Κωνσταντίνος Άττ. Βακαλόπουλος
Ό Ελληνισμός τής περιοχής Μοριχόβου Μοναστηριού
κατά τό μακεδονικό άγώνα
Η περίπτωση του άγνωστου μακεδονομάχου Πέτρου Σουγαράκη

'Εργαζόμενος γιά τήν κατάταξη τοΰ άρχείου τοΰ
Μελετών της Χερσονήσου τοΰ Αίμου βρήκα,
διαφέροντα κείμενα,
άγώνα,

άνάμεσα

‘Ιδρύματος

σέ

άλλα έν-

ένα χειρόγραφο άναφερόμενο στό μακεδονικό

τό όποιο μελέτησα καί διεπίστωσα ότι περιέχει χρήσιμες

πληροφορίες γιά μιά μελλοντική σύνθεση τής
χειρόγραφο αύτό περιέχει
νομάχου,

ιστορίας του.

Τό

τίς άναμνήσεις ένός άγνωστου μακεδο

τοΰ Πέτρου Σουγαράκη,

καί άποτελεΐ σημαντική συμβολή

στις γνώσεις μας γιά τό μακεδονικό άγώνα τής περιοχής Μοριχόβου.

Ή άξία του έγκειται στό γεγονός,

δτι οί πληροφορίες μας

προέρχονται άπό ένα άπλό άνθρωπο του λαοϋ καί όχι άρ^ίηγό σώ
ματος .
*0 Πέτρος Σουγαράκης άπό τό χωριό
είναι

Ίβεν Μοναστηριού δέν

βέβαια άπό τούς πολύ γνωστούς μακεδονομάχους.

Είναι ό

μως ένας άπό τούς άφανεΐς έκείνους πολεμιστές,οί όποιοι ξεφύ
τρωσαν μέσα άπό τό έδαφος τής Μακεδονίας, έζησαν μέ ένταση τά
γεγονότα καί πρόσφεραν μεγάλες υπηρεσίες
ποια υπηρέτησαν,

γιατί

στά σώματα,

στά

ό

γνώριζαν πολύ καλά τόν τόπο, τά πρόσω

πα καί πράγματα καί μπορούσαν νά χρησιμοποιηθούν ώς όδηγοί ή
καί σύμβουλοι

των άρχηγών,

άξιωματικών του έλληνικοϋ στρατού,

σέ ορισμένες κρίσιμες στιγμές.
Σουγαράκης,

Έτσι

ξεκίνησε καί

πού γεννήθηκε στά 188Î καί

ό

Πέτρος

έλαβε μέρος στόν άγώ

να άπό τίςάρχές του, δηλαδή άπό τά 1902, στήν περιοχή Μοριχόβου,

όπου είχαν άρχίσει νά δρουν οί Βούλγαροι

άπό τό

γλωσσικό

έπωφελούμενοι

ιδίωμα των σλαβοφώνων τής Μακεδονίας,

ποιο μιλούσαν οί κάτοικοι τοΰ τόπου.
πό τούς πρώιμους άγωνιστές,

'Εκεί,

τό ό

στά 1896, ένας ά

ό καπετάν Μπρούφας,

είχε έξοντω-

θεϊ μέ όλους τούς συντρόφους του1. Ή περίπτωση τοΰ Σουγαράκη
παρουσιάζει
Καί οί

όμοιότητες μέ τήν άντίστοιχη

τοΰ

καπετάν-Κώτα.

δύο προέρχονται άπό σλαβόφωνες περιοχές, άλλά

δύο αίσθάνονται μέσα τους νά ταυτίζονται

μέ

τόν

καί

οί

έλληνισμό

καί άφοσιώνονται κατόπιν στόν άγώνα γιά τή Μακεδονία. Νά πώς
τονίζει χαρακτηριστικά στά άπομνημονεύματά του ό Π.
κης τήν έντονη

Σουγαρά

έλληνική συνείδηση τοΰ πληθυσμού τοΰ Μοριχόβου

καί τήν ήρωϊκή άντίστασή του στόν βουλγαρικό έπεκτατισμό:""Ο
ταν ήρθαν αυτοί οί άνω άρχηγοί,
άπό τόν τόπο,

διότι οί

ληνικήν γλώσσαν.
δασκάλους,

1.

έζήτησαν όδηγούς καί έρμηνεϊς

"Ελληνες τοΰ Μοριχόβου δέν ήξεραν

‘0 λόγος ήταν ότι οΰτε σχολεία

όπως πρέπει,

άλλά τόν έλληνισμόν καί

Γεωργίου Μόδη, '0 Μακεδονικός ’Αγών καί ή Νεώτερη
ρία, Θεσσαλονίκη 1967, σσ. 304-319.

είχαν,

‘Ελ
οΰτε

έθνισμόν δέν

Μακεδονική

'Ιστο
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τόν έγκατέλειψαν,
προγόνων,

παρά έμειναν άκλόνητοι

ρια άπό τούς Τούρκους.
τούς Βουλγάρους.
του άπαντοΰσε:
νική γλώσσα.

"Είμαι

είπήτε δτι

τόν έρωτοϋσαν:

"Ελληνας",

Γκραικοί

Τούς έκοβαν χέρια,
βασανιστήρια,

έλεγαν.

γεννηθήκαμεν,

πόδια,

Βούλγαροι

τόν βασάνιζαν
ξέρετε!

Νά

τούς άπαντοϋσαν οί Μοριχο"'Εμείς

Γκραικοί

ήμαστε

θά

πα

πεθάνωμεν".

μάτια τούς έβγαζαν καί

άλλα

άλλά τόν πατριωτισμόν δέν τόν άφηναν

χίλια

καί

ούτε

γίνονταν".

Ό Σουγαράκης στήν άρχή λαμβάνει μέρος
τοΰ

οι

έστω πού δέν ήξερε τήν έλλη-

Καί

"Μόνον αύτό δέν γίνεται",

προδόται

των

είσαι;". Καί τότε

"'Εσείς πρώτα-πρώτα έλληνικά δέν

είστε Βούλγαροι!".

τριαρχικοί,

όταν

"Τί

Καί τότε οί Βούλγαροι θύμωναν καί

τοΰ έλεγαν:

βίτες:

πίστιν

Τά χειρότερα βασανιστήρια ύπέφεραν άπό

Πολλές φορές συνέβαινεν,

έπιαναν έναν Μοριχοβίτη,

καί

εις τήν

έστω πού ύπέφεραν πάνδεινα καί χίλια δύο βασανιστή -

Ίλιντεν,

Βούλγαροι,

κατά τήν όποια είχαν

χωρίς νά ύπάρχε ι άκόμη σαφής

ση στις έπιδιώξεις τους.
του γιά τις θέσεις,

στήν

έξεγερθει

έπανάσταση

“Ελληνες

έθνική

καί

διαφοροποίη

'Ενδιαφέρουσες είναι οί πληροφορίες

πού είχαν πιάσει οί έπαναστάτες. Μετά

τήν

άποτυχία τής άνταρσίας άρχιζει νά διαφαίνεται καθαρά ή βουλ
γαρική προπαγάνδα καί νά ψυχραίνει τόν ζήλο τών Ελλήνων, πού
συνέπρατταν μέ σλαβικές άνταρτικές όμάδες τής περιοχής Περλεπέ.

Έτσι άποχωρεΐ άπό τήν ομάδα ό Σουγαράκης,στήν όποια υπη

ρετούσε καί

ό

Άντώνης Ζώης άπό τό Μοναστήρι.

Γενικά κατά τήν έποχή αύτή έντείνεται ό διαχωρισμός τών σλάβοφώνων,

πού ώς υπέρτατη θρησκευτική άρχή άναγνωρίζουν τό Οι

κουμενικό Πατριαρχείο,

τών λεγομένων πατριαρχικών,

άλλους πού άναγνώριζαν τήν

'Εξαρχία, άπό

τούς

άπό

τούς

έξαρχικούς2.

Άπό έδώ καί πέρα ό Σουγαράκης άφοσιώνεται στήν έλληνική υπό
θεση καί μένει σταθερός στις

ιδέες του,

μολονότι

άπειλεΐται

άπό τό βουλγαρικό κομιτάτο μέ θάνατο. Καί αύτόν μέν δέν κατόρ
θωσαν νά τόν έξοντώσουν οί

βουλγαρικές όμάδες,

άλλά ή μητέρα

του καί ή άδελφή του θανατώθηκαν μέ οίκτρότατο τρόπο3. Τόμί
σος πιά τοΰ Σουγαράκη έναντίον τών κομιτατζήδων είναι άσβεστο
καί

δέν καταπραΰνεται ούτε καί μέ τήν άγρια έκδίκηση πού πήρε

άργότερα.
Τά άπομνημονεύματα τοΰ Πέτρου Σουγαράκη,γραμμένα σέ κόλ
λες άναφοράς διαστάσεων 19,5 X 30,
τίτλο

"Ή

χωριστοΰν σέ δύο μέρη:

2.

τά όποια έπιγράφει μέ τόν

ιστορία μου καί ή βιογραφία μου",
1)

είναι

δυνατό

νά

σ'έκεΐνο πού άφορά τή δράση του κα

Γενικά γιά τήν ανάφλεξη τοΰ μακεδονικού ζητήματος βλ. τή βασική μελά
τη τοΰ Νικολάου Βλάχου, Τή Μακεδονικήν ώς φάσις τοΰ ’Ανατολικοΰ ζητή
ματος, 1878-1908, ’Αθήναι 1935.

3.

Γ. Μήδη, ε.ά.. σ. 305.
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τά τό μακεδονικό άγώνα καί κατά τούς βαλκανικούς πολέμους καί
2)

στά μετά τόν πρώτο παγκόσμιο πόλεμο ώς τά τέλη περίπου τοϋ

έμφυλίου πολέμου. ‘Επομένως, ώς πρός τή χρονολόγηση

των

άπο-

μνημονευμάτων του έχουμε τό terminus post quem, δηλαδή πρέπει
νά χρονολογήσουμε τή συγγραφή τους μετά τό 1950. Φαίνεται ότι
ô Σουγαράκης θά παρακινήθηκε τήν έποχή αύτή,
άπό όρισμένους λόγιους ή
κού άγώνα,

έστω

καί

άργά,

έρευνητές τής ιστορίας του μακεδονι

νά καταγράφει τά όσα είχε ζήσει.

θησε νά κάνει. Αύτά πού μας άφηγεΐται

είναι

Καί αύτό προσπά
ένδιαφέροντα

καί

συμπληρώνουν όσα άπό άλλες πηγές γνωρίζουμε γιά τή δράση των
μακεδονομάχων σέ μιά άκριτική περιοχή τοϋ έλληνισμοϋ. Ξεχωρι
στά υπογραμμίζω τίς πληροφορίες πού μάς δίνε ι ώς αύτόπτης μάρ
τυρας γιά τήν κατάληψη τής Σιάτιστας καί Φλώρινας μετά τήν έ
ναρξη τοϋ πρώτου Βαλκανικοΰ πολέμου.
Δέν προβαίνω

στήν

έκδοση όλου τοϋ έργου,

πρώτου μέρους,

γιατί

σωπική κυρίως,

ιστορία τοϋ Σουγαράκη,

άλλά

μόνο

τοϋ

τό δεύτερο άναφέρεται στήν πρόσφατη,προ

γενικότερο ένδιαφέρον.

ή όποια δέν παρουσιάζει

'Αναφέρεται κυρίως στήν

άπήχηση

τοϋ

έμφυλίου πολέμου μέσα στό μικρό χωριό Κλειδί, δπουέζησε,
στά μεγάλα μίση πού χώρισαν τούς κατοίκους του.

Είναι

καί

άγνω

στο άκριβώς πότε πέθανε ό Σουγαράκης.
*0 Σουγαράκης έγραφε τά άπομνημονεύματά του σέ δημοτική
γλώσσα,
6ων.

έπηρεασμένη βέβαια άπό τήν καθαρεύουσα

’'Ηταν σλαβόφωνος, άλλά ή μακροχρόνια

των

έφημερί-

άναστροφή

του

μέ

τούς έλληνοφώνους καί ή παραμονή του στήν ‘Ελλάδα τόν έκαναν,
ώστε νά γράφει τά έλληνικά άρκετά καλά,
θη.

έστω καί μέ πολλά λά

Πανομοιότυπη έκδοση τής άφήγησής του θά δυσκόλευε τόν ά-

ναγνώστη ή τό μελετητή.

Γι'αύτό τό λόγο άποφάσισα νά άποδώσω

πιστά φωνητικά καί συντακτικά τό κείμενο,

άλλά

καίες διορθώσεις ώς πρός τήν όρθογραφία καί
νοείται ότι παραλείπω ορισμένες λέξεις,
ται

δύο,φορές ή τόν σύνδεσμο

ται ή τήν άντωνυμία "πού",

"καί",

μέ τίς

τή

αναγ

στίξη.

'Εν

πού κάποτε άναφέρον-

πού έπίσης έπαναλαμβάνε-

ή τό έπίρρημα "όπου",

πού

είναι

κάποτε περιττά.
Τελειώνοντας τήν εισαγωγή μου έπιθυμώ νά έκφράσω τίς θερ
μές μου εύχαριστίες πρός τόν πρόεδρο τοϋ ΙΜΧΑ καθηγητή κ.
Βαβοϋσκο καί τά μέλη τοϋ Διοικητικοΰ Συμβουλίου,

οΐ

Κ.

όποιοι

μοΰ έπέτρεφαν νά μελετήσω καί νά δημοσιεύσω τό παραπάνω χει
ρόγραφο4 .

4.

Βλ. σχετικά στό αρχείο ΙΜΧΑ φάκελλος Αι+.

Ή
Σελ.Ι

ιστορία μου καί ή βιογραφία μου

Έγεννήθηκα τό έτος
Πάσχα,
ριού,

τοΰ μηνός

1881 καί ήμέρα Μεγάλη Πέμπτη πριν τό

'Απριλίου έν τφ χωρίψ Ίβενι, νομός Μοναστη

περιφέρεια Μοριχόβου.
*0 Μακεδονικός άγών άρχισε άπό τό έτος 1897 μετά του έλ-

ληνοτουρκικοΰ πολέμου.
κλέφτης,

άλλά μέ

ΤΗρθε ό Μπρούφας5

έθνική

ίδέα,

άφησε πολλές έντολές είς τόν κόσμο.
μέ όλους τούς συντρόφους,
Μπέσεστα βουλγαροχώρι.
έκδικηθήκαμε καί
τό

πού ήταν

έσκοτώσαμε

τό

(6)

Μορίχοβο ώς
'Ιούλιο

(6)

νομάτοι, είςτό χωρίον
δηλαδή τό

φήτη

Ήλία,

1905,

έξι νομάτοι. 'Από τό 1897

1902 όργανώνονταν πολύ μυστικά δ άγώνας. Μετά τό

διάκριση μεταξύ

καί

Καί σ'ένα μήνα έξοντώθηκε

Καί μετά όκτώ χρόνια,

χισαν νά βγαίνουν φανερά καί

έως

1902 άρ

νά δπλίζωνται, άλλά χωρίς καμιά

‘Ελλήνων καί Βουλγάρων μέχρι τό 1903, τόν Προ

όπως τόν όνόμαζαν, ή

'Ιλιντεν.

μέραν έπαναστάτησεν όλος δ κόσμος καί
τοΰ τουρκικού ζυγού, άλλοι
καί

είς

έπέρασε τόν μήνα

δίκαννα κυνηγητικά, καί

μέ τσεκούρια,
μέ

Καί έκείνην τήν ή-

έξεγέρθηκεν

έναντίον

μέ δρεπάνια,

έλάχιστα όπλα γιρά.

κόσες,

Καί

ένα

σπουδαιότερον ήταν είς τό χωρίον Παράλοβον, έλληνικό μοναστή
ρι

“Αγιος Γεώργιος,

δοέντσι,

όπου τά υψώματα τού

είχαν παγιδεύσει πέτρες,

Παράλοβου

καί Μπολ-

βράχους μεγάλους καί περι-

μέναμεν νά έρθουν οί Τούρκοι άπό τό Μοναστήριον άπό κάτω καί
νά άπολύσωμεν τίς πέτρες ούλας,
τουρκικό στρατό.

ώστε

νά

καταστρέψωμεν

Τέτοιο ήταν τό μέρος πού έβοηθοΰσε

νά

τόν
τούς

κάνουμε καταστροφή.

5.

Γιά τόν 'Αθανάσιο Μπροόφαβλ.στής ’ Αγγελικής Β. Μετάλλινου (Π. Τσιώμου ),
Πάνθεον των Μακεδόνων ’Αγωνιστών (1896-1914), Θεσσαλονίκη
9-10.

'Αθ. Γιομιλάκη,

22-23,

Ή έπανάστασις τής Μακεδονίας, ϋπό του

τοΰ “Αστεως,

1951,

σσ.

'Αθανάσιος Μπρούφας, "Μακεδονική Ζωή" 25 (1968)

'Αθήναι, 1896, σ.5 κ.έ.

ειδικού

απεσταλμένου

Άριστ. Χρ. Κωστοπουλου, Ήσυμ-

βολή τής Δυτικής Μακεδονίας εις τούς απελευθερωτικούς άγώνας τού “Ε
θνους, Θεσσαλονίκη 1970, σ. 151, Douglas Dakin, The Greek Struggle in
Macedonia 1897-1913, Thessaloniki 1966, σσ. 35, 139 K. I. Μαζαράκη-Αΐνιανος,

'0 Μακεδονικός ’Αγών (’Αναμνήσεις), Θεσσαλονίκη 1963, σσ. 6,

56, Χρήστου Γεωργίου,

'0 Γέρμας καί τά γεγονότα τοΰ Μακεδονικού αγώνα,

Θεσσαλονίκη 1966, σ. 21. Παύλου Τσάμη, Μακεδονικός ’Αγών, Θεσσαλονίκη
1975, σσ. 44, 64-67, 227. Γ. Λυριτζή,
σις αυτής, Κοζάνη 1970, σσ. 22-28.

'Η ’Εθνική 'Εταιρεία καί ή δρα-
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Καί

είχαμεν τούς Αρχηγούς Ντέντο Κόλε Από έλληνικό χωριό

Δομπροβένι καί ô Τόλε-πασάς Από τό χωριό Κρουσέϊτσα,
ροχώρι τής περιφερείας Περλεπέ.

γοί γενικοί τοϋ Μοναστηριού καί Περλεπέ,
ματοι καί Απλοί
χαν βάψει

χωρικοί,

έστω πού ήταν άγράμ-

ΔλλΑ ήταν πολύ Αγαπημένοι καί δέν εί

τΑ χέρια τους σέ χριστιανικό αίμα καί

καμιά διάκριση τό ότι

τί ήταν δ ένας καί

σ.2 ταν ήταν έπιστρατευμένοι,

πρός τόν κατήφορο.

πολεμούσε. Οί άλλοι

είχαν

Από όπου έρχονταν ό τουρκικός στρατός Από
είς τήν πλαγιά καί τήν

έπροχώρησε έμπρός μιά μεραρχία είς τήν πλαγιά,

βράχοι μέ τό κατρακύλισμα έσπαζαν

πρός τόν κατήφορο καί
στρατόν.

Καί

καί

τότε

βράχους.

Καί

σκορπίστηκαν

έκαναν μεγάλην ζημίαν εις τόν τουρκικόν

είχαν πιάσει οί

βατικό κανόνι,

”0-

είς τΑ / υψώματα τού

έδωσαν οί Αρχηγοί διαταγή γιά νά σπρώξουν τούς
τότε οί

είχαν

γιΑ νΑ τούς σπρώξουν νά κατρακυλίσουν

τό Μοναστήρι. Μόλις ô στρατός πλησίασε
άνηφοριά,

ούτε

τί ήτανô άλλος.

όλος ô κόσμος,

ΠαρΑλοβου, κάθε ένας πού είχε όπλα,
τούς βράχους έτοιμους,

βουλγα-

ΆλλΛ καί οί δύο αύτοί Αρχη

έπαναστάτες ένα μουλάρι

χωρίς κλείστρο όμως.

είς τόν τουρκικόν στρατόν,

'Αλλά ή

ζημία,

μέ όρειπού έκανε

ήταν μεγάλη Από τραυματίας καί Από

σκοτωμένους.
Καί ô πόλεμος σταμάτησε έπί
τούς τραυματίες καί νεκρούς.
κικού στρατού καί
Αρχηγοί

τότε οί Τούρκοι

τους,
νοι,

έως

έκαναν έφοδο.

έφώναξαν πρός τούς έπαναστάτες:

πόλεμος τού Ίλιντεν τελείωσε,
τότε οί

δύο ώρες,

νά

μαζέψουν

Καί μετά έφθασε άλλο σώμα τουρ
Καί

τότε

κάθε ένας στά σπίτια σας".

έπαναστάτες έσκορπίσθησαν καί

όσοι δέν ήταν Αποκηρυγμένοι,

οί

"'Αγαπητοί Αδελφοί , δ

έφυγαν

είς

τά

Καί

σπίτια

ένώ όσοι ήταν άποκηρυγμέ-

έμειναν μέ τά όπλα μέ τούς Αρχηγούς μαζί. Μετά τρεις μή

νες έσκότωσαν τόν Ρώσο πρόξενο Ροκοσόφτσκη είς τό χωριό Μπούκοβο.

Είχε πάει στήν έξοχή Από τό Μοναστήρι καί στήν έπιστρο-

φή οί Τούρκοι
δρόμο.

τού έστησαν ένέδρα καί τόν έσκότωσαν

*0 λόγος

είναι ότι όπου έφθανε,

είς

τόν

τούς Τούρκους τούς έ

δερνε. Μετά τόν φόνο τού Ρώσου προξέ,νου υπό τών Τούρκων, ή σύ
ζυγος τού προξένου έκανε παράπονο πρός τήν ρωσική κυβέρνησιν
καί

έλεγε“δτι

δέν υπάρχει κράτος τής Ρωσίας. Καί τότε ή ρωσι-

σ.3 κή κυβέρνησις καί δ τσάρος έζήτησαν / Από τήν Τουρκίαν ή πό
λεμο ή γενική άμνηστεία γιά τούς έπαναστάτες καί τούς φυλακι
σμένους γενικώς καί
σοι άμνηστεύθηκαν,

έτσι οί Τούρκοι

έδωσαν Αμνηστεία. Καί ό

πήγαν καθένας στή δουλειά τους

καί

μόνο

έμειναν οί Αρχηγοί είς τά βουνά μέ τόν Ντέντο-Κόλε καί μέ τόν
Τόλε-Πασά.

6.

τΗταν καί ό

Άντώνης Ζώης6.

Καί μετά

δ

Άντώνης

Γιά τη δραστηριότητα τοϋ ‘Αντώνη Ζώη κατά τή διάρκεια τοϋ μακεδονικού
άγώνα βλ. Γ. Μόδη,

‘0 Μακεδονικός 'Αγών καί ή Νεώτερη Μακεδονική

‘Ι

στορία, σσ. 305-307, στοϋ ίδιου. Μακεδονικός ‘Αγών καί Μακεδόνες ‘Αρ
χηγοί, Θεσσαλονίκη 1950, Douglas Dakin, The Greek struggle in Macedo-
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Ζώης έζήτησε νά φύγη,
κή προπαγάνδα. Καί δ
ναστήριον,

γιατί κατάλαβε δτι προχωρούσε ή σλαβι
Άντώνης Ζώης,

Καί δ Ντέντο-Κόλε τοϋ έ

δωσε τήν εύχή καί

τοϋ είπε:

δ Ντέντο-Κόλε καί

ό Τόλε-πασάς έκαναν τραπέζι φιλικό,

καί ήπιαν καί
άδέλφια.
νά μήν

είς τά τελευταία είπαν:
οι δύο:

"Μέχρι

έτσι

έγινε.

Τά

‘0 Ντέντο-Κόλε έσκοτώθηκε

ήμασταν

μάτια

Καί
μας

στό

Πετάλινο

1904 άπό τό χωριό Γκοδιάκοβο τοϋ Πε-

Καί μετά τόν σκοτωμό των άρχηγών άνέλαβε κάποιος Τράϊ-

κος άπό τό Μπάρνικ άνθρωποφάγος καί
'Οχρίδα καί

τέσσερεις βοϊβόδες.
όνομαζόμενο Μπρότ,

δέσνιτσα,

Καί

1904

είχαν πάει σ'ένα

ήμέρα 26

'Οκτωβρίου,

έτσι

έστειλαν ένα χωρικό,
'Ιωάννη Σκρέκο καί

τόν

Καί έπήγανείς τούς

Γκραδέσνιτσιώτες,

"Μάλιστα,

Καί

δήθεν νά παραδώσουν είς τούς Βουλγάρους.
είχαν καί

Καί

άναχώρησαν

κάτω

άπό

τά

δτι φέρνουν τούς παπά

άλλά μόλις έπλησίασαν αύτοί,

έναντίον των Βουλγάρων καί οί Βούλγαροι
ζανά οί Βούλγαροι

άνθιζαν πΰρ

έδραπέτευσαν είς τήν

Έριγώνα ποταμόν ή Τσέρνα-Ρέκα,

τό πάνω Μορίχοβο.

είς

'Αλλά αύτοί πού ήταν

τούς γκράδες

δταν τούς είδαν σί Βούλγαροι

έπήγαν

ιερείς καί ένδυσαν δύο

άπό τούς δπλίτας νά φαίνωνται ως παπάδες...

τούς κυνήγη

δέν ζαναγύρισαν είς

Είχαν θυμώσει οί Βούλγαροι

ήρθε είς τά Κορέστια τό έτος

ήταν

έγύρισαν πίσω καί άφη

Γύρισαν πίσω,

τό χωριό καί πήραν δύο στολές άπό τούς

σαν οί Μοριχοβίτες καί

δάσκαλο
πού

κύριε ή γκοσποδήν βοϊβόδα. Πε

σαν τούς Βουλγάρους νά περιμένουν.

ένδεδυμένοι ως παπάδες,

τόν
έστω

Τούς κατάλαβαν γιά τούς Γκραι-

ριμένετε θά σάς τούς φέρουμε έδώ".

τόν

Καί

Μοριχόβου,

"Νά μάς φέρετε τούς δύο

τόν Παπαδημήτρη καί

ήταν δμως έζυπνοι.

έχάρηκαν πολύ,

δάσκαλο.

Γκραδέσνιτσας

τούς είπαν:

'Αλλά οί

κούς καί τούς είπαν:

χωριό

γιά νά είδοποιήση τόν ' Ιωάννη Σουδία, τόν

παπάδες τόν παπα-Μάρκο καί
'Ιωάννη Μαρκούλη".

έλληνικό

γιά νά πάνε είς τήν Γκρα-

τόν Πέτρο Πετρόπουλον.

/ Βουλγάρους βοϊβόδες καί

φυγήν μέχρ'ι

τήν

τόν Κώτσο Τάλιν, ψάλτην τής έκ-

έβγαλαν άπόφασιν,

όταν πήγαν άνάμεσα Σταράβινας καί

Καί

άπό

καί σκότωσαν τόν Πα-

γιά νά πιάσουν τούς παπάδες καί

άγράμματοι,

Δήμκος

Αύτοί ήταν άρχηγοί των Βουλγάρων καί οί

Τό

παστόϊτσε καί τήν παπαδιά καί
κλησίας.

ό άλλος

δ τρίτος Δήμκος άπό τήν Μόγιλακαί τέταρτος όΒέλ-

κος άπό τό Σκοτσιβίρ.

δες,

Μετά

έφαγαν

ίδοϋν τά κακά πού θά γίνουνε".

Καί

ράσα.

σήμερα

"Άς χωριστούμε φιλικά.

στίς 9 Μαρτίου τοϋ έτους
λεπέ.

"Άει στό καλό παιδί μου!".

Άπό σήμερα καί πέρα ή προπαγάντα μάς χωρίζει".

τότε είπαν καί

.4

πού έκατάγονταν άπό τό Μο-

έζήτησε μέ άγάπη νά φύγη.

δταν έμαθαν δτι

1984 ό Παΰλος Μελάς,

άρχάς

Ό-* *

nia 1897-1913, σσ. 222, 226, 267, 270, 278, 380. Παύλου Τσάμη, Μαχεδονιχός

Άγων, σσ. 212, 240, 254, 267, 306, 328, 365, 379, 380. Παν

τελή Π. Οίχονόμου, Τό Λεχοβο στην ίστοριχή του πορεία,
1976, σσ. 165-169.

Θεσσαλονίχη

Ό έλληνισμός τής περιοχής Μοριχόβου κατά τό μακεδονικό άγώνα
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Καί άρχισαν νά έζοντώνουν τσύς παπάδες καί τούς δα

σκάλους καί προκρίτους

"Ελληνας είς τά χωριά.

κυπταν είς τόν σλαβισμόν,

"Οπου ôév ύπέ-

εϋρισκαν μαρτυρικόν θάνατον καί άλ

λα πολλά κακά.
Μετά,

όταν έμαθεν ό πληθυσμός τοϋ άνω Μοριχόβου ότι ήρθε

δ Παύλος Μελάς7
τησαν τόν

είς τά Κορέστια,

Άντώνης άναχώρησε τήν 6ην
βράδι

(17)

νες,

Καί

'Ιανουάριου τοϋ έτους

δφθασεν είς τήν Γκραδέσνιτσα,

κού άγώνα.
άπό

έπήρε θάρρος.

τότε έζή-

'Αντώνιον Ζώην χιά άρχηγό άπό τό Μοναστήρι.

Καί

μόλις άνέλαβε ό

ό

πρωτεύουσα τοϋ Μακεδονι

'Αντώνης Ζώης καί

δέκα έπτά νομάτοι όπλίτες,

Καί

1905 καί τό
έκανε όμάδα

μετά τρεις καί ήμισυ μή

έφθασεν καί δ καπετάν Ρέμπελος ή Χρηστός Τσολακόπουλος8

μέ τόν βαθμό άνθυπολογαχοϋ, άρχηγός τοϋ σώματος τοϋ Μακεδονι.5 κοΰ άγώνος.

Καί

όπλαρχηγόν εΐ / χε τόν καπετάν Φιωτάκη Πανα

γιώτη9 άπό τά Χανιά τής Κρήτης καί ήρθαν τήν 15 'Απριλίου

τοϋ

έτους 1905.
'Εγώ ô

ίδιος,

Χρηστό Σουγαράκη10,

Πέτρος Σγουράκης,

συνεννόησιν μέ τό σώμα,
άπό τό Παράλοβον,
γίου.

Καί δ

ματα καί

μαζί μέ τόν

ήλθαμεν έκεϊ κανά δύο-τρεις
διότι

είχαμε τόν

μου
πρός

'Ιωάννην Παπακώσταν

ήγούμενον είς τό μοναστήρι τοϋ *Αγίου Γεωρ

'Ιωάννης,

υιός τοϋ Παπακώστα,

μάς παρέδινε γράμ

έμεϊς τά μεταφέρναμεν είς τό Σώμα

Καί τό βουλγαρικό κομιτάτο έμαθε ότι κάνομε
καί

άδελφό
φορές

ώς

άγγελιοφόροι.

τόν

άγελιοφόρο

μάς έκυνήγησε γιά νά μάς πιάση.
Καί μόλις έπληροφορήθηκε κάποιος συγγενής μας γιά τήν ά-

7.

Γιά τον Παύλο Μελά βλ. γενικά τις μονογραφίες του ’Αθ. Θωμαϊδη,
ρία Παυλου Μελά,

Άθήναι 1909,

Βιογραφία, ’Αθήνα 1939,

'Ηλία I. Μπακοπούλου,

Παύλος

'Ιστο
Μελάς.

’Ιωάν. Σωτ. Νοτάρη, Παύλος Μελάς, Βιογραφία,

Θεσσαλ-ονίκη 1955, Γ. Μαραβελέα, Παύλος Μελάς

ή ζωή, ή δράση

καί

ό

δοξασμε'νος θάνατος του πρωτομάρτυρα τής Μακεδονικής έλευθερίας, Θεσ
σαλονίκη 1959, Ναταλίας Παυλου Μελά, Παύλος Μελάς’ βιογραφίαάπό διη
γήσεις, αναμνήσεις, γράμματα δικά του καί άλλων,
Γ. Μόδη,

’Αθήναι 1963. Πρβλ.

‘0 Μακεδονικός ’Αγών καί ή Νεώτερη Μακεδονική ’Ιστορία, σσ.

221-234.
8.

Βλ. γι’αΰτόν στοϋ Γ. Μόδη,

’0 Μακεδονικός ’Αγών καί ήΝεώτερη Μακεδο

νική ’Ιστορία, σ. 305, D. Dakin, The Greek Struggle
σσ. 219, 222, 225-226, 231, 233, Π. Τσάμη, Μακεδονικός
250-254, 300, Δημητρόου Ν. Κακκάβου,

’Απομνημονεύματα

in

Macedonia,
’Αγών,

σσ.

(Μακεδονικός

’Αγών), σ. 93, Π. Οικονόμου, Τό Λόχοβο στήν ιστορική του πορεία, σσ.
89-92.
9.

D. Dakin, ε.ά., σσ. 267, 271, 374, Π. Τσάμη, ε.ά., σσ. 267, 307, 323329.

10. Γ. Μόδη,
307.

'0 Μακεδονικός ’Αγών καί ή Νεώτερη Μακεδονική ’Ιστορία,

σ.
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πόφασιν τοϋ βουλγαρικού κομιτάτου πού είχε λάβει,
πιάσουν καί νά μας χαλάσουν,
Οί Βούλγαροι

τήν έπομένην

νά μας συλλάβουν.
φύγει,
της:

καί

"Δέν ξέρεις,

υιοί σου;".

δτι

δπλίστηκαν γραικομάνοι

Καί

Καί μετά τις

(έκατόν)

Ρέμπελο καί

10

έβγαλαν

Καί καλλι

ίχνος καί ούτε βρέθηκε.
έσυνεχίσαμεν

' Ιουνίου έσυγκεντρωθήκαμεν περίπου

άλλα

(8)

τόν πατέρα του καί

καί άλλους δέκα,

καί

έκδικηθήκαμεν,
όκτώ καί

Στις

έκάψαμεν

έσκοτώσαμεν

τόν

τήν μάνα του καί τόν άδελφό του

έν δλφ - δεκατέσσερεις νομάτοι

Βουλγάρους εις τό χωρίον Μπέρνικ,
τατζή τών Βουλγάρων.

έπήγαμεν

άρχηγοϋ τών Βουλγάρων Τράϊκο.

ίδιου έτους

τοϋ βοϊβόδα τό σπίτι καί
παπού του,

τά

/ έργη-

άνδρες-όπλίτες άγωνιστές μέ τόν άρχηγόν καπετάν

δέκα 'Ιουνίου τοϋ

στροφή,

Μετά

τις

τόν Παναγιώτη Φιωτάκη όπλαρχηγόν,

εις τό χωριό τοϋ βοϊβόδα,
(10)

έναντίον μας;".

μόλις έπάθαμεν τήν καταστροφή αύτή,

τόν άγώνα.
100

τάφος καί

μας
μου:

τις έθαψαν ζωντανές μέσα στή γή.

έμεΐς,

άδελφόν
μου

μάνα

τήν άδελφή μου καί

σαν τό μέρος γιά μήν βρεθή

στόν

είπαν είς τήν

γιά

είχαμεν

Καί άργότερα ô θειός

Καί τότε οί Βούλγαροι

έπιασαν τήν μάνα μου καί

χωριό,

έμεΐς

τότε έρώτησαν τήν μάνα μου μπροστά

έξομολογοΰσε.

σ.6 μάτια καί

15 Μαΐου έπήγαν είς τό

'Επειδή δέν μας εύρηκαν καί

"Που είναι οί

γιά νά μάς

έμεΐς έφύγαμεν τήν 14 Μαϊου 1905.

- φανατικούς

τό χωριό βοϊβόδα άρχικομι-

Είς τό Μπέρνικ θά κάναμε

μεγάλη

κατα

άλλά έπρόφτασε ô τουρκικός στρατός καί μάς έκυνήγησε,

διότι όλη τήν νύκτα είχαμε ραγδαία βροχή καί

δέν ήμπορέσαμεν

νά έκτελέσωμεν τήν άπόφασιν.

έτσι οί Βούλγα

ροι

τήν γλύτωσαν έφθηνά.

Έξημέρωσεν καί

"Οταν μάς κυνηγοΰσε ô στρατός ô τουρ

κικός καί φεύγαμεν πολεμώντας,

έπρεπε νά περάσωμε

Τσέρνα-Ρέκα ή

Έριγώνα.

τό ποτάμι καί

έκάναμεν περίπου έξι 5ες μάχη.

ήμέρα τών

Άγιων

τό

ποτάμι

Είδαμε καί πάθαμεν μέχρι νά περάσωμεν
Στις 22 'Ιουνίου

Αποστόλων Πέτρου καί Παύλου,

έβρεθήκαμε μέ

τόν όπλαρχηγόν Παναγιώτη Φιωτάκη.

Ήμαστε έξω

Πετάλινο Μοριχόβου κάπου μιά ώρα.

Καί μετά οί Βούλγαροι

ναν άπόφασιν νά μάς διώξουν άπό τό Μορίχοβο.
καν μέ άρχηγό τόν Δήμκο βοϊβόδα άπό τήν
ναμη κομιτατζήδων καί

άπό

τό

χωριό
έκα

Έσυγκεντρώθη-

'Οχρίδα μέ άρκετή δύ

είχαν έρθει μέσα είς τό χωριό Πετάλινο

οί Βούλγαροι.

Καί μετά άπό τό Πετάλινο ήλθεό Ίώφτσης Νάϊντο

άγγελιοφόρος,

κουρασμένος καί

σ.7 καί

λέγει

είς τό Φιωτάκη:

κομιτατζήδες,

τρομαγμένος είς τό

θά μάς κάψουν τό χωριό".

σημέρι νά τρώμε.
έπήραμε τά όπλα,

/

έμπρός".

"'Αφήστε

τό

Καί έμεΐς τότε

έτρέξαμεν καί κυκλώσαμεν τό χωριό άπό τρεις

'Επροφτάσαμεν,

στρέψουν τό χωριό,
παραδοθοϋν.

μας,

Τότε μάς εύρήκε τό με

Καί τότε μάς είπε ό Φιωτάκης:

φαϊ, πάρτε τά άρματα είς τά χέρια καί
μεριές.

σώμα

"Τό χωριά γέμισε άπό Βουλγάρους

δέν τούς έδώσαμεν εύκαιρία

τούς άνοίξαμεν πϋρ καί τούς

νά

κατα

έφωνάξαμε

Άλλά όμως τό μέρος είναι πολύ δασώδες

καί

νά
δέν

ήμπορέσαμεν νά κάνωμεν άποτέλεσμα. Μόνον δ Δήμκο βοϊβόδα άρ-

Ό έλληνισμός τής περιοχής Μοριχόβου κατά τό μακεδονικό άνώνα
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χικοματατζής έπεσε είς τά χέρια τοϋ ά.δελφοΰ μου. Τόν έτραυμά
τισε καί

τόν έτιιασε ζωντανό καί

πρόσωπο καί τά αυτιά καί

τόν έγδαρε μέ τό δέρμα άπό τό

τοϋ έλεγε ό άδελφός μου:

"Έτσι

βγαζες τά μάτια στήν μάνα μου καί στήν άδελφή μου".

Καί

έ
μετά

τό έπήραμεν τό κεφάλι καί τό έζυγιάσαμεν τέσσερεις όκάδες καί
μισή καί

τό έστείλαμεν ώς δώρον είς τόν Τούρκον

σταθμάρχην Σταράβινας Μουντούρ έφέντη.
γράμμα,

όπου τοϋ λέγαμε:

Καί

τοϋ

"“Αμα κάνης τά ίδια,

Δήμκο βοϊβόδα είς τούς χριστιανούς, καί

άστυνομικόν
έκάναμεν

όπως

ένα

έκανε

ό

έσύ τά ίδια θά πάθης".

'Επειδή δέν τόν θάψαμεν τό σώμα τό Δήμκο βοϊβόδα καί τό είχαν
σ.8 μάθει οί

/ Βούλγαροι,

έκαναν έκστρατεία ό Τζόλε Γκέργκην άπό

τή Βεύη καί ô Τάνε Κλάντζο άπό τήν Κέλλη μέ
πλέον.

'Αλλοι σκορπισμένοι καί άλλοι

άπό τό Πετάλινο στό βουνό καί άλλοι
νιτσα νά τήν κάψουν.
τόν

Καί

'Ιωάννη Μαρκούλη,

γψ διότι

έκεΐ

300

άντρες

καί

έπολεμοΰσαν μέ έμάς όζω
έτρεζαν είς τήν Γκραδέσ-

έσκότωσαν τόν παπα-Δημήτρη καί

δημοδιδάσκαλο,

καί

έκαψαν 70 σπίτια λό-

έλειπεν ô άρχηγός καπετάν-Ρέμπελος

τέσσαρες

ώρες

μακριά μέ τό σώμα καί ή Γκραδέσνιτσα είχε μείνει Ανυπεράσπι
στη .

Καί

εύρηκαν τήν εύκαιρίαν καί

τήν Γκραδέσνιτσα στις

16

'Ιουλίου

έκατέστρεψαν οί Βούλγαροι
1905.

Καί έκαψαν πέντε σπί

τια είς τό Πετάλινο λόγφ διότι ήμασταν μακριά
ώρες τό ένα σώμα άπό τό άλλο.

περίπου

Καί μετά οί Βούλγαροι

πέντε

κομιτα

τζήδες όλα τά χωριά τοϋ Μοριχόβου είχαν σκοπό νά τά καταστρέ
ψουν,

άλλά έφθασε ô Ρέμπελος μέ τό σώμα του

καί

πϋρ καί άπό τήν άλλη μεριά τό δικό μας σώμα.
μας ήταν μακριά περίπου δύο ώρες.

τούς άνοιζε

'Αλλά τά σώματά

'Αλλά μολαταϋτα τούς έδιώ-

ζαμε τούς Βουλγάρους άπό τό Μορίχοβο.

Καί

μετά

τρεις

Αύγού-

στου έσυγκεντρωθήκαμε περίπου 100 νομάτοι ϋπό τοϋ άρχηγοϋ Ρέ
μπελου,

έπεράσαμεν τόν

Έριγώνα ποταμό πρός τό Μοναστήρι, γιά

νά κυνηγήσωμεν τούς Βουλγάρους,

άλλά έφθασεό τουρκικός στρα

τός καί όπισθοχωρήσαμεν άπό τά βουνά Πόλοκ καί Σκοταιβίρ.
'Αλλά δ Ρέμπελος άνεχώρησε γιά τό άνω Μορίχοβο
προορισμό του καί
τάμε,

γιά νά μήν γυρίσουν οί Βούλγαροι καί κάψουν

Μετά λίγες μέρες οί Βούλγαροι
καί μάς έκήρυζαν τόν πόλεμο.
κατά τις

είς

τόν

έμεΐς μέ τόν Φιωτάκη μέναμε ώς άμυνα νά κρατά

χωριά.

έκαναν έναντίον μας έκστρατεία
Πάλι ήρθαμε είς

12 Αύγούστου τοϋ 1905 στήν μάχη,

σαμεν δύο παιδιά άπό τήν Σταράβινα,

καί

συμπλοκήν

καί

πού έκάναμεν,

έχά-

τά

δύο

έζαδελφάκια.

Τόν έναν τόν έλεγαν Δήμο καί

τόν άλλο Δημήτρη καί ήταν άπό τό

σόϊ τοϋ διδασκάλου Μαρκούλη.

Έμεΐς,

ρες μάχη,

ένώ κρατούσαμεν όκτώ ώ

δ Ρέμπελος ήταν μόνο τέσσαρες ώρες μακριά

σ.9 ήρθε νά μάς ένισχύση.
τήν μάχη καί
νη Πενταράκη,

Καί μετά,

μόλις βράδιασε,

καί

έπάψαμεν

είχαμε έναν δικό μας δπλίτη τραυματία,τόν
Κρητικό.

δέν
/

'Ιωάν

Καί μετά τόν στείλαμεν είς τό Σκοτσι-

βίρ καί τόν ένδύσαμε σέ χωριάτικα ροϋχα.

Καί άπό έκεΐ τόν έ-

στείλαμε είς τό Μοναστήρι νά νοσηλευθή καί έμεΐς τότε έπιστρέψαμεν είς τό σώμα, κατά διαταγήν τοϋ Ρέμπελου. Καί δταν έφθά-
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σαμεν είς τό σώμα,

εύρήκαμεν τό Ρέμπελον φουρκ1 ~μένον,

άπολέσαμεν δύο νεκρούς καί
καί μας είπε:

""Οταν βλέπετε ότι

δέν όπισθοχωρήσατε καί
του είπαμε:

έναν τραυματία καί

"Γιατί

τάκη:

"Νά φύγης,

είναι μεγάλη δύναμις,

έχάσατε τά παιδιά;".

Καί

δέν ήρθες νά μάς ένισχύσης,

δύναμη έξήντα άντρες όπλίτες".
δέν είσαι

Καί

δύο,

γιατί

έμεΐς

τότε

έφόσον

είχες

είπε είς τόν Παναγιώτη Φιω-

ικανός γιά δπλαρχηγός".

ήρθαν σέ μεγάλη διαφωνία οί

διότι

έναν τραυματία

Καί

όταν

δ άρχηγός μέ τόν όπλαρχηγόν,

έκάλεσαν τίς έπιτροπές άπό όλα τά χωριά γιά νά κρίνουν ποιός
νά φύγη καί ποιός νά μείνη.
τά ήρθαν οί
καί

είπαν:

φεύγουν".
ριά:

Καί
Καί

οί

λαμεν φωτιά.

τό Πούτουρους,

άπόφασιν

τρεις ώρες έξω άπό τό

έπήγαμεν ύπό τάς διαταγάς τοΰ
Καί

άρχηγοΰ

Ρέμπελου

έπήγαμεν είς τά δύο χωριά καί

έβά-

Καί μετά ήρθε τουρκικός στρατός καί μάς κυνήγησε

Καί

είχαμεν τρεις όπλίτες τραυματίας, ό ένας Νικό

λαος Σαμσορόβουλος,
μάρας,

έκαναν

έπιτροπές έβγαλαν άπόφασιν νά κάφωμεν δύο χω

τόν μήνα Σεπτέμβριον.
τήν νύκτα.

Καί

"Έμεΐς καπετανέους θέλομεν νά πολεμάνε καί όχι νά

τό Τσαρνίτσανη καί

Περλεπέ.

Αύτά τά έζήτησεόΦιωτάκης καί με

έπιτροπές νά συνεδριάσουν.

Σπαρτιάτης,

Κωνσταντινουπολίτης11,

καίόδεύτερος 'Εμμανουήλ Τρο

καί ό τρίτος ό

Όθων12.

Καί μετά'

ήρθαν δύο φιλέλληνες Τούρκοι άπό τό Παράλοβο καί τούς ένδυσαν
σέ γυναικεία ρούχα νά φαίνονται σάν χανούμισες μέ φερετζέδες.
Καί άπό έκεΐ τούς έπήγαν είς τό κέντρο.
μιτάτου τούς έβαλε

Καί τό κέντρο τοΰ κο

είς τά νοσοκομεία νά γίνοιΓν καλά καί

έστειλαν είς τήν έλεύθερη

Ελλάδα.

Καί όταν

έκτελέσαμεν

προορισμόν μας είς τό Τσαρνίτσανη καί Πούτουρους,
10 μεν είς τήν / Γκραδέσνιτσα,
κεδονικοΰ άγώνος.
μπορον καί

τόν

έπιστρέψα-

είς τήν πρωτεύουσα τοΰ έλληνομα-

Καί μετά ό Ρέμπελος

μεταμφιέστηκε

σέ ζωέ-

έφυγαν μέσφ Θεσσαλονίκης είς τήν έλευθέρα Ελλάδα.

‘Αφότου έφυγεν ό Ρέμπελος,
θε ό

τούς

Εμμανουήλ Σωτηριάδης

ήρθαν έξι άρχηγοί. Πρώτος ήρ

(ή καπετάν Τρομάρας)

δεύτερος Γεώργιος Σκαλίδης άπό τήν Κρήτη13,
Νικολούδης14,

έκ

τρίτος

Λαμίας,
Γεώργιος

τέταρτος καπετάν Κρόμπας ή Μαρίνος Λυμπερόπου-

11. D. Dakin, έ.ά., σσ. 228, 447, Π. Τσάμη, έ.ά., σσ. 240, 267.
12. Πρόκειται γιά τόν ”0θωνα Έσλιν, Π. Τσάμη, έ.ά., σσ. 328-329.
13. Γ. Μόδη,

'0 Μακεδονικός ’Αγών καί ή Νεώτερη Μακεδονική 'Ιστορία, σσ.

308-309, Χριστόφορου Νάλτσα,

'0 Μακεδονικός

’Αγών εις την Δυτικήν Μα

κεδονίαν, Θεσσαλονίκη 1958, σ. 30, D. Dakin, έ.ά., σσ. 255-256, 267269, 373, Π. Τσάμη, έ.ά., σσ. 204, 267, 307, 328, 380.
14. D. Dakin, έ.ά., σσ. 256-257, 363, 373-374, Περ.

Άλ.

’Αργυροποόλου,

Ό Μακεδονικός 'Αγών- (’Απομνημονεύματα), Θεσσαλονίκη 1957,

σ.

Χρ. Νάλτσα, έ.ά., σ. 30, Π. Τσάμη, έ.ά., σσ. 384-385, 420-422,
433.

41,
425,
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λος15,

Πύργος της

στα16,

έκτος καπετάν Κούντουρας

‘Ηλείας,

ζάνης.

"Οταν ήρθαν αυτοί οι άνω άρχηγοί,

έρμηνεΐς άπό τόν τόπο,
ήξεραν
χαν,

πέμπτος Πέρδικας

διότι οί

‘Ελληνικήν γλώσσαν.

ούτε δασκάλους,

Ήλίας,

Σιάτι

(Βλάστη)

Κο

έζήτησαν όδηγούς καί

"Ελληνες τού

Μοριχόβου

δέν

‘0 λόγος ήταν ότι ούτε σχολεία εί

όπως πρέπει,

νισμόν δέν τόν έγκατέλειψαν,
πίστιν των προγόνων,

Παύλος

Μπλάτσι

άλλά τόν έλληνισμόν καί έθ-

παρά έμειναν άκλόνητοι

είς

τήν

έστω πού ύπέφεραν πάνδεινα καί χίλια δύο

βασανιστήρια άπό τούς Τούρκους. Τά χειρότερα βασανιστήρια ύ
πέφεραν άπό τούς Βουλγάρους.
Βούλγαροι

Καί τότε τού άπαντοϋσε,

"Είμαι

τήν έλληνική γλώσσα. Καί
σάνιζαν καί τού έλεγαν:
ρετε!

Νά είπήτε ότι

Μοριχοβίτες:

"'Εσείς πρώτα-πρώτα έλληνικά δέν ξέ
έλεγαν. "'Εμείς ήμαστε

Γκραικοί γεννηθήκαμεν,
πόδια,

μάτια τούς έβγαζαν καί άλλα

"Ολα τά ύπέφεραν / καί

όπως συμβαίνει άλλου.

είς τό Μοναστήρι.

κέντρο καί ήταν άπένταρος.

Καί

'Αγώνα έπί
Καί

τόν έξύβρισαν καί

δέν είσαι γιά πατρίδα".

τού είπαν:

είς
νά

ήταν

τό

πάη νά
είς

γιά

τό

λεφτά,

Καί τότε ό άνθρωπος αύτός είπε :""Οταν

δυστυχάει ή οίκογένειά μου,
πηγαίνει

πού

"'Εσύ-1 είσαι

Αύ-

έξι-έφτά

έπήγε

έζήτησε λίγα λεφτά

τούς γονείς του καί σάν ψωροπερήφανοι,

κέντρο,

ούτε

άπογοητεύτη-

λέγονταν Χαράλαμπος.

είς τόν Μακεδονικόν

είχε κατέβει

ούτε

χίλια

καί

ΤΗταν ένας όπλίτης τού Μακεδονικού

κατάγονταν άπό τό Τσοτύλι,

τός είχεν υπηρετήσει

δει

Γκραικοί θά πεθάνωμεν".

άλλά τόν πατριωτισμόν δέν τόν άφηναν

γίνονταν.

μήνες καί

έστω πού δέν ήξερε

Καί τούς άπαντοϋσαν οί

βασανιστήρια,

'Αγώνος,

"Ελληνας",

τότε οί Βούλγαροι θύμωναν καί τόν βα

"Μόνον αύτό δέν γίνεται",

Τούς έκοβαν χέρια,

καν,

οι

τόν έρωτοϋσαν: "Τί είσαι;"

είστε Βούλγαροι!".

πατριαρχικοί,

.11 προδόται

Πολλές φορές συνέβαινε, όταν

έπιαναν έναν Μοριχοβίτη,

τί θά καταλάβω τώρα".

Καί άμέσως

είς τήν τουρκική άστυνομίαν καί παραδίδεται καί προ

δίδει όλες τίς άποθήκες είς τό Μορίχοβο έπάνω,
τήν Γκραδέσνιτσα.

προπαντώς είς

Μόλις τό κέντρο έμαθε ότι παραδόθηκε ό Χα

ράλαμπος καί θά πρόδιδε όλα τά μυστικά τού Μακεδονικού κομι
τάτου,

έστειλε τόν γενικόν άγγελιοφόρο

Ίωάννην

Σουδίαν17,

πού οί Φαρμακαΐοι τόν είχαν όνομάσει τηλέγραφον, καίαύτός ά
μέσως πήρε τήν μαγκούρα είς τό χέρι καί
τού Μοριχόβου.
τους,

"Οπου ύπήρχαν άποθήκες,

είδοποίησε. Καί

έλαβαν πράγματι

γύριζε όλα
νά λάβουν

τά
τά

χωριά
μέτρα

τά μέτρα.Καί όταν έφθα-

σε τουρκικός στρατός καί άστυνομία είς τήν Γκραντέσνιτσα,

έ-

15. Π. Τσάμη, ε.ά., σ. 267, Π. Οικονόμου, ε.ά., σ. 81.
16.

’Αγγ. Μετάλλινου, Πάνθεον των Μακεδόνων ’Αγωνιστών, σσ. 29-30,
μη, ε.ά., σσ. 240, 267, 382, 384-385, 417, 420-423, 434.

17. Π. Τσάμη, ε.ά., σ. 379.

Τσά
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καναν έρευνα καί άντί νά βρούνε δπλα είς τίς
κανε κάρβουνα.

Καί

νύκτα τούς έδερναν καί
γαν:

"Που είναι

τε είπαμε".
κοι

Αποθήκες,

βρή

έπίεζαν τούς Γκραντεσνιτσιώτες καί δλη τήν
δέν μαρτύρησαν τίποτες.

τά δπλα;".

Έρχονται,

έφυγαν άπρακτοι.

Δέν έχομεν δπλα,

Αρπάζουν καί

Καί

τούς έλε

ούτε ξέρομε,

ού

φεύγουν. Καί έτσι οι Τούρ

Μόνο τό ξύλο τούς έμεινε είς τούς χωρι

κούς.
"Οταν έζήτησαν οι άρχηγοί

δδηγούς καί διερμηνείς,

σ'έ-

σ.12 μας μέ τόν άδελφό μου / μάς έπεσε δ κλήρος μέ τόν καπετάν Κρά
μπαν.

“0 καπετάν Κρόμπας δέν ήταν,

τόν Φιωτάκη,
γίες,
του.

άλλά ήταν ένας έγωιστής,
Καί

ώς τόν Ρέμπελον,

πού άκουαν τά καλά λόγια καί

καί

γιά νά φέρη

τήν

καταστροφήν

είχαμε κατεβή σ'ένα έλληνοχώρο Δομπροβένι.

ναμειγμένοι

μέ Βουλγάρους,

Έταν ά-

άλλά άπό έκεϊ ήταν ένας περιβόητος

Βούλγαρος.

Έπήγαμεν νά τόν συλλάβουμε αύτόν.

Έπήγαμεν

τό χωριόν,

άλλά δέν τόν εΰρήκαμεν καί

δύο

καί μάς δδήγησαν είς τό μαντρί.
έσυλλάβαμεν,
δέσει.

σάν

τίς καλές τίς δδη-

Καί

έπήραμε

έκεϊ είς τό

ένώ αύτοί πού τόν είχαν συλλάβει,

είς

χωρικούς

μαντρί,

τόν

δέν τόν είχαν

Τόν όδηγοϋσαν λυτόν καί δταν τόν πήγαιναν ήταν σκοτάδι

καί σ'ένα Απόκρημνο μέρος τούς έφυγε.
δλην τήν ήμέραν πού έπηγαίναμε:
νά μείνωμε είς τό χωριό",

Καί μάς έπαρακολουθούσε

"'Εμείς τό βράδυ

δέν

πρέπει

τού είπαμε είς τόν καπετάν Μαρίνο,

"διότι ό προδότης μάς έφυγε καί

υπάρχει φόβος νά μας μπλοκά-

ρη μέ τόν τουρκικό στρατό καί πάθωμε ζημίες".

Καί

δ

καπετάν

Κρόμπας μου άπάντησε:

"Έγώ δέν άκούω ξένη γνώμη.

λένε καπετάν Κράμπα".

Καί μετά έπήγαμε είς τό χωριό Πετάλινο.

Έπήγαμε καί

μας έβαλαν σέ κατάλυμα νά έφάγωμεν τό βράδυ.

καθήσαμεν άρκετή ώρα καί
Τούς είχαμε βάλει
πάρει

μακριά ήταν καί
καί

είχαμε βάλει σκοπούς

πλησίον είς τό χωριό,

τόν τουρκικό στρατό άπό τό Μπρότ.

κριά.

ένώ δ

άπό

έκύκλωσαν τό χωριό άπό πεντακόσια

Καί

τό χωριό.

προδότης

Καί άπό

μέ

τρεις

είχε
ώρες

μέτρα

μα

Καί μετά τό σύνθημα δόθηκε μέ πυροβολισμούς σταυρωτούς

έπλησίασαν είς τό χωριό.

ειδοποιήσουν.

ΤΗταν παραμονή

σ.13 δτε μάς έπρόδωσε δ
Βούλγαρος προδότης.

βου18,

τότε ήρθαν οί σκοποί νά μας

8 Νοεμβρίου,

ήμέρα Δευτέρα 1905,
/

δ

Καί μετά έκρατήσαμε τέσσερεις ώρες μάχη.
πρώτος Μαρίνος Λυμπερόπουλος Αρχη

δεύτερος λοχίας Βασίλης,

'Ηλείας,

Καί

Ήλίας Τσίγγελος άπό τό Δομπροβένη,

Έσκοτώθηκαν έπτά νομάτοι,
γός,

'Εμένα

κατάγονταν άπό

τρίτος δ Χρήστος Σουγαράκης έκ τού

τόν
Ίβενη

Πύργο τής
Μοριχό-

τέταρτος δ Χρήστος Γκόλιος άπό τό Τσέγκελ Μοριχόβου19,

18. Γ. Μόδη,

'0 Μακεδονικός ’Αγών καί ή Νεώτερη Μακεδονική 'Ιστορία,

307, Πρβλ. Π. Οικονόμου, Τό Λέχοβο, σ. 81.
19. Γ. Μόδη, ε.ά., σ. 307.

σ.
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Ό έλληνισμός τής περιοχής Μοριχόβου κατά τό μακεδονικό άγώνα
πέμπτος Βόλτσε Μπαμπάρης άπό τήν Γκρούνιτσα
κτος

Πετκάνης άπό τό

έγωιστάς,

ταν ί

ό

ζη

τετρακόσιοι

ό Θεός μεγάλος ή

ένας δπλίτης αιχμαλωτί

Ήλίας Μυλωνάκης άπό τά Χανιά τής Κρήτης. Άλλοι τέσ-

σαρες γλυτώσαμεν.

Μετά τήν ήμέραν 8 Νοεμβρίου άναχωρήσαμεν νά

.14 φθάσωμεν στά άλλα σώματα. / Τήν
γαμε νά βρούμε τούς άρχηγούς,

ίδια μέρα άναχωρήσαμεν καί πή
πού ήταν

τέσσερεις ώρες μακριά άπό έκεΐ,
τσας.

πάθαμε

ήταν

Καί πώς γλυτώσαμε,

Μόνο μέ έτραυμάτισαν έλαφρά καί

στηκε,

τά έργα άπό

ένα καί δέν

Καί ή δύναμις τοϋ τουρκικού στρατού

νομάτι άβτζί-ταμπούρ23.

έ

Τρύφων

ένώ ό καπετάν Ρέμπελος καί ό

Φιωτάκης έπαιρναν γνώμη άπό τόν κάθε
μίες.

έβδομος

ίδιο χωριό Πετάλινο22. Αυτά είναι

έξυπνους άρχηγούς καί

καί

Μοριχόβου20,

'Αθανάσιος Μπινέκος άπό τό Μοναστήρι21,

Μετά έπήγαμεν καί

τούς εύρήκαμε.

είχανε κάνει καλύβες,

Καί

ήταν

ό Φαρμάκης,

κακοκαιρία

Καθήσαμε κανά δεκαριά μέρες μέ

Έφυγε ό στρατός καί

είς τά χωριά μέ τόν καπετάν Τρομάρα.
ό Πέρδικας,

κάπου

διότι τά χωριά ήταν γεμάτα άπό τουρ

κικό στρατό καί άποσπάσματα.
χρι νά φύγη ό στρατός.

συγκεντρωμένοι

είς τά βουνά τής Γκραντέσνι-

έμεΐς κατεβήκαμε

ΤΗταν καί άλλοι άρχηγοί,

ό Παναγιώτης Φιωτάκης καίό 'Αντώνιος

Ζώης καί μετά κατεβήκαμεν στήν Γκραδέσνιτσα. Μάς ήρθε διαταγή
άπό τό κέντρο νά φύγωμε γιά τήν έλευθέρα Ελλάδα,νά πάμε ν'άναπαυθοϋμε.

Καί άναχωρήσαμε κατά τίς 25 Νοεμβρίου καί ώς πού

νά φθάσωμε είς τό Περιστέρι
δύο χωριά Γκρουντέσνιτσα καί

τά βουνά καί άπό έκεΐ έφθάσαμε σέ
Όψύρενα.

Καί

έμεΐς άρκετές μέ

ρες έξεκουραστήκαμεν καί άπό έκεΐ άναχωρήσαμεν καί
είς τό

Έλοβον τής Δροσοπηγής.

μεν καί

Καί άπό τό

έφθάσαμεν είς τό χωρίον

έφθάσαμεν

Έλοβον άναχωρήσα

Έλέχοβον,

όπου έμέναμεν μιά

βραδιά, άλλά ό τουρκικός στρατός μάς έκύκλωσε τότε.
μως εύρήκαμεν ένα μέρος άδειο καί

έφύγαμεν.

Οι

’Αλλά ό

Έλεχοβίτες

καλόν πατριωτισμόν έπέδειξαν καί μετά άναχωρήσαμεν καί
σαμεν είς τήν
.15

(Λοσνίτσα)

Γέρμαν,

έφθά

παραμονή Χριστουγέννων.

Καί τά Χριστούγεννα τά κάναμε έκεΐ καί έκεΐ καλοί πατριώ
τες,

καί άπό έκεΐ

μέχρι νά φθάσωμε στήν παλαιά

νά μπούμε στήν έλεύθερη
νά φθάσωμε είς τήν

Ελλάδα.

γραμμή,

γιά

Πολλά χωριά έπεράσαμε μέχρι

Ελλάδα τήν έλεύθερη καί καμίαν άντίσταση

δέν εύρήκαμεν καί ούτε καμίαν προδοσίαν.

Έταν όλοι

"Οταν έπεράσαμεν τήν γραμμήν,

1905.

έφθάσαμεν είς τήν Καλαμπάκαν τό μεσημέρι καί παρα

Καί

ήταν

31

καθαροί

"Ελληνες.

μονή τοϋ νέου έτους έφθάσαμεν είς τά Τρίκαλά μας.

20.

"Ε.ά., σ. 307.

21.

"Ε.ά., σ. 307.

22.

"Ε.ά., σ. 307.

23. avci tabur = τάγμα χυνηγων.
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τό νέσν έτος

1906 μέσα εις τά Τρίκαλα καί ήμασταν

είς τόν δήμαρχον Κωνσταντίνον Πλάκον,

ô όποιος

κατάλυμα

ήταν

πρώτος

έζάδελφος είς τόν

'Εμμανουήλ Σωτηριάδην ή καπετάν

Τρομάραν.

Μόλις άναπαύθηκα,

μετά μία έβδομάδα άρρώστησα καί

έμεινα άρ

ρωστος έπί

έννέα μήνες άπό μεγάλες ταλαιπωρίες

είς τά βουνά,

άπό μεγάλες στενοχώριες,

γάλες συμφορές,

πού έχασα μάνα,

πού

άδελφή καί άδελφό

είχαμεν είς τό σπίτι. Μετά ό Φιωτάκης Παναγιώτης
στρέψει

τόν Μάρτιο μήνα γιά τό Μορίχοβο τό

'Οκτώβριο μήνα καί

Καί

καί

τούς είχανε

τόν καπετάν Στέφσ28.

Γιά νά

τούς έσώσαμε.

έναν Τούρκο άζιωματικόν καί

τόν
τούς

άλλά αύτούς τούς Τούρκους
Άντώνης Ζώης τούς έλεγεν:

καί,

διότι θά ίδοΰμε μεγάλες δυσκολίες",
καθώς είδαμε,

με στό έτος

1908 κατά τόν

τώνης Ζώης τούς έλεγε:
νετε αυτό τό έγκλημα!".

/

όσοι
σαμεν

έκάναμεν

αίχμαλώτους

τούς

γιατί ήταν χειμώνας
άπό

τουρκικό

ΤΗταν χειμώνας, όταν έμπήκα-

'Ιανουάριο μέ Φεβρουάριο καί ό

"Δέν σάς έλεγα,
Καί

με

"Μήν τούς σκοτώ

έντός 24 ωρών έπλημμύρισε

στρατό. Δέν μάς χωρούσε πουθενά.

σώσωμεν,
έτσι

50-60 άτομα καί έκεϊ τούς έθά-

έφόνευσαν.
νετε,

μέσα

καπετάν

Καί μετά αίχμαλωτί

ψανε οί Τούρκοι,
Καί ό

τόν

Βολάνη

κυκλώσει

έναν στρατιώτη καί

έσκοτώθηκαν καί

1907

τόν

έκτυπήσαμεν τούς Τούρκους άπό όλες τίς μεριές καί
.16 καπεταναίοι ήτανε,

μέ

Μόνον έ

γιά τό Μορίχοβο κατά τό

είς τό χωριό Μπέσιστα τόν καπετάν Τσίτσο26 καί

Καί

έπι-

όπως ήταν μαζί

έκάναμεν μέ τόν Καραβίτη

καί πολλές μάχες συναντήσαμε.

γάλη ζημιά.

είχε

Έπέρασε ό Καραβίτης24 μέ τόν Βολά-

νη25 καί άναχωρήσαμεν μαζί

Μπραγιάννη27 καί

δ,τι

έζοντώθηκε μαζί μέ τήν όμάδα του.

νας γλύτωσε μετά τό 1907.

με

καί

1906, άλλά σέ λίγο

καιρό έκυκλώθηκεν άπό τόν τουρκικό στρατό,
τήν όμάδα του καί

είχαμεν

πού είχαμεν πάθει,

Άν-

βρέ παιδιά, νά μήν κά

τότε άναχωρήσαμεν

άπό

τήν Γκρα-

24. D. Dakin, ε.ά., σσ. 182, 184, 374, Γερμανού Καραβαγγέλη, '0 Μακεδονι
κός ’Αγών (’Απομνημονεύματα),

"Αργείον Μακεδονικού ’Αγώνος Πηνελόπης

Δε'λτα, Θεσσαλονίκη 1959, σ. 43, 97, Π. Τσάμη, ε.ά.,

187,

204,

208-

210, 240, 245, 248, 260-262, 327-329, 365, 385, 418-420,423-425,433,
Π.
25. Π.

’Αργυροπούλου, ε.ά., σ. 41, Π. Οικονόμου, ε.ά., σσ. 88-89.
’Αργυροπούλου, ε.ά., σ. 41, Γερμανού ΚαραΒαγγέλη, ε.ά.,

47, Γ. Μόδη,

33,

43,

’0 Μακεδονικός ’Αγών καί ή Νεώτερη Μακεδονική ’Ιστορία,

σσ. 308-309, D. Dakin, ε.ά., σσ.

127. 191. Π. Τσάμη, ε.ά.. σσ.
196, 319, 323-324, 327, 329, 341, 365 , 379-382, 391,
419- 420,
426, 433, Π. Οικονόμου, Τό Λεχοβο , σσ . 110-112.

26. D. Dakin, ε.ά., σ.

380, Π. Τσάμη, ε. ά ., σσ. 366-367,

384,

193,
423-

419-423,

433.
27. Π. Τσάμη, ε.ά., σσ., 366-367, 384, 419--423, 433.
28. D. Dakin,. ε.ά., σσ.. 181, 227, 229 , Π. Τσάμη, ε.ά., σσ . 61, 156, 202,
240, 266, 366-367, 372-375, 384-385, 419-424, 433.
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Ό ελληνισμός της περιοχής Μοριχόβου κατά τό μακεδονικό άγώνα
δέσνιτσα,

γιά νά περάσωμεν είς τήν Καρατζόβα καί

έγκαταλεί-

ψαμε τό Μορϊχοβο,

διότι

όλα τά χωριά του.

Καί βαδίζαμεν άπό τό Μορϊχοβο γ ιά τήν Καρα

τζόβα,

είχε γεμίσει άπό τουρκικά στρατεύματα

γιά νά φθάσωμεν είς τό Μπάχοβο,

σημερινό

Προμαχώνα.

Έταλαιπωρηθήκαμεν πολύ άνάμεσα είς τά χιόνια βαδίζοντες άπό
τήν μιάν μπάντα νά ιδρώνουμε καί άπό τήν άλλη
Καί μόλις έμπήκαμε

είς τήν περιφέρεια τής

σαμεν σκυλιά νά γαυγίζουν,
μέ πρόβατα.

Καί

γέρο-Βέσκο29,

νά

παγώνουμε.

Καρατζόβας,

άκού-

έπροχωρήσαμεν καί εΰρήκαμεν μαντρί

έκεΐνο τό μαντρί ήταν τοϋ καπετάν Τσίτσο, τοΰ

καί όταν έμάθαμεν άπό τούς τσομπάνηδες ότι ήταν

τό μαντρί μέ τά πρόβατα είς τόν καπετάν Τσίτσο, έχαρήκαμεν πο
λύ καί

μάς ήρθεν ή ψυχή μας.

τό Μπάχοβο,

Τότε έστείλαμεν ένα τσομπάνο είς

γιά νά είδοποιήση γιά τρόφιμα.

γε μόνον άπό ένα δρόμο καί οί πιστοί

*0 τσομπάνης έπή-

Μπαχοβίτες,

σημερινοί

Πρόμαχοι καί σάν αύτό τό χωριό είς τήν Καρατζόβα δέν υπάρχει
άλλο έπί

40 ήμέρες μάς έτρεφαν.

λατο καί δέν ύποφέραμεν.

Είχαμεν κάνει καλύβες άπό έ

Φωτιά είχαμεν,

φωτιά μπόλικη καί ού

τε μάς κατάλαβε κανείς πού βρισκόμαστε.

Καί μετά όταν έλυωσαν

τά χιόνια,

έγυρίσαμεν πίσω είς τό Μορϊχοβο,

διότι ήταν βαρύς

χειμώνας.
Μετά ό τουρκικός στρατός είχε φύγει καί κανά τρεΐς-τέσ17 σερεις μήνες άναπαυ / θήκαμεν έλεύθερα. Μετά είχαμε μάθει ό
τι

έτοιμάζονταν ό Τζόλε Γκέργκην άπό Βεύη καί

ό Τάνε Κλάντζο

άπό τήν Κέλλη μέ μεγάλες βουλγαρικές συμμορίες κομιτατζήδων,
μέ τόν σκοπό νά μάς κτυπήσουν είς τό Μορϊχοβο.
ναν γιά μαλλί,

βγήκαν κουρεμένοι

ό Βολάνης έβγαλαν άπόφαση,
μο τούς Βουλγάρους,
είς τό Καϊμακτσαλάν.

γιά νά τούς κτυπήσωμε

είς τό δρό

μέρες είς τά καλύβια

Καί οί

Φαρμακαϊοι

τοΰ

(16)

μιά διμοιρία,

'Ιουλίου 1908

είχαν φθάσει

οί

Καί

μετά

Βούλγαροι,

καί άρχισαν νά ληστεύουν είς τά κοΛύβια τοΰ Φαρ

άλλά έμάς μάς ειδοποίησαν άμέσως καί

μορία δική μας τούς έκτύπησε άπό δεζιά,
μορία δική μας,
όπου ήμουν καί

'Ε

Φαρμάκη

ήταν οί πιό πιστοί πα

Έζω άπό τά καλύβια είς τό βουνό ήμασταν.

τις δέκα έζι
μάκη,

'Αλλά πήγαι

'Αλλά ό Καραβίτης καί

πριν νά φθάσουν είς τό Καϊμακτσαλάν.

μείς τούς περιμέναμεν έζι
τριώτες.

όμως.

τότε ή μισή

συμ

καί ή άλλη μισή συμ

τούς έκτυπήσαμε άπό άριστερά μέ τόν Καραβίτη,
έγώ.

Καί ή άλλη μισή συμμορία υπό τόν Βολάνη,

πού έκτύπησε άπό δεζιά είς τήν Βύσμα,

καί τούς έμαζέψαμεν ε ίς

τήν πλαγιά τής Βύσμα καί τούς έσκοτώσαμεν τέσσερεις νοματαίους
κομιτατζήδες Βουλγάρους. Καί δ ένας άπό τούς τέσσερεις
δ βοϊβόδας άρχικομιτατζής Βούλγαρος Κάρστε Ντάνοφ
Μπογδάνης,

ή

ήταν

Σταΰρος

τοΰ δποίου είναι ή καταγωγή του άπό τό Κλειδί.

29. Π. Τσάμη, ε.ά., σσ. 380, 391-392, 426, 433.
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Καί

εις τήν μάχην πού έκάναμεν,

όπου έσκοτώθηκαν οί' τέσ-

σ.18 σερεις Βούλγαροι κο / μιτατζήδες άπό της συμμορίας μας,
έπήραμεν ένα άλογο τοΰ Τζόλε Γκέργκην,
τό σύνταγμα τουρκι,κό,
τήν Κρήτην.

τήν πήρε δ Βολάνης καί

Τότε είχαμεν μάθει

Κέλλη ô Νικολούδης.
λοιπα παιδιά

ότι

Τόν Νικολούδη

(δπλίτες)

εις τήν Κέλλη

Δέν έμεινε κανένας.

έπήγε
καί

εις

έτσι

έΕοντώθηκε

καταγωγή άπό τήν Κρήτη καί οί
εις τόν κάμπον τοΰ

συμμορία.
τωσε.

έπήγαιναν άπό τά ίχνη καί

Άπό είκοσι δύο νομάτοι

Ένόμιζε δ Σκαλίδης ότι

Ιωάννης Καραβίτης,
δη άνάμεσα Κέλλη,

ότι

Βεύη,

Ό

τρεις

Επειδή

ήταν
τή

(δπλίτες) , μόνον ένας έγλύ-

βρίσκεται

Καί όταν έμαθαν οί

δύο.

έζόντωσαν όλη

εις τήν Κρήτη νά χο-

ρεύη μέ τις γκάιντες όλη τήν ήμέρα εις τά χωριά
Μοναστηριού.

όλη ή

Μοναστηριού

τόν έκυνήγησαν άλλες τρεις ώρες.

οί Τούρκοι

τήν

Καί τά ίδια έμαθε δ συνάδελφός

του Γεώργιος Σκαλίδης,

χιόνι,

τά υπό

έσκορπίστηκαν

Σκαλίδης είχεν κατεβεΐ
ώρες έξω καί

εις

Κλειδί καί τούς έπρόδωσαν οί

βουλγαρίζοντες εις τούς Τούρκους καί
συμμορία.

τήν

Μετά

τό 1907 έπροδόθηκε εις τήν

τοΰ Νικολούδη

περιφέρειαν άνάμεσα Κέλλη, Βεύη,

τούς

μιά φοράδα ψαρή.

δύο άρχηγοί,

τοΰ

κάμπου

δ Βολάνης καί

δ

έζοντώθηκαν οί συμμορίαι τοΰ ΝικολούΚλειδί,

μετά έβγαλαν άπόφαση οί άρχη

γοί νά κατεβοΰμε νά τήν κάψουμε τήν 20

“Ιουλίου.Αλλά τις 20

Ιουλίου έκηρύχτηκε τό σύνταγμα τουρκικό,

τοΰ ούριέτ γιασασίν

(Ούριέτ οί Τούρκοι τό έλεγαν) , ζήτω τό σύνταγμα καί έτσι ή Βεύη
έσώθηκε.

Καί

βήκαμεν εις

μετά μας έδωσαν άμνειστεία οί Τούρκοι καί κατετό Μοναστήρι.

Μας είπε ένα "καλώς δρίσατε" δ βαλή πασάς (Γενικός Διοισ.19 κητής)

καί μάς είπε ότι

άδελφωμένοι καί

έτσι

/

"Άπό τώρα καί στό έξης

θά

ήμαστε

τά ίδια δικαιώματα θά έχετε, όπως καί

μεΐς".

Καί τά δικαιώματα τοΰ βαλή πασά ήταν γιά

μόνον,

διότι μας έζήτησεν τά όπλα μετά τρεις ήμέρε&Καί

τό σκάσαμε άνάμεσα στά περιβόλια έζω άπό τό

τρεις

έ-

μέρες
έμεΐς

Μοναστήρι.

Μετά

διέταζε τό κέντρο καί

τό προξενείο νά φύγουμε,γιά νά πάμε

τήν έλεύθερη

Καί μετά έμεΐς έφύγαμεν ε ίς τήν έλεύθε-

ρη

“Ελλάδα.

“Ελλάδα.

Τό έτος 1908 έκατεβήκαμεν εις τήν Αθήνα.

εις

Τό 1909

μέ άπέστειλεν εις τήν Ρουμανίαν γιά έθνικόν σκοπόν. Αναχώρη
σα στις 25 Φεβρουάριου 1909,
έπί

έννέα καί μισή μήνες.

τό διαβατήριον.

όπου έμεινα εις

Ακόμη θά παρέμενα,

Κωστάντζα

Τό διαβατήριον ήταν άπό τήν Κορυτσά καί λεγό

μουν Δημήτρη Τσεβή ψευδώνυμον,
χαλέ.

τήν

άλλά ήταν ζένο

συνοικισμός Κορυτσάς Μπαΐρ Μα-

"Οταν έπέστρεψα άπό τήν Ρουμανία καί ήρθα εις τήν Κων-

σταντινούπολιν,

έκεΐ μέ έπρόδωσε κάποιος Χαράλαμπος

πού ύπηρετοΰσεν ώς χωροφύλακας εις

στυνομία,

άλλά άλλος ήταν μακεδονομάχος άπό τήν Πρέβεζα.

νομάζονταν Γεώργιος Φουρτούνας30.

30. Π. Τσάμη, ε.ά., σσ. 400, 426.

τήν

άπό

•Πρέβεζαν,

τήν

μυστική ά“Ο

Συζητούσαμε μ'αύτδν καί μας

Ό έλληνισμός της περιοχής Μοριχό3ου κατά τό μακεδονικό αγώνα
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κατάλαβε καί μου έστειλαν άλλον καί μέ πήραν είςτό άστυνομικόν τμήμα είς τό Τοπχανέ.
ώρες.

Καί μετά μέ έκράτησαν έπί

Ήθέλησαν νά μέ κάνουν έκτόπισιν είς τό

έκατάλαβαν. Μετά αυτός, πού μέ
είπε:

θά μας δώσης είκοσι

'Αλλιώς θά σέ έστείλομεν έκτόπισιν είς

συνοδεία".

Καί

μέ

έπρόδωσε, ήταν μεσίτης καί μοϋ

""Αμα θέλεις νά πας μέσω ‘Ελλάδος,

λίρες.

τέσσαρες

Μοναστήρι,

τό

Μοναστήρι

έγώ τούς παρακάλεσα μέ χίλιες παρακλήσεις. Μου

πήραν δεκατρείς λίρες καί μέ πήραν μέ μία βάρκα καί άπό έκεϊ
έπήγαν πίσω είς τό πλοίο μου,
σ.20

έ / πάνω.
σό.

Καί

κατέβασαν βάρκα καί μέ άνέβασαν

γιά νά κατεβάσουν τήν βάρκα, μοϋ έπήραν ένα χρυ

Καί μέ άνέβασαν είς τό πλοϊον καί μοϋ είπαν:

εισιτήριο πρώτη θέση,
νομία ότι

διότι

"Νά

βγάλης

έμεΐς θά άναφέρουμε είς τήν άστυ-

έφυγες άπό τό κτήμα,

άλλά νά μή φοβηθής,

δέν ήμπο-

ρεϊ νά σέ βγάλη κανένας άπό τό Αύστριακό πλοίο καί άμα περάση
ή άστυνομία,
νοδοχεΐον

θά σοΰ στείλωμε τά πράγματα πού είχε είς τό ξε-

"Πειραιεύς".

Σέ μισή ώρα πέρασε ή άστυνομία.
έφυγαν.

Ρώτησαν δ,τι ρώτησαν καί

Καί μετά σέ μισή ώρα μοϋ έφερε ένας χαμάλης τά πράγ

ματα καί σέ λίγη ώρα ήρθε ό Παπαϊωάννου τρομαγμένος
ρώτησε:

"Πώς σ'έπιασαν;".

τήν πρεσβεία καί μοϋ λέει:
πρώτη θέση,

"Πρόσεξε καί μήν βγαίνης

διότι ή άστυνομία σέ γυρεύει

δέν ξέρομε τί

γίνεται.

τήν πρώτη θέση.
τό Τσανάκαλε,

καί

μέ

Ό Παπαϊωάννου υπηρετούσε μέσα είς
έξω είς

άπό

τήν

τήν

πόλιν,

Γι'αύτό μήν βγαίνης έξω,νάμείνης είς

Δέν ήμποροΰν νά σέ βγάλουν.

νά μήν βγαίνης έξω,

γιατί

Καί όταν έρθη

είς

γίνεται έλεγχος". Καί

σέ λίγο άναχώρησε τό πλοϊον καί όταν έφθασε είς τό Τσανάκαλε
τό πλοίο τήν άλλη μέρα,

έγινε έλεγχος γιά άλλα πράγματα. Καί

τό βράδυ,

κατά τήν ώρα δέκα τό βράδυ,

ραιά.

μόλις έβγήκα άπό τό πλοίο μου,

Καί

γιο Κονδύλη31 καί

έφθάσαμεν είς τόν Πει
συνάντησα τόν Γεώρ

τόν Γεώργιο Δεληγάδα, καί οι δύο άνθυπολο-

σ.21 χαγοί / καί τόν λοχαγόν Δημοσθένη Φλωριά32,
Υραμματεύς είς τό κέντρον τοΰ κομιτάτου.
καί μέ συγχάρηκαν.

μέσα. Μετά παρέμεινα έως 1911

είς τήν

είς

'Αθήνα.

'Αναχωρήσαμε καί μέ τόν καπετάν

έπήραν τίς

τήν
Τό

πρεσβεία
1911

τόν

τόν

καπετάν

'Ανδρέα άπό τήν Κλει

σούρα καί ό καπετάν Σπύρος Μπόλιας άπό τήν

Ήπειρο,

31. D. Dakin, ε.ά., σσ. 270-271, 380, Βασιλείου Σταυροιουλου,
νικός

ήταν

καλοσώρισαν

μάς έδιέταξαν νά έρθουμε είς τό Μορίχοβο μέ τόν

καπετάν Τσίτσο καί τόν καπετάν Μπραγιάννη καί
Στέφο.

όποιος

μέ

"Ωσπου νά πάω είς τόν Πειραιά,

ειδήσεις άπό τόν Παπαϊωάννου, πού έδούλευε
'Ιούλιο μήνα,

ό

Καί

’Αγών (’Απομνημονεύματα), Θεσσαλονίκη 1961, ο. 56,

ε.ά., ο. 328 .
32. D. Dakin, ε.ά., σσ. 370-371, Π. Τσάμη, ε.ά., σσ. 358, 430.

Σουλιώ-

'0 Μακεδο
Π.

Τσάμη,

f
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της,

έκ τήν γραμμήν.

παλαιάν γραμμήν,

“Οταν ήρθαμε

εις τό

Βιλιμίστι

εις

έπεράσαμε εις τό τουρκικόν έδαφος καί

στήκαμεν.

Ό καπετάν Σπΰρος Μπόλιας άνεχώρησε γ ιά τήν

καί μετά,

όταν έφθάσαμεν είς τήν

ρίον Σάνι,

τήν

έχωριΉπειρο

Έράτυρα ήΣέλτσαείς τό χω-

έκεΐ παρεμείναμεν μίαν ήμέραν καί άπό έκεΐ ό καπε

τάν Στέφος άναχώρησε γιά τά Καστανοχώρια. Καί έμεΐς έφθάσαμεν
είς τό Μουρίκι άνάμεσα Μπλάτσι καί Κλεισούρα.
μεινε ό καπετάν

Καί

έκεΐ παρέ-

Άνόρέας είς τόν τόπο του τής Κλεισούρας καί

έμεΐς άναχωρήσαμε γιά τό Μορίχοβο.

Ήρθαμεν είς τό

έπήραμεν καί

είς τό Ραόόσι σέ μιά βρα-

δυά καί

έναν όδηγό.

Μάς έφερε

έκεΐ εύρήκαμεν τόν καπετάν Σταύρον,

τήν Βεύην.

Έλέχοβο,

καταγόμενον

άπό

Καί αύτός μας όδήγησεν μέ τήν δική του όμάδα.

Μό

λις κατεβήκαμεν άπό τό Ραδόσι

είς τήν Πέτραν τής Βεύης,

έκεΐ

συναντήσαμεν μιά όμάδα Βουλγάρων κομιτατζήδων υπό τόν βοϊβόδα
σ.22 άρχικομιτατζή

Ήλίαν Κοτόρκην.

τούς έκτυπήσαμεν καί
πετάν Σταύρος μέχρι

έφυγαν.

Καί

τούς

άνοίζαμεν

τό Καϊμακτσαλάν.

Τήν ήμέρα

τής

λίου έφθάσαμεν είς τά καλύβια τού Σουλτογιάννη33.
Σταύρος έπέστρεψε πίσω καί
Μοριχόβου.
τρο,

έμεΐς κατεβήκαμε

κα τόν Σταύρο Χατζηχαρίση,
τό τό παιδί καί
(Τσέγκανη)

Ελλάδα.

μας λέει:

Άρνισσα34.

λέγεται Νικόλαος Σάνης άπό τόν “Αγιο

μί άπό τόν “Αγιον
φερε τό ψωμί καί

Μετά ήρθαμε είς τήν

Αθανάσιον,
μας είπε:

Καί

'Αθανά

8 στρατευμένοι.
(καλύβια)

μας,

διότι

περιφέρειαν

ότι

έδώ στό χωριόν μας,

Έπεσε χιόνι καί μετά κατεβήκαμεν είς / τά
τού

‘Αγίου

ψαξαν είς τά μαντριά μέσα,

'Αθανασίου,

έκατό μέτρα,Οί Τούρ
δέν μάς είδαν.

δέν εύρήκαν τίποτες

καί

έναν "Ελληνα καί

ούτε ό άλλος.

33. Π. Τσάμη, ε.ά., σσ. 253, 329, 382.
Έ.ά. , σ. 367.

35 .

'Ε.ά. , σ. 154.

Καί

Έ

έφυγαν.

έμεΐς τό βράδυ έπιστρέψαμε πάλι πίσω είς τά καλύβια.

τά έπήραμε δύο όδηγούς,

34.

τού

γιά νά μάς φέρη ψω

Δέν είπεν άλλο. Καί μετά ήτα-

Εύτυχώς πού ήταν άντάρα καί

δ ένας νά προδώση,

εί

ό Χρήστος Τζήκας35. Μετά μας έ

"Προσέξτε,

έχομε κομιτατζήδες Βουλγάρους".

Καί

έπέ-

μόνον τόν είχαν τραυματί

'Αθανασίου καί ήρθε ό άγγελιοφόρος,

κοι πλάκωσαν.

έπέ-

Εδέσσης".

δέν τόν έσκότωσαν.

μαντριά

καί

έκεΐ

"Θά τό πάρετε αυ

Μετά τόν Νικόλαον Σάνην τόν έπήραμε μαζί

σ.23 νε

μου

Καί

διδάσκαλο άπό τήν

χαν κάνει άπόπειρα σ'ένα Βούλγαρο,
"Αγίου

'Ιου

είς τά καλύβια τού Φαρμάκη, εύρή-

αύτός μοΰ συνέστησε ένα παιδί καί

σει,

20

*0 καπετάν

είς τά χωριά τού

έγώ πήρα τήν όμάδα

γιά νά πάω είς τήν έλεύθερη

στρεψα είς τό Καϊμακτσαλάν,

σιο

/

Καί μετά έμείναμεν ένάμισυ μήνα καί διέταζε τό κέν

γιά νά φύγωμε πίσω καί

στρεψα,

φωτιά

Καί άπό έκεΐ μάς όδήγησεν δ κα

έναν Βούλγαρο,

Με
ούτε

μας όδήγησαν γ ιά τό Μου-

Ό έλληνισμός της περιοχής Μοριχόβου κατά τό μακεδονικό άγώνα
χαρέμο-Χάν,

γιά νά πιάσωμε τά υψώματα. Μας &νο ι ξαν πυρ ο t Ρου-

μανόβλαχοι μαζί
χη καί
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μέ τούς Τούρκους.

Έκάναμε κανά, δύο ώρες μά

έπιάσαμε τά υψώματα του Βερμίου.

Μετά κατεβήκαμε είς τό Περισόρι τής Ναούσης καί έπεράσαμεν μιά βραδυά μόνον έκεΐ .
ροιαν,

'Από έκεΐ άναχωρήσαμεν διά τήν Βέ

μετά έφθάσαμεν είς τόν ποταμό

χε γεφύρι

είς τόν

καμεν κάτι Βλάχους κιρατζήδες,
σηκώσαμεν έναν άπό τόν ύπνο,
τό καράβι.
Όσμάν,

είχε μόνο καράβι. Εύρή-

πού έβοσκαν τά

μουλάρια

Όρεεέ,

Όσμάν, τότε έμπήκα-

τόν καλησπερίσαμε καί

μας

καλωσόρισε.

Καί έτράβηξε τό καράβι καί μάς έβγαλε πέρα στην
τοΰ

‘Αλιάκμονα ποταμού.

νά σου πληρώσουμε;".

Καί

τόν έρωτήσαμεν:

Καί αύτός μάς είπε:

άλλη

"Πληρωμένα είναι,δέν

έγώ παίρνω τέσσερεις λίρες τόν

είστε μόνον έσεΐς.

Περνάνε,

μοΰ λέει ό

Όσμάν τότε:

Καί

πού λέγεται

κινήσεις,

Σπουρλίτα,

τεύματα,

έως τήν 4 ώρα,

ούτε ψωμί.

τακινηθούμε,

Καί μετά νάτοι

"Ολη τήν ήμέρα,

άπό

τό βραδάκι.
είς τό ύψωμα.

"Ημασταν

ήρθε κοντά μας,

έμεΐς τοΰ πιάσαμε τόν

μέ τό πρώτο

""Αλτ I",

Τόν έπιάσαμε καί τού είπαμε:

δρόμο.

"Γιατί

Καί

τότε τοΰ είπαμε:

Καί μας είπε τότε δτι

έχει

καί τόν κρατάνε νά τόν φιλέψη καί
"'Αλλά θά σας παρακαλέσω,

κανένα.

"Γιατί

ένα φίλο είς

κακό καί άμα θέλετε,
έγώ τού είπα:

θά τό πάρης".

"Γιατί

Καί τότε μάς
νά τρα-

έμεινες πί

τήν

Μπόστενη

γι'αύτό έκανε πίσω. Καί

έχω μάνα καί πατέρα,

κα καί τέσσερα τέκνα καί μήν μέ πάρετε είς τό
περιμένουν άπό έμένα νά ζοΰν.

Μόλις

τόν δέρνεις τόν κό

δέν κυνηγάει

είπε δτι διέταξε τόν στρατό νά μή βγή άπό τόν δρόμο,
βήξη διά τήν Βέροια.

Καί

έπέ-

τά κακάρωσε καί παραδό

έμεινες πίσω πού δέν κυνηγάς τούς χριστιανούς;".

πε

κάπου

Είδαμε δτι

έτοιμαστήκαμεν νά σηκωθούμε, νά με

σμο έδώ;" Καί τότε μάς είπε δτι

σω;".

τήν
ούτε

δταν βλέπουμε έναν άξιωματικό καβάλα νά έρχεται

είς τό δημόσιο δρόμο καί
θηκε.

βλέπομε

έμεΐς καθόμασταν άκίνητοι,

πεντακόσια μέτρα άπό τό καράβι
ρασε ô τουρκικός στρατός,

πρωί,

πού ήταν άναδασωμέ-

Καί μετά άρχισαν νά περνούν στρα

τουρκικά τάγματα όλόκληρα.

8 ώρα τό πρωΐ
νερό,

έπειδή δέν είχαμε όδηγό.

Καί μετά, δταν ξημέρωσε τό

δλο πουρνάρια.

Λέω καπετά-

χωρίς νάξέρωμεδτι ήμαστε

ούτε έκατό μέτρα,'άλλά εύτυχώς,

νο τό μέρος,

Δέν

Καί μετά έπιάσαμε τά Πιέρια / σέ

έσταματήσαμε νά κάνωμε λημέρι,

στό δημόσιο δρόμο.

μήνα.

έγώ πληρώνομαι". Καί

"Πληρώνομαι σέ σένα σου.

σ'άλλον μήν τό εΐπής".

κάποιο χωριό,

δέν περνάνε,

μεριά

"Πόσον σοϋ κάνει

είστε μόνον έσεΐς,

.24 νιε,

"‘Ολαααά

φέρε τό καράβι, νά περάσουν τά

Καί σέ λίγο έφερε τό καράβι ό

— μεν είς τό καράβι καί

καί

διά νά φωνάξη αύτόν πού διεύθυνε

‘0 Βλάχος άρχισε νά ψωνάζη δσο ήμπορεΐ:

φέρε τό καράβι

μουλάρια".

‘Αλιάκμονα. Τότε δέν εί

‘Αλιάκμονα ποταμόν,

λαιμό,

Καί δέν έχω κάνει

μπορείτε νά μάθετε,

εί

έχω γυναί
σέ

διότι
κανέναν

τί άνθρωπος είμαι".

"Τό περίστροφο θά μάς τό δώσης,

τό

άλογο

Καί τότε αύτός μάς έδωσε τό περίστροφο μάουζερ
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γερμανικό.

Είχε καί 6ύο κουραμάνες.

Τοΰ τις πήραμε, διότι δέν

είχαμε ψωμί καί άπό έκεΐ νά καταλάβη ότι ήμαστε καλοί άνθρω
ποι.

Καί

τότε,

μόλις τόν άποχαιρετίσαμε,

μαζί σας καί νά σάς βοηθήση".
σ.25

"'Από ποΟ εϋσαι;
με".

τόν

Καί

είχαμε

τοΰ λέει άρβανίτικα:

άξιωματικός άνοιξε τά μάτια του,
ότι

ξέρεις άρβανίτικα.

πε :

"Πεψέ νουκαδί;",
"Μπέσατα μπέϊ

τώρα

Καί

δηλαδή

'Ιωάννη

"Ποδί ακίπ;".

σέ

έρωτά-

Καί δ Τούρκος
"ποδί

ακίπ",

"πώς δέν ξέρω;".

(λόγω τιμή δέν έχουμε νά
τόν

Καί

ό

'Ιωάννης

άρβανίτικη γλώσ
σέ

πειράζουμε)".

άποχαιρετήσαμεν.

μετά μάς έξημέρωσεν είς τήν Σκουτέρναν τής Κατερίνης.
παραγγείλει είς τό χωριό Βόσεβο νά έρθη ό
Μετά ήρθε δ Παναγιώτης Λάζος,
φέρνει

/

λίρα

πιστοί ήταν είς τά Πιέρια.
συνέχεια.

'Από έκεΐ

τρόφιμα,

πού περιμέναμε.

άλλά μεθύστακες.

ναί,

Περιμέναμεν

μέχρις

έπί

δτου

πολλές

έξημέρωσεν.

"Τί θά κάνης Παπανικο-

Άλλά μάς έφεραν

λιποτάκτες άπό τό τουρκικό στρατό,

μας

έξεκουρασθήκαμεν μέχρι

παιδιά

χριστιανόπαιδα, καί τά πε

Αθήνα άπό 1911,
τό 1912

πρόδωσαν,

τριανταπέντε

Καί ήρθαμεν είς τήν έλευθέρα

έπήγαμε είς τήν ωραία

σ'

πού yd μήν ήμπορής νά βγής

άλλά ήταν καλοί άνθρωποι καί δέν

δέν μάς πρόδωσαν.

ράσαμε τήν γραμμή.

έφθάσαμεν μετά

Εύρήκαμεν έκεΐ κα

Καί μάς παίρνει άπό έκεΐ καί μάς πάει

ένα νησάκι κοντά είς τήν θάλασσα,
άπό πουθενά,

μάς

"Ελληνες

Καί άρχίσαμεν μάχην έπί τρεις ώρες

Καί σέ έναν άγγελιοφόρον τοΰ είπαμεν:
’Εξημέρωσε".

μάς

Καί

Τέτοιοι

μετά 24 ώρες έφύγαμεν και

ώρες μέσα είς τήν Κουντουριώτισσα,
λάου;

μας

χωροφυλακή μέ παλαιόν άγγελιο-

σ'ένα χωριό Κουντουριώτισσα τής Κατερίνης.
λούς άγγελιοφόρους,

Λάζος.
νά

φόρον τόν Βασίλειον Σαλδάρην άπό τό χωριόν Βόστενη.
άντί ψωμί,

Καί

Είχαμε

Παναγιώτης

του έδώσαμε μιάν

'Αλλά αυτός, άντί νά μάς φέρη

τό τουρκικό άπόσπασμα,

άνοίγουν φωτιά,

γι’

τότε ό Τούρκος άξιωματικός του εί

Καί μετά τόν άφήσαμεν έλεύθερο καί

σ.26 φέρη τρόφιμα.

Θεός

'Αναγνώστη άπό

όταν του είπε

'Αναγνώστης ό Σουλιώτης τοΰ είπε είς τήν

σα:

"Ό

έρωτήσαμε:

"'Εγώ εϋμαι άπό τά 'Ιωάννινα καί

αυτό τά ξέρω τά έλληνικά".

ό

μας είπε:

τελευταία

Δέν / σέ ρωτήσεψ,εν ώραν καί

Καί τότε μας λέει:

τό Σούλι καί

Καί

πού

‘Ελλάδα

καί

κατεβήκαμεν,

καί

(14 Αύγούστου

1912).

Καί

μας

κάλεσαν τά κέντρα γιά τακτικόν πόλεμον είς τά γραφεία καί δρκισθήκαμεν μέχρι

τελευταία ρανίδος τοΰ αίματός μας,

"ή

άν

ή

έπί τάς".
Καί μετά τίς 25 Αύγούστου άναχωρήσαμεν άπό
Έφθάσαμε
σ.27 μαράς,

τήν

μέλος έπιτροπής του κομιτάτου. Μετά μάς έβαλε

τό ξενοδοχείο καί τήν άλλη μέρα τό πρωϊ ήρθαμε μέ
είς τά Τρίκαλα καί μάς υποδέχτηκε δ
λος.

Καί

Αθήνα.

είς τό Βόλο μέ τά πλοία καί μάς υποδέχθηκε δκ.

ταγματάρχης

τό

είς

Σα/

τραίνο

Σταματόπου-

έμείναμεν είς τά Τρίκαλα κανά 10 μέρες καί μετά βγή-

καμεν είς τήν Καλαμπάκαν. Μετά άναχωρήσαμεν άπό τήν Καλαμπά
κα γιά τά σύνορα,

καί άφοϋ προηγουμένως άφήσαμεν είς τά Τρί-

Ό έλληνισμός της περιοχής Μοριχόβου κατά τό μακεδονικό άγώνα
καλα έπιστράτευση νά γίνεται.
καί

Καί μετά έπεράσαμεν

έφθάσαμεν είς τήν Ξηρολίμνη

βουνό Τσερβίνα,
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τά σύνορα

(Καραγιάννια)

Κοζάνης είς τό

ήμέρα Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου.

Καί έκεΐ είς τό

βουνό Τσερβίνα πού λημεριάσαμεν,
έφυγαν άπό τό στρατό:

είχαμεν τρεις

Άργύρης Χαντζάρης άπό

εύζώνους, πού

τό

Μεσολόγγιον

καί δεύτερος Κωνσταντίνος Τσανάκας άπό τό Βόλο, χωριό Κανάλια,
καί

τοΰ τρίτου τό δνομα δέν θυμάμαι,

ρια,

ήταν δεκανέας.

διότι πήγε σέ συλλαλητή

Καί δταν είχαμεν φθάσειείςτήν Τσερβίνα,

είχαμεν βάλει σκοπόν τόν Κωνσταντίνο Τσανάκα καί μετά μας φω
νάζει ό σκοπός ότι
άπό μακριά δτι
κατάλαβαν δτι

έρχεται μιά συμμορία.

είναι ό καπετάν
είναι Τούρκοι.

αύτοί μάς είχαν κυκλώσει.
ô

'Αλλά

Καί ώσπου νά τούς

Καί

μοϋ

φαίνεται

Άνδρέας καί σέ λίγη ώρα τούς
ίδοϋμε έμεΐς,

μετά άρχίσαμε μάχη. Αύτός ήταν

Άρίφ έφέντη άπό τήν Ξηρολίμνη μ'ένα τάγμα έθνοφρουράς πεν

τακόσια άτομα.

Καί ή μάχη έκράτησε έζι ώρες καί

πολέμου τήν κάναμε
ριακή.

έμεΐς τήν

τήν άρχή τοΰ

30 Σεπτεμβρίου 1912,

ήμέρα

Κυ

Μετά όπισθοχωρήσαμεν λόγω πού βρήκαμεν μεγάλη άντίστα-

ση καί κατεβήκαμεν είς τό

Έζαρχο.

28 έμεΐς λίγοι καί αύ / τοί πολλοί,

Καί μολαταύτα πού ήμασταν,

άφησαν έπί

τόπου

δεκαοκτώ

νεκρούς καί πόσους τραυματίες άγνωστο.

Καί

πού κάναμε μάχην,

έσκότωσαν τέσσαρα παι

οΐ Τούρκοι θυμωμένοι

διά άπό τήν Σιάτιστα έκεΐ,
Καί μετά,

έκείνην τήν ήμέρα

πού έκαναν τρύγο είς

δταν είχαμε κατεβεΐ

είς τό

άπό τό χωριό σέ κάτι χαράδρες.

τά

άμπέλια.

Έζαρχο,έκατεβήκαμε έζω

Κάτω είς τόν κάμπον, έκεΐ, εύ-

ρήκαμεν τόν καπετάν Τριαντάφυλλον Καραπιπέρην άπό τήν Σιάτι
στα καί

είχαμεν έναν άλλον άπό τήν Σιάτιστα Νικόλαον Σφήκαν.

Αύτοί μάς όδήγησαν τήν 1η
τήν Σιάτιστα,

'Οκτωβρίου

δπου κάναμε κατάλυμα,

1912 τό βράδυ

μέσα

είς

ένώ είς τήν Σιάτιστα είς

τούς στρατώνες ήταν δύο χιλιάδες τουρκικοί στρατοί.Ένώ δμως
οί Σιατιστινοί

είναι άριστοι πατριώτες άπό τούς

όλίγους,

μέ

τόσο στρατό έπεράσαμε κατάλυμα 24 ώρες μέσα είς τήν Σιάτιστα.
Πολλοί πιστοί στρατιώτες έρχονταν είς τά καταλύματα πού ήμα
σταν καί μάς έφερναν δώρα,
χια εύζωνικά,

διάφορα πουκάμισα,φανέλες,τσαρού

κάλτσες καί διάφορα άλλα τρόφιμα.

τέτιο είς τόν κόσμο δέν είδαμε τόσο φιλόζενο.
τάς 2

'Οκτωβρίου ήρθαμεν είς τήν

Έράτυραν.

'Οκτωβρίου φυλάγαμε τήν θέση Πόρτα,
σουν,

περνούσε τουρκικός στρατός,

σώνα. Μετά στις 4
θίσαμε

24 ώρες.

Άλλο

Καί

χωριό

μετά

είς

Καί δταν 3 τρεις

γιά νά μήν

μάς

έντοπί-

πού έπήγαινε γιά τήν Έλασ-

'Οκτωβρίου έπήγαμε είς τό Βογατσικό καί κα

Είς Βογατσικό συναντήσαμε Πατριώτας.

'Αγόρα

σα ένα πετεινάρι πέντε γρόσια άπό μιά γριά καί μού ζήτησε δε.29κατρία γρόσια γιά ζύλα,

γιά νά τά βράσω.

λώσαμε μέ τήν γριά καί τής λέω:

"Γιαγιά,

Στά τελευ / ταία μα
γιατί νά μαλώνουμε.

Πάρε τό δπλο έσύ καί δώσε μου τό γαϊδούρι νά σοΰ
φορτία ζύλα".

Αύγή πήγε καί

φέρω

ένέφερε είς τήν έπιτροπή.

έπιτροπή μάς κάλεσε είς τόν καπετάν Ζώη,

πέντε
Καί

ή

ένα ψωροπερήφανο,καί
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μοϋ λέει.:

"Γιατί

έγώ του είπα:

6έν πληρώνεις εις τήν γυναίκα τά ξύλα; ".

ξύλα". Λοιπόν τότε μοϋ λέει:
σκάσης".

Καί

"Τά ξύλα θά τά πληρώνης

όταν μοϋ είπε ότι

"καί θά σκάσης",

χιασα καί Βάζω μιά δεσμίδα εις τό δπλο.
"Έλα νά σέ πληρώσω,

λεσαν τήν στρίγγλα καί

"Τί

Καί

Γιά φαντάσου τί

λέω:

μετά

λέει:

τότε λέει ό καπετάνιος:

ό

"Τά

"’Εμείς

διαφορά έχει

ή Σιά

Μετά άναχωρήσαμε γιά τή Λόσνιτσα στις

'Οκτωβρίου ήμέρα Παρασκευή.

Καί

έκηρύχθηκε ό έλληνοτουρκι-

Καί άπό έκεϊ άναχωρήσαμε άπό τή Λόσνιτσα. Ήρθα

με εις τό Μουρίκι.
σ.30 λεμος έπροχώρησε.
στρατός προχωρεί.
Καί

Καί

Καί ή στρίγγλα

ξύλα νά μοϋ τά πληρώση".

5

τοΰ

άν τής πλήρωσα τό πετει

δέν ήμαστε

τιστα μέ τό ΒογατσικόΙ

θά

τότε τά έσκασε.

"Μοϋ τό πλήρωσαν".

ζητάς;".

Άμερικάνοι".

τότε

Καί

καί

τότε άνατρί-

τό έχω πληρώσει καί τότε τήν κά-

τήν ρωτήσαμε,

νάρι. Καί αύτή τότε άπάντησε:
καπετάνιος τής λέει:

Καί

βρέ κατσικοκλέφτη".

Τοϋ λέω τότε δτι τό πετεινάρι

κός πόλεμος.

Καί

"Πάρε τό δπλο καί φέρε τό γαϊδούρι, νά σας φέρω

Περιμέναμε νά προχωρήση ό πόλεμος.

*0 πό-

Ήρθε ό / άγγελιοφόρος καί μάς εϋπε
Πέρασε τόν

έμεϊς τότε στις 7

δτι

δ

Αλιάκμονα στά Σέρβια.

'Οκτωβρίου έκτυπήσαμεν τήν ύποδι-

οίκησιν τής χωροφυλακής εις τήν Κλεισούρα καί έσκοτώσαμεν τόν
διοικητήν ύποδιοικήσεως Κλεισούρας,

ύπομοίραρχον,

διότι

δέν

ήθέλησε νά παραδοθή καί παραδόθηκε τέλος ένας ' Αρμέν ιος άνθυπομοίραρχος καί τέσσερεις χωροφύλακες. Μετά άπό έκεϊ κατεβήκαμε,

ήρθαμε

εις τό

Έλέχοβο,

Στέργιον Μπινόπουλον16
λενιτς

(ή Σκλήθρο),

καί

συναντηθήκαμεν μέ

καπετάν

νά μάς τά παραδώσουν οί Τοϋρκοι,

τουρκικός στρατός έφθασε εις τά Καϊλάρια.
άναγκάσθηκαν νά μάς παραδώσουν τά δπλα.
πή άπό τό Σκλήθρο,

τόν

μετά έζητήσαμε τά δπλα άπό τό ΖέΚαί

Καί

Τοϋρκοι καί χριστιανοί

διότι

δ

τότε οί Τοϋρκοι

τότε ήρθε έπιτρο-

υπό

τόν

Σουλεϊμάν

άγά καί μέ τόν Μπίμπη συνεννοήθηκα μέ τόν όπλαρχηγό. Καί έφε
ραν τά δπλα έν δλφ 70 δπλα.

"Οταν έπαραλάβαμεν τά

δπλα

μας,

ήρθε διαταγή άπό τόν γενικόν άρχηγόν τών μακεδονομάχων, περι
φέρειας Σιατίστης,

Καστοριάς καί Κορέστσα Γεώργιον Κατεχάκην

μέ τόν βαθμόν τοΰ άνθυπολοχαγοϋ.
βερνήσεως Βενιζέλου καί

Ήταν καί άργότερα

είχε διατελέσει

έπί

κυ-

υπουργός τών Στρατιω

τικών.
Μάς διέταξε νά έπιστρέψωμε πίσω εις τήν
κά κρατήσωμε άμυνα.

τήκαμε πολλά σώματα έκεϊ,

γιά νά κρατήσωμε άμυνα. Καί

σ.31 τηκαν / δλοι οί άρχηγοί μέ δλα τά σώματα,
άμυνα άπό τή όροσειρά τοϋ Βλάστη
Βίτσι.

Ό

(Βλάτσι)

γιά

νά

γιά

Κοζάνης

Ά. Μετάλλινου, ε.ά., σ. 60.

έμαζεύ-

κρατήσωμε
μέχρι

'Ανδρέας καί δ Μύζας36
37 κρατοϋσαν τό Μουρίκι.

36. Π. Οικονόμου, ε.ά., σσ. 145-146.
37.

Κλεισούρα,

Έπιστρέψαμε εις τήν Κλεισούρακαί μαζευ

τό

Ό Κα-

Ό έλληνισμός τής περιοχής Μοριχόβου κατά τό μακεδονικό άνώνα
τεχάκης έκρατούσε άπό τή Σιάτιστα μέχρι
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τά υψώματα της Κοζά

νης πού λέγονται Τσερβένα καί μέχρι τήν όροσειρά Μουρίκι Κλει
σούρας.

Καί

έμεΐς μέ τόν καπετάν Ζώη καί Μπινόπουλον κρατού

σαμε τό Νταούλι

της Κλεισούρας καί τά υψώματα του

*0 Γεώργιος Δικώνυμος ή Μακρής ή Τσολάκης καί ô
ραβίτης,
γή.

Καί

αύτοί

είχαν τά υψώματα Περικοπή,
των

Γρεβενών,

30.000 τουρκικό σΐρατό έθνοφρουρά
κα τοΰ μηνός

συνταγματάρχης

μέ

ή μπασά-μπουζούκ, στίς δέ

'Οκτωβρίου 1912 μάς έκανε έφοδο άπό τήν Σιάτιστα

στό δημόσιο δρόμο πού πάει άπό τήν
καί κατεβαίνει

Έράτυρα γιά

τό

Κοντσικό

γιά τήν Κοζάνη καί μετά τόν δημόσιο δρόμο άπό

τήν Καστοριά γιά

Άμύνταιον.

έως τό Βίτσι.

σούρας,

Βύσενη καί Δροσοπη

έμείναμεν πολλές ήμέρες κρατώντας άμυνα, διότι ό Μπε-

κίρ άγάς άπό τό Σούμπενι

ρίκι

Έλεχόβου.

'Ιωάννης Κα-

Καί

Καί

έκανε

έμεΐς κρατούσαμε άπό τό Μου

έφοδο είς τό Νταούλι

μέ σκοπό νά μάς άποκόψουν έμάς,

παφή μέ τήν 5η μεραρχία.

Καί

τής

Κλει

γιά νά μήν έχουμε έ-

έάν δέν ήμασταν έμεΐς νά κρατή-

σωμεν άμυνα είς τό Νταούλι, θά τήν αίχμαλώτιζαν τήν 5η μεραρ.32 χία.

Μόλις έπιτέθηκαν οί Τούρκοι,

έμεΐς ένι

/ σχυθήκαμεν άπό

τά δικά μας τά σώματα των Μακεδονομάχων.

Καί μόλις

μάχη,

έτσι

κατέφθασαν πρός ένίσχυσίν μας.

Καί

άρχισε

τούς

ή

Τούρκους

τούς όπισθοχωρήσαμεν μέχρι τό Μαύροβο. Μετά παραμείναμεν έκεΐ
γιά άμυνα μέχρι
σε άπό τήν Βεύη.
στά υψώματα.
όχι τόν

16 τού

'Οκτωβρίου 1912.

Καί ή 5η όπισθοχώρη-

Ό καιρός ήταν άνάστατος.

"Ολο

χιονοθύελλα

Τό καλοκαίρι πού είναι δέν ήμπορεΐ νά

'Οκτώβριο άνθρωπος'.

καί δέν τό έχει
τίς 16 τού μηνός

ίδή,

"Οποιος δέν τό ξεύρει

ζήση

μόνον αύτός δέν τό πιστεύει.

Καί

μετά

'Οκτωβρίου άφήσαμεν τούς σκοπούς στά υψώμα

τα καί κατεβήκαμεν είς τό χωριό μέσα είς τήν Κλεισούρα.
καλέσει τούς άρχηγούς ό

'Αργυρόπουλος38,

πού ήταν

Κλεισούρα καί ήταν μέλος τής έπιτροπής τοΰ
τράβηξε τήν σημαία είς τό Μεσοχώρι καί
με,

καί

τό Νταούλι

Είχε

Ιατρός στή

κομιτάτου.

μάς είπε:

Καί

"Σάς κρύψα

σάς θρέψαμε καί τώρα θέλουμε νά βγήτε είς τά φανερά, διό

τι οί Τούρκοι κυνήγησαν τήν 5ην μεραρχίαν".
Ζώης:

"Κύριε

ίατρέ,

ένίσχυση δέν έχομε.

μάχη.

Ήμαστε συνηθισμένοι στό μπαρούτι,

γίνη ζημιά είς τά γυναικόπαιδα,

διότι

Καί μετά

λέει

ό

Δέν ,μάς τρομάζεις άπό
νά

μή

ένίσχυση δέν έχομε.

άλλά πρόσεξε

‘0

Καραβίτης καί ό Μακρής έπήραν διαταγήν άπό τόν Γενικό άρχηγόν
καί

έγύρισαν πίσω είς τήν Σιάτιστα καί άφησαν τόν Άνδρέακαί

τόν Μύζα είς τό Μουρίκι καί Κλεισούρα.
μέ τό Βίτσι

έμειναν άδεια καί

όλο 100 άνδρες.

Καί,

Καί

έμεΐς μέ τούς

έτσι

ή

Περικοπή

τέσσερεις

έχομε

έάν πέση κανένα τάγμα ή κανένα σύνταγμα

τουρκικό, πώς θά ήμπορέσωμε νά τά βγάλωμε πέρα χωρίς ένίσχυ
ση,·".

Καί αύτός μάς είπε ότι

38. Π. Τσάμη, ε.ά., σ. 154.

έχομε είς τό Βλάτσι ένα λόχο εύ-
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ζωνικό καί θά στείλη τόν άγγελιοφόρο νά τούς είδοποιήση,

γιά

σ.33 νά έρθουν.

'Αλλά μέχρι νά πάη δ άγγελιοφόρος / είς τό Βλάτση,

οί Τούρκοι

έφθασαν άπό τό Τσόρ είς τό Βαρικό καί μετά έπιάσα-

μεν μάχη.
Καί όταν διέταζε ό
σχυσις",

Άργυρόπουλος

"Χτυπάτε!

Θά 6ρθη ένί-

έμεϊς άνοίξαμε πϋρ είς τούς Τούρκους. 'Αλλάεύτυχώς,

πού έφθασαν δ

Ανδρέας καί ό Μύζας. Μας ένίσχυσαν καί

μεν μάχη άπό τήν 8η ώρα πρωινήν έως τήν 6η ώρα τό

έκάνα-

βράδυ.

Άνδρέας καί ό Μύζας έμάζεψαν τόν άμαχο πληθυσμόν καί
άπό τήν Κλεισούραν γιά τό Βλάτσι.
όπλα καί

Καί οί Τούρκοι έζήτησαν

γι'αύτό τό λόγο κάναμε 8 ώρες μάχη.

Στέργιος Μπινόπουλος ήταν μαζί μας
Καί

ό καπετάν

Καί

ό

καί

τήν μέση.
σα.

'Ανδρέας μέ τόν Μύζα έπήραν

τόν

πληθυ

Άλλοι άπό έδώ καί άπό έκεΐ καί

άλλά οί Τούρκοι άπό τό Βαρικό
μέσα είς τό δάσος τού
Άσπρόγειας

χωρίς ψωμί καί

τά εϊχαμεν κάψει,

τι οί Τούρκοι

τοϋ

φραγμού

τότε έμεϊς άναγκαστήκαμε
Περάσαμε είς τήν πε

στό δάσος μέσα. Καί έμείνα

χωρίς πολεμοφόδια.

Εϊχαμεν μόνον

/ όταν κάναμε μάχη μέ τούς Τούρκους, διό

μάς έπήραν κατά πόδι καί

δέν

Έλέχοβο.

ήμπορούσαμεν

έκεϊ πού ήμουν σκοπός,

νά

‘Αλλά εύτυχώς έκεί-

νην τήν ήμέρα ήμουν σκοπός άνάμεσα είς τά τρία
Καί

Έλέχοβο,

πυρά

Γιά τά όπλα εϊχαμεν πολύ λίγα για-

έφοδιαστοΰμε μέ σφαίρες άπό τό
είς τό δάσος.

έ-

έμεϊς έμείναμε μέ

έβαλαν

Έλέχοβο.

(Στρέμπενο)

γιά τά περίστροφα σφαίρες.
ισ.34 τί

(Μόκρενη)

Έλέχοβο. Καί

νά έγκαταλείψωμε τό δάσος τού
μεν νηστικοί

Καί

διότι οί Τούρκοι μάς έκοψαν τόν δρόμο είς

Καί τήν άλλη ήμέρα έμείναμεν είς τό δάσος

ριοχή τής

ό

'Ανδρέας άπό τήν Κλει

σμόν άπό τήν Κλεισούρα καί άναχώρησαν γιά τήν Βλάτση.
μεΐς μείναμε μέσα,

τά

καπετάν

(ό τέως βουλευτής)

καπετάν Δημήτριος Μύζας καί ό καπετάν
σούρα.

*0

έφυγαν

σύνορα

μέσα

βλέπω κάπου 150-200

μέτρα μακριά δύο νομάτους σέ τουρκική στολή ένδεδυμένους, άλ
λά άπομακρυσμένους ό ένας άπό τόν άλλον κάπου
τότε

έγώ εϋπα μέ τήν

κική στολή,

ότι

τώρα τελειώνει ή

μεν πολεμικό υλικό.
ό ένας τόν άλλο
ναι

Δημήτρη;".

ιδέα μόνος μου,

ζωή γιά έμάς, άφού δέν είχα-

Άλλά εύτυχώς ήταν χριστιανοί καί φώναξε

"Χρηστό!".

τούς τούς φουκαράδες,

Καί

τότε ό άλλος άπάντησε: "Τί εί

πού εϊχαν δλην τήν ήμέρα έλθει σέ μάχη

Ή όπισθοχώρησαν ή έχουν

όταν τούς άκουσα,

εϊδε,

Καί

Καί

"Έδώ εϊναι οί φίλοι μας".

τότε τούς έπήγα είς τόν

"Έμεϊς ήμαστε άπό τό Βύρσενη",

τριώτες τού Ρώμπαπα"39.

39.

Τότε

τότε
Καί

μετά

ήρθαν

"Άπό ποιό χωριό

τού άπάντησαν,

Καί ό καπετάνιος Ζώης καί

’Α. Μετάλλινου, ε.ά., σσ. 44-45.

έφώναξε είς

/ άρχηγόν μου τό κα

πετάνιο. Καί τότε ό καπετάνιος τούς έρώτησε:
εϊσθε;".

σκοτωθεί".

τούς έφώναξα είς τόν έναν καί μόλις μέ

ήλθε χαρούμενος καί μέ χαιρέτισε.

τόν άλλο Δημήτρη:
σ.35 κοντά μου.

Καί

"Δέν ήμποροΰμε νά βρούμε κανένα ίχνος άπό αύ-

μέ τούς Τούρκους.
έγώ,

100 μέτρα.

όταν τούς είδα μέ τουρ

ό

"πα

καπετά-
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νιος Μπινόπουλος τούς έρώτησαν:
τό χωριό Βύρσενη;".
στειλαν.
ρες.
κό,

"Έχετε σφαίρες μάνλιχερ είς

Καί αυτοί άπάντησαν ότι έχουν καί

τούς έ

Καί μετά ήρθαν μ'ένα φορτίο φωμί καί ένα φορτίο σφαί

Μάς τά έφεραν είς τό λημέρι.

Καί

μόλις έπήραμεν τό υλι

άναχωρήσαμεν γιά τά υψώματα τής Φλώρινας.
Πρώτα ήρθαμε είς τό Μπαψώρι καί παραμείναμεν κανά 4 (τέσ

σερεις)

ώρες νά ξεκουρασθοΰμε. Μέσα σ'αύτές τις ώρες πού κα-

θήσαμε,

έφθασε ô άγγελιοφόρος άπό τό

τζας ή Στεφανίδης,

, πηρετοϋσε είς τήν Ε.Σ.Α.
ρίζω ποϋ υπηρετεί.
"Χριστός

Άνέστη!

Έλέχοβον,δ Πέτρος Κούν-

ό οποίος σήμερα έχει παιδί ταγματάρχη.
Καί

τότε μάς φέρνει

τό γράμμα καί μάς λέει:

‘Η Θεσσαλονίκη έλευθερώθηκε !

διάδοχος Κωνσταντίνος έκανε δοξολογία τήν 26
είς τόν
.36

Ύ-

Καστοριάς τό 1952 καί τώρα δέν γνω
Ό άείμνηστος

'Οκτωβρίου 1912

"Αγιον Δημήτριον τής Θεσσαλονίκης".

/ Καί ό στρατός τής πέμπτης

(5ης)

μεραρχίας,

πού

είχε

όπισθοχωρήσει στήν Ποντοκώμη, άρχισε νά προχωρή. "Μή φοβάστε,
ή ένίσχυση έρχεται".
στρατό,

έφθασε

ρήσαμεν καί

Καί ό Κωνσταντίνος μέ

είς τήν

Άρνισσα,

καί

έφθάσαμεν είς τήν Τάρσιαν

ναντήσαμεν μίαν συμμορίαν μέ

(Τρίβουνον). Έκεΐ έσυ-

Ή καταγωγή του

(Κρυσταλλοπηγή).

καμεν καί άναχωρήσαμεν γιά τό Νερέτη
Πολυπόταμο άναχωρήσαμεν,

χιλιάδες

150 νομάτοι κομιτατζήδες υπό τόν

βοϊβόδα Τσακαλάρωφ Γεώργιον Ποπώφ.
τό χωρίον Σμάρδεσι

τριάντα

τότε έμεΐς άμέσως άναχω

ήταν

άπό

/ Καί μετά άποχαιρετηθή(Πολυπόταμο) . Καί άπό τό

γιά νά φθάσωμεν είς τόν σιδηροδρομι

κόν σταθμόν Βεύης Σιταριάς καί νά συναντηθούμε μέ τόν στρατό
πού έπροχωροϋσε ραγδαία,

καί νά τούς είποΰμε

στρατεύματα δέν υπήρχαν.

Μόνον τό δημόσιο δρόμο τραβούσαν γιά

τήν

'Αλβανία καί μαζί

ότι

τουρκικά

μέ τόν άμαχο πληθυσμό.

Καί μετά συναντηθήκαμεν μέ τό έπιτελεΐο
άείμνηστου Κωνσταντίνου καί

τοϋ

Διαδόχου

έγώ έζήτησα νά μοΰ δώση ένα λόχο

στρατού καί νά τούς όδηγήσω γιά τήν Κάναλη.

'Αλλά δμως τό έ

πιτελεΐο έβγαλε άπόφαση νά προχωρήσουμε μπροστάε ίς τόν στρα
τό καί νά μπούμε είς τήν πόλη Φλώρινα,

γιά νά ίδούμε

ύπάρχή τουρκικός στρατός κρυμμένος. Καί μάς
βρήτε άντίσταση,
Νοεμβρίου,

νά όπισθοχωρήσετε",

ήμέρα Τρίτη,

είχε μπει

διότι

νά

διέταξαν:
τό

βράδυ

μήν

"'Εάν
τής

7

ένας ταγματάρχης μέ τέσσε

ρεις στρατιώτες δικούς μας τού

ιππικού.

τίσταση άπό τούς Τούρκους.

έμεΐς έμπήκαμεν είς τήν πόλιν

καί

Καί

δέν εύρήκαμεν καμίαν άντίστασιν.

μέρα Τετάρτη τού

'Αγίου

Καί

δέν εύρήκαμε άν

Τήν 8 Νοεμβρίου 1912,

'Αρχαγγέλου Μιχαήλ,

πόλιν. Καί μόλις κατελάβαμεν τήν πόλιν,

καταλάβαμεν

ή
τήν

μετά 2-3 ώρες μάς ει

δοποίησαν διάφοροι κάτοικοι τής Φλωρίνης δτι σέρβικά στρατεύ
ματα ήρθαν καί ήθελαν νά μπούν στή Φλώρινα.
'Αλλά οί
δες-όμάδες,

Έλληνοφλωρ iv ιώτες υπερήφανοι, έμαζεύτηκαν δμά-

πολίτες,

γυναίκες καί άντρες,

είς τόν σερβικό στρατό καί
Έρθαν οί δικοί μας,

τούς έλεγαν:

έλληνικός στρατός!

καί έβγήκαν μπροστά

"Έχομε

στρατό

μας.

Εσάς δέν σάς θέλου-

Κωνσταντίνος Άπ. Βακαλόπουλος
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με.

Νά γυρίσετε πίσω,

έχουμε τούς "Ελληνες!".

"Ελληνες Φλωρινιώτες,

Οί

υπερήφανοι

δπως θέλει νά είπή δ άνθρωπος,

έκράτη-

σ.37 σαν γερά / καί 6έν έπέτρεφαν νά μπουν στήν Φλώρινα τά σέρβικά
στρατεύματα.
τρεφαν.
Καί

Καί ούτε στους στρατώνες,

Έδιανυκτέρευσαν είς τό

μετά οί Εέρβοι

'Ιτιά,

Παπαγιάννη,

έπιασαν τήν Πρώτην,
Νεοχωράκι,

γιάνά μπουν τούς έπέ

Ίάτσεβο έζω άπό
τόν

τήν

πόλη.

Τριπόταμον,

Μελίτη καί δλα τά

χωριά

τήν
μέχρι

τήν Κάναλη κ.λ.π.

Μετά,

με έμπροστά μέχρι

τά "Αλωνα ώς έμπροσθοφυλακή, νά παρατηρήσω-

με,

στάς 9 Νοεμβρίου διαταχτήκαμεν νά πά

διότι δ στρατός είχε παραμείνει

είς τήν πόλιν νά

Εεκου-

ρασθή άπό πολλές ταλαιπωρίες πού ύπέφερε.

Καί

μέρες είχε βροχές μεγάλες καί κακοκαιρία.

Καί μόλις έφθάσαμεν

άπό τά "Αλωνα άπό έΕω,
άνοίξαμε πΰρ καί
παραδοθοϋν.
δηλαδή:

τούς έφώναΕε:
μπαμπεσιά,
να".

Καί

βλέπομε τουρκικό στρατό.Καί έμεΐς τούς

τότε οί Τούρκοι

Καί δ άΕιωματικός

"Μή ρίχνετε,

Καί

μή γελασθήτε

δύο στρατιώτες,

μήν γελαστήτε,

άνακατεμένοι

"Πρώτα οί άΕιωματικοί νά
τό άλογό του.

Καί

/ στος ψυχογιός πού ήμουν καί
(300),

τριακόσιοι στρατιώτες καί

έφεραν οί

έμένα

ώς

έ-

Καί τότε δ λο

καί

παραδόθηκαν
Άντώνη

Ζώη

Καί τά κανόνια μας τά

'Αρμεντσιώται πατριώτες τοΰ καπετάν Είμοάπότά ση
τά Εέζεψαν είς

Ίζέτ πασά μέσα είς τήν Φλώρινα.

τούς τριακόσιους στρατιώτας,
ρινα.

νά

τούς δύο

18 κανόνια. Καί δ άζιω-

τόν δπλισμό του.

μερινά "Αλωνα μέ τά βουβάλια καί
τοΰ

έρθουνε
μέ

ματικός έπαρέδωσε τό άλογό του είς τόν καπετάν
μαζί μέ τήν σπάθα καί

Τούρκοι
Καί τότε

τότε μόλις ήρθε,

διμοιρίτης.

χαγός διέταζε νά παραδίνωνται άνά δέκα-δέκα

νά

στρατιώτες.

μάς έχαιρέτισε έλληνικά καί τόν καπετάν Ζώη καί

όλοι

καμία

πού ήταν κοντά είς

τότε έπροχώρησε δ λοχαγός μαζί

χριστιανούς στρατιώτες καί
σ.38 μπι

Ζώης

κάνετε

καί ήμαστε δμόφωνοι νά πάραδοθούμε.

διέταΕε δ καπετάν Ζώης:
Καί

καπετάν

Ήμαστε τριακόσιοι

Ήμαστε έπιστρατευμένοι άπό τό κράτος,

παραδοθοϋν".

δ

καί

"'Εμείς ήμαστε χριστιανοί,

μήν μάς πάρετε είς τό λαιμό.
καί Χριστιανοί,

""Ατμα τέσλαμ δλντοϋ",
τότε

έχομε τριάντα χιλιάδες στρατό είς τήν Φλώρι

τότε άπάντησαν οί

τόν άΕιωματικό:

έβγαλαν λευκή σημαία, γιά νά

έφώναΕε:

παραδίδομαι".

"Νά παραδοθής,

διότι

έκεΐνες τίς ή-

Καί

τό

σχολείο

τούς συγκεντρώσαμεν

γιά νά τούς φέρωμε είς τήν Φλώ

"Οταν έκινήσαμε είς τόν δρόμο,

τούς έβάλαμεν γραμμή κα

τά τετράδα καί τούς έφέραμεν δ καπετάν

'Αντώνης

Ζώης

καβάλα

είς τό άλογο ύπερήφανοι καί δ Τούρκος λοχαγός πεζοπορία. Τούς
έφέραμεν καί

τούς άραδώσαμεν είς τήν διοίκησιν τοΰ τουρκικού

στρατού είς τήν Φλώρινα.
τιώτες παραπονούμενοι,

Καί

τότε έβγήκαν οί χριστιανοί στρα

γιά νά τούς άπελευθερώσουμε,γιά νά μήν

πάνε αίχμάλωτοι καί αύτοί μαζί μέ τούς στρατιώτες. 'Αλλά κον
τά είς τούς χριστιανούς έβγαιναν καί Τούρκοι καί
ήμαστε χριστιανοί.
σε δλους καί

Καί μετά δ στρατιωτικός

έβγαλε μόνον 80 χριστιανούς.

έλεγαν

δτι

ίατρός τούς έζέταΚαί

οί

ύπόλοιποι

163

Ό έλληνισμός τής περιοχής Μοριχόβου κατά τό μακεδονικό άγώνα
ήταν Τούρκοι. Καί μετά παραμείναμεν κατάλυμα είς τόν
Χατζήτσο είς τήν Φλώρινα τρεις ήμέρες.
άνάπαυση,

ô στρατός τράβηξε γιά τήν Κορυτσά καί

έμεϊς έπήρα-

μεν διαταγήν νά πάμε γιά τό Μορίχοβο. Καί μας
39 σημαίες νά βάλωμε είς τά έλληνικά χωριά,
βοι.

πρώτου

δώσει

διαταγής του σώ

καί άνέλαβα όδηγός καί διερμηνεύς είς τό 16ον

πεζικόν σύνταγμα τής 5ης μεραρχίας,
χον,

είχανε

όπου / δέν ήταν Σέρ-

Άναχωρήσαμεν διά τό Μορίχοβο κατόπιν

ματος Στρατού,

'Ιωάννη

Καί μετά τρεις ήμέρες

(1ου)

τάγματος.

γελος Παπαγιαννίδης,

τρίτον καί

τέταρτον

λό

Διοικητής του τρίτου λόχουόΕυάγ

ύπολοχαγός,

καταγόμενος άπό τήν Λαμία καί

τοϋ 4ου λόχου ό Μπασιάκος

'Αθανάσιος,

Θήβα των

Καί διοικητήν τοϋ τάγματος είχαμεν

‘Αγίων Θεοδώρων.

άνθυπολοχαγός,

τόν Γεώργιον Κωνσταντίνου μέ βαθμόν του λοχαγού
τάρχου άπό τήν

Άρταν.

άπό τήν

χρέη

ταγμα

Καί διοικητήν τοϋ συντάγματος έίχαμεν

τό Σταματόπουλον μέ βαθμόν τοϋ ταγματάρχου έκτελών χρέη συν
ταγματάρχου.

Καί

είς τήν πρωτεύουσα των άνταρτών Γραδέσνιτσα

φρούραρχος ήταν ό Νικόλαος Πλατής.
κατά τάς άρχάς Δεκεμβρίου καί
ριά σημαίες,

Καί έμεις,

έβάλαμεν σέ

πού δέν είχανε προκάνει οί

όταν

έφθάσαμεν

(22) είκοσι δύο χω

Σέρβοι. Έμεις τό προ-

κάναμε είς Μορίχοβο, άφοΰ έφύγαμεν άπό τήν Φλώρινα.
μασίες των χωριών,
έξής:
νο,

Ιον Σόβιτς,

πού προκάναμε καί
2ον Δομπρόβενη,

5ον Γκρούνιστα,

δέσνιτσα,
Βιτόλιστα,
Μέλνιτσα,
.40στήρι

3ον Σκοτσιβίρ,

6ον Μκουδήμερτση,

9ον Μτζόβικ,

ΙΟον Μπέσιστα,

13ον Κλείνοβον,

"Αγιος Δημήτριος.

Πσάνιστα,

Αύτά τά

2ον Κρουσέϊτσα,

6ον Μπέρνικ,
ρα τής

3ον

(18)

‘Αλώνι)

πού τραβάν

16ον

έλληνικό μονα-

δεκαοκτώ

χωριά
Καί

4ον Μάκοβον,

συνο

τώρα
5ον

Ιον

Ράπι,

ίσια διά τό Μπακάρνο-Γκούμνο

καί Τοπόλτσανη καί

τό ποτάμι λέγεται

Ζέντοκο.

μονοκόμματος βράχος,

είς τήν πέτρα.

‘Υπάρχει
καί

Ρέσνα.

Καί

μετά

‘Η τοποθεσία,
ένας βράχος

έχει μιά

είκόνα

(ή

γυρνάμε

πού περνάει
μέσα

είς τό

ζωγραφισμένη

Καί οί γέροι πρόγονοί μας έλεγαν ότι καί αύτή

ή είκόνα είναι καί δείχνει,
σύνορα τής

12ον

Ζίχοβο,

(Άρδέας).

Όρλε,

πίσω άνάμεσα Ντούνια καί Κλείνοβο.
νερό,

Πόλτσιστα,
15ον

7ον Ίβενη. Αύτά τά χωριά είναι στά παλαιά σύνο

Ελλάδος,

Χάλκινο

11ον

18ον Τσέμπρεν,

ρεύουν μέ τήν πλευρά τής Καρατζόβας

τά

4ον Πετάλι-

7ον Σταράβινα,δο Γκρα-

14ον Βέρπτσκο,

17ον Σέλο-Μοναστήρ,

Τις όνο-

βάλαμε σημαίες, είναι

Ελλάδος.

τουρκικά Δεμίρ-Καποϋ

ότι μέχρι

έκεΐ είναι

τά

παλαιά

Καί πρός τό Κλείνοβο ώς τό βουνό, λέγεται
(σιδερένια πόρτα). Αύτά τά

ξέρομε.

Είς

αύτά τά 25 χωριά έβάλαμε τίς σημαίες μαζί μέ τό

στρατό,

έγώ

καί ό καπετάν

Άντώνης Ζώης μέ τό σώμα τό άνταρτικό.

υπηρέτησα μέχρι

Καί

έγώ

23 Μαρτίου ώς οδηγός καί διερμηνεύς. Μετά ήρ

θε διαταγή άπό τό σώμα Στρατοϋ νά μας άπολύσουν όσοι ήμασταν
μακεδονομάχοι.
Μετά κατεβήκαμε

είς τήν Φλώρινα μέ τόν καπετάν Ζώη. Μόλις

ξεκουραστήκαμε καί σέ λίγο διάστημα έκηρύχθηκε δ έλληνοβουλ-

Κωνσταντίνος Άπ. Βακαλόπουλος
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σ.41 γαρικός πόλεμος.

Πάλι μας κάλεσαν εις τόν

ίερολοχιτικόν / λό

χον καί σ'ένα μήνα μέσα τελείωσε ό πόλεμος.
πόλυσαν καί
χωριά,

έγίναμεν πολίτες.

πού τά κρατήσαμε

έπί όκτώ μήνες,

βοι ώς άντάλλαγμαί Αύτοί

τά

είκοσιπέντε

μας τά πήρανε οί

Σέρ-

έπήραν τά 25 χωριά τοΰ Μοριχόβου καί

μάς άφησαν αύτά τά χωριά,
δώθε.

Μετά πάλι μάς ά-

Καί μετά αύτά

πού έχομε σήμερα άπό τή γραμμή καί

Καί αύτά τά παθαίνομε άπό έγγραμμάτους.

"Οταν έγώ ζήτη

σα νά μοϋ δώσουν ένα λόχο στρατού νά καταλάβω τά χωριά μέχρι
τήν Κάναλη,

ή διοίκησις του στρατεύματος μου είπε: "Δέν είναι

δική σου δουλειά.
διατάζουνε.
βοι,

Δέν είσαι αρμόδιος έσύ.

όταν είδαν ότι δέν υπάρχει

ριά μας,

όπου

Καί

σέ

οι Σέρ-

έλληνικός στρατός είς τά χω

μετά τρεις μέρες τά είχαν καταλάβει όλα. Έτρεζαν οί

δικοί μας μετά,

άλλά ήταν πολύ άργά. Καί

καταλάβει μόνο 2-5 χωριά
χωράκι,

Πήγαινε

Τραβάτε νά καταλάβουμε τή Φλώρινα".

Μελίτη.

'Ιτιά,

ό στρατός

Παπαγιάννη,

Τά άλλα χωριά τά είχαν οί

μας

είχε

Τριπόταμος,

Νεο-

Σέρβοι καί μετά έ

γινε ή άνταλλαγή.
Καί όταν έγινε ή συνθήκη, (γιατί)

οί

Σέρβοι μάς πήραν τό

ήρωϊκό Μορίχοβο μέ τούς πιό καλούς στρατιώτες,
πού έχυσε διά τήν πατρίδα μας
καί

'Ελλάδα καί

τόσο πιστά πού έργάστηκαν.

λι σκλάβοι

γιά

μέ

τόσο αίμα

τήν

έλευθεριά

'Αλλά δυστυχώς οί καημένοι πά

έμειναν ΰπό ζένο ζυγό.

Καί

έμεΐς,

ώς

άγράμματοι,

τό έσκεφτήκαμεν ότι θά μάς πάρουν τά χωριά οί Σέρβοι. Καί αυ
τό τό έπάθαμεν,

όπως τό πάθαμε μέ τόν καπετάν

έγώ τούς είπα νά μήν κάνομεν λημέρι
Πετάλινο,

διότι ό

ρι,

πού

Ήλίας Τσίγγελος μάς έφυγε άπό τά χέρια μας.

Αύτός θά μάς πρόδιδε,
κολουθήσει.

Κρόμπαν,

είς τό χωριό μέσα είς τό

όπως όλη τήν ήμέρα,

"Οταν μάθαμε ότι οί

μοϋ λέει ό Κρόμπας:

πού μας είχε παρα

Σέρβοι μπήκαν είς τό Μοναστή

"Δέν παίρνω διαταγές άπό έσένα".

τότε ό Τσίγγελος είχε πάει

Καί

είς τό Μπρότ καί παίρνει τόν τουρ

κικό στρατό καί μάς είχε κυκλώσει άπό μακριά. ΤΗταν μεσάνυχτα
σ.42 / καί

τότε οί Τούρκοι

έδωσαν σύνθημα άπό

τέσσερεις

Καί όταν σηκωθήκαμε νά φύγωμε έζω άπό τό χωριό,
ή μάχη άπό όλες τις πλευρές.
καί

είπε:

άλήθεια,

άρχισε

Τότε θυμήθηκε ό καπετάν Κρόμπας

"Καλά είπε ό μικρός,

τά πάθαμε".

μεριές.

τότε

δέν τόν άκούσαμε καί

Καί σέ λίγη ώρα πάνε έπτά νομάτοι. Αύτή

δι'αύτό
είναι

πού δέν μάς έπίστεφαν καί δέν μάς υπολόγιζαν οί

γράμματοι

έμάς τούς άγράμματους.

Αύτή είναι ή

έγωισμός καμιά φορά δέν κερδίζει.

άλήθεια

ή

έγ-

ότι ό

"Ολα τά χάνει.

Καί μόλις έτελείωσε ό έλληνο-σερβο-βουλγαρικός πόλεμος,
μάς άπόλυσαν άπό τόν
κατα τοΰ

‘Ιερόν λόχον.

Καί μετά είχε πάρει τά δέ

Όρόβου Κλειδιού ό καπετάν

μάς έκάλεσε δ τότε νομάρχης Φλωρίνης
πρόζενος Μοναστηριού,
καπετάν
σκοπούς,

καί μοϋ Λέει:

Άντώνης Ζώης.

Καί μετά

'Ιωάννης Μαυροειδής τέως
"Σουγαράκη, έφόσον μέ τόν

'Αντώνη Ζώη έπεράσατε μαζί περισσότερο
θά σάς στείλωμε είς τό Τσέροβο

γιά

έθνικούς

(Κλειδί). Είχαμε σκο-

Ό έλληνισμός τής περιοχής MopLxößou κατά τό μακεδονικό άγώνα
πό νά σέ στείλωμε είς τό Νεοχωράκι
με τόν Χρηστό
.43 Καί

Ίωάννσυ.

μέ τόν Μπραγιάννη

Τό

είς τήν Μελίτη /

Παϋλο Βιδοβάρη θά πάη είς τόν Σκοπό
φυγα άπό τήν Φλώρινα.
τόν καπετάνιο

(Νεοκάζη),

ίδιο κάνει.

165

άλλά θά στεί λω-

"Οπου νά είναι, θά πας.
(Βοσταράκη)

(Σέτινα) .

ΤΗρθα είς τό Κλειδί

καί

(Τσέροβο)

μαζί

Άντώνη Ζώη ώς φύλακας τήν 13ην Αύγουστου

ήμέρο Κυριακή".

τόν

Καί μετά έγώ έ
μέ

1913,

