
Οικονομικός Πόλεμος Ελλήνων-Βουλγάρων  

"Aδιάκοπη και μια από τις κυριότερες φροντίδες της "Oργάνωσης Θεσσαλονίκης" ήταν ο οικονομικός κατά των 
Bουλγάρων πόλεμος. Δεν μπορούσαμε βέβαια να κάνoυμε αυτόν τον πόλεμο ριζικά· μας έλειπε και η μελέτη και η πείρα 
και τα μέσα. Δεν ήταν δε και εύκολο πράγμα οι Έλληνες δεν είμαστε ούτε οι περισσότεροι ούτε οι οικονομικώς 
δυνατότεροι στην Θεσσαλονίκη. H "Ο.Θ." για αυτό παρακινώντας τους ομογενείς στον κατά  των Βουλγάρων οικονομικό 
πόλεμο ενεργούσε πάντα με προσοχή και ελαστικότητα. H "O.Θ." δεν εμπόδιζε δικό μας έμπορο να συναλλάσσεται με 
σχισματικούς παρά μόνον όταν η γενικότερη ωφέλεια από την απαγόρευση αυτή άξιζε να ζημιωθεί ένα άτομο. Έτσι οι 
γενικές οδηγίες περιορίζονταν εις το να μην αγοράζει κανείς Έλλην καταναλωτής από σχισματικούς και να μη χρησιμοποιεί 
Βουλγάρους επαγγελματίες. Σε όποια μέρη της πόλεως οι ομογενείς αγόραζαν από σχισματικά καταστήματα, γιατί δεν 
υπήρχαν όμοια δικά μας, φροντίζαμε ν' ανοίξουν ελληνικά, βοηθήσαμε μάλιστα για τον σκοπό αυτό και χρηματικός 
μερικούς δικούς μας. Φροντίσαμε να έλθουν στην Θεσσαλονίκη περισσότεροι Έλληνες κτίστες, Ηπειρώτες μάλιστα, και 
τους πείθαμε να μη ζητούν ημερομίσθια μεγαλύτερα από όσα ζητούσαν οι σχισματικοί.  

Σπάνια ευρεθήκαμε στην ανάγκη να χρησιμοποιήσουμε το εκτελεστικό για να φοβερίσει κάποιον που αγόραζε από 
Βουλγάρους ή και να του καταστρέψει τα ψώνια. Πολύ γρήγορα αυτό το κατά των βουλγαριζόντων μποϋκοτάζ είχε γίνει 
και της μόδας, για να το ειπώ έτσι. Τα αποτελέσματά του δε δεν ήταν μικρά, γιατί οι σχισματικοί της Θεσσαλονίκης ήταν 
κυρίως μικροέμποροι και κτίστες, οι δε Εβραίοι δεν αγόραζαν από αυτούς, γιατί είχαν ένα πλήθος μικρομάγαζα, παντός 
είδους, δικά τους. Στις ελληνικότερες συνοικίες έκλεισαν όλα τα σχισματικά μικρομάγαζα και δεν ήταν λίγα· μόνο στην 
συνοικία της Αγίας Τριάδας υπήρχαν τρία μπακάλικα. Οι Έλληνες κτίστες πενταπλασιάστηκαν. 

Παρακινούσαμε τους δικούς μας να αγοράζουν οικόπεδα και σπίτια βουλγαρικά ή που βρίσκονταν σε βουλγαρικές 
γειτονιές. Βοηθήσαμε μάλιστα χρηματικός μερικούς ν' αγοράσουν ένα μεγάλο οικόπεδο στο κεντρικότερο μέρος της 
βουλγαρικής συνοικίας "Tράνσβααλ". 

Γενική οδηγία ήταν να μη πουλάει κανείς ούτε να νοικιάζει ακίνητα σε σχισματικούς. Παραβλέπαμε όταν οι περιστάσεις 
εμπόδιζαν δικό μας να βγάλει αμέσως σχισματικό νοικάρη του. Aλλά το εκτελεστικό ετιμωρούσε όποιους δεν 
συμμορφώνονταν από αδιαφορία ή κακή θέληση. Σκότωσε μάλιστα τον Ιούνιο του 1907 τον μεσίτη Π., ο οποίος παρ' όλες 
της(sic) συμβουλές που του έδιναν όλοι οι Έλληνες γνωστοί του, το είχε κάνει δουλειά να πουλάει ελληνικά οικόπεδα και 
σπίτια σε Βουλγάρους. Οι περισσότεροι όμως δικοί μας ακολουθούσαν πρόθυμα την οδηγία της "O.Θ.". Ύστερα μάλιστα 
από την τιμωρία του Π. δεν νοίκιαζαν και δεν πουλούσαν κτήματα ούτε σε Pώσους. Oλίγοι δε, που είχαν ακόμη 
σχισματικούς νοικάρηδες σε καταστήματά τους στην Εγνατία, δημοσίευσαν και στις εφημερίδες ότι το νοικιάζουν από την 
δείνα ημέρα του δείνα μηνός, από την ημέρα δηλαδή που τελείωνε το συμβόλαιο του σχισματικού." 

Το βιβλίο του Χρίστου Γούδη "Η αλήθεια για τον Μακεδονικό Αγώνα 1904-1908" αποτελεί μια εξαιρετική εισαγωγή για το 
σημαντικό αυτό κεφάλαιο της νεοελληνικής Ιστορίας. Ο συγγραφέας στην εισαγωγή προσπαθεί να αναλύσει χωρίς 
φανατισμούς την έννοια και το περιεχόμενο της Μεγάλης Ιδέας", ενώ μελετά το Μακεδονικό ζήτημα εντοπίζοντας τις ρίζες 
του στην δεκαετία του 1860 με τις πανσλαβιστικές ιδέες που υποκινούνταν από την Ρωσία και το "ξύπνημα" του 
Βουλγαρικού εθνικισμού. Είναι σημαντικό πως ο συγγραφέας δεν διστάζει να παρουσιάσει αρκετά εκτεταμένα τόσο τις 
θέσεις όσο και τους πρωταγωνιστές της Βουλγαρικής πλευράς, ενώ το φωτογραφικό υλικό που περιλαμβάνεται είναι 
πλουσιότατο και τεκμηριώνει αρκετά ικανοποιητικά τους ισχυρισμούς και τις βασικές θέσεις του. Εκτεταμένες αναφορές 
γίνονται στον Ίωνα Δραγούμη, τον Παύλο Μελά, τον Σαράντο Αγαπηνό, τον Γερμανό Καραβαγγέλη, τον Μαζαράκη-Αινιάν 
κτλ. 

Εμείς εδώ θα παραθέσουμε τα στοιχεία από το βιβλίο που αφορούν την "Οργάνωση Θεσσαλονίκης", μια πολύ σημαντική 
μυστική Ελληνική οργάνωση που οι δραστηριότητες της δεν είναι ιδιαιτέρως γνωστές. Η οργάνωση αυτή ξεκίνησε να 
δραστηριοποιείται το 1905 στην Θεσσαλονίκη ως ένα ισχυρό δίκτυο συλλογής πληροφοριών που είχε στηθεί με άξονα το 
Ελληνικό προξενείο και τον Έλληνα πρόξενο Λάμπρο Κορομηλά. Πρωταγωνιστής της προσπάθειας αναδείχθηκε ο 
δραστήριος Αθανάσιος Σουλιώτης από την Σύρο επιστήθιος φίλος του Ίωνος Δραγούμη. Μετά τον θάνατο του Παύλου 
Μελά, ο Σουλιώτης αποφάσισε να αναλάβει δράση ως Έλληνας κατάσκοπος στην Μακεδονία παραιτούμενος από τον 
Ελληνικό στρατό.  

 Έτσι έφτασε στην Μακεδονία υπό το πλαστό όνομα Νικολαΐδης ως δήθεν αντιπρόσωπος επώνυμης Γερμανικής 
βιομηχανίας ραπτομηχανών. Αργότερα παρουσιαζόταν ως αντιπρόσωπος μιας ασφαλιστικής εταιρείας υπό τον τίτλο 
"Αμοιβαία". 
 
Χάρις την δραστηριότητα του Σουλιώτη σύντομα μυήθηκαν στην "οργάνωση Θεσσαλονίκης" τα πλέον ευυπόληπτα και 
εύπορα μέλη της Ελληνικής κοινότητας της Τουρκοκρατούμενης τότε Θεσσαλονίκης που τότε αριθμούσε 150.000 Έλληνες. 
Τα μέλη της οργάνωσης ήταν κατανεμημένα σε έξι ομάδες και χρησιμοποιούσαν συνθηματικά και όλους τους κανόνες της 
συνωμοτικότητας στις επαφές και τις συνεννοήσεις τους. Οι κύριοι σκοποί της Οργάνωσης ήταν η προπαγάνδα και η 
κατασκοπεία. Η προπαγάνδα διεξαγόταν μέσω της διανομής φυλλαδίων σε όλη  την Μακεδονία που παρουσίαζαν την 
Ελλάδα ως την μόνη δύναμη στα Βαλκάνια που μπορούσε να απελευθέρώσει την Μακεδονία. Τα φυλλάδια αυτά ήταν 
γραμμένα και στα Ελληνικά αλλά και στην σλαβική διάλεκτο που κυριώς την χρησιμοποιούσαν στην ύπαιθρο. 

Μια άλλη δραστηριότητα που ανέπτυξε η "οργάνωση Θεσσαλονίκης" ήταν ο καταιγιστικός οικονομικός πόλεμος κατά των 

"Εξαρχικών". Τα μέλη της οργάνωσης απαγόρευσαν σε Έλληνες να προσλαμβάνουν "Εξαρχικούς" είτε να τους πουλούν 

πρώτες ύλες που χρειάζονταν. Επίσης επιβλήθηκε αυστηρό μποϋκοτάζ σε οποιοδήποτε κατάστημα ήταν"Εξαρχικό" 



ασχέτως του τι πουλούσε. Παράλληλα η "οργάνωση" προσπάθησε και αγόρασε και γη στις Βουλγαρίζουσες συνοικίες 

όπου της δόθηκε η ευκαιρία. Τα αποτελέσματα ήταν καταστροφικά για τους Βουλγαρίζοντες της Θεσσαλονίκης. Πολλές 

εταιρείες και μαγαζιά τους χρεοκόπησαν, ενώ πολλοί "Εξαρχικοί" αναγκάστηκαν τελικώς να εγκαταλείψουν την 

Θεσσαλονίκη καθώς αδυνατούσαν να αυτοσυντηρηθούν. Σύντομα τα αποτελέσματα αυτά επεκτάθηκαν και στην υπόλοιπη 

Μακεδονία. 

 
Τα χρήματα που χρειάζονταν για τις δραστηριότητες αυτές τα εισέπραττε ο ίδιος ο Σουλιώτης ως "ασφάλιστρα" για την 

υποτιθέμενη ασφαλιστική "εταιρεία" του. Κατά κανόνα τα "ασφάλιστρα" αυτά καταβάλλονταν εθελοντικά από τους 

επιφανείς Έλληνες της Θεσσαλονίκης για τον Εθνικό Σκοπό. Αν τυχόν κάποιος καθυστερούσε η δεν ήθελε να καταβάλλει το 

ποσό που του αναλογούσε, δεχόταν μια προειδοποίηση να πληρώσει εντός24ων ωρών. Αν συνέχιζε να μην 

συμμορφώνεται τον αναλάμβανε ο εκτελεστικός βραχίωνας της οργάνωσης με επικεφαλής τον Γαβριήλ Πεντζίκη. Το 

"εκτελεστικό" αυτό στοχοποίησε και τα ηγετικά στελέχη των "εξαρχικών", καταφέρνοντας είτε τελικώς να τα εκτελέσει, 

είτε να τους εξαναγκάσει να εγκαταλείψουν την πόλη. Οι εκτελέσεις αυτές ήταν περιορισμένες και είχαν πιο πολύ 

ψυχολογικούς στόχους παρά πρακτικούς. 

 
Με τις δραστηριότητες της η "οργάνωση Θεσσαλονίκης" κατάφερε να εμπεδώσει την ασφάλεια στις Ελληνικές κοινότητες 

της Μακεδονίας, ενώ παρείχε την ευκαιρία σε αυτούς που από ανάγκη η από φόβο είχαν ενταχθεί στην "Εξαρχική 

εκκλησία" να επιστρέψουν αν ήθελαν στο Πατριαρχείο. Σύντομα η ελληνική οικονομική και πολιτιστική υπεροχή είχε 

εμπεδωθεί σε όλη την νοτιοδυτική Μακεδονία χάρις τις άοκνες αλλά και τολμηρές προσπάθειες του Αθανασίου Σουλιώτη, 

της "Οργάνωσης Θεσσαλονίκης" υπό την εποπτεία και την βοήθεια του Έλληνα προξένου Λάμπρου Κορομηλά. 

πηγή 

 

Χρίστου Γούδη, Η αλήθεια για τον Μακεδονικό αγώνα 1904-1908, εκδόσεις PATRIA 

Η κατάσταση στην Μακεδονία 

Ο αγώνας για την ανεξαρτησία της Μακεδονίας είχε αρχίσει συγχρόνως με την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Οι 

εξεγέρσεις όμως του Εμμανουήλ Παπά στη Χαλκιδική και εκείνη της Νάουσσας με το Ζαφειράκη Θεοδοσίου το 1822 είχαν 

καταπνιγεί από τους Τούρκους. Με την ίδρυση του μικρού Ελληνικού Κράτους, μόνιμη επιδίωξη των Ελλήνων ήταν η τύχη 

των υπόδουλων που ήταν κάτω από τον Οθωμανικό ζυγό και για δεκαετίες παρέμεναν αποκομμένοι από την ελεύθερη 

Ελλάδα. Το Ελληνικό κράτος είχε να αντιμετωπίσει μια σειρά από εμπόδια, όπως τη γεωγραφική απόσταση και την 

αρνητική διπλωματική συγκυρία. Οι επαναστατικές κινήσεις των ετών 1839-1840, 1854 και 1866 ναυάγησαν, γιατί η 

ελληνική πλευρά πίστευε ότι θα εκβίαζε την ενσωμάτωση της Μακεδονίας, αν την ενέτασσε στις διεθνείς κρίσεις της 

περιόδου, όπως τον Τουρκοαιγυπτιακό και Κριμαϊκό πόλεμο και την Κρητική Επανάσταση, με σύμμαχο την ομόδοξη 

Ρωσία. Τον Μάιο του 1876, εξαιτίας του αναβρασμού που είχε προκαλέσει στους Τούρκους η εξέγερση της Βοσνίας-

Ερζεγοβίνης, που οδήγησε στη γνωστή μεγάλη κρίση του Ανατολικού ζητήματος και κατέληξε στον Ρωσοτουρκικό πόλεμο 



(1877-78), στη Θεσσαλονίκη σημειώθηκε η σφαγή των προξένων της Γαλλίας και της Γερμανίας, γεγονός που προκάλεσε 

τρομερή αναστάτωση στον πληθυσμό της μακεδονικής πρωτεύουσας. Στο μεταξύ, το βουλγαρικό σχίσμα (1870), που είχε 

σαν στόχο όλη τη Β. Ελλάδα, έγινε η αφετηρία σοβαρών αναστατώσεων στον μακεδονικό κόσμο.  

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

Πρώτα άρχισε η προπαγανδιστική αναμέτρηση Ελλήνων και Βουλγάρων. Πρώτη συστηματική εξόρμηση των Σλάβων ήταν 

να πετύχουν την ψυχική και γλωσσική αφομοίωση του ελληνικού πληθυσμού, ώστε να έχουν να επικαλεστούν στοιχεία 

ενισχυτικά των επιδιώξεών τους. Η αναμέτρηση εντάθηκε μετά την κατάκτηση της Α. Ρωμυλίας (1885) και οδήγησε σε 

αιματηρό ανταγωνισμό μεταξύ του ελληνισμού και του βουλγαρικού επεκτατισμού, μια αναμέτρηση που έμεινε στην 

ιστορία ως Μακεδονικός αγώνας. Η πραξικοπηματική προσάρτηση στη Βουλγαρία της Α. Ρωμυλίας τους ενίσχυσε, ώστε να 

στραφούν απερίσπαστοι στην απόσπαση του μακεδονικού χώρου. 

Στη Θεσσαλονίκη ιδρύθηκε η «Εσωτερική Επαναστατική Μακεδονική Οργάνωση (IMRO)» με επίσημο σκοπό το συντονισμό 

των προσπαθειών των χριστιανικών πληθυσμών της Μακεδονίας για την απελευθέρωσή τους από τον Οθωμανικό ζυγό. Η 

οργάνωση αναφερόταν γενικά στα δικαιώματα του «Μακεδονικού λαού» χωρίς εθνικές ή δογματικές διακρίσεις, 

δηλώνοντας «σταθερά ενωτική» και «μαχητικά αντισωβινιστική». Στην πραγματικότητα, όμως, ήταν μία βουλγαρική 

εθνικιστική οργάνωση με κρυφή ατζέντα τον εκβουλγαρισμό της Μακεδονίας και την απόσχισή της από την Οθωμανική 

Αυτοκρατορία ως ενδιάμεσο στάδιο πριν την τελική ένωσή της με τη Βουλγαρία. Το «Μακεδονικό» Κομιτάτο είχε από 

νωρίς οργανώσει ένα δίκτυο από παραστρατιωτικές ομάδες, οι άντρες των οποίων είχαν επιδοθεί σε όργιο βίας και 

τρομοκρατίας του ελληνικού και όχι μόνο στοιχείου της Μακεδονίας. Ο όρος «κομιτατζήδες» στη Μακεδονία 

χρησιμοποιείτο για να χαρακτηρίσει τους εξαρχικούς ελληνικής καταγωγής που μεταστράφηκαν και υπηρετούσαν τους 

σκοπούς της Βουλγαρίας, διαχωρίζοντάς τους έτσι από τους καθεαυτού Βούλγαρους. Σημαντικά στελέχη των Κομιτατζήδων 

ήταν ο ιδρυτής τους Γκότσε Ντέλτσεφ,[1] ο Αποστόλ Πέτκωφ, ο Νίκολα Κάρεφ, ο Γιάνε Σαντάνσκι κ.α. 

Γνωρίζοντας ότι το ελληνικό στοιχείο δεν θα υπόκυπτε εύκολα, έριξαν το σύνθημα «η Μακεδονία για τους Μακεδόνες», 

ζητώντας και τη συνδρομή των Ελλήνων γι’ αυτόν τον «κοινό αγώνα». Παράλληλα (και επίσημα) οι Βούλγαροι 

αναλάμβαναν έντονη και συστηματική προπαγάνδα στην Ευρώπη. Οργάνωσαν μικρά ευέλικτα σώματα που είχαν δυο 

στόχους: να εισπράττουν χρήματα με αναγκαστικές εισφορές και να εξοντώνουν όποιον αντιστεκόταν στο βουλγαρικό 

κομιτάτο. Η επίσημη στάση της Ελλάδας, ιδιαίτερα μετά τον ατυχή της πόλεμο του 1897, ήταν χαλαρή και αυτό βοήθησε 

την επιτυχία της βουλγαρικής προπαγάνδας. 

Πηγή 1: http://history-pages.blogspot.gr/2012/05/1904-1908.html  

Πηγή 2: http://www.istorikathemata.com/2010/05/blog-post_09.html 
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