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Περίληψη( Abstract) 

Η παρούσα έρευνα πραγματεύεται το θέμα της δράσης των εκπαιδευτικών και των 

ιερέων στα Μογλενά και ιδιαίτερα στο νομό Πέλλας κατά τη διάρκεια του 

Μακεδονικού Αγώνα(1904-1908). Πιο συγκεκριμένα, ξεκινά με μία αναφορά στην 

κατάσταση που επικρατούσε στο γεωγραφικό χώρο της Μακεδονίας και στον 

ανταγωνισμό ανάμεσα στις διάφορες εθνότητες για το ποια θα επικρατήσει στην 

περιοχή, αφού η Οθωμανική κυριαρχία είχε αρχίσει να παρακμάζει. Ο ανταγωνισμός 

αφορά κυρίως τους Βούλγαρους και τους Έλληνες, όπου οι πρώτοι πραγματοποιούν 

προπαγάνδα στα χωριά της Μακεδονίας, στα οποία όμως αριθμητικά επικρατούν οι 

δεύτεροι. Στη συνέχεια, αναλύεται το σύστημα εκπαίδευσης που επικρατούσε στην 

περιοχή των Μογλενών πριν και κατά τη διάρκεια της περιόδου 1904-1908, με 

ιδιαίτερη αναφορά στον Κανονισμό των προξένων που εκπονήθηκε από τον Έλληνα 

πρόξενο Ίων Δραγούμη. Έπειτα αναφέρονται ονόματα σημαντικών διδασκάλων και 

διδασκαλισσών που έδρασαν ηρωικά και προσέφεραν στο Μακεδονικό Αγώνα. Τέλος 

η έρευνα κλείνει με την αναφορά για την προσφορά της Εκκλησίας και των ποιμένων 

της στον Αγώνα και στην προσπάθεια να εμποδιστεί η προπαγάνδα της Εξαρχίας 

κατά του Πατριαρχείου, ταυτόχρονα καταγράφονται και τα ονόματα των ιερέων που 

έδρασαν υπέρ του Αγώνα στην περιοχή του νομού Πέλλας. 
« » 

Εισαγωγή 

Μέσα στα πλαίσια της Ημερίδας ΔΔΕ Πέλλας πραγματοποιήθηκε η παρούσα έρευνα. 

Το θέμα που διαπραγματεύεται αφορά ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της 

εκπαίδευσης του Νομού Πέλλας και γενικότερα της περιοχής των Μογλενών. Πιο 

συγκεκριμένα, μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της μελέτης της παιδείας στο νομό 

Πέλλας κατά τα μέσα του 19
ου

 και τα μέσα του 20
ου

 αιώνα, η επιλογή του θέματος 

της παρούσας εργασίας αφορά το χρονικό διάστημα του 1904-1908, το διάστημα 

δηλαδή που στην Μακεδονία ξεσπά ο ένοπλος αγώνας του Ελληνισμού εναντίον του 

Οθωμανού κατακτητή αλλά κυρίως εναντίον της Βουλγαρικής προπαγάνδας που 

πήρε μεγάλες διαστάσεις την περίοδο εκείνη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το 

πώς αντιμετώπισαν τον εκβουλγαρισμό οι εκπαιδευτικοί των περιοχών αυτών, οι 

οποίοι δίδασκαν στα εκπαιδευτικά ιδρύματα των Μογλενών και πως έδρασαν οι 

ιερείς των εκκλησιών ώστε να εμποδίσουν τη διείσδυση της προπαγάνδας στην  

Εκκλησία, που είχε τότε στα χέρια της την ευθύνη για την εκπαίδευση των 

υπόδουλων Ορθοδόξων. Γεωγραφικά η πόλη των Μογλενών απλώνεται 18 



χιλιόμετρα βορειοανατολικά τηςΈδεσσας στον κάμπο της Αλμωπίας. Ο τόπος των 

Μογλενών και συγκεκριμένα η σημερινή περιοχή του νομού Πέλλας μας αφορά 

ιδιαίτερα καθώς το θέμα της Ημερίδας εξειδικεύεται σε αυτά τα τοπικά πλαίσια. 

Εκκλησιαστικά, βέβαια, η Μητρόπολη των Μογλενών περιλαμβάνει και την περιοχή 

της Φλώρινας, για αυτό το λόγο αναφέρονται στην εργασία στοιχεία γενικότερα για 

την οργάνωση της παιδείας στα Μογλενά(Σοφία Ηλιάδου-Τάχου, 2001). Το κύριο 

όμως θέμα μελέτης, δηλαδή το ποιοι εκπαιδευτικοί και ιερείς έδρασαν κατά το 

Μακεδονικό Αγώνα και ποια ήταν η δράση τους αφορά την περιοχή του νομού 

Πέλλας( Έδεσσα, Γιαννιτσά, Αριδαία). Η επιλογή αυτών των τοπικών πλαισίων 

βασίζεται στο ότι σε αυτές τις περιοχές η δράση των κομιτατζήδων είναι έντονη και  

σχεδόν ασφυκτική για τους Έλληνες της περιοχής, οι οποίοι βλέπουν να 

παρεμποδίζεται το έργο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από τις αυθαιρεσίες των 

Βουλγάρων, ενώ οι ιερείς δεινοπαθούν από την δράση των εξαρχικών. Η κατάσταση 

στη Μακεδονία είναι κρίσιμη, λοιπόν. Αρχικά, οι Βούλγαροι ξεκινούν επιχειρήσεις 

κατά των Οθωμανών με το σύνθημα της αυτονόμησης της Μακεδονίας και 

εμφανίζονται ως προστάτες όλων των χριστιανικών εθνοτήτων για αυτό και στην 

αρχή δεν έχουμε αντιδράσεις από τους ελληνικούς πληθυσμούς, σιγά -σιγά όμως 

αποκαλύπτονται τα πραγματικά σχέδιά τους που είναι να προσαρτήσουν την 

Μακεδονία στη δική τους επικράτεια. Εμποδίζουν την λειτουργία των ελληνικών 

σχολείων της περιοχής και ιδρύουν και δικά τους, ενώ στρέφονται κατά των 

δασκάλων και διδασκαλισσών και προβαίνουν σε βιαιοπραγίες και δολοφονίες σε  

βάρος τους. Οι Βούλγαροι όμως χρησιμοποιούν και την εκκλησιαστική συνείδηση 

των κατοίκων για να πετύχουν τα σχέδιά τους με το να προσπαθούν να εξαναγκάζουν 

τους Έλληνες ιερείς να τελούν τις ακολουθίες στα βουλγαρικά και να προσχωρήσουν 

στη Βουλγαρική Εξαρχία( Απόστολος Βακαλόπουλος, 2005). Όπως γίνεται φανερό 

τα κύρια θύματα της δράσης των κομιτατζήδων είναι οι φορείς του Ελληνισμού, οι 

εκπαιδευτικοί και οι ιερείς. Οι άνδρες εκπαιδευτικοί της Μακεδονίας προέρχονταν 

από τα Διδασκαλεία του Ελληνικού Κράτους και από το Διδασκαλείο Θεσσαλονίκης, 

ενώ οι γυναίκες εκπαιδευτικοί ήταν απόφοιτοι των Παρθεναγωγείων της Ελλάδας και 

του Ανώτερου Παρθεναγωγείου Θεσσαλονίκης, ενώ το Πατριαρχείο στέλνει στις 

ενορίες μορφωμένους ιερείς με φλογερό φρόνημα που θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν  

τους Έλληνες κατοίκους. Σημαντικές προσωπικότητες εμφανίζονται ως οργανωτές 

του Αγώνα όπως ο Έλληνας πρόξενος Ίων Δραγούμης και ο Μητροπολίτης 

Καστοριάς Γερμανός Καραβαγγέλης που εμψυχώνουν και ενισχύουν τη δράση των 

Μακεδονομάχων. Το ελληνικό κράτος στέλνει σε μυστική αποστολή αξιωματικούς 

του στρατού στις περιοχές εκείνες, οι οποίοι εμφανίζονται ως έμποροι, ως υπάλληλοι 

των προξενείων και ως διευθυντές των σχολείων, παράλληλα ιδρύονται σύλλογοι και 

σωματεία που υποστηρίζουν την εκπαίδευση και την διαμόρφωση ελληνικής 

συνείδησης όπως το «Μακεδονικό Κομιτάτο», ο «Σύλλογος προς διάδοσιν των 

Ελληνικών Γραμμάτων» και άλλα .Είναι πολύ σημαντική και η συνεργασία 

Μητροπόλεων και Προξενείων, ιδιαίτερα, στον τομέα της εκπαίδευσης όπου με τον 

Κανονισμό του Ίωνα Δραγούμη η παιδεία στα χαρτιά παραμένει στα χέρια των 

Μητροπόλεων ενώ έχει ουσιαστική εμπλοκή σε αυτήν κρυφά και το Ελληνικό 

Προξενείο αποσκοπώντας σε εθνικές ενέργειες( Σοφία Ηλιάδου- Τάχου, 2001). 



Σύμφωνα με στατιστικούς πίνακες από την διατριβή της κ. Ηλιάδου, οι δαπάνες για  

την παιδεία μειώνονται το 1904 όταν ξεσπά ο ένοπλος Αγώνας, όμως τα αμέσως 

επόμενα χρόνια (1906, 1907,1908) η μείωση αυτή φαίνεται να είναι προσωρινή 

καθώς οι δαπάνες αυξάνονται και μάλιστα φτάνουν σε μεγαλύτερα ποσά από 

προηγούμενες δεκαετίες. Οι επιτυχίες των Ελλήνων στις μάχες οδηγούν τους 

Βούλγαρους να οργανώσουν ανθελληνικά συλλαλητήρια και να επιτείνουν τις 

εχθροπραξίες κατά των δασκάλων και των ιερέων. Από την άλλη πλευρά οι Έλληνες  

οργανώνονται με πρωτοστάτες τις δύο παραπάνω ομάδες που εκπροσωπούν τον  

Ελληνισμό στην πολύπαθη Μακεδονία. Στην περιοχή του σημερινού νομού Πέλλας 

που ανήκει στη Μητρόπολη Μογλενών η κατάσταση είναι κρίσιμη, διότι οι  

κομιτατζήδες έχουν κατακλύσει την περιοχή και δρουν σχεδόν ανενόχλητοι. Ο 

Ελληνισμός των περιοχών δεινοπαθεί ενώ οι μικροί μαθητές φαίνεται να ξεχνούν την 

ελληνική γλώσσα. Πολλοί ιερείς πέφτουν θύματα των κομιτατζήδων. Μέσα σε όλη 

αυτήν την αναταραχή στην περιοχή των Μογλενών στο νομό Πέλλας δημιουργούνται 

οι προϋποθέσεις ώστε να αναδειχθούν προσωπικότητες με γενναία εθνική δράση 

όπως οι δάσκαλοι και διδασκάλισσες των σχολείων και των Παρθεναγωγείων εκεί, οι 

οποίοι εμποδίζουν με σθένος το έργο των Βουλγάρων και προσπαθούν να διδάξουν 

στους μαθητές την ελληνική γλώσσα και να αφυπνίσουν τη συνείδηση όχι μόνο 

αυτών αλλά και όλων των κατοίκων. Έτσι η ιστορία καταγράφει σημαντικά ονόματα 

εκπαιδευτικών, ανδρών και γυναικών από τηνΈδεσσα, την Αριδαία, τα Γιαννιτσά και 

τις γύρω περιοχές. Όσον αφορά τη δράση των ιερέων στις παραπάνω περιοχές έχουμε  

και πάλι να αναφέρουμε πολλά σημαντικά ονόματα και ηρωικές πράξεις μέσα σε 

αυτόν τον αποκλεισμό από τους κομιτατζήδες. Οι ιερείς της περιοχής δρουν με 

σθένος και προσπαθούν να διαφυλάξουν την επικράτεια του Οικουμενικού 

Πατριαρχείου και άρα την ελληνική γλώσσα και συνείδηση. Δεν διστάζουν να συν 

εργαστούν με τους εκπαιδευτικούς και τους προξένους για να δώσουν εθνική 

υπόσταση στην παιδεία και δεν διστάζουν να οργανώσουν αντάρτικα ένοπλα σώματα 

από χωρικούς για να ενισχύσουν τον Αγώνα. Πολλοί μάλιστα διδάσκουν ως δάσκαλοι  

στο επάγγελμα στα σχολεία των ενοριών τους. Οι Μητροπολίτες είναι κύριοι 

οργανωτές του Αγώνα και έχουν υπό την ευθύνη τους την εκπαίδευση. Δάσκαλοι και 

ιερείς γίνονται η ψυχή του Αγώνα μαζί με τους Μακεδονομάχους, παίρνουν ακόμη 

και τα όπλα στα χέρια τους για να υπερασπιστούν τον Ελληνισμό. Πολλοί από αυτούς 

σκοτώνονται μέσα στους χώρους που ξεδιπλώνουν την ηρωική τους δράση, δηλαδή, 

μέσα στα σχολεία και τις εκκλησίες και αντιστέκονται μέχρι το τέλος. Ο τρόπος 

λοιπόν οργάνωσης του εκπαιδευτικού συστήματος όπου η Εκκλησία ήταν υπεύθυνη 

για την εκπαίδευση των χριστιανών και ο ανταγωνισμός των εθνοτήτων στη 

Μακεδονία οδηγούν σε αυτά τα υψηλά αποτελέσματα του Μακεδονικού Αγώνα, 

καθώς οι Έλληνες δάσκαλοι και ιερείς δείχνουν ζήλο και ηρωισμό, ενώ έτσι 

ενισχύεται η εκπαίδευση των περιοχών. Επομένως, ο Μακεδονικός Αγώνας δεν 

αφορά μόνο την ένοπλη διένεξη ανταρτικών ελληνικών και βουλγαρικών σωμάτων, 

αλλά παίρνει τη μορφή διαμάχης για τη διαμόρφωση της εκάστοτε συνείδησης, μέσω 

του ανταγωνισμού στην εκπαίδευση( ελληνική ή βουλγαρική) και στην 

εκκλησιαστική ένταξη (Εξαρχία ή Πατριαρχείο) που κατά βάθος αφορά την 



 

επικράτηση της μιας ή της άλλης εθνότητας στην Μακεδονία σε πιθανή 

απελευθέρωσή της. 

1. Επικρατούσα κατάσταση στη Μακεδονία κατά τα τέλη του 19
ου

 - αργέ£ 20
ου 

αιώνα 

Με την ήττα της Ελλάδας στον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897, διαλύεται με 

εντολή του Γεωργίου Θεοτόκη η Εθνική Εταιρεία η οποία θεωρήθηκε ως μόνη  

υπεύθυνη για την αποτυχία του ελληνικού στρατού στον παραπάνω πόλεμο. Οι 

αξιωματικοί όμως δεν χάνουν την επαφή τους και συσκέπτονται συχνά συζητώντας 

για την τύχη των Ελλήνων της Μακεδονίας όπου η κατάσταση για τον υπόδουλο 

Ελληνισμό είναι κρίσιμη. Οι Βούλγαροι που δεν έχουν ξεχάσει τη Μεγάλη 

Βουλγαρία με τη Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, αφού έχουν ήδη καταλάβει με 

πραξικόπημα την Ανατολική Ρωμυλία αρχίζουν τις προπαγανδιστικές δράσεις στην 

Ελληνική Μακεδονία ( Καστοριά, Στρώμνιτσα, Μογλενά, Μοναστήρι, Γευγελή, 

Φλώρινα κ.α.). Με την υποστήριξη της Βουλγαρικής Εξαρχίας (Αυτοκέφαλη 

βουλγαρική Εκκλησία) προχωρούν στην ίδρυση σχολείων και οικοτροφείων στα 

μέρη αυτά. Το 1893 ιδρύεται η « Εσωτερική Μακεδονική Επαναστατική Οργάνωση: 

Βουλγαρικό κομιτάτο» που έχει έδρα του τη Θεσσαλονίκη και διοικείται από  

επιτροπή, συμβούλιο. Το 1895 ιδρύεται και άλλη βουλγαρική οργάνωση, η « 

Ανώτατη Μακεδονική Επιτροπή» με έδρα τη Σόφια της Βουλγαρίας. Στόχος των 

οργανώσεων αυτών ήταν η αυτονόμηση της Μακεδονίας με σύνθημα η Μακεδονία 

στους Μακεδόνες, όμως πραγματικός σκοπός των Βουλγάρων ήταν η προσάρτηση  

του γεωγραφικού αυτού τόπου στην δική τους επικράτεια. Εμπόδιο σε όλα αυτά 

στέκονταν τα ελληνικά σχολεία και οικοτροφεία που λειτουργούσαν σε πόλεις και 

χωριά της Μακεδονίας και δυσκόλευαν τη διείσδυση της βουλγαρικής προπαγάνδας.  

Το 1898-99 δρουν στη Μακεδονία ένοπλα βουλγαρικά σώματα διοικούμενα από τους 

αξιωματικούς του τακτικού βουλγαρικού στρατού και στρέφονται εναντίον της  

τουρκικής τυραννίας με το παραπάνω σύνθημα της αυτονομήσεως. Αρχικά, οι  

Βούλγαροι εμφανίζονται ως προστάτες όλων των χριστιανικών εθνοτήτων για αυτό 

. και δεν ενοχλούν τους Έλληνες, μάλιστα παρασύρουν και ελληνικούς πληθυσμούς να 

συνεργαστούν μαζί τους. Σιγά -σιγά όμως γίνονται φανερά τα πραγματικά τους 

σχέδια, καθώς στα βιλαέτια των Σκοπίων και του Μοναστηρίου δολοφονούνται 

Έλληνες και Σέρβοι που αντιτίθενται στα σχέδιά τους. Η κρίσιμη αυτή κατάσταση 

στη Μακεδονία αρχίζει να συγκινεί τη διεθνή γνώμη αλλά το ελληνικό κράτος, το  

οποίο λόγω των πολλών προβλημάτων που αντιμετωπίζει παρακολουθεί αδρανές. Ο 

Έλληνας πρόξενος του Μοναστηρίου στέλνει συνεχείς εκθέσεις στην ελληνική 

κυβέρνηση ενημερώνοντάς την για την συνεχή επέκταση της βουλγαρικής 

προπαγάνδας. Οι Βούλγαροι από την άλλη πλευρά προσπαθούν να παρασύρουν σε  

επανάσταση κατοίκους της ελληνικής Μακεδονίας, ενώ το 1903 ανατινάσσουν στη 

Θεσσαλονίκη το γαλλικό ατμόπλοιο «Guadalquivir» και την Οθωμανική Τράπεζα. Οι 

Τούρκοι όμως καταστέλλουν το ανοργάνωτο βουλγαρικό κίνημα "Illiden" που 

προσπαθεί να γενικεύσει την επανάσταση στη Μακεδονία με αποτέλεσμα την 

καταστροφή και τις αρπαγές σε ελληνικά χωριά και κωμοπόλεις. Δύο πολύ 

σημαντικές προσωπικότητες ο Μητροπολίτης Καστοριάς Γερμανός Καραβαγγέλης 

και ο γραμματέας του ελληνικού προξενείου Ίων Δραγούμης είναι αυτοί που 



 

αντιλαμβάνονται περισσότερο τον κίνδυνο της επιβολής των Βουλγάρων και θέτουν 

τις βάσεις για την οργάνωση των Ελλήνων της Μακεδονίας και την αντίσταση 

εναντίον των βουλγαρικών σωμάτων. Οι Έλληνες της Μακεδονίας έπρεπε να 

οργανώσουν μόνοι τους την αντίστασή τους καθώς η αναμονή βοήθειας από το 

ελληνικό κράτος δεν αποτελούσε λύση για την κατάσταση αυτή. Ο Ίων Δραγούμης 

αναλαμβάνει την οργάνωση ενώ ο Μητροπολίτης εμψυχώνει τους κατοίκους της 

υπαίθρου συστήνοντας επιτροπές, παράλληλα σχηματίζονται τα πρώτα ελληνικά 

επαναστατικά σώματα από ντόπιους Έλληνες της Μακεδονίας. Το επίσημο ελληνικό 

κράτος ανησυχεί και στέλνει σε μυστική αποστολή αξιωματικούς του στρατού όπως 

τον Παύλο Μελά, οι οποίοι εμφανίζονται ως υπάλληλοι στα προξενεία, ως έμποροι 

και ως διευθυντές σχολείων. Οι Βούλγαροι συνεχίζουν να πυρπολούν και να 

δολοφονούν αυτούς που δεν τους ευνοούν, δηλαδή τους ιερείς και τους δασκάλους, 

τους οποίους σκοτώνουν και κακοποιούν. Οι ιερείς και οι δάσκαλοι αποτελούν το 

μεγαλύτερο εμπόδιο τους στην προσπάθεια τους για τον εκβουλγαρισμό της 

Μακεδονίας καθώς αυτοί είναι οι φαροφύλακες του Ελληνισμού μέσα σε αυτήν την 

κρισιμότητα. Στον ένοπλο αγώνα οι επιτυχίες των Ελλήνων αξιωματικών ( Παύλου 

Μελά, Κώτα Χρήστου, Τέλλου Αγαπηνού) εξοργίζουν τους Βουλγάρους που 

πραγματοποιούν ανθελληνικά συλλαλητήρια σε πόλεις του Βουλγαρικού κράτους. 

Στην περιοχή των Μογλενών η δράση των κομιτατζήδων είναι έντονη και επικίνδυνη, 

ενώ κακοποιούν και δολοφονούν τους δασκάλους και τους ιερείς της παραπάνω 

περιοχής. Άλλωστε η περιοχή της Αριδαίας έχει κατακλειστεί από τους κομιτατζήδες 

και ο Ελληνισμός δεινοπαθεί. Πρωτεργάτες του Μακεδονικού Αγώνα εκτός από τους 

ένοπλους αρχηγούς, λοιπόν, αναδεικνύονται και οι πνευματικοί ηγέτες, οι ιερείς της 

Ελληνικής Εκκλησίας που προσπαθούν να τη διαφυλάξουν από την Εξαρχία και οι 

εκπαιδευτικοί της εποχής που με ζήλο προσπαθούν να διασώσουν την ελληνική 

γλώσσα από την επιβολή της βουλγαρικής και να διδάξουν τον ελληνικό πολιτισμό 

και την ένδοξη ιστορία της αρχαίας ελληνικής Μακεδονίας. Έτσι ο Μακεδονικός 

Αγώνας (1904-1908) θεωρήθηκε από πολλούς ως συνέχεια των αγώνων του 1821. 

2. Εκπαίδευση στη Μητρόπολη Μογλενών στα μέσα του 19
ου

- αργέ£ 20
ου

 αιώνα 

Για να μελετήσουμε τη δράση των εκπαιδευτικών στα χρόνια 1904-1908 είναι 

απαραίτητο να γίνει μία αναφορά στην κατάσταση που επικρατούσε σχετικά με την 

εκπαίδευση στην περιοχή των Μογλενών πριν από τον Μακεδονικό Αγώνα. Τα 

στοιχεία για αυτό βρίσκονται στο αρχείο «Ιεράς Μητροπόλεως Μογλενών και 

Φλωρίνης», το οποίο καταγράφει την σύσταση και τη λειτουργία των σχολείων των 

περιοχών αυτών. Σε αυτό το σημείο θα τονίσουμε πως στη Μακεδονία υπήρχαν οι 

προϋποθέσεις για τη στήριξη της εκπαιδευτικής προσπάθειας καθώς σε πολλές πόλεις 

εντοπίζουμε συσσώρευση του αστικού στοιχείου και οικονομική ακμή. Η προσπάθεια 

αυτή για εκπαίδευση είναι το αποτέλεσμα των Οθωμανικών μεταρρυθμίσεων αφού με 

τους Γενικούς Κανονισμούς και με το Θεμελιώδη Κανονισμό του Πατριαρχείου 

οριοθετείται το θεσμικό πλαίσιο της εκπαίδευσης( Σοφία Ηλιάδου Τάχου, 2001). Άρα 

και στην περιοχή των Μογλενών η περίοδος του Τανζιμάτ είναι το σημείο για την 

ακμή της εκπαίδευσης στα Μογλενά. Με βάση στατιστικούς πίνακες που μπορούμε 



να μελετήσουμε στην έρευνα της κ. Ηλιάδου στην εκκλησιαστική επαρχία των 

Μογλενών επικρατεί ο ελληνισμός ( 1895: 22.225 ορθόδοξοι, 8.225 σχισματικοί), 

ακόμη και στα σλαβόφωνα χωριά όπου οι άντρες μιλούν και τα ελληνικά. Έτσι, ο 

αριθμός των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην επαρχία των Μογλενών ξεκινά το 1871 

από 6 σχολεία με 370 μαθητές, φτάνει το 1902 σε 47 σχολεία με 2.001 μαθητές και το  

1904 σε 19 σχολεία με 923 μαθητές. Η επαρχία Μογλενών, λοιπόν, έχει λίγα σχολεία 

ως το 1878, των οποίων ο αριθμός αυξάνεται γύρω στο 1900, ενώ το 1902 έχουμε το  

μεγαλύτερο αριθμό σχολείων και μαθητών σε σύγκριση με τις προηγούμενες 

δεκαετίες. Το 1904 όμως παρατηρούμε μία κάμψη στην προσπάθεια για εκπαίδευση 

εξαιτίας της έναρξης του ένοπλου αγώνα. Η κάμψη αυτή επηρεάζει και τα Μογλενά 

όπου λειτουργούν 28 σχολεία από τα οποία θα απομείνουν τα 7, ενώ άλλα 10 σχολεία 

που είχαν ιδρυθεί δε λειτουργούσαν καθόλου. Εντούτοις το 1906 τα στατιστικά 

στοιχεία φανερώνουν ότι η κάμψη έχει παροδικό χαρακτήρα. Ακόμη η κατανομή των 

οικονομικών πόρων που διατίθενται για την ίδρυση και τη λειτουργία των σχολείων 

στην επαρχία των Μογλενών ακολουθεί αυξητική τάση ( με κάμψη το 1904), ενώ 

σημεία κορύφωσης των επιχορηγήσεων εμφανίζονται τα έτη 1894, 1903, 1906 και 

1907. Τα σχολεία στην εκκλησιαστική επαρχία των Μογλενών χρηματοδοτούνται 

κυρίως από το «Σύλλογο προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων». Η αύξηση των 

εκπαιδευτικών δαπανών του έτους 1903 οφείλεται στη σύσταση Οικοτροφείου στην 

επαρχία Μογλενών, γεγονός που επιβάρυνε τον προϋπολογισμό της επαρχίας κατά 

171 λίρες. Το Οικοτροφείο ιδρύθηκε με βάση τον Αναλυτικό Προϋπολογισμό του  

πρόξενου I. Δραγούμη προς την « Επιτροπή Εκκλησίας και Παιδείας», μετά από 

σχετική εισήγηση του Μητροπολίτη ΓΙελαγονίας , ο οποίος θεωρούσε καλύτερη τη 

σύσταση οικοτροφείων καθώς θα είχε αποτελέσματα στην εκμάθηση της ελληνικής 

γλώσσας στην καθημερινή ζωή. Το 1904, όπως αναφέρθηκε, οι δαπάνες για την 

εκπαίδευση στα Μογλενά μειώνονται εξαιτίας των ενόπλων συγκρούσεων και η 

απορρόφηση των ποσών δεν γίνεται επιτρεπτή. Για την κατάσταση που επικρατεί 

πληροφορούμαστε και από το έγγραφο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης 

σταλμένο από τη Φλώρινα στις 24 Μαΐου, το οποίο ενημερώνει για τη σύσταση 

επιτροπής από τους κυρίους Αθανάσιο Τέγο, Στέργιο Χρηστίδη, Αναστάσιο Λούκτση 

και Τέγο Σαμπουντζή, οι οποίοι κατ' εντολή του Μητροπολίτου Μογλενών, 

εφοδιασμένοι με τα αποδεικτικά στοιχεία, θα επιδιώξουν συνάντηση με το Γενικό 

Επιθεωρητή Χιλμή Πασά και τους παρέδρους κ. Μύλερ και Γιωρς αναφορικά με τις 

αυθαιρεσίες των σχισματικών και τα δίκαια των Χριστιανών. Επιπλέον, στην επαρχία 

Μογλενών εκτός από ελληνικά σχολεία λειτουργούν και 5 Βουλγαρικά. Σημαντικό 

ρόλο για την εκπαίδευση στην περιοχή των Μογλενών διαδραματίζει και ο 

Μητροπολίτης Πελαγονίας. Εδώ παρατηρείται εξάρτηση του Μητροπολίτη 

Μογλενών από το Μητροπολίτη Πελαγονίας, η οποία όμως είναι εικονική καθώς έχει 

ως στόχο να καλύψει την οικονομική και διοικητική εξάρτηση από το προξενείο 

Μοναστηρίου, γίνεται λόγος για τον κανονισμό εργασίας των προξένων της 

Μακεδονίας, της Θράκης και της Ηπείρου. Ο Κανονισμός αυτός ανήκει στον πρόξενο 

Μοναστηρίου I. Δραγούμη και είναι του έτους 1904, επομένως προηγείται χρονικά 

από το αρχείο της Μητρόπολης Μογλενών που αρχίζει το 1905. Ο Κανονισμός 

καθορίζει ότι ο πρόξενος υποδιαιρεί την προξενική περιφέρεια σε μικρότερες 



περιφέρειες λαμβάνοντας υπόψη του τη διοικητική και εκκλησιαστική διαίρεση, τη 

συγκοινωνία και τα σημεία στα οποία παρίσταται ανάγκη έντονης ενέργειας. Ορίζει 

λοιπόν κέντρο περιφέρειας στην οποία υπάγονται τα μικρότερα σύνολα. Σε αυτά 

εκλέγονται με βάση τον κανονισμό δύο πρόκριτοι, οι οποίοι με το δάσκαλο και τον 

ιερέα ή τον ειδικό παράγοντα, που είναι πρόσωπο έμπιστο και λειτουργεί σε 

συνεννόηση με τους προκρίτους συγκροτούν το συμβούλιο, το οποίο είναι υπεύθυνο 

για τη διαχείριση των χρημάτων του μυστικού ταμείου, τα οποία διατίθενται σε 

εθνικές ενέργειες. Το συμβούλιο συνεννοείται με τον πρόξενο ενώ η διαδικασία 

παραμένει μυστική. Ο Κανονισμός, επίσης, προέβλεπε τον διορισμό από τον πρόξενο 

και κατ' επίφαση από τον Μητροπολίτη « Γραμματέα της Μητρόπολης», ο οποίος 

υπάγεται ιεραρχικά στον πρόξενο και έχει υπό την εποπτεία του (διεύθυνση και  

επιθεώρηση) όλη την σχολική εργασία της περιφέρειας και διαβιβάζει στο συμβούλιο 

των κέντρων όσα σχετίζονται με το φρόνημα των ελληνικών πληθυσμών. Τέλος, ο 

πρόξενος σύμφωνα με τον Κανονισμό, διορίζει Γενικό Επιθεωρητή των σχολείων της 

προξενικής του περιφέρειας, του οποίου το έγγραφο διορισμού παρέχεται από το 

Μητροπολίτη της έδρας του προξενείου, ενώ ο Επιθεωρητής εμφανίζεται ως 

υπάλληλος της Μητρόπολης και. Μελέτες του υπουργείου Εξωτερικών αποδεικνύουν 

όσον αφορά τους Επιθεωρητές ότι το 1904 υπάρχει ο Γενικός Επιθεωρητής 

Θεσσαλονίκης στον οποίο υπάγεται ο Επιθεωρητής Μοναστηρίου, Καστοριάς, 

Θεσσαλονίκης και Σερρών. Επομένως το να εξαρτάται ο Μητροπολίτης Μογλενών 

από το Μητροπολίτη Πελαγονίας δεν δικαιολογείται αφού ιεραρχικά είναι ισότιμοι. Η 

υπαγωγή αυτή συγκαλύπτει μέσα από το θεσμικό καθεστώς των προνομίων την 

εξάρτηση της εκπαίδευσης από το Ελληνικό Προξενείο. Επομένως, το Μοναστήρι 

δεν είναι ως πρωτεύουσα του βιλαετίου η έδρα της κυρίαρχης στα εκπαιδευτικά 

ζητήματα Μητρόπολης, όπως υπονοείται στα πρακτικά, είναι όμως ως κέντρο 

προξενικής περιφέρειας το σημείο από το οποίο ελέγχονται τα μυστικά συμβούλια 

των υπαγομένων σε αυτό κοινοτήτων. Το 1904-1909 δημιουργείται μία 

προβληματική γύρω από το θέμα της Επιθεώρησης των σχολείων του υπόδουλου 

Ελληνισμού που οδηγεί στη διαμόρφωση ενός θεσμού, ο οποίος έχει σταθερή δομή 

όσον αφορά την επαρχία Μογλενών. Ανώτατος φορέας Επιθεώρησης είναι ο Γενικός 

Επιθεωρητής Μοναστηρίου, ο οποίος εποπτεύει τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της 

επαρχίας Μογλενών, ενώ η εκπαιδευτική Επαρχία Μογλενών εποπτεύεται από το 

Διευθυντή και Επιθεωρητή των Σχολών Φλώρινας, ο οποίος είναι ο μεσολαβητής 

ανάμεσα στην κοινότητα και στο Ελληνικό Προξενείο Μοναστηρίου. Τα μορφωτικά 

αγαθά που παρέχονται στα σχολεία της εποχής είναι σύμφωνα με το νομοθετικό 

καθεστώς που διέπει την λειτουργία της κοινοτικής εκπαίδευσης, ενώ πρόσωπα της 

Πύλης ασκούν εποπτεία όπως ο Διευθυντής Δημόσιας Εκπαίδευσης Πύλης και ο 

Επιθεωρητής. Αυτοί ελέγχουν τα προγράμματα και το διδακτικό προσωπικό. Τα 

προγράμματα συντάσσονται από τον Πατριάρχη και τους Μητροπολίτες και εδώ 

λειτουργεί ο Θεμελιώδης Κανονισμός που αποδίδει αρμοδιότητες σχετικές με την 

επικύρωση των προγραμμάτων ή τη λειτουργία των Σχολών στην εκπαιδευτική 

επιτροπή, η οποία λειτουργεί μέσα στα όρια της Επαρχίας. Σημαντικό ρόλο παίζει και 

η Εφορεία που προβληματίζεται γύρω για την ακρίβεια της τήρησης των 

προγραμμάτων και διατυπώνει κρίσεις ενημερώνοντας τον Επιθεωρητή. Η 



εκπαίδευση έχει εθνική προσέγγιση, ενώ η γυναικεία εκπαίδευση έχει ως στόχο να 

κάνει τις μαθήτριες σωστές νοικοκυρές και μητέρες που θα διαπαιδαγωγούν τα παιδιά 

τους με τα εθνικά ιδανικά. Το εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολείων του υπόδουλου  

Ελληνισμού προέρχεται από τα Διδασκαλεία του ελεύθερου Ελληνικού Κράτους. 

Είναι γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος των εκπαιδευτικών, οι οποίοι εκπαιδεύονται στα 

Διδασκαλεία της Ελεύθερης Ελλάδας ή από αυτούς που αναγνωρίστηκαν ως 

δάσκαλοι πριν από το 1878 στέλνονται σε σχολεία του υπόδουλου Ελληνισμού. Το 

ίδιο ισχύει και για τις γυναίκες που αποφοιτούν από τα Διδασκαλεία, τα οποία  

αναγνωρίζονται ως ισότιμα με το Αρσάκειο ή εκείνα στα οποία αναγνωρίζεται η 

δυνατότητα να εκπαιδεύουν δασκάλους. Επειδή όμως οι δάσκαλοι που αποφοιτούν 

από τα Διδασκαλεία αυτά δεν ήταν αρκετοί για να καλύψουν τις ανάγκες και του 

Ελληνικού Κράτους και του υπόδουλου Ελληνισμού σε κάποιες περιπτώσεις 

επιλέγονται άτομα με λιγότερες προϋποθέσεις. Οι αμοιβές των διδασκάλων της 

κοινότητας σχετίζονται με τους νόμους της ελεύθερης αγοράς. Η προσφορά και η 

ζήτηση διαμορφώνουν συχνά αυξομειώσεις αμοιβών. Διδασκαλείο Θεσσαλονίκης: 

Σταθμό στην εκπαιδευτική ιστορία όχι μόνο της Θεσσαλονίκης αλλά και ολόκληρης της 

Μακεδονίας αποτέλεσε η ίδρυση του διδασκαλείου το 1875 που οφείλεται στην πρωτοβουλία 

του Αθηναϊκού Συλλόγου «προς διάδοσιν των ελληνικών γραμμάτων». Σύμφωνα με τον 

κανονισμό του διδασκαλείου η εισαγωγή των σπουδαστών γινόταν έπειτα από γραπτές και 

προφορικές εξετάσεις στα θρησκευτικά, ελληνικά, αριθμητική ,γεωγραφία και ιστορία. Η  

φοίτηση ήταν τριετής και τα μαθήματα που διδάσκονταν δεκαεπτά, Θρησκευτικά, 

φιλοσοφικά, παιδαγωγικά, ελληνικά, μαθηματικά, φυσική ,χημεία, φυσική ιστορία, 

σωματολογία, γεωγραφία, ιχνογραφία, καλλιγραφία και γυμναστική. Το διδασκαλείο διέθετε 

και προσαρτημένο πρότυπο δημοτικό σχολείο για τις πρακτικές ασκήσεις των τελειοφοίτων  

σπουδαστών του. Πρώτος διευθυντής του διδασκαλείου ήταν ο σπουδασμένος στη Γερμανία 

διαπρεπής παιδαγωγός Χαρίσιος Παπαμάρκου. Επειδή όμως οι απόφοιτοι του διδασκαλείου  

δεν επαρκούσαν σαν δάσκαλοι προσλαμβάνονταν και οι απόφοιτοι του Γυμνασίου. Είναι 

γνωστό επίσης ότι από τα μέσα του 19 αιώνα και εξής αρχίζει σιγά-σιγά να γίνεται η 

μόρφωση προσιτή στα κορίτσια. Έτσι οι ελληνικές κοινότητες της Μακεδονίας ζητούσαν 

δασκάλες από τα μεγάλα πνευματικά κέντρα. Στη θέση αυτή τοποθετούνται οι απόφοιτες  

μαθήτριες του ήαρθεναγωγείου Θεσσαλονίκης που την εποχή αυτή κατείχε και τη θέση 

διδασκαλείου θηλέων. Σε κώδικα του Ιστορικού Αρχείου Θεσσαλονίκης με αύξοντα αριθμό 

21 βρίσκονται καταχωρημένα είκοσι εννέα συμφωνητικά που αναφέρονται σε προσλήψεις 

«διδασκάλων» και «διδασκαλισσών» από διάφορα σχολεία της Θεσσαλονίκης. Από τη 

μελέτη των συμφωνητικών προκύπτουν τα παρακάτω στοιχεία. Τα συμφωνητικό 

υπογραφόταν στα γραφεία της μητρόπολης από τον ενδιαφερόμενο δάσκαλο ή τη δασκάλα  

και την εφορία του σχολείου. Σε μερικές περιπτώσεις αντί για την σχολική εφορία συμφωνεί  

με το δάσκαλο «ο κοτζαμπάσης» και οι πρόκριτοι του «χωρίου» ή «η Ιερά Μητρόπολις 

έχουσα την πληρεξουσιότητα από μέρους της κοινότητας του χωρίου...». Ο δάσκαλος ή η 

δασκάλα προσλαμβανόταν για ένα μόνο σχολικό χρόνο. Το συμφωνητικό υπογραφόταν τον 

Αύγουστο κυρίως ή σε μερικές περιπτώσεις τον Σεπτέμβριο και σπάνια τον Οκτώβριο. Οι 

δασκάλες -από τα 29 συμφωνητικά τα 8 υπογράφουν δασκάλες - προσλαμβάνονταν για να 

διευθύνουν και να διδάσκουν σε «σχολή θηλέων» και οι δάσκαλοι σε «σχολές αρρένων». Οι  

κοινωνικές συνθήκες της εποχής αυτής δεν επέτρεπαν ακόμη τη μεικτή φοίτηση. Η 

αντιμισθία των δασκάλων που προσλαμβάνονταν για να διευθύνουν και να διδάσκουν  

συγχρόνως στο σχολείο κυμαινόταν από 16 ως 50 τουρκικές λίρες το χρόνο για τους 



δασκάλους και από 33 ως 40 λίρες για τις δασκάλες. Ο ελληνοδιδάσκαλος Αθ. Βιστικός 

προσλαμβάνεται με 55 λίρες το χρόνο για να διευθύνει και να διδάσκει στην ελληνική σχολή 

του Λιτοχώρου. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι σε μια περίπτωση που η αμοιβή του  

δασκάλου κατεβαίνει στις 26 λίρες ο κοτζαμπάσης και οι πρόκριτοι του χωριού 

αναλαμβάνουν την υποχρέωση «....να επιτρέψωσι αυτώ ίνα εις ωρισμένας ημέρας περιάγη 

τρις του έτους δίσκον εν τη εκκλησία προς ίδιον όφελος». Εκείνοι που προσλαμβάνονται σαν  

υποδιδάσκαλοι ή σαν βοηθοί πληρώνονταν 18-25 λίρες το χρόνο .Υπάρχει στην αμοιβή των 

εκπαιδευτικών από το ένα σχολείο στο άλλο ανισότητα κατά την ίδια εποχή. Στα 28  

συμφωνητικά τονίζεται ότι η αντιμισθία αυτή θα δίνεται στο δάσκαλο «κατά τριμηνίαν  

ακριβώς» και μόνο σε μια περίπτωση αποφασίζεται να πληρώνεται ο δάσκαλος «εν τη αρχή 

εκάστου μηνός». Σε όλα τα συμφωνητικά αυτά η σχολική εφορία ή οι πρόκριτοι του χωριού  

εκτός από την χρηματική αμοιβή αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εξασφαλίσουν στο 

δάσκαλο ή τη δασκάλα «κατοικίαν, καύσιμον ύλην» και συχνά οδοιπορικά έξοδα 

μεταβάσεως. Οι δάσκαλοι την εποχή αυτή δεν είχαν καμία απολύτως προστασία . Ο  

διορισμός και η απόλυση τους εξαρτιόταν από την ανεξέλεγκτη και ανεύθυνη πολλές φορές 

διάθεση της σχολικής εφορίας και των προκρίτων της κοινότητας. Το μόνο σίγουρο ήταν το 

συμβόλαιο που κάθε Σεπτέμβριο ανανεωνόταν. Έτσι ,όλο το χρόνο ο δάσκαλος προσπαθούσε 

να δουλεύει όσο το δυνατόν περισσότερο για να εξασφαλίσει την ανανέωση του συμβολαίου 

και την επόμενη χρονιά. Μερικές φορές δίδασκαν επί μήνες χωρίς μισθό ή αναγκάζονταν να 

παραιτηθούν αναζητώντας καλύτερους οικονομικούς όρους εργασίας. Τα σχολεία της 

Θεσσαλονίκης λειτουργούσαν πριν από την απελευθέρωση με την άμεση εποπτεία του 

μητροπολίτη και των μελών της ελληνικής κοινότητας ,που με τους κοινοτικούς άρχοντες και 

τους εφόρους των σχολείων φρόντιζαν για την αρτιότερη οργάνωση της εκπαίδευσης. Η 

σχολική εφορία μεριμνούσε για την επισκευή των διδακτηρίων, το διορισμό των κατάλληλων  

δασκάλων και καθηγητών, τον εξοπλισμό των σχολείων με βιβλία και εποπτικά μέσα 

διδασκαλίας ,τη χορήγηση υποτροφιών σε άπορους μαθητές και την ομαλή λειτουργία των  

εκπαιδευτηρίων γενικά. Η δύσκολη οικονομική κατάσταση της κοινότητας δημιουργούσε 

διάφορα προβλήματα στη λειτουργία των σχολείων γιατί αποτέλεσμα της οικονομικής 

δυσπραγίας ήταν η στέγαση των σχολείων σε ακατάλληλα κτίρια, η ανεπάρκεια των 

απαραίτητων βιβλίων και λοιπών εποπτικών οργάνων διδασκαλίας και η ελλιπής μισθοδοσία  

των εκπαιδευτικών. Ανώτερο Παρθεναγωγείο Θεσσαλονίκης: Το διδασκαλείο θηλέων: Το 

"Κεντρικόν Παρθεναγωγείο" ήταν εκείνο που από τα μέσα του 19ου αι. έπαιξε το ρόλο του 

Διδασκαλείου, δίνοντας δασκάλες στη Μακεδονία, χωρίς να λησμονούμε και το Υπό- 

διδασκαλείο Θηλέων που το 1807-8 είχε 36 μαθήτριες! Μετά το 1913 όμως, όποτε αρχίζειη 

εκπαιδευτική αφομοίωση των σχολείων των απελευθερωμένων ελληνικών περιοχών, 

καθίσταται αναγκαία η ίδρυση ενός αναβαθμισμένου εκπαιδευτηρίου στο πλαίσιο του 

εκσυγχρονισμού. Έτσι το 1915 ιδρύεται το Διδασκαλείο Θηλέων με μικρό αρχικά αριθμό 

μαθητριών: 24 απόφοιτες το 1918, 46 μαθήτριες το 1922. Στεγάζεται σ' ένα οίκημα 

βουλγαρικής ιδιοκτησίας, Φιλίππου 155 και Αγ. Σοφίας (όπου αργότερα στεγάστηκε 

Δημοτικό) και έχει οικοτροφείο, κήπο και πτηνοτροφείο.3 Πρώτοι σχολικοί έφοροι ο Μιχ.  

Βαρέλλας και ο Π. Γιάκος και διευθυντής αργότερα ο Καραχρήστος. Το ωρολόγιο 

πρόγραμμα ήταν εκείνο του Διδασκαλείου Αρρένων, με μόνη διαφορά τη Χειροτεχνία, που  

περιλάμβανε πλέξιμο, κέντημα, ραπτομηχανή, χαρτοπλεκτική και επί Κουντουρά μαθήματα  

πυρογραφίας, ξυλουργικής, γραφομηχανής, στενογραφίας και χρήσης πολυγράφου. Η 

διδασκαλία των ειδικών αυτών μαθημάτων ενισχύονταν και από το σχολικό ταμείο. Μεγάλες 

οι υπηρεσίες στον οικονομικό τομέα του Μ. Βαρέλλα, πραγματικού ευεργέτη του σχολείου, ο 

ο-ποίος πολλά προσέφερε και για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των μαθητριών του 



 

οικοτροφείου και συσσίτιο για 20 φτωχά κορίτσια, οργάνωσε μαζί με τον Διευθυντή  

Καραχρήστο αλλά και την τροφοδοσία έλεγχε. 

3. Εκπαιδευτικοί που έδρασαν κατά τον Μακεδονικό Αγώνα (1904-1908) 

Το 1898 δρουν στη Μακεδονία ένοπλα βουλγαρικά τρομοκρατικά σώματα, οι 

"κομιτατζήδες" με στόχο τον εξαναγκασμό των κατοίκων να υπαχθούν 

εκκλησιαστικά στη βουλγαρική εξαρχία και τελικά σε μια μελλοντική ελεύθερη  

Βουλγαρία. Ελληνικά σχολεία μετέτρεπαν σε βουλγαρικά. Οι κάτοικοι δεν τολμούν 

να στείλουν τα παιδιά τους σε ελληνικά σχολεία. Οι εκπαιδευτικοί με πολλές θυσίες  

συντηρούσαν τον πατριωτισμό στις καρδιές των Ελλήνων. Το ελληνικό προξενείο 

Θεσσαλονίκης ανέφερε ότι οι Βούλγαροι δάσκαλοι έρχονται ειδικά καταρτισμένοι 

για προπαγάνδα υπέρ του "μακεδονικού" και ζητά ίδρυση Διδασκαλείου που να 

εκπαιδεύει Έλληνες δάσκαλους ικανούς για την αντιμετώπιση της κρίσιμης 

περίστασης. Οι κομιτατζήδες βασανίζουν, δολοφονούν όσους αρνούνται να 

υποκύψουν στις απαιτήσεις τους. Το 1903 ιδρύεται στη Μακεδονία το «Μακεδονικό 

Κομιτάτο». Επίσης, υπάρχουν και άλλες οργανώσεις που ασχολούνται έντονα με το 

Μακεδονικό Ζήτημα, όπως η « Εθνική Άμυνα», « Εθνική Εταιρεία» και 

«Ελληνισμός» που έχουν κυρίως εθνική προσέγγιση των στόχων τους και οι 

οργανώσεις «Σύλλογος προς διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων» και « 

Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία», οι οποίες υποστήριξαν στις υπό κατοχή μακεδονικές 

περιοχές. Η παιδεία θα δημιουργήσει ή θα ενδυναμώσει στους κατοίκους την 

απαιτούμενη ελληνική συνείδηση, ώστε να μην αλλοτριωθούν από τον πολιτιστικό 

εκβιασμό των Βούλγαρων εθνικιστών. Στέλνονται Έλληνες δάσκαλοι και βιβλία 

ελληνικά στις τουρκοκρατούμενες περιοχές Μακεδονίας και Θράκης. Με εράνους 

στηρίζουν οικονομικά τα ελληνικά σχολεία και ιδρύουν νέα. Κατά την πολυτάραχη 

περίοδο του Μακεδονικού Αγώνα το έργο του εκπαιδευτικού λειτουργού ήταν πάρα 

πολύ δύσκολο και βαρύ, διότι δεν περιοριζόταν μόνο στην εκπαιδευτική αποστολή,  

αλλά και στην πολεμική, την πρακτορική και πληροφορική. Ήταν πολυσχειδές και 

επικίνδυνο, διότι αποτελούσε έναν από τους κύριους στόχους του βουλγαρικού 

κομιτάτου. Ήταν λειτούργημα που απαιτούσε μεγάλο ψυχικό δυναμισμό και 

αγωνιστική διάθεση ώστε ο εκπαιδευτικός να πολεμάει τον εισβολέα και τον 

εκσλαβισμό και να μεταδίδει όχι μόνο στους μαθητές αλλά και στους κατοίκους των 

περιοχών την ελληνική εθνική μόρφωση. Υπήρχε άμιλλα της λειτουργίας των 

Ελλήνων έναντι των βουλγαρικών σχολείων. Έτσι, η συμβολή των εκπαιδευτικών 

στον Μακεδονικό Αγώνα ήταν σημαντική, διότι αν και ο ελληνικός πληθυσμός 

υπερτερεί στις μακεδονικές περιοχές (είναι τα 2/3 έναντι των Τούρκων, Αλβανών, 

Σέρβων και Βουλγάρων), βάλλεται από τη βουλγαρική προπαγάνδα και οι Έλληνες  

εκπαιδευτικοί καλούνται να γίνουν προστάτες του Ελληνισμού και των ελληνικών 

σχολείων της Μακεδονίας. Στα Μογλενά και συγκεκριμένα στο σημερινό νομό 

Πέλλας εντοπίζουμε σημαντικά ονόματα εκπαιδευτικών που έδρασαν με ζήλο και 

αγωνιστικότητα για να διαφυλάξουν τον Ελληνισμό της περιοχής που απειλούνταν,  

καθώς η δράση των κομιτατζήδων εκεί ήταν έντονη και σχεδόν είχε κατακλύσει την 

περιοχή. Παρακάτω θα αναφέρουμε τους διδασκάλους και τις διδασκάλισσες της 

περιοχής που προσέφεραν πολλά στον Μακεδονικό Αγώνα και στην προσπάθεια 

διαμόρφωσης της εθνικής συνείδησης. 

Α). Άνδρες Εκπαιδευτικοί: Βαλταδώρος Χριστόδουλος: Δάσκαλος από την 

Έδεσσα όπου εργάσθηκε με ζήλο και αυταπάρνηση για την ευόδωση του 

Μακεδονικού Αγώνα και εθνική διαμόρφωση των Ελλήνων μαθητών. Βασιλικός 



Βασίλειος: Από τη Χαλκιδική, δάσκαλος και γραμματέας της μητροπόλεως 

Καρατζόβας( Αριδαίας). Μετέπειτα βουλευτής Χαλκιδικής και αντιπρόεδρος της 

Βουλής. Προσέφερε πολύτιμο εθνικό έργο στην περιοχή όπου η βουλγαρική 

προπαγάνδα οργίαζε. Γεωργιάδης Δημήτριος: Υπηρέτησε ως δάσκαλος στην 

Έδεσσα επί πολλά χρόνια. Το Φεβρουάριο του 1908, παρέλαβε από το κέντρο 

Θεσσαλονίκης 250 όπλα, τα οποία φύλαξε στο σπίτι του. Έγιναν από τους 

Βουλγάρους εναντίον του δύο δολοφονικές απόπειρες, διότι με την εθνική του δράση  

και διδασκαλία πολεμούσε τους σχισματικούς και Βουλγάρους προπαγανδιστές. 

Γουσόπουλος Θωμάς: Γεννήθηκε στο Γραμματικό ( Βερμίου) το 1872. Το 1903 

τοποθετήθηκε δάσκαλος στη γενέτειρά του. Διετέλεσε μέλος της Τοπικής Επιτροπής 

Αμύνης, ως δάσκαλος στα χωριά Φλάμπουρο, Άγιο Αθανάσιο, Άρνισσα, Έδεσσα και 

Νάουσα. Η πατρίδα τον τίμησε με την απονομή διπλώματος και μεταλλίου του 

Μακεδονικού Αγώνα (πράκτωρ Β' Τάξεως). Το 1944 δολοφονήθηκε από τους 

κατακτητές Γερμανούς κατόπιν διαβολής της βουλγαρικής οργανώσεως ΟΧΡΑΝΑ. 

Γρηγοριάδης Γεώργιος: Γεννήθηκε στο χωριό Άγρα Εδέσσης. Ως μαθητής του 

διδασκαλείου Θεσσαλονίκης είχε εμπιστευτική υπηρεσία στο χώρο του Μακεδονικού 

Αγώνα. Το 1908 διορίστηκε δάσκαλος στη γενέτειρά του και διετέλεσε πράκτορας 

του Αγώνα, διερχόμενος σε επαφή με την Επιτροπή Αμύνης Εδέσσης και το 

προξενείο Θεσσαλονίκης. Γρηγοριάδης Νεόκοσμος: Με το πρόσχημα του 

διδασκάλου υπηρέτησε στην Έδεσσα με το ψευδώνυμο Ανδρόνικος. Στην 

πραγματικότητα ήταν αξιωματικός του ελληνικού στρατού, με αποστολή πράκτορα 

Α' Τάξεως. Συνεργαζόταν με το Κέντρο Αμύνης Εδέσσης και το προξενείο 

Θεσσαλονίκης. Ανέπτυξε πλούσια εθνική δράση κατά την περίοδο 1903-1908. 

Τιμήθηκε με το δίπλωμα και το μετάλλιο του Μακεδονικού Αγώνα. Δούιτσης 

Βασίλειος: Υπηρετούσε ως διδάσκαλος στη γενέτειρά του Άγιο Αθανάσιο Εδέσσης. 

Το 1904 στο χωριό ήρθε ο αρχικομιτατζής Τάνες Κλάτζες, οποίος εξαφάνισε το 

διδάσκαλο Δούιτση μαζί με άλλους δύο συγχωριανούς του κατά περίεργο τρόπο. Τον  

απαίσιο αυτό αρχικομιτατζή τον εξόντωσε το σώμα του οπλαρχηγού Σπυρόμηλου. 

Κίτσος Βασίλειος: Διδάσκαλος από το Μεσημέρι Εδέσσης και γραμματεύς της 

Τοπικής Επιτροπής. Συνεργάστηκε με τον επίσης διδάσκαλο συγχωριανό του Πίγκα 

Ευάγγελο. Οι δύο συνάδελφοι τον Απρίλιο του 1905 εξόντωσαν στην στοά 

Κολόμβου Θεσσαλονίκης σημαίνοντα κομιτατζή. Καταδικάστηκαν σε φυλάκιση για 

την πράξη αυτή. Μυλωνάς Δημήτριος: Γεννήθηκε στην Καρυδιά Εδέσσης το 1875. 

Ως διδάσκαλος του χωριού του ήταν σημαίνον στέλεχος της Τοπικής Επιτροπής. Το 

σπίτι του ήταν σταθμός περιθάλψεως τραυματιών του Μακεδονικού Αγώνα. 

Νικολαίδης ή Καμπούρης Πέτρος: Γεννήθηκε στην Παλαιά Πέλλας το 1883. Ως 

απόφοιτος του υποδιδασκαλείου Θεσσαλονίκης διορίσθηκε το 1904 διδάσκαλος στη 

γενέτειρα του, όπου ανέλαβε και πράκτορας του Μακεδονικού Αγώνα. Το σπίτι του 

χρησιμοποιήθηκε κατά τον αγώνα σαν αποθήκη πολεμικού υλικού. Πέθανε 

ευχαριστημένος, διότι τον αξίωσε ο Θεός να ιδεί τη Μακεδονία ελεύθερη. 

Οικονόμου Τρύφων: Ως διδάσκαλος τοποθετήθηκε στα Γιαννιτσά από το προξενείο 

Θεσσαλονίκης με τις δαπάνες του οποίου σπούδασε. Υπηρέτησε ενόπλως υπό τις 

διαταγές των οπλαρχηγών Γκόνου- Γιώτα και Νικηφόρου (Δεμέστιχας). Στο σχολείο 

δίδασκε τα τραγούδια του Ρήγα Φεραίου. Έγιναν εκ μέρους των 

Βουλγαροκομιτατζήδων δύο απόπειρες δολοφονίας του. Το 1907 υπηρέτησε ως 

δάσκαλος στη Στρώμνιτσα. Παπαγεωργίου Δημήτριος: Γεννήθηκε στο ιστορικό 

χωριό Σκρά. Διετέλεσε πράκτωρ και προσέφερε πολλές υπηρεσίες σε όλο το νομό 

Κιλκίς κατά το Μακεδονικό Αγώνα, αγωνιζόταν με πίστη κατά των Βουλγάρων. 

Παπαϊωάννου Νίκανδρος: Το 1906 τοποθετήθηκε στην Αριδαία ( Καρατζόβα), ως 

διευθυντής της Αστικής Σχολής, ως απόφοιτος Νομικής. Το 1908 χειροτονήθηκε 



ιερεύς και αρχιερατικός επίτροπος. Εργάσθηκε ως διδάσκαλος και πράκτωρ του 

Μακεδονικού Αγώνα. Το 1912, επικεφαλής αντάρτικου σώματος, συνετέλεσε στην 

κατάληψη της Αριδαίας και ύψωσε την ελληνική σημαία προτού προλάβουν οι 

Σέρβοι. Παπαχριστοδούλου Διονύσιος: Γεννήθηκε στηνΈδεσσα σπούδασε 

διδάσκαλος υπηρέτησε στα χωριά Φλαμουριά και Μεσημέρι. Χειροτονήθηκε ιερεύς. 

Ήταν πράκτωρ του Αγώνα, συνεργαζόμενος με τους Ακρίτα- Μαζαράκη, καπετάν 

Γαρέφη. Τιμήθηκε με το δίπλωμα και μετάλλιο του Μακεδονικού Αγώνα. 

Παρτσανάκης Πέτρος: Διδάσκαλος στο χωριό Αριδαίας την Σωσάνδρα στην οποία 

υπηρέτησε και ως δάσκαλος και μέλος της Τοπικής Επιτροπής Αμύνης, κατά τα έτη 

1903-1908. Πάσκας η Πάσχος Κωνσταντίνος: Από το χωριό Άγρα. Κατά τη 

νεκρώσιμη ακολουθία της παραμονής της Πεντηκοστής 1907, των Άγρα και Μίγγου, 

ήταν ιεροψάλτης. Ως δάσκαλος ξεπλήρωσε τα καθήκοντά του, πιστός στον όρκο και 

την πατριωτική εθνική ελληνική πίστη του στο Μακεδονικό Αγώνα. Χατζηχαρίσης 

Σταύρος: Γεννήθηκε στην Άρνισσα Εδέσσης το 1884. Νεαρός εγκατέλειψε τα θρανία 

του γυμνασίου Μοναστηρίου και κατετάγη στο σώμα του καπετάν Ακρίτα 

Μαζαράκη. Έλαβε μέρος στη μάχη Προδρόμου Ναούσης. Με προτροπή του 

Πρόξενου Κορομηλά ενεγράφη στο διδασκαλείο Θεσσαλονίκης. Ως διδάσκαλος, 

υπηρέτησε κατά σειρά στο Ανταρτικό, Άγιο Αθανάσιο και Άρνισσα όπου εργάσθηκε 

με ζήλο και θάρρος στην εμψύχωση και αναπτέρωση του εθνικού φρονήματος των 

κατοίκων. Την 26-6-1907 επικεφαλής των συγχωριανών του Στογιαννίδη Χρήστο, 

διδασκάλου, και του Παντελή Θεοδώρου και άλλων χωρικών εξόντωσε στους 

πρόποδες του Βόρρα( Καϊμακτσαλάν, κοντά στα καλύβια του Αγίου Αθανασίου) την 

4μελή συμμορία του αρχικομιτατζή Τάνε Βοϊβόδα, τρομοκράτη της περιοχής. 

Τιμήθηκε με το δίπλωμα και μετάλλιο του Μακεδονικού Αγώνα. Η Πατρίδα τιμής 

ένεκεν ανήγειρε προτομή του στη γενέτειρά του, Άρνισσα, πλατεία Μακεδονομάχων. 

Β) Γυναίκες Εκπαιδευτικοί: Λίλη Βλάχου ή Τσίκα: Γεννημένη στηνΈδεσσα ήταν 

αδελφή του Ιωάννη Τσίκα, που έπεσε ηρωικά στο χωριό Μεσημέρι την 7.6.1906. Η 

Λίλη σπούδασε στο Αρσάκειο και το 1906 ανέλαβε τη διεύθυνση του 

Παρθεναγωγείου Εδέσσης. Η προσφορά της ήταν τόσο μεγάλη, ώστε ο πρόξενος 

Κορομηλάς να την φέρει στη Θεσσαλονίκη για να την έχει συνεργάτιδά του, 

αναθέτοντάς της πολύ επικίνδυνες αποστολές. Οι Βούλγαροι για να την εξοντώσουν 

πλήρωσαν ένα δήμιο Τουρκαλβανό, ο οποίος τη δολοφόνησε το 1907 μέσα στο 

σχολείο όπου δίδασκε. Βελίκω Τράϊκου: Υπήρξε μία δασκάλα νεομάρτυρας του 

Μακεδονικού Αγώνα. Αεικίνητη και αγωνιστική σαν ελάφι εκμηδένιζε την απόσταση 

Μοναστήρι- Θεσσαλονίκη εκτελώντας διάφορες αποστολές του Προξενείου και των 

Μακεδονομάχων. Η νεαρή αυτή δασκάλα καταγόταν από το Γραδέμπορι, σημερινό 

Πεντάλοφο της Θεσσαλονίκης και είχε αποφοιτήσει από το Ανώτερο Παρθεναγωγείο 

Θεσσαλονίκης. Το 1900 διορίζεται στην κυκλωμένη από κομιτατζήδες Αριδαία και 

έχει ένα υπεράνθρωπο έργο να επιτελέσει. Ο πόθος της να υπηρετήσει την πατρίδα 

γίνεται μεγαλύτερος όταν βλέπει τα μικρά Ελληνόπουλα να μην γνωρίζουν τη 

γλώσσα των προγόνων τους και βουλγαρική Εξαρχία να εισδύει στην Μακεδονία. Η 

γενναία αυτή δασκάλα επιτελεί το έργο της σε απόσταση αναπνοής από τη φωλιά των 

κομιτατζήδων. Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια της στο συνέδριο των 

Μακεδονομάχων που πραγματοποιήθηκε στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης τον 

Αύγουστο του 1901: « Οπλίστε τους χωρικούς! Κι όταν εμείς προετοιμάσουμε το 

έδαφος, από παντού θα ανάψει ο αγώνας...!». Ο ηρωισμός μία τέτοιας ψυχωμένης 

δασκάλας παίρνει τέτοιες διαστάσεις που μας αφήνει έκθαμβους. Το φθινόπωρο του 

1901 ο διπλωμάτης του Ελληνικού Προξενείου Μοναστηρίου, Ίων Δραγούμης, κάνει 

έκκληση στο Κέντρο της Θεσσαλονίκης να του στείλουν ένα ταλαντούχο πρόσωπο 



 

Στρωμνίτσης, Φλωρίνης, « Η Ελληνικότης της Μακεδονίας», 1949, « Πάνθεον των 

Μακεδόνων Αγωνιστών» (1896-1914), και πολλά άλλα. Όμως πάνω από όλα υπήρξε 

εμπνευσμένη δασκάλα και ηρωική Μακεδονομάχος, ένοπλη, κατά τα έτη 1904-1908. 

Βραβεύτηκε από πολλές Αρχές, τιμήθηκε με το μετάλλιο του Ερυθρού Σταυρού και 

του Μακεδονικού Αγώνα. Μαρία Οικονόμου: Γεννήθηκε στο Δρυμό Θεσσαλονίκης 

και διορίστηκε δασκάλα στη Νέγκορτσα Γευγελής. Στο Βλάδοβο -τώρα Άγρα- 

υπηρέτησε από το 1903 μέχρι το 1906 και συνεργάσθηκε με τους προύχοντες Κάρτα, 

Μπάκα, Μπακιρτσή και τον παπά-Χρήστο.Όταν οι Βούλγαροι κρέμασαν τον 

Καπετάν Άγρα και τον σύντροφο του Μίγκα από τη Νάουσα, τους θρήνησε με 

πολλές άλλες γυναίκες του χωριού. Ηλέκτρα Δράκου: Γεννημένη στην Κατερίνη και 

απόφοιτος του Παρθεναγωγείου Θεσσαλονίκης, είδε να σκοτώνουν οι 

Βουλγαροκομιτατζήδες τον πατέρα της, πριν γίνει δασκάλα, στο Ζορμπά της λίμνης 

Γιαννιτσών, όπου δρούσε ο Βούλγαρος Αποστόλ. Η Ηλέκτρα συνεργάστηκε με το 

Δεμέστιχα. Σε επίθεση των Βουλγαροκομιτατζήδων στο σχολείο ,πολέμησε γενναία 

μόνη της από τα παράθυρα του σχολείου, και όταν τρέξανε για βοήθεια οι 

Μακεδονομάχοι, οι Βούλγαροι έφυγαν βάζοντας φωτιά στο σχολείο. Η ηρωική όμως 

δασκάλα σώθηκε εκ θαύματος, σε μια κρύπτη μυστική, όπου οι Μακεδονομάχοι τη 

βρήκαν λιπόθυμη, τραυματισμένη, ντυμένη με ανδρικά ρούχα.Μαργαρούδα 

Φράγκου-Πέτρου: Διορίστηκε δασκάλα στηνΈδεσσα, όπου εργάσθηκε με 

ενθουσιασμό και ζήλο. Παντρεύτηκε, το 1899, το διευθυντή του Γυμνασίου και 

γραμματέα της επιτροπής αμύνης Εδέσσης, Αθανάσιο Φράγκο. ΟΙ κομιτατζήδες 

πολλές φορές επιχείρησαν να την εξοντώσουν για το εθνικό της έργο και τη 

συνεργασία της με τους Μακεδονομάχους, αλλά ευτυχώς δεν τα κατάφεραν. Μαρία 

Στουγιαννάκη-Αναστασιάδη: Γεννήθηκε στη Γευγελή το 1890, από οικογένεια 

Μακεδονομάχων, των οποίων το σπίτι τους ήταν αρχηγείο του Αγώνα. Ως δασκάλα 

υπηρέτησε σε ακριτικά χωριά της Μακεδονίας και Θράκης. Το 1926 εγκαταστάθηκε 

στην Έδεσσα, όπου παντρεύτηκε το Νικόλαο Στουγιαννάκη, αδελφό 

Μακεδονομάχων. Μαριάνθη Ζαχαράκη -Παπασιβένα: Θυγατέρα του παπα-Σιβένα, 

στέλεχος του Κέντρου Αμύνης Εδέσσης. Το σπίτι της ήταν αποθήκη οπλισμού. Μαζί 

με την αδελφή της Ελένη και τη μητέρα της Αικατερίνη έπλεκαν σκούφους και 

κεντούσαν επάνω το διακριτικό κόκκινο σταυρό και το σήμα «Ε.Μ» που σήμαινε 

Ελληνική Μακεδονία. Η Μαριάνθη μετά την αποφοίτησή της από το Ανώτερο 

Παρθεναγωγείο Θεσσαλονίκης διορίστηκε δασκάλα κατά σειρά στη Βέροια, Άγρα 

(Βλάντοβο), Σκύδρα και τελευταία στην Πρακτική Σχολή Εδέσσης, όπου με την 

Καλλιόπη Δημητριάδου ίδρυσαν το «Κυριακάτικο Σχολείο» για τις αναλφάβητες 

εργάτριες. 

4. Οι ιερείς που έδρασαν κατά τον Μακεδονικό Αγώνα (1904-1908) 

Όπως αναφέρθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια η κατάσταση στη Μακεδονία ήταν 

πολύ κρίσιμη. Η Βουλγαρική προπαγάνδα δεν απλωνόταν μόνο στο πεδίο της 

εκπαίδευσης, αλλά είχε εισδύει και στο χώρο της Εκκλησίας. Η Αυτοκέφαλη 

Βουλγαρική Εξαρχία είχε αποκοπεί από το Οικουμενικό Πατριαρχείο διοικητικά και 

είχε επέλθει σχίσμα. Οι ελληνικές εκκλησίες και Μητροπόλεις της Μακεδονίας 

ανήκαν διοικητικά και πνευματικά στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, το οποίο είχε 

αναλάβει την εκπαίδευση των υπόδουλων Ελλήνων. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο 

και οι Μητροπόλεις έδιναν μεγάλη σημασία στην εκμάθηση της αρχαίας ελληνικής 

γλώσσας. Άλλωστε όπως αναφέραμε οι Μητροπόλεις Πελαγονίας και Μογλενών 

συνεργάζονταν με τα ελληνικά Προξενεία και προωθούσαν εθνικές ενέργειες μέσω 

της εκπαίδευσης. Εμπόδιο, λοιπόν, στα σχέδια των Βουλγάρων δεν ήταν μόνο οι 



εκπαιδευτικοί, αλλά και οι ιερείς οι οποίοι εμψύχωναν τους Έλληνες κατοίκους και 

προσπαθούσαν να στηρίξουν την πίστη τους και την εθνική τους συνείδηση, ενώ 

αντιστέκονταν στις βαρβαρότητες των σχισματικών. Στόχος των Βουλγάρων ήταν να 

προσχωρήσουν όσο το δυνατό περισσότερες εκκλησίες στην Εξαρχία και έτσι η 

Βουλγαρική προπαγάνδα να έχει μεγαλύτερη επιρροή μέσω της πίστης. Επομένως, οι 

Βούλγαροι στρέφονταν εναντίον των ιερέων, τους οποίους εξανάγκαζαν να τελούν τη 

λειτουργία στα βουλγαρικά και προέβαιναν ακόμη και σε βιαιοπραγίες σε βάρος 

τους. Δεν είναι λίγες οι φορές που οι κομιτατζήδες δολοφόνησαν ιερείς με βάναυσο 

τρόπο και δεν δίστασαν να βάλουν φωτιά στα σπίτια τους και να εξοντώσουν ακόμη 

και τις οικογένειές τους. Όμως πολλοί από τους ιερείς που ήταν και δάσκαλοι στα 

σχολεία της περιοχής έδρασαν πατριωτικά, αψηφώντας τους κινδύνους και 

αρνούμενοι να προσχωρήσουν στην Εξαρχία Το Πατριαρχείο δεν έμεινε αμέτοχο σε 

αυτή την κρίσιμη κατάσταση στην Μακεδονία. Αντίθετα, επί Πατριάρχου Κων/νου 

Ε' του Βαλλιάδου προήγαγε σε Μητροπόλεις όλες τις επισκοπές της Μακεδονίας και 

επέλεξε και απέστειλε στις μακεδονικές αυτές Μητροπόλεις νέους, φλογερούς 

πατριώτες και αποφασισμένους ποιμένες ως Μητροπολίτες που ετέθησαν αμέσως 

επικεφαλείς του πολύμορφου αγώνα για την διάσωση της Μακεδονίας. Ανάμεσα σε 

αυτούς ξεχωρίζουν τα ονόματα του Μητροπολίτη Καστοριάς Γερμανού 

Καραβαγγέλη, του Πελαγονίας Ιωακείμ Φοροπούλου, του Δράμας Χρυσοστόμου 

Καλαφάτη, του Κορυτσάς Φωτίου Καλπίδου, του Νευροκοπίου Θεοδώρητου, του 

Γρεβενών Αιμιλιανού Λαζαρίδου, του Θεσσαλονίκης Αλεξάνδρου, του Σερρών 

Γρηγορίου, του Μελενίκου Ειρηναίου Παντολέοντος, του Βατματζίδου, του 

Βουδενών Στεφάνου Δανιηλίδου κλπ. Σε αυτούς κυρίως, αλλά και σε άλλους πολλούς 

η Μεγάλη Εκκλησία ανέθεσε την αποστολή διάσωσης της Μακεδονίας από την 

πανσλαβιστική απειλή, και αυτοί κυρίως βάσταξαν το βάρος του μεγάλου Αγώνα. 

Χωρίς αυτούς ο Ελληνισμός θα είχε χαθεί από τη Μακεδονία πριν το 1903, δηλαδή, 

πριν εκδηλωθεί η αντίδραση του βασιλείου, και προετοιμαστούν τα πρώτα ένοπλα 

τμήματά του. Το είχε επισημάνει και ο Παύλος Μελάς που, όπως έγραφε, αγωνίστηκε 

"για να μη καταστρέψουν οι Βούλγαροι τον τρόπο του σκέπτεσθαι και του 

αισθάνεσθαι που λέγεται Ελληνικός". Με δεδομένο τον ανοικτό ανταγωνισμό της 

Εξαρχίας και του Πατριαρχείου και την ανάγκη της αναχαίτισης της σλαβικής 

προπαγάνδας που προχωρούσε με μεγάλα βήματα προς βλάβη του Ελληνισμού (Θ. 

Βαλλιάνος), οι Ιεράρχες αυτοί που αποτελούσαν τους Ευέλπιδες της Εκκλησίας και 

του Γένους, ανέλαβαν με ενθουσιασμό και ηρωικό φρόνημα τον αγώνα τους και 

επιτέλεσαν θαύματα. Οι ιερείς αυτοί ήταν νέοι κάτω των 40 ετών, πολλοί και κάτω 

των 35, ενώ ήταν εξαιρετικά ευφυείς και με αρρενωπή και επιβλητική εμφάνιση. 

Ακόμη είχαν λάβει σπάνια μόρφωση και γνώριζαν πολλές γλώσσες, αλλά το πιο 

σημαντικό ήταν ότι είχαν ανεξάντλητη αγάπη για το Γένος και ρητορική και 

διπλωματική δεινότητα. Είχαν σταλθεί την κατάλληλη στιγμή για να προστατέψουν 

τους Έλληνες Ορθοδόξους, ενώ οι εξαρχικοί τους έβλεπαν με μίσος. Είναι 

χαρακτηριστικό το περιστατικό κατά το οποίο οι ακόλουθοι του Μητροπολίτη 

Καστοριάς Γερμανού Καραβαγγέλη συνέλαβαν έναν ύποπτο να περιφέρεται έξω από 

τη Μητρόπολη, ο οποίος ομολόγησε ότι είχε σταλθεί από το Βουλγαρικό Κομιτάτο να 

δολοφονήσει τον Ιεράρχη αλλά τελικά δεν το έκανε όταν είδε το Γερμανό «έναν 

λεβέντη- όπως είπε- που έμοιαζε με το Θεό», (ομιλία Αρχιεπίσκοπου Χριστόδουλου). 

Συχνά τους ιερείς αυτούς τους ακολουθούσε κόσμος άοπλων και ένοπλων ανθρώπων, 

ο οποίος στάθηκε αλληλέγγυος μαζί τους. Για την οργάνωση αυτού του κόσμου 

χρειάστηκε πολλή δουλειά και οργανωτική ικανότητα, πράγμα που σπάνια δείχνουν 

οι Έλληνες ακόμη και στην ελεύθερη πατρίδα τους, συντονισμός ενεργειών σε μία 

χώρα που βρισκόταν κάτω από το ζυγό ενός ισχυρού και μακροχρόνιου κατακτητή, 



της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.(Π. Κανελλόπουλος). Κέντρα συντονισμού, λοιπόν, 

οργάνωσης, έμπνευσης και κατευθύνσεων ήταν οι έδρες των Μητροπόλεων. Εκεί 

ανύστακτοι φρουροί οι Ιεράρχες με τα ηγετικά τους προσόντα, αναδείχθηκαν σε 

αρχηγοί του Αγώνα και συνεργάστηκαν με τα ελληνικά προξενεία, τους 

αξιωματικούς του Ελληνικού Στρατού, τους ντόπιους λαϊκούς οπλαρχηγούς, τους 

επιστήμονες, τα σωματεία, τις κοινότητες, τους δασκάλους, τους ιερείς, τους 

τραπεζίτες, το λαό. Το όραμά τους ήταν η σωτηρία της πατρίδας. Αρχικά ήταν άοπλοι 

αργότερα ξεκίνησε ο ένοπλος αγώνας. Το άοπλο πνεύμα του Ελληνισμού είχε 

προηγηθεί του ενόπλου Αγώνα με κεντρικό άξονα την Εκκλησία. Έτσι οι ιεράρχες 

ρίχτηκαν στο μεγάλο Αγώνα για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα του υπόδουλου 

Ελληνισμού. Πιστοί συνεργάτες των Μητροπολιτών όπως αναφέραμε ήταν και οι 

ιερείς των ενοριών των πόλεων και των χωριών της Μακεδονίας, οι οποίοι υπέστησαν 

τα πάνδεινα για να προφυλάξουν το ποίμνιο τους από τον εκβουλγαρισμό. Οι ιερείς 

αυτοί αποτελούν φορείς του Ελληνισμού στην πολύπαθη Μακεδονία και 

αποδείχτηκαν πολύτιμοι στον Αγώνα με την μεγάλη προσφορά τους στην 

καλλιέργεια της ελληνικής συνείδησης μέσω της παιδείας και της τόνωσης της 

Ορθόδοξης πίστης. Τέτοιους λαμπρούς ιερείς έχει να επιδείξει και η περιοχή των 

Μογλενών και συγκεκριμένα ο νομός Πέλλας που εξετάζουμε στην παρούσα έρευνα. 

Οι ιερείς της περιοχής όχι απλώς προσέφεραν πολλά και προστάτευσαν την Εκκλησία 

και τον Ελληνισμό, αλλά δεν δίστασαν να θυσιάσουν και τη ζωή τους για τα ιδανικά 

τους. Η δράση τους ήταν ιδιαίτερα δύσκολη σε μία περιοχή όπου οι κομιτατζήδες 

δρούσαν ανενόχλητοι και οι Έλληνες δεινοπαθούσαν, αλλά η μεγάλη γενναιότητα 

τους έθεσε εμπόδιο στα σχέδια των Βουλγαροκομιτατζήδων. Χαρακτηριστικά 

ονόματα ιερέων που έδρασαν στην περιοχή αυτή κατά τα έτη 1904-1908 θα 

αναφέρουμε παρακάτω. 

Ιερείς: Στέφανος Δανιηλίδης: Μητροπολίτης Βοδενών (Εδέσσης) από 29\1\1904 

έως 13\5\1910 .Ο Στέφανος Δανιηλίδης καταγόταν από την Λήμνο. Σπούδασε στην 

Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Το 1904 εκλέγεται Μητροπολίτης Βοδενών. Ποιμαίνει 

την ιερά Μητρόπολη στο χρονικό διάστημα από 29 Ιανουαρίου 1904 έως 13 Μαΐου 

1910.Πρόσφερε πολλά στο χριστιανικό κόσμο της περιοχής και συγκράτησε το 

ποίμνιο του στην ορθοδοξία και τον ελληνισμό, παρά την άσκηση της τρομερής 

βουλγαρικής ανθελληνικής προπαγάνδας. Δύο ήταν τα μεγάλα θέματα της επαρχίας 

του, οι εξαρχικοί και ο Μακεδονικός Αγώνας. Πολυήμερες ήταν οι περιοδείες του, 

όπου υπήρχαν προβλήματα. Στη Νάουσα, στη Γουμένισσα, στη Γευγελή, στα 

Γιαννιτσά, αλλά και στη Θεσσαλονίκη, όταν χρειάζονταν να επιλυθούν αυτά. Ιερέας 

Ιωάννης Σιβένας: Ο π. Ιωάννης Σιβένας καταγόταν από την Έδεσσα και έδρασε ως 

Πράκτορας Β' τάξης. Φοίτησε στο Ελληνομουσείο τηςΈδεσσας. Χειροτονήθηκε στα 

1884 και διετέλεσε οικονόμος και αρχιερατικός επίτροπος του Μητροπολίτη 

Έδεσσας. Συμμετείχε στην ίδρυση της Εθνικής Επιτροπής Έδεσσας και διαδραμάτισε 

σημαίνοντα ρόλο στη συλλογή πληροφοριών και στην εξυπηρέτηση των διαφόρων 

αναγκών των Ελλήνων μαχητών. Σε αυτό το έργο του ιδιαίτερα χρήσιμες 

αποδείχθηκαν οι καλές σχέσεις που διατηρούσε με τις τουρκικές αρχές στην περιοχή, 

ιδιαίτερα με τον τούρκο διοικητή της χωροφυλακής Νούρη που για τον Παπασιβένα 

πάντα έκανε τα στραβά μάτια. Συνεργάστηκε επίσης με μυημένους στον αγώνα 

γιατρούς της Έδεσσας όπως ο Κιτάνος, ο Ρίζος, ο Κιόρτσης, ο Νεδέλκος και ο 

Χατζητάσκος. Τον Οκτώβριο του 1912 συνελήφθη από τις τουρκικές αρχές και 

φυλακίστηκε στο Επταπύργιο μέχρι την απελευθέρωση. Ιερέας Ιωάννης 

Παπαϊωάννου (Παπαστογιάννης): Ο Παπαστογιάννης γεννήθηκε στο Μεσημέρι του 

Νομού Πέλλας ,ένα χωριό λίγο έξω από την Έδεσσα, και ανέπτυξε δράση ως 



πράκτορας Γ' τάξης. Λόγω της πατριωτικής του δράσης οι Βούλγαροι ήθελαν με 

κάθε τρόπο να τον βγάλουν από τη μέση. Δυο φορές έγιναν δολοφονικές απόπειρες 

εναντίον του, μα και τις δυο γλίτωσε από θαύμα. Τελικά τον επικήρυξαν. Ο 

Πρόξενος μας στην Θεσσαλονίκη Λάμπρος Κορομηλάς ανησυχώντας για τη ζωή 

του τον ειδοποίησε ότι θα έπρεπε να απομακρυνθεί .Να πήγαινε στη Θεσσαλονίκη, 

όπου θα ήταν ασφαλής και όταν καταλάγιαζαν κάπως τα πράγματα να γυρνούσε και 

πάλι στο Μεσημέρι. Μα ο ατρόμητος παπα-Στογιάννης απάντησε:-Δεν μπορώ να 

αφήσω το ποίμνιο μου στο έλεος των κομιτατζήδων. Και έμεινε να συνεχίσει το έργο 

του πιστός στην Εκκλησία και Έθνος. Στις 2 Φεβρουαρίου τον κάλεσαν να 

λειτουργήσει στο γειτονικό χωριό Φλαμουριά όπου ο Ιερός Ναός της Υπαπαντής 

πανηγύριζε. Δέχτηκε ευχαρίστως και μαζί με άλλους έξι προκρίτους του χωριού ,μέλη 

της Επιτροπής Αγώνα αναχώρησε για την τελευταία του Θ. Λειτουργία επί γης. Στην 

επιστροφή για το χωριό τους και στην τοποθεσία Μικρό Νερό οι κομιτατζήδες τους 

είχαν στήσει ενέδρα. Κανείς τους δεν γλύτωσε. Ο παπα-Στογιάννης που ήταν και ο 

βασικός τους στόχος δέχτηκε δέκα επτά μαχαιριές πριν παραδώσει την ψυχή του στον 

Κύριο, σφραγίζοντας με το αίμα του την αγάπη του για το Χριστό και την Πατρίδα. 

Ιερέας Δημήτριος Οικονόμου: Παπαφλέσσα των Γιαννιτσών ονόμαζαν τον παπα- 

Δημήτρη Οικονόμου από τα Γιαννιτσά. Ήταν Γραμματέας της Οργάνωσης των 

Ελλήνων στα Γιαννιτσά και αγωνιστής αντρειωμένος. Αυτός μαζί με τους Κασάπη 

και Διδασκάλου υπήρξε ο βασικός οργανωτής και συντονιστής του Αγώνα στην πόλη 

των Γιαννιτσών .Αληθινός Εθναπόστολος ο παπα-Δημήτρης, τριγύριζε τα χωριά, 

προστάτευε τους κατοίκους, αγωνιζόταν να τους συγκρατήσει από τη βία των 

Βουλγάρων, που τους υποχρέωναν να δηλώσουν ότι ασπάζονται το Σχίσμα. Όπως 

όλοι οι κληρικοί έκρυβε ,βοηθούσε τους πολεμιστές, έδινε θάρρος, προέτρεπε τους 

νέους στην αυτοάμυνα. Οι κομιτατζήδες τον είχαν επικηρύξει από τους πρώτους. 

Εκείνος όμως παρέμενε αδιάφορος συνεχίζοντας το έργο του. Ώσπου μια μέρα που 

επέστρεφε από το χωριό Λάκκα, λίγο έξω από τα Γιαννιτσά ,όπου είχε πάει για να 

κηρύξει τον Θείο Λόγο, του έστησαν ενέδρα, τον έπιασαν και τον δολοφόνησαν με 

οικτρό τρόπο. Ιερέας Χρήστος Οικονόμου: Ο π. Χρήστος Οικονόμου καταγόταν 

από τον Αρχάγγελο του Ν. Πέλλας. Έδρασε ως πράκτορας Β' τάξης αναλαμβάνοντας 

την οργάνωση και τον συντονισμό ενός δικτύου πρακτόρων στην περιοχή Παιονίας 

και Γιαννιτσών. Το 1904 ακολούθησε συμπλοκή και τραυματισμός του Οικονόμου, ο 

οποίος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο .Αμέσως μόλις ανάρρωσε επέστρεψε στα 

καθήκοντα του και ξανάρχισε την ένοπλη δράση. Διακρίθηκε στην απελευθέρωση 

της Θεσσαλονίκης, όταν πολιόρκησε εχθρική φρουρά που είχε καταφύγει στο 

βουλγαρικό γυμνάσιο και κατάφερε να συλλάβει τον Συνταγματάρχη Ναΐμωφ. Το 

1917 εξόντωσε μια συμμορία που αποτελούσε σοβαρό κίνδυνο για τον συμμαχικό 

στρατό. Το γεγονός εκτιμήθηκε ιδιαίτερα από τη γαλλική διοίκηση, η οποία το 

αναγνώρισε έμπρακτα παρασημοφορώντας τον. Αργότερα χειροτονήθηκε ιερέας και 

τοποθετήθηκε στη θέση του προϊσταμένου του ιερού ναού Λαοδηγήτριας 

Θεσσαλονίκης. Το 1944 συνελήφθη από τους Γερμανούς και φυλακίσθηκε στο 

στρατόπεδο «Παύλος Μελάς». Απελευθερώθηκε χάρη στην παρέμβαση του 

Μητροπολίτου Γενναδίου. Ιερέας Χρήστος Μιλτιάδης: Ο παπα- Χρήστος 

καταγόταν από το Γαρέφι του Ν. Πέλλας και ήταν γιος του Μακεδονομάχου 

Κωνσταντίνου Μιλαδένη(Μιλτιάδη), ο οποίος με τους τρεις γιούς του Χρήστο, 

Γεώργιο και Παντελή οργάνωσαν την άμυνα του χωριού. Έδρασε ως πράκτορας και 

πληροφοριοδότης των ελληνικών ενόπλων σωμάτων. Συμμετείχε επίσης στην 

μεταφορά και φύλαξη του οπλισμού των ανταρτών.Ιερέας Αργύριος Παπαργυρίου: 

Ο κληρικός Αργύριος Παπαργυρίου γεννήθηκε στα Γιαννιτσά του Ν. Πέλλας και 

συμμετείχε στον Αγώνα ως Πράκτορας Γ' Τάξης. Ιερέας Χρήστος Πέτκος: Ο 



ιερέας π. Χρήστος Πέτκος καταγόταν από την Αριδαία της Πέλλας και έδρασε ως 

Πράκτορας Γ' τάξης. Υπήρξε συνεργάτης του επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου 

Έδεσσας και αρχίατρου Αργυρίου Κιτάνου. Μαζί με τον πατέρα του και τους 

αδελφούς του διακρίθηκε για την γενναία άμυνα, την οποία αντέταξε στις επιδρομές 

των αρχικομιτατζήδων βοεβόδων Λούκα και Καρατάσωφ. Ιερέας Χρήστος 

Δημητρίου: Ο ιερέας π. Χρήστος Δημητρίου καταγόταν από το χωριό Ίδα του νομού 

Πέλλας και έδρασε ως Πράκτορας Γ' τάξης, εκτελώντας χρέη οδηγού των 

ανταρτικών σωμάτων, αγγελιοφόρου και μεταφορέα οπλισμού. Όπως δήλωνε, 

χειροτονήθηκε ιερέας με στόχο να αποτρέψει το ενδεχόμενο του προσηλυτισμού των 

κατοίκων του χωριού του στην Εξαρχία. Ιερέας Νώε Παπαϊωάννου: Ο Ιερέας π. 

Νώε Παπαϊωάννου γεννήθηκε στη Λαγκαδιά Αλμωπίας. Ιερέας και δάσκαλος 

διέφυγε, με τα αδέλφια του, απόπειρα δολοφονίας του εξοντώνοντας τους δύο 

εκτελεστές Βουλγάρους. Σε αντίποινα οι Βούλγαροι σκότωσαν τη μητέρα του. Ο 

παπα Νώε σε αντίποινα έκαψε το σπίτι του αρχικομιτατζή Γκόντσε και το 

Βουλγαρικό σχολείο. Πράκτορας και μαχητής του Μαζαράκη. Δυστυχώς ο αγωνιστής 

Μακεδονομάχος παπάς δολοφονήθηκε από την κομιτατζήδικη συμμορία του 

Γκόντσε ο οποίος προηγουμένως σκότωσε και την και την παπαδιά. Ιερέας Γεώργιος 

Παπατρύφων: Ο π. Γεώργιος Παπατρύφων ήταν ιερέας του χωριού Μεσημέρι του Ν. 

Πέλλας, από όπου και καταγόταν, συντοπίτης του άλλου ηρωικού τέκνου του χωριού 

αυτού και Εθνομάρτυρος π. Ιωάννου Παπαϊωάννου(Παπαστογιάννης). Έδρασε ως 

Πράκτορας Γ' τάξης και ήταν ηγετικό στέλεχος της Επιτροπής Αγώνα του χωριού 

του, Μεσημέρι. Ιερέας Νίκανδρος Παπαϊωάννου: Ο π. Νίκανδρος Παπαϊωάννου 

ήταν αρχιερατικός επίτροπος Καρατζόβας(Αλμωπίας) που είχε και καθήκοντα 

οπλαρχηγού. Λειτουργούσε, κήρυττε και ταυτόχρονα περιόδευε με το όπλο στο χέρι 

προστατεύοντας τους κατοίκους από τους κομιτατζήδες. Το 1912 επικεφαλής 

ανταρτικού σώματος συνετέλεσε στην κατάληψη της Αριδαίας και ύψωσε την 

Ελληνική σημαία προτού προλάβουν οι Σέρβοι. Ιερέας Δημήτριος Παπαδημητρίου: 

Ο π. Δημήτριος Παπαδημητρίου καταγόταν από τα Άθυρα, ήταν πρόεδρος της 

Επιτροπής Αμύνης του χωριού. Σε συνεργασία με τους προκρίτους του χωριού 

μεριμνούσε για την διαμονή σε σπίτια των οπλαρχηγών και των παλικαριών που 

περνούσαν από το χωριό, για την νοσηλεία τραυματισμένων και αρρώστων. Το σπίτι 

του ήταν το μυστικό κέντρο του Αγώνα. Είχε κρύπτες ,όπου φυλάγονταν όπλα και 

πολεμοφόδια. Είχε στενή συνεργασία με τους οπλαρχηγούς των Ελληνικών 

Σωμάτων, τους κατατόπιζε για τις κινήσεις των Βουλγάρων, για την προπαγάνδα 

τους ,για ό,τι ύποπτο έπεφτε στην αντίληψη του. Αν και δεν ήταν στην πρώτη 

νεότητα, πολλές φορές έπαιρνε ο ίδιος μέρος στις συμπλοκές με τους κομιτατζήδες. 

Πολεμιστής, αλλά και πνευματικός διαφωτιστής. Κατηχούσε τη νεολαία στην αγάπη 

του Χριστού και της πατρίδας. Οι Βούλγαροι επανειλημμένα τον είχαν συλλάβει και 

τον είχαν υποβάλλει σε βασανιστήρια. Τα υπέμενε όλα. Με γενναιότητα κρατούσε το 

στόμα του κλειστό. Εκείνοι δεν τον σκότωσαν ,με την ελπίδα ότι τελικά θα τους 

αποκάλυπτε μυστικά του Αγώνα. Εκείνος όμως τους έλεγε θαρραλέα:- Γι' αυτά που 

κάνετε θα μετανιώσετε μια μέρα .Εδώ η γη είναι Ελληνική και εσείς πρέπει να 

αισχύνεστε για όσο κάνετε στους Έλληνες. Γιατί και οι πρόγονοι σας εκπολιτίστηκαν 

από εμάς τους Έλληνες. Ο παπα- Δημήτρης είχε επτά γιούς που όλοι, από τα νεανικά 

τους χρόνια εργάζονταν για τον Αγώνα, ο δε γιός του Θεόδωρος έδωσε και τη ζωή 

του για την Πατρίδα. Ιερέας Δημήτριος Παπαϊωάννου: Ο ιερέας π. Δημήτριος 

Παπαϊωάννου γεννήθηκε στο Εκκλησοχώρι και ήταν ταυτόχρονα και δάσκαλος του 

χωριού. Υπήρξε τολμηρός, γενναίος και θερμός πατριώτης και εργάστηκε 

ποικιλοτρόπως για την διαφύλαξη του Ελληνισμού στο χωριό και στην περιοχή του. 

Από νωρίς μυήθηκε στον ένοπλο Μακεδονικό Αγώνα από τον ιερέα Παπασιβένα και 



 

συνεργάζονταν στενά με το κέντρο του αγώνος της Εδέσσης καν με τον αρχηγό 

Κωνσταντίνο Μαζαράκη. Ο παπα- Δημήτρης αν και γνώριζε ότι είναι στόχος των 

Βουλγάρων κομιτατζήδων, δεν πτοούνταν και συνέχιζε το έργο του, μέχρι την 27
η 

Ιουνίου 1908 οπότε και συνελήφθη με δόλιο τρόπο μαζί με τον άλλο συγχωριανό του 

Ιωάννη Καρτσώλη ακούραστο αγωνιστή και φλογερό πατριώτη. Οδηγήθηκαν σε 

ερημική περιοχή του χωριού Λύκοι Εδέσσης όπου και δολοφονήθηκαν με βάρβαρο 

τρόπο. Πριν από την εκτέλεση τους, οι κομιτατζήδες ρώτησαν τον παπα-Δημήτρη τι 

είναι. Και εκείνος τους απάντησε με γενναιότητα Έλληνας είμαι και Έλληνας θα 

πεθάνω. Βούλγαρος δεν γίνομαι... Μετά από αυτή τη γενναία απάντηση οι 

εξοργισμένοι κομιτατζήδες τους αποκεφάλισαν και αφού τους διαμέλισαν έθαψαν τα 

μαρτυρικά τους μέλη σε πέντε διαφορετικά σημεία, για να μη τα βρουν οι 

συγχωριανοί τους. Ιερέας Διονύσιος Παπαχριστοδούλου: Ο ιερέας π. Διονύσιος 

Παπαχριστοδούλου γεννήθηκε στηνΈδεσσα το 1882. Ήταν απόγονος πατριαρχικής 

οικογένειας και διαπαιδαγωγήθηκε από τους γονείς του με τις Ελληνορθόδοξες αξίες. 

Αφού τελείωσε το ημιγυμνάσιο Εδέσσης φοίτησε στο πρότυπο Διδασκαλείο της 

Θεσσαλονίκης παίρνοντας το πτυχίο του Διδασκάλου. Το 1903 διορίσθηκε δάσκαλος 

σε διάφορα χωρία του Νομού Πέλλας, στην αρχή στην Φλαμουριά και αργότερα στο 

Μεσημέρι. Παράλληλα με το έργο του Δασκάλου ανέλαβε καθήκοντα πράκτορος του 

Μακεδονικού αγώνα συνεργαζόμενος με τον αρχηγό Κωνσταντίνο Μαζαράκη και 

τους οπλαρχηγούς Γαρέφι και Σκουνδρή. Ήταν τόσο μεγάλο το έργο του στην 

περιοχή, που οι Βούλγαροι τον Οκτώβριο του 1908 αποπειράθηκαν να τον 

δολοφονήσουν, έξω από το χωριό Μεσημέρι, ενώ κατέβαινε στην Έδεσσα ευτυχώς 

ανεπιτυχώς. Το 1908 με διαταγή του Ελληνικού Προξενείου Θεσσαλονίκης 

τοποθετείται ως δάσκαλος στο ηρωικό Μοναστήρι και στη συνέχεια στα μεγάλα 

κέντρα του Ελληνισμού Μεγάροβο και Μορίχοβο. Εκεί συγκροτεί αντάρτικο Σώμα 

από 12 επίλεκτους άντρες της περιοχής και σε λίγο διάστημα γίνεται ο φόβος και ο 

τρόμος των κομιτατζήδων. Τον Ιούνιο του 1908 συλλαμβάνεται από τις τουρκικές 

αρχές και καταδικάζεται σε φυλάκιση οκτώ μηνών στις φυλακές του Μοναστηρίου. 

Μετά τη λήξη του ένοπλου Μακεδονικού Αγώνα επιστρέφει στην Έδεσσα όπου και 

χειροτονήθηκε ιερέας. ΣτηνΈδεσσα συνέχισε την προσφορά του προς την πατρίδα 

και ευτύχησε να δει την Μακεδονία, κατά το μεγαλύτερο μέρος, ελεύθερη. Στη 

γενέτειρά του άφησε την τελευταία του πνοή σε προχωρημένη ηλικία στις 15 

Φεβρουαρίου 1956. Ιερέας Θεόδωρος Παπαευαγγέλου: Ο π. Θεόδωρος 

Παπαευαγγέλο'υ γεννήθηκε στην Άρνισσα το 1878 και ήταν μέλος της'Επιτροπής 

αγώνα του χωριού του. Κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού αγώνα εργάσθηκε μέσα 

σε πολλές αντιξοότητες με ζήλο και αυταπάρνηση. Επειδή ήταν ο πρώτος στόχος των 

Βουλγάρων κομιτατζήδων ,αναγκάσθηκε να οπλοφορεί ακόμη και μέσα στην 

εκκλησία. Μια Κυριακή του Ιανουαρίου του 1902 η Βουλγαρική προπαγάνδα 

αποφάσισε να τον δολοφονήσει μόλις θα έβγαινε από την εκκλησία, αφού 

δωροδόκησε έναν Αλβανό που τον έλεγαν Ιμπραήμ αντί 25 τουρκικών λιρών. Η 

απόπειρα όμως απέτυχε εξαιτίας της ψυχραιμίας του π. Θεοδώρου ο οποίος 

αντέδρασε επιτυχώς. Ο π. Θεόδωρος ως μέλος της Επιτροπής αγώνος ανέλαβε πολλές 

επικίνδυνες αποστολές, ενώ η οικία του είχε γίνει τόπος συναντήσεως των Ελλήνων 

αρχηγών και οπλαρχηγών και αποθήκη όπλων, πυρομαχικών και εφοδίων του 

αγώνος. Τέλος ,πρέπει να μνημονεύσουμε και τον ηγούμενο της I. Μονής Αγίων 

Πάντων κοντά στο χωριό Άγρας, π. Θεόκλητο ,ο οποίος φιλοξενούσε τους Έλληνες 

αντάρτες στο Μοναστήρι του. 
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