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 Λίγες ημέρες μετά την 

έναρξη της επανάστασης 

στην Πελοπόννησο το 

1821 κηρύχθηκε η 

επανάσταση και στην 

Θεσσαλία με αρχηγό το 

φιλικό  Άνθιμο Γαζή.  Η 

επανάσταση όμως 

απέτυχε, γιατί οι 

επαναστάτες ήταν λίγοι, 

οι Τούρκοι πολυάριθμοι 

και το έδαφος δε 

βοηθούσε. 

 

ΑΝΘΙΜΟΣ ΓΑΖΗΣ 



 Από την Θεσσαλία η επανάσταση 

απλώθηκε στη Μακεδονία. Η 

Χαλκιδική επαναστάτησε με τον 

Εμμανουήλ Παπά. Μαζί του και 

1.000 καλόγεροι από το  Άγιο  

Όρος, μέλη της Φιλικής Εταιρείας,  

πήραν τα  όπλα. Αλλά η 

επανάσταση καταπνίγηκε από 

τους Τούρκους γιατί δεν είχε 

οργανωθεί σωστά. 

 



 Τέσσερις μέρες μετά 

την κατάπνιξη της 

επανάστασης στη 

Χαλκιδική, 

επαναστάτησε και η 

Δυτική Μακεδονία 

με κέντρο την 

ηρωική Νάουσα. 

 

Η Νάουσα στα χρόνια του Μακεδονικού Αγώνα 



 Παρ’ όλη την ευημερία 

και τα προνόμιά που είχε 

η Νάουσα, το 

Φεβρουάριο του 1822, 

επαναστάτησε εναντίον 

των Τούρκων. 



   Οι γενναίοι μαχητές του 

Γερο-Καρατάσου, του 

Ζαφειράκη, του Αγγελή 

Γάτσου και των άλλων 

καπεταναίων της ευρύτερης 

περιοχής, πέτυχαν 

σπουδαία νίκη εναντίον των 

Τούρκων στο μοναστήρι της 

Παναγίας Δοβρά.  



   Η είδηση όμως ότι 

κινήθηκε εναντίον τους ο 

Εμπού-Λουμπούτ, 

σέρνοντας μαζί του 

18.000 στρατό και πολλά 

κανόνια ανάγκασε τους 

καπεταναίους να 

επιστρέψουν στη Νάουσα 

και εκεί να οχυρωθούν.  

Λ. ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ 



 Σκοπός του Εμπού Λουμπούτ ήταν να πολιορκήσει τη 

Νάουσα. Οι πολιορκημένοι αντιστάθηκαν ηρωικά δέκα 

ολόκληρες ημέρες. Τελικά οι Τούρκοι κατάφεραν να 

λυγίσουν την αντίστασή τους και να κυριέψουν την 

πόλη. 



   Φοβερή σφαγή 

ακολούθησε. 1241 άτομα 

σφαγιάστηκαν στο 

κιόσκι, και ύστερα από 

άγρια λεηλασία, μια 

φωτιά συμπλήρωσε την 

καταστροφή της πόλης.  



   13 Ναουσαίες, κυκλωμένες 

σ’ ένα ύψωμα κοντά στους 

καταρράκτες, προτίμησαν 

να πεθάνουν σαν τις 

Σουλιώτισσες παρά να 

παραδοθούν στους 

Τούρκους.  



 Πολλά γυναικόπαιδα όμως που δεν κατάφεραν να 

διαφύγουν έπεσαν στα χέρια των Τούρκων. 

 Ανάμεσά τους και οι καπετάνισσες: Ζαφειράκαινα, 

Γάτσαινα, Καρατάσαινα. Αλυσοδεμένες οδηγήθηκαν στη 

Θεσσαλονίκη. Οι δυο πρώτες θάφτηκαν ζωντανές έξω 

από την Αγια-Σοφιά, έτσι που μόνο τα κεφάλια τους να 

ξεχωρίζουν.  

 



 Τα αλειμμένα με μέλι πρόσωπά τους πολιορκούνταν  

από ένα σμήνος σφήκες. Οι περαστικοί τις χτυπούσαν, 

τις έφτυναν, τις ποδοπατούσαν. 

 Ένα χτύπημα στο κεφάλι έστειλε την ηρωική γυναίκα 

του Ζαφειράκη στο Θάνατο. 



 Την Καρατάσαινα οι Τούρκοι την έβαλαν μέσα σ’ ένα 

σάκο με φίδια, όπου και ξεψύχησε. Ο Φραγκίσκος 

Πουκεβίλ, Γάλλος διπλωμάτης, γιατρός, ιστορικός και 

φιλέλληνας, που παρακολούθησε από κοντά και 

αργότερα περιέγραψε το μαρτύριο των ηρωικών αυτών 

γυναικών υποστηρίζει ότι η γυναίκα του γενναίου 

Καρατάσου δεν έπαψε «νά προσεύχεται θερμῶς 

ὑπέρ τῶν δημίων της, ἐπικαλουμένη τό ὄνομα 

τοῦ Θεοῦ καί τῆς Παναγίας μέχρι τῆς 

τελευταίας ὥρας». 



   Η άλωση της Νάουσας στις 

13 Απριλίου του 1822 

σήμανε στην ουσία το 

σβήσιμο της επανάστασης 

σ’ ολόκληρη τη δυτική 

Μακεδονία.  



 Η επανάσταση της Νάουσας συντέλεσε στην απώλεια 

χρόνου και δυνάμεων για τους Τούρκους, προς όφελος 

του Αγώνα στη νότιο Ελλάδα.  

 Για τους αγώνες και τις θυσίες της η Νάουσα 

ονομάστηκε ηρωική πόλη. 

 



 Ακολουθεί video αφιερωμένο στην ιστορία της 

Μακεδονίας από την εποχή του Φιλίππου και του 

Μεγάλου Αλεξάνδρου ως την εποχή που εμφανίζεται 

στην τουρκοκρατούμενη πια Μακεδονία η βουλγαρική 

απειλή. 

 Στο video αυτό παρουσιάζονται κάποια ιστορικά 

στοιχεία –ελάχιστα εδώ,  άπειρα στην ιστορία- που 

αποδεικνύουν την ελληνική ταυτότητα της Μακεδονίας. 

 Μια ταυτότητα που πολεμήθηκε και αμφισβητήθηκε τότε 

από τους Βούλγαρους  και συνεχίζει να αμφισβητείται 

και σήμερα από «νέους εχθρούς» του τόπου μας.  



 

Μακεδονικός Αγώνας 1904-1908 
Μέρος 1ο 

 

https://www.youtube.com/watch?v=
_aOg_KWQb20 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v6rCjwl0cMs
https://www.youtube.com/watch?v=v6rCjwl0cMs
https://www.youtube.com/watch?v=_aOg_KWQb20
https://www.youtube.com/watch?v=_aOg_KWQb20


1870 - 1878 
 

 



 

 Το 1870 ιδρύθηκε η 
βουλγαρική εκκλησία, η 
γνωστή Εξαρχία. 

 Μερικά χρόνια αργότερα, το 
1878 η Ρωσία νίκησε σε πόλεμο 
την Τουρκία και την ανάγκασε 
να υπογράψει τη Συνθήκη του 
Αγίου Στεφάνου. Με τη 
Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, 
γίνεται προσπάθεια να 
δημιουργηθεί ένα ανεξάρτητο 
βουλγαρικό κράτος που  θα 
περιελάμβανε ολόκληρη τη 
Μακεδονία, εκτός από την πόλη 
της Θεσσαλονίκης και τη 
Χαλκιδική.  

 Οι μεγάλες δυνάμεις όμως 
αντιδρούν και σε Συνέδριο που 
γίνεται στο Βερολίνο αλλάζουν 
τα σχέδια των Ρώσων.  

Τα Βαλκάνια μετά τη Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ  ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 

από αριστερά διακρίνονται οι:  

Α. Ραγκαβής, Δ. Πάνας, Ι. Γεννάδειος,  

θ. Δεληγιάννης, Α. Σκουζές 

 

 

 

 

Κι ενώ αρχικά η ελληνική 

κυβέρνηση είχε περιορίσει 

στο συνέδριο του Βερολίνου 

τα αιτήματα του Ελληνισμού 

στην προσάρτηση της 

Κρήτης, Θεσσαλίας και 

Ηπείρου η συνέχιση και η 

κλιμάκωση του Αγώνα από 

τους Δυτικομακεδόνες  τους 

δίνει τη διπλωματική 

δυνατότητα να απαιτήσουν 

και την προσάρτηση της 

Μακεδονίας. 
 



ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ 

ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ  



Τα επαναστατικά κινήματα στη Μακεδονία ως το 1878 

δεν κατάφεραν από μόνα τους να οδηγήσουν στην 

απελευθέρωση της Μακεδονίας, έδειξαν όμως το 

δυναμισμό του Ελληνισμού της μακεδονικής επαρχίας 

και τη δίψα του για ελευθερία.  



ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ  

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ 

 ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ 



 Όταν οι Βούλγαροι και οι 

υποστηρικτές τους, 

διαπίστωσαν ότι δεν 

μπορούσαν να επιβληθούν με 

την προπαγάνδα και μόνο, 

πέρασαν στη βία των όπλων 

κάτω φυσικά από το 

αδιάφορο, δήθεν, βλέμμα των 

Τούρκων. Άρχισαν την επίθεση 

τους με τη λεηλασία ναών και 

μοναστηριών και τη σφαγή 

Ιερέων και Μοναχών.  



 Οι ωμότητες των 

Βούλγαρων 

Κομιτατζήδων σε βάρος 

των Ελλήνων της 

Μακεδονίας 

περιγράφονται στην 

"Κυανή Βίβλο" που 

εξέδωσε η Βρετανική 

Κυβέρνηση το 1903.  

ΚΟΜΙΤΑΤΖΗΔΕΣ 



 Να ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα: "Η δολοφονία είναι 

το κυριώτερον όπλον των βουλγαρικών κομιτάτων. Προ 

ουδενός υποχωρούσιν. Οι Έλληνες είναι κυρίως τα 

θύματά των. Κατά χιλιάδες εφονεύθησαν οι Έλληνες 

κατά τα τελευταία πέντε ή εξ έτη... αθώων και αόπλων 

εκβιάσεις, ληστείαι, δολοφονίαι ανδρών και γυναικών, 

ανελεήμονα βασανιστήρια Ιερέων, Ιατρών, Διδασκάλων 

κατακρεουργήσεις, Ιερών Ναών εμπρησμοί... 

καταστροφή Χριστιανών Ορθοδόξων... γενική 

τρομοκρατία, πλημμύρα αίματος".  

 



 Το Οικουμενικό Πατριαρχείο συνειδητοποιώντας τον 

κίνδυνο, έλαβε θέση άμυνας. 

  Έτσι, με απόφαση της Συνόδου του 1872 καταδίκασε 

τους Εξαρχικούς ως Αιρετικούς και  Σχισματικούς.  

 Στις μακεδονικές Μητροπόλεις  έστειλε νέους, 

φλογερούς πατριώτες ως Μητροπολίτες, που ανέλαβαν 

αμέσως επικεφαλής του αγώνα για τη διάσωση της 

Μακεδονίας και του Ελληνισμού. 



 Σ' αυτούς κυρίως και σε πολλούς άλλους η Εκκλησία 

ανέθεσε ένα πολύ δύσκολο αλλά σημαντικότατο έργο: 

 Τη διάσωση της ελληνικότητας της Μακεδονίας από την 

πανσλαβική απειλή μέχρι την προετοιμασία των 

πρώτων ένοπλων ελληνικών σωμάτων.  

 Την εμψύχωση και την αναπτέρωση του καταπτοημένου 

ηθικού των υπόδουλων ελλήνων. 

 



ΜΕΡΙΚΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΟΥΣ 

ΙΕΡΑΡΧΕΣ  

ΠΟΥ  ΚΡΑΤΗΣΑΝ ΟΡΘΙΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ 

ΟΤΑΝ ΤΟ ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ 

ΑΠΟΥΣΙΑΖΕ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 









ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΟΡΟΛΟΓΑΣ 1864- 1908 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΡΩΜΝΙΤΣΗΣ 1902- 1908 

ΚΥΔΩΝΙΩΝ 1908- 1922 





ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗΣ 



 ΓΕΡΜΑΝΟΣ  

ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗΣ 

Γεννημένος στη Λέσβο στα 

1866, από Ψαριανό πατέρα που 

πολέμησε στο πλευρό των 

Κανάρη και Μιαούλη, σπούδασε 

στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης 

και με υποτροφία πήρε 

διδακτορικό δίπλωμα στη 

Φιλοσοφία! 

Όταν στα 1900 πεθαίνει ο 

Μητροπολίτης Καστοριάς, όλοι 

προτείνουν τον Γερμανό. Είναι η 

εποχή που οι Βούλγαροι 

Κομιτατζήδες γιγάντωναν την 

προπαγάνδα τους με το σύνθημα 

“Εξαρχία ή Θάνατος”!  

 

 



 Ο Γερμανός Καραβαγγέλης, διαπιστώνει πια ως 

Μητροπολίτης Καστοριάς, με τα ίδια του τα μάτια, την 

τραγική κατάσταση και δραστήριος όπως ήταν, δεν 

αργεί να πάρει τα μέτρα του.  

 Αφού επανειλημμένα ζητάει από την «κουφή» συνήθως 

Αθήνα, ένοπλα αντάρτικα σώματα και δεν του τα 

στέλνει, τα οργανώνει και τα χρηματοδοτεί ο ίδιος! 

Οπλισμένος κι αυτός γυρνάει στα χωριά της επαρχίας 

του, χωρίς να διστάσει να λειτουργήσει με το πιστόλι 

στη θήκη, στην ελληνική γλώσσα, κάτι που οι 

Βούλγαροι με την απειλή του θανάτου απαγόρευαν,  για 

να δείξει ότι οι Έλληνες δεν πρέπει να φοβούνται και να 

ξαναφέρει πίσω όσους από φόβο είχαν υποταχτεί! 

 



 Ένα χρόνο μετά ξαναγράφει στην Αθήνα: “Στείλτε μου 

πενήντα παλικάρια, πενήντα Κρητικούς, να τους ενώσω 

με τους δικούς μου”… 

 Και πάλι η ελεύθερη Αθήνα αδιαφορεί!! 

 Δεν τα παρατάει όμως! Έρχεται σε επαφή με τον Ίωνα 

Δραγούμη και τον Παύλο Μελά. 

 Γράφει πύρινα άρθρα στις Αθηναϊκές εφημερίδες 

χρησιμοποιώντας ψευδώνυμο, μιας και τότε, 

θεωρούσαν επικίνδυνο εθνικιστή όποιον ήθελε να 

ελευθερώσει την Μακεδονία και ιδιαίτερα αυτόν που 

πρωτοστατούσε προς αυτήν την κατεύθυνση!!!  

 

 



ΚΡΗΤΕΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ 
Έτσι στα 1903 δώδεκα Κρητικοί 
περνούν μυστικά στη 
Μακεδονία υπό τον Θύμιο 
Καούδη που του δίνει επιστολή 
από την ομάδα του Παύλου: 

“Σεβασμιότατε, 

 Σας αποστέλλομεν δώδεκα 
ιεραποστόλους και εκατόν 
Αγίας Γραφάς. Λίαν προσεχώς 
αποστέλλομεν σωρείαν 
ιεραποστόλων και πολλάς 
εκατοντάδας Αγίων Γραφών… 

 Κωνστ. Μαζαράκης-Αινιάν, 
Παύλος Μελάς”. Ιεραπόστολοι 
βέβαια ήταν τα παλικάρια και 
Άγιες Γραφές τα στρατιωτικά 
τουφέκια!.. 

 

 



ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ 

  Το 1902, ο Ίων Δραγούμης (καταγωγή 

το Βογατσικό Καστοριάς) διορίζεται 

Υποπρόξενος στο Μοναστήρι. Αμέσως 

κηρύσσει  "Ιερήν Εκστρατεία" στην 

ευρύτερη περιοχή. Κατηχεί και 

εμψυχώνει το λαό της Δυτικής 

Μακεδονίας. Ορίζει διοικητικές 

επιτροπές σε πόλεις και χωριά. Ιδρύει 

και οργανώνει τη "Μακεδονική Άμυνα". 



 Την Άνοιξη του 1902, πλήθος από συμμορίες 

Βούλγαρων Κομιτατζήδων απλώθηκαν στη Μακεδονία 

από τον Αλιάκμονα ως τις ακτές του Αιγαίου. Οι 

τουρκικές αρχές, μπροστά στις σφαγές και τους 

εμπρησμούς, πότε καταδίωκαν αυτές τις ένοπλες 

ομάδες και πότε αδιαφορούσαν - σκόπιμα - για τη 

δράση τους, αφήνοντας στο έλεός τους - αναίσχυντα - 

το μη τουρκικό πληθυσμό.  

 



 Να πώς περιγράφει στα "Απομνημονεύματα" του ο 

Γερμανός Καραβαγγέλης, Μητροπολίτης Καστοριάς, την 

κατάσταση στην περιοχή της Μητρόπολής του, όταν ο 

ίδιος εγκαταστάθηκε εκεί. (1901) 

 



 "Οι συμμορίες (των Βουλγάρων Κομιτατζήδων) 

συγκαλούσαν τη νύχτα τους χωρικούς μέσα στις 

εκκλησιές και αφού τους όρκιζαν στο Κομιτάτο, τους 

αποσπούσαν υπό την απειλή των όπλων αναφορές προς 

την Εξαρχία και την Κυβέρνηση, όπου εδήλωναν ότι 

αποσκιρτούν στην Εξαρχία…  .. Οι Δάσκαλοι 

εγκατέλειπαν τις θέσεις τους, ιδίως μετά τον τραγικό 

θάνατο του Δασκάλου Μαλιγγάνου, που έφερε 30 

λογχισμούς και οι Ιερείς, ύστερα από τη δολοφονία  

Ιερέων … άλλοι κατέφυγαν στην Καστοριά, … … και 

πολλοί έμεναν στα χωριά τους σιωπώντας και 

περιμένοντας την ημέρα της απελευθερώσεώς τους από 

την τυραννία του Βουλγαρικού Κομιτάτου". 



 Δήλωση Έλληνα 

δάσκαλου από τη 

Στενήμαχο με την 

οποία αποποιείται την 

ελληνική του 

υπηκοότητα. 

 Η ειρωνία του 

θέματος: η δήλωση 

είναι γραμμένη στα 

ελληνικά. 



 Ο Ίων Δραγούμης και οι άλλοι 

πρόξενοι στα κυριότερα μέρη του 

υπόδουλου Ελληνισμού, όπως ο 

Κορομηλάς στη Θεσσαλονίκη, ο 

Σταμάτιος Πεζάς στο Μοναστήρι, ο 

Στορνάρης στις Σέρρες κ.ά. 

άρχισαν να πιέζουν την Ελληνική 

Κυβέρνηση για ενεργότερη 

ανάμειξη του εθνικού κέντρου στα 

πράγματα της Μακεδονίας.  

 

 Όμως η Ελληνική Κυβέρνηση  δεν 
είχε ή δεν ήθελε να 
συνειδητοποιήσει ΑΚΟΜΑ τον 
κίνδυνο!! 

 

 

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ 



ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΦΥΠΝΙΖΕΤΑΙ 

 



 Στα τέλη του 1903 και στις αρχές του 1904 το επίσημο 
Ελληνικό Κράτος αφυπνίζεται. Η ελληνική κυβέρνηση 
και τα προξενεία στη Μακεδονία ενισχύουν τα ελληνικά 
σχολεία της περιοχής και περιφρουρούν τις εκκλησίες 
της. 

 Σ' όλα τα Ελληνικά Προξενεία αποσπάζονται  
Αξιωματικοί του Ελληνικού Στρατού και δημιουργούν 
ένα θαυμάσιο δίκτυο συνεργατών και αγωνιστών. 

 Στόχος τους είναι η εμπιστευτική αλληλογραφία, η 
κατασκοπεία, η μεταφορά τραυματιών, η τροφοδοσία 
των Ελλήνων ανταρτών και γενικά η υπεράσπιση των 
Ελλήνων κατοίκων. 

 



 Συγχρόνως αξιωματικοί του ελληνικού στρατού, 
όπως ο Παύλος Μελάς από την Αθήνα, ο 
Κωνσταντίνος Μαζαράκης και ο Τέλλος 
Αγαπηνός (Άγρας) και οπλαρχηγοί από όλες τις 
ελληνικές περιοχές, ο Γεώργιος Τσόντος από 
την Κρήτη, ο Παναγιώτης Παπατζανετέας από τη 
Μάνη, ο Κωνσταντίνος Γαρέφης από το Πήλιο, ο 
Κώτας από τη Φλώρινα κ.ά. μαζί με πολλούς 
ντόπιους Έλληνες, σχηματίζουν ανταρτικές 
ομάδες για την προστασία των Ελλήνων της 
Μακεδονίας. Αυτοί είναι οι Μακεδονομάχοι, 
που πολεμούν για την Μακεδονία.  



 Τις προσπάθειες των 
ανταρτικών αυτών ομάδων 
συντονίζουν αξιωματικοί του 
ελληνικού στρατού, 
διπλωμάτες, όπως ο 
Λάμπρος Κορομηλάς, και 
Ίων Δραγούμης και φυσικά 
οι ιεράρχες, όπως ο 
μητροπολίτης Καστοριάς 
Γερμανός Καραβαγγέλης.  

Λ. ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ 



 Σ’ όλους τους επώνυμους 

κι ανώνυμους 

Μακεδονομάχους είναι 

αφιερωμένο το επόμενο 

video και ιδιαίτερα στον 

Παύλο Μελά μια από τις 

μεγαλύτερες μορφές 

αυτού του Αγώνα. 

ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΝΑΤΑΛΙΑ ΜΕΛΑ 



 

Μακεδονικός Αγώνας 1904-1908 
Μέρος 2ο 

 

https://www.youtube.com/watc
h?v=sAOS9i0M8tQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v6rCjwl0cMs
https://www.youtube.com/watch?v=sAOS9i0M8tQ
https://www.youtube.com/watch?v=sAOS9i0M8tQ


ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ 



Από το Μάρτιο του 1905 μέχρι το 

Μάιο του 1908 οι μάχες 

διαδέχονται η μία την άλλη. 

Στις 10 Ιουλίου 1908 εκδηλώνεται 

το Κίνημα των Νεότουρκων.  

Ο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ λήγει, 

αλλά ο ανταγωνισμός μεταξύ 

Ελλήνων, Βουλγάρων, Σέρβων και 

Τούρκων συνεχίζεται σε άλλα 

επίπεδα ...  

 

ΟΜΑΔΑ ΝΕΟΤΟΥΡΚΩΝ 



 Ο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ έδωσε τότε στην ελεύθερη 

Ελλάδα τη δυνατότητα όχι μονάχα να επικαλείται την 

προαιώνια Ελληνικότητα της Μακεδονίας στα διάφορα 

συνέδρια, ενάντια στην Βουλγαρική  - και κάθε άλλη ξένη 

- προπαγάνδα, αλλά και να πραγματοποιήσει το μεγάλο 

όνειρο του Ελληνικού Έθνους για την Απελευθέρωση της 

Μακεδονίας  - και άλλων υπόδουλων ελληνικών περιοχών 

- με τους νικηφόρους Α' & Β' Βαλκανικούς Πολέμους του 

1912-13, πρώτα κατά της Τουρκίας και έπειτα κατά της 

Βουλγαρίας!  

 



 Με τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου (28 Ιουλίου / 10 

Αυγούστου 1913) και την λήξη του Β' Βαλκανικού 

Πολέμου, ορίζονται τα σύνορα των Βαλκανικών 

Κρατών και η Μακεδονία εισέρχεται σε μια νέα 

ιστορική περίοδο, ύστερα από δουλεία πέντε αιώνων, 

με την πολυπόθητη Ένωσή της πλέον, με την 

υπόλοιπη ελεύθερη Ελλάδα! 



ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ 



 Είναι χιλιάδες οι επώνυμοι και οι ανώνυμοι 

μακεδονομάχοι άντρες και γυναίκες. 

 Ανέλαβαν δράση  απλοί χωρικοί, δάσκαλοι, ιερείς 

παιδιά που βοήθησαν καθοριστικά τον αγώνα όπως για 

παράδειγμα παιδιά που μετέφεραν κρυφά μηνύματα 

στους Μακεδονομάχους, ηρωικές δασκάλες που έδωσαν 

τη ζωή για τα παιδιά και τα σχολεία τους, ιερείς που 

δεν δίστασαν να μπουν μέσα στον αγώνα. 

 



 Αναζητώντας τα πρόσωπα των Μακεδονομάχων 

μέσα από ιστορικές πηγές και φωτογραφίες 

ξεχωρίσαμε τους παρακάτω: 

 



ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ 



Ο ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ ΚΑΙ ΟΙ 

ΑΝΤΡΕΣ ΤΟΥ 



 ΠΑΠΑ-ΔΡΑΚΟΣ 



ΚΑΠΕΤΑΝ ΠΑΛΛΑΣ 



ΚΑΠΕΤΑΝ-ΓΟΓΡΑΣ 



ΠΑΠΑ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΑΜΗΣ 



ΚΑΠΕΤΑΝ-ΚΑΨΑΛΗΣ 



ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ 



ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ 

ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΤΡΕΣ ΤΟΥ ΤΟ 1906 



 

Σάρρος Κων/νος  

(καπετάν Κάλλας) 

Σαράντος 
Αγαπηνός 

(καπετάν Άγρας) 

Ιωάννης 
Δεμέστιχας 

(καπετάν 
Νικηφόρος) 

 

 



ΓΚΟΝΟΣ ΓΙΩΤΑΣ 



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΚΩΤΤΑΣ 



Ο ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΩΤΤΑΣ  ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΙΟΥΣ ΤΟΥ  ΚΙ  ΕΝΑ 
ΠΑΛΙΚΑΡΙ ΤΟΥ 



ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 

 



ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ  ΣΕ ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ 

ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

 



 

Ο νεαρότατος 
αγωνιστής 

Τάκης 
Παναγιωτόπουλος 



Γκαρνέτας 
Επαμεινώντας 

 Αντώνης Μίγκας 

Καπεταν- 
Νταούτης 

Νικόλαος 
Κορδίτσας 

 

 

Νικόλαος Κορδίτσας 

ΝΑΟΥΣΑΙΟΙ 

ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ 



ΣΩΜΑ ΠΑΥΛΟΥ ΓΥΠΑΡΑΚΗ 



ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 



Ο ΚΑΠΕΤΑΝ-ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΕ ΑΝΤΡΕΣ ΤΟΥ 



ΚΑΠΕΤΑΝ-ΚΟΡΑΚΑΣ ΚΑΙ 

ΣΚΟΤΙΔΑΣ 



ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΔΟΞΟΓΙΑΝΝΗ 



ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝ-ΜΑΚΡΗ 



ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΝΤΑΦΩΤΗ 



 

 

Καλύβες μακεδονομάχων στη 
λίμνη των Γιαννιτσών 



ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 Τον Αγώνα της Μακεδονίας μας, καθώς και τη φρίκη, 

την απανθρωπιά, αυτή την απίστευτη βαρβαρότητα και 

εξαθλίωση, με την οποία ήρθε αντιμέτωπος ο λαός του 

τόπου μας, δεν την διδάσκουν σε κανένα βιβλίο 

Ιστορίας και ας έχουν ατέλειωτα κεφάλαια για την 

Δυτική ιστορία!  

 Αν μας ζητά ο οποιοσδήποτε να απαρνηθούμε την 

Μακεδονία, είναι σαν να μας ζητά να ξαναατιμάσουμε 

μοναχούς και Γέροντες και παπάδες και γυναίκες και 

παιδιά και ήρωες σαν τον Άγρα, τον Κώττα, τον Μελά, 

τον Καραβαγγέλη και τόσους άλλους! Όποιος μιλάει για 

Μακεδονία, μιλάει για εκατόμβες αθώου αίματος!  

 



 Παρόλα αυτά σήμερα πραγματικά αγαπούμε τους 

γειτόνους μας. Και θέλουμε να ζήσουμε ειρηνικά μαζί 

τους!  

 

 Αλλά αγαπούμε το ίδιο σθεναρά και την Αλήθεια, που 

δεν ξέρει συμβιβασμούς… 

 



ΑΦΙΕΡΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ 

ΑΦΑΝΕΙΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΗΡΩΙΚΕΣ 

ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΣΕΣ ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΑΝ ΓΙΑ ΝΑ’ 

ΜΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ… 

 

 

            ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ                                                                                    

ΤΗΣ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ 



 

 Σας ευχαριστούμε που 

μας τιμήσατε με την 

παρουσία σας!  

 

ΚΑΛΟ 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!!! 


