ίζσο θαη ε παξεκβνιή, ησλ ηδησηψλ ζην 

Μαθεδνληθφ Αγψλα ήηαλ εμίζνπ ζεκαληηθή φπσο καο πιεξνθνξεί ν Μελλάδεο, 

Γεληθφο Πξφμελνο ηνπ Καΐξνπ, ζε επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ ππνπξγφ Δμσηεξηθψλ 

Αιέμαλδξν θνπδέ ζηηο 3 Μαξηίνπ ηνπ 1905. Ο Γελ. Πξφμελνο κεηέθεξε ζηελ 

επηζηνιή ηνπ έλα δηάινγν κεηαμχ ηνπ ηδίνπ θαη ηνπ Αιεμάλδξνπ Ρφζηνβηηο,
189

 ν 

                                                           
187

 Ζ νλνκαζία ηνπ ρσξηνχ ηάηηζηα (ή ηάζηζηα ή Άγηνο Δπζηάζηνο ιφγσ ηνπ νκψλπκνπ λανχ ηνπ 

Αγίνπ Δπζηαζίνπ) άιιαμε ζε Μειάο, πξνο ηηκήλ ηνπ Παχινπ Μειά. ην ρσξηφ ππάξρεη ζήκεξα 

Μνπζείν ηνπ Μαθεδνληθνχ αγψλα. 

188
 Δκπλεπζηήο, ηδξπηήο, αιιά θαη πξφεδξνο ηνπ θνκηηάηνπ ήηαλ ν δηεπζπληήο ηεο εθεκεξίδαο 

„Δκπξφο‟ Γεκήηξεο Καιαπνζάθεο (1862-1921) απφ ηελ Αξεφπνιε θαη κέινο ηεο πξψηεο νξγαλσηηθήο 

επηηξνπήο ν Πέηξνο Καλειιίδεο (1846-1911) απφ ην Κνπηήθαξη ηεο Έμσ Μάλεο, δηεπζπληήο ηεο 

εθεκεξίδαο «Καηξνί». ηφρνο ηνπο ήηαλ ε εμνπδεηέξσζε ηεο βνπιγαξηθήο θαη ξνπκαληθήο 

πξνπαγάλδαο, ε εκπηζηεπηηθή αιιεινγξαθία, ε θαηαζθνπεία, ε κεηαθνξά ηξαπκαηηψλ, ε ηξνθνδνζία 

ησλ Διιήλσλ αληαξηψλ θαη γεληθά ε ππεξάζπηζε ηνπ ειιεληθνχ ζηνηρείνπ. Απνζηνιίδεο Παχινο, 

Μπζηηθή Γξάζε, ζει. 30 

189
 Ο Αιέμαλδξνο Ρφζηνβηηο, θαηαγφκελνο πηζαλφηαηα απφ ηε Βφξεηα Διιάδα, εγθαηαζηάζεθε ζε 

λεαξή ειηθία ζην Κάηξν, φπνπ απεβίσζε ην 1919. Χο κέινο ηεο αθνινπζίαο ηνπ δηαδφρνπ ζην ζξφλν 
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νπνίνο ελεκεξψζεθε απφ θάπνηνλ νκνγελή δηθεγφξν κε ην επψλπκν Αζαλαζάθεο, 

ζρεηηθά κε ηηο πξνζέζεηο ηνπ γξακκαηέα ηνπ πξνμελείνπ Αιεμάλδξεηαο Ίσλα 

Γξαγνχκε, ν νπνίνο είρε κεηαηεζεί απφ ην Μνλαζηήξη, γηα ηελ ζχζηαζε, 

ρξεκαηνδφηεζε θαη απνζηνιή ελφο ελφπινπ ζψκαηνο ζηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία, 

κε ζθνπφ ηελ παξαθψιπζε ηεο θαζφδνπ βνπιγαξηθψλ ηζεηψλ ζηελ πεξηνρή. Ζ 

επηζηνιή είρε επηθξηηηθφ ραξαθηήξα ζρεηηθά κε ηηο ελέξγεηεο ηνπ Γξαγνχκε θαζψο ν 

παξακεξηζκφο ηεο ηεξαξρίαο θαη νη ηδησηηθέο δηεξγαζίεο κέζα ζηνπο θφιπνπο ηεο 

αθκάδνπδαο ειιεληθήο θνηλφηεηαο ηεο Αηγχπηνπ πξνθάιεζαλ ηελ αληίδξαζε ηνπ 

Μελλάδε, ν νπνίνο κέζσ ηεο επηζηνιήο ηνπ δεηνχζε απφ ην ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ 

ηε δηακεζνιάβεζή ηνπ θαη ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο πξνο ζπκκφξθσζε ηνπ 

Γξαγνχκε, ν νπνίνο αλ θαη είρε κεηαηεζεί απφ ην Μνλαζηήξη ζην Κάηξν, παξέκελε 

ζπλερψο ελεξγφο ζην κέησπν ησλ καθεδνληθψλ εμειίμεσλ.
190

 

                                                                                                                                                                      
ηεο Αηγχπηνπ Ακπάο Υηική Β΄ εζηάιε ζηελ Απζηξία γηα λα ζπνπδάζεη ζην Θεξεζηαλφ ρνιείν ησλ 

πξηγθίπσλ. Λφγσ ησλ πξνζφλησλ ηνπ νξίζζεθε ππεχζπλνο ησλ πξνκεζεηψλ γηα ηα ζηξαηεχκαηα ηνπ 

Βξεηαλλνχ ππνζηξαηήγνπ Γθάξλεη-Ησζήθ Οπφιζιευ θαηά ηελ εθζηξαηεία ηνπ ζην νπδάλ. Καη΄απηφλ 

ηνλ ηξφπν αλαδείρζεθε ζε ζεκαληηθφηαην εθπξφζσπν ηεο ειιεληθήο παξνηθίαο ζην Κάηξν, ηεο νπνίαο 

ρξεκάηηζε, γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, πξφεδξνο. Με ηελ ηδηφηεηά ηνπ απηή θξφληηζε γηα ηελ 

αλέγεξζε, ζπρλά κε πξνζσπηθέο ηνπ ρνξεγίεο, θνηλσθειψλ ηδξπκάησλ θαη αλαδείρζεθε ζε θνξπθαίν 

εθπξφζσπν ησλ Αηγππηησηψλ επεξγεηψλ. Πεξηζζφηεξα ζηνηρεία γηα ηε δξάζε ηνπ Ρφζηνβηηο 

παξαηίζεληαη ζην βηνγξαθηθφ ηνπ ιήκκα ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Δζληθνχ Αξραηνινγηθνχ 

Μνπζείνπ, εκεξνκελία πξφζβαζεο  26/3/2018,                

http://www.namuseum.gr/object-month/2010/aug/aug10-donor-gr.html  

190
 Ζ θχζε ηεο επίζθεςεο ηνπ Ρφζηνβηηο ζηνλ Γελ. Πξφμελν αθνξνχζε ηνλ ελδνηαζκφ ηνπ ηειεπηαίνπ 

απέλαληη ζηηο πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο είρε κνηξαζηεί καδί ηνπ ν Αζαλαζάθεο· ε επίζθεςε έθεξε θαη ην 

ζθεπηηθηζκφ ηνπ Πξνμέλνπ απέλαληη ζηηο ελέξγεηεο ηνπ Γξαγνχκε. Ο Ρφζηνβηηο δελ κπνξνχζε λα 

θαηαλνήζεη ην ιφγν γηα ηνλ νπνίν κία ηέηνηα πξνεξγαζία αλαηέζεθε απφ ηηο ειιεληθέο αξρέο ζηνλ 

πξνμεληθφ γξακκαηέα, ν νπνίνο φπσο απνδείρζεθε ελεξγνχζε απηνβνχισο, ελδερνκέλσο γλσξίδνληαο 

ηελ επίζεκε άξλεζε ηνπ Γελ. Πξνμέλνπ γη‟ απηέο ηηο πξσηνβνπιίεο. Σν ζρέδην ηνπ Γξαγνχκε 

πξνέβιεπε ηελ πιηθνηερληθή θαη ρξεκαηηθή ππνζηήξημε επηθαλψλ Διιήλσλ ηεο αηγππηηαθήο 

θνηλφηεηαο γηα ηε ζχζηαζε ζσκάησλ θαη ελφο νηθνηξνθείνπ ζηελ Αζήλα, σο θάιπςε γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε απηψλ, ππφ ηε δηαρείξεζε θάπνηνπ πξψελ γπκλαζηάξρε ζηε Θεζζαινλίθε κε ην 

επίζεην Μπνπθνπβάιαο, ν νπνίνο παξνπζίαζε θαη ηηο ζρεηηθέο επηζηνιέο ηνπ απφ ην Γξαγνχκε ζην 

Γεληθφ Πξφμελν. Ζ ελφριεζε πνπ πξνθάιεζαλ νη πξσηνβνπιίεο ηνπ Γξαγνχκε νδήγεζε ην Γεληθφ 

Πξφμελν ζηελ παξνχζα επηζηνιή, κέζσ ηεο νπνία δηακαξηχξεηαη εληφλσο ζηνλ ππνπξγφ, δεηψληαο ηε 

ιήςε κέηξσλ απέλαληη ζηηο απζαηξεζίεο απηέο. ΤΓΗΑ, ΑΚΤ, 1905/96.6, Αξ. Πξση. 1042, Μελλάδεο 

πξνο ππνπξγφ Δμσηεξηθψλ, Κάηξν, 3 Μαξηίνπ 1905.  

http://www.namuseum.gr/object-month/2010/aug/aug10-donor-gr.html
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Παξ‟ φιε ηελ φπνηα ζρεηηθά επηηπρή ηδησηηθή πξσηνβνπιία, φζνλ αθνξά ην 

Μαθεδνληθφ Εήηεκα θαη παξ‟ φιεο ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ Κνκηηάηνπ, ε ζεκαληηθφηεξε 

θαη απνδνηηθφηεξε εμέιημε, ε νπνία άιιαμε ηα δεδνκέλα ζηνλ Αγψλα πξνο φθεινο 

ηεο ειιεληθήο πιεπξάο, ήηαλ ε ηνπνζέηεζε ηνπ Λάκπξνπ Κνξνκειά ζηε ζέζε ηνπ 

Γεληθνχ Πξνμέλνπ ζηε Θεζζαινλίθε ηελ ίδηα ρξνληά·
191

 ε θίλεζε απηή θαηέζηεζε ηε 

θπζηθή πξσηεχνπζα ηεο Μαθεδνλίαο επηηειηθφ θαη δηνηθεηηθφ θέληξν ηνπ Αγψλα.
192

 

Ο Κνξνκειάο νξγάλσζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ειιεληθψλ ζσκάησλ ζην βηιαέηη ηεο 

Θεζζαινλίθεο.
193

 ηελ νξγάλσζε πξνζέθεξαλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο, ππφ ην καλδχα 

πξνμεληθψλ ππαιιήισλ, κία ζεηξά επίιεθησλ αμησκαηηθψλ θαη ππαμησκαηηθψλ νη 

νπνίνη ζηελ χπαηζξν κεηακθηέδνληαλ ζε εκπφξνπο, δαζθάινπο, αθφκε θαη ζε 

θαιφγεξνπο ψζηε λα κπνξνχλ λα δξνπλ ππφ θάιπςε ζην πεδίν. Σαπηφρξνλα, 

απαζρνινχζε κία νκάδα εηδηθψλ γξαθέσλ, εηδηθά εθπαηδεπκέλσλ αμησκαηηθψλ, πνπ 

                                                           
191

 O Kνξνκειάο είρε ήδε δηνξηζηεί γεληθφο Πξφμελνο ζηε Φηιηππνχπνιε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1904 θαη 

ήξζε ζε άκεζε επαθή κε ην Μαθεδνληθφ θαη ηε βνπιγαξηθή πξνζέγγηζή ηνπ, απνθηψληαο έηζη 

ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο θαη εκπεηξίεο γηα ηε κεηέπεηηα νξγαλσηηθή θαη εθηειεζηηθή δξάζε ηνπ ζηε 

Θεζζαινλίθε. Μαδαξάθεο Ησάλλεο, «Ζ Μαθεδνλία ζηηο παξακνλέο ηνπ Αγψλα», Ηζηνξία ηνπ 

Διιεληθνύ Έζλνπο, Νεόηεξνο Διιεληζκόο από ην 1881 έσο ην 1913, ζει. 242 

192
 Παξ‟ φιεο ηηο πξνζπάζεηεο ησλ επηκέξνπο επηηξνπψλ ηνπ θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ θνκηηάηνπ, ην 

ζπληνληζηηθφ θελφ Αζήλαο – πεδίνπ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο θάληαδε δπζγεθχξσην. Ζ άγλνηα ησλ 

ηνπηθψλ ζπλζεθψλ θαη ηεο λννηξνπίαο ησλ ληφπησλ απφ ηε κηα θαη ε έιιεηςε ζηαζεξήο επαθήο κε κηα 

θεληξηθή αξρή απφ ηελ άιιε ήηαλ ηα θπξηφηεξα αίηηα ζηηο πεξηπηψζεηο απνηπρίαο ησλ ζηξαηεγηθψλ 

ζρεδηαζκψλ. Οη νινέλα απμαλφκελεο αζηνρίεο θαη νη πξνδνζίεο, θαηέδεημαλ ηελ αδπλακία πεξαηηέξσ 

δηαηήξεζεο απηήο ηεο θαηάζηαζεο, ππφ ηελ έιιεηςε μεθάζαξνπ θαη ελνπνηεκέλνπ ζηξαηεγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ, κε πξφβιεςε κέξηκλαο, ππνζηήξημεο θαη θαζνδήγεζεο ησλ ζσκάησλ θαηά ηελ είζνδφ 

ηνπο ζηε καθεδνληθή χπαηζξν. Έπξεπε ινηπφλ λα ζπζηαζεί κία ειιεληθή εζσηεξηθή νξγάλσζε ζηε 

Μαθεδνλία, ζηειερσκέλε απφ άηνκα πνπ γλψξηδαλ ηηο αλάγθεο ηνπ Αγψλα θαη κπνξνχζαλ λα 

αληαπνθξηζνχλ πιήξσο ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ψζηε λα ζπληνλίδεηαη άξηηα ε θάζε πξνζπάζεηα ζην 

πςειφηεξν επηρεηξεζηαθφ επίπεδν. Απηφ ην θελφ ήξζε λα ζπκπιεξψζεη ε κεηάζεζε ηνπ Κνξνκειά 

απφ ηε Φηιηππνχπνιε ζηε Θεζζαινλίθε. Βιαζίδεο Βιάζεο, «Ο αγψλαο ησλ ακάρσλ: Καηαζθνπεία, 

αληηθαηαζθνπεία θαη πξνπαγάλδα θαηά ηνλ Μαθεδνληθφ Αγψλα», ηξαηησηηθή Δπηζεώξεζε, 4, 1995, 

ζει. 73-88. Βξέζεθε ςεθηαθά αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ηδξχκαηνο ηνπ Μνπζείνπ 

Μαθεδνληθνχ Αγψλα, εκεξνκελία πξφζβαζεο 27/2/2018,  

http://www.imma.edu.gr/macher/articles/10.html  

193
 Γηα ηελ απνθπγή ζχγθξνπζεο αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ηνπ Κνκηηάηνπ θαη ησλ πξνμελείσλ, 

δηαρσξίζηεθαλ ηα πεδία δξάζεψο ηνπο. Έηζη ην πξνμελείν Θεζζαινλίθεο αλέιαβε ηελ νξγάλσζε ηνπ 

Αγψλα ζηα φξηα ηνπ βηιαεηίνπ Θεζζαινλίθεο θαη ζηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη ην Μαθεδνληθφ 

Κνκηηάην αλέιαβε λα αληηθαηαζηήζεη ηελ πεξηνξηζκέλε δξάζε ηεο Άκπλαο ζην βηιαέηη Μνλαζηεξίνπ. 

http://www.imma.edu.gr/macher/articles/10.html
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απνηέιεζαλ ηνπο δηνηθεηηθνχο ηνκεάξρεο ηνπ Αγψλα. Σελ αζθάιεηα ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Πξνμελείνπ θαη ηελ εζληθή ζπζηξάηεπζε ηεο ειιεληθήο 

θνηλφηεηαο ηεο Θεζζαινλίθεο αλέιαβε ν Αζαλάζηνο νπιηψηεο – Νηθνιαΐδεο ζην 

δηάζηεκα 1905-1907. πγθαιχπηνληαο ηελ θαηαζθνπεπηηθή ηνπ δξάζε κε ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ εκπφξνπ, πέηπρε κε ζπζηεκαηηθέο πξνζπάζεηεο λα δεκηνπξγήζεη έλα 

εμαηξεηηθά απνηειεζκαηηθφ δίθηπν πιεξνθνξηψλ θαη ζπγθαιπκκέλσλ επηρεηξήζεσλ. 

Μέιε ηνπ δηθηχνπ ήηαλ εθπξφζσπνη θάζε θνηλσληθήο ηάμεο, επαγγεικαηίεο θη 

εξγαδφκελνη ηεο Θεζζαινλίθεο, νη νπνίνη εμαζθάιηδαλ ηε ζπιινγή θαη ηελ 

πξνψζεζε κελπκάησλ, ηελ εθηέιεζε αληηπνίλσλ, αιιά θαη ηε δηεμαγσγή ελφο 

επηηπρεκέλνπ νηθνλνκηθνχ πνιέκνπ ζε βάξνο ηεο εμαξρηθήο θνηλφηεηαο.
194

 

Οη πξνζπάζεηεο ηνπ Κνξνκειά δε ζα είραλ επηηπρία, αλ δελ έβξηζθαλ 

αληίθξπζκα ζηελ πξνζπκία ηνπ ληφπηνπ πιεζπζκνχ λα ζπλεηζθέξεη ηα κέγηζηα γηα 

ηελ επηηπρία ησλ απνζηνιψλ. Ο βαζηθφο ππιψλαο θάζε θνηλφηεηαο, ην δίπνιν 

εθθιεζία – ζρνιείν θαη ζπλεπαθφινπζα ν δάζθαινο κε ηνλ ηεξέα, ήηαλ νη δχν πξψηνη 

πξάθηνξεο πξνζηαζίαο θαη θαζνδήγεζεο ησλ ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ θαη νη δχν 

πξψηνη βαζηθνί αληαπνθξηηέο κε ηα έλνπια ζψκαηα ηεο ππαίζξνπ. Απφ θεη θαη πέξα 

ηδηαίηεξε κλεία πξέπεη λα γίλεη γηα ηε ζπκβνιή ησλ γπλαηθψλ θπξίσο ηεο ππαίζξνπ 

θαη ηε ζηήξημε πνπ δηέζεηαλ ζηηο επηηξνπέο ακχλεο.
195

 εκαληηθφηαηε πξνζθνξά 

είραλ νη Έιιελεο ππάιιεινη ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ, ησλ ηαρπδξνκηθψλ 

ππεξεζηψλ
196

 θαη ησλ ηειεγξαθηθψλ επηθνηλσληψλ, νη νπνίνη δξνχζαλ σο πξάθηνξεο 

ηεο νξγάλσζεο. Με πξνζσπηθφ θίλδπλν κεηέθεξαλ νπιηζκφ θαη πιηθφ, δξνχζαλ σο 

                                                           
194

 Αξθεηά ζπρλά ε νξγάλσζε ηνπ νπιηψηε βξίζθεηαη ζηε βηβιηνγξαθία σο «Οξγάλσζε 

Θεζζαινλίθεο». 

195
 Οη ηνπηθέο επηηξνπέο ακχλεο ζηεξίδνληαλ ζηε ζπλδξνκή ηνπ γπλαηθείνπ πιεζπζκνχ θαζψο 

αλαιάκβαλαλ πνιχ ζπρλά ηελ πεξίζαιςε ηξαπκαηηψλ, ηελ ηξνθνδνζία ησλ νκάδσλ θαη αξθεηά ζπρλά 

θαη ηελ πξνψζεζε εκπηζηεπηηθψλ εγγξάθσλ. εκαληηθφηαην ξφιν είραλ νη δαζθάιεο ηεο ππαίζξνπ, 

ελψ ζηηο πφιεηο νη Φηιφπηνρεο Αδειθφηεηεο Κπξηψλ θαη δηάθνξνη θηιφκνπζνη ζχιινγνη θαη ιέζρεο 

ζπρλά απνηέιεζαλ θπηψξηα θαη ηξνθνδφηεο θαη ζπλάκα θαηαθχγηα γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Αγψλα. 

Σδηλίθνπ – Καθνχιε Αζελά, Ζ Μαθεδόληζζα ζην ζξύιν θαη ζηελ ηζηνξία (1453 - 1940 µ.Υ.), Δθδνηηθή 

Θεζζαινλίθεο, Θεζζαινλίθε, 1986 

196
 Σνχξθνη ηαρπδξνκηθνί ππάιιεινη θπξίσο ζηε Θεζζαινλίθε, ζπρλά ζηηο αξρέο κέρξη ηελ εδξαίσζε 

ηεο νξγάλσζεο, παξαιάκβαλαλ ηα θαηλνκεληθά χπνπηα γξάκκαηα, ηα άλνηγαλ θαη ηα επέζηξεθαλ ζην 

ηαρπδξνκείν απνζηνιήο. Γη‟ απηφ θαη νη πξάθηνξεο ησλ ηαρπδξνκείσλ απνηέιεζαλ ζεκαληηθφηαηε 

πξνζζήθε γηα ηελ πξνζηαζία ζηε δηαθίλεζε θάζε ηχπνπ αιιεινγξαθίαο. Λανχξδαο Βαζίιεο (επηκ.), 

Απνκλεκνλεύκαηα Μαθξή, ζει. 36 
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ηαρπδξφκνη ηεο κπζηηθήο θξππηνγξαθηθήο αιιεινγξαθίαο ελψ ζπλέιεγαλ δσηηθέο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ζέζεηο θαη θηλήζεηο ζηξαηεπκάησλ θαη ζσκάησλ, κε ην 

δπλακηθφ θάζε πεξηνρήο θαη ηελ θαηάζηαζε ησλ ληφπησλ, αλάινγα κε ηε δψλε 

ειέγρνπ
197

.  

Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ Κνξνκειά  γηα ηνλ επφκελν ρξφλν, ήηαλ ε εμάπισζε ηνπ 

δηθηχνπ ηεο νξγάλσζεο ζε φιε ηε καθεδνληθή επηθξάηεηα
198

 δηακνξθψλνληαο θάζε 

πξνμεληθή αξρή ζε έλα κηθξφ απηφλνκν θέληξν αγψλα, ππφ ηε γεληθή επνπηεία ηνπ 

ίδηνπ. Γη‟ απηφ ην ιφγν ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ηνπ Γεληθνχ Πξνμελείνπ, 

απνζπάζηεθαλ αμησκαηηθνί ζηα πξνμελεία θαη ππνπξνμελεία θάζε πεξηνρήο, ππφ 

βαζηά θάιπςε, νη νπνίνη είραλ ιάβεη ζπγθεθξηκέλε εθπαίδεπζε, επηθεληξσκέλε 

θπξίσο ζηε δηπισκαηηθή/πνιηηηθή/νξγαλσηηθή πεηζαξρία θαη ζηα γισζζηθά  ηδηψκαηα 

ηεο Μαθεδνλίαο.
199

 Σν επφκελν βήκα χζηεξα απφ ηελ απφζπαζε θαη ηελ εδξαίσζή 

ηνπο ήηαλ νη πεξηνδείεο ζηελ χπαηζξν γηα ηελ πεξαηηέξσ νξγάλσζε ηνπ δηθηχνπ θαη 

γηα ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ. Πξνβιεπφηαλ ε ελδειερήο ελεκέξσζε θάζε ρσξηνχ 

ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε αλάκεζα ζε Παηξηαξρηθνχο – Δμαξρηθνχο – Οζσκαλνχο, 

πηζαλέο εζηίεο/αηηίεο πξνβιεκαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη θαηαζηάζεσλ, νξγαλσηηθέο 

ζπκβνπιέο ακπληηθήο πξνζηαζίαο, ε επηζεψξεζε ησλ ζρνιείσλ, θαηάζηαζε ησλ 

ζσκάησλ, επέθηαζε επηρεηξήζεσλ θ.ιπ.
200

 

Μία βαζηθή δηαθνξά ησλ ειιεληθψλ ζε ζρέζε κε ηα βνπιγαξηθά ζψκαηα, 

ήηαλ ε ζπκπεξηθνξά ησλ ζσκάησλ απέλαληη ζηνπο πιεζπζκνχο ηεο ππαίζξνπ. 

Πξνθαλψο, ε βία θαη ηα αληίπνηλα ζηνπο εμαξρηθνχο ππξήλεο είλαη αδηακθηζβήηεηα, 

παξ‟ φια απηά γηλφηαλ ηεξάζηηα πξνζπάζεηα απφ ηα θέληξα ειέγρνπ ηνπ αγψλα θαη 

ησλ εθεί ηνπνζεηεκέλσλ αμησκαηηθψλ γηα απζηεξφ έιεγρν ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

ζσκάησλ, κε πξφβιεςε βαξηψλ ηηκσξηψλ ζε πεξίπησζε παξεθηξνπήο. Ο θεληξηθφο 

έιεγρνο θαη ε ζηηβαξή νξγάλσζε ηνπ δηθηχνπ θξάηεζε ηα ζψκαηα καθξηά απφ ηελ 

                                                           
197

 Γ.Δ.., Ο Μαθεδνληθὸο Αγώλ, ζει. 185 

198
 Σαπηφρξνλα ην φξακα ηνπ Κνξνκειά πεξηειάκβαλε ηε ζθπξειάηεζε εζληθψλ δεζκψλ κεηαμχ ησλ 

Μαθεδφλσλ θαη ηνπ ειεχζεξνπ θξάηνπο. Ξεθίλεζε λα ζηέιλεη λένπο ζηε ρνιή Δπειπίδσλ, πξνέβιεςε 

ηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε λα ηε ιακβάλνπλ (φζνη ήηαλ δπλαηφ) ζε λνζνθνκεία ζηελ Διιάδα, 

ηζρπξνπνίεζε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζεζκνχο δηνξίδνληαο αμησκαηηθνχο ππφ ηελ θάιπςε δηεπζπληηθψλ 

ζέζεσλ ζε ζρνιεία θ.ιπ. Μαδαξάθεο – Αηληάλ Αιέμαλδξνο, Απνκλεκνλεύκαηα, ζει. 66 

199
 Βιαζίδεο Βιάζεο, «Ο αγψλαο ησλ ακάρσλ», ζει. 73-88 

200
 Μαδαξάθεο Ησάλλεο, «Ζ Μαθεδνλία ζηηο παξακνλέο ηνπ Αγψλα», Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο, 

Νεόηεξνο Διιεληζκόο από ην 1881 έσο ην 1913, ζει. 242 
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ηάζε γηα ιεζηξηθέο επηδξνκέο θαη αλεμέιεγθηεο θαηαζηξνθέο πεξηνπζηψλ, πξάγκα ην 

νπνίν ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ απνδείρζεθε επεξγεηηθφ γηα ηε κεηαζηξνθή ηεο 

ηνπηθήο ζιαβφθσλεο θπξίσο γλψκεο ππέξ ηεο ειιεληθήο/παηξηαξρηθήο πιεπξάο.
201

 

πσο αλαθέξακε, πέξα απφ ηελ νξγάλσζε ησλ ελφπισλ ζσκάησλ θαη ηεο 

άκπλαο απέλαληη ζηε βνπιγαξηθή ηξνκνθξαηία, δσηηθήο ζεκαζίαο δήηεκα ήηαλ ε 

νξγάλσζε ελφο πξνζηαηεπκέλνπ θαη απνηειεζκαηηθνχ δηθηχνπ πιεξνθνξηψλ. Οη 

Βνχιγαξνη ρξεζηκνπνηνχζαλ αγσγηάηεο θαη ινηπνχο εκπφξνπο γηα ηελ απφζπαζε 

πιεξνθνξηψλ, εηδηθά φζνπο πεξλνχζαλ ηα ειιεληθά ζχλνξα, ελψ πεγέο πιεξνθνξηψλ 

ήηαλ θαη ηα ιηκάληα κε απνδεδεηγκέλε θαηαζθνπηθή εξγαζία ζηνλ Πεηξαηά θπξίσο θαη 

ζην Βφιν, ζε άκεζε ζπλεξγαζία κε ηε βνπιγαξηθή πξεζβεία θαη ηα θέληξα 

ζηξαηνιφγεζεο πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ.
202

 

Ζ ειιεληθή πιεπξά ρξεζηκνπνίεζε γηα ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ φιεο ηη 

δηαζέζηκεο επηινγέο ηεο. Ζ θαηαζθνπηθή δηεξγαζία δελ ελέπηπηε ππφ ηελ άκεζε 

θπξηφηεηα ησλ πξνμεληθψλ αξρψλ. Αλεμάξηεηεο νξγαλψζεηο θαη ηδηψηεο θξφληηδαλ 

γηα ηε ζπιινγή ησλ πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο κέζσ ησλ πξαθηφξσλ έθηαλαλ κέρξη ηα 

πξνμελεία θαη απφ εθεί ζην ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ. ηηο πφιεηο, ην επίθεληξν έπεθηε 

πάλσ ζηνπο ζηαζκνχο κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ, ηαρπδξνκεία, ζηδεξνδξφκνπο, 

ιηκάληα, πνηθίισλ εηδψλ ιέζρεο θ.ιπ. φπνπ κέιε ησλ αλεμάξηεησλ απηψλ 

νξγαλψζεσλ αιίεπαλ θάζε ηη ρξήζηκν θαη ηα αλψηεξα ζηειέρε ηνπο έξρνληαλ ζε 

επαθή κε ην πξνζσπηθφ ησλ πξνμελείσλ. ηελ χπαηζξν ε θαηάζηαζε είρε σο εμήο: 

θχξηα πεγή πιεξνθνξηψλ ήηαλ νη ρσξηθνί θαη νη λνκάδεο θηελνηξφθνη, νη νπνίνη 

δηέηξεραλ ηε Μαθεδνλία ζηα πέξαηά ηεο, Βιάρνη, αξαθαηζάλνη θ.ιπ. Δπίζεο, 

πιεξνθνξηαθέο ππεξεζίεο πξνζέθεξαλ ζπρλά παηξηαξρηθνί ηεξσκέλνη ή ινηπά 

ζηειέρε ηεο εθάζηνηε εθθιεζηαζηηθήο ηνπηθήο νξγάλσζεο. Ζ πεγή πιεξνθνξηψλ, 

φκσο, πνπ πξαγκαηηθά έθαλε ηε δηαθνξά ήηαλ νη νζσκαλνί πιεξνθνξηνδφηεο. Οη 

ειιεληθέο νξγαλψζεηο, αξθεηά ζπρλά, δσξνδνθνχζαλ ζεκαληηθά ζηειέρε ησλ 

νζσκαληθψλ θνηλνηήησλ, νη νπνίνη ζα είραλ θαη κία ζρεηηθή επηξξνή ζηνπο 

νκφδνμνχο ηνπο. Πξφθξηηνη, κνπιάδεο, ηζηθιηθάδεο, αμησκαηηθνί ζηξαηνχ θαη 

ρσξνθπιαθήο απνηεινχζαλ πνιχ ζπρλά ηε δεμακελή άληιεζεο πιεξνθνξηψλ. Γελ 

έιεηςαλ θαη παξαδείγκαηα νζσκαλψλ νη νπνίνη ζπλεξγάζηεθαλ γηα ηνλ αγψλα ζην 

                                                           
201

 Μαδαξάθεο – Αηληάλ Αιέμαλδξνο, Απνκλεκνλεύκαηα, Ίθαξνο, Αζήλα, 1948, ζει. 72 

202
 Απνκλεκνλεχκαηα Μαθξήο ζει 22 
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πιεπξφ ησλ ειιεληθψλ ζσκάησλ, ελψ πνιχ ζπρλά νη ίδηνη ρξεζηκνπνηνχληαλ θαη σο 

πεγή αληηπιεξνθφξεζεο γηα ηελ παξαπιάλεζε ησλ αξρψλ.
203

 

χλδεζκνη, ζηα θνκβηθά ζεκεία (θεληξηθέο πφιεηο-θεθαινρψξηα) θαη 

αγγειηνθφξνη, αλαιάκβαλαλ ηε κεηαθνξά ησλ ζπιιερζέλησλ πιεξνθνξηψλ πξνο ηα 

ζψκαηα θαη ηα θέληξα ηνπ αγψλα. Ο Κνξνκειάο δελ επηζπκνχζε ληφπηνπο σο 

ζπλδέζκνπο ηνπ δηθηχνπ ζηα λεπξαιγηθά ζεκεία δξάζεο, ψζηε λα απνθεπρζνχλ 

ηπρφλ πξνβιήκαηα ζην έξγν ηνπο, είηε απφ πξνζσπηθέο ππνζέζεηο είηε απφ ηελ 

αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ζπληνπίηεο ηνπο. Με ηελ εμέιημε, φκσο, ηνπ δηθηχνπ θαη ηηο 

απμαλφκελεο αλάγθεο ηνπ ζε δπλακηθφ απφ ην 1906 θαη χζηεξα, μεθίλεζαλ λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαη απηφρζνλεο ζηα ζεκαληηθά απηά πφζηα.
204

 

ε ζπλάξηεζε κε ηα δίθηπα πιεξνθνξηψλ, ήηαλ αλαγθαίν λα ζπζηαζεί θαη έλα 

κπζηηθφ θαη απνδνηηθφ δίθηπν κεηαθνξάο ζηξαηησηηθνχ πιηθνχ. πσο είλαη θπζηθφ, 

θαη πξηλ ηελ νξγάλσζε, ηα αλαγθαία φπια εηζέξρνληαλ κε δηάθνξνπεο ηξφπνπο ζηε 

Μαθεδνλία, φκσο κε ηελ εληαηηθνπνίεζε ηνπ αγψλα ήηαλ αλαγθαία ε νξγάλσζε θαη 

πξνζηαζία ηεο κεηαθνξάο ηνπ πνιεκηθνχ πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ. 

Σα ειιεληθά ζψκαηα ήηαλ εμνπιηζκέλα κε ηπθέθηα Gras, ηα νπνία ιφγσ 

θαηαζθεπήο ζεσξνχληαλ ήδε παξσρεκέλα ηελ επνρή ηνπ Αγψλα. Γαιιηθήο 

πξνειεχζεσο φπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ, θαηαζθεπάδνληαλ κεηαμχ  1874 – 

1886 θαη απφ ην 1877 ηα πξνκεζεπφηαλ ν ειιεληθφο ζηξαηφο. Με κία ζεηξά απφ 

κεηνλεθηήκαηα λα ηα ζπλνδεχνπλ – θαζφηη, πξψηνλ, ρξεζηκνπνηνχζαλ θπζίγγηα 11 

ρηιηνζηψλ, πξάγκα πνπ έθαλε ηηο θπζηγγηνζήθεο ησλ αληαξηψλ πνιχ βαξηέο θαη 

δπζθίλεηεο, δεχηεξνλ, ε θινγνθξππηηθή ηνπ ηθαλφηεηα ήηαλ αλχπαξθηε πξνδίδνληαο 

ηε ζέζε ηνπ ρξήζηε ηε λχθηα, ηξίην, ιφγσ δηακεηξήκαηνο ν ζφξπβνο απφ ηε ρξήζε 

ήηαλ εθθσθαληηθφο θαη ηέηαξηνλ, ιφγσ παιαηφηεηαο «έβγαδαλ» ζπρλά βιάβεο θαη 

εκπινθέο – έζεηαλ ζπρλά ηηο ειιεληθέο δπλάκεηο ζε κεηνλεθηηθή ζέζε ζε δχλακε 

ππξφο, απέλαληη ζηνπο αληηπάινπο ηνπο. Οη ιείεο απφ ηηο λίθεο ελαληίνλ ησλ 

βνπιγαξηθψλ ηζεηψλ θαη ε απμαλφκελε ζηήξημε ζε πφξνπο απφ ηα ειιεληθά θέληξα, 

έθεξαλ ζηγά ζηγά ηα ηπθέθηα Mannlicher-Schönauer ζε αληηθαηάζηαζε ησλ Gras, ηα 

νπνία ιφγσ θφζηνπο ζηα πξψηκα, ηνπιάρηζηνλ, ζηάδηα ηνπ Αγψλα ήηαλ αδχλαην λα 

ηα πξνκεζεπηνχλ νη ειιεληθέο δπλάκεηο.
205
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 Βιαζίδεο Βιάζεο, «Ο αγψλαο ησλ ακάρσλ», ζει. 73-88 

204
 ibid   

205
 Γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηπθεθίσλ βι. ππνζεκείσζε 108, ζει. 51  
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Απφ εθεί θαη πέξα, πηζηφιηα θαη κηθξφηεξα ππξνβφια δελ έθεξαλ φινη νη 

αληάξηεο. Οη νπιαξρεγνί είραλ γαιιηθά πεξίζηξνθα ηχπνπ Modele d' Ordonnance 

M1873 θαη M1874, ηα νπνία ήηαλ κνληέια ίδηα κε απηά πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ν 

ειιεληθφο ζηξαηφο. ηα πηζηφιηα ππήξρε κεγαιχηεξε πνηθηιία. Πάλησο, ηα πην 

δηαδεδνκέλα πηζηφιηα κεηαμχ ησλ Μαθεδνλνκάρσλ ήηαλ, ην Luger M1901 θαη ην 

Browning M1900.
206

 

Ο νπιηζκφο κεηαθεξφηαλ ζηελ ειιεληθή κεζφξην ζηδεξνδξνκηθψο θαη 

αθηνπιντθψο, πνιιέο θνξέο ζπλνδεπφκελνο θαη απφ κέιε ζσκάησλ ηα νπνία 

επξφθεηην λα πεξάζνπλ ηα ζχλνξα. Σν πιηθφ ην νπνίν πξννξηδφηαλ γηα ηε Γπηηθή 

Μαθεδνλία θαη γηα ηελ πεξηνρή ηνπ βνξεηναλαηνιηθνχ Οιχκπνπ, ζπγθεληξσλφηαλ 

ζηα Σξίθαια θαη ζηε Λάξηζα, ελψ γηα ηελ Αλαηνιηθή ζην Βφιν θαη ζηηο πνξάδεο· 

ηέινο, ζεκαληηθφ θέληξν δηαθίλεζεο νπιηζκνχ ήηαλ θαη ην ρσξηφ Σζάγεδη (ηφκην) 

ζηηο εθβνιέο ηνπ Πελεηνχ. Με κηθξά πινηάξηα πξνσζνχληαλ ζηηο απφκεξεο δπηηθέο 

αθηέο ηνπ Θεξκατθνχ
207

 θαη ηεο Υαιθηδηθήο,
208

 ελψ πξνζθηιείο ήηαλ θαη νη αθηέο ηνπ 

Αγίνπ ξνπο.
209

 Απφ ηα ζεκεία παξάδνζεο νη αμησκαηηθνί ηνπ Πξνμελείνπ 

κεηέθεξαλ ην πιηθφ, ππφ ηελ θάιπςε εκπνξεπκάησλ, ζε ζεκεία απνζήθεπζεο. 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ κνλέο, παλδνρεία, ράληα, κχινη, ηζηθιίθηα θ.ιπ., ηα νπνία αλήθαλ 

ζε έκπηζηνπο αλζξψπνπο, κπεκέλνπο ζηνλ Αγψλα. Απφ ηα ζεκεία απνζήθεπζεο κε 

επζχλε ησλ ππαιιήισλ ηνπ πξνμελείνπ κεηαθέξνληαλ ζηα θέληξα ηνπ Αγψλα θαη 

χζηεξα ζηα ζψκαηα θαη ζηηο θνηλφηεηεο.
210

  

ζνλ αθνξά ηηο ρεξζαίεο δηαδξνκέο, ζηελ αξρή ν Κνξνκειάο εκπηζηεχηεθε 

ηε δηαθίλεζε ηνπ νπιηζκνχ ζε Δβξαίνπο ιαζξέκπνξνπο, φκσο, ζχληνκα, 

αλαγθάζηεθε λα αλαζεσξήζεη, ιφγσ ζπρλψλ πξνδνζηψλ θαη θαηαζρέζεσλ απφ ηηο 
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 Βιαζίδεο Βιάζεο, «Ο νπιηζκφο ησλ Διιήλσλ θαηά ηνλ Μαθεδνληθφ Αγψλα», ηξαηησηηθή 

Δπηζεώξεζε 6, 1995, ζει. 91-101. Βξέζεθε ςεθηαθά αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ηδξχκαηνο ηνπ 

Μνπζείνπ Μαθεδνληθνχ Αγψλα, εκεξνκελία πξφζβαζεο 27/2/2018,  

http://www.imma.edu.gr/macher/index.html 

207
 Ο Μαθεδνληθόο Αγώλαο, Απνκλεκνλεύκαηα, Π. Αξγπξφπνπινο, Α. Εάλλαο, Κ. Μαδαξάθεο-Αηληάλ, 

Α. νπιηψηεο-Νηθνιαΐδεο, Νανχκ παλφο, Β. ηαπξφπνπινο, Η.Μ.Υ.Α, Θεζζαινλίθε, 1984, ζει. 219-

221 

208
 Γ.Δ.., Ο Μαθεδνληθὸο Αγώλ, ζει. 174-175  

209
 Αξθεηέο θνξέο ζπλέβαιαλ ζηε κεηαθνξά θαη θάιπςε ησλ φπισλ θαη ηνπ πιηθνχ κεγάινη εκπνξηθνί 

νίθνη θαζψο θαη ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ αθηνπιντθέο γξακκέο. Ηbid. ει. 186 
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 Βιαζίδεο Βιάζεο, «Ο νπιηζκφο ησλ Διιήλσλ θαηά ηνλ Μαθεδνληθφ Αγψλα», ζει. ζει. 91-101 

http://www.imma.edu.gr/macher/index.html
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νζσκαληθέο αξρέο. Σν λέν ζρέδην ηνπ Κνξνκειά πεξηειάκβαλε δχν δξνκνιφγηα.
211

 

Σν πξψην μεθηλνχζε απφ ηε Λάξηζα, πεξλνχζε απφ ηα ρσξηά ηνπ θάησ Οιχκπνπ, είηε 

απφ ηελ πιεπξά ηεο Διαζζφλαο
212

 είηε βνξεηνδπηηθά ηεο Κνηιάδαο ησλ Σεκπψλ, πξνο 

ηελ Καηεξίλε θαη χζηεξα, δηακέζνπ ελφο ππξήλα ειιεληθψλ ρσξηψλ, έθηαλε έσο ην 

Βέξκην.
213

 Σν δεχηεξν μεθηλνχζε απφ ηα Σξίθαια, Καιακπάθα,
214

 απέθεπγε ηα πεδηλά 

εμαξρηθά ρσξηά θαη πεξλνχζε απφ ην Αγηφθπιιν Σξηθάισλ,
215

 Παιαηφθαζηξν,
216

 

Διεχζεξν θαη Κσζηαξάδη, θαηέιεγε ζηα ρσξηά ησλ Γξεβελψλ
217

 θαη απφ εθεί 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο δηαλνκήο, είηε βφξεηα πξνο Καζηνξηά είηε αλαηνιηθά πξνο 

Κνδάλε. ε γεληθέο γξακκέο, ην ρεξζαίν νδηθφ δίθηπν ηεο Μαθεδνλίαο ήηαλ ζε 

ηξαγηθή θαηάζηαζε θαη δπζρέξαηλε, αξθεηά, ηηο κεηαθνξέο. Ζ αλάγθε γηα θάιπςε θαη 

απφθξπςε ηνπ πιηθνχ νδεγνχζε ηηο εθνδηνπνκπέο ζε πεξηζζφηεξν δχζβαηα 

κνλνπάηηα θαη κπνξνχκε λα πνχκε πσο νη επηδηψμεηο θαη νη πξνζπάζεηεο γηα ηε 

κεηαθνξά ήηαλ επηηπρείο, αλ θαη θπζηθά, δελ έιιεηςαλ νη απνηπρίεο, νη πξνδνζίεο θαη 

                                                           
211

 Ζ κεηαθνξά φπισλ θαη ππξνκαρηθψλ ζηε Γπηηθή θαη ζηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία ήηαλ δπζθνιφηεξε 

εμαηηίαο ηνπ δχζβαηνπ εδάθνπο θαη ησλ εμαξρηθψλ ρσξηψλ, ηα νπνία παξεκβάιινληαλ κεηαμχ ησλ 

άιισλ αζηηθψλ θέληξσλ ηνπ βνξξά θαη ησλ ζπλφξσλ ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. Έηζη, γηα πεξηζζφηεξε 

αζθάιεηα, απνθαζίζηεθε ε κεηαθνξά ησλ πνιεκνθνδίσλ πξνο ηε δπηηθή θαη ηελ θεληξηθή Μαθεδνλία 

λα γίλεηαη, είηε κε εθνδηνπνκπέο πνπ ζπλνδεχνληαλ απφ ελφπινπο Παηξηαξρηθνχο, είηε 

ζηδεξνδξνκηθψο, θπξίσο κέζσ ηεο γξακκήο Θεζζαινλίθε - Μνλαζηήξη. ηελ πξψηε πεξίπησζε, ζα 

απνθεχγνληαλ ηα πεδηλά κέξε θαη ζα αμηνπνηνχληαλ ε ππνζηήξημε ησλ λνκάδσλ Βιάρσλ ζηα νξεηλά. 

ηε δεχηεξε πεξίπησζε, νη απνζηνιέο ζα είραλ ηελ ππνζηήξημε ησλ πνιπάξηζκσλ Διιήλσλ 

ππαιιήισλ ησλ νζσκαληθψλ ζηδεξνδξφκσλ. 

212
 Γεκ. Αζ. Κσζηφπνπινο, «Ζ δξάζε ηνπ θαπεηάλ Παλαγηψηε Παπαηδαλεηέα ζηφλ Βάιην ησλ 

Γηαλληηζψλ θαηά ηφλ Μαθεδνληθφ Αγψλα», Α΄ Παλειιήλην Ηζηνξηθφ πλέδξην, Ο Αγψλαο ζηφλ Βάιην 

ησλ Γηαλληηζψλ, Γηαλληηζά 8-10 Μαΐνπ 1998, Γήκνο Γηαλληηζψλ - Δηαηξεία Μαθεδνληθψλ πνπδψλ, 

ζει. 129- 130 
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 Ο Μαθεδνληθόο Αγώλαο, Απνκλεκνλεύκαηα, ζει. 222-234 
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 Καξαβίηεο Ησάλλεο, Ο Μαθεδνληθὸο Αγώλ, Απνκλεκνλεύκαηα, Γ. Πεηζίβαο επηκ., Αζήλα 1994 ζει. 

31 - 36 
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 Υνηδίδεο Α. Αγγεινο, Δπζύκηνο Κανύδεο, έλαο Κξεηηθόο αγσλίδεηαη γηα ηε Μαθεδνλία, 

Απνκλεκνλεύκαηα 1903 - 1907, εθδ. Μνπζείνπ Μαθεδνληθνπ Αγψλα, Θεζζαινλίθε 1996. Βι. ράξηε 

αξηζ. 2/7. 

216
 Σζφληνο-Βάξδαο Γεψξγηνο, Ο Μαθεδνληθόο Αγώλ, Ζκεξνιόγην 1904-1905, Γ. Πεηζίβαο επηκ., 

Αζήλα 2003, ζει. 13-21. 
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νη θαηαζρέζεηο, φκσο, ζε θακία πεξίπησζε, δελ εκπνδίζηεθε ε δηεμαγσγή ηνπ έξγνπ 

απηνχ.
218

 

Σαπηφρξνλα κε ηελ έλνπιε ζχξξαμε ησλ ζσκάησλ θαη κε ηνλ πιεξνθνξηαθφ 

αληαγσληζκφ, μεθίλεζε λα εθηηιχζζεηαη έλαο, δηαθνξεηηθνχ είδνπο, πφιεκνο ζηηο 

κεγάιεο πφιεηο θαη θπξίσο ζηε Θεζζαινλίθε: έλαο αθήξπρηνο νηθνλνκηθφο πφιεκνο 

πάλσ ζηηο, βνπιγαξηθνχ ελδηαθέξνληνο, νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Βαζηθφο 

πξσηαγσληζηήο απηνχ ηνπ κεηψπνπ ήηαλ ν Αζαλάζηνο νπιηψηεο – Νηθνιαΐδεο.
219

 Ο 

ίδηνο ζε επαθή θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο επηθεθαιείο ησλ εκπνξηθψλ ηνκέσλ ηεο 

πφιεο, θαηάξηεζε ράξηα ζηελ νπνία απαγνξεπφηαλ ξεηψο απφ ηηο ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο ε πξφζιεςε εμαξρηθψλ, ηνπο νπνίνπο πξνηηκνχζαλ κέρξη ηφηε νη 

εξγνδφηεο σο πην θζελά εξγαηηθά ρέξηα, ελψ πξνβιεπφηαλ ε ζηήξημή ηνπο κε δάλεηα 

θαη παξνρέο. Πξνβιεπφηαλ επίζεο ην κπνυθνηάδ ησλ βνπιγαξηθψλ επηρεηξήζεσλ 

θαζψο θαη νη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο καδί ηνπο.
220

 Παξάιιεια νξγαλψζεθε 

αλεμάξηεηε ππεξεζία πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ βνπιγαξηθή επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, γξαθεία εηξεληθήο πξνπαγάλδηζεο ησλ ειιεληθψλ αμηψζεσλ θαη 

ζέζεσλ
221

 θαη εθηειεζηηθά ζψκαηα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ 

απφ ηπρφλ βνπιγαξηθά αληίπνηλα. Βαζηθφο ζηφρνο απηήο ηεο πξσηνβνπιίαο ήηαλ ν 
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 Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ «αθαλή» αιιά ηφζν έληνλε θαη ζεκαληηθφηαηε κνξθή ηνπ 

Μαθεδνληθνχ Αγψλα, Φνπξλαξάθε Διέλε, Δηζαγσγή θαη Δπηκέιεηα Καηαιόγνπ Αξρείνπ Αζαλαζίνπ 

νπιηώηε-Νηθνιαΐδε, The American School of Classical Studies in Athens, εκεξνκελία πξφζβαζεο 

02/03/2018, http://www.ascsa.edu.gr/index.php/archives/athanasios-souliotis-introduction  
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 Έλα ηέηνην ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα κπνυθνηάδ ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηα απνκλεκνλεχκαηα ηνπ 

νπιηψηε: νη Έιιελεο έθηαζαλ ζην ζεκείν λα κελ πσινχλ αζβέζηε ζηνπο εμαξρηθνχο ρηίζηεο. 

221
 Ζ εηξεληθή πξνπαγάλδα πεξηειάκβαλε ηελ έθδνζε θπιιαδίσλ θαη πεξηνδηθψλ, αθφκα θαη ζηε 

βνπιγαξηθή, κε ηίηινπο φπσο «Οη πξνθεηείεο ηνπ Μ. Αιεμάλδξνπ», «Μεγάιε Ηδέα» θ.ιπ. ζε φιε ηελ 

Μαθεδνλία, παξνπζηάδνληαο ηελ Διιάδα σο ηε κφλε δχλακε πνπ κπνξνχζε λα απειεπζεξψζεη ηε 

Μαθεδνλία. Λανχξδαο Βαζίιεο, «Αζαλαζίνπ νπιηψηε-Νηθνιαΐδε, Ο Μαθεδνληθφο Αγψλ. Ζ 

"Οξγάλσζηο Θεζζαινλίθεο" 1906-1908, Απνκλεκνλεχκαηα», Μαθεδνληθά, 4, 1960, ζει. 588-589, 

εκεξνκελία πξφζβαζεο 17/08/2018, http://epublishing.ekt.gr/el/4965/Μαθεδνληθά/11894. Έλα ηέηνην 

έληππν απφ ηηο «πξνθεηείεο ηνπ Μ. Αιεμάλδξνπ» βξέζεθε ςεθηαθά ζηελ Φεθηνζήθε ηνπ Αξηζηνιείνπ 

Παλεπηζηεκίνπ. Γξάθηεθε απφ ηνλ Αζαλάζην νπιηψηε (ζην πιαίζην ηεο εηξεληθήο δξάζεο ηεο 

Οξγάλσζεο Θεζζαινλίθεο) θαη θπθινθφξεζε κε ςεπδψλπκν θαληαζηηθφ εθδφηε ηνλ Ηεξνκφλαρν 

Αζαλάζην Μαθεδψλ πνπ ππνηίζεηαη πσο είρε γξάςεη ηνλ πξφινγν θαη ηα επεμεγεκαηηθά ζρφιηα "ελ 

έηεη ζσηεξίσ 1845" . Κπθινθφξεζε θαη ζηα ζιαβν-καθεδνληθά κε ηίηιν : "Πξεζθαδάληε λα Γθφιεκ 

Αιεμάληξ". Ζκεξνκελία πξφζβαζεο 11/09/2018, https://digital.lib.auth.gr/record/149227?ln=el  
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πεξηνξηζκφο ηνπ βνπιγαξηθνχ επνηθηζκνχ ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ε ελίζρπζε ησλ 

δπλάκεσλ θαη ησλ πφξσλ ηεο ειιεληθήο πιεπξάο ζηελ πφιε.
222

 

Ζ εμέιημε ηνπ Αγψλα πξνβιεκάηηζε ηηο ειιεληθέο θπβεξλήζεηο, ζρεηηθά κε 

ηελ παξαηεξνχκελε έιιεηςε ζπληνληζκνχ ζηηο δξάζεηο ηεο Οξγάλσζεο 

Θεζζαινλίθεο θαη ηνπ Μαθεδνληθνχ Κνκηηάηνπ. Ζ ειιεληθή θπβέξλεζε γηα λα 

εμππεξεηήζεη, θπξίσο, πνιηηηθά ζπκθέξνληα, επέηξεπε ηελ αλεμάξηεηε δξάζε ησλ 

δχν νξγαλψζεσλ παξ‟ φιε ηελ πνηνηηθή αληζνξξνπία δξάζεο κεηαμχ ηνπο. Ζ δξάζε 

ηνπ αλεμάξηεηνπ Μαθεδνληθνχ Κνκηηάηνπ ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία, εμππεξεηνχζε ηελ 

επηρεηξεκαηνινγία ηεο ειιεληθήο πιεπξάο πξνο ηηο Μεγάιεο Γπλάκεηο, φηη ε δξάζε 

απηή, δελ πξνεξρφηαλ απφ ηελ ίδηα, ελψ θαη ν Καιαπνζάθεο αξθεηά ζπρλά, επέκελε 

ζηε δξάζε ηνπ, παξά ηα φπνηα κέηξηα απνηειέζκαηα. Μπξνζηά ζε απηφ ην αδηέμνδν, 

ν Κνξνκειάο αλέιαβε δξάζε ζηέιλνληαο ηνλ Κσλζηαληίλν Μαδαξάθε – Αηληάλ ζηηο 

αξρέο ηνπ 1905 ζην Μνλαζηήξη, κε ζθνπφ λα δηεπζεηεζεί άκεζα ην δήηεκα 

ζπληνληζκνχ θαη λα αθνινπζήζεη ην Μνλαζηήξη ην κνληέιν ιεηηνπξγίαο ηεο 

Θεζζαινλίθεο. Ζ νξγάλσζε ησλ Αζελψλ ζπλέρηδε λα εθνδηάδεη ηηο πεξηνρέο ηεο 

Καζηνξηάο θαη ηνπ Μνλαζηεξίνπ, φκσο, πιένλ, ν έιεγρνο ησλ επηρεηξήζεσλ είρε 

πεξάζεη ζην πξνμελείν. Ζ απαξαίηεηε ππνζηεξηθηηθή παξνπζία αμησκαηηθψλ ππφ 

θάιπςε ζηηο ηάμεηο ηνπ πξνμελείνπ έθεξε ακεζφηεξα απνηειέζκαηα ζηε δξάζε ηνπ 

πξνμελείνπ έσο θαη ηα ηέιε ηνπ 1906, φηαλ, αθελφο απνζχξζεθε απφ ην πξνζθήλην ν 

Καιαπνζάθεο,
223

 αθεηέξνπ, ην ζρέδην ηνπ Κνξνκειά πεξί γεληθνχ ζπληνληζκνχ θαη 

ράξαμεο ζηξαηεγηθήο είρε επηηχρεη θαη ν ίδηνο δηνξίζηεθε γεληθφο επηζεσξεηήο φισλ 

ησλ πξνμελείσλ ηεο Μαθεδνλίαο.
224
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 Μαδαξάθεο Ησάλλεο, «Ζ Μαθεδνλία ζηηο παξακνλέο ηνπ Αγψλα», Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο, 

Νεόηεξνο Διιεληζκόο από ην 1881 έσο ην 1913, ζει. 244 

223
 Ο Καιαπνζάθεο είρε πέζεη απφ θαηξφ ζε δπζκέλεηα, φκσο, έλα ηξαγηθφ αηφπεκα ζα επηζπεχζεη ηελ 

απνκάθξπλζή ηνπ απφ ην πξνζθήλην. ηηο 13 επηεκβξίνπ 1906 ε εθεκεξίδα Δκπξφο θπθινθφξεζε κε 

ιαλζαζκέλε είδεζε ζην πξσηνζέιηδφ ηεο, ππνζηεξίδνληαο φηη δνινθνλήζεθε ν Καζηνξηάο 

Καξαβαγγέιεο, θάλνληαο νιφθιεξν αθηέξσκα ζηε δξάζε ηνπ. Γπζηπρψο γηα ηελ Δκπξφο, ν 

δνινθνλεκέλνο ηεξάξρεο ήηαλ ν Κνξπηζάο Φψηηνο θαη ε δεκνζηνπνίεζε ηεο δξάζεο ηνπ 

Καξαβαγγέιε ζην κλεκνιφγηφ ηνπ, έζεζε ζε θίλδπλν ηνλ ίδην θαη ην ζχλνιν ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπ 

ζηελ πεξηνρή. χληνκα απνπέκθζεθε νξηζηηθά απφ ην Κνκηηάην, αληηθαηαζηάζεθε απφ ηνλ Κ. Μάλν 

θαη ν ππξήλαο αληίδξαζεο ζηα ζρέδηα ηνπ Κνξνκειά έζβεζε. Δκπξόο, 13 επηεκβξίνπ 1906, αξηζ. 
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 Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνζπαζεηψλ ηεο ειιεληθήο πιεπξάο, άξρηζε 

ζηαδηαθά λα θαίλεηαη, ήδε, απφ ην 1906. Ζ έληαζε ηνπ αγψλα είρε αξρίζεη λα 

εμαζζελεί  ζε αξθεηέο πεξηνρέο ηεο Μαθεδνλίαο, ελψ ηα ειιεληθά ζψκαησλ 

ππεξείραλ ζεκαληηθά κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Οη έξηδεο θαη νη πξνζηξηβέο ησλ 

δηαθνξεηηθψλ εγεηηθψλ ηάζεσλ ζηα βνπιγαξηθά πξάγκαηα, έθεξαλ ηελ χθεζε θαη ηε 

ζπξξίθλσζε ησλ ππξήλσλ βνπιγαξηθήο παξνπζίαο θαη ειέγρνπ ζηε καθεδνληθή 

επηθξάηεηα, ε νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο επηηπρίεο ζην πεδίν ησλ πξσηαγσληζηψλ ηεο 

ειιεληθήο πιεπξάο, εμαλάγθαζε ζε επαλαπαηξηζκφ ζεκαληηθφ αξηζκφ ηζεηψλ θαη 

ινηπψλ πξαθηφξσλ.
225

  

Έλα γεληθφ έγγξαθν – αλαθνξά, απφ ην Γεληθφ Πξνμελείν Θεζζαινλίθεο 

πξνο ην ππνπξγείν ησλ Δμσηεξηθψλ καο πιεξνθνξεί γηα ηε γεληθή θαηάζηαζε ησλ 

Βνπιγάξσλ θαη ησλ θηλήζεψλ ηνπο. Δθ ηνπξθηθήο αλψλπκεο πεγήο, ζην εζσηεξηθφ 

ηεο Βνπιγαξίαο, είρε παξαηεξεζεί ε κείσζε ηνπ ελζνπζηαζκνχ ησλ πνιηηψλ ζε 

ζρέζε κε ηε δξάζε ησλ θνκηηάησλ, πξάγκα πνπ θάλεθε απφ ηελ άξλεζή ηνπο λα 

ζπλεηζθέξνπλ ρξεκαηηθά πνζά θαη λα παξάζρνπλ δηάθνξεο άιιεο ππεξεζίεο. 

Μπξνζηά ζε απηή ηελ θαηάζηαζε ην βνπιγαξηθφ θνκηηάην αλαγθάζηεθε λα πξνβεί 

ζηελ έζραηε πξνβνθαηφξηθε ιχζε, δνινθνλψληαο δχν δηθνχο ηνπ Βνχιγαξνπο 

ππεθφνπο, έλαλ ζηε Γνπκέληζα θαη έλαλ ζηα Γηαλληηζά, κε ηελ θαηεγνξία φηη 

δνινθνλήζεθαλ απφ Έιιελεο.
226

 

ε άιιε εκπηζηεπηηθή επηζηνιή ηνπ πξέζβε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε 

Γξππάξε πξνο ην ππνπξγείν, γίλεηαη αλαθνξά γηα ηηο πξνζπάζεηεο 

ηνπξθνβνπιγαξηθήο πξνζέγγηζεο φζνλ αθνξά ηελ αλαζεψξεζε ηεο ηεισλεηαθήο 

δηαρείξηζεο. Ζ θαηάζηαζε ζηε κεζφξην ήηαλ αξθεηά ηεηακέλε, χζηεξα απφ ζάλαην 

Σνχξθνπ ζηξαηηψηε ελ κέζσ αςηκαρηψλ γηα ηελ θαηάιεςε ελφο πςψκαηνο, εληφο ηεο 

κεζνξίνπ θαη ηεο ηειεγξαθηθήο ζχλδεζεο, ηνπ εθεί κεζνξηαθνχ ζηαζκνχ κε ηε 

βνπιγαξηθή ελδνρψξα. Οη ειηγκνί ηνπ Νάηζεβηηο απφ ηε βνπιγαξηθή πιεπξά θαη ηνπ 

Νεηδί Παζά Μειρακέ απφ ηελ ηνπξθηθή, κάιινλ, έζεζαλ ηηο βάζεηο γηα εμνκάιπλζε 
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 Μαδαξάθεο – Αηληάλ Η. Κσλζηαληίλνο, Ο Μαθεδνληθόο Αγώλ: Αλακλήζεηο, Δηαηξεία Μαθεδνληθψλ 

πνπδψλ, Θεζζαινλίθε, 1963, ζει. 77 
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ηεο θαηάζηαζεο θαη ηειηθή απνδνρή ηεο βνπιγαξηθήο πξφηαζεο απφ ηνπο 

Οζσκαλνχο.
227

 

Σν θέληξν ησλ εμειίμεσλ απφ ην 1906 θαη έπεηηα είρε κεηαθεξζεί ζηε ιίκλε 

ησλ Γηαλληηζψλ, γλσζηή θαη σο «Βάιην». Ζ παξνπζία ζεκαληηθνχ ππξήλα εμαξρηθψλ 

ρσξηψλ ζηα λφηηα, θπξίσο, ζεκεία ηεο ιίκλεο, πξνυπέζεηαλ θαη ηελ ηζρπξή παξνπζία 

βνπιγαξηθψλ ελφπισλ ζσκάησλ ζηελ πεξηνρή, κε ζεκαληηθφ αξηζκφ νξκεηεξίσλ θαη 

βάζεσλ κέζα ζηελ ππθλή βιάζηεζε ηεο ιίκλεο, απφ φπνπ ήιεγραλ ζεκαληηθά 

ρεξζαία ζηαπξνδξφκηα θαη νξγάλσλαλ επηζέζεηο ζηα παηξηαξρηθά ρσξηά ηεο 

πεξηνρήο. Ο έιεγρνο ηεο ιίκλεο απνηεινχζε πνιχ ηζρπξφ έξεηζκα, θαζψο νη δξφκνη 

πνπ έλσλαλ ηα Γηαλληηζά, ηε Βέξνηα θαη ηε Θεζζαινλίθε δηαζηαπξψλνληαλ εθεί. Οη 

βάζεηο δξάζεο ησλ ζσκάησλ ήηαλ ζχλνια θαιχβσλ ζηα αβαζή ηεο ιίκλεο, 

θακνπθιαξηζκέλα κέζα ζηηο θαιακηέο κε ακπληηθή πεξηζηνίρηζε απφ ιάζπε θαη ε 

ζπγθνηλσλία γηλφηαλ κέζσ βαξθψλ (πιαβψλ). 

Ζ δεχηεξε, ζεκαληηθφηεξε, εξσηθή θπζηνγλσκία ηνπ Μαθεδνληθνχ Αγψλα 

κεηά ηνλ Παχιν Μειά, ε νπνία έδξαζε ζηελ πεξηνρή ήηαλ ν Σέινο Άγξαο, ν νπνίνο 

ηνπνζεηείηαη ζηε ζπιινγηθή κλήκε ηζάμηα κε εθείλνλ φζνλ αθνξά ηελ επίδξαζή ηνπ 

κέζσ ηεο δξάζεο θαη ηνπ ζαλάηνπ ηνπ, ζηα αηζζήκαηα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο ηεο 

επνρήο. Απφ ηε ζηηγκή αλάιεςεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, ζηηο 10/23 Οθησβξίνπ 1906 

κέρξη θαη ην ζάλαηφ ηνπ ζηηο 7/20 Ηνπιίνπ 1907, επέδεημε πςειέο αξεηέο θαη ζην 

πεδίν δξάζεο ηνπ θαη ζηε ζηξαηεγηθή ζρεδίαζε θαη νξγάλσζε απνζηνιψλ θαη 

ζπλέβαιε ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο βνπιγαξηθήο δξάζεο, ζε άκεζε ζπλεξγαζία κε ην 

θέληξν ηνπ Αγψλα ζηε Θεζζαινλίθε θαη ηηο έλνπιεο νκάδεο ησλ ππνινίπσλ 

νπιαξρεγψλ. 

Οη επηηπρίεο ησλ ελφπισλ ζσκάησλ ζηα πεδία ησλ καρψλ ζηα ηειεπηαία 

ρξφληα ηνπ Αγψλα, έδηλε πνιχ ζπρλά ηε δπλαηφηεηα ηεο θαιχηεξεο δηαρείξηζεο ηνπ 

έκςπρνπ δπλακηθνχ ηεο ειιεληθήο πιεπξάο. Οη ελαιιαγέο ησλ ζσκάησλ απφ ην πεδίν 

ζηελ Αζήλα θαη πάιη πίζσ, κε γλψκνλα ηελ αλάπαπζε θαη ηε δηαηήξεζε ηεο πςειήο 

επηρεηξεζηαθήο δπλαηφηεηαο ησλ αληαξηψλ, ήηαλ αθφκε έλα, βαζηθφ, εξγαιείν πξνο 

ηελ επηηπρία. Δηδηθά ζηα γεγνλφηα ηνπ «Βάιηνπ», ζε έλα ηφζν επηθίλδπλν θαη 

απαηηεηηθφ θπζηθφ πεξηβάιινλ, ε δπλαηφηεηα απφζπξζεο θαη αληηθαηάζηαζεο 
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 ΤΓΗΑ, ΑΚΤ, 1906/86.3, (ρσξίο Αξηζ. Πξση.), Γξππάξεο πξνο ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ, 

Κσλζηαληηλνχπνιε, 25 Απξηιίνπ 1906  
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ηξαπκαηηψλ θαη πξνζβεβιεκέλσλ απφ αζζέλεηεο καρεηψλ ή θαη νιφθιεξσλ 

ζσκάησλ, ππήξμε θαηαιπηηθή γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ησλ ειιεληθψλ ζρεδίσλ.  

Όζηεξα θαη απφ ηελ ππφζεζε ηεο ιίκλεο ησλ Γηαλληηζψλ, νη ειιεληθέο 

επηηπρίεο, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηε ζεξβηθή πίεζε, εμψζεζαλ ζηα φξηά ηνπο ηνπο 

Βνχιγαξνπο, νη νπνίνη έραλαλ ζπλερψο εδάθε θαη ζηα ηξία βηιαέηηα ηεο Μαθεδνλίαο. 

Ζ εμαηξεηηθή νξγαλσηηθή βάζε, ηφζν ζε επίπεδν πεδίνπ φζν θαη ζε επίπεδν 

πιεξνθνξηψλ, ηελ νπνία είρε θέξεη εηο πέξαο ν Κνξνκειάο, δελ επέηξεςε ζε θαλέλα 

ζεκείν ηνπ ηειεπηαίνπ ζηαδίνπ ηνπ Μαθεδνληθνχ Αγψλα, ηελ αλαδσπχξσζε 

βνπιγαξηθψλ εζηηψλ δξάζεο θαη επηξξνήο, παξ‟ φιεο ηηο πξνζπάζεηεο 

αλαζπγθξφηεζεο θαη αλαζχληαμήο ηνπο. ηαλ θάησ απφ ηηο αθφξεηεο πηέζεηο ησλ 

Οζσκαληθψλ αξρψλ θαη ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ, ζηηο 14 Ηνπιίνπ 1907, ν ίδηνο ζα 

αλαγθαδφηαλ λα απνρσξήζεη απφ ηε Θεζζαινλίθε, ηα δίθηπα θαη νη νξγαλψζεηο, ζα 

ζπλέρηδαλ λα δνπιεχνπλ ρσξίο λα θινληζηεί ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο θαη ε 

ππνζηεξηθηηθή ηνπο ηζρχο.
228

 Ζ επαλάζηαζε ησλ Νεφηνπξθσλ, ε νπνία έδσζε θαη ην 

επίζεκν ηέινο ηεο επνρήο ηνπ Μαθεδνληθνχ Αγψλα ηνλ Ηνχλην ηνπ 1908, βξήθε 

Έιιελεο θαη έξβνπο κε πνιχ ηζρπξά εδαθηθά εξείζκαηα θαη θέληξα ειέγρνπ θαη 

ηνπο Βνχιγαξνπο λα κεηξνχλ αξθεηέο πιεγέο θαη απψιεηεο εγεηηθψλ ζηειερψλ θαη 

εδαθψλ. Σα βνπλά θαη ε χπαηζξνο φζν γξήγνξα εξήκσζαλ, ηφζν γξήγνξα γέκηζαλ 

ζψκαηα θαη πξάθηνξεο, μαλά, χζηεξα απφ ηελ πνιηηηθή ζηξνθή ηνπ λενηνπξθηθνχ 

θαζεζηψηνο αλαδσππξψλνληαο ηηο δηακάρεο, ππφ δηαθνξεηηθφ πξίζκα, θαζψο 

δηαθαίλεηαη, πιένλ, ε ηειηθή αλακέηξεζε ησλ Βαιθαληθψλ Πνιέκσλ. 
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 ηηο 14 Ηνπιίνπ 1907, ν Κνξνκειάο εγθαηέιεηςε ηε Μαθεδνλία θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε 

δηπισκαηηθή άκαμα θαηέθπγε αξρηθά ζην Βφιν θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ Αζήλα, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθχγεη Σνπξθηθέο αληεθδηθήζεηο. Σελ ίδηα ψξα, ν πξεζβεπηήο ηεο Σνπξθίαο ζηελ Αζήλα, κε 

ηειεγξάθεκα ηνπ πξνο ηελ Διιεληθή θπβέξλεζε, δηαβίβαζε ηελ απαίηεζε ηεο Άγθπξαο λα αλαθιεζεί 

«...εληφο 24 σξψλ ν ελ Θεζζαινλίθε Γεληθφο Πξφμελνο ηεο Διιάδνο θ. Κνξνκειάο...», ελψ αλάινγε 

ήηαλ θαη ε ζέζε ησλ εθπξνζψπσλ ησλ Μεγάισλ δπλάκεσλ ηεο επνρήο, πνπ θαηαιφγηδαλ ζηνλ 

Κνξνκειά ηελ επζχλε ηνπ ηνξπηιηζκνχ ηνπ ζπκκαρηθνχ ζρεδίνπ ηεο Μπξζηέγεο. Ζ ειιεληθή 

θπβέξλεζε αληέθξνπζε ηνπο ηζρπξηζκνχο ηεο Τςειήο Πχιεο φηη ν Κνξνκειάο σο πξφμελνο ζηε 

Θεζζαινλίθε, νξγάλσλε ηε δξάζε ησλ ειιεληθψλ ζσκάησλ ζηε Μαθεδνλία θαη δελ έδσζε απάληεζε 

ζην αίηεκα γηα αλάθιεζή ηνπ.Οη ηνπξθηθέο αληηδξάζεηο άξρηζαλ λα παίξλνπλ ηε κνξθή ηειεζηγξάθνπ 

κε ηελ έκκεζε απεηιή πνιέκνπ. Σν επηέκβξην ηνπ 1907, ε ειιεληθή θπβέξλεζε αλαθνίλσζε απιψο 

φηη έιεμε ε ζεηεία ηνπ Λάκπξνπ Κνξνκειά θαη ζπλεπψο δελ επξφθεηην λα επαλέιζεη ζηε 

Θεζζαινλίθε. Paillarès Michel, Ζ Μαθεδνληθή Θύειια,ζει. 568 
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 πσο γίλεηαη εχινγν, νη ειιεληθέο επηηπρίεο μεθίλεζαλ λα ζπλνδεχνληαη απφ 

έληνλεο πηέζεηο θαη δηακαξηπξίεο, αξρηθά πξνεξρφκελεο απφ ηελ Οζσκαληθή 

Απηνθξαηνξία θαη ζηε ζπλέρεηα απφ ηηο Μεγάιεο Γπλάκεηο. Οη νζσκαληθέο αξρέο 

ηζνξξνπνχζαλ αλάκεζα ζηελ ηθαλνπνίεζε βιέπνληαο Έιιελεο θαη Βνχιγαξνπο λα 

αιιεινζπαξάδνληαη θαη ζην ελδερφκελν ηεο θαζνιηθήο επηθξάηεζεο θαη 

ελδπλάκσζεο ηνπ ειιεληθνχ ζηνηρείνπ. Ο έλνπινο αγψλαο έθεξε ηελ Διιάδα ζε 

θξίζηκε δηπισκαηηθή δηάζηαζε θαη κε ηηο βαιθαληθέο ρψξεο θαη κε ηηο Μεγάιεο 

Γπλάκεηο.
229

 Σα δηαθνξεηηθά ζπκθέξνληα θαη ν αληαγσληζκφο γηα δψλεο επηξξνήο 

ησλ Γπλάκεσλ ζηελ πεξηνρή ζπάληα πεξηειάκβαλαλ ηελ Διιάδα, ε νπνία δελ ήηαλ ζε 

ζέζε αθφκε λα θαλεί «ειθπζηηθή» ζηα κάηηα ησλ κεγάισλ παηθηψλ ηνπ ζηξαηεγηθνχ 

παηρληδηνχ.  

Ζ Αζήλα βξέζεθε αξθεηέο θνξέο ζε δπζρεξή ζέζε, φκσο πξνζπάζεζε λα 

θαιχςεη ηα λψηα ηεο, κελ αλαγλσξίδνληαο επίζεκε εκπινθή ηεο ζηα καθεδνληθά 

ηεθηαηλφκελα. Ζ επηιεθηηθή «επαηζζεζία» ησλ Γπλάκεσλ πξνο ηηο εζλνινγηθέο 

νκάδεο ηεο Μαθεδνλίαο, νη ζθαγέο θαη νη ιεειαζίεο ελάληηα ζηνπο ειιεληθνχο–

παηξηαξρηθνχο πιεζπζκνχο θαη ην δηθαίσκα ζηελ απηνάκπλα θαη απηνπξνζηαζία, 

ήηαλ ηα θπξηφηεξα επηρεηξήκαηα, ηα νπνία έπεζαλ ζην ηξαπέδη, πξνζπαζψληαο λα 

πείζνπλ ηα επξσπατθά θέληξα εμνπζίαο, αθφκα θαη φηαλ Βνχιγαξνη θαη Ρνπκάλνη, 

αλήκπνξνη πηα λα αληηζηαζνχλ ζηε Μαθεδνλία, επηδφζεθαλ ζε δησγκνχο ηνπ 

ειιεληθνχ ζηνηρείνπ εληφο ησλ ζπλφξσλ ηνπο.
230

 Ζ δηπισκαηηθή δηάζηαζε κε ηα 

βαιθαληθά θξάηε θαη ε δηπισκαηηθή απνκφλσζε απφ ηηο Μεγάιεο Γπλάκεηο, 

θαζηζηνχλ ηηο ειιεληθέο επηηπρίεο παξαδείγκαηα ζηξαηεγηθήο ζρεδίαζεο θαη 

πεξάησζεο κέζα ζε ηφζν αξλεηηθά θαη απαηηεηηθά πεξηβάιινληα. 

Ζ «άςνγνο ζηάζε» ησλ θπβεξλήζεσλ πνπ αθνινχζεζαλ κε ην ηέινο ηνπ 

«Αηπρνχο» Πνιέκνπ ην 1897, φπσο πεξηγξάςακε θαη παξαπάλσ, δελ έζεζε ζε 

θίλδπλν κφλν ην καθεδνληθφ ειιεληζκφ, άθεζε απξνζηάηεπηε ζηηο νξέμεηο ησλ μέλσλ 

δπλάκεσλ γηα αξθεηφ ρξφλν θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Ζπείξνπ. Ζ έθξεμε ηνπ 

Μαθεδνληθνχ Αγψλα θαη ε εζληθή αθχπληζε ε νπνία ζπληειέζηεθε ζηελ ειιεληθή 
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θνηλσλία, ψζεζε ηηο ειιεληθέο αξρέο λα ζηξέςνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο θαη ζηνλ 

επεηξσηηθφ ειιεληζκφ. 

Ζ καρεηηθή ζεξβηθή θαη βνπιγαξηθή πξνπαγάλδα δελ είρε ηδηαίηεξε αλάκεημε 

θαη παξνπζία ζηα επεηξσηηθά πξάγκαηα. Ηζρπξή δξάζε αλέπηπμε ε ξνπκαληθή 

πξνπαγάλδα, ε νπνία δηέζεηε θαη έλνπια ζψκαηα ζηνλ επεηξσηηθφ ρψξν, κε θχξην 

πξσηαγσληζηή ηνλ πξφμελν ηεο Ρνπκαλίαο ζηα Ησάλληλα Μπαληεάλνπ.
231

 Απφ ηηο 

Μεγάιεο Γπλάκεηο ηζρπξή παξνπζία είραλ, ε Απζηξννπγγαξία ηεο νπνίαο ν 

πξφμελνο, νλφκαηη Μπειίλζθη, σο εθθξαζηήο ηεο πνιηηηθήο ηεο, ππήξμε ζθφδξα 

πνιέκηνο ησλ ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ θαη ε Ρσζία ε νπνία ηδηαίηεξα ζηα ηειεπηαία 

ρξφληα κέρξη θαη ηελ έλαξμε ησλ Βαιθαληθψλ Πνιέκσλ είρε πξνδηάζεζε πξνζηαζίαο 

ησλ Διιήλσλ, ε νπνία εθθξάζηεθε θπξίσο κέζα απφ ηε δξάζε ηνπ πξνμέλνπ ηεο, 

Σζειθνχλησθ.
232

 Δκπινθή ζην Ζπεηξσηηθφ δήηεκα είρε θαη ε ηηαιηθή πιεπξά, νη 

πξνζπάζεηεο ηεο νπνίαο ήηαλ ζε πιήξε αληίζεζε κε ηα ζπκθέξνληα ηεο Διιάδαο, 

θαζψο ππνζηήξηδε ην αιβαληθφ ζηνηρείν. Ζ αλάδπζε ηνπ αιβαληθνχ εζληθηζκνπ, 

επίζεο, ήηαλ κία εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζα κεηαβιεηή ε νπνία θαη έπαημε ηδηαίηεξν 

ξφιν ζηηο εμειίμεηο θαζψο ηα δεηήκαηα ηνπ αιβαληθνχ ζηνηρείνπ ήηαλ εμ‟ νξηζκνχ 

αιιειεπηδξψκελα κε εθείλα ησλ Διιήλσλ. Σέινο, ν Γάιινο πξφμελνο ησλ Ησαλλίλσλ 

Νηπζζάπ, ήηαλ ν κνλαδηθφο ν νπνίνο αζθνχζε επλντθή πνιηηηθή έλαληη ησλ Διιήλσλ, 

ελψ δξαζηεξηνπνηείην θαη ζην επίπεδν ησλ πιεξνθνξηψλ πξνο φθεινο θαη πξνζηαζία 

ησλ ειιεληθψλ πιεζπζκψλ ηεο Ζπείξνπ.
233

 

Μία αξθεηά ελδηαθέξνπζα εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο ε νπνία επηθξαηνχζε ζηελ 

Ήπεηξν θαη νπζηαζηηθά έθξηλε απαξαίηεηε ηελ αλάιεςε δξάζεο, καο δίλεηαη απφ ηνλ 

πξφμελν Καβαιεξάην, ελεκέξσλε ζηηο 15 Φεβξνπαξίνπ 1903 ηνλ ππνπξγφ 

Δμσηεξηθψλ θαη ηνλ Παηξηάξρε, γηα ηηο πξνζπάζεηεο ησλ αμησκαηνχρσλ ηνπ ηηαιηθνχ 

πξνμελείνπ λα πξνζειπηίζνπλ άπνξεο νξζφδνμεο νηθνγέλεηεο κέζσ ρξεκάησλ, 
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αγαζψλ θαη πξνπαγάλδαο. Καηέιεγε ζε πξνηάζεηο ελίζρπζεο απηψλ ησλ νηθνγελεηψλ 

θαη ηφληδε πσο ν θίλδπλνο νινέλα θαη απμαλφηαλ.
234

  

ην ίδην κνηίβν θαη ε επφκελε επηζηνιή ηνπ, πξνο ηνλ ππνπξγφ, απηή ηε θνξά, 

ζηελ νπνία πεξηέγξαθε κεζφδνπο ηεο απζηξηαθήο πξνζέγγηζεο. Όζηεξα απφ έγθξηζε 

ησλ αξρψλ, γξακκαηέαο ηνπ πξνμελείνπ θαη θαζνιηθνί ηεξείο κνίξαζαλ 20.000 νθάδεο 

αξαβνζίηνπ ζηνχο άξξελεο θαζνιηθνχο θαη κνπζνπικάλνπο ησλ ρσξηψλ ηεο πεξηνρήο 

ηεο Κζέιαο, κε αθνξκή ηελ απεξίγξαπηε πελία θαη εζράηε έλδεηα πνπ κάζηηδαλ ηε 

ρψξα. Τπήξμε ε πξφβιεςε γηα επαλάιεςε απηήο ηεο πξσηνβνπιίαο θαη ζηελ 

πεξηθέξεηα Γειβελίζηεο.
235

 

ε άιιε ηνπ επηζηνιή, ζηηο 11 Μαξηίνπ 1903 πξνο ηνλ ππνπξγφ, ν 

Καβαιεξάηνο καο κεηαθέξεη κία εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζα εμέιημε. Δπξφθεηην γηα 

έλα δεκνζίεπκα ηνπ Γεληθνχ Πξνμέλνπ ηεο Αγγιίαο ζηε Θεζζαινλίθε φπνπ ιίγεο 

εκέξεο πξηλ, ζηα θφπηα, παξνπζία νζσκαληθψλ θαη πξνμεληθψλ αξρψλ, είρε 

πξνθχςεη ε ηδέα γηα ηελ ίδξπζε νκνζπνλδίαο, ζηελ νπνία πξνβιεπφηαλ θαη ε 

ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο. χκθσλα κε πιεξνθνξίεο ηνπ ηδίνπ, ε ηδέα απηή, είρε 

αξθεηνχο ζεηηθνχο απνδέθηεο, ρξηζηηαλνχο θαη κνπζνπικάλνπο. Βιέπνληαο 

εμαηξεηηθά γφληκν έδαθνο ζηε πξνζέγγηζε Αιβαλψλ θαη Διιήλσλ, πξφηεηλε ζηνλ 

ππνπξγφ ηελ επίδεημε ηεο εζληθήο ζεκαίαο απφ κνίξα ηνπ ειιεληθνχ ζηφινπ, 

πξνπαγαλδίδνληαο ηνλ ελνπνηεηηθφ ηεο ραξαθηήξα πξνο επηηάρπλζε ηεο πξνζέγγηζεο 

ησλ δχν ιαψλ, ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ ηζρπξνί δεζκνί θαη λα αληηκεησπηζηνχλ 

απνηειεζκαηηθά νη μέλεο ξαδηνπξγίεο θαη επηξξνέο ζην κέιινλ.
236

 

Ζ Βαζηιηθή Πξεζβεία ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, κέζσ ηνπ θαηψηεξνπ 

αμησκαηνχρνπ ηεο Αι. Πνιιέλ. απέζηεηιε αλαθνξά ζηελ Αζήλα ζηηο 25 Μαξηίνπ 

1903, ηελ νπνία ην ππνπξγείν πξνψζεζε ζην Πξνμελείν Γπξξαρίνπ, θάλνληαο ιφγν 

γηα πξνζπάζεηεο ηεο ηηαιηθήο πιεπξάο λα απνθηήζεη πεξηζζφηεξα εξείζκαηα ζηελ 

Ήπεηξν. Σν αίηεκα ζρεηηδφηαλ κε ηελ αλαγλψξηζε πξνμεληθψλ πξαθηνξείσλ ζε 

Σίξαλα θαη Καββαΐα, ηα νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε ην, ελ ιεηηνπξγία, ππνπξνμελείν 
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Γπξξαρίνπ λα ζπληειέζνπλ ζηε  αχμεζε ηεο ηηαιηθήο παξεκβαηηθφηεηαο θαη επηξξνήο 

ζηελ πεξηνρή.
237

 

Σαπηφρξνλα, φπσο καο ελεκεξψλεη μαλά ν Καβαιεξάηνο, ν Ηηαιφο νκφινγφο 

ηνπ  Μαθηφξν, επηδφζεθε ζε ζπθνθαληηθέο δπζθεκίζεηο ελαληίνλ ηνπ, απφξξνηα 

πνιηηηθψλ, θπξίσο, ιφγσλ. Παξέζεζε ζην ππνπξγείν κία ζεηξά δεκνζηεπκάησλ απφ 

ηελ εθεκεξίδα Piccolo ηεο Σεξγέζηεο θαη ηελ Αutononné ηνπ Λνλδίλνπ ζηα νπνία 

ινηδνξνχληαλ ν Έιιελαο πξνμεληθφο αμησκαηνχρνο θαη θσηνγξαθηδφηαλ σο 

απηνπξγφο, πίζσ απφ ηα δεκνζηεχκαηα απηά ν Μαθηφξν. Σαπηφρξνλα, ηφληδε ηελ 

ςπρξφηεηα πνπ ραξαθηήξηδε ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο θαη ηελ έληαζε επίζεο, 

αλάκεζα ζηηο ζρέζεηο ηνπ Ηηαινχ κε ηνλ Απζηξηαθφ νκφινγφ ηνπ. Σν θαηλφκελν 

μεθίλεζε λα γίλεηαη έληνλν κε ηελ ίδξπζε Ηηαιηθήο ζρνιήο, πεξίπνπ έμη κήλεο πξηλ 

ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο επηζηνιήο, ζην Γπξξάρην θαη ζπλερίζηεθε σο ηελ 

απνρψξεζή ηνπ.
238

 

Μέζα ζε απηφ ην πιέγκα πξνπαγάλδαο, αληηπαξαζέζεσλ θαη αληηθξνπφκελσλ 

ζπκθεξφλησλ θαη εκπλεφκελνη απφ ην παξάδεηγκα ηεο Μαθεδνλίαο, επίιεθηα κέιε 

ηεο επεηξσηηθήο παξνηθίαο ζηελ Αζήλα, πξνρψξεζαλ, ζηηο 25 Μαξηίνπ ηνπ 1906, 

ζηελ ίδξπζε ηεο «Ζπεηξσηηθήο Δηαηξείαο».
239

 Πξφεδξνο νξίζηεθε ν 

αληηζπληαγκαηάξρεο Παλ. Γαγθιήο, κε ζπκπαξαζηάηε θαη ζπλνδνηπφξν ζε απηή ηελ 

πξνζπάζεηα ηνλ ππνκνίξαξρν π. ππξνκήιην. 

ε άκεζε ζπλεξγαζία κε ην ππνπξγείν εμσηεξηθψλ, νξγαλψζεθαλ 3 

Γηεπζχλζεηο, Α‟ Ησαλλίλσλ, Β‟ Πξεβέδεο θαη Γ‟ Αξγπξνθάζηξνπ, ππαγφκελεο ζην 

Γεληθφ Πξνμελείν Ησαλλίλσλ.
240

 Σα κέιε ηεο εηαηξείαο ήηαλ νξγαλσκέλα ζε 

ηκήκαηα, θχθινπο θαη νκάδεο δξάζεο. Κάζε θχθινο είρε δψδεθα κέιε, εθ ησλ νπνίσλ 

έλαο ήηαλ θαη ν νξγαλσηήο ηεο δξάζεο ηνπ θχθινπ. Τπνρξέσζε θάζε θχθινπ, ήηαλ, 

αξρηθά, λα γπκλάδεη ηα κέιε ηνπ ζηε ρξήζε νπιηζκνχ, ην πνιχ κία κε δχν θνξέο ην 

κήλα γηα λα κελ θηλνχληαη ππνςίεο. Τπφ ην πξφζρεκα ενξηψλ θαη αξγεηψλ ζε 
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απνκαθξπζκέλα ζεκεία απφ νηθηζκνχο θαη ρσξηά ζηε χπαηζξν, θάζε θχθινο 

πξνεηνίκαδε ηα ηεο εθπαίδεπζεο.
241

 

 Ζ δεκηνπξγία θχθισλ δελ πεξηνξηδφηαλ κφλν ζηηο πφιεηο αιιά θαη ζηα ρσξηά 

θαη βαζίζηεθε ζηα νξγαλσηηθά πξφηππα ηεο Φηιηθήο Δηαηξείαο. Σα ζηειέρε 

ηεξαξρηθά, δηαθξίλνληαλ ζε ηξεηο βαζκίδεο, «εηαίξνπο», «αδειθνχο» θαη 

«ειεπζεξσηέο» θαη νξθίδνληαλ πίζηε θαη αθνζίσζε ζην παηξησηηθφ θαζήθνλ. Γηα λα 

εληαρζνχλ λέα κέιε ζηηο ηάμεηο ηεο εηαηξείαο, έπξεπε λα πξνηαζνχλ απφ δχν, ήδε, 

παιαηφηεξα κέιε (ηεθηνληθφ ζηνηρείν) θαη λα νξθηζηνχλ. Πξνβιεπφηαλ ε θαηαβνιή 

ζπγθεθξηκέλνπ πνζνχ σο κεληαία ζπλδξνκή θαη, επίζεο, ε ηπθιε ππαθνή ζηα φξγαλα 

θαη ζηηο απνθάζεηο ηνπο.
242

 

ε γεληθέο γξακκέο, ζηηβαξφ γεληθφ πιαίζην πιεξνθνξηψλ έρνπκε, θπξίσο, γηα 

ηελ Α΄ Γηεχζπλζε Ησαλλίλσλ, ελψ δελ έρεη ζσζεί ηίπνηα ζρεηηθά κε ηε Γ΄. Ζ Α΄ φληαο 

θαη ζην θέληξν ησλ εμειίμεσλ ππήξμε ε ζεκαληηθφηεξε θαη ε πην ελεξγή 

Γηεχζπλζε.
243

 Ο ππνινρνραγφο πεδηθνχ Κσλ. Σζηξηγψηεο επηζήκσο ηνπνζεηήζεθε σο 

γξακκαηέαο ζην πξνμελείν, αλέιαβε ην 1906 ηηο ηχρεο ηεο Γηεχζπλζεο, χζηεξα απφ 

απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο θαη μεθίλεζε λα ρηίδεη ηνλ πξψην 

θχθιν, λα κπεί εηαίξνπο θαη λα νξγαλψλεη ηελ πιεξνθνξηαθή δξάζε ζηελ επξχηεξε 

πεξηνρή ησλ Ησαλλίλσλ.
244

 Μέρξη ηελ απνρψξεζή ηνπ απφ ηα Ησάλληλα ην 1908, 

αλέπηπμε ζεκαληηθή δξάζε πξνζθέξνληαο ζεκαληηθέο ππεξεζίεο, φζνλ αθνξά ηελ 

επηινγή θαη κχεζε λέσλ κειψλ, ηελ νξγάλσζε ελφπισλ νκάδσλ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ 

500 αηφκσλ, θαζψο θαη ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ. Παξάιιεια, ηνπνζεηήζεθαλ 

έκπηζηα πξφζσπα ζε θαίξηεο ζέζεηο θαη δεκηνπξγήζεθαλ εηδηθά ηκήκαηα ζηα θαηά 

ηφπνπο πξνμελεία, ηα νπνία δηεπζχλνληαλ κπζηηθά απφ Έιιελεο αμησκαηηθνχο, πνπ 

έθεξαλ ζπλήζσο δχν νλφκαηα, έλα σο «ππάιιεινη» θαη έλα σο κέιε ηεο 

νξγάλσζεο.
245
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Αγσληζηνύ, Παπαζενδψξνπ Απφζηνινο (επηκ.), Αζήλα, 1979, ζει. 116 - 118 

242
 Ληβαδέσο Αιέμαλδξνο, Σν Ζπεηξσηηθό Κνκηηάην, ζει. 35 

243
 Ploumidis Spyridon, «Nuances of Irredentism: The Epirote Society of Athens (1906-1912)», The 

Historical Review/La Revue Historique, 8, ζει. 151 

244
 Παπαζενδψξνπ Απφζηνινο, «Ζ Ζπεηξσηηθή Δηαηξεία (1906 – 2006)», ζει. 24 – 25  

245
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πσο θαη ζηε Μαθεδνλία, ηδηαίηεξε κέξηκλα δφζεθε ζηελ νξγάλσζε ελφπισλ 

ζσκάησλ, ζηε ράξαμε αζθαιψλ δηαδξνκψλ γηα ηε κεηαθνξά νπιηζκνχ θαη πιηθνχ 

απφ ηελ ειεχζεξε Διιάδα ζηελ Ήπεηξν θαη ζηελ νξγάλσζε δηθηχνπ πιεξνθνξηψλ. 

Γηα ηε κεηαθνξά νπιηζκνχ, δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη γλσζηνί εκπνξηθνί δξφκνη 

αιιά θπξίσο ηα νξεηλά πεξάζκαηα ηεο Πίλδνπ κεηαμχ Σξηθάισλ θαη Ησαλλίλσλ, ε 

πεξηνρή πνπ ζήκεξα είλαη ην Δζληθφ Πάξθν Σδνπκέξθσλ, Πεξηζηεξίνπ θαη ραξάδξαο 

Αξάρζνπ. Απφ ηα Σξίθαια, ηα θνξηία πεξλνχζαλ ην κηθξφ νξεηλφ φγθν ηνπ 

Πεξηνπιίνπ, αλέβαηλαλ ηελ Πίλδν θαη ην ζπλεζέζηεξν ζπλνξηαθφ πέξαζκα ήηαλ νη 

Καιαξίηεο θαη ηα γχξσ ρσξηά ηνπ ζεκεξηλνχ δήκνπ Σδνπκέξθσλ. Απφ εθεί, αλάκεζα 

ζηα ηνπξθηθά θπιάθηα, ρξεηάδνληαλ 20 ψξεο δξφκνπ κε ηα πφδηα έσο ηε ιίκλε απ‟ 

φπνπ δηακνηξάδνληαλ ζηνπο θχθινπο ησλ Γηεπζχλζεσλ. Ζ κεηαθνξά γηλφηαλ κε δχν 

κέζα, κε κνπιάξηα ζηε ζηεξηά θαη θαΐθηα θαη βάξθεο ζηνπο πνηακνχο θαη ηηο ιίκλεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα απφ ηνπο Καιαξίηεο κέρξη ηα ζεκεία δηαλνκήο, νη δηαδξνκέο ήηαλ 

δχν: Καιαξίηεο – Μνλαζηήξη Κηπίγαο – Σάξα – Κξάςε – Μνλαζηήξη Σδηφξαο – 

Πακβψηηδα – δηαλνκέο θαη Κξάςε – Μνλαζηήξη Σδηφξαο – Καξακαξηψ ή 

Μπαξθνπκάδη – Πακβψηηδα – Γηψξπγεο – Λίκλε Λαςίζηαο – δηαλνκέο.
246

 

Σνκαξάδεο θαη ηεξσκέλνη ήηαλ νη δχν νκάδεο νη νπνίνη θαη ζπληέιεζαλ ζηελ 

επηηπρία ησλ κεηαθνξψλ, νη κελ, ζην θνξηίν θαη νη δε, ζηα ζεκεία απφ φπνπ 

πεξλνχζαλ νη πξψηνη θαη δε ζηα κνλαζηήξηα. Ζ κεηαθνξά γηλφηαλ θαηά θχξην ιφγν 

λχρηα θαη πιάη ζηα νξγαλσκέλα απηά ζρέδηα έδξαζαλ θαη ηδηψηεο Ζπεηξψηεο νη 

νπνίνη κε πξνζσπηθφ θφζηνο θαη θηλδχλνπο πεξλνχζαλ πιηθά θαη εμνπιηζκφ ζηελ 

επεηξσηηθή ελδνρψξα.
247

 

Σν θέληξν ηνπ δηθηχνπ πιεξνθνξηψλ δε ζα κπνξνχζε λα είλαη άιιν πέξα απφ 

ην Γεληθφ Πξνμελείν Ησαλλίλσλ. Ο Άγγεινο Σππάιδνο Φνξέζηεο σο Γεληθφο 

Πξφμελνο απφ ην 1909 κέρξη ην 1912
248

 θαη ν Γξακκαηέαο – Γηεξκελέαο Νηθφιανο 

                                                                                                                                                                      
Διιελνηνπξθηθό πόιεκν 1912-1913, χλδεζκνο απνθνίησλ Εσζηκαίαο ρνιήο Ησαλλίλσλ, Ησάλληλα, 

2006, ζει. 92 - 95 

246
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 πςώκαηνο, ζει. 130 – 132  
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248
 Με ηελ έλαξμε ηνπ πνιέκνπ ν Φνξέζηεο θαηέθπγε ζην ζηξαηεγείν Ζπείξνπ ζηελ Άξηα σο persona 

non grata απφ ηνπο Οζσκαλνχο. 
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Υαληέιεο
249

 απφ ην 1901 έσο ην 1913, ππήξμαλ νη πξσηεξγάηεο θαη ελ πνιινίο, 

ζηπινβάηεο ζηελ φιε νξγάλσζε θαη επηηπρία ηεο θαηαζθνπεπηηθήο δξάζεο. εηξά 

αμησκαηηθψλ κε βαζηά θάιπςε, αθνινπζψληαο ην παξάδεηγκα ηεο Μαθεδνλίαο, 

δηνξίζηεθαλ ζην Γεληθφ Πξνμελείν θαη δηαδξακάηηζαλ ζεκαληηθφηαην ξφιν ζηελ 

επηηπρία ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο εμέιημεο ηνπ δηθηχνπ πιεξνθνξηψλ, ελψ εμαηξεηηθά 

απνδνηηθή ππήξμε θαη ε ηδησηηθή πξσηνβνπιία, κε απνθνξχθσκα ηνλ Ησάλλε Λάππα 

θαη ηελ Αληηγφλε Σδαβέιια. Ο πξψηνο, σο πξντζηάκελνο θαη δηεξκελέαο ζην γαιιηθφ 

ππνπξνμελείν θαη ε αληςηά ηνπ σο γξακκαηέαο, θάλνληαο ρξήζε ηνπ δηπισκαηηθνχ 

ηνπο αζχινπ, ην κεηέηξεςαλ ζην ζηξαηεγηθφ θέληξν ηνπ αγψλα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

πνιέκνπ φηαλ ε ελεξγή δξάζε ηνπ ειιεληθνχ πξνμελείνπ θξίζεθε αδχλαηε ιφγσ ησλ 

επηρεηξήζεσλ.
250

 Σέινο δσηηθήο ζεκαζίαο, φπσο απνδείρζεθε, ήηαλ θαη ε 

δξαζηεξηνπνίεζε, ππφ ζαλάζηκν θίλδπλν, νκνγελψλ νη νπνίνη ππεξεηνχληεο ζηνλ 

νζσκαληθφ ζηξαηφ θαη ηηο νζσκαληθέο αξρέο, δηαβίβαδαλ πιεξνθνξίεο ηφζν ζην 

Γεληθφ Πξνμελείν πξηλ ηνλ πφιεκν, φζν θαη ζην Γεληθφ ηξαηεγείν θαηά ηεο 

δηάξθεηαο ηεο εθηχιημεο ησλ πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ. 
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 Ο Υαληέιεο θξφληηζε λα παξαδψζεη ην, αλεθηίκεηεο αμίαο αξρείν ηνπ, ην νπνίν θαη είλαη ην πην 
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 Ζ απνρψξεζε ηνπ Φνξέζηε, έθεξε ην βάξνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ ζην Υαληέιε, ν νπνίνο 

ππφ ην βάξνο ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ Οζσκαλψλ θαη κηαο ζνβαξήο αζζέλεηαο πνπ ηνλ θαζήισζε γηα 

αξθεηφ θαηξφ δελ ήηαλ ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηα θαζήθνληά ηνπ. ηξάθεθε αξρηθά ζην Μεηξνπνιίηε 

Ησαλλίλσλ Γεξβάζην θαη φηαλ εθείλνο αξλήζεθε λα κεηαηξέςεη ηε κεηξφπνιε ζε θέληξν ηεο ππεξεζίαο 

πιεξνθνξηψλ, ηφηε θαηέθπγε ζηελ νηθία ηνπ Λάππα, ε πξνζηαζία ηνπ νπνίνπ απφ ην δηπισκαηηθφ 

άζπιν θαζηζηνχζε ηελ νηθία ηνπ απξφζβιεηε απφ ηνλ ηνπξθηθφ παξάγνληα. Νηθνιατδνπ Διεπζεξία 

(επηκ.), Σν αξρείν Ησάλλνπ Λάππα θαη Αληηγόλεο Σδαβέιια, ζει. 22 – 24  
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Κεθάλαιο Γ. 

Σα δίκηςα πληποθοπίαρ ζηην ςπηπεζία ηων ζηπαηηγικών ζσεδιαζμών ηων 

ελληνικών επιηελικών απσών μέσπι και ηο ηέλορ ηος Α΄ Βαλκανικού Πολέμος 

 

 Ζ δηεηία 1908 – 1909, απνηειεί ηε βάζε ελφο θαηλνκέλνπ «ληφκηλν 

γεγνλφησλ», κε θαηαηγηζηηθέο εμειίμεηο ζην εμήο, κέρξη θαη ην ηέινο ηνπ Α‟ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ην νπνίν ζεκαηνδφηεζε ην ηέινο ηνπ «καθξνχ» 19νπ αηψλα. 

Πξνθαλψο θαη ε εμέιημε ησλ γεγνλφησλ βξίζθεη αίηηα θαη αηηηαηά θαη ζηα 

πξνεγνχκελα ρξφληα, εληνχηνηο ηα γεγνλφηα ηα νπνία έιαβαλ ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα 

απηήο ηεο πεξηφδνπ ππξνδφηεζαλ θαη επηηάρπλαλ ζεακαηηθά ηηο εμειίμεηο. Σα ηξία 

ζεκαληηθφηεξα απφ απηά, έιαβαλ ρψξα ζηε βαιθαληθή θαη πξφθεηηαη γηα ην 

μέζπαζκα ηνπ θηλήκαηνο ησλ Νενηνχξθσλ
251

, ηε βίαηε πξνζάξηεζε ηεο Βνζλίαο απφ 

ηελ Απζηξννπγγαξία θαη ηελ αλεμαξηεηνπνίεζε ηεο Βνπιγαξίαο απφ ηελ Οζσκαληθή 

Απηνθξαηνξία.  

Ζ ξεηνξηθή ηνπ θηλήκαηνο ησλ Νενηνχξθσλ, ην νπνίν μέζπαζε ην θαινθαίξη 

ηνπ 1908 απφ ην 3
ν
 ψκα ηξαηνχ ζηε Θεζζαινλίθε, ήηαλ πξνζεθηηθά 

πξνζαξκνζκέλε πξνπαγαλδηζηηθά
252

 θαη έγηλε δεθηή κε ελζνπζηαζκφ απφ ηηο 

δηάθνξεο εζλφηεηεο ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, ηεξκαηίδνληαο ηνλ Μαθεδνληθφ 

Αγψλα ζεκαηνδνηψληαο ηελ αθεηεξία κίαο λέαο επνρήο, κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ 

ηεο, ηελ εζληθή ζπκθηιίσζε θαη ηελ αξκνληθή ζπκβίσζε, φπνπ νη ππήθννη ηεο 

Απηνθξαηνξίαο ζα απνιάκβαλαλ ζην εμήο ίζα δηθαηψκαηα θαη επθαηξίεο.
253

 

Πξάγκαηη, ηα βνπλά μεθίλεζαλ ζηαζεξά λα αδεηάδνπλ απφ αληάξηεο θαη 

ζψκαηα, νη νπνίνη θαηεπζχλνληαλ ζηηο πφιεηο θαη σο έλδεημε ζπκθηιίσζεο, παξέδηδαλ 

ηνλ νπιηζκφ ηνπο ζηηο νζσκαληθέο αξρέο. Ζ ειιεληθή πνιηηηθή ζθελή είδε επθαηξίεο 

γεθχξσζεο πξναησλίσλ ραζκάησλ, κέζσ ηεο λέαο απηήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη 

ζεκαληηθά ηεο ζηειέρε, είηε επηζθέθζεθαλ γηα λα ζπλαληήζνπλ θαη λα ζπγραξνχλ 
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 Γηα ην θίλεκα ησλ Νεφηνπξθσλ βι. ηελ εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζα νπηηθή ζην θεθάιαην «Μία 
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Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, εθδφζεηο Γλψζε, Αζήλα, 1992, ζει. 154 – 180  

252
 βνιφπνπινο Κσλζηαληίλνο, Ζ Διιεληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή, ζει. 52 
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ηνπο εγέηεο ηεο λενηνπξθηθήο θίλεζεο ζε Θεζζαινλίθε θαη Κσλζηαληηλνχπνιε, είηε 

εθθξάδνληαλ αλνηρηά γηα ηηο επνίσλεο πξννπηηθέο ηνπ ειιεληθνχ ζηνηρείνπ.
254

 

Παξ‟ φια απηά, δελ έιεηςαλ θαη νη πην ζπγθξαηεκέλεο θσλέο, θπξίσο 

Μαθεδνλνκάρσλ, νη νπνίεο, ελ ηέιεη, δελ πείζηεθαλ απφ απηή ηελ επίδεημε 

θηιειεχζεξνπ πλεχκαηνο, θαζψο ζεσξνχζαλ φηη επξφθεηην γηα θάηη παξνληηθφ πνπ ζα 

δηαξθνχζε κέρξη ηε ζηαζεξνπνίεζε ησλ Νενηνχξθσλ ζηελ εμνπζία.
255

 Πξάγκαηη, 

αξθεηνί νπιαξρεγνί, είηε αξλήζεθαλ λα θαηέβνπλ απφ ην βνπλφ θαη λα παξαδψζνπλ 

ηνλ νπιηζκφ ηνπο, είηε παξ‟ φιν πνπ απνζχξζεθαλ, ηειηθά δελ έιαβαλ κέξνο ζηηο 

εθδειψζεηο αδειθνπνίεζεο θαη παξέκεηλαλ ζην παξαζθήλην ελψ θαη αξθεηνί 

αςήθεζαλ ηε γεληθή δηαηαγή γηα επηζηξνθή ζηελ Διιάδα, παξακέλνληαο ζηε 

καθεδνληθή ελδνρψξα. 

Σε λέα θαηάζηαζε έζπεπζαλ λα εθκεηαιιεπηνχλ θαη νη ππφινηπεο δπλάκεηο κε 

ζεκαληηθφηεξε θίλεζε εθείλε ηεο Απζηξννπγγαξίαο ε νπνία πξνζάξηεζε ηε Βνζλία 

θαη ηελ Δξδεγνβίλε, κεηαζέηνληαο αθφκε πεξηζζφηεξε πίεζε ζηηο ζρέζεηο ηεο κε ηε 

εξβία. Δθείλε κε ηε ζεηξά ηεο, θηλεηνπνηήζεθε ζε ζπλάξηεζε κε ην Μαπξνβνχλην 

γηα λα αληηπαξαηεζεί ζηνπο Αςβνχξγνπο, φκσο ε πξφζθαηε ήηηα ηεο Ρσζίαο απφ ηελ 

Ηαπσλία ζηε κεηαμχ ηνπο ζχξξαμε θαη ε αλαπφθεπθηε απνδπλάκσζε ηελ νπνία 

ππέζηε, άθεζε ηα δχν βαζίιεηα δίρσο ηελ απαξαίηεηε ππνζηήξημε
256

 γηα πεξαηηέξσ 

θιηκάθσζε ηεο αληηπαξάζεζεο. Αλη‟ απηνχ, ε ζεξβηθή κεραλή επέλδπζε πάλσ ζηε 

δεκηνπξγία ελφο πνιεκηθνχ ζρεδίνπ δξάζεο απέλαληη ζηελ Απζηξννπγγαξία ην νπνίν 

θαη απνηέιεζε ηε βάζε πάλσ ζηελ νπνία νξγαλψζεθε ε ζηξαηησηηθή θηλεηνπνίεζή 

ηεο ζηηο απαξρέο ηνπ Μεγάινπ Πνιέκνπ.
257

 

                                                           
254
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26 – 29 

255
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1918-online.net/article/pre-war_military_planning_south_east_europe  ππνζεκεησζε 5, Opačić Petar, 

«Austro-Hungarian war plan against Serbia and Serbian war plan for the defense of country against 

https://encyclopedia.1914-1918-online.net/article/pre-war_military_planning_south_east_europe
https://encyclopedia.1914-1918-online.net/article/pre-war_military_planning_south_east_europe


 
108 

 

Σελ ζπγθπξία δελ άθεζε αλεθκεηάιιεπηε θαη ε Βνπιγαξία, ε νπνία είδε ζηελ 

επαλάζηαζε ησλ Νενηνχξθσλ, ηελ επθαηξία γηα πιήξε αλεμαξηεηνπνίεζε απφ ηελ 

Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία. ηηο 5 Οθησβξίνπ 1908, ν πξίγθηπαο Φεξδηλάλδνο 

αλαθήξπμε επίζεκα ηε βνπιγαξηθή αλεμαξηεζία. Σν γεληθφ πιαίζην απηήο ηεο 

θίλεζεο ηέζεθε πνιχ πξνζεθηηθά, ζε άκεζε ζπλεξγαζία θαη θαηαλφεζε κε ηελ 

απζηξννπγγξηθή εγεζία, ψζηε λα πξνιεθζνχλ ηπρφλ αληελέξγεηεο ησλ ινηπψλ 

Γπλάκεσλ. Ζ αλάκεημε ησλ Γπλάκεσλ ηειηθά δελ απνθεχρζεθε, θαζψο ε Οζσκαληθή 

Απηνθξαηνξία θηλήζεθε ερζξηθά ελαληίνλ ηεο Βνπιγαξίαο θαη γηα λα απνζπκθνξηζηεί 

ε έληαζε κεηαμχ ησλ δχν θξαηψλ, φιεο νη Γπλάκεηο, νη νπνίεο είραλ πξνζππνγξάςεη 

ηε ζπλζήθε ηνπ πλεδξίνπ ηνπ Βεξνιίλνπ, δεζκεχηεθαλ λα ηξνπνπνηήζνπλ ηε 

ζπλζήθε απηή, πξνο φθεινο ηεο βνπιγαξηθήο αλεμαξηεζίαο, εθφζνλ θαηέιεγαλ ζε 

ζπκθσλία γηα ηελ απνδεκίσζε ηεο Σνπξθίαο. Δθείλε ηε ζηηγκή, αλέιαβε δξάζε θαη ε 

Σζαξηθή Ρσζία ε νπνία θαη ζπληέιεζε ζηελ ηειηθή νηθνλνκηθή ζπκθσλία κεηαμχ ησλ 

Γπλάκεσλ θαη ηελ ηειηθή αλαγλψξηζε ηεο Βνπιγαξίαο σο αλεμάξηεηεο ρψξαο, ζηηο 9 

Απξηιίνπ ηνπ 1909
258

. 

ζνλ αθνξά ηα ειιεληθά πξάγκαηα, ζηηο 22 Φεβξνπαξίνπ 1908 ηα ειιεληθά 

δίθηπα ηεο Θεζζαινλίθεο ήξζαλ αληηκέησπα κε έλα δπζάξεζην γεγνλφο, ηε 

δνινθνλία ηνπ Α‟ δηεξκελέα ηνπ πξνμελείνπ Θεφδσξνπ Αζθεηή. χκθσλα κε ηελ 

ηαηξηθή έθζεζε, εηζήιζε ζην γαιιηθφ λνζνθνκείν, έρνληαο ηηο αηζζήζεηο ηνπ θαη 

καησκέλα ξνχρα πηζαλφλ απφ πνιιαπιά ηξαχκαηα. Καηά ηελ αθαίξεζή ηνπο έγηλαλ 

αληηιεπηά ηξία ηξαχκαηα, ηα δχν ζηελ νπίζζηα πιεπξά ηνπ ζψξαθα θαη ην ηξίην 

κπξνζηά δεμηά. Όζηεξα απφ ηε ζρεηηθή εμέηαζε, θάλεθε πσο ππήξμαλ πεξηζζφηεξνη 

απφ έλαο δξάζηεο θαζψο βξέζεθαλ δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ βιεκάηα κε δηαθνξεηηθέο 

γσλίεο εηζφδνπ ζην ζψκα. Παξ‟ φιεο ηηο πξνζπάζεηεο ησλ γηαηξψλ, ε αθαηάζρεηε 

αηκνξξαγία θαη ηα πνιιαπιά εζσηεξηθά νξγαληθά ηξαχκαηα, νδήγεζαλ ηνλ Αζθεηή 

ζην ζάλαην, δψδεθα ψξεο κεηά ηνλ ηξαπκαηηζκφ ηνπ.
259

 

Σελ επφκελε εκέξα ν πξφμελνο Αιεμαλδξφπνπινο έζπεπζε λα ελεκεξψζεη ην 

ππνπξγείν γηα ηε δνινθνλία θαη γηα ηηο άκεζεο ελέξγεηεο δηακαξηπξίαο ηεο ειιεληθήο 
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First World War, Conference proceedings 13-15 September 1974, Belgrade 1976, ζει. 513. 
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πιεπξάο ζην Υηική Παζά. Δθείλνο αληαπνθξίζεθε ακέζσο δηαηάδνληαο ηα δένληα, 

θξαηψληαο ελήκεξνπο θαη ηνπο Έιιελεο γηα ηελ πνξεία ησλ εμειίμεσλ.
260

 ε λέν ηνπ 

ηειεγξάθεκα ηελ ίδηα κέξα, δεηνχζε ηελ άκεζε πιήξσζε ηελ θελήο ζέζεο ηνπ 

δηεξκελέα Α‟, θαζψο ήηαλ αδχλαηνλ λα θαιπθζεί ην θελφ ηνπ κφλν απφ ην Β‟. Οη 

πξψηεο ππφλνηεο έθαλαλ ιφγν γηα πνιηηηθή δνινθνλία, θσηνγξαθίδνληαο, είηε 

βνπιγαξηθή είηε ξνπκαληθή απηνπξγία.
261

 ηηο 26 Φεβξνπαξίνπ/10 Μαξηίνπ ν 

πξέζβεο ζην Λνλδίλν Μελάο, απέζηεηιε ππφκλεκα ζην ππνπξγείν κε ην πξσηνζέιηδν 

ηεο Morning Post ε νπνία θπθινθφξεζε κε εθηελέο ξεπνξηάδ ζρεηηθά κε ην 

ζπκβάλ.
262

 Σν γεγνλφο ηαξαθνχλεζε, αξθεηά, ηελ ειιεληθή πιεπξά, θαζηζηψληαο 

ζαθέο, πσο παξ‟ φιεο ηηο επηηπρίεο θαη ηελ απνδπλάκσζε ησλ αληηπάισλ ηεο, ν 

θίλδπλνο δελ είρε παξέιζεη θαη ζα έπξεπε λα ζπλερηζηεί κε πιήξε πξνζήισζε θαη 

ζπγθέληξσζε ε εμαηξεηηθή ηνπο δνπιεηά ζην εμήο. 

Μεηά ηνπο πξψηνπο κήλεο ζρεηηθήο επθνξίαο, ε αιιαγή ζηάζεο ησλ 

Νενηνχξθσλ
263

 θαη ηα λέα αλεζπρεηηθά ζεκάδηα επαλεκθάληζεο βνπιγαξηθήο θαη 

ξνπκαληθήο δξαζηεξηφηεηαο, νδεγνχζαλ ηηο ειιεληθέο αξρέο ζηε ζθέςε ελίζρπζεο 

ησλ ειιεληθψλ δηθηχσλ ζηε Μαθεδνλία, επαιεζεχνληαο νπζηαζηηθά ηηο απφςεηο ησλ 

πεξηζζφηεξν επηθπιαθηηθψλ.
264

 Δπηθαλείο ζπληειεζηέο ηεο πξφηεξεο θαηάζηαζεο 

φπσο ν Ίσλ Γξαγνχκεο, ν Αζαλάζηνο νπιηψηεο θαη ν Παλαγηψηεο Γαγθιήο πίεδαλ 
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Θεζζαινλίθε 23 Φεβξνπαξίνπ 1908 
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263
 πσο δηαθαηλφηαλ, απνδείρηεθε αδχλαην λα ζπκβηβαζηνχλ, ζηελ πξάμε, ηα ζπκθέξνληα ησλ 

Σνχξθσλ, κε εθείλα ησλ ππφδνπισλ εζληθψλ κεηνλνηήησλ θαη ησλ ρξηζηηαληθψλ θξαηψλ. Τπφ ηε 

ζπλδπαζκέλε πίεζε ησλ δηεθδηθήζεσλ ηνπο, νη Νεφηνπξθνη αληηιήθζεθαλ ζηαδηαθά φηη, δελ ήηαλ ζε 

ζέζε λα εμνπδεηεξψζνπλ ηηο θπγφθεληξεο δπλάκεηο, πνπ έηεηλαλ ζηε δηάιπζε ηεο νζσκαληθήο 

επηθξάηεηαο, παξά κφλνλ πηνζεηψληαο κία πνιηηηθή εθηνπξθηζκνχ. Καη‟ απηφ ηνλ ηξφπν, νη αξρηθέο 

εμαγγειίεο ησλ Νενηνχξθσλ πεξί ηζνπνιηηείαο ζχληνκα μεπεξάζηεθαλ απφ κία εζληθηζηηθή ηδενινγία 

θαη πξαθηηθή, ε νπνία, ελψ έζεηε σο ζηφρν ηε «ζσηεξία» ηεο Απηνθξαηνξίαο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηε 

κεηαζρεκάηηδε ζε ηνπξθηθφ θξάηνο. Resat Kasaba (επηκ.), Σhe Cambridge History of Turkey, ζει. 68 – 

69  
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ηηο ειιεληθέο θπβεξλήζεηο λα κεηαζρεκαηίζνπλ θαη λα εμειίμνπλ ηα παιαηά 

επαλαζηαηηθά δίθηπα ζε Ήπεηξν, Μαθεδνλία θαη Θξάθε,
265

 ψζηε λα ζσξαθηζηεί θαη 

λα ζπλερηζηεί ε ειιεληθή πνιηηηθή παξέκβαζε, πεξηζζφηεξν δπλακηθά θαη 

απνηειεζκαηηθά.
266

 

Απηή ε πίεζε επνδψζεθε, θαζψο ζηα ηέιε Απγνχζηνπ ηνπ 1908, ν Γαγθιήο 

πξνρψξεζε ζηε ζχζηαζε αλεπίζεκεο κπζηηθήο ππεξεζίαο, ε νπνία νλνκάζηεθε 

«Παλειιήληνο Οξγάλσζε», ελψ ν Γξαγνχκεο θαη ν νπιηψηεο ίδξπαλ, εθείλε ηελ 

επνρή, ηελ «Οξγάλσζε Κσλζηαληηλνππφιεσο».
267

 Ζ «Παλειιήληνο Οξγάλσζε», σο 

δηάδνρνο ησλ Μαθεδνληθψλ Δπηηξνπψλ, έζεζε ππφ ηνλ έιεγρφ ηεο ηα «εηδηθά 

γξαθεία» ησλ πξνμελείσλ θαί φια ηα ηνπηθά θέληξα πνιηηηθήο θαί παξαζηξαηησηηθήο 

πξνπαγάλδαο, ηα νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηελ Δπξσπατθή Σνπξθία.
268

  

Ζ ζηξαηεγηθή δξάζεο ηεο Οξγάλσζεο επηθεληξψζεθε ζε ηξεηο βαζηθνχο 

άμνλεο: α) ζηε ζπλέλσζε θαη ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ παηξησηηθψλ δπλάκεσλ ηνπ 
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 ηηο αξρέο ηνπ 1908, ν Αζαλάζηνο νπιηψηεο πήγε κε εληνιή ηνπ Αλαηνιηθνχ Σκήκαηνο ηνπ 

Μαθεδνληθνχ Κνκηηάηνπ ηεο Αζήλαο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, γηα λα ζπληνλίζεη ηηο ειιεληθέο 
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ζθεπηφκελνο αμησκαηηθφο, παξηζηάλνληαο ηνλ αζθαιηζηηθφ πξάθηνξα, ίδξπζε κε ηε βνήζεηα ηεο 

Αζήλαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Ίσλα Γξαγνχκε, ηελ «Οξγάλσζε Κσλζηαληηλνππφιεσο» θαη ζηαδηαθά 

θαηέζηξσζε ην δηθφ ηνπ ζρέδην δξάζεο. Βεξέκεο Θάλνο, «Απφ ην εζληθφ θξάηνο ζην έζλνο δίρσο 

θξάηνο», ζην Βεξέκεο Θάλνο (επηκ.) Δζληθή ηαπηόηεηα θαη εζληθηζκόο ζηε λεόηεξε Διιάδα, Μνξθσηηθφ 

Ίδξπκα Δζληθήο Σξαπέδεο,  Αζήλα, 2003, ζει. 32-35 

266
 Γνχλαξεο Βαζίιεο, « Μαθεδνληθφο Αγψλαο ζηφ ηέινο ηνπ. Πξνζπάζεηεο αλαδηνξγάλσζεο θαη 

θαηλνχξγηεο θαηεπζχλζεηο», ζην Ο Μαθεδνληθόο Αγώλαο. πκπφζην 28/10 – 2/11/1984, Δηαηξεία 

Μαθεδνληθψλ πνπδψλ, Θεζζαινλίθε, 1987, ζει. 113-124  

267
 Οη εγέηεο ηεο «Οξγάλσζεο Κσλζηαληηλνππφιεσο», κε ηηο ηδέεο ηνπο μεπέξαζαλ ηα ζηελά φξηα 

εζληθήο πξνπαγαλδηζηηθήο δξάζεο ζηε Θξάθε θαη κέζσ ηεο «επθαηξίαο» ηνπ θηλήκαηνο ησλ 
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έζλνπο ππφ ηελ εγεζία θαη ηελ θαζνδήγεζε ηεο Οξγάλσζεο, β) ζηε ζηξαηεγηθή 

ζρεδίαζε θαη δεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ επαλαζηαηηθνχ κεραληζκνχ ζε φιεο 

ηηο λεπξαιγηθέο πεξηνρέο ηνπ ειιεληζκνχ, θηάλνληαο κέρξη θαη ηε Μ. Αζία θαη γ) 

ζηελ άξηηα πξνεηνηκαζία ησλ ειιεληθψλ πιεζπζκψλ γηα ην ελδερφκελν κηαο 

ειιελνηνπξθηθήο έλνπιεο ζχγθξνπζεο, αιιά θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

βνπιγαξνκαθεδνληθψλ θνκηηάησλ.
269

 

Καη ελψ, ε δξάζε ηνπ Κνξνκειά, είρε αθήζεη ζεκαληηθφηαηε παξαθαηαζήθε 

ζηε Μαθεδνλία, ε νπνία επέηξεςε ζηελ Οξγάλσζε λα ζπλερίζεη ακέξηκλε ην έξγν 

ηεο, ε ζπκβνιή ηεο ζηελ νξγάλσζε θαη πξνεηνηκαζία ηνπ Ζπεηξσηηθνχ Αγψλα 

ππήξμε θαηαιπηηθφηαηε, εάλ ζπλππνινγίζνπκε θαη ηε δηπιή ζπκκεηνρή ηνπ Γαγθιή 

ζε Παλειιήλην Οξγάλσζε θαη Ζπεηξσηηθή Δηαηξεία, ε νπνία ηνπ έδηλε ηε 

δπλαηφηεηα, λα γλσξίδεη απφ πξψην ρέξη, ηελ θαηάζηαζε ζηελ επεηξσηηθή ελδνρψξα. 

Παξ‟ φιε φκσο ηελ ελέξγεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο, ππήξμε έλα 

ζεκείν ηξηβήο κεηαμχ Οξγάλσζεο θαη Διιεληθνχ Κξάηνπο ην νπνίν δελ μεπεξάζηεθε 

πνηέ. Ζ πάγηα επηζπκία ηνπ Γαγθιή ήηαλ ε αλαβάζκηζε ηεο Παλειιελίνπ 

Οξγαλψζεσο ζε επίζεκε θξαηηθή ππεξεζία, ελζσκαησκέλε ζην ππνπξγείν 

Δμσηεξηθψλ, απφ έλαλ ηδησηηθφ κεραληζκφ, ν νπνίνο ιεηηνπξγνχζε επηθνπξηθά θαη 

αλεμάξηεηα κέρξη ηφηε. Γπζηπρψο γηα ην Γαγθιή, απηή ε βνχιεζε δελ επνδψζεθε 

πνηέ ζε πξάμε, θαζψο νη ζεηξέο πξνηάζεσλ αλαβάζκηζεο θαη εμέιημεο πνπ θαηέζεηε 

ηαθηηθά,
270

 ζπλαληνχζαλ ζρεηηθή επίζεκε αδηαθνξία.
271
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 Φειφο Υξηζηφθνξνο, «Ζ παλειιήληνο νξγάλσζε», ζει. 328 
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ηνπ αιχηξσηνπ ειιεληζκνχ θαη β) ηεο ειιεληθήο δηαζπνξάο. Σν πξψην ζα ήηαλ θαί ην ζεκαληηθφηεξν, 
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γξαθείν αιχηξσηνπ ειιεληζκνχ, ζα ρσξηδφηαλ ζε 4 ππνηνκείο: α) ζηνλ ηνκέα νζσκαληθνχ ειιεληζκνχ 

β) ζηνλ εθθιεζηαζηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ ηνκέα γ) ζηνλ ηνκέα ηχπνπ δ) ζηνλ ηνκέα κειέηεο 

νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ θαί εμειίμεσλ. Αλαιπηηθφηεξα, ν ηνκέαο νζσκαληθνχ ειιεληζκνχ, ζα είρε δηπιή 

απνζηνιή. Πξψηνλ, ζα αλαιάκβαλε λα ζπγθεληξψζεη θαη λα κειεηήζεη φια ηα δεηήκαηα πνπ 

ελδηέθεξαλ ηνλ ειιεληζκφ ηεο Δπξσπατθήο Σνπξθίαο. Γεχηεξνλ, ζα εληφπηδε θαη ζα αμηνινγνχζε ηηο 

πξαγκαηηθέο ή πηζαλέο απεηιέο απφ ηνπο θπιεηηθνχο ερζξνχο ηνχ ειιεληζκνχ (Σνχξθνπο, Βνχιγαξνπο, 

Αιβαλνχο, Ρνπκαλίδνληεο θ.ά.), πξνηείλνληαο, ζπλάκα, κέηξα θαη δξάζεηο αληηκεηψπηζήο ηνπο. Ο 

εθθιεζηαζηηθφο θαη εθπαηδεπηηθφο ηνκέαο ήηαλ γηα ηνλ εκπλεπζηή ηνπ ζρεδίνπ ν πην θαίξηνο, θαζψο ε 

λενηνπξθηθή επαλάζηαζε θαη ε νζσκαληθή ζπληαγκαηηθή αιιαγή είραλ ππνρξεψζεη ηελ ειιεληθή 
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H αξρή ηνπ ηέινπο ηεο επίζεκεο δξάζεο ηεο Οξγάλσζεο, ζεκαδεχηεθε απφ 

έλα αηπρέο γεγνλφο, θαηά ηελ 1
ε
 Ηνπιίνπ 1909 φηαλ θαη απνθαιχθζεθε ζηηο 

νζσκαληθέο αξρέο, ε δνκή θαη ε δξάζε ηεο, κέζσ ελφο θαθέινπ ν νπνίνο βξέζεθε 

ζηελ θαηνρή ηνπ αμησκαηηθνχ ηνπ πξνμελείνπ Μνλαζηεξίνπ Μεξεληίηε θαη ηνπ 

βνεζνχ ηνπ Μαλνχζνπ θαη πεξηείρε, θαηαινγνγξαθεκέλε ραξηνγξάθεζε ησλ 

«εηδηθψλ γξαθείσλ», αξθεηψλ ειιεληθψλ πξνμελείσλ, ζηε Μαθεδνλία.
272

 Γηα λα 

πεξηνξίζεη ηηο έληνλεο νζσκαληθέο αληηδξάζεηο ζρεηηθά κε ηελ φιε θαηάζηαζε γχξσ 

απφ ηελ Οξγάλσζε, ε ειιεληθή θπβέξλεζε πξνρψξεζε ζηελ άκεζε αλάθιεζε 

ζηξαηησηηθνχ θαη πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηνχζε ζηελ επξσπατθή Σνπξθία 

θαη είρε δηαζπλδέζεηο θαη επαθέο καδί ηεο.
273

 Όζηεξα απφ απηφ ην γεγνλφο, ζε κία 

θάζε φπνπ ε ειιεληθή πιεπξά επηζπκνχζε ηελ απνζπκθφξεζε ηεο πίεζεο κε ηελ 

νζσκαληθή απηνθξαηνξία θαη κε ηε δεισκέλε αληίζεζή ηεο ζηηο εμεγεξηηθέο 

επηδηψμεηο ηνπ πιάλνπ ηνπ Γαγθιή, πξνδηαγξαθφηαλ ε πεξηζσξηνπνίεζε ηεο 

«Παλειιελίνπ Οξγαλψζεσο», φπσο θαη ζπληειέζηεθε, νινθιεξσηηθά, κέρξη θαη ην 

ηέινο ηνπ 1909.
274

 

Παξάιιεια κε ηηο ελέξγεηεο ηεο Οξγάλσζεο, είρε δεκηνπξγεζεί απφ ην 

ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ, εηδηθφ «Σκήκα Πιεξνθνξηψλ», κε επηθεθαιήο ην Γαγθιή ζε 

ζπλάξηεζε κε ηε δξάζε ηεο «Παλειιελίνπ Οξγαλψζεσο». ηηο 12 επηεκβξίνπ 

1908, ζηάιζεθε απφ ην Γαγθιή εγθχθιηνο πξνο ηα «εηδηθά γξαθεία» ησλ πξνμελείσλ, 

                                                                                                                                                                      
εγεζία λα πξνζαλαηνιηζηεί ζηελ «εηξεληθή πξνπαγάλδα». Ζ εθθιεζία θαη ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα 

απνηεινχζαλ πιένλ ηνπο βαζηθνχο θνξείο ηεο ειιεληθήο, εηξεληθήο, πξνπαγάλδαο. Γη‟ απηφ, ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ζα έπξεπε λα δηαηεζνχλ εηδηθφ πξνζσπηθφ θαη αξθεηνί πφξνη. Ο ηνκέαο ηχπνπ ζα 

είρε ζαθή πξνπαγαλδηζηηθφ ξφιν. Σν ηκήκα απηφ πξννξηδφηαλ λα επεξεάδεη ηελ θνηλή γλψκε ζηελ 

Δπξσπατθή Σνπξθία θαη κέζσ επηθνηλσληαθψλ ηαθηηθψλ λα δηακνξθψλεη επλντθφ θιίκα γηα ηηο ζέζεηο 

θαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ ειιεληζκνχ. Δπηπξφζζεηα, ν ηνκέαο ηχπνπ ζα ήηαλ ππεχζπλνο λα αληηθξνχεη 

μέλα πξνπαγαλδηζηηθά έληππα θαη αλζειιεληθά δεκνζηεχκαηα. Σέινο, ν ηνκέαο νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ 

θαη εμειίμεσλ, επξφθεηην λα έρεη ηερλνθξαηηθφ ραξαθηήξα. Ο ζπγθεθξηκέλνο ηνκέαο ζα αλέιπε ηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηηο πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο ηνπ ππφδνπινπ ειιεληζκνχ θαη ζα πξφηεηλε ζεηξά 

κέηξσλ γηα ηε βειηίσζε ησλ φξσλ δσήο θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ ειιεληθψλ πιεζπζκψλ. 

Απνζθνπνχζε, επίζεο, ζηελ ελίζρπζε ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Σνπξθία έλαληη νηθνλνκηθψλ 

αληαγσληζηψλ, φπσο νη Δβξαίνη θαη νη Αξκέληνη. Ibid, ζει. 332 
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ε νπνία επαλαπξνζδηφξηδε ηε δξάζε ηνπο, εληάζζνληαο κέζα ζε απηή πέξα απφ ηελ 

εζληθή πξνπαγάλδα, ηε ζπιινγή ζηξαηησηηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο 

πιεξνθνξηψλ. Σν «Σκήκα Πιεξνθνξηψλ» αθνινχζεζε ην καξαζκφ ηεο 

«Παλειιελίνπ Οξγαλψζεσο» θαη ππνβαζκίζηεθε ζηαδηαθά, φηαλ ε αλαδσπχξσζε 

ηνπ Κξεηηθνχ Εεηήκαηνο θαη ην Κίλεκα ζην Γνπδί, επαλαπξνζδηφξηζαλ ηα επίθεληξα 

ζηξαηεγηθήο πνιηηηθήο ζρεδίαζεο.
275

 Σν Κίλεκα ηνπ 1909, ζην Γνπδί θαη νη 

αλαθαηαηάμεηο πνπ έθεξε ζηα ειιεληθά πξάγκαηα, θαίλεηαη απφ ηελ αξρεηαθή καο 

έξεπλα, πσο δελ επεξέαζε αξλεηηθά ηε ιεηηνπξγία ησλ δηθηχσλ, θαζψο ε ξνή ησλ 

πιεξνθνξηψλ, ησλ εθάζηνηε δηαηαγψλ θαη ξπζκηζηηθψλ νδεγηψλ, ζπλερηδφηαλ 

απξφζθνπηα απφ ην πεδίν ζην θέληξν θαη πίζσ.
276

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 1909 ε ηνπξθηθή θπβέξλεζε πξνρψξεζε ζε κία αξθεηά 

ακθηιεγφκελε θίλεζε, θαζψο απνθαζίζηεθε ε ζηξαηνινγία ησλ κε κνπζνπικάλσλ 

ζηνλ νζσκαληθφ ζηξαηφ.
277

 Ζ απφθαζε απηή πξνθάιεζε αληηδξάζεηο ζε φιεο ηηο 

παξεκβαιιφκελεο πιεπξέο θαζψο, απφ ηε κία, νη κνπζνπικάλνη έβιεπαλ κε 

δπζαξέζθεηα ηε ζηαδηαθή εμίζσζε ηεο ρξηζηηαληθήο κεξίδαο καδί ηνπο – θαζψο 

ζεσξνχζαλ εαπηνχο θξαηνχζα νληφηεηα κέζα ζηελ νζσκαληθή απηνθξαηνξία – θαη, 

απφ ηελ άιιε, ε δπζπηζηία ηνπ ρξηζηηαληθνχ ζηνηρείνπ εληζρπφηαλ, ππφ ην θφβν, 

ηπξαλληθήο θαθνδηαρείξηζεο απφ ηνπο νζσκαλνχο, ππφ ηελ απνπζία λνκηθήο 

πξνζηαζίαο κέζα ζην ζηξάηεπκα. Οη ζρεηηθέο πξνμεληθέο αλαθνξέο απφ ην Βεξάηη, ην 

Αξγπξφθαζηξν θαη ην Μνλαζηήξη, καο δίλνπλ αξθεηά παξαζηαηηθά θαη 

ιεπηνκεξεηαθά ηελ θαηάζηαζε θαη ηηο αληηδξάζεηο, φηαλ ζηα δηνηθεηήξηα ησλ ηξηψλ 

πφιεσλ αλαγλψζηεθαλ δεκφζηα ηα θηξκάληα ηεο ζηξαηνινγίαο.  

Ο πξφμελνο Αξγπξνθάζηξνπ Μαπξνπδήο ζηηο 4 Ννεκβξίνπ 1909 απέζηεηιε 

ζην ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ ηελ ζρεηηθή, κε ηε ζηξαηνινγία κε κνπζνπικάλσλ 

αλαθνξά.
278

 Έιαβε ρψξα ζηα πιαίζηα κηθξήο ηειεηήο ζηηο 02/09, ε δεκφζηα 

αλάγλσζε ηνπ θηξκαληνχ, ζρεηηθά κε ην λφκν πεξί γεληθήο ζηξαηνινγίαο ζην 
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δηνηθεηήξην ηεο πφιεο, παξνπζία ησλ αξρψλ ηεο πφιεσο, ηνπ αξρηεξαηηθνχ επηηξφπνπ 

Γξπτλνππφιεσο θαη ησλ καζεηψλ ηνπ νζσκαληθνχ θαη ηνπ ειιεληθνχ ζρνιείνπ. Ο 

κνπθηήο έςαιιε θαηάιιειε δέεζε θαη ν κνπηεζαξίθεο αλέγλσζε ιφγν κε 

αμηνπξφζεθηεο θαη ηδηαίηεξεο θνιαθεπηηθέο εθθξάζεηο, έλεθα αγξακκαηνζχλεο θαη 

ελζνπζηαζκνχ. Οη ηνπξθαιβαλνί αληέδξαζαλ έληνλα ζηελ ρξήζε ηνπ φξνπ 

«Έιιελεο», φηαλ κηινχζε γηα ηνπο ρξηζηηαλνχο, εμαίξνληαο ηε γελλαηφηεηα θαη ηελ 

αλδξεία ηεο θπιήο ηνπο. Απφ ηελ άιιε, νη Έιιελεο αηζζάλζεθαλ ηξνκαθηηθή νδχλε, 

φηαλ παξαιιειίζηεθε ε καχξε επνρή ηνπ παηδνκαδψκαηνο κε ηε ζηξαηνινγία. Παξ‟ 

φια απηά, θιείλνληαο ν Μαπξίδεο αλαθέξεη πσο, ιφγσ ηδηνζπγθξαζίαο θαη 

επηπνιαηφηεηαο ηνπ κνπηεζαξίθε, νπδεκία ζεκαζία δφζεθε ζην ιφγν ηνπ, κεηά ηελ 

αλάγλσζή ηνπ θαη παξαζέηεη ζε παξάξηεκα νινθιεξσκέλν ην ιφγν.
279

 

ηελ αληίζηνηρε επηζηνιή ηνπ πξνμέλνπ Βεξαηίνπ, ε ηειεηή αλάγλσζεο ηνπ 

θηξκαληνχ, έιαβε ρψξα ζηηο 27 Οθησβξίνπ 1909. Παξεπξέζεθαλ ζε απηή ν 

κνπηεζαξίθεο, ν αξρηεξαηηθφο επίηξνπνο, πνιηηηθέο θαη ζηξαηησηηθέο αξρέο θαη 

έγθξηηνη ρξηζηηαλνί θαη κνπζνπικάλνη. Δπξφθεηην λα θιεζνχλ γηα θαηάηαμε ζηηο 

ηάμεηο ησλ θιεξσηψλ ηνπ 3
νπ

 ζψκαηνο ζηξαηνχ ζηε Θεζζαινλίθε, ειηθίαο 21 – 26 

εηψλ γηα ηξηεηή ζεηεία. Οη αληηδξάζεηο ηεο θνηλήο γλψκεο, φπσο αλαθέξακε, ήηαλ 

θάζε άιιν παξά ελζνπζηψδεηο, φκσο, ην πιάλν είρε, ήδε, εθπνλεζεί θαη νη 

ζηξαηησηηθνί θαηάινγνη ήηαλ ήδε ζπκπιεξσκέλνη.
280

 

ηηο 2 Ννεκβξίνπ 1909, ν Γεληθφο Πξφμελνο Μνλαζηεξίνπ Γεκαξάο 

απέζηεηιε θαη απηφο κε ηε ζεηξά ηνπ, ηελ αλαθνξά ηνπ ζρεηηθά ηε δεκφζηα αλάγλσζε 

ηνπ θηξκαληνχ ηεο ζηξαηνινγίαο. Ζ ηειεηή έιαβε ρψξα ζηελ πιαηεία Διεπζεξίαο, 

ελψπηνλ ηνπ Γεληθνχ Γηνηθεηή, ησλ αλψηεξσλ πνιηηηθψλ θαη ζηξαηησηηθψλ 

ππαιιήισλ, ηνπ Γεκάξρνπ θαη ησλ δηαθφξσλ ζξεζθεπηηθψλ εγεηψλ. ηελ πιαηεία 

είρε ζπγθεληξσζεί ην κεγάιν θνκκάηη ηεο ηνπηθήο θξνπξάο. Ο Βαιήο, αθνχ 

επηζεψξεζε ηε θξνπξά, πξνέβε ζηελ αλάγλσζε ηνπ θηξκαληνχ θαη ζηε ζπλέρεηα ν 

κνπθηήο, ν κεηξνπνιίηεο Πειαγνλείαο θαη ν δηθεγφξνο Υαζίπ εθθψλεζαλ 
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γελλαηφηεηαο ησλ «ζπκπαηξησηψλ» ηνπ Διιήλσλ, «νη άιινηε ηελ Αζία, ηελ Δπξώπε θαη ηελ Αθξηθή 

θαηαηξνκάμαληεο Γελίηζαξνη, ηέθλα Διιήλσλ», «Σνύηε ηε ζηηγκή πξνζηίζεληαη πάιηλ εηο ην έλδνμόλ καο 

ζηξάηεπκα ε θπιή εθείλε ε νπνία εηο ηνπο Αξραίνπο Υξόλνπο παξήγαγε Αιέμαλδξνπο, Λεσλίδεο θαη 

Θεκηζηνθιείο». Ibid. 

280
 ΤΓΗΑ, ΑΚΤ, 1909/ΑΑΚ/Α2, Αξ. Πξση. 7968, Πξνμελείν Βεξαηίνπ πξνο ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ, 

Βεξάηη, 1 Ννεκβξίνπ 1909 



 
115 

 

θαηάιιεινπο ιφγνπο, ελψ αλεπίζεκε παξνπζία είραλ θαη νη ινηπνί δηπισκαηηθνί 

πξάθηνξεο ησλ άιισλ ρσξψλ. ην θιείζηκν ηεο ηειεηήο αθνινχζεζε θαη ε παξέιαζε 

ηνπ αγήκαηνο. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ παξεπξηζθφκελσλ ήηαλ, παξαδφμσο, ρξηζηηαλνί 

θαζφηη νη κνπζνπικάλνη αληηδξνχζαλ ζηελ ζηξάηεπζε θαη πεξαηηέξσ εμίζσζε ησλ 

ρξηζηηαλψλ. ην ηέινο ηεο ηειεηήο αθνινχζεζαλ, ζην δηνηθεηήξην, νη δηεξγαζίεο γηα 

ηελ θαηάξηηζε ησλ νξηζηηθψλ θαηαιφγσλ ησλ ζηξαηεχζηκσλ, φπνπ ζηε ζρεηηθή 

επηηξνπή ζπκκεηείραλ ζξεζθεπηηθνί άξρνληεο θάζε κεξίδαο. Οη εξγαζίεο αλακελφηαλ 

λα θξαηήζνπλ πεξίπνπ έλα κήλα, κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ θαηαιφγσλ.
281

  

Αλ θαη ην δήηεκα ηεο ζηξαηνινγίαο, απαζρφιεζε, ηδηαίηεξα, ηηο ειιεληθέο 

θνηλφηεηεο ζηελ Οζσκαληθή Σνπξθία, ζπλήζσο κε αξλεηηθέο αληηδξάζεηο, ε ειιεληθή 

πιεπξά, βξήθε ηελ επθαηξία, λα παξεηζθξήζεη ζηηο ηάμεηο ηνπ νζσκαληθνχ ζηξαηνχ 

θαη λα εμειίμεη ζεακαηηθά ηελ πνηθηινκνξθία θαη ηελ πνηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ, 

εηδηθά, εθείλεο νη νπνίεο παξνπζίαδαλ ζηξαηησηηθφ – ζηξαηεγηθφ ελδηαθέξνλ. πσο 

εμειίρζεθαλ ηα πξάγκαηα, εηδηθά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ Βαιθαληθψλ Πνιέκσλ, 

ρξηζηηαλνί ππεξεηνχληεο ζηνλ ηνπξθηθφ ζηξαηφ, έκειιε λα γίλνπλ ζεκαληηθφηαηνη 

θαηαιχηεο, πξνο φθεινο ηεο ειιεληθήο πξνζπάζεηαο. 

Οη, ζηξαηησηηθνχ ελδηαθέξνληνο, αλαθνξέο νη νπνίεο μεθίλεζαλ λα 

θαηαθιχδνπλ ην ηαρπδξνκείν ην ππνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, καο δείρλνπλ πσο ην 

θίλεκα ησλ Νενηνχξθσλ έθεξε θαη κία ζρεηηθή αλαδσνγφλεζε ζηηο θηλήζεηο θαη ηηο 

πξσηνβνπιίεο ζηξαηησηηθήο πξνεηνηκαζίαο ζηελ Δπξσπατθή Σνπξθία. Μεηαθηλήζεηο 

πιηθνχ θαη πξνζσπηθνχ, νρπξσκαηηθά έξγα, επηζθεπέο θαη ζπληήξεζε πιηθνχ θαη 

ππνδνκψλ ζπλέζεηαλ ηε γεληθή εηθφλα απφ ηα κέζα ηνπ 1909 θαη χζηεξα. 

O Γεκαξάο απφ ην Μνλαζηήξη, ζηηο 24 Ηνπλίνπ 1909, είρε πξνρσξήζεη ζε κία 

ηέηνηνπ είδνπο αλαθνξά, ζηελ νπνία πεξηγξάθεηαη εκπεξηζηαησκέλα ε δπζθνιία ζηελ 

εμαθξίβσζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηηο 20 ηνπ κήλα, 

αλαρψξεζε απφ ην Μνλαζηήξη πξνο ηα Ησάλληλα θαη ην έηεξν ηάγκα ππξνβνιηθνχ 

ηνπ 13
νπ

 πληάγκαηνο, απνηεινχκελν απφ ηξεηο ππξνβνιαξρίεο, ηεζζάξσλ 

ππξνβφισλ ε θάζε κία, θαη ζπλνδεπφκελν απφ εθαηφ ηππείο. ηελ θαζηεξσκέλε 

πξνπνκπή ζπκκεηείρε πιήζνο θφζκνπ, ην νπνίν απνραηξέηεζε ην ηάγκα, εθθσλψληαο 

παηξησηηθνχο ιφγνπο ζπλνδεία κνπζηθήο θαη ζεκαηψλ. 
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Σε λχρηα ηεο 21
εο

, έθηαζε ζηδεξνδξνκηθψο απφ ηε Θεζζαινλίθε, έθηαθηε 

ακαμνζηνηρία 30 ζπξκψλ ε νπνία κεηέθεξε ηξεηο νξεηβαηηθέο ππξνβνιαξρίεο 

ηεζζάξσλ ππξνβφισλ, ην δπλακηθφ ησλ νπνίσλ αληηζηνηρνχζε, ζε 160 άλδξεο θαη 

ίππνπο, εθθηλνχκελε απφ ηηο έξξεο, κε πξννξηζκφ θαη απηή ηελ πφιε ησλ Ησαλλίλσλ. 

Καη ηα δχν ηάγκαηα ηνπ 13
νπ

 πληάγκαηνο, απνρψξεζαλ ζπλνδεία 100 ηππέσλ. 

Φεκνινγείην δε, ε απνζηνιή ηνπ 14
νπ

 πληάγκαηνο θαη πάιη ζηα Ησάλληλα θαη έλα 

ηάγκα νβηδνβφισλ ζηελ Διαζζφλα. 

Γελ παξαηεξήζεθε καδηθή θιήζε κνλάδσλ Ρεδίθ ή Ηρηηάη.
282

 Ζ κφλε 

κεηαθίλεζε ελφπισλ παξαηεξήζεθε ζηνλ θαδά ηνπ Πεξιεπέ, γηα λα θαιπθζνχλ ηα 

θελά δπλακηθνχ, πνπ άθελαλ πίζσ ηνπο ηα ζπλνδεπηηθά ηάγκαηα θαη απνζθνπνχζαλ 

ζηελ πιήξσζε θελψλ θξνχξεζεο θπξίσλ απνζεθψλ πιηθνχ. Ζ πιεξνθνξία απηή, 

έθηαζε ζην Γεκαξά απφ μέλν πξφζσπν, ην νπνίν είρε ζρέζεηο κε αμησκαηηθνχο θαη 

είρε δηαηειέζεη επίηηκν κέινο μέλεο δηπισκαηηθήο ππεξεζίαο. Σε βάζε απηήο ηεο 

πιεξνθνξίαο ήξζαλ λα θισλίζνπλ θήκεο απφ άιιε μέλε πεγή, γηα καδηθφηεξε θιήζε 

θιεξσηψλ ηεο απνγξαθήο εθείλνπ ηνπ έηνπο. 

ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα εμαθξηβψζεη ηελ θπξηφηεηα θάζε πιεξνθνξίαο, 

ειπίδνληαο ε πξψηε λα είλαη αθξηβέζηεξε, ν Γεκαξάο, αλαθάιπςε απφ αμησκαηηθνχο, 

φηη λαη κελ, κνλάδεο Ρεδίθ θαη Ηρηηάη είραλ ιάβεη πξν πνιινχ ηε δηαηαγή λα είλαη 

έηνηκεο, φκσο ε δηνίθεζε δελ επηζπκνχζε λα πξνζθχγεη ζε απηφ ην κέηξν. ε 

ζπδήηεζε κεηά ηεο πεγήο ηνπ θαη ζε πεξαηηέξσ δηαζηαχξσζε πιεξνθνξηψλ, κε 

αμησκαηηθνχο ηνπο θνκηηάηνπ, ζίρηεθε ην δήηεκα ησλ πνιεκηθψλ πξνπαξαζθεπψλ θαη 

ησλ κεηαθνξψλ πιηθνχ θαη πξνζσπηθνχ. Ζ έξεπλα θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα πσο, ε 

Σνπξθία, εθείλε ηε ζηηγκή δελ επηζπκνχζε ηελ πνιεκηθή ζχξξαμε, φκσο 

αλαγθαδφηαλ λα ιάβεη ζηξαηησηηθά κέηξα, ψζηε ζε ελδερφκελν ζεξκφ επεηζφδην λα 

κε βξεζεί πξν εθπιήμεσο θαη ηεηειεζκέλσλ γεγνλφησλ. ε πζηεξφγξαθφ ηνπ, ην 

νπνίν ζπλφδεπε ηελ παξαπάλσ αλαθνξά, ζπκπιήξσλε πσο έκαζε απφ άιιεο πεγέο 

πσο νη Ηρηηάη ηνπ Καδά ηνπ Πεξιεπέ, θιήζεθαλ κφλν γηα ηνλ πξναλαθεξζέληα ιφγν 
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θαη γηα ηελ απνθπγή παξαπφλσλ δηελεξγήζεθε θιήξσζε, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ, 

φκσο, λα βξεη πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο, αλαθάιπςε πσο θαη Ηρηηάη ηνπ Μνλαζηεξίνπ 

θιήζεθαλ, φκσο θαη πάιη γηα ηνλ ίδην ζθνπφ, ηεο ζπκπιεξψζεσο ησλ θελψλ 

αζθαιείαο. 

Σέινο, ζηελ αιιειεπίδξαζή ηνπ κε άιινπο πξνμέλνπο, θαλείο δελ είρε 

πιεξνθνξίεο γη‟ απηέο ηηο πεξηνξηζκέλεο θηλήζεηο, θαζψο δελ είρε παξαηεξεζεί θακία 

έληνλε κεηαθίλεζε ζηξαηεπκάησλ, παξά κφλν ησλ ειαρίζησλ εθείλσλ γηα ηηο αλάγθεο 

πιήξσζεο ησλ θελψλ ζηηο πφιεηο. Ζ έξεπλα ζηηο πφιεηο ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο ππαίζξνπ 

δελ απέθεξε θαξπνχο, θαζψο δελ ππήξρε θακία πιεξνθνξία πεξί πξνζέιεπζεο ε 

κεηαθίλεζεο Ηρηηάη, φκσο ην κφλν βέβαην, είλαη φηη, φινη νη θιεξσηνί ηεο θαηεγνξίαο 

Ρεδίθ θαη Ηρηηάη, είραλ εηδνπνηεζεί λα είλαη ζε εγξήγνξζε γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζε 

επηθείκελε πξφζθιεζε.
283

 

Ζ επηβνιή ηεο ζηξαηνινγίαο ησλ κε κνπζνπικάλσλ, φπσο ήηαλ ινγηθφ, δελ 

απνδείρζεθε εχθνιε ππφζεζε, πξάγκα ην νπνίν καο γίλεηαη θαλεξφ κέζα απφ ηξεηο 

αλαθνξέο ησλ πξνμέλσλ Πξέβεδαο θαη Ησαλλίλσλ ζρεηηθά κε απηφ ην δήηεκα. ηηο 28 

Απγνχζηνπ, ε πξψηε αλαθνξά ζηαικέλε απφ ηελ Πξέβεδα, ν εθεί Έιιελαο πξφμελνο 

πεξηέγξαθε ηηο πξνζπάζεηεο ηεο θπβέξλεζεο, ζηελ επηβνιή ηνπ λφκνπ πεξί 

ζηξαηνινγίαο ησλ κε κνπζνπικάλσλ. Οη ρξηζηηαλνί ηεο Ζπείξνπ, γξήγνξα 

αληηιήθζεθαλ φηη, ζα ππνζηνχλ ηα πάλδεηλα σο ζηξαηηψηεο ηνπ νζσκαληθνχ ζηξαηνχ 

γη‟ απηφ θαη μεθίλεζαλ αζξφα λα κεηαλαζηεχνπλ απφ ηελ Ήπεηξν πξνο ηελ Ηηαιία θαη 

ηελ Διιάδα. Μπξνζηά ζε απηή ηελ αηκνξξαγία πξνζσπηθνχ, ε νζσκαληθή θπβέξλεζε 

πξνρψξεζε ζηελ άξζε ηνπ δηθαηψκαηνο παξνρήο δηαβαηεξίνπ ζηνπο 

πξνζθαινχκελνπο γηα ζηξαηνινγία, ρξηζηηαλνχο ππεθφνπο. πσο αλαθέξακε θαη 

λσξίηεξα φκσο ην παξεθκαζκέλν νζσκαληθφ ζχζηεκα επέηξεπε ηε δσξνδνθία, ζηελ 

πεξίπησζή καο ησλ δηαβαηεξηαθψλ ππαιιήισλ, θαη ζπλέρηδε λα δίλεη ζηνπο 

επεηξψηεο κία δηέμνδν ζηελ Διιάδα, πξνθαιψληαο φκσο, ηνλ πξνβιεκαηηζκφ θαη 

ζηηο δχν εκπιεθφκελεο πιεπξέο. Ο πξφμελνο πίζηεπε φηη, ε νζσκαληθή θπβέξλεζε, 

δελ ήηαλ δπλαηφ λα πξνρσξήζεη ζε κία ηέηνηα απφθαζε ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ηνπ 

Παηξηαξρείνπ, νπφηε, ήηαλ επηηαθηηθή ε αλαγθή δεκνζίεπζεο παηξηαξρηθήο νδεγίαο, 

γηα λα θαζεζπραζηεί ν ρξηζηηαληθφο πιεζπζκφο. Σέινο, ζηελ ίδηα αλαθνξά 

δηαβάδνπκε, πσο ν δηνηθεηήο Πξεβέδεο δήηεζε απν ηε Γεληθή Γηνίθεζε Ησαλλίλσλ 
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νδεγίεο, γηα ηε ιήςε κέηξσλ, απέλαληη ζηε ρξηζηηαληθή αλππαθνή, πξάγκα πνπ 

δήηεζε θαη ν ίδηνο απφ ην ειιεληθφ ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ.
284

 

ηηο 22 επηεκβξίνπ 1909, ν πξφμελνο ησλ Ησαλλίλσλ Φνξέζηεο, κεηέθεξε 

ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπ ζην ππνπξγείν, ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο κεηαλάζηεπζεο. Ο 

δηθαηνινγεκέλνο θφβνο ησλ λέσλ ηεο Ζπείξνπ θαη ε αληίδξαζή ηνπο, ήηαλ αλαγθαίν 

λα θαηεπλαζηνχλ, φρη κφλν γηα ηελ ηχρε ησλ ηδίσλ αιιά θαη γηα ηελ γεληθή 

θαηάζηαζε ησλ Διιήλσλ ηεο Ζπείξνπ. ζν ήηαλ αθφκε δπλαηφλ, πξηλ δειαδή, ηελ 

έλαξμε ησλ επίζεκσλ νζσκαληθψλ αληηδξάζεσλ, ζα έπξεπε ε ειιεληθή θπβέξλεζε 

λα δξάζεη, ψζηε λα κε βξεζεί, μαθληθά, πξν ηεηειεζκέλσλ γεγνλφησλ. Ήηαλ 

αλαγθαίν, θπβέξλεζε θαη πξεζβεία λα κεξηκλήζνπλ, ηάρηζηα, ψζηε λα βξεζεί κία 

επλντθή ιχζε, ζε ζπλεξγαζία κε ην Παηξηαξρείν γηα ην ζέκα ηεο ζηξαηνινγίαο. 

Έπξεπε λα θαηαζηεί ζαθέο πσο ν ειιεληζκφο δελ δηέηξερε θαλέλα θίλδπλν εμαηηίαο 

ηνπ λφκνπ απηνχ θαη ζα έπξεπε φιεο νη ειιεληθέο δπλάκεηο λα δνπιέςνπλ ψζηε λα 

εθαξκνζζεί, φρη φπσο ζα ήζειαλ νη αθξαίνη ζνβηληζηέο ηεο Νέαο Σνπξθίαο, αιιά, 

φπσο απαηηνχζε, ην ,θαιψο ελλννχκελν, ζπκθέξνλ ησλ Διιήλσλ. Κιείλνληαο, δήηεζε 

θαη ν ίδηνο νδεγίεο δξάζεο γηα λα πεξηνξηζηεί ην θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο, ηνπ 

νπνίνπ νη επηβιαβείο ζπλέπεηεο, ήηαλ ηφζν πξνθαλείο, πνπ ζεσξνχζε πεξηηηφ λα ηηο 

αλαθέξεη.
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Κιείλνληαο ην θνκκάηη ηεο ζηξαηνινγίαο, ε αλαθνξά ηνπ πξνμέλνπ 

Ησαλλίλσλ ζην ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ ζηηο 28 επηεκβξίνπ, καο πιεξνθνξεί πσο, ελ 

ηέιεη, πεξηνξίζηεθε αξθεηά ε θπγή απφ ηελ Ήπεηξν, θαζψο χζηεξα απφ πνιιέο 

δηαβεβαηψζεηο θαη πξνζπάζεηεο, νη δχν πιεπξέο θαηέιεμαλ ζηε ζπκθσλία, πσο ε 

εγγξαθή ζηα ζηξαηνινγηθά γξαθεία δε ζπλεπαγφηαλ άκεζε θαηάηαμε. Παξ‟ φια, 

απηά ν ρξηζηηαληθφο πιεζπζκφο, έθαλε ζαθή ηελ πξφζεζή ηνπ λα αλαρσξήζεη άκεζα 

απφ ηελ Ήπεηξν, ζε πεξίπησζε πνπ κέρξη ηελ ηειηθή πξφζθιεζε, δελ ζα είραλ γίλεη 

απνδεθηνί νη φξνη θαη ηα αηηήκαηα ηνπ Παηξηαξρείνπ γηα ηε βειηίσζε ησλ φξσλ 

ζηξάηεπζεο.
286
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πλερίδνληαο κε ηηο ζηξαηεγηθνχ ελδηαθέξνληνο αλαθνξέο πεδίνπ ηνπ 1909, 

ζε έλα πην γεληθφ πιαίζην, γίλεηαη θαλεξφ πσο, ε βία θαη ε πξνπαγάλδα δελ άξγεζαλ 

λα επηζηξέςνπλ ζηε καθεδνληθή θαη επεηξσηηθή θαζεκεξηλφηεηα, χζηεξα απφ ην 

βξαρχ δηάιεηκκα ηεο επηηπρίαο ησλ Νενηνχξθσλ. Αξθεηνί νπιαξρεγνί νη νπνίνη 

παξέκεηλαλ ζηε Μαθεδνλία, αξλνχκελνη λα ζπκβηβαζηνχλ, ρσξίο ηελ επίζεκε, πιένλ, 

βνήζεηα ησλ δηθηχσλ, θαηέθπγαλ ζηε ιεζηεία θαη ζηελ ηξνκνθξαηία ρσξηψλ. 

ηηο 20 Φεβξνπαξίνπ, ν Γεληθφο Πξφμελνο Θεζζαινλίθεο, πιεξνθνξνχζε ην 

ππνπξγείν πσο έκπηζηεο πεγέο, νη νπνίεο ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ηνπ είραλ 

απνδεηρζεί εμαηξεηηθά αθξηβείο, ηνλ ελεκέξσζαλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία 

εθθαζαξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ λενηνπξθηθνχ θνκηηάηνπ φισλ ησλ αξρεγψλ ησλ 

παιηψλ ζσκάησλ, εμ‟ αηηίαο ηεο αλαμέιεγθηεο, πιένλ, δξάζεο ηνπο, αδηαθξίησο 

εζληθφηεηαο, καδί κε ηνπο αλζξψπνπο νη νπνίνη ζπλδένληαλ καδί ηνπο. Σαπηφρξνλα ν 

δηθεγφξνο Σζαιφπνπινο απφ ηελ Καηεξίλε έκαζε απφ Οζσκαλφ πειάηε θαη 

ελεκέξσζε ην ηνπηθφ εηδηθφ γξαθείν πσο, ε ,εθεί, νξγαλσηηθή ζπγθξφηεζε ησλ 

Νενηνχξθσλ εηνίκαδε κία ζεηξά δνινθνληψλ επηθαλψλ Διιήλσλ. Σε καξηπξία απηή 

επηβεβαίσζαλ ειιελίδεο γπλαίθεο Οζσκαλψλ αμησκαηνχρσλ. Γηα ηε δεχηεξε 

πιεξνθνξία, ν πξφμελνο ζπλέρηδε λα είλαη ζθεπηηθφο, νπφηε πξφηεηλε ηε δηαξξνή ηεο 

ζηνλ ηνπηθφ θαη δηεζλή ηχπν, ψζηε λα πξνιεθζνχλ ηα γεγνλφηα.
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Έλα εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ δείγκα ζηξαηεγηθήο πξνζέγγηζεο θαη 

πξνζεηαηξηζκνχ καο δίλεηαη ζηελ αθφινπζε αλαθνξά. Ο Γεληθφο Πξφμελνο 

Θεζζαινλίθεο, Παπαδηακαληφπνπινο, ελεκέξσλε ζηηο 26 Μαΐνπ 1909, ην ππνπξγείν, 

γηα ηελ παξαθάησ ελέξγεηα ησλ εθπξνζψπσλ ηεο ξνπκάληθεο πξνπαγάλδαο. Απφ ην 

θέληξν Βέξνηαο είρε γίλεη γλσζηφ φηη, εθπξφζσπνη ηεο ξνπκάληθεο πξνπαγάλδαο, 

δηαπξαγκαηεχνληαλ λα αγνξάζνπλ ην θηήκα Μαξνχζθα ζην φξνο Βέξκην, απφ ηνλ 

Δβξαίν ηδηνθηήηε ηνπ. Με ην θηήκα ζπλφξεπαλ νη νηθηζκνί Θεξηλνί, Κάησ έιη θαη 

Βνιάδα, ελψ ε πιεηνλφηεηα ησλ νηθηψλ βξηζθφηαλ ζηελ θαηνρή ειιελνθξφλσλ 

Βιάρσλ, κε νξζφδνμε εθθιεζία θαη ζρνιείν, φια, ππφ ηελ ηδηνθηεζία, ηνπ ίδηνπ 

αλζξψπνπ. θνπφο ησλ ξνπκαληδφλησλ, θαηλφηαλ λα είλαη, ε απφθηεζε απηήο ηεο 

έθηαζεο, θαζψο ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο ζπγθεληξψλνληαλ εθεί, ζρεδφλ 1000 

νηθνγέλεηεο, κε ηα ¾ λα είλαη ειιελνξζνδφμνπ θξνλήκαηνο, ψζηε λα πξνπαγαλδίζνπλ 

θαη λα πξνζεηαηξηζηνχλ, φζεο, πεξηζζφηεξεο, ήηαλ δπλαηφλ. Ήηαλ βέβαην πσο, 
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ειιφρεπε ν θίλδπλνο ηεο «βίαηεο» αιιαγήο θξνλήκαηνο ησλ νηθνγελεηψλ, γη‟ απηφ ε 

ειιεληθή πιεπξά έπξεπε λα αλαιάβεη δξάζε. Με ηηκή αγνξάο ηηο 150 ιίξεο, ν 

πξφμελνο πξνζπαζνχζε ζην θιείζηκν ηεο επηζηνιήο, λα πείζεη ηελ ειιεληθή πιεπξά 

λα πξνρσξήζεη ζηελ αγνξά ηνπ θηήκαηνο, γηα λα πξνζηαηεπζνχλ νη πιεζπζκνί απηνί, 

απφ ηε ξνπκάληθε πξνπαγάλδα.
288

 

Βιέπνληαο ηελ ηφλσζε θαη ηε δπλακηθή ηνπ ρξηζηηαληθνχ ζηνηρείνπ λα 

βξίζθεηαη ζε πςειά επίπεδα, ε λενηνπξθηθή θπβέξλεζε απνθάζηζε λα δηεθπεξαηψζεη 

νξγαλσκέλν ζρέδην ηερλεηήο κεηαλάζηεπζεο κνπζνπικαληθψλ πιεζπζκψλ απφ ηελ 

πξφζθαηα παξαρσξεζείζα Βνζλία/Δξδεγνβίλε πξνο ηε Μαθεδνλία γηα ηελ ηφλσζε 

ηνπ κνπζνπικαληθνχ ζηνηρείνπ. πγθξνηήζεθε κία επηηξνπή, ππφ ηνλ γλσζηφ ηαηξφ 

ηνπ Μνλαζηεξίνπ Ναδήκ Βέε, εθ ησλ πξσηεξγαηψλ ηνπ θηλήκαηνο, θαη κέιε ηεο 

επίηξνπεο κεηέβεζαλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε γηα λα δηαβηβάζνπλ ζην ζνπιηάλν ηελ 

παξάθιεζή ηνπο λα αλαιάβεη ν ίδηνο ηελ πξνεδξία απηήο.  

Δθείλνο δέρηεθε θαη δέθα εκέξεο πεξίπνπ πξηλ ηε ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά 

θαηέιεμε ζηηο εμήο απνθάζεηο: πξψηνλ, ήηαλ αλαγθαίν φινη νη κνπζνπικάλνη λα 

ζπλδξάκνπλ ηνπο νκφδνμνχο ηνπο γηα λα απαιιαγνχλ απφ ηελ εμνπζία ησλ 

Αςβνχξγσλ, δεχηεξνλ,  ε αζξφα κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή  λα κελ πεξηιακβάλεη 

κφλν ηνπο, ελ Βνζλία θαη Δξδεγνβίλε, αιιά θαη ηνπο κνπζνπικάλνπο ηεο εξβίαο θαη 

ηεο Βνπιγαξίαο θαζψο θαη ηνπο Σνχξθνπο ηεο Ρσζίαο, ηξίηνλ, νη κεηαθηλνχκελνη 

έπξεπε λα εγθαηαζηαζνχλ θπξίσο ζηε Μαθεδνλία, ψζηε ε ηφλσζε ηνπ 

κνπζνπικαληθνχ ζηνηρείνπ λα γίλεη ν αζθαιέζηεξνο ηξφπνο ιχζεο ηνπ Μαθεδνληθνχ, 

ηέηαξηνλ, γηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ φιεο νη απαξαίηεηεο θηλήζεηο θξηλφηαλ αλαγθαίν: 

i) Κάζε Σνχξθνο γαηνθηήκνλαο λα παχζεη λα απαζρνιεί ρξηζηηαλνχο θαιιηεξγεηέο ή 

εξγάηεο θαη λα ηνπο αληηθαηαζηήζεη κε κνπζνπικάλνπο, ii) λα παξαρσξεζνχλ 

δεκφζηεο γαίεο ή λα αγνξαζηνχλ εθηάζεηο, γηα λα παξαρσξεζνχλ ζηνπο 

κεηαθηλνχκελνπο πιεζπζκνχο, iii) ε κηζή απνδεκίσζε ηεο Απζηξίαο κπνξνχζε λα 

δηαηεζεί ζε απηφ ην ζρέδην, πξάγκα πνπ έθαλε αλαγθαία ηελ ςήθηζή ηνπ απφ ηε 

Βνπιή, iv) λα δεηεζεί ε νηθνλνκηθή ζπλδξνκή ηνπ ηακείνπ ηνπ νπιηάλνπ θαη λα 

δηελεξγεζνχλ γεληθέο εηζθνξέο ησλ θαηνίθσλ. 

Οη εηζθνξέο κέρξη ηε ζηηγκή ηεο απνζηνιήο ηεο αλαθνξάο είραλ θηάζεη ζην 

χςνο ησλ 300 ιηξψλ, ελψ, ηαπηφρξνλα, επξφθεηην λα απνζηαινχλ εηδηθνί πξάθηνξεο 
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ζηε Βνζλία ψζηε λα εθπνλήζνπλ έλα αζθαιέο ζρέδην γηα λα εθηπιηρζεί, ζσζηά, ε 

κεηαλάζηεπζε. Κξίλνληαο απφ ην παξάδεηγκα ηεο Θξάθεο, ν Παπαδηακαληφπνπινο 

ζεψξεζε αλαγθαίν, λα ζσξαθηζηνχλ θαη λα ηζρπξνπνηεζνχλ νη ειιεληθέο θνηλφηεηεο, 

ψζηε λα κελ ιεειαηεζνχλ πεξηνπζίεο θαη λα κελ θαηαπαηεζνχλ ηδηνθηεζίεο 

Διιήλσλ.
289

   

Ζ λέα κεηαβιεηή, ε νπνία έκπαηλε ζηε βαιθαληθή εμίζσζε εθείλε ηελ επνρή, 

ήηαλ ν αιβαληθφο εζληθηζκφο. Σν αιβαληθφ ζηνηρείν είρε ζηεξίμεη ην θίλεκα ησλ 

Νενηνχξθσλ, πηζηεχνληαο φηη, ε λέα θαηάζηαζε ζα θέξεη ηελ απηνλνκία  θαη ηελ 

πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ, κέζα ζηελ Απηνθξαηνξία. Όζηεξα απφ ηε ζηξνθή 

ηεο πνιηηηθήο θαηεχζπλζεο ηνπ θηλήκαηνο πεξί δηαηήξεζεο ηεο απηνθξαηνξίαο, έγηλε 

πξνζπάζεηα ειέγρνπ ησλ Αιβαλψλ, εηδηθά ζηα νξεηλέο βφξεηεο πεξηνρέο, κέζσ 

επηβνιήο λέσλ, βαξηψλ, θνξνινγηψλ, ζέηνληαο εθηφο λφκνπ ηηο εζληθέο εηαηξείεο ηνπο 

θαη ηα έλνπια ζψκαηα, απαγνξεχνληαο ηελ νπινθνξία θαη απαηηψληαο απφ ηνπο 

κσακεζαλνχο ζξεζθεπηηθνχο εγέηεο, ηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε ηνπ αξαβηθνχ 

αιθαβήηνπ, απαγνξεχνληαο, ηαπηφρξνλα, ηε ρξήζε ηεο αιβαληθήο γιψζζαο ζηα 

αιβαληθά ζρνιεία.
290

  

Χο επαθφινπζν, ζε κία ζπλάληεζε Αιβαλψλ δηαλννπκέλσλ ζην Μνλαζηήξη 

ην 1908, απνθαζίζηεθε ε πηνζέηεζε ηνπ ιαηηληθνχ αιθαβήηνπ θαη ε επέλδπζε ζηελ 

πεξαηηέξσ ίδξπζε θαη ζηήξημε αιβαληθψλ ηεξνδηδαζθαιηψλ. Ζ επφκελε αξρεηαθή 

αλαθνξά ζρεηίδεηαη κε ην παξαπάλσ γεγνλφο. Ο Γεκαξάο απφ ην Μνλαζηήξη, ζηηο 5 

Γεθεκβξίνπ, καδί κε δχν πζηεξφγξαθα ηα νπνία πξνζηέζεθαλ ζηηο 7 θαη ζηηο 10 

Γεθεκβξίνπ 1909, ελεκέξσλε ην ππνπξγείν γηα ηηο απνθάζεηο ελφο παλαιβαληθνχ 

ζπλεδξίνπ, πνπ είραλ μεθηλήζεη λα πινπνηνχληαη ζηε δηάξθεηα ηνπ θζηλνπψξνπ, ην 

νπνίν είρε ιάβεη ρψξα ζηελ επαξρία ηνπ Διβαλαζίνπ ηνλ πξνεγνχκελν Αχγνπζην. 

Ζ αλαθνξά κε αξηζκφ 1071, ζπκπιήξσλε ηηο πξνεγνχκελεο, 797 θαη 808, 

ζρεηηθά κε ηηο πξνζπάζεηεο θαηάξηηζεο Αιβαλνδηδαζθάισλ κέζσ ηνπ Αιβαληθνχ 

Γηδαζθαιείνπ ηεο πεξηνρήο. ε έλα πην γεληθφ πιαίζην, γηλφηαλ θαλεξφ φηη, ε ίδξπζε 

αιβαληθψλ δηδαζθαιείσλ ζπλεπαγφηαλ ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ ειιεληθψλ, θπξίσο, 

ζρνιείσλ ζηα αιβαλφθσλα δηακεξίζκαηα. Γηεπζπληήο ηνπ δηδαζθαιείνπ δηνξίζηεθε 
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ν, εθ θφδξαο, θαζνιηθφο ηεξέαο, Γθνπξαθνχθη θαη σο αξρηδηδάζθαινο ν γλσζηφο, 

ζηα ειιεληθά δίθηπα, εθ Κνξπηζάο, Πέηζεο, ν νπνίνο απνθνίηεζε απφ ην 

παλεπηζηήκην ηνπ Μνλαζηεξίνπ θαη αξγφηεξα, σο αξρηζπληάθηεο ηεο αιβαληθήο 

εθεκεξίδαο KOMBI ζηελ Ακεξηθή, επηδφζεθε ζε πξνπαγαλδηζηηθή πνιεκηθή θαηά 

ηεο Διιάδαο. Σα ζρέδηα ησλ Αιβαλψλ δελ εμειίζζνληαλ ζχκθσλα κε ηνπο 

ζρεδηαζκνχο ηνπο, θαζψο παξαηεξήζεθε αδπλακία ζηελ εμεχξεζε επαξθνχο αξηζκνχ 

εθπαηδεπφκελσλ θαη έιιεηςε πφξσλ. λησο, θαηλφηαλ πσο, ηα κέζα ηνπο δελ ήηαλ 

άθζνλα, φκσο, ζχληνκα, παξαηεξήζεθαλ πξφζζεηεο μέλεο ρνξεγίεο, γεγνλφο ην νπνίν 

ν Γεκαξάο πίζηεπε πσο, απνδείθλπε ηε ζηήξημε ηεο θίλεζεο απηήο, απφ δάθηπιν 

μέλεο κεγάιεο δχλακεο.  

Οη νζσκαληθέο εληππψζεηο ζρεηηθά κε ηελ αιβαληθή εζληθή θίλεζε, 

παξνπζίαδαλ αξθεηφ ελδηαθέξνλ, θαζψο νη επίζεκεο αξρέο θαη ν νζσκαληθφο ιαφο 

έβιεπαλ κε πεξίζζεηα δπζαξέζθεηα ηελ αλάπηπμε ηεο αιβαληθήο ηδέαο. Βέβαηα, 

πνιιέο θνξέο «αλαγθάζηεθαλ» λα δερζνχλ θαη λα «πεξηζάιςνπλ» ηελ αιβαληθή 

επηζεηηθφηεηα, φηαλ απηή πξνζαλαηνιηδφηαλ ελαληίνλ ησλ ειιεληθψλ 

ζπκθεξφλησλ.
291

 Παξ‟ φια απηά, ελδφκπρα νη Οζσκαλνί ήηαλ πεξηζζφηεξν ερζξηθνί 

ζηνπο Αιβαλνχο, απ‟ φηη ζηνπο ρξηζηηαλνχο εζληθφθξνλεο, θαζψο δελ κπνξνχζαλ λα 

απνδερζνχλ φηη, νκφζξεζθνη κνπζνπικάλνη, ελεξγνχζαλ θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ε αιβαληθή ζρνιή Κνξπηζάο, ε νπνία είρε ζηηο ηάμεηο 

ηεο 30 – 40 καζεηέο, φινη απφβιεηνη ησλ ρξηζηηαληθψλ ζρνιείσλ, απφ ηνπο νπνίνπο 

θαλείο δελ ήηαλ Μσακεζαλφο. Γεχηεξε ηζρπξή έλδεημε έληνλεο αληηπαξάζεζεο 

κεηαμχ Αιβαλψλ θαη Σνχξθσλ, ήηαλ ε απφξξηςε ησλ αιβαληθψλ ζρνιείσλ θαη 

ιεζρψλ απφ ην ζχλνιν ησλ ζπληεξεηηθψλ Μσακεζαλψλ ηεο πεξηνρήο ηνπ 

Διβαλαζίνπ, νη νπνίνη παξέκελαλ, θαλαηηθά ζηελ νζσκαληθή πιεπξά. Τπφ ηελ 

επηξξνή θάπνηνπ ηνπηθνχ εγέηε νλφκαηη Υαθνχδ Αιιή, νξγάλσλαλ έλνπιεο επηζέζεηο 

ζηηο αιβαληθέο εζηίεο πξνθαιψληαο θαηαζηξνθέο θαη απεηιψληαο ηε δσή ηζρπξψλ 

εθπξνζψπσλ ηεο αιβαληθήο θίλεζεο.
292

 χληνκα ε θαηάζηαζε ζα μεπεξλνχζε ηελ 
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πνιηηηζκηθή πξνπαγάλδα θαη ζα έπαηξλε δηαζηάζεηο έλνπιεο ζχξξαμεο κέζσ ησλ 

επαλαζηαηηθψλ θηλήζεσλ
293

.  

O λεναπμαλφκελνο αλαβξαζκφο ζε Ήπεηξν θαη Μαθεδνλία, αλάγθαζε ηε 

λενηνπξθηθή θπβέξλεζε λα πξνρσξήζεη ζηελ εμεχξεζε ιχζεσλ θαη ζηε ιήςε ξηδηθψλ 

κέηξσλ γηα λα απνθχγεη έλνπιεο δηακάρεο φπσο ην Ίιηληελ θαη ν Μαθεδνληθφο 

Αγψλαο. Ήδε, αλαθέξακε ην κέηξν ηεο ειεγρφκελεο κεηαλάζηεπζεο 

κνπζνπικαληθψλ πιεζπζκψλ ζηε Μαθεδνλία, φκσο ν Γεκαξάο απφ ην Μνλαζηήξη 

ζηηο 5 Μαξηίνπ 1909, κεηέθεξε ζην ππνπξγείν, ηνλ έληνλν πξνβιεκαηηζκφ ηνπ 

ζρεηηθά κε κία δηαθνξεηηθή ζηξαηεγηθή ηεο θπβέξλεζεο. Σν λενηνπξθηθά θνκηηάηα, 

ζηηο θπξηφηεξεο νζσκαληθέο πφιεηο, είραλ θαζνξίζεη δψλεο πιεξνθνξηαθνχ ειέγρνπ 

ζηα αζηηθά θέληξα θαη ζηελ χπαηζξν, θαηακεξίδνληαο κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν, ηηο 

εζηίεο ησλ ρξηζηηαληθψλ εζηηψλ γηα ηελ επίβιεςή ηνπο, ζπγθεληξψλνληαο ην 

κεγαιχηεξν δπλαηφ φγθν πιεξνθνξηψλ, ψζηε λα πξνβιεθζνχλ λέεο, ηπρφλ, 

επαλαζηαηηθέο δξάζεηο. ε ζπλάξηεζε κε απηφ ην πιάλν, ππήξρε πιήζνο 

επαιεζεπκέλσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ εμνπιηζκφ ησλ κνπζνπικάλσλ, ψζηε ζε 

πεξίπησζε εμέγεξζεο λα ζπκβάινπλ ζηελ θαηαζηνιή ηεο, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο 

πιεξνθνξίεο απηνχ ηνπ δηθηχνπ. Σν ηξίην ζηνηρείν ήηαλ ε λενηνπξθηθή πξνπαγάλδα, 

εηδηθά ζηνπο ρσξηθνχο ηεο ππαίζξνπ, ε νπνία ζηεξηδφκελε ζηελ απαγθίζηξσζε ηεο 

καθεδνληθήο ηαπηφηεηάο ηνπο απφ ηελ ειιεληθή ή ηε βνπιγαξηθή επηξξνή, «επέβαιε» 

ηε ζχκπιεζε κε ηα λενηνπξθηθά θνκηηάηα, σο ηελ κνλαδηθή, σθέιηκε, επηινγή. 

Κιείλνληαο, δήισλε ηε βεβαηφηεηά ηνπ γηα ηελ χπαξμε νξγάλσζεο, ε νπνία έρεη ζε 

εηνηκφηεηα ζψκαηα θαη φπια γηα ηελ θαηαζηνιή νπνηαζδήπνηε εμεξγεηηθήο ελέξγεηαο 

θαη πσο, ε κέρξη ηφηε θαλεξή ηεο δξάζε, πεξηνξηδφηαλ ζε επηηεξήζεηο, απεηιέο, 

απειάζεηο πξνζψπσλ θαη πεξηνξηζκέλνπο θφλνπο.
294

 

Απηέο ηηο νξγαλσηηθέο δηεξγαζίεο ησλ Νενηνχξθσλ, ήξζε λα δηθαηνινγήζεη ε 

αλαθνξά ηνπ πξνμέλνπ ησλ εξξψλ, αρηνχξε, ζηηο 6 Μαξηίνπ 1909. 

Καηαζρέζεθαλ, ινηπφλ, πξνθεξχμεηο θαη επηζηνιέο ηνπ βνπιγαξηθνχ θνκηηάηνπ, 

ηπραία, απφ ηηο αξρέο, ζηηο νπνίεο νη αξρεγνί ηνπο θαινχζαλ ηνπο βνπιγαξίδνληεο, λα 

κελ έρνπλ θακία εκπηζηνζχλε ζην λέν ζχληαγκα θαη λα πξνεηνηκαζηνχλ γηα 
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επεξρφκελν λέν εμεγεξηηθφ θίλεκα. Ζ αλαθάιπςε απηή, έθεξε ζε ζχγρπζε ηηο 

νζσκαληθέο αξρέο, νη νπνίεο πξνρψξεζαλ ζηε ζχιιεςε θαη ζηε ζπλέρεηα ζε απέιαζε 

ηξηψλ εθ ησλ Βνπιγάξσλ αξρεγψλ, Βιάλησθ – Κνηδάξεθ –  (ην ηξίην φλνκα 

αγλννχληαλ). Σν πην ελδηαθέξνλ φκσο ζηνηρείν, φπσο γξάθεη ν αρηνχξεο, ήηαλ ε 

έθπιεμε ησλ αξρψλ γηα ηε ζηάζε θαη ηελ πξάμε ησλ αληξαιηζηψλ θαη ην, πψο, 

έθηαζαλ ζε απηή ηελ πξάμε.
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Σαπηφρξνλα κε ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ απφ ην πεδίν, ραξαθηεξηδφηαλ απφ 

ηδηαίηεξε βαξχηεηα θαη πξνζεθηηθή πξνζπάζεηα, ε δξάζε γηα ηελ ππνθινπή 

πιεξνθνξηψλ, απφ ηα αληίπαια ζηξαηφπεδα. Πιεξνθνξίεο απνζπαζκέλεο κε θάζε 

κέζν, ζπρλά ζπλέβαιαλ ζηελ απνηειεζκαηηθή αληηθαηαζθνπεία θαη ζηελ πξφιεςε ή 

ηελ πξνζηαζία, ησλ εθάζηνηε επηρεηξήζεσλ. Ζ έξεπλα καο νδήγεζε, ζε δχν επηζηνιέο 

ηνπ Γεληθνχ Πξνμελείνπ Θεζζαινλίθεο πξνο ην ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ, νη νπνίεο 

πεξηείραλ κεηαθξαζκέλα αληίγξαθα εκπηζηεπηηθψλ δηαηαγψλ, πξνο ηε Γεληθή 

Γηνίθεζε ηνπ Βηιαεηίνπ Θεζζαινλίθεο. 

Ζ πξψηε αλαθνξά πξνο ηε Γεληθή Γηνίθεζε, αλαθεξφηαλ ζηελ απφζπαζε ηνπ 

αληηηνξπηιηθνχ «Δβξί Υηζζάξη» ζην βηιαέηη Θεζζαινλίθεο, ην νπνίν ζε ζπλδπαζκφ 

θαη κε άιια πνιεκηθά πινία, ηα νπνία, ιίαλ ζπληφκσο, ζα απνζπάδνληαλ εθεί, ζα 

αλαιάκβαλαλ ππεξεζίεο πεξηθξνχξεζεο θαη θαηαζθνπείαο γηα ηε κεηαθνξά φπισλ 

θαη πνιεκνθνδίσλ. ηε ζπλέρεηα, εληχπσζε πξνθαιεί, κία έθζεζε ε νπνία αλέθεξε 

πσο, νη Έιιελεο ιφγσ ηεο απνηπρίαο ησλ ζρεδίσλ γηα ηελ έλσζε ηεο Κξήηεο κε ηελ 

Διιάδα, εηνίκαδαλ κε ζηξαηησηηθά ζψκαηα έλνπιε εμέγεξζε ζηε Μαθεδνλία ψζηε 

λα ιεηηνπξγήζνπλ σο αληηπεξηζπαζκφο ελάληηα ζηνλ νζσκαληθφ ζηξαηφ. Ζ 

απαζρφιεζε ηνπ νζσκαληθνχ ζηξαηνχ ζηε Μαθεδνλία, ζα έδηλε ηε δπλαηφηεηα ζηηο 

ειιεληθέο έλνπιεο δπλάκεηο, λα θαηαιάβνπλ ηελ Κξήηε, κε ηελ απνρψξεζε ησλ 

Γπλάκεσλ. Καινχζε ινηπφλ ν Υαιήο, επίηξνπνο ηνπ Γεληθνχ Δπηζεσξεηή, ηε Γεληθή 

Γηνίθεζε, ζε αλάιεςε δξάζεο θαη ιήςε κέηξσλ ζε μεξά θαη ζάιαζζα, γηα ηελ 

αλαηξνπή ησλ ειιεληθψλ ζρεδίσλ, ηα νπνία, φπσο αλαθέξεη ν Έιιελαο Πξφμελνο, 

ήηαλ ηειείσο αλεδαθηθά.
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πλερίδνληαο κε ην δεχηεξν ζχλνιν αλαθνξψλ, μερσξίδεη ε έθζεζε ηνπ Υαιή 

ζρεηηθά κε ηε δξάζε ησλ νπιαξρεγψλ Αβδάια θαη ηξαηή, νη νπνίνη ήηαλ 

ρξεκαηνδνηνχκελνη απφ ην ειιεληθφ Πξνμελείν, κε ζθνπφ ηελ πξφθιεζε ηαξαρψλ 

θαη θζνξψλ. Ζ έθζεζε έθιεηλε κε ηελ παξάθιεζή ηνπ ζηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ 

ηεο αζηπλνκίαο γηα ηε ζχιιεςε ησλ δχν ηαξαρνπνηψλ. Ζ επφκελε έθζεζε, ε νπνία 

παξνπζίαδε ελδηαθέξνλ, ζρεηηδφηαλ κε ηε αδπλακία εμνπιηζκνχ ησλ εζεινληψλ ζε 

πεξίπησζε αλάγθεο, θαζψο ε πιηθή επάξθεηα, θάιππηε κφλν ηηο αλάγθεο ηνπ ηαθηηθνχ 

ζηξαηνχ. Γη‟ απηφ ην ιφγν, πξνβιεπφηαλ ε πξνζσξηλή πιήξσζε ησλ πιηθψλ θελψλ 

ηνπ Γ‟ ψκαηνο ηξαηνχ κε 30.000 παιαηφηεξα ηπθέθηα ηχπνπ Μάξηηλ, έσο φηνπ, 

γηλφηαλ εθηθηή ε αληηθαηάζηαζή ηνπο απφ ηα λεφηεξα Μάνπδεξ. Σηο αλαθνξέο απηέο, 

έθιεηλε κία επραξηζηήξηα επηζηνιή ηνπ Γεληθνχ Κέληξνπ ηνπ Οζσκαληθνχ πιιφγνπ 

Έλσζεο θαη Πξφνδνο πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Οζσκαληθνχ Διιεληθνχ 

Δζληθνχ πλδέζκνπ, γηα ηε ζπκβνιή ηνπ ηειεπηαίνπ ζηελ απνθπγή πξαμηθνπήκαηνο, 

ην νπνίν νξγαλψζεθε κε ζθνπφ ηελ αλαηξνπή ηεο λέαο θπβέξλεζεο θαη ηελ 

θαηάιπζε ηνπ ζπληάγκαηνο.
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Δληχπσζε πξνθαιεί ε επηζηνιή ηνπ Γεληθνχ Πξνμέλνπ Θεζζαινλίθεο πξνο 

ηνλ ππνπξγφ Δμσηεξηθψλ ζηηο 12 Ηνπλίνπ 1909, φπνπ αλέθεξε πσο ν έξβνο έκπνξνο 

θαη πξάθηνξαο ηεο ζεξβηθήο πξνπαγάλδαο Κφζηειο, ζε ζπλεξγαζία κε ην έξβν 

Τπνπξφμελν Θεζζαινλίθεο Σφκηηο, ήξζαλ ζε επαθή κε ην ινραγφ Μνζρνλήζην, 

ππάιιειν ηνπ εηδηθνχ γξαθείνπ ηνπ πξνμελείνπ, ζπδεηψληαο ην ελδερφκελν 

ζπγθέληξσζεο κίαο επηηξνπήο Διιήλσλ θαη κίαο έξβσλ, γηα ηε ζπλελλφεζε, 

ζχκπξαμε θαη ακνηβαία βνήζεηα ζηα ηεθηαηλφκελα ηεο Μαθεδνλίαο. Δάλ ε 

ζπλάληεζε θαηέιεγε ζε ζεηηθή ζπκθσλία, ηφηε ζα ππέβαιε θάζε πιεπξά πφξηζκα 

πξνο ηηο πξνμεληθέο ηεο αξρέο, θαη απφ εθεί, ζηελ εθάζηνηε θπβέξλεζε θάζε ρψξαο. 

Ζ αληίδξαζε ηνπ Παπαδηακαληφπνπινπ ππήξμε άκεζε, θαζψο ε πξφηαζε ησλ 

έξβσλ μεπεξλνχζε ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ δηπισκαηηθψλ πξαθηφξσλ. Πηζηεχνληαο 

φηη, ην ζέκα αθνξά ηηο θπβεξλήζεηο ησλ δχν ρσξψλ θαη πσο, κφλν απηέο, ζα 

κπνξνχζαλ λα θηάζνπλ ζε ηέηνηα ζπλελλφεζε, δηέηαμε ην Μνζρνλήζην, λα απνθχγεη, 
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θάζε είδνπο, επαθή κε ηνπο έξβνπο ρσξίο ηελ χπαξμε εληνιήο απεζηαικέλεο απφ ην 

Βαζηιηθφ ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ.
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πλερίδνληαο ην δήηεκα ηεο αληηθαηαζθνπείαο, ζηηο 4 Μαξηίνπ 1909, ν 

Παπαδηακαληφπνπινο, ελεκέξσλε ηνλ ππνπξγφ γηα ηελ απνζηνιή 60 θαηαζθφπσλ ζε 

δηάθνξα κέξε ηεο Διιάδαο, νη νπνίνη πξνέξρνληαλ, θπξίσο, απφ ηα Ησάλληλα θαη ηε 

Μπηηιήλε θαη γλψξηδαλ άπηαηζηα ειιεληθά. Δπξφθεηην γηα ππαιιήινπο αζηπλνκηθψλ 

θαη ηεισλεηαθψλ ππεξεζηψλ ζε Κσλζηαληηλνχπνιε, Θεζζαινλίθε, κχξλε θαη άιια 

κέξε, νη νπνίνη ζηξαηνινγήζεθαλ γηα λα παξαθνινπζνχλ, πάζεο θχζεσο, εζληθή 

δξάζε ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. Ζ, κέρξη ζηηγκήο, έξεπλα είρε θαηαθέξεη λα 

ηαπηνπνίεζεη κφλν έλαλ απφ απηνχο, νλφκαηη επθή Δθέληεο θαη ήηαλ αζηπλνκηθφο 

απφ ηε Μπηηιήλε. Δπξφθεηην γηα ιίαλ επθπή θαη δξαζηήξην άλζξσπν, ειηθίαο 35 – 38 

εηψλ, ν νπνίνο κεηέβε ζηε Λάξηζα. Πξννξηζκνί ησλ νζσκαλψλ πξαθηφξσλ, 

ζχκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο, ζα ήηαλ ε Αζήλα, ν Πεηξαηάο, ε Πάηξα, ε Κέξθπξα, ε 

Άξηα θαη νη ζεζζαιηθέο πφιεηο.
299

 

Ζ ελδεηθηηθή παξάζεζε ησλ αξρεηαθψλ απηψλ ηεθκεξίσλ, καο δίλεη κία 

ζρεηηθά, επξεία, εηθφλα αλαθνξηθά κε ηε πνιπκνξθία ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηε 

ζεκαηηθή πνηθηινκνξθία πνπ ραξαθηήξηδαλ ηηο πιεξνθνξηαθέο δηεξγαζίεο. Μπνξνχκε 

λα θαληαζηνχκε ηελ πνιππινθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ αλάιπζεο, επεμεξγαζίαο θαη 

αμηνιφγεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ ψζηε λα ηεζνχλ, νη πην εμαθξηβσκέλεο απφ απηέο, ζηε 

δηάζεζε ησλ επηηειείσλ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ.  

Μέζα ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα ε αλάγθε γηα θαηαζθνπηθέο θαη 

αληηθαηαζθνπηθέο δηεξγαζίεο θαιχθζεθε απφ ηηο λνκαξρίεο, νη νπνίεο ήηαλ 

επηθνξηηζκέλεο κε ηελ παξαθνινχζεζε ππφπησλ, πξαθηφξσλ θαη δηπισκαηηθψλ 

επηηεηξακκέλσλ ζηελ πεξηνρή ηελ νπνία θάιππηαλ. Οη λνκαξρίεο, φπνπ ην θαηλφκελν 

απηφ πήξε ζεκαληηθέο δηαζηάζεηο, ήηαλ εθείλεο ηεο Λάξηζαο, ηνπ Βφινπ, ησλ 

Σξηθάισλ θαη ηεο Άξηαο θπξίσο ιφγσ ησλ ζπλνξηαθψλ πεξαζκάησλ θαη θαζψο νη 

πεξηνρέο απηέο απνηεινχζαλ, φπσο είλαη εχινγν, αθεηεξία θάζε ειιεληθήο ελέξγεηαο. 

ηηο 21 Μαΐνπ, ν ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ Καιιέξγεο, πξνσζνχζε ην έγγξαθν 

240 ηνπ πξνμέλνπ Διιαζψλαο, φπνπ ζηελ ηειεπηαία παξάγξαθφ ηνπ πεξηείρε λχμεηο 
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πεξί νξγαλσκέλνπ θαηαζθνπηθνχ δηθηχνπ ησλ Οζσκαλψλ ζηελ Θεζζαιία θαη 

παξαθαινχζε ην λνκάξρε, γηα άκεζεο ελέξγεηεο θαη ζπλερή ελεκέξσζή ηνπ ζρεηηθά 

κε ην δήηεκα.
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ηηο 27 θαη 28 Μαΐνπ 1910, ην ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ ελεκέξσλε  ηε 

Ννκαξρία Λάξηζαο, γηα ηελ πξφζεζή ηνπ, λα έιζεη ζε ζπλελλφεζε κε ην ππνπξγείν 

Δζσηεξηθψλ ψζηε λα δηαηαρζεί ην αξρεγείν ηεο Υσξνθπιαθήο λα ζπλεξγαζηεί θαη λα 

ππνζηεξίμεη θάζε ελέξγεηα ησλ λνκαξρηαθψλ επηηειείσλ, γηα ηελ αλαθάιπςε θαη 

αληηκεηψπηζε ερζξηθψλ θαηαζθνπηθψλ ελεξγεηψλ θαη γηα ηελ πξφιεςε ζρεκαηηζκνχ 

θαη δξάζεο ερζξηθψλ, ελφπισλ ζσκάησλ, ζηελ ειιελνηνπξθηθή κεζφξην.
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Ο Ννκάξρεο Αξγπξφπνπινο, ζηηο 2 επηεκβξίνπ 1910, ελεκέξσλε ην πνιηηηθφ 

ηκήκα ηνπ ππνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ γηα ηηο ελέξγεηεο ηνπ Σνχξθνπ Πξνμέλνπ ζηε 

Λάξηζα. ηα ηέιε ηνπ Απγνχζηνπ, είρε θαηέβεη ζην ιηκάλη ηνπ Βφινπ φπνπ θαη 

πξνππιαθίζηεθε απφ πνιίηεο, θαζψο έγηλε αληηιεπηφο λα παξαθνινπζεί ηελ 

εθθφξησζε ελφο αηκνπινίνπ. Γηα θαιή ηνπ ηχρε, επελέβε ε αζηπλνκία θαη ηνλ 

αλάγθαζε λα απνρσξήζεη. Πάλησο, ήηαλ ζχλεζεο θαηλφκελν, γηα ηνλ Σνχξθν 

δηπισκάηε, λα κεηαθηλείηαη λχρηα, αιιάδνληαο άκαμεο θαη λα έρεη πνιχ 

ζπγθεθξηκέλε ζπλνδεία ζηηο πεξηπιαλήζεηο ηνπ. πλήζηδε λα επηζθέπηεηαη ηα 

νρπξσκαηηθά έξγα, φπνπ ζπλαληνχζε ζπλδέζκνπο ηνπ θαη αληάιιαζζε πιεξνθνξίεο. 

Ζ επηηειηθή ππεξεζία ηεο λνκαξρίαο, παξείρε, ζπλερψο, ελεκέξσζε ζην λνκάξρε θαη 

ν ίδηνο είρε πξνρσξήζεη πνιιάθηο ζε δηαβήκαηα ελάληηα ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, ε 

νπνία, αξθεηά ζπρλά πξνθαινχζε θαη ηελ αγαλάθηεζε ηεο θνηλήο γλψκεο ηεο 

Λάξηζαο. Όζηεξα απφ ην ηειεπηαίν ζπκβάλ ζην Βφιν, ν Αξγπξφπνπινο δεηνχζε γηα 

ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνμέλνπ, λα δηαηαρζεί ε ηνπηθή Αζηπλνκηθή Γηεχζπλζε γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε ηαθηηθνχ θξνπξνχ ζηελ είζνδν ηνπ πξνμελείνπ, ν νπνίνο ζα είρε δηηηφ 

ξφιν θαη παξαθνινχζεζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πξνμέλνπ.
302

 

Μία εβδνκάδα αξγφηεξα, κε επηζηνιή ηνπ, ν ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ 

Γεκήηξηνο Καιιέξγεο, ελέθξηλε ηελ ηνπνζέηεζε, ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξνπξνχ ζηελ 
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 ΤΓΗΑ, ΑΚΤ, 1910/ΑΑΚ/Ε, Αξ. Πξση. 1236, ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ Καιιέξγεο πξνο Ννκάξρε 

Λαξίζεο Αξγπξφπνπιν, Αζήλα, 28 Μαΐνπ 1910 & ΤΓΗΑ, ΑΚΤ, 1910/ΑΑΚ/Ε, Αξ. Πξση. 1219, 

ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ Καιιέξγεο πξνο Ννκαξρία Λαξίζεο, Αζήλα, 27 Μαΐνπ 1910 

302
 ΤΓΗΑ, ΑΚΤ, 1910/ΑΑΚ/Ε, Αξ. Πξση. 2560, Ννκάξρεο Λαξίζεο Αξγπξφπνπινο πξνο ππνπξγφ 

Δμσηεξηθψλ Καιιέξγεο, Λάξηζα, 7 επηεκβξίνπ 1910 
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είζνδν ηνπ Σνπξθηθνχ Πξνμελείνπ, ελψ ζα θξφληηδε θαη γηα ηελ απφζπαζε έθηππνπ 

αζηπλνκηθνχ γηα ηελ παξαθνινχζεζε, εθ ηνπ καθξφζελ, θάζε θίλεζεο ή εθδξνκήο 

ηνπ μέλνπ δηπισκάηε, ππφ ηε δηθαηνινγία ηεο πξνζηαζίαο θαη ηεο αζθάιεηάο ηνπ.
303

 

Ζ είζνδνο ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ ζηα πνιηηηθά πξάγκαηα ηεο ρψξαο θαη νη 

ρεηξηζκνί ηνπ, επαλαπξνζδηφξηζαλ ηελ ειιεληθή ζηξαηεγηθή πάλσ ζηα 

επεηξνκαθεδνληθά, θξεηηθά θαη επξχηεξα βαιθαληθά δεηήκαηα. Μέρξη ηελ 

θαηάιιειε ζηηγκή, επέκεηλε ζηελ άπνςή ηνπ, λα κελ παξαζπξζεί ζε άθαηξεο θαη 

επηθίλδπλεο πξσηνβνπιίεο, ελάληηα ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία θαη έζεζε 

πξνηεξαηφηεηά ηνπ ηε δηπισκαηηθή θαη ζηξαηησηηθή ελίζρπζε ηεο ρψξαο.  

Ζ ειιελνβνπιγαξηθή πξνζέγγηζε απνηεινχζε κνλφδξνκν ζην δηπισκαηηθφ 

παηρλίδη,
304

 παξ‟ φιε ηελ πξντζηνξία θαη ην ελδερφκελν πνιηηηθφ θφζηνο, κίαο ηέηνηαο 

απφθαζεο. Ήδε, απφ ην θζηλφπσξν ηνπ 1910, είραλ μεθηλήζεη νη κπζηηθέο ζπλνκηιίεο 

κεηαμχ Αζήλαο θαη φθηαο, αλ θαη ε παξαδνμφηεηα ηνπ εγρεηξήκαηνο απηήο ηεο 

πξνζέγγηζεο, δελ θάλεθε λα πείζεη γηα ηελ επηηπρία ηνπ, ηνπο Δπξσπαίνπο 

δηπισκάηεο.
305

  

Ζ δηαβαιθαληθή πξνζέγγηζε
306

 πξνυπέζεηε ηνλ εθζπγρξνληζκφ
307

 ησλ 

ελφπισλ δπλάκεσλ ηεο ρψξαο θαη ζε εμνπιηζκφ θαη ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ 

                                                           
303

 ΤΓΗΑ, ΑΚΤ, 1910/ΑΑΚ/Ε, Αξ. Πξση. 2960, ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ Καιιέξγεο πξνο Ννκαξρία 

Λαξίζεο, Αζήλα 8 επηεκβξίνπ 1910 

304
 Ο Βεληδέινο, ζε έλα πξψηκν ζηάδην ήηαλ ζεηηθά δηαθείκελνο πξνο ηελ πξννπηηθή αλαγέλλεζεο θαη 

εμέιημεο ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. Παξ‟ φια απηά, εμ‟ αηηίαο ηεο, ζπλερψο, απμαλψκελεο 

λενηνπξθηθήο πξνθιεηηθφηεηαο θαη ηνπ εζληθηζηηθνχ ηεο πξνζαλαηνιηζκνχ, δήισλε πσο ε πξνζέγγηζε 

Διιήλσλ θαη ιαβηθψλ ιαψλ, ζα θαζίζηαην αλαγθαία, ελψπηνλ ηνπ θνηλνχ ερζξνχ θαη πσο ηε 

ζεσξνχζε κία πξσηνβνπιία πνπ  ήηαλ δηαηεζεηκέλνο λα πάξεη αδηαθνξψληαο γηα ην πνιηηηθφ θφζηνο. 

βνιφπνπινο Κσλζηαληίλνο, Ζ Διιεληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή, ζει. 65 - 66 

305
 Δλεπεθίδεο Πνιπρξφλεο, Ζ Γόμα θαη ν Γηραζκόο 1908 – 1918, Από ην κπζηηθά αξρεία Βηέλλεο, 

Βεξνιίλνπ, Βέξλεο, 2
ε
 έθδνζε, Δθδνηηθφο Οίθνο . Η. Εαραξφπνπινο, Αζήλα, 1992, ζει. 161 - 162 

306
 Ζ θνηλή απεηιή πνπ ζηαδηαθά ζπλέζηεζε γηα ηνπο βαιθαληθνχο ιανχο ε εζληθηζηηθή πνιηηηθή ηνπ 

Νενηνπξθηθνχ Κνκηηάηνπ, κεηά ηελ επαλάζηαζε ησλ Νενηνχξθσλ ην 1908, νδήγεζε ζηε ζχκπηπμε 

ελφο επξχηεξνπ βαιθαληθνχ κεηψπνπ, πνπ έιαβε ζάξθα θαη νζηά κέζα απφ ηελ ππνγξαθή κηαο ζεηξάο 

ζπκκαρηψλ, ζέηνληαο ζην ζηφραζηξφ ηνπο ηε δηαηψληζε ηεο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο θαη ηδηαίηεξα 

ηε καθξνεκέξεπζή ηεο ζηα επξσπατθά εδάθε ηεο. Γνξδαλάο ηξάηνο N., "Βαιθαληθά χκθσλα 

Φηιίαο, 1912-1941", Δηαηξεία Μαθεδνληθψλ πνπδψλ, Βαιθάληα, 1913-2011: Δθαηό Υξόληα Θύειιεο 

θαη Υίκαηξεο, Δθδνηηθφο Οίθνο Αδειθψλ Κπξηαθίδε, Θεζζαινλίθε 2012, ζει. 119-126. 

307
 Ο Βεληδέινο, φπσο αλαθέξακε, αλέιαβε ν ίδηνο ηα ππνπξγεία ηξαηησηηθψλ θαη Ναπηηθψλ θαη 

θαηέζηεζε ηε βειηίσζε ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, έλαλ απφ ηνπο θπξηφηεξνπο ζηφρνπο ηνπ, θαζψο είρε 
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δπλακηθνχ.
308

 Οη πξψηκεο πξσηνβνπιίεο ηνπ Θενηφθε, είραλ ζέζεη ηα εμνπιηζηηθά 

δεηήκαηα ζε κία πξψηκε βάζε θαη ν Βεληδέινο, χζηεξα απφ φζα είραλ πξνεγεζεί, 

                                                                                                                                                                      
δεζκεπζεί γη‟ απηφ ζηνπο αμησκαηηθνχο, πνπ είραλ βνεζήζεη ηελ αλάδεημή ηνπ ζηελ Διιεληθή πνιηηηθή 

ζθελή. Οπσζδήπνηε ε ελίζρπζε ησλ Διιεληθψλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, έβξηζθε ζχκθσλα φια ηα 

πνιηηηθά θφκκαηα, θαζψο νη Βαιθαληθέο ρψξεο αιιά θαη ε Σνπξθία, ήδε, επηδίδνληαλ ζε 

αμηνζεκείσηεο εμνπιηζηηθέο ελέξγεηεο, αθνινπζψληαο ην ξπζκφ ησλ Μεγάισλ Δπξσπατθψλ 

Γπλάκεσλ. Γηέβιεπε, επίζεο, φηη ε εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο Διιάδαο, είρε εμαζζελήζεη αξθεηά θαζψο 

ηεο έιεηπε ε ηζρχο ησλ φπισλ. Ζ θπβέξλεζε Γξαγνχκε είρε ειαηηψζεη ηηο δεκφζηεο δαπάλεο ζε 140 

εθαηνκκχξηα δξαρκέο ην 1910, θάλνληαο νηθνλνκίεο. Σα ζπλνιηθά έζνδα ηνπ θξάηνπο έθηαλαλ 

πεξίπνπ 175.600.000 δξαρκέο. Ο Κνξνκειάο (ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ζηελ πξψηε θπβέξλεζε 

Βεληδέινπ) βειηίσζε ηελ θαηάζηαζε. Σα έζνδα ήηαλ 240.100.000 δξαρκέο, ελψ ηα έμνδα κφλν 

181.300.000. Έηζη, ζην δηάζηεκα 1910-1911 πξνέθπςε πιεφλαζκα πάλσ απφ 94 εθαηνκκχξηα. 

Δπφκελν ήηαλ, λα απμεζνχλ ζεκαληηθά ηα θνλδχιηα γηα ηα ππνπξγεία ηξαηησηηθψλ θαη Ναπηηθψλ, ζε 

ζπλδπαζκφ θαη κε ην δάλεην χςνπο 150.000.000 θξάγθσλ πνπ είρε ιάβεη ε ρψξα καο ην 1910. Σνλ 

Φεβξνπάξην ηνπ 1912, ε Βνπιή ςήθηζε ην ζρέδην πνπ είρε ππνβιεζεί γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε ηνπ 

ειιεληθνχ ζηξαηνχ ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν: 

1. Καηαξγήζεθαλ φιεο νη βαζηθέο κφληκεο κνλάδεο. 

2. Ζ Διιάδα δηαηξέζεθε ζε ηέζζεξηο ζηξαηησηηθέο πεξηθέξεηεο, θαζεκία απφ ηηο νπνίεο ζα πξνκήζεπε 

κία κεξαξρία ζε θαηξφ εηξήλεο θαη δχν ζε θαηξφ επηζηξάηεπζεο. 

3. Σν κφληκν ζηξάηεπκα ζα απνηεινχληαλ απφ δψδεθα ζπληάγκαηα πεδηθνχ, έμη επδσληθά ηάγκαηα, 

ηξία ζπληάγκαηα ηππηθνχ, ηέζζεξα ζπληάγκαηα πεδηλψλ ππξνβνιαξρηψλ, δχν ζπληάγκαηα νξεηλψλ 

ππξνβνιαξρηψλ, κία κνίξα βαξέσλ ππξνβφισλ θαη δχν ζπληάγκαηα κεραληθνχ. 

4. Απμήζεθε ν αξηζκφο ησλ εθέδξσλ θαη ησλ δνθίκσλ αμησκαηηθψλ. 

Ο Βεληδέινο πξνζπάζεζε λα θξαηήζεη απηφλ ηνλ ζηξαηφ καθξηά απφ ηελ πνιηηηθή θαη θξφληηζε λα 

γίλνληαη νη ηνπνζεηήζεηο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηα δηαζέζηκα πξνζφληα ησλ ζηειερψλ ηνπ. 

Δπέκεηλε λα επαλέιζνπλ ζην ζηξάηεπκα νη πξίγθηπεο θαη λα δηνξηζηεί ν δηάδνρνο ζηε ζέζε ηνπ γεληθνχ 

επηζεσξεηή, κέηξν ειάρηζηα δεκνθηιέο, ην νπνίν φκσο ν Βεληδέινο επέβαιε ζηε Βνπιή. Δπαλέθεξε 

ζηελ ελεξγφ ππεξεζία ηνλ Η. Μεηαμά θαη απνθπιάθηζε ηνλ Α. Καιίλζθε θαη ηνπο ηέζζεξεηο 

θαηψηεξνπο αμησκαηηθνχο ηνπ ηππηθνχ, πνπ είραλ ζπιιεθζεί, θαηά ηελ επαλάζηαζε ζην Γνπδί. 

Ησάλλνπ Κπξηάθνο, «Ζ αλαδηνξγάλσζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο ελ φςεη ησλ Βαιθαληθψλ Πνιέκσλ, 

1912-1913», ΓΔΔΘΑ, εκεξνκελία πξφζβαζεο 23/05/2018, http://www.geetha.mil.gr/media/1.vima-ell-

strat-skepsis/ergasies-spoudastvn-valkanikoi-polemoi/ioannou.pdf  

308
 Χο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1912, ν Βεληδέινο αχμεζε ηελ εθηηκψκελε αξηζκεηηθή ηζρχ, ηνπ, ελ 

επηζηξαηεχζεη, ζηξαηνχ, ζε 148.136 αμησκαηηθνχο θαη ζηξαηηψηεο, πνπ ήηαλ εμνπιηζκέλνη κε 115.000 

ηνπθέθηα ηχπνπ Mannlicher (κε 90 εθαηνκκχξηα θπζίγγηα) θαη 112.000 ηνπθέθηα παιαηνχ ηχπνπ (κε 

20 εθαηνκκχξηα θπζίγγηα). Ο ζηξαηφο δηέζεηε 144 ηαρέα ηειεβφια (κε 136.000 νβίδεο) θαη 36 νξεηλά 

ηειεβφια (κε 35.000 νβίδεο). Τπήξραλ ζηνιέο γηα 125.000 άλδξεο θαη είραλ παξαγγειζεί θη άιιεο. 

Ίζσο λα ππήξρε κία δφζε αιήζεηαο ζηε δήισζε ηνπ δηαδφρνπ, φηη ηα γπκλάζηα πνπ έγηλαλ ηνλ Μάην – 

Ηνχλην 1912, κε ζπκκεηνρή 18.000 αλδξψλ, έδεημαλ φηη ν ζηξαηφο, δελ βξηζθφηαλ ζε ηφζν πςειφ 

http://www.geetha.mil.gr/media/1.vima-ell-strat-skepsis/ergasies-spoudastvn-valkanikoi-polemoi/ioannou.pdf
http://www.geetha.mil.gr/media/1.vima-ell-strat-skepsis/ergasies-spoudastvn-valkanikoi-polemoi/ioannou.pdf
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έπξεπε λα θηάζεη ζε κία απφθαζε, δειαδή κε πνηα Γχλακε ζα ζπλδεφηαλ ε ηχρε ησλ 

ελφπισλ δπλάκεσλ ηεο ρψξαο. 

Έρνπλ γξαθηεί πνιιά ζρεηηθά κε ηελ απφθαζε ηνπ Βεληδέινπ λα εκπηζηεπηεί 

ηελ Αγγιία γηα ην λαπηηθφ θαη ηε Γαιιία γηα ην ζηξαηφ μεξάο θαζψο θαη γηα ηηο 

αληηδξάζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ Γηαδφρνπ, ην νπνίν πξνηηκνχζε ηε γεξκαληθή 

ζρνιή πνιέκνπ. Ζ πξφζδεζε ζηνλ νξγαληζκφ ηεο ηξηπιήο ζπλελλφεζεο εκπεξηείρε 

αξθεηά ξίζθα, φκσο ζίγνπξνο γηα ηελ επηινγή ηνπ ν Βεληδέινο, παξά ηηο αληηδξάζεηο, 

δελ άθεζε θαλέλα πεξηζψξην ακθηζβήηεζεο ηεο απφθαζήο ηνπ. Σαπηφρξνλα κε ηνλ 

ηαθηηθφ ζηξαηφ, μεθίλεζαλ λα ελδπλακψλνληαη θαη νη δπλάκεηο ησλ αληάξηηθσλ 

                                                                                                                                                                      
επίπεδν, φζν ηξία ρξφληα λσξίηεξα. Χζηφζν, δελ είραλ ηελ ίδηα γλψκε νη μέλνη παξαηεξεηέο, νη νπνίνη 

εμέθξαζαλ ηελ άπνςε φηη ν ζηξαηφο ήηαλ ηθαλνπνηεηηθήο καρεηηθφηεηαο. Απηφ νθεηιφηαλ ζε κεγάιν 

βαζκφ ζην έξγν πνπ είρε επηηειέζεη ε γαιιηθή ζηξαηησηηθή απνζηνιή κε επηθεθαιήο ην ζηξαηεγφ 

Eydoux, ν νπνίνο είρε έιζεη ζηελ Διιάδα ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1911. Βξίζθνληαο φηη νη αλψηαηνη 

αμησκαηηθνί ήηαλ πνιχ ρακεινχ επηπέδνπ θαη φηη έιεηπαλ, ζρεδφλ, παληειψο, απφ ην ζηξάηεπκα νη 

θαιά εθπαηδεπκέλνη επηηειάξρεο, ν Γάιινο ζηξαηεγφο έζηεηιε αξθεηνχο θαηψηεξνπο αμησκαηηθνχο 

ζηε Γαιιία γηα εθπαίδεπζε. Ίδξπζε, επίζεο, κία ζρνιή επηηειψλ θαη ζηξαηησηηθέο ζρνιέο γηα ηα 

δηάθνξα φπια. Δπίζεο, απφ ηελ Αγγιία έθηαζε κία απνζηνιή απφ αμησκαηηθνχο ηνπ λαπηηθνχ, κε 

επηθεθαιήο ηνλ λαχαξρν Tufnell. Ο αμησκαηηθφο απηφο ήξζε ζηελ Διιάδα ην Μάην ηνπ 1911 θαη ηνλ 

Ηνχιην ηνπ 1912 δηνξίζηεθε αληηλαχαξρνο, αξρεγφο ηνπ ειιεληθνχ ζηφινπ. ε ζπλεξγαζία κε ην 

ειιεληθφ ππνπξγείν Ναπηηθψλ ίδξπζε ζρνιέο ππξνβνιεηψλ, ζεκαησξψλ, ηνξπηιεηψλ θαη 

αλακφξθσζε ην ζχζηεκα ηεο εθπαίδεπζεο, ησλ λαπηηθψλ δνθίκσλ. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο 

πεξηφδνπ, αλαδηνξγαλψζεθε θαη ην ειιεληθφ πνιεκηθφ λαπηηθφ. Άιισζηε, θαηά ηνλ Ά Βαιθαληθφ 

Πφιεκν ην ζρεηηθά, ηζρπξφ, ειιεληθφ πνιεκηθφ λαπηηθφ, πξνζείιθπζε ηε ζπκκαρία ησλ ηζρπξψλ 

πεδηθψλ δπλάκεσλ ηεο Βαιθαληθήο Υεξζνλήζνπ (εξβία, Βνπιγαξία) θαηά ησλ Οζσκαλψλ. 

Αμησκαηηθνί ηνπ λαπηηθνχ ζηάιζεθαλ γηα εθπαίδεπζε ζηελ Αγγιία. Σν θαινθαίξη ηνπ 1912 ν ζηφινο, 

πνπ ην θζηλφπσξν εληζρχζεθε κε έλα ππνβξχρην («Γειθίλ»), έμη αληηηνξπηιηθά θαη ηέζζεξα 

εμνπιηζκέλα αηκφπινηα ηεο γξακκήο, άξρηζε κία ζεηξά απφ απαηηεηηθέο εθπαηδεπηηθέο αζθήζεηο. Ζ 

κεγάιε θαηαλάισζε, φκσο, θάξβνπλνπ θαη ππξνκαρηθψλ πξνθάιεζε ζηε Βνπιή θαηαθξαπγή απφ ηελ 

πιεπξά ηεο αληηπνιίηεπζεο. Δπίζεο, είραλ παξαγγειζεί θαη άιια ζθάθε -έλα ζσξεθηφ, δχν 

αληηηνξπηιηθά θαη έμη ηνξπηινβφια. Έηζη ινηπφλ, ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1912 (δειαδή ζηνλ πξψην κήλα 

ηνπ Α΄ Βαιθαληθνχ Πνιέκνπ) ν ειιεληθφο ζηφινο απνηειείην απφ: έλα ζσξαθηζκέλν θαηαδξνκηθφ 

(«Αβέξσθ»), ηξία ζσξεθηά («Όδξα», «πέηζαη», «Φαξά», παιαηά ζθάθε πνπ είραλ πιεκκειψο 

ζπληεξεζεί), έμη βαξηά θαη νθηψ ειαθξά αληηηνξπηιηθά, ηέζζεξα ηνξπηινβφια, νθηψ θαλνληνθφξνπο, 

ηέζζεξα εμνπιηζκέλα αηκφπινηα ηεο γξακκήο, έλα ππνβξχρην θαη άιια κηθξφηεξα ζθάθε. Σέινο, 

ζεκαληηθφο αξηζκφο ππεξσθεαλίσλ είραλ κεηαηξαπεί, απφ ηνλ Tufnell, ζε βνεζεηηθά θαηαδξνκηθά γηα 

λα εθηεινχλ λενςίεο ζε μέλα εκπνξηθά πινία, πνπ θαηέπιεαλ ζε νζσκαληθά ιηκάληα θαηά ηελ 

πνιεκηθή πεξίνδν. Ibid. 
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ζσκάησλ, θαζψο ε θαηάζηαζε είρε μεθηλήζεη λα δπζθνιεχεη μαλά ζηε καθεδνληθή 

θαη επεηξσηηθή χπαηζξν. Ζ ζηξαηεγηθή ρξεζηκφηεηα ησλ ζσκάησλ απηψλ ζηνλ 

επεξρφκελν πφιεκν, πνπ δηαγξαθφηαλ, ήδε, απφ ηηο αξρέο ηνπ 1911, θπξίσο σο 

αληρλεπηέο θαη ηρλειάηεο ζα ήηαλ δσηηθήο ζεκαζίαο.
309

 

Ήδε απφ ην 1909, ην ππνπξγείν ηξαηησηηθψλ, ηνπ νπνίνπ ηνλ ππνπξγηθφ 

ζψθν θαηείραλ νη πξσζππνπξγνί Θενηφθεο θαη Μαπξνκηράιεο ζηηο πξσζππνπξγηθέο 

ηνπο ζεηείεο, είρε μεθηλήζεη ζηξαηεγηθνχο ζρεδηαζκνχο ζε ζπλεξγαζία κε ην 

ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ· φπσο θαίλεηαη, απφ έλα ζχλνιν επηζηνιψλ, ην ππνπξγείν 

ηξαηησηηθψλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Γεληθφ Δπηηειείν ηξαηνχ, δεηνχζε απφ ην 

ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ, αληίγξαθα απφ εζλνγξαθηθνχο θαη νδνγξαθηθνχο ράξηεο, 

ηνπο νπνίνπο είρε ζπληάμεη ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ν ζηξαηησηηθφο αθφινπζνο ηεο 

Βαζηιηθήο Πξεζβείαο, πληαγκαηάξρεο Κνληνγηάλλεο.
310

 

Ζ ζηξαηησηηθή θαηαζθνπεία εληαηηθνπνηήζεθε απφ ην 1911 θαη κεηέπεηηα, 

θαζψο ην ππνπξγείν ηξαηησηηθψλ είρε ήδε δεηήζεη απφ ην ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ 

ζηα ηέιε ηνπ 1910, λα δηαηαρζνχλ νη πξνμεληθέο αξρέο, Διαζζφλαο, Θεζζαινλίθεο, 

Μνλαζηεξίνπ, Ησαλλίλσλ, εξξψλ, θνπίσλ, Απιψλα, Γπξξαρίνπ, Αξγπξνθάζηξνπ, 

Βεξαηίνπ, Πξεβέδεο, Καβάιαο, Γεδεαγάηο (Αιεμαλδξνχπνιε), Ραηδεζηνχ θαη 

κχξλεο, λα πξνβνχλ ζηελ νξγάλσζε ζπζηεκαηηθψλ ππεξεζηψλ ζπιινγήο 

ζηξαηησηηθψλ πιεξνθνξηψλ, ζπκκνξθσκέλσλ κε ηηο επηηαγέο θαη ηηο νδεγίεο ηνπ 

ππνπξγείνπ. Καζφηη, νη πξνμεληθέο πεξηθέξεηεο Θεζζαινλίθεο, Μνλαζηεξίνπ, 

Διαζζφλαο θαη θνπίσλ παξνπζίαδαλ κεγάιε ζηξαηησηηθή θίλεζε, ε ζχζηαζε 

εηδηθήο ππεξεζίαο πξαθηφξσλ θαη θαηαζθφπσλ, ηθαλή λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο επηηειηθήο ππεξεζίαο θάληαδε δσηηθήο ζεκαζίαο. 

Σν φιν εγρείξεκα θαηλφηαλ εμαηξεηηθά θνζηνβφξν, γη‟ απηφ ην ππνπξγείν 

Δμσηεξηθψλ, θαινχληαλ λα ζηεξίμεη νηθνλνκηθά θαη λα ζέζεη ηηο βάζεηο γηα ηελ 

επηηπρία ηνπ, ψζηε, θαη ζε πεξίπησζε δηαθνπήο δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ κε ηελ 

Σνπξθία θαη αλάθιεζεο ησλ δηπισκαηηθψλ πξαθηφξσλ, ε ππεξεζία λα ζπλέρηδε 
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 βνιφπνπινο Κσλζηαληίλνο, «Ζ είζνδνο ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ ζηελ πνιηηηθή δσή ηεο 

Διιάδνο θαη νη εζσηεξηθέο εμειίμεηο απφ ην ηέινο ηνπ 1909 σο ην 1912», Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνύ 

Έζλνπο, Νεόηεξνο Διιεληζκόο από ην 1881 έσο ην 1913, ζει. 278 - 279 
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απξφζθνπηα ην έξγν ηεο. Σέινο, δεηνχζε ηνλ νξηζκφ ζπγθεθξηκέλνπ θξππηνγξαθηθνχ 

ιεμηθνχ γηα επηθνηλσλία ησλ πξνμεληθψλ αξρψλ κε ην επηηειείν.
311

  

Ο ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ, ζε πξνζσπηθή ηνπ απάληεζε, δερφηαλ, κεηά πάζαο 

πξνζπκίαο, ηελ πξφηαζε απηή θαη φξηδε σο ιεμηθφ επηθνηλσλίαο ην Κξππηνγξαθηθφ 

Λεμηθφ ηνηρείν Κ‟. Αθνπγγξαδφηαλ ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο θαη επηηπρίαο ηέηνηνπ 

είδνπο επηηειηθήο ππεξεζίαο, φκσο, ζεσξνχζε πσο ε ζηειέρσζή ηεο, απφ ζηειέρε 

ησλ πξνμεληθψλ αξρψλ, ζα ήηαλ εμαηξεηηθά ρξνλνβφξα θαη θνζηνβφξα. Αληηπξφηεηλε 

ινηπφλ, ηελ επηινγή θαη ηελ πξνεηνηκαζία ζηειερψλ θαη πξαθηφξσλ, απφ ηηο ηάμεηο 

ηνπ ζηξαηνχ θαη ηνπ λαπηηθνχ. Ζ επηινγή απηή ζα έπξεπε λα γίλεη αλάκεζα ζηνπο 

ιεπηφηεξνπο, εππξεπέζηεξνπο θαη ερέκπζνπο αμησκαηηθνχο, κε απζηεξή πξνυπφζεζε 

ηελ εθκάζεζε ηεο ηνπξθηθήο γιψζζαο θαη ηελ ρξήζε απηήο γηα ηε δηακνλή ζηελ 

Σνπξθία. Χο θαηψηεξα ζηειέρε, ζα εληάζζνληαλ, θπξίσο, ληφπηνη θαηάιιεια 

κπεκέλνη ζηνλ εζληθφ ζθνπφ, κε θχξην ζηφρν ηε θξνληίδα θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο 

ππεξεζίαο. Κιείλνληαο, επεζήκαηλε ηελ αλαγθαηφηεηα απφιπηεο ζπγθέληξσζεο ησλ 

ζηειερψλ απηψλ ζηηο αλάγθεο ηεο επηηειηθήο ππεξεζίαο, απφ ηε ζηηγκή ηεο 

εγθαηάζηαζήο ηνπο, θαη ζηελ «πξνζηαζία» ηνπο απφ δεπηεξεχνπζεο δηαηαγέο θαη 

νδεγίεο, πέξα απφ ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ, ψζηε λα κελ θηλεζνχλ νη ππνςίεο ησλ 

αξρψλ.
312

 Ζ επηζεκνπνίεζε απηήο ηεο δηεξγαζίαο, έγηλε κε ηελ επίζεκε δηαηαγή 

ζχζηαζεο ηεο επηηειηθήο ππεξεζίαο, κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 23225,
313

 πξνο ηα 

αλαθεξζέληα πξνμελεία, ζηηο 16 Γεθεκβξίνπ 1910.
314
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πιεξνθνξίεο. Ο κφλνο ηξφπνο, γηα ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ, ήηαλ ε δσξνδνθία θαη ε εμαγνξά 

πξνζψπσλ, φκσο, ηα νηθνλνκηθά ηνπ πξνμελείνπ δελ πξνυπέζεηαλ αμηφινγεο επηηπρίεο θαη ζε απηφλ 
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Ζ θαηαζθνπηθή δηεξγαζία είλαη κία δηαδηθαζία ζηελ νπνία, δελ είλαη δπλαηφλ, 

λα εθεζπράδεη θαλείο, φζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ 

πιεξνθνξηψλ. Απηή ηε ζπλερή πξνζπάζεηα γηα εμέιημε, ηελ είδακε κέζσ νδεγηψλ, 

δηαηαγψλ θαη ζηε ηαθηηθή ελαιιαγή θξππηνγξαθηθψλ ιεμηθψλ. ηηο αξρέο ηνπ 1912, 

κία επηηξνπή ηνπ ππνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ππέβαιε ζηνλ ππνπξγφ, ζρεηηθή αλαθνξά, 

γηα ηελ πεξαηηέξσ δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ ε νπνία πξνέβιεπε: 

α) Σελ θαηάξγεζε θάζε απνζηνιήο αιιεινγξαθίαο ηνπ ππνπξγείνπ θαη ησλ 

Πξνμεληθψλ Αξρψλ κέζσ Απζηξηαθψλ Σαρπδξνκείσλ,
315

 β) Οη εκπηζηεπηηθνί 

θάθεινη λα δηαβηβάδνληαλ ζπγθνιιεκέλνη, κε ηνλ ηξφπν πνπ είρε ππνδείμεη ν 

Σκεκαηάξρεο θνο Γξαγνχκεο, γ) Σα εκπηζηεπηηθά εξκάξηα θαη ηα γξαθεία 

εκπηζηεπηηθήο αιιεινγξαθίαο έπξεπε λα αζθαιηζηνχλ κε κεηαιιηθά ειάζκαηα θαη 

θιείζξεο αζθαιείαο, δ) Οη εκπηζηεπηηθνί θάθεινη ζα έπξεπε λα ζπληάζζνληαη 

απζηεξά ζην Β‟ Πνιηηηθφ Σκήκα απφ ην ιηζνγξάθν ηεο κεραλήο Roneo, ε) Θα ήηαλ 

ρξήζηκν λα δεηεζεί απφ ην αξκφδην ππνπξγείν ε απφζπαζε ζθνπνχ, ν νπνίνο θαη ζα 

θξνπξνχζε, εμσηεξηθά, ην ππνπξγείν απφ ηηο 8 κ.κ. εσο ηηο 8 π.κ., ζη) ηελ ίδηα 

ινγηθή, ν δηνξηζκφο εζσηεξηθνχ θχιαθα, δ) Σα εκπηζηεπηηθά ηκήκαηα ζα έπξεπε λα 

θαζαξίδνληαη απφ ηηο 6 π.κ. έσο ηηο 8 π.κ. ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ θχιαθα, ε) Κάζε 

ππάιιεινο, ν νπνίνο ηειείσλε ηε βάξδηά ηνπ, ζα έπξεπε λα είλαη αλαγθαζκέλνο λα 

θιεηδψλεη ην ρψξν εξγαζίαο ηνπ θαη λα παξαδίδεη ζηνλ θχιαθα ην θιεηδί ηνπ, ν 

νπνίνο ζα ην θχιαζζε ζε εηδηθφ εξκάξην αζθαιείαο, ζ) Ζ δηεθπεξαίσζε ησλ 

εκπηζηεπηηθψλ θαθέισλ, ζα έπξεπε λα ιακβάλεη ρψξα, απζηεξά, ζηα εκπηζηεπηηθά 

ηκήκαηα θαη λα παξαδίδνληαη ζθξαγηζκέλνη νη θάθεινη απφ ηνλ εθάζηνηε 

δηεθπεξαησηή, η) Σα πξνο ηελ Α.Μ. ην Βαζηιέα, ηνλ θνλ Πξσζππνπξγφ, ηνλ θνλ 

Τπνπξγφ Δμσηεξηθψλ θαη ηελ Δπηηειηθή Τπεξεζία, απφξξεηα έγγξαθα θαη 

                                                                                                                                                                      
ηνλ ηνκέα. ΤΓΗΑ, ΑΚΤ, 1911/49.2, Αξ. Πξση. 6941 Β/48, Ησζήθ πξνο ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ, 
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ηειεγξαθήκαηα, ζα θνκίδνληαλ ζην εμήο κφλν απφ ηνλ θιεηήξα Γ. Κφξκαιε, ηα) 

Πξνβιεπφηαλ ε ζχληαμε απζηεξήο εγθπθιίνπ πξνο ηηο Πξεζβείεο θαη ηα Πξνμελεία 

γηα ηε δηαθχιαμε ησλ εκπηζηεπηηθψλ αξρείσλ θαη ησλ θξππηνγξαθηθψλ ιεμηθψλ, ηβ) 

Πξνβιεπφηαλ ε ζχληαμε ηεο παξαπάλσ εγθπθιίνπ, ζε αλσηέξα εζσηεξηθή δηάηαμε, 

ηγ) Ζ αιιεινγξαθία έπξεπε λα θνκίδεηαη κε θιεηήξα – πνδειάηε, ηδ) Ζ κεηαθνξά 

επίζεκσλ, εμσηεξηθψλ θαθέισλ απφ ην ππνπξγείν πξνο ην ηαρπδξνκείν θαη πίζσ, ζα 

έπξεπε λα γίλεηαη κέζα ζε ζάθνπο νη νπνίνη ζα ήηαλ αζθαιηζκέλνη κε θιεηδαξηά, ηε) 

Ζ επηηξνπή ζεσξνχζε επηθίλδπλε ηελ παξακνλή δεκνζηνγξάθσλ θαη πξνζψπσλ 

άζρεησλ πξνο ηελ ππεξεζία ζηα αλψηεξα παηψκαηα ηνπ ππνπξγείνπ, γη‟ απηφ θαη 

πξφηεηλε ηελ εμήο κεηαθνξά ηκεκάησλ: i) Σα δχν γξαθεία ηχπνπ ζα κεηαθέξνληαλ 

ζηε ζέζε ηνπ γξαθείνπ ηνπ Αθνινχζνπ ηνπ πκβαηηθνχ θαη ηνπ Σκεκαηάξρνπ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ, ii) Σν γξαθείν ηνπ Γηνηθεηηθνχ, ζα έπξεπε λα δηαηξεζεί ζε δχν γξαθεία, 

έλα γηα ηνλ ηκεκαηάξρε θαη έλα γηα ηνπο ππαιιήινπο, iii) Οη αθξνάζεηο ηνπ Β‟ 

Πνιηηηθνχ Σκήκαηνο ζα έπξεπε, ζην εμήο, λα ιακβάλνπλ ρψξα, εθεί φπνπ βξηζθφηαλ 

κέρξη πξφηηλνο ην Ληζνγξαθείν, iv) Σα κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή γξαθεία Σχπνπ, ζα 

έπξεπε λα δηαηεζνχλ ζην πκβαηηθφ, ηο) Σέινο, ε επηηξνπή, ππέβαιε θαη ηηο 

αθφινπζεο δχν επρέο: πξψηνλ, πξφηεηλε λα ππνβιεζεί ζηελ επφκελε ζχλνδν, λένο 

λφκνο γηα ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θιεηήξσλ θαη δεχηεξνλ, εηζεγήζεθε ηελ 

απφιπζε ηνπ θιεηήξα Γξεγνξίνπ Πνιηνπδάθε, θαζψο είρε επηδείμεη αδπλακία 

δηεθπεξαίσζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θαη αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά.
316

    

Σα ειιεληθά δίθηπα ζην γεσγξαθηθφ ρψξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ηεο εξγαζίαο 

καο, ζρεκαηνπνηνχληαη ζε δχν άμνλεο: ν πξψηνο, θάιππηε πιεξνθνξηαθά ηηο 

εμειίμεηο ζε έλα ηφμν ην νπνίν εθηεηλφηαλ απφ ηηο αθηέο ηηο Αδξηαηηθήο, έσο θαη ηε 

Μαχξε Θάιαζζα θαη ν δεχηεξνο, ζε έλα ηφμν απφ ηνλ Διιήζπνλην έσο ηε Γηψξπγα 

ηνπ νπέδ θαη ηα δχν ειιεληθά πξνμελεία ηνπ νπέδ θαη ηνπ Πνξη άτλη. ε απηφ ην 

δσηηθφ ρψξν γηα ηα ειιεληθά ζπκθέξνληα, ε ειιεληθή δηπισκαηηθή θαη ζηξαηησηηθή 

θαηαζθνπεία έδξαζε, ζχκθσλα πάληα κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλάο καο, αξθεηά 

απνηειεζκαηηθά, θξνληίδνληαο λα ελεκεξψλεη, ζπλερψο, ζρεηηθά κε ηηο θηλήζεηο 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, πνηφηεηαο θαη αμίαο πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ θαη ηηο ξνέο 

ησλ ππνινίπσλ πιεξνθνξηψλ. 
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πλερίδνληαο ην «ληφκηλν» γεγνλφησλ, ην θαινθαίξη ηνπ 1911, νιφθιεξε ε 

πξνζνρή ηεο Δπξψπεο ήηαλ ζηξακκέλε ζηε Βφξεην Αθξηθή. Ζ θξίζε ηνπ Αγαδίξ ζην 

Μαξφθν, αλάκεζα ζηε Γαιιία θαη ζηε Γεξκαλία
317

 θαη ν Ηηαινηνπξθηθφο Πφιεκνο 

ζηε Ληβχε,
318

 γέκηδαλ θαζεκεξηλά ηηο ζηήιεο ηνπ επξσπατθνχ ηχπνπ, κε ηηο εμειίμεηο 

λα σζνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ηα πξάγκαηα ζην μέζπαζκα ηνπ πνιέκνπ. Καη αλ ε 

θξίζε ζην Αγαδίξ εθηνλψζεθε, ζρεηηθά, αλαίκαθηα, αλάκεζα ζηηο Μεγάιεο 

Γπλάκεηο, ε ήηηα ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο πξφδηδε κία επθαηξία γηα δξάζε, 

ηελ νπνία ηα ελδηαθεξφκελα βαιθαληθά θξάηε δελ γηλφηαλ λα ηελ αθήζνπλ 

αλεθκεηάιιεπηε, εηδηθά απφ ηε ζηηγκή πνπ ην κέησπν ηνπ πνιέκνπ έθηαζε κέρξη θαη 

ηα Γσδεθάλεζα, ην ζχλνιν ησλ νπνίσλ θαηέιαβε ε ηηαιηθή πιεπξά, κέρξη ηεο 20 

Μαΐνπ ηνπ 1912. 

Ζ Διιάδα είρε ηελ θπβέξλεζε εθείλε, ε νπνία θαηάθεξε λα αλαιάβεη θαη λα 

δηεθπεξαηψζεη ηα ζρέδηα θαη ηνπο ζηξαηεγηθνχο ηεο ζηφρνπο. Ζ θπβέξλεζε απηή 

πξνέθπςε ζηηο 11/24 Μαξηίνπ 1912, κε κεγάιν ζξηακβεπηή ην θφκκα ηνπ Διεπζέξηνπ 

Βεληδέινπ, θαηαιακβάλνληαο 148 απφ ηηο 181 έδξεο. Απνιακβάλνληαο πεξηζζφηεξν 

απφ ηα 4/5 θνηλνβνπιεπηηθήο πιεηνςεθίαο, ν Βεληδέινο επηδφζεθε ζηε ζσζηή 

πξνεηνηκαζία ηεο ρψξαο, ιίγνπο κήλεο πξηλ ην μέζπαζκα ησλ πνιέκσλ. 

Ζ πξνζπάζεηα γηα κπζηηθφηεηα, ε νπνία «πεξηέζαιςε» ηε βαιθαληθή 

πξνζέγγηζε, ήηαλ εμαηξεηηθά ζεκαληηθή. Αλ θαη θήκεο, δηαξξνέο ζηνλ ηχπν θαη 

δηπισκαηηθέο πηέζεηο, δεκηνπξγνχζαλ κία ζρεηηθά, χπνπηε, αηκφζθαηξα, γχξσ απφ 

ηηο ζρέζεηο ησλ βαιθαληθψλ ιαψλ, ελ ηέιεη, ε έλνρε ζησπή θαη νη παξαπιαλεηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο εγεκφλσλ, πνιηηηθψλ θαη δηπισκαηψλ θαηάθεξαλ λα δεκηνπξγήζνπλ 

κία ζρεηηθή ζχγρπζε πιεξνθνξηψλ
319

 κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία απνθάιπςεο ηνπ 

απψηεξνπ ζθνπνχ ηεο βαιθαληθήο πξνζέγγηζεο. 
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Οη άμνλεο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο είραλ σο επίθεληξν ηε Βνπιγαξία ε νπνία 

ηξηκεξψο είρε θηάζεη ζε ζπκθσλία μερσξηζηά κε ηε εξβία, ηελ Διιάδα θαη ην 

Μαπξνβνχλην κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ θάζε ζπκθσλίαο ηελ ακπληηθή ζηήξημε ζε 

πεξίπησζε επίζεζεο ηξίηεο δχλακεο. πσο είλαη εχινγν ην δπζεπίιπην θνκκάηη ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ είρε λα θάλεη κε ηε δηαλνκή εδαθψλ, εηδηθφηεξα πάλσ ζην 

λεπξαιγηθφ ζέκα ηεο Μαθεδνλίαο.
320

 Οη ξαγδαίεο εμειίμεηο νδήγεζαλ ηειηθά ζηελ 

θήξπμε ηνπ πνιέκνπ ζηηο 4/17 Οθησβξίνπ 1912 θαη ζηνλ «ππέξ πάλησλ» αγψλα. 

Με ηελ θήξπμε ηνπ πνιέκνπ, θιίκα εζληθήο νκνςπρίαο θπξίεπζε ηελ Διιάδα 

θαη κέζα ζε έλα παλεγπξηθφ θιίκα ελζνπζηαζκνχ θαη ειπίδαο, μεθίλεζε ν πφιεκνο. Ο 

Κσλζηαληίλνο, αλέιαβε αξρηζηξάηεγνο, επηηειάξρεο ν Γαγθιήο, ν απνπληδάθεο 

ρξίζηεθε δηνηθεηήο ηεο ζηξαηηάο Ζπείξνπ θαη νη ινηπνί αμησκαηηθνί ηνπ θχθινπ ηνπ 

δηαδφρνπ, πήξαλ ηηο ππφινηπεο ζέζεηο ηνπ επηηειείνπ. Σελ θήξπμε ηνπ πνιέκνπ 

αθνινχζεζε ε επηζηξάηεπζε θαη ζχληνκα ηέζεθαλ ζηηο ππεξεζίεο ηνπ 

Αξρηζηξάηεγνπ Κσλζηαληίλνπ 120.000 ζηξαηηψηεο.
321

 Σν ζρέδην επηζηξάηεπζεο 

θξίζεθε επηηπρεκέλν, ν ζηξαηφο πξνήιαπλε πξνο Βνξξά θαη ηα θφκκαηα ζηήξημαλ, 

ζην ζχλνιφ ηνπο, ηελ πξνζπάζεηα ππφ ηνλ έλζεξκν θαη δηάρπην ελζνπζηαζκφ ηνπ 

ειιεληθνχ ιανχ. 

χκθσλα κε ην ζρέδην επίζεζεο
322

 ην ζχλνιν ηνπ ζηξαηεχκαηνο ζα 

κνηξαδφηαλ ζε δχν άληζα ηκήκαηα, ζηηο ζηξαηηέο Θεζζαιίαο θαη Ζπείξνπ. Ζ ζηξαηηά 

Θεζζαιίαο, ζπγθέληξσζε ηνλ θχξην φγθν ηνπ ζηξαηεχκαηνο, κε δηνηθεηή ηνλ δηάδνρν 

Κσλζηαληίλν θαη ζα αλαιάκβαλε ην θχξην βάξνο ησλ επηρεηξήζεσλ πξνο ηε 

Μαθεδνλία. Ζ ζηξαηηά Ζπείξνπ, κε δηνηθεηή ηνλ ζηξαηεγφ Κσλζηαληίλν απνπηδάθε 

θαη απνηεινχκελε απφ ζρεηηθά πεξηνξηζκέλν ζηξαηφ θαη πξνζσπηθφ, ζα αλαιάκβαλε 

δεπηεξεχνληα ξφιν, κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηεο ζηξαηηάο Θεζζαιίαο.
323

 

Οη πεξηπηψζεηο ζηε ζπιινγή θαη ζηε δηαρείξηζε ησλ πιεξνξνθηψλ αλάκεζα 

ζηε ηξαηηά Ζπείξνπ θαη ζηε ηξαηηά Μαθεδνλίαο, δηαθνξνπνηνχληαη ζε ζπλάξηεζε 

κε ηε  θχζε ηεο εμέιημεο ηεο θάζε εθζηξαηείαο. Ο θαηαηγηζηηθφο ξπζκφο, κε ηνλ 
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νπνίν επεηεχρζε ε εμφξκεζε θαη ε θαηάιεςε ηεο Θεζζαινλίθεο, δε ζπλάδεη κε ηνλ 

αξγφ θαη ζπγθξηηηθά, δπζθνιφηεξν, δξφκν πξνο ηελ θαηάιεςε ησλ Ησαλλίλσλ. πσο 

είλαη εχινγν, ε ηρλειαζία θαη ε αλίρλεπζε πεδίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθίλεζεο 

ησλ ζηξαηεπκάησλ θαη ηεο εμέιημεο ησλ καρψλ, δελ κπνξεί λα αληηθαηνπηξηζηεί, 

απνδνηηθά, ζε έλα ηζηνξηθφ/δηπισκαηηθφ αξρείν ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ θαζψο 

πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο ζα ήηαλ, πεξηζζφηεξν αζθαιέο, λα 

αλαδεηεζνχλ ζε ζηξαηησηηθά / επηηειηθά αξρεία.  

Έλα πνιχ πξσηφηππν θαη ελδηαθέξνλ πεξηζηαηηθφ πνιεκηθήο θχζεσο,  

αλεπξέζε ζε επηζηνιή ηνπ πξέζβε Γξππάξε απφ ην Πέξαλ, πξνο ην ππνπξγείν, φπνπ 

θαινχζε γηα ηελ άκεζε ελεκέξσζε ηνπ ζηξαηησηηθνχ αθνινχζνπ ηνπ ππνπξγείνπ 

ηξαηησηηθψλ κε ην ηειεγξάθεκά ηνπ. χκθσλα κε καξηπξία, γηαηξνχ εκπηζηνζχλεο 

ηνπ, Σνχξθνη ηαηξνί είραλ μεθηλήζεη ηαμίδη κε πξννξηζκφ ηα Ησάλληλα, κεηαθέξνληαο 

θαιιηέξγεηεο ηχθνπ θαη ρνιέξαο, κε ζθνπφ λα ηηο εμαπνιχζνπλ ζην ειιεληθφ 

ζηξαηφπεδν, θαινχζε ινηπφλ ζε άκεζε ελεκέξσζε ηνλ αξρεγφ ηεο ηξαηηάο Ζπείξνπ 

θαη ηελ άκεζε ιήςε απαξαίηεησλ κέηξσλ, θαηαδεηθλχνληαο, νπζηαζηηθά, ςήγκαηα 

βηνινγηθνχ πνιέκνπ, ν νπνίνο ζα έπαηξλε ηξνκεξέο δηαζηάζεηο, σο ηαθηηθή ζηνλ Α΄ 

Παγθφζκην Πφιεκν.
324

 

Έλα λέν θεθάιαην, ζηε ζπιινγή ζηξαηησηηθψλ πιεξνθνξηψλ, ήξζε λα αλνίμεη 

ε εηζαγσγή ηεο αεξνπνξίαο ζην ειιεληθφ ζηξάηεπκα. ηα πιαίζηα  ηεο κεηάθιεζεο 

ηεο γαιιηθήο ζηξαηησηηθήο απνζηνιήο, ηέζεθε ην δήηεκα δεκηνπξγίαο ππεξεζίαο 

πνιεκηθήο αεξνπνξίαο, ηελ νπνία ην ειιεληθφ ππνπξγείν ηξαηησηηθψλ έζπεπζε, 

πξνζχκσο, λα απνδερζεί
325

. O λενζχζηαηνο ιφρνο Αεξνπνξίαο ζηε Λάξηζα αθνχ 

έθηαζε ζε έλα αμηνπξεπέο επηρεηξεζηαθφ επίπεδν, μεθίλεζε απνζηνιέο αλαγλψξηζεο 

ζηα κέησπα ηεο Θεζζαιίαο θαη ηεο Μαθεδνλίαο, αθνινπζψληαο ηελ πξνέιαζε ηνπ 

ζηξαηνχ έσο θαη ηελ Κνδάλε. Μεηά ηελ επηηπρή θαηάιεςε ηεο Θεζζαινλίθεο απφ 

ηνλ ειιεληθφ ζηξαηφ θαη ηε κεηαηφπηζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ζην επεηξσηηθφ κέησπν, ε 

βάζε ηεο ειιεληθήο αεξνπνξίαο κεηαθέξζεθε ζηε Νηθφπνιε.
326

 Απφ εθεί, ηα ζηειέρε 
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ηνπ ιφρνπ, εθηεινχζαλ αλαγλσξηζηηθέο πηήζεηο ζε ρακειά χςε, κε πςειφ δείθηε 

θηλδχλνπ, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα θνκίδνπλ, φζν ην δπλαηφλ αθξηβέζηεξεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο αλάγθεο ηεο ειιεληθήο πιεπξάο, φζνλ αθνξά ηελ ηνπνγξαθία 

ησλ ερζξηθψλ νρπξψζεσλ θαη ηελ θαηαλνκή πξνζσπηθνχ, θαηά κήθνο ηνπ κεηψπνπ, 

κέρξη θαη ηελ ηειεπηαία επίζεζε, ε νπνία νδήγεζε θαη ζηελ απειεπζέξσζε ησλ 

Ησαλλίλσλ.
327

 

Ο δξφκνο γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο πφιεο, πεξλνχζε απφ ηε ακπληηθή 

νρπξσκαηηθή γξακκή ηνπ Μπηδαλίνπ, ε νπνία ζρεδηάζηεθε απφ γεξκαλνχο 

αμησκαηηθνχο θαη ζηελ νπνία, δέζπνδε, κία ζεηξά εμαηξεηηθά, θεθαιπκκέλσλ ζέζεσλ 

ππξνβνιηθνχ, νλφκαηη θχιια, ε νπνία θαζηζηνχζε αδχλαηε θάζε πξνζπάζεηα 

θαηάιεςεο ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ ,πξνμελψληαο ζεκαληηθέο απψιεηεο ζηηο ηάμεηο 

ηνπ. Οη εληνιέο απφ ην ζηξαηεγείν πξνο ηελ Ζπεηξσηηθή Δηαηξεία, έθαλαλ ιφγν γηα 

επηηαθηηθή αλάγθε ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηε θχιια θαη νη δηεξγαζίεο 

κέζα ζηελ Δηαηξεία, θαηέιεμαλ ζηελ πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ηνπ Νηθνιάθε 

Δθέληε.
328

 

Ο Νηθφιανο Υαληέιεο, ν κεηξνπνιίηεο Γεξβάζηνο θαη ν Αζαλάζηνο 

Σζεθνχξαο, θαηάθεξαλ λα νξγαλψζνπλ κία ζπλάληεζε κε ηνλ Δθέληε, φπνπ 

απνθάζηζαλ, ηε ρξήζε ηνπ ζπηηηνχ ηνπ Τπνπξνμέλνπ ηεο Γαιιίαο Ησάλλε Λάππα, σο 

βάζε, γηα ην δχζθνιν έξγν ηεο αλαπαξάζηαζεο ησλ νρπξψζεσλ ηνπ Μπηδαλίνπ. Γηα 

δχν ζπλερφκελα βξάδηα, ν Νηθνιάθεο Δθέληεο βξέζεθε ζην ζπίηη ηνπ Λάππα, φπνπ 

παξέδσζε ζηα ζηειέρε ηεο Δηαηξείαο, ην βαζηθφ θνκκάηη πνπ έιεηπε απφ ην ειιεληθφ 

ζηξαηεγείν, γηα ηελ επηηπρή εμέιημε ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπ, ηελ ηνπνγξαθία ησλ 

νρπξψλ ηεο γξακκήο ηνπ Μπηδαλίνπ.
329

 

Ζ ηειηθή επίζεζε βαζηζκέλε ζηα ζρέδηα ηνπ Δθέληε, δηέζπαζε ηελ ακπληηθή 

γξακκή ηνπ Μπηδαλίνπ θαη νδήγεζε ζηελ απειεπζέξσζε ησλ Ησαλλίλσλ, ζηηο 21 

Φεβξνπαξίνπ 1913, θιείλνληαο, έηζη, επηηπρψο, ηνλ θχθιν ηεο ζπκβνιήο ησλ δηθηχσλ 

                                                           
327

 Curlin S. James, «Ηπηάκελνη ζηε Νηθφπνιε», ζει. 304 

328
 Ο Νηθνιάθε Δθέληεο, ηνπ νπνίνπ ην πξαγκαηηθφ φλνκα, θαηά πάζα πηζαλφηεηα, ήηαλ Νηθφιανο 

Μηδαληδηφγινπ, αλήθε ζηνπο πνιινχο Έιιελεο νκνγελείο αμησκαηηθνχο ηνπ Σνπξθηθνχ ηξαηνχ ζηα 

Ησάλληλα, ππεξεηνχζε σο Λνραγφο (θαη΄ άιινπο σο Τπνινραγφο) ηνπ Μεραληθνχ θαη ήηαλ 

ζπλεξγάηεο ηνπ Γθνιηο Παζά θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ Ορπξψλ Μπηδαλίνπ, ελψ, χζηεξα ηνπ αλεηέζε 

ε ζπληήξεζή ηνπο. 

329
  ηνξφθαο Α. Γεψξγηνο, Ζ ηνπξθηθή ακπληηθή νξγάλσζε ησλ Ησαλλίλσλ ζε ζρέζε κε ηηο αληίπαιεο 

γξακκέο θαη ηηο επηρεηξήζεηο απειεπζέξσζεο, ΗΜΗΑΥ, Ησάλληλα, 2000, ζει. 181 - 184 
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πιεξνθνξίαο ζηελ πεξαίσζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζρεδηαζκψλ ησλ ειιεληθψλ 

δηπισκαηηθψλ θαη ζηξαηησηηθψλ, επηηειηθψλ αξρψλ
330

. 

Παξ‟ φιε ηελ επηηπρία ηεο θαηαζθνπηθήο δηεξγαζίαο ζε Ήπεηξν θαη 

Μαθεδνλία, ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχκε, ζηελ αδπλακία ηεο ειιεληθήο πιεπξάο, λα 

πξνζηαηέςεη, επαξθψο, φιε απηή ηελ πξνζπάζεηα, απφ ηηο ερζξηθέο 

αληηθαηαζθνπείεο. 

ε αληίζεζε κε ην Μαθεδνληθφ κέησπν, φπνπ ηνλ πιήξε έιεγρν ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαηείρε ε πιεπξά ηνπ Γηαδφρνπ, ζηελ Ήπεηξν, ν απνπληδάθεο αλήθε 

ζην ζηξαηφπεδν ησλ Βεληδειηθψλ. Μία επηθαλεηαθή θπιινκέηξεζε ησλ 

απνκλεκνλεπκάησλ ησλ επηηειψλ ηεο πιεπξάο ηνπ Γηαδφρνπ, αξθεί, γηα λα 

θαηαλνήζνπκε ηε δξηκεία επίζεζε πνπ δέρζεθε ν απνπληδάθεο, εμ‟ αηηίαο ηνπ 

αληαγσληζκνχ θαη ηεο κηθξνπνιηηηθήο ησλ αμησκαηηθψλ ηνπ επηηειείνπ. 

Σα ςήγκαηα θαηαξράο ζπγθξνπζηαθνχ ραξαθηήξα, εμειίρζεθαλ ζε νμχηαηε 

αληηπαξάζεζε, εμ‟ αηηίαο ηεο αληζνβαξνχο εμέιημεο ησλ επηρεηξήζεσλ, ζηα δχν 

κέησπα. Αλ θαη ε πιεπξά ηνπ απνπληδάθε είρε ειαθξπληηθά, ιφγσ πεξηνξηζκέλνπ 

δπλακηθνχ, αθξαίσλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, εδαθηθήο κνξθνινγίαο θαη πιηθνηερληθήο 

ππνζηήξημεο, εληνχηνηο, ε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζηξαηεγείνπ ζηα δεηήκαηα 

αλεθνδηαζκνχ θαη επηκειεηείαο, ε απνπζία ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ε αδπλακία 

ιήςεο απνθάζεσλ, θαζπζηεξνχζε, ηελ επηηπρία ηεο απνζηνιήο ηεο ζηξαηηάο 

Ζπείξνπ.
331

 

Σα ππξά ηεο πιεπξάο ηνπ Γηαδφρνπ, κε θχξην, αθξαίν, εθθξαζηή ηεο, ηνλ 

Γνχζκαλε, δελ απέθπγε νχηε ν Γαγθιήο, ν νπνίνο, εκκέζσο πιελ ζαθψο, 

θαηεγνξήζεθε γηα ηελ εληειψο απαξάδεθηε ζηάζε ηνπ «θπλεγψληαο ηε ζπληξνθηά 

ηεο θπξίαο Φιψξα Καξαβία
332

 θαη πεξλψληαο ηα απνγεχκαηά ηνπ ζηε Φηιηππηάδα 

                                                           
330

 Μία αθφκε πιεπξά ηεο δξάζεο ησλ πξσηαγσληζηψλ ησλ ελ Ησαλλίλνηο θαηαζθνπηθψλ δηεξγαζηψλ, 

είλαη θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ νξγάλσζε ησλ παλεγπξηθψλ ενξηαζκψλ ηεο απειεπζέξσζεο ησλ 

Ησαλλίλσλ θαη ηεο εηζφδνπ ηνπ Κσλζηαληίλνπ ζηελ πφιε. Μαλδπιαξά΄Αλλα, “«Γιέπακαλ ηε παξέιαζε 

ηνπ ζηξαηνύ καο κε ιαρηάξα». Ζ απειεπζέξσζε ησλ Ησαλλίλσλ σο γηνξηή ηνπ έζλνπο-θξάηνπο” Α΄ 

Παλεπεηξσηηθφ πλέδξην, Ηζηνξία – Λνγηνζύλε: Ζ ΄Ζπεηξνο θαη ηα Ησάλληλα από ην 1430 έσο ην 1913, 

Δθδφζεηο Δηαηξεία Ζπεηξσηηθψλ Μειεηψλ, Ησάλληλα 2015, ζει. 1051-1061. 
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 Παξαζθεπφπνπινο Λεσλίδαο, Αλακλήζεηο 1896 – 1920, 2

ε
 έθδνζε, ηφκ. Α‟, Αζήλα, 1955, ζει. 108 

– 109  
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 H πεξίθεκε δσγξάθνο Θάιεηα Φισξά Καξαβία (1871-1960) απέδσζε κε ηελ ηέρλε ηεο ζεκαληηθέο 

ζηηγκέο ησλ Βαιθαληθψλ Πνιέκσλ, φπσο θαη ηεο Μηθξαζηαηηθήο Δθζηξαηείαο θαη ηνπ Διιελντηαιηθνχ 
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παίδνληαο Μπξηηδ κε λνζνθφκεο ησλ απηνζρέδησλ λνζνθνκείσλ»,
333

 επηδεηθλχνληαο 

αληηεπαγγεικαηηθή θαη ειαθξηά ζηάζε δεδνκέλσλ ησλ ζπλζεθψλ.
334

 Έλα, αθφκε, 

πεξηζηαηηθφ αβιεςίαο θαη ραιαξφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνπέδνπ, αθνξνχζε ηε 

κεηάβαζε ηνπ Βεληδέινπ, ηνπ Κσλζηαληίλνπ, ηνπ Γνχζκαλε θαη άιισλ αμησκαηηθψλ 

ζην παξαηεξεηήξην ηνπ Πεδηλνχ Ππξνβνιηθνχ, πνπ δηεχζπλε ν Παξαζθεπφπνπινο 

ζηνλ ιφθν ηνπ Πξνθήηε Ζιία, φπνπ εμαηηίαο ηνπ πξσζππνπξγνχ, ν νπνίνο είρε ηελ 

απεξηζθεςία λα θνξάεη καχξν, αληί, γηα ραθί, παλσθφξη, νη Σνχξθνη δηέθξηλαλ ηελ 

ειιεληθή παξνπζία θαη άλνημαλ ππξ.
335

 

ε ζπλάξηεζε κε ηε ραιαξφηεηα ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνπέδνπ, δελ κπνξνχκε 

λα παξαβιέςνπκε θαη ηε δξάζε ηεο ηνπξθηθήο αληηθαηαζθνπείαο, ε νπνία έδξαζε θαη 

απηή, απνηειεζκαηηθά, θαηά ηα θαηλφκελα. Έλα ελδεηθηηθφ παξάδεηγκα ηεο δξάζεο, 

ζρεηίδεηαη κε ηελ απηνκνιία δχν ζηξαηησηψλ απφ ην ειιεληθφ ζηξαηφπεδν, κε 

θνξηεγφ απηνθίλεην πξνο ηα Ησάλληλα, ηελ παξακνλή ειιεληθήο επίζεζεο, ζηηο 7 

Ηαλνπαξίνπ, ε νπνία ζπλνδεχηεθε κε δηήκεξε αλαζηνιή ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ 

ηαπηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ δχν ζηξαηησηψλ, έδεημε πσο επξφθεηην γηα ηνπο 

Γεψξγην Γθνθάθε θαη Λεσλίδα Καηξαπαηδίδε. Γηα ηνλ πξψην, ππνζηεξίρζεθε πσο 

είρε ππεξεηήζεη ζηελ αηγππηηαθή αζηπλνκία θαη εζεάζε, ζπρλά, λα θπθινθνξεί κε 

ηνχξθηθν θέζη ζηελ Πξέβεδα θαη ν δεχηεξνο, θαηαγφηαλ απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε 

                                                                                                                                                                      
Πνιέκνπ, κεηαβαίλνληαο ε ίδηα ζηα πεδία ησλ επηρεηξήζεσλ. Γηα ηε δσή θαη ηε δξάζε ηεο Καξαβία 

ζηα κέησπα ησλ πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ, βι. Καξαβία Φιψξα Θάιεηα, Καξαπάλνπ Άλλα (επηκ.), 

Δληππώζεηο από ηνλ πόιεκν ηνπ 1912 – 1913, Μαθεδνλία – Ήπεηξνο, Ίδξπκα ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ, 

Αζήλα, 2012  
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 Γνχζκαλεο Βίθησξ, Απνκλεκνλεύκαηα – Ηζηνξηθέο ειίδεο ηεο νπνίεο έδεζα, Δθδνηηθφο Οίθνο 

«Πέηξνπ Γεκεηξάθνπ», Αζήλα, 1946, ζει. 87 – 88 

334
 Οη θξίζεηο ηνπ Γνχζκαλε γηα ηνλ Γαγθιή, γεληθψο, είλαη απνιχησο απαμησηηθέο έσο θαη 

πξνζβιεηηθέο, δείγκα εκπάζεηαο θαη, αζθαιψο, απνηέιεζκα κίζνπο απφ ηα δξακαηηθά γεγνλφηα πνπ 

αθνινχζεζαλ ηελ πεξίνδν 1915-1922. Σνλ ραξαθηεξίδεη «αδηάθνξν», «ακειή», «πζηεξφβνπιν», 

«άβνπιν», ελψ εμαίξεη ηνλ δηθφ ηνπ ξφιν γηα ηα ζρέδηα θαη ηελ εθηέιεζε ησλ επηρεηξήζεσλ, ρσξίο 

φκσο λα ζέιεη λα θαλεί «εγσηζηήο ή σο ζθεηεξηζηήο δηθαησκάησλ άιισλ, απφ αίζζεκα ζπνπδήο πξνο 

απφθηεζηλ  βαζκψλ θαη ζέζεσλ». Καη, βέβαηα, επζχλε γηα ηνλ δηνξηζκφ ηνπ σο αξρηζηξαηήγνπ θέξνπλ 

ηφζν νη Γάιινη φζν θαη ν Βεληδέινο, πξάγκα ην νπνίν δελ δέρηεθε πνηέ ην πεξηβάιινλ ηνπ Γηαδφρνπ. 

Μαιέζεο Γεκήηξηνο, «“Ο ΓΤΝΑΜΔΝΟ ΝΑ ΖΓΖΘΖ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ…”:Πνιηηηθέο ζπγθξνχζεηο 

θαη δηραζκφο γηα ην αμηφκαρν ηνπ Διιεληθνχ ηξαηνχ απφ ηελ ήηηα έσο θαη ηνπο Βαιθαληθνχο 

Πνιέκνπο (1897 -1913)», Academia, εκεξνκελία πξφζβαζεο 17/11/2017,  

http://www.academia.edu/15603162 

335
 Παξαζθεπφπνπινο Λεσλίδαο, Αλακλήζεηο, ζει. 144 - 146 
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θαη ήηαλ άξηζηνο ρξήζηεο ηεο Σνπξθηθήο γιψζζαο. Όζηεξα απφ ηελ απειεπζέξσζε 

ησλ Ησαλλίλσλ, ζπλειήθζεζαλ θαη εθηειέζηεθαλ, χζηεξα απφ απφθαζε 

ζηξαηνδηθείνπ.
336

 

ηηο 26 Φεβξνπαξίνπ 1913, ν Οζσκαλφο δηνηθεηήο ηεο πφιεο ησλ Ησαλλίλσλ 

Δζζάη Παζάο, παξαρψξεζε ζπλέληεπμε ζηελ εθεκεξίδα Παηξίο, απνθαιχπηνληαο 

πσο γλψξηδε, ιεπηνκεξψο, ηηο θηλήζεηο, ηηο δπλάκεηο θαη ηηο ζέζεηο ηνπ ειιεληθνχ 

ζηξαηνχ, φκσο, ηνπ ήηαλ αδχλαην, λα αληηπαξαηεζεί απνηειεζκαηηθά αλαγλσξίδνληαο 

ηε ζηξαηεγηθή επθπία ηνπ Γηαδφρνπ.
337

 Ο Δζζάη Παζάο είρε δχν ζηνηρεία ηα νπνία 

ρξεζηκνπνίεζε γηα ηελ αιίεπζε πιεξνθνξηψλ: πξψηνλ, ηα ζπκθέξνληα Διιήλσλ, νη 

νπνίνη, είηε ιφγσ πξνζσπηθνχ νθέινπο, είηε ιφγσ πξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, δελ 

επηζπκνχζαλ λα ράζνπλ ηα νθέιε ηεο αιιειεπίδξαζήο ηνπο κε ην νζσκαληθφ θξάηνο 

θαη έηζη έδξαζαλ ππέξ ηνπ θαη δεχηεξνλ, ν ζπξθεηφο θπξίσλ θαη θπξηψλ ζηε 

Φηιηππηάδα, κε ηνλ νπνίν ζπλαλαζηξέθνληαλ αξθεηά ζηειέρε ηνπ ειιεληθνχ 

επηηειείνπ θαη απνηεινχζε πεγή ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο πξάθηνξεο ηνπ 

Οζσκαλνχ δηνηθεηή.
338

 

Ο Κσλζηαληίλνο, κφιηο αλέιαβε ηα ελία ηεο επηρείξεζεο ζηελ Ήπεηξν, ήξζε 

ζε επαθή κε ηε ραιαξφηεηα ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνπέδνπ, ε νπνία ζπληεινχζε ζε 

δηαξξνέο πιεξνθνξηψλ θαη πξνζπάζεζε, απν ηελ πξψηε ζηηγκή, λα επαλαθέξεη ηε 

κπζηηθφηεηα θαη ηελ ερεκχζεηα ζε «θπζηνινγηθά» πιαίζηα. Έθηαζε ζε ζεκείν, εηδηθά 

ηελ παξακνλή ηεο ηειηθήο επίζεζεο, ζηηο 20 Φεβξνπαξίνπ, λα απνθξχςεη απφ 

ζπγθεθξηκέλα ζηειέρε ηνπ επηηειείνπ ηνπ, πιεξνθνξίεο ηνπ ηειηθνχ ζρεδίνπ, ελψ ε 

ηειηθή ηνπ δηαηαγή, ππεξηφληδε ηελ αλάγθε κπζηηθφηεηαο, θάλνληαο επίθιεζε κέρξη 

θαη ζηελ ζηξαηησηηθή ηηκή ηνπ θαζελφο.
339
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ην φιν ζθεληθφ, ήξζε λα πξνζηεζεί θαη ε δξάζε ησλ πξνμέλσλ, πξνο φθεινο 

ησλ ζπκθεξφλησλ θάζε δχλακεο, ελψ εληχπσζε πξνθαιεί θαη ε παξνπζία 

δεκνζηνγξάθσλ, νη νπνίνη κε δηαβήκαηα ζηελ θπβέξλεζε, θαηάθεξαλ, παξά ηελ 

αληίζεζε ηνπ Κσλζηαληίλνπ, ν νπνίνο είρε θαηαθέξεη λα ηνπο απνθχγεη ζην 

καθεδνληθφ κέησπν, λα βξεζνχλ ζηελ Πξέβεδα θαη ζηε Φηιηππηάδα ψζηε λα 

παξαθνινπζνχλ ηηο εμειίμεηο ζην κέησπν θαη λα ιακβάλνπλ κέξνο ζηηο βξαδηλεο 

ζπλεπξέζεηο ηεο πφιεο, αιηεχνληαο θαη αληαιιάζνληαο πιεξνθνξίεο, πξνθαιψληαο 

ζπρλά κε ηε ζηάζε ηνπο, ζχγρπζε ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ 

ειιεληθνχ ζηξαηνπέδνπ.
340

 

Δκβιεκαηηθφ γηα ηελ έξεπλά καο παξακέλεη ην άδνμν θαη ηξαγηθφ ηέινο ηνπ 

Νηθνιάθε Δθέληε, ε αλσλπκία θαη ε δξάζε ηνπ νπνίνπ «πξνδφζεθε» ζηνλ εκεξήζην 

ηχπν, απφ ηελ επηπνιαηφηεηα ελφο δεκνζηνγξάθνπ, νλφκαηη Κνληνθψηεο, ν νπνίνο 

δεκνζηνπνίεζε ζηελ εθεκεξίδα Παηξίο, φληαο αληαπνθξηηήο ηεο ζηα Ησάλληλα, ηε 

δξάζε ηνπ, ηηο κέξεο ηεο πνιηνξθίαο ησλ Ησαλλίλσλ. Παξάιιεια, ν ίδηνο βξηζθφηαλ 

αηρκάισηνο ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ θαη επξφθεηην λα επηζηξέςεη καδί κε ηνπο 

ππφινηπνπο ζηξαηησηηθνχο αηρκαιψηνπο, πίζσ ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία.
341

 

Με ην πνπ έθηαζε ζηε κχξλε, νη νζσκαληθέο αξρέο ηνλ ζπλέιαβαλ καδί κε ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπ θαη χζηεξα απφ βαζαληζηήξηα, εθηειέζηεθαλ φινη δηα 

απαγρνληζκνχ.
342
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Ζ κειέηε ησλ πιεξνθνξηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηζηνξηθή εμέιημε πνιηηηθψλ, 

θνηλσληθψλ θαη δηπισκαηηθψλ δηεξγαζηψλ, είλαη ζε ζέζε λα νδεγήζεη εξεπλεηή ζε 

νξηζκέλα, εμαηξεηηθά γφληκα, ζπκπεξάζκαηα, θαζψο επηηξέπεη ηε δηείζδπζε ζε 

πξσηνγελείο πεγέο πεδίνπ θαη εθνδηάδεη κε ελαιιαθηηθά θαη πξσηφηππα θίιηξα, ηελ 

εθάζηνηε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε.  

Ζ ζεκαζία ηεο ζσζηήο ζπιινγήο, πξνζηαζίαο θαη αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ, 

θξίζεθε ζεκαληηθφηαηε γηα ηελ απνδνηηθή νξγάλσζε θαη εμέιημε ησλ ζηξαηεγηθψλ 

θαη πνιηηηθψλ ζρεδηαζκψλ ησλ πξσηαγσληζηψλ, πάλσ ζηα δεηήκαηα ηνπ επξχηεξνπ 

επεηξνκαθεδνληθνχ ρψξνπ. Ζ πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία απνηειεί δηαρξνληθά ην 

βαζηθφ γξαλάδη ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ζηξαηεγηθήο ζρεδίαζεο. Υσξίο επάξθεηα 

πιεξνθνξηψλ, είλαη ζπρλά επηθίλδπλε θαη απνηπρεκέλε θάζε ιήςε δξάζεο ζε πεδία 

καρψλ, πνιηηηθήο αληηπαξάζεζεο, δηπισκαηηθψλ δηεξγαζηψλ θ.ιπ. Καζψο ε ηαθηηθή 

ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ πξνεγείηαη, ζρεδφλ, θάζε άιιεο δηεξγαζίαο, γηα ηελ 

επηηπρεκέλε ράξαμε ζηξαηεγηθήο, θαηαιήγνπκε ζε βαζηθά κνηίβα θαη ρξήζηκα 

ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν εγθαζίδξπζεο, ζηειέρσζεο θαη εμέιημεο ελφο 

δηθηχνπ πιεξνθνξηψλ. 

Ο θφζκνο ηεο πιεξνθνξίαο έρεη πεξάζεη ζηελ επξχηεξε ζπιινγηθή κλήκε κε 

κία εμαηξεηηθά γνεηεπηηθή θαη εμεηδαληθεπκέλε εηθφλα, κε πξσηαγσλίζηξηεο ηε 

ινγνηερλία θαη ηελ 7ε ηέρλε. Σν ζηήζηκν ελφο δηθηχνπ θαη ε ζηειέρσζή ηνπ, 

απνδεηθλχεηαη, κε βάζε ηα επξήκαηά καο, κία εμαηξεηηθά ιεπηή θαη πξνζεθηηθά 

νξγαλσκέλε δξάζε, ε νπνία απαηηνχζε, πνιχ ζπρλά, απφιπηε απηαπάξλεζε θαη 

πξνζήισζε ζην ξφιν πνπ είρε αλαιάβεη θάζε πξάθηνξαο λα δηεθπεξαηψζεη. Ζ 

επηινγή ησλ πξαθηφξσλ, ζπλεπαγφηαλ θαη ζπγθεθξηκέλε εθπαίδεπζε, ψζηε λα 

θηάζεη, ν εθάζηνηε πξάθηνξαο, ζε ηθαλνπνηεηηθά επηρεηξεζηαθά επίπεδα. Ζ άξηηα 

νξγάλσζε θαη πξνεηνηκαζία νδήγεζε ζηελ απηφλνκε ιεηηνπξγία ησλ δηθηχσλ ζηε 

Μαθεδνλία, δεδνκέλν, ην νπνίν θξίζεθε ζεκαληηθφηαην, εηδηθά, κεηά ηελ 

απνκάθξπλζε ηνπ Κνξνκειά, απφ ην πφζην ηνπ Γεληθνχ Πξνμέλνπ. Ζ απηνλνκία 

δξάζεο, θαηά ηελ άπνςή καο, ήηαλ θαη ην ραξαθηεξηζηηθφ, ην νπνίν ζπληέιεζε θαη 

ζηελ πνηνηηθή εμέιημε ησλ δηθηχσλ, θξαηψληαο ηα αλεπεξέαζηα απφ ηηο εμειίμεηο θαη 

πιήξσο πξνζεισκέλα ζην ζηφρνπο ηνπο. 
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Σν ειιεληθφ θξάηνο, θαζ΄νιε ηελ πξψηε δεθαεηία ηνπ 20νπ αηψλα, βξηζθφηαλ 

ζε εμαηξεηηθά δπζρεξή ζέζε, δηεζλψο απνκνλσκέλν θαη κε θαηεζηξακκέλε νηθνλνκία 

απφ ηηο πεξηπέηεηεο ηεο πξνεγνχκελεο δεθαεηίαο. Ήηαλ νπζηαζηηθά αδχλαην γηα ηελ 

ειιεληθή πιεπξά, λα γίλεη κέηνρνο, νπνηαζδήπνηε ηερλνινγηθήο εμέιημεο θαη 

πνιηηηθήο/δηπισκαηηθήο πξνζέγγηζεο, θαζψο πζηεξνχζε, ζεκαληηθά, ζε θάζε ηνκέα. 

Καη απηφ ην ζηνηρείν είλαη πνπ θάλεη ηφζν ζεκαληηθά ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα, ηα 

νπνία θαη απνθφκηζε απφ ηελ πεξηπέηεηα ηνπ Μαθεδνληθνχ Αγψλα θαη ησλ 

Βαιθαληθψλ Πνιέκσλ. Ζ ειιεληθή πιεπξά, ινηπφλ, θαηάθεξε λα δηαρεηξηζηεί κε ηνλ 

θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν, ηα πεξηνξηζκέλα ηεο κέζα, ηελ ηδαίηεξα απνδνηηθή ζπκβνιή 

θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ νξγαλψζεψλ ηεο θαη ησλ δηθηχσλ ηνπο, παξ‟ φιεο ηηο 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ· ελψ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ππήξμε θαη ε δεμηφηεηα πνπ 

παξνπζίαζε, σο πξνο ηε δηαρείξηζε ησλ πξνζηξηβψλ θαη ησλ ηζνξξνπηψλ, ζηηο 

ζρέζεηο ηεο, κε ηηο βαιθαληθέο ρψξεο, ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία θαη ηηο Μεγάιεο 

Γπλάκεηο.  

Ζ πιεξνθνξία σο δεδνκέλν, παξνπζηάδεη ηδηαίηεξε πνηθηινκνξθία σο πξνο ηε 

δηαρείξηζή ηεο. Παξαηεξήζακε ζηελ έξεπλά καο φηη ε ίδηα πιεξνθνξία δε έθηαλε κε 

ηνλ ίδην ηξφπν ζε παξαιήπηεο δηαθνξεηηθήο ηδηφηεηαο, ζέζεο θαη θχξνπο. Ο 

απνζηνιέαο ήηαλ αλαγθαίν λα πξνζαξκφζεη ηελ θάζε πιεξνθνξία ζηα θίιηξα ηνπ 

εθάζηνηε παξαιήπηε γηα λα έρνπλ νη κεηαθεξφκελεο πιεξνθνξίεο ην κέγηζην δπλαηφ 

αληίθηππην θαη ηε κέγηζηε ρξεζηκφηεηα. 

Κιείλνληαο, ην δήηεκα ηεο αζθάιεηαο ηεο πιεξνθνξίαο κέζσ ηεο 

θξππηνγξάθεζεο, απνδείρζεθε πσο ήηαλ κία ζπλερήο θαη απαηηεηηθή πξφθιεζε ψζηε 

λα επηηεπρζεί ζε πςειφ βαζκφ. Παξ‟ φιεο ηηο πξνζπάζεηεο ηεο ειιεληθήο πιεπξάο γηα 

ηελ εμέιημε ησλ κεζφδσλ πξνζηαζίαο ηεο, παξαηεξήζακε πσο ε ζπλερήο ελαιιαγή 

θξππηνγξαθηθψλ ιεμηθψλ θαη θσδηθψλ θξππηνγξάθεζεο πξνθάιεζε ζχγρπζε ζηε 

ιεηηνπξγία ησλ δηθηχσλ, θνζηίδνληαο θαηά πεξίπησζε πφξνπο θαη πνιχηηκν ρξφλν, 

ελψ ζχκθσλα κε αλαθνξέο, δελ θαηέζηε δπλαηφ λα πξνζηαηεπζεί επαξθψο  θαη απφ 

ηηο αληαγσλίζηξηεο δπλάκεηο θαη ηηο αληίζηνηρεο πιεξνθνξηαθέο ηνπο δηεξγαζίεο.  Σν 

ηειηθφ απνηέιεζκα ζηελ πεξίπησζε ησλ ειιεληθψλ δηθηχσλ παξ‟ φια απηά, νη 

επηηπρίεο ησλ Βαιθαληθψλ Πνιέκσλ θαη εηδηθά ε πεξίπησζε ηνπ επεηξσηηθνχ 

κεηψπνπ, καο πείζεη γηα ηελ αμία ηνπο θαη ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ ηειηθή επηηπρία ηεο 

ειιεληθήο πιεπξάο. 
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Ζ αλαγσγή ηεο κειέηεο ηεο επηζηήκεο ησλ πιεξνθνξηψλ ζε βαζηθφ εξγαιείν 

ηεο ηζηνξηθήο έξεπλαο, είλαη ην βαζηθφ ζπκπέξαζκα ην νπνίν πξνθχπηεη, κέζα απφ 

ηελ εμέιημε θαη νινθιήξσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο θαζψο πξφθεηηαη γηα έλαλ 

ηφζν ζεκαληηθφ θαη αλαμηνπνίεην θφζκν, ν νπνίνο ζίγνπξα έρεη λα δψζεη πνιιά λέα 

ζηνηρεία θαη δεδνκέλα ζηελ έξεπλα, εμειίζζνληαο, ελ ηέιεη, ηε δνκή ζθέςεο θαη ηε 

ζθνπηά κέζα απφ ηηο νπνίεο θηιηξάξνπκε, αμηνινγνχκε γεγνλφηα θαη ζέηνπκε 

εξσηήκαηα σο κέηνρνη ηεο ηζηνξηθήο επηζηήκεο. 
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