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Επιστροφή στο μέλλον: 
Μακεδονία 1899-2019
Γράφει ο ∆ρ Παναγιώτης ∆ιαµάντης

Τ ις ηµέρες που το Μακεδονικό 
έχει επιστρέψει στο προσκή-
νιο µε το (προ)Σύµφωνο των 
Πρεσπών, ουσιαστικά επιστρέ-

φουµε στο παρελθόν. Η αφορµή του 
κειµένου αυτού ήταν η κοπή της βα-
σιλόπιττας του Πανελληνίου Συλλό-
γου Απογόνων Μακεδονικού Αγώνα 
«Ο Παύλος Μελάς» στην Θεσσαλονί-
κη το Σάββατο 12 Ιανουαρίου 2019. 

Όπως και την εποχή του Παύλου 
Μελά (1870-1904), παγκοσµίως 
βρισκόµαστε στους δρόµους, στον 
αγώνα υπεράσπισης των δικαίων του 
Μακεδονικού Ελληνισµού. Όπως ο 
Μελάς (γεννηµένος στην Μασσαλία 
της Γαλλίας), η ∆ιασπορά βρίσκεται 
στην πρώτη γραµµή του αγώνα υπε-
ράσπισης της Μακεδονίας.

Όπως και στην εποχή των Μακεδο-
νοµάχων, στην πρώτη γραµµή της 
υπεράσπισης της Μακεδονίας είναι 
οι εκπαιδευτικοί. Στην εκδήλωση του 
Συλλόγου των Απογόνων τους, άκου-
σα για πρώτη φορά για το µνηµείο για 
τις «∆ασκαλίτσες του Μακεδονικού 
Αγώνα» στα Κοιµητήρια της Ευαγγε-
λίστριας στην κεντρική Θεσσαλονίκη.

Ο χώρος του µνηµείου αποτελείται 
από τους τάφους δώδεκα Μακεδονο-
µάχων µαζί µε δύο πέτρινα µνηµεία 
για αυτούς που θυσίασαν τόσα για 
την ελευθερία της Μακεδονίας. Έργο 
της «Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών 
Θεσσαλονίκης», εγκαινιάστηκε στις 
25 Μαρτίου 1917 για την «ιερά µνή-
µη των». Ανάµεσα σε αυτούς οι οποί-
οι αναπαύονται πλέον είναι η Βελίκα 
Τράϊκου και η Αγγελική Φιλιππίδου, 
δύο από τις «∆ασκαλίτσες».

Ανάµεσα στους πεσόντες Μακεδονο-
µάχους είναι πολλοί εκπαιδευτικοί 
όπως:

Η Λίλη Βλάχου, αδελφή του Ιωάννη 
Βλάχου ή Τσίσκα (Καπετάν Βλάχος) 
από την Έδεσσα, ανέλαβε τη ∆ιεύθυν-
ση του Παρθεναγωγείου Εδέσσης. Οι 
κοµιτατζήδες πλήρωσαν αδρά έναν 
τουρκαλβανό και την δολοφόνησαν 
µέσα στο ίδιο της το σχολείο το 1907.

Ο Ευάγγελος Γεροβασιλείου από 
το Λιτόχωρο Πιερίας, δάσκαλος στο 
Μελένικο. Τον δολοφόνησαν κοµίτες 
µε αρχηγό ρουµανίζοντα την 1η Νο-
εµβρίου 1907.

Ο Ιωάννης Πίτσιουλας, νέος δά-
σκαλος από την Ναύπακτο, αφού 
πήρε τον διορισµό του και οδηγί-
ες από τον Έλληνα Πρόξενο στην 

Θεσσαλονίκη, Λάµπρο Κοροµηλά, 
ξεκίνησε για την Γουµένισσα, όπου 
θα δίδασκε. ∆εν έφτασε ποτέ, αφού 
έπεσε σε ενέδρα των κοµιτατζήδων, 
και έπειτα από τριήµερα µαρτύρια, 
οδηγήθηκε στην αγχόνη στις 24 Νο-
εµβρίου 1904. Ετών 23.

Ο ∆. Ρούντας, πατέρας του διδα-
σκάλου της Όσσιανης, σήµερα Αρ-
χάγγελος Πέλλης. ∆ολοφονήθηκε σε 
αγρό στην Όσσιανη την 3η Απριλίου 
1904. 

Η Βελήκω Στεργίου, η µητέρα του 
Τράϊκου Στεργίου, διδασκάλισσα 
από το Γραδεµπόριο Θεσσαλονίκης, 
σήµερα Πεντάλοφος. Πέθανε από τα 
τραύµατα από εννέα πλήγµατα ξιφο-
λόγχης στη Θεσσαλονίκη στις 28 Αυ-
γούστου 1904. 

Ο Χρήστος Τσουτσούλιας – ∆ηµη-
τριάδης, δάσκαλος από την Βασιλει-
άδα Καστοριάς. ∆ολοφονήθηκε στις 
2 Ιουλίου 1899, µετά από απόφαση 
του βουλγαρικού κοµιτάτου Καστο-
ριάς (υπό την προεδρία του παπά 
Τύρπου).

Η Αγγελική Φιλιππίδου από την 
Γευγελή. Υπηρετούσε διδασκάλισσα 
στην Αγριανή Σερρών. Τραυµατίστη-
κε σοβαρά στην επίθεση των κοµι-
τατζήδων στο χωριό στις 12 ∆εκεµ-
βρίου 1906. Μεταφέρεται πρώτα στις 
Σέρρες κι ύστερα στην Θεσσαλονίκη. 
Παθαίνει εµβολή καί παραδίδει τό 
πνεύµα της τόν Ιανουάριο του 1907. 
Ετών 20.

Η Αικατερίνη Χατζηγεωργίου, δι-
δασκάλισσα από την Γρίτσιστα (Ελ-

ληνικό) Γευγελής. Κάηκε ζωντανή 
στο σπίτι της από συµµορία κοµιτα-
τζήδων στις 14 Οκτωβρίου 1904. 
Ετών 21.

Ο Κωνσταντίνος Χρηστίδης, Ηπει-
ρώτης δάσκαλος στο Κάτω Νευροκό-
πι ∆ράµας. Τον Νοέµβριο του 1903, 
δολοφονήθηκε στην αυλή της εκκλη-
σίας µαζί µε τρεις προκρίτους από 
συµµορία που έστειλε ο σχισµατικός 
µητροπολίτης Νευροκοπίου.

Ο ∆ηµήτριος Χρήστου, δάσκαλος, 
ο οποίος δολοφονήθηκε από κοµιτα-
τζήδες στις 12 Ιουλίου 1903.

Αυτά τα παρουσιάζω για να δούµε ότι 
ο Μακεδονικός Αγώνας έχει αλλάξει 
µορφή αλλά όχι ουσία. Στην πρώτη 
γραµµή παραµένουν οι εκπαιδευτικοί 
όλων των βαθµίδων: από τους νηπι-
αγωγούς µέχρι και τους πανεπιστηµι-
ακούς. Οι δάσκαλοι και οι διδασκά-
λισσες του Μακεδονικού Αγώνα, και 
ειδικά οι θυσίες τους, µας θυµίζουν 
τον ρόλο-κλειδί που κατέχουν οι εκ-
παιδευτικοί στον Μακεδονικό Αγώνα 
του 21ου αιώνα.

Η Ιστορία, και τα άτοµα τα οποία την 
διαµορφώνουν µε την δράση τους, 
υπάρχει στα σχολεία και στα πανεπι-
στήµια τόσο για να µαθαίνουµε όσο 
και να διδάσκουµε. Οι θυσίες των 
συναδέλφων του Μακεδονικού Αγώ-
να µας δείχνουν ότι το (προ)Σύµφω-
νο των Πρεσπών ∆ΕΝ αποτελεί τετε-
λεσµένο γεγονός. 

Η Μακεδονική ιστορία και ταυτότη-
τα παραµένουν ελληνική µέχρι να τις 
παραδώσουν σε άλλους ο ίδιος ο ελ-
ληνικός λαός. Μόνο όταν οι γηγενείς 
Μακεδόνες απανταχού γης παραδώ-
σουν τα όπλα θα χαθεί η Μακεδονία.

Κατά την επόµενη επίσκεψή σας στην 
Θεσσαλονίκη, περάστε από το Μνη-
µείο των «∆ασκαλίτσων του Μακεδο-
νικού Αγώνα». Άναψε ένα κερί υπέρ 
των ψυχών τους και πες ότι οι θυσίες 
τους δεν πήγαν άδικα.
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