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ΙΟΥΛΙΟΣ 1903: Η ΘΥΣΙΑ ΤΟΥ ΒΛΑΧΟΦΩΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 
 
     τοῦ Κωνσταντίνου Χολέβα 
     Πολιτικοῦ Ἐπιστήµονος 
 
 Σέ ἕνα χρόνο καί συγκεκριµένα τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2004 οἱ Μακεδόνες 
καί σύσσωµος ὁ Ἑλληνισµός µέ ἐπικεφαλῆς τήν Ἐκκλησία µας θά τιµήσουµε τά 
100 χρόνια ἀπό τόν θάνατο τοῦ Παύλου Μελᾶ στήν Στάτιστα , δηλ. τό 
σηµερινό χωριό Μελᾶς τῆς ∆υτικῆς Μακεδονίας. Ἡ ἡµεροµηνία αὐτή ἔχει 
καταγραφεῖ ὡς ἡ συµβολική ἔναρξη τῆς τελευταίας φάσεως τοῦ Μακεδονικοῦ 
Ἀγῶνος, ἡ ὁποία διήρκεσε µέχρι τό 1908. Κατά τόν ἐπιτυχῆ καί σκληρό τοῦτο 
ἀγῶνα οἱ ἐντόπιοι Μακεδόνες, ἄλλοι ἑλληνόφωνοι, ἄλλοι σλαβόφωνοι καί 
ἄλλοι βλαχόφωνοι, συνεργάσθηκαν µέ ἀξιωµατικούς καί ὁπλαρχηγούς πού 
ἦλθαν ἀπό τήν ἐλεύθερη Ἑλλάδα καί  ὅλοι µαζί ἔσωσαν τήν ἑλληνικότητα τῆς 
Μακεδονίας. Τά µακεδονικά ἐδάφη ἀνῆκαν τότε στήν Ὀθωµανική 
Αὐτοκρατορία, ἐνῷ τά διεκδικοῦσαν µέ δυναµικό τρόπο οἱ Βούλγαροι 
κοµιτατζῆδες χρησιµοποιῶντας τά ὅπλα, τό χρῆµα καί τήν ἐκκλησιαστική 
προπαγάνδα. Ἡ βουλγαρική Ἐκκλησία εἶχε ἀποσχισθεῖ ἀντικανονικῶς ἀπό τό 
Οἰκουµενικό Πατριαρχεῖο καί ὀνοµάσθηκε Ἐξαρχία. Ἀπό τό 1878 µέχρι τό 
1908 διεξήχθη µία σκληρή διαπάλη γιά νά πεισθοῦν οἱ Πατριαρχικοί καί 
ἑλληνικῆς συνειδήσεως Μακεδόνες νά γίνουν Ἐξαρχικοί καί βουλγαρόφρονες. 
Ἕνα σηµαντικό ἐπεισόδιο στήν πορεία τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνος ὑπῆρξε καί 
ἡ "ἐξέγερση τοῦ Ἤλιντεν" τόν Ἰούλιο τοῦ 1903. Μία τυχοδιωκτική ἐνέργεια 
τῶν βουλγάρων κοµιτατζήδων πού εἶχε ὡς συνέπεια νά πληρώσουν µέ τό αἷµα 
τους οἱ βλαχόφωνοι Ἕλληνες τήν ἐκδικητικότητα τοῦ τουρκικοῦ στρατοῦ. Ἄς 
θυµηθοῦµε τά γεγονότα : 
 Οϊ βουλγαρικές ἔνοπλες ὁµάδες, οἱ γνωστοί κοµιτατζῆδες ( Κοµιτέτ 
=ἐπιτροπή) καί οἱ πολιτικοί καθοδηγτές τους τῆς Ε.Μ.Ε.Ο (Ἐσωτερική 
Μακεδονική Ἐπαναστατική Ὀργάνωση, γνωστή µέ τά βουλγαρικά ἀρχικά 
Β.Μ.Ρ.Ο.) χρησιµοποίησαν δύο τεχνάσµατα στίς ἀρχές τοῦ αἰῶνος γιά νά 
κερδίσουν τήν συµπάθεια τοῦ πληθυσµοῦ τῆς Μακεδονίας καί γιά νά δείξουν 
τήν δύναµή τους. Πρῶτον ἐγκατέλειψαν τό σύνθηµα "ἡ Μακεδονία στούς 
Βουλγάρους" καί χρησιµοποίησαν τό  ἀπατηλό σύνθηµα "ἡ Μακεδονία στούς 
Μακεδόνες". ∆εύτερον ἄρχισαν µία σειρά τροµοκρατικῶν ἐνεργειῶν εἰς βάρος 
τὴς Ὀθωµανικῆς διοικήσεως µέ ἐπίκεντρο τήν Θεσσαλονίκη καί µέ 
ἀποκορύφωµα τό 1902.  Μέ ἐµπνευστή τόν Μπόρις Σαράφωφ καί τόν Ντάµιαν 
Γκροῦεφ συνεκλήθη συνέδριο τῆς Ε.Μ.Ε.Ο. στό Σµίλεβο τόν Ἀπρίλιο τοῦ 1903 
καί ἀπεφάσισε ὅτι ἔπρεπε νά ἐκδηλωθεῖ ἐπαναστατική ἐξέγερση κατά τῶν 
Ὀθωµανικῶν δυνάµεων κατοχῆς µέ συµµετοχή τοῦ ἀγροτικοῦ πληθυσµοῦ. Τό 
σχέδιο ἦταν πονηρό. Ἄν ἐπετύγχανε ἡ ἐξέγερση οἱ κοµιτατζῆδες θά 
ἐνεφανίζοντο ὡς ἀπελευθερωτές. Ἄν ἀποτύγχανε,  ἡ τουρκική µῆνις θά 
ξεσποῦσε ἐπί τῶν ἑλληνικῆς συνειδήσεως χωρικῶν, ὅπως καί τελικά ἔγινε. 
Γι'αὐτό ὁ σχεδιασµός προέβλεπε νά ἀναµιχθοῦν ἑκόντες ἄκοντες καί ἀγροτικοί 
πληθυσµοί πού δέν συµπαθοῦσαν τήν βουλγαρική προπαγάνδα.   
 Ἡ ἐξέγερση σχεδιάσθηκε νά ξεκινήσει στίς 20 Ἰουλίου , ἡµέρα τοῦ 
Προφήτη Ἠλία, γι'αὐτό καί ἔµεινε στήν ἱστορία ὡς ἡ ἐξέγερση τοῦ Ἤλιντεν, 
διότι στά βουλγαρικά Ἤλι σηµαίνει Ἠλίας καί ντέν σηµαίνει ἡµέρα. Οἱ 
ἐντολές πρός τίς ἔνοπλες ὁµάδες τῶν κοµιτατζήδων ἦταν νά µήν συγκρουσθοῦν 
µέ πολυάριθµα τµήµατα τουρκικοῦ στρατοῦ . ∆ιετάχθησαν ἐπίσης νά 
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ἐµφανίσουν τήν ἐξέγερση ὡς γενικά ἀντιτουρκική καί ὄχι ὡς φιλοβουλγαρική, 
ὥστε νά παρασυρθοῦν καί οἱ Πατριαρχικοί ἑλληνόφρονες πού ἀποτελοῦσαν 
τήν συντριπτική πλειοψηφία τῶν Χριστιανῶν. Τό Γενικό Ἐπιτελεῖο Στρατοῦ 
σέ µία πολύ λεπτοµερῆ καταγραφή τῶν γεγονότων πού ἐξεδόθη τό 1979 ὑπό 
τόν τίτλο "Ὁ Μακεδονικός Ἀγών καί τά εἰς Θράκην γεγονότα" ἀναφέρει τά 
ἑξῆς χαρακτηριστικά: 
 "... Ἀπεκόπησαν εἰς µεγάλην ἔκτασιν τά τηλεγραφικά καλώδια, τά 
ἑνώνοντα τό Μοναστήριον µέ τήν Θεσσαλονίκην, τόν Περλεπέν καί τήν 
Ἀχρίδα καί ἐξετελέσθησαν πολλαί δολιοφθοραί εἰς γεφύρας καί 
σιδηροδροµικάς γραµµάς. Οἱ πράκτορες τῆς Ε.Μ.Ε.Ο. ἤρχισαν ἀµέσως νά 
ἐπισκέπτωνται τά χωρία, νά συγκεντρώνουν τούς κατοίκους εἰς τάς ἐκκλησίας 
καί νά κηρύσσουν τήν ἐπανάστασιν. Κατά τούς ἐκφωνουµένους λόγους ἔλεγον 
πρός τούς χωρικούς ὅτι αἱ µεταρρυθµίσεις εἶχον ἀποτύχει καί ὅτι µόνον ἡ 
ἐπανάστασις θά τούς ἐξησφάλιζεν τήν ποθητήν ἐλευθερίαν, θά τούς ἀπήλασσεν 
ἀπό τούς φόρους καί τήν δεκάτην, θά διένειµεν εἰς αὐτούς τούς ἀγρούς τῶν 
µεγάλων τσιφλικίων. Τούς προέτρεπον νά λάβουν τά ὅπλα καί νά ἐνισχύσουν 
τήν ἐπανάστασιν ἐξερχόµενοι εἰς τά ὄρη. Ὑπέσχοντο ἐπίσης ὅτι θά ἐβοηθοῦντο 
ὑπό τῆς Βουλγαρίας καί τῆς Ρωσίας, ὡς καί ὑπό τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ...." 
 Μέ τό πρῶτο φῶς τῆς 20ῆς Ἰουλίου οἱ κοµιταζῆδες ἐπετέθησαν κατά 
µεµονωµένων ἀνισχύρων τουρκικῶν τµηµάτων στήν ∆υτική Μακεδονία καί 
στό νότιο τµῆµα τοῦ σηµερινοῦ κράτους τῶν Σκοπίων. Τέτοιες ἐπιθέσεις ἔγιναν 
στήν Βίσενη, στό Ζέλοβο (Ἀνταρτικόν), στήν Ρούλια (Κώττας), στή Μπίγλιστα, 
στό Κρούσοβο, στήν Κλεισούρα καί στή Νεβέσκα (σηµερινό Νυµφαῖο 
Φλωρίνης).  Στίς τρεῖς τελευταῖες κωµοπόλεις, προπύργια τοῦ βλαχοφώνου 
Ἑλληνισµοῦ, οἱ κοµιταζῆδες ἐπέτυχαν νά παραµείνουν ἐπί ἀρκετές ἡµέρες. 
Εἰδικά στό Κρούσοβο, πού ἀνήκει σήµερα στό κράτος τῶν Σκοπίων, 
συνέπραξαν µέ τούς κοµιταζῆδες καί λίγοι βλαχόφωνοι Ἕλληνες ὑπό τόν Πίτο 
Γούλη, ὁ ὁποῖος σήµερα τιµᾶται ὡς ἐθνικός ἥρωας ἀπο τούς ψευδοµακεδόνες 
τῶν Σκοπίων. Παρά τήν ἀντίσταση τῶν 18 Τούρκων στρατιωτῶν οἱ 
ἐξεγερθέντες ἔκαυσαν τά κυβερνητικά κτίρια καί ἐγκατέστησαν δική τους 
κυβέρνηση ἀπό βουλγαρόφρονες καί ἑλληνόφρονες. Γρήγορα , ὅµως, φάνηκε 
ὅτι ἡ παρουσία τῶν ἑλληνοφρόνων ἦταν διακοσµητική. Αὐτή ἡ καρικατούρα 
"ἐπαναστατικῆς κυβερνήσεως" ὀνοµάζεται ἀπό τούς κατασκευαστές τοῦ 
"µακεδονικοῦ Ἔθνους" ὡς ἡ ∆ηµοκρατία τοῦ Κρουσόβου καί ἀναφέρεται 
σήµερα τιµητικά στό προοίµιο τοῦ Συντάγµατος τῶν Σκοπίων! Στίς ὑπόλοιπες 
περιοχές τῆς Μακεδονίας ἡ ἐξέγερση δέν ἔλαβε εὐρεῖα ἔκταση.  
 Οἱ Τουρκικές στρατιωτικές δυνάµεις δέν αἰφνιδιάσθηκαν ἀπό τήν 
τυχοδιωκτική ἐξέγερση τῆς Ε.Μ.Ε.Ο. καί τῶν κοµιτατζήδων. Τοῦρκοι τακτικοί 
καί ἄτακτοι (βασιβουζοῦκοι) στρατιῶτες ἐπέπεσαν µετά µανίας κατά τῶν 
βλαχοφώνων Ἑλλήνων, στά χωριά τῶν ὁποίων εἶχαν εἰσβάλει οἱ κοµιταζῆδες. 
Ἄλλοι σχεδίασαν καί ὑπεκίνησαν τήν ἐξέγερση καί ἄλλοι τήν πλήρωσαν µέ τό 
αἷµα τους. Τά µεγάλα θύµατα τῆς τουρκικῆς ἐκδικήσεως ἦσαν τό Κρούσοβο, ἡ 
Κλεισούρα καί τό Νυµφαῖον (Νεβέσκα). Τρία κέντρα πολιτιστικῆς καί 
ἐµπορικῆς ἀναπτύξεως τοῦ βλαχοφώνου Ἑλληνισµοῦ, ὁ ὁποῖος συνεισέφερε τά 
µέγιστα στό Ἔθνος µέ τούς Ἐθνικούς Εὐεργέτες, τούς ἐµπόρους, τούς λογίους, 
κυρίως δέ µέ τήν ἀπαρασάλευτη ἐµµονή του στήν Ὀρθοδοξία. Στίς 30 Ἰουλίου 
1903 ὁ Μπαχτιάρ πασᾶς ἐπικεφαλὴς τακτικῶν καί ἀτάκτων τούρκων 
στρατιωτῶν εἰσῆλθε στό Κρούσοβο καί ἄρχισε τήν σφαγή καί τίς καταστροφές. 
Παρουσιάσθηκε τό περίεργο φαινόµενο νά παραµείνει ἀνέπαφη ἡ βουλγαρική 
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συνοικία τῆς πόλεως καί νά πυρποληθοῦν 366 οἰκίες καί 203 καταστήµατα τῆς 
Ἑλληνικῆς συνοικίας. Ἐφονεύθησαν 41 Πατριαρχικοί, λεηλατήθηκε τελείως ἡ 
πόλη καί οἱ κάτοικοι ἐξεδιώχθησαν. Πάντως ἀκόµη καί σήµερα κατοικοῦν στό 
Κρούσοβο ἀρκετοί βλαχόφωνοι Ἕλληνες, οἱ ὁποῖοι ἀναζητοῦν ἐπαφή µέ τήν 
Ἑλλάδα. 
 Σηµειώνει σχετικά ὁ Σαράντος Καργάκος στό βιβλίο του "Ἀπό τό 
Μακεδονικό ζήτηµα στήν ἐµπλοκή τῶν Σκοπίων" πού ἐκυκλοφορήθη τό 1992: 
"...Ἐκεῖνο πού θεωρεῖται ἀναµφισβήτητο εἶναι πώς τό Ἠλί-Ντέν δέν µπορεῖ νά 
χαρακτηρισθεῖ ἐξέγερση ἤ ἐπανάσταση. Ἄν δέν εἶναι ἀπλῆ προβοκάτσια, εἶναι 
στήν καλύτερη περίπτωση µία ἐξέγερση ἀγροτικοῦ ἀντιοθωµανικοῦ 
χαρακτῆρα πού καθοδηγήθηκε ἀπό τούς Βουλγάρους, γιά νά ἔχουν 
"διεκδικήσεις αἵµατος στήν Μακεδονία...." 
 Στήν ἐλεύθερη Ἑλλάδα ἡ καταστροφή τοῦ Κρουσόβου λειτούργησε ὡς 
κώδων κινδύνου. Ἀφυπνίσθηκαν κυβερνῆτες, σωµατεῖα καί πολίτες  καί 
προπαρασκευάσθηκε ἡ κρυφή ἀποστολή Ἑλήνων ἀξιωµατικῶν πρός βοήθειαν 
τῶν Μακεδόνων πού ἀγωνίζονταν ἐναντίον Τούρκων καί κοµιτατζήδων. Ἡ 
τελική φάση τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνος οὐσιαστικά ἀρχίζει τόν Ἰούλιο τοῦ 
1903 καί εἶναι ποτισµένη µέ τό αἷµα τῶν βλαχοφώνων Ἑλλήνων τῆς ∆υτικῆς 
Μακεδονίας. Ἐµεῖς οἱ νεώτεροι πολύ τιµοῦµε τούς ἐκκλησιαστικούς, 
πολιτικούς καί στρατιωτικούς ἡγέτες τῆς νίκης ἄς µήν λησµονοῦµε καί τά 
ἀνώνυµα θύµατα τοῦ Κρουσόβου, τοῦ Νυµφαίου τῆς Κλεισούρας. Ἄς 
διδάσκουµε στά παιδιά µας ὅτι γιά τἠν ἐλευθερία τῆς Μακεδονίας ἔδωσαν τήν 
ζωή τους πολυάριθµοι Μακεδόνες ἔνοπλοι ἤ ἄµαχοι, ἀσχέτως τοῦ γλωσσικοῦ 
ἰδιώµατος πού µιλοῦσαν. Σλαβόφωνοι καί βλαχόφωνοι µαζί µέ τούς 
ἑλληνοφώνους πίστεψαν ὅλοι µαζί ὅτι ἡ δίκαιη κατάληξη τοῦ Μακεδονικοῦ 
Ἀγῶνος ἔπρεπε νά εἶναι µία Μακεδονία Ὀρθόδοξη, Ἐλεύθερη καί Ἑλληνική!  
 
Κ.Χ.  


