Παφλοσ Κώτςησ
Δάςκαλοσ

ΑΠΟ ΣΗΝ
ΑΠΟΓΟΗΣΕΤΗ ΣΟΤ 1897
ΣΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΗ

1905
ΕΞΕΓΕΡΕΙ
ΣΗΝ ΚΡΗΣΗ

 Η ταπεινωτικι ιττα του ελλθνοτουρκικοφ
πολζμου του 1897 ςκορπά απογοιτευςθ
ςτουσ Ζλλθνεσ και ειδικά ςτουσ ςτρατιώτεσ.
 Σε ςφντομο χρονικό διάςτθμα το ελλθνικό
κράτοσ αρχίηει να αναδιοργανώνεται.
 Αλλάηει πολιτικι και αρχίηει να αναλαμβάνει
πιο ενεργι δράςθ ςτα εκνικά ηθτιματα τθσ
Κριτθσ και τθσ Μακεδονίασ.

ΔΤΚΟΛΗ
Η ΚΑΣΑΣΑΗ
ΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
 Από το 1878 με το Συνζδριο του Βερολίνου, θ
Μακεδονία παραμζνει υπό τουρκικι κυριαρχία.
 Η αναμζτρθςθ Ελλινων και Βουλγάρων για τθ
διεκδίκθςθ τθσ περιοχισ εντείνεται.
 Δίνεται ζνασ ςκλθρόσ αγώνασ ανάμεςα ςτισ δφο
χώρεσ , κυρίωσ για τα ςχολεία και τισ εκκλθςίεσ.
 Οι Βοφλγαροι αρχίηουν να ςτζλνουν αντάρτεσ
(κομιτατζήδες) ςτθ Μακεδονία.
 Πιζηουν και εξαναγκάηουν τουσ κατοίκουσ να
δθλώνουν ότι είναι «εξαρχικοί» (ανθκουν δηλαδθ
ςτην ανεξάρτητη βουλγαρικθ εκκληςία).

1908






Στο χωριό Θζριςοσ ξεςπά ζνοπλθ εξζγερςθ.
Επικεφαλισ είναι ο Ελευιέριοσ Βενιζέλοσ.
Κφριο αίτθμα είναι θ ζνωςθ τθσ Κριτθσ με τθν Ελλάδα.
Η εξζγερςθ τερματίηεται μετά από διαπραγματεφςεισ.

 Η Κριτθ επαναςτατεί κθρφςςοντασ τθν ζνωςθ με τθν Ελλάδα.
 Η ελλθνικι κυβζρνθςθ, από φόβο μιπωσ επαναλθφκοφν τα
γεγονότα του 1897, δεν αναγνωρίηει τθν ζνωςθ.
 Προκαλείται λαϊκι δυςαρζςκεια.

1904 – 1908
Ο ΕΝΟΠΛΟ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΑΓΩΝΑ
Η ΕΛΛΑΔΑ
ΑΝΑΜΙΓΝΤΕΣΑΙ
ΕΝΕΡΓΑ
 Αξιωματικοί του ελλθνικοφ ςτρατοφ, όπωσ
ο Παφλοσ Μελάσ, ο Κωνςταντίνοσ
Μαζαράκησ και ο Σέλλοσ Αγαπηνόσ
(Άγρας), κακώσ και οπλαρχθγοί από άλλεσ
περιοχζσ, φτάνουν ςτθ Μακεδονία.
 Μαηί με ντόπιουσ Ζλλθνεσ ςχθματίηουν
αντάρτικεσ ομάδεσ.
 Τθ δράςθ των αντάρτικων αυτών ομάδων
ςυντονίηουν Ζλλθνεσ διπλωμάτεσ, όπωσ ο
πρόξενοσ ςτθ Θεςςαλονίκθ Λάμπροσ
Κορομηλάσ και ο υποπρόξενοσ ςτο
Μοναςτιρι Ίων Δραγοφμησ, αλλά και
δυναμικοί ιεράρχεσ, όπωσ ο μθτροπολίτθσ
Καςτοριάσ Γερμανόσ Καραβαγγέλησ.

 Ο Παφλοσ Μελάσ ςκοτώνεται από τουσ Τοφρκουσ ςτο
χωριό Στάτιςτα (Μελάσ) ςτισ 13 Οκτωβρίου 1904.
 Οι Ζλλθνεσ ςυγκλονίηονται και κινθτοποιοφνται.
 Η ελλθνικι κυβζρνθςθ εγκαταλείπει τουσ διςταγμοφσ τθσ
και διεκδικεί δυναμικά τθ Μακεδονία.
 Η ελλθνικι αντεπίκεςθ ανακόπτει τθ βουλγαρικι
διείςδυςθ ςτθ Μακεδονία.
 Η ζνοπλθ φάςθ του Αγώνα διακόπτεται το 1908.
 Ζλλθνεσ και Βοφλγαροι κατακζτουν τα όπλα, πιςτεφοντασ
ςτισ διακθρφξεισ του κινθματοσ των Νεότουρκων για
παραχώρθςθ δικαιωμάτων.
1908: Επανάςταςη των Νεότουρκων: Ξεκίνθςε από τθ
Θεςςαλονίκθ. Φιλελεφκεροι Τοφρκοι (που ονομάζονται
Νεότουρκοι) επαναςτατοφν απζναντι ςτον Σουλτάνο,
ηθτώντασ Σφνταγμα, μεταρρυκμίςεισ και αντίςταςθ ςτισ
επεμβάςεισ των Μεγάλων Δυνάμεων

