
 
 

Νικόλαος Δ. Σιώκης  
 

ΟΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΡΑΣΗ  
ΜΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ  
ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΠΗΓΕΣ 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Διδάκτορας Ιστορίας του Ελληνισμού, Θεολογική Σχολή, Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
 
 
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Η αντιπαράθεση για τον έλεγχο του μακεδονικού χώρου από τα όμορα βαλ-
κανικά κράτη αποτελεί ένα ιστορικό θέμα που προκαλεί πολλαπλές και 
ποικίλες αναγνώσεις. Από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι και τα χρόνια της 
ένοπλης φάσης του Μακεδονικού Αγώνα, τα βαλκανικά κράτη είχαν προβεί 
σε ποικίλες προπαγανδιστικές εκδόσεις, επηρεασμένες σαφώς από διάφορες 
εθνικές σκοπιμότητες και διιστάμενους θεωρητικούς προσανατολισμούς1, 
μέσα από τις οποίες διαπιστώνεται η προσπάθεια ανάδειξης των επιστη-

* Η εργασία στηρίχθηκε κυρίως σε ανέκδοτο χειρόγραφο υλικό από το αρχείο του 
δημοδιδασκάλου Σπυρίδωνα Παπαχρήστου που μας παραχώρησαν τα εγγόνια του Σπύρος και 
Μάρκος Κων. Παπαχρήστου το καλοκαίρι του 1998. Τα τεκμήρια αυτά είναι σχέδια εγ-
γράφων, επιστολές, λόγοι προς εκφώνηση, 32 τετράδια από τις σπουδές του δημοδιδασκάλου 
στο Ιεροδιδασκαλείο Σάμου «Η Ανατολή», πολλά σχολικά και μη βιβλία, αλλά και παλαιές 
οικογενειακές φωτογραφίες που καλύπτουν το χρονικό διάστημα 1905-1953. 

 
1. Β.Κ. Γούναρης, «Οι σλαβόφωνοι της Μακεδονίας. Η πορεία της ενσωμάτωσης στο 

ελληνικό εθνικό κράτος, 1870-1940», Μακεδονικά 29 (1993-1994), 209-236, σημ. 7, όπου 
και επιγραμματική αναφορά των εκδόσεων αυτών από ελληνικής πλευράς. Από βουλγαρικής 
πλευράς αναφέρουμε ως χαρακτηριστικότερα τα έργα του Atanas Šopov, γνωστού με το 
ψευδώνυμο Οφέικωφ, Makedonija vã vreme na hiljadagodišninata na Sv. Metodij (Plovdiv 
1885) ή La Macédoine, exposé de l’état present du bulgarism en Macédoine, που κυ-
κλοφόρησε σε μετάφραση του Δημ. Κουμαριανού με τίτλο Η Μακεδονία κατά την χιλιετηρίδα 
του Αγίου Μεθοδίου 1885 ήτοι Έκθεσις περί της ενεστώσης καταστάσεως του Βουλγαρισμού εν 
Μακεδονία μεταφρασθείσα εκ του Βουλγαρικού και δημοσιευθείσα εν τη «Φιλιππουπόλει» 
(Φιλιππούπολη 1885), La Macédoine au point de vue ethnographique, historique et 
philologique (Philippopoli 1887), Narodnostta i ezika na Makedoncite (Plovdiv 1888), Iz 
života I položenieto na Bãlgarite vã Vilaetite (Plovdiv 1893) και Iz novata istorija na 
Bãlgarite vã Turćija (Plovdiv 1895). Η αλβανική και η σερβική πλευρά εκπροσωπούνται 
αντίστοιχα με τα έργα του εθνογράφου και αστρονόμου Spiridon Gopčević, Oberalbanien 
und seine liga: Ethnographisch-politischhistorisch, geschildert (Leipzig 1881) και 
Makedonien und Alt-Serbien (Wien 1889) και με τη διατριβή του M.G. Milojević, La Turquie 
d’Europe et le probléme de la Macédoine & de la vieille Serbie, Paris 1905. Περισσότερα για 
την εκδοτική δραστηριότητα έντυπου προπαγανδιστικού υλικού των λαών της Βαλκανικής 
βλ. στο Β.Κ. Γούναρης, «Η ιστοριογραφία και η χαρτογραφία του Μακεδονικού Ζητήματος», 
Ιστορία της Μακεδονίας, Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, Θεσσαλονίκη 2006 (επι-
στημονικό cd) και ιστοσελίδα http://www.imma.edu.gr/imma/history/09.html. 
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μολογικών πεποιθήσεων των διαφόρων φορέων που είχαν εμπλακεί στη μα-
κεδονική διένεξη. Έχοντας κατανοήσει την ιδιαίτερη σπουδαιότητα του εκ-
παιδευτικού και εκκλησιαστικού συστήματος ως μηχανισμού σχηματισμού 
αλλά και μετασχηματισμού εθνικών συνειδήσεων, θεώρησαν απαραίτητη 
την ενίσχυσή τους και την κινητοποίηση όλου του διαθέσιμου ανθρώπινου 
δυναμικού για την επικράτηση του δικού τους εθνικού αφηγήματος. Αυτές 
οι ενέργειες αποσκοπούσαν στη συγκρότηση εθνικών κρατών ή την επέ-
κταση των ορίων των ήδη υπαρχόντων.  

Είναι φυσικό σε μια διαδικασία ιδεολογικής διείσδυσης που στηριζόταν 
στο σχολείο και την Εκκλησία, η πρωτοβουλία των κινήσεων στο πεδίο της 
άμεσης αντιπαράθεσης να ανήκει στους φορείς αυτών των μηχανισμών, 
δηλαδή στους κληρικούς και τους εκπαιδευτικούς. Σε αυτή τη διαδικασία 
‘προσηλυτισμού’ του πληθυσμού, η οποία, όπως χαρακτηριστικά έγραφε το 
1906 ο Βρετανός δημοσιογράφος H. N. Brailsford2, δεν ήταν «τίποτε περισ-
σότερο παρά μεταστροφή πεποιθήσεων από τη μια πολιτική προπαγάνδα 
στην αντίπαλή της», ο ρόλος που μπορούσαν να επιτελέσουν «οι παράγοντες 
ούτοι της εθνικής ανατροφής» ήταν πολύ σημαντικός3. 

Έχοντας υπόψη ότι η ανάδειξη κάθε πτυχής αυτού του ζητήματος συνει-
σφέρει στην καλύτερη αποτύπωση της συνολικής του εικόνας, θεωρούμε 
χρήσιμη την παρουσίαση κάθε ανέκδοτης πηγής. Ιδιαίτερα η ανάδειξη της 
δράσης μεμονωμένων προσώπων, όπως αυτή που θα επιχειρηθεί στην πα-

2. H.N. Brailsford, Μακεδονία. Οι φυλές της και το μέλλον τους, Οδυσσέας, Αθήνα 2006, 
σ. 82-97. O δημοσιογράφος Henry Noel Brailsford υπήρξε ανταποκριτής της Manchester 
Guardian και επικεφαλής του Βρετανικού Ταμείου Αρωγής για τα θύματα της εξέγερσης του 
Ίλιντεν. Βλ. Σ. Αλεξανδρίδου (επιμ. β΄ αναθ. έκδ.), Οι απαρχές του Μακεδονικού Αγώνα 
(1903-1904). 100 έγγραφα από το Αρχείο του Υπουργείου των Εξωτερικών της Ελλάδας, 
Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα/Κέντρο Έρευνας Μακεδονικής Ιστορίας και 
Τεκμηρίωσης (στο εξής ΙΜΜΑ/ΚΕΜΙΤ), Θεσσαλονίκη 2009, σ. 136, σημ. 45. 

3. Οφέικωφ [Atanas Šopov], Η Μακεδονία κατά την χιλιετηρίδα, ό.π., σ. 7-10, 15-16. Ι.Ν. 
Καλοστύπης, Μακεδονία, ήτοι μελέτη οικονομολογική, γεωγραφική, ιστορική και εθνολογική 
της Μακεδονίας, Εν Αθήναις 1886, σ. 55-78. Ν. Καζάζης, Ο Ελληνισμός εν τη χερσονήσω του 
Αίμου (εντυπώσεις ταξειδίου), Εν Αθήναις 1899, σ. 81-82, 85-92, 285-288, 348. Του ιδίου, Το 
δηνάριον της Ορθοδοξίας. Περί των κινδυνευόντων προπυργίων της Ελληνικής Ορθοδόξου 
Εκκλησίας και περί των μέσων της ενισχύσεως αυτών, Εταιρεία ο Ελληνισμός, Εν Αθήναις 
1901, σ. 49-50. Του ιδίου, Η Μακεδονία και τα ελληνικά δίκαια, Εταιρεία ο Ελληνισμός, 
Αθήνησιν 1903, σ. 40-41, 83, 91-92, 137, 167-168. Γν. Μακεδνός [Στέφ. Δραγούμης], 
Μακεδονική Κρίσις. Α΄ Κομιτάτα και Δυνάμεις, 1901-1903, Αθήνησιν 1903, σ. 24 κ.ε., 68-69. 
Ν. Καζάζης, Το Μακεδονικόν Πρόβλημα, Αθήναι 1907, σ. 224-281, 343-384. Πρβλ. Β.Κ. 
Γούναρης, «Οι ελληνοβουλγαρικοί ανταγωνισμοί μέσα από τις ανταποκρίσεις του “Φάρου 
της Μακεδονίας” (φθινόπωρο 1885)», Μακεδονικά 23 (1983), 148-171. Β. Νικόλτσιος–Β. 
Γούναρης (επιμ.), Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα (τρίγλωσσος οδηγός), Ίδρυμα Μουσείου 
Μακεδονικού Αγώνα, Θεσσαλονίκη 2009, σ. 22-24. 
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ρούσα μελέτη, συνιστά σημαντικό εργαλείο κατανόησης των ιδιαίτερων συ-
νιστωσών αυτών των γεγονότων. Ο χαρακτήρας και η ιδεολογική θέαση κά-
θε προσώπου που συμμετέχει συμβάλλουν στη διαμόρφωση της συνολικής 
ιστορίας του Μακεδονικού Ζητήματος κατά την κρίσιμη εκείνη περίοδο. 

Ο δημοδιδάσκαλος και επιθεωρητής των σχολείων της επαρχίας Καστο-
ριάς Ηλίας Παπαναστασίου «εκ Ζαγοριτσάνης», σε έντυπο που κυκλοφό-
ρησε το έτος 1902 με το ψευδώνυμο Γρ. Π. Κώνστας και περιέγραφε τις δο-
λοφονικές ενέργειες του Βουλγαρικού Κομιτάτου στη Μακεδονία και ειδι-
κότερα στην Καστοριά, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι οι εθνικοί ευεργέτες 
θα εκποιούσαν τις περιουσίες και θα διέθεταν τις γενναιόδωρες χορηγίες 
τους «υπέρ ανθρωπινωτέρας, σκοπιμωτέρας τε και πρακτικωτέρας τινός 
ενεργείας εν Μακεδονία εν τω κύκλω εν γένει των Γραμμάτων, ιδρυομένων 
εν πάσι τοις κεντρικοίς αυτής σημείοις καταλλήλων σχολείων, μετά συσσι-
τίων συγχρόνως, προς μόρφωσιν ιερέων και διδασκάλων και εμπέδωσιν εν 
ταυτώ της θρησκευτικής και εθνικής συνειδήσεως των Μακεδόνων»4. Στο 
από 25 Μαρτίου 1902 υπόμνημα του Έλληνα πρέσβη στην Κωνσταντι-
νούπολη προς τους πρέσβεις των Μεγάλων Δυνάμεων, το οποίο δημοσιεύ-
θηκε στην αγγλική Κυανή Βίβλο και έκανε λόγο για την τρομοκρατία εκ 
μέρους των βουλγαρικών συμμοριών πρωτίστως στην επαρχία Καστοριάς, 
τονίζεται ιδιαίτερα ότι «το βουλγαρικόν κομιτάτον από μακρού χρόνου 
εκήρυξε φανερά τον πόλεμον κατά των ορθοδόξων ιερέων, καθηγητών της 
επαρχίας Καστορίας, αναγκάζον αυτούς δι’ απειλών θανάτου να εγκαταλί-
πωσι τας θέσεις των ή ν’ ασπασθώσι το σχίσμα»5. 

Η τρομοκρατία, η βία και η εγκληματική εν γένει δραστηριότητα των 
εμπλεκομένων πλευρών, Ελλήνων, Βουλγάρων και Οθωμανών, επισφράγι-
σαν τη διένεξη εκείνη6, που ορθά χαρακτηρίζεται ως ένας ακήρυχτος ελλη-
νοβουλγαρικός πόλεμος με επίκεντρο την Εκκλησία και το σχολείο και συμ-
μετέχοντες τους θρησκευτικούς και εκπαιδευτικούς λειτουργούς7. Η επί-

4. Γρ.Π. Κώνστας, Ενέργειαι και δολοφονικά όργια του Βουλγαρικού Κομιτάτου εν Μα-
κεδονία και ιδία εν τη επαρχία Καστορίας κ.τ.λ., Εν Αθήναις 1902, σ. 33. Ενδεικτική της 
δραστηριοποίησης των εκκλησιαστικών, εκπαιδευτικών, διπλωματικών και σωματειακών 
φορέων είναι η αλληλογραφία των ετών 1875-1907. Βλ. Σ. Βούρη, Πηγές για την ιστορία της 
Μακεδονίας. Πολιτική και εκπαίδευση 1875-1907, Παρασκήνιο, Αθήνα 1994, έγγρ. 2, 10, 41, 
42, 43, 45, 50, 62. 

5. Καζάζης, Η Μακεδονία και τα ελληνικά δίκαια, ό.π., σ. 219-220. 
6. Για τη βία στον Μακεδονικό Αγώνα βλ. Άγγ. Χοτζίδης–Ι. Μιχαηλίδης, «Η χρήση βίας 

στον Μακεδονικό Αγώνα», στο Ο παπα-Σταύρος Τσάμης (1870-1906), Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας, Φλώρινα 2007, σ. 89-
99. 

7. Νικόλτσιος–Γούναρης, Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, ό.π., σ. 22. 
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σημη προσηλυτιστική δράση των συμμοριών του Βουλγαρικού Κομιτάτου 
στην ευρύτερη περιοχή της Καστοριάς χρονολογείται στις αρχές του 1897. 
Η απαρχή των δολοφονικών ενεργειών τους πραγματοποιείται δύο χρόνια 
αργότερα με πρώτο θύμα τους τον ελληνοδιδάσκαλο Αθανάσιο Κωνστα-
ντίνου από το Σιδηροχώρι (παλ. ονομ. Σεστέοβο), που δολοφονήθηκε την 1η 
Φεβρουαρίου 1899, πράξη που αποδόθηκε, ωστόσο, στον Καστοριανό Σαΐν 
μπέη για προσωπικές αντεκδικήσεις. Τον Ιούλιο του ίδιου έτους θανατώ-
νονται δύο Έλληνες πρόκριτοι της Ζαγορίτσανης, ο δάσκαλος Χρήστος Δη-
μητριάδης-Τσουτσούλιας και ο πρώην δήμαρχος Κοσμάς Μισυρλής8. Η 
έλλειψη λαϊκών ερεισμάτων ανάμεσα στον ντόπιο πληθυσμό της περιοχής 
ωθεί τους πρωτεργάτες της βουλγαρικής οργάνωσης της περιφέρειας 
Καστοριάς σε τρομοκρατικές και δολοφονικές ενέργειες με σκοπό την κάμ-
ψη του ηθικού του ελληνισμού και τη μύηση πρωτίστως του σλαβόφωνου 
στοιχείου με προσχήματα τη διάδοση της επαναστατικής αντιτουρκικής 
ιδεολογίας και την απελευθέρωση από τον τουρκικό ζυγό. Αντίστοιχη δρα-
στηριότητα παρατηρείται μετά το 1904 και εκ μέρους των ελληνικών ανταρ-
τικών ομάδων που απέβλεπαν στην ανακοπή της πολυετούς βουλγαρικής 
τρομοκρατίας, στον εκφοβισμό των εξαρχικών και στη στήριξη των πατρι-
αρχικών9. 

Ο βουλγαρικός αλυτρωτισμός στη Μακεδονία είχε επιδείξει δείγματα 
δράσης ήδη από τη δεκαετία 1850-1860, όταν με το Χατ-ι-Χουμαγιούν απο-
νεμήθηκε ισοπολιτεία και ισονομία στις εθνικές μειονότητες της Οθωμα-
νικής Αυτοκρατορίας10, και κορυφώθηκε στις 10 Μαρτίου 1870, όταν η 
Υψηλή Πύλη αναγνώρισε επίσημα τη βουλγαρική εθνότητα και με φιρμάνι 

8. Πρόκειται για το γιο του μετέπειτα μακεδονομάχου Γεωργίου Σερίδη ή καπετάν 
Σπανού από το Φλάμπουρο Φλώρινας. Κώνστας, Ενέργειαι, ό.π., σ. 12, 14-15. Κ.Απ. Βακα-
λόπουλος, Εθνοτική διαπάλη στη Μακεδονία (1894-1904). Η Μακεδονία στις παραμονές του 
Μακεδονικού Αγώνα, Ηρόδοτος, Θεσσαλονίκη 1999, σ. 157. Σε μεταγενέστερες εκδόσεις 
καταλόγων των θυμάτων του βουλγαρικού κομιτάτου ως τόπος καταγωγής/διαμονής και 
δολοφονίας του Αθανασίου Κωνσταντίνου αναφέρεται η Κρυσταλλοπηγή (παλ. ονομ. 
Σμαρδέσι). Βλ. Κατάλογος των υπό των οργάνων του βουλγαρικού κομιτάτου δολοφονηθέντων 
ορθοδόξων εν Μακεδονία και Θράκη κατά τα τελευταία πέντε έτη, μετά παραρτήματος 
σχετικών τινών εγγράφων, Εν Κωνσταντινουπόλει εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου 1904, 
σ. 6-7. Επίσημα έγγραφα περί της εν Μακεδονία οδυνηράς καταστάσεως, Εν Κωνσταντι-
νουπόλει εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου 1906, σ. ι΄-ια΄. 

9. Γούναρης, «Οι σλαβόφωνοι της Μακεδονίας», ό.π., σ. 217-220. Δ. Λυβάνιος, «“Πο-
λιτικές” προτεραιότητες του αγώνα», Ιστορικά (Ελευθεροτυπία) 163 (12 Δεκεμβρίου 2002), 
12-17. Β. Βλασίδης, «Οργάνωση πληθυσμών στην ευρύτερη περιοχή της Καστοριάς», 
Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου–Εκδηλώσεις Μνήμης «Μακεδονικός Αγώνας–Παύλος 
Μελάς», Καστοριά 14-23 Μαΐου 2004, έκδ. Ι. Μητροπόλεως Καστοριάς, Καστοριά 2005, σ. 
135-155. 

10. Βούρη, Πηγές για την ιστορία, ό.π., σ. 29-30.  
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επικύρωσε την ίδρυση της βουλγαρικής Εξαρχίας. Το αίτημα για εκκλησια-
στική αυτοδιάθεση των Βουλγάρων αποτελούσε το πρώτο βήμα για τη δημι-
ουργία βουλγαρικού κράτους, γεγονός που συνεπαγόταν και την εξασφά-
λιση αντίστοιχου ζωτικού χώρου. Η επιτυχία αυτού του σκοπού εξαρτιόταν 
άμεσα από τον προσηλυτισμό στην Εξαρχία της πλειονότητας των σλαβό-
φωνων κατοίκων των επαρχιών, με ιδιαίτερη προτίμηση σε αυτούς της 
βόρειας Μακεδονίας. Κατά τη δεκαετία 1880-1890 η Πύλη ακολούθησε μια 
πολιτική που διευκόλυνε το σχέδιο εκβουλγαρισμού της Μακεδονίας με 
μέτρα που αποσκοπούσαν στην κατάργηση προνομίων, την αποδυνάμωση 
των εκκλησιαστικών και κοινοτικών φορέων και την ίδρυση βουλγαρικών 
σχολείων χωρίς την άδεια των αρμόδιων κατά τόπους μητροπολιτών11. Και 
ενώ αρχικά ο ανταγωνισμός περιοριζόταν στο πνευματικό πεδίο, μετά το 
1895 σημειώνεται στροφή της βουλγαρικής πολιτικής προς δυναμικότερες 
ενέργειες. Εμφανίζονται πλέον πολυάριθμα οπλισμένα σώματα, οι γνωστοί 
κομιτατζήδες, που εξαπλώνονται σε όλη τη Μακεδονία με σκοπό τη συρρί-
κνωση του ελληνόφρονου στοιχείου και κυρίως των ηγετικών στελεχών, 
ιερέων, δημοδιδάσκαλων και προκρίτων, που παρέμεναν πιστοί στο Οικου-
μενικό Πατριαρχείο12. 

Βρισκόμαστε σε μια εποχή που το γενικότερο κλίμα είναι αρκετά δυσμε-
νές για τον ελληνισμό της περιοχής. Εκτός από την πίεση που ασκούσε η 
Ρωσία προς την Τουρκία προκειμένου να βοηθήσει τη βουλγαρική πλευρά 
στη Μακεδονία, πολλές ευρωπαϊκές δυνάμεις ακολουθούσαν επίσης φιλο-
βουλγαρική πολιτική μέσω των προξενικών αντιπροσώπων τους. Σε αυτό το 
περιβάλλον, στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα, οι ιερείς και οι 

11. Σ. Βούρη, Εκπαίδευση και εθνικισμός στα Βαλκάνια. Η περίπτωση της Βορειοδυτικής 
Μακεδονίας (1870-1904), Παρασκήνιο, Αθήνα 1992, σ. 47-82. Αν. Δάρδας, Η εκπαίδευση στη 
Δυτική Μακεδονία κατά τον τελευταίο αιώνα της Τουρκοκρατίας ως αυτοάμυνα του Ελ-
ληνισμού, Θεσσαλονίκη 1995, σ. 24-25, 40-41, όπου και πλούσια βιβλιογραφία. Σ. Βούρη, 
«Σχολικοί μηχανισμοί και εθνικοί ανταγωνισμοί στη Β.Δ. Μακεδονία 1870-1903», στο Ν.Π. 
Τερζής–Σ. Ζιώγου (επιμ.), Η εκπαίδευση στη Μακεδονία κατά την Τουρκοκρατία. Πρώτη 
προσέγγιση και απογραφή, Ιστορικό Αρχείο Νεοελληνικής Εκπαίδευσης 3, Αφοί Κυριακίδη, 
Θεσσαλονίκη, σ. 101-125. Αν. Δάρδας, «Η διά της Εκκλησίας και της παιδείας πνευματική 
αυτοάμυνα του Δυτικομακεδονικού Ελληνισμού κατά τον Μακεδονικό Αγώνα», Πρακτικά 
Επιστημονικού Συνεδρίου, ό.π., σ. 89-100. Νικόλτσιος–Γούναρης, Μουσείο Μακεδονικού 
Αγώνα, ό.π., σ. 27-37. 

12. Απ.Ε. Βακαλόπουλος, «Ο Μακεδονικός Αγώνας (1904-1908) ως κορυφαία έκφραση 
των αγώνων των Ελλήνων για τη Μακεδονία», Πρακτικά Συμποσίου «Ο Μακεδονικός 
Αγώνας», Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου Αίμου και Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, 
Θεσσαλονίκη–Φλώρινα–Καστοριά–Έδεσσα, 28 Οκτωβρίου-2 Νοεμβρίου 1984, ΙΜΧΑ, Θεσ-
σαλονίκη 1987, σ. 1-19. Ελ.Δ. Μπελιά, «Η εκπαιδευτική πολιτική του ελληνικού κράτους 
προς την Μακεδονία και ο Μακεδονικός αγών», Πρακτικά Συμποσίου «Ο Μακεδονικός 
Αγώνας», ό.π., σ. 29-40. 
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δημοδιδάσκαλοι της ευρύτερης περιοχής της Μακεδονίας, τα «στελέχη της 
εθνικής εργασίας» όπως χαρακτηρίζονταν13, πέραν του θρησκευτικού και 
κοινωνικού τους έργου αναλαμβάνουν και καθήκοντα εθνικής αποστολής14. 
Τυπικά το λειτούργημά τους συνίστατο κυρίως στην κάλυψη των εκπαι-
δευτικών αναγκών των αλλόγλωσσων περιοχών της Μακεδονίας που βρί-
σκονταν υπό την τουρκική κατοχή15. Ωστόσο, η αποστολή τους αποκτά πο-
λύ μεγαλύτερη βαρύτητα, εφόσον αναλαμβάνουν να δράσουν πλέον ως ανά-
χωμα στις ποικίλες ξένες προπαγάνδες που αποσκοπούσαν στον προσεται-
ρισμό των σλαβόφωνων, βλαχόφωνων και αλβανόφωνων κατοίκων της16. 

Για να γίνει κατανοητό το πλαίσιο και οι συνθήκες μέσα στις οποίες 
έδρασαν, θα παραθέσουμε το παράδειγμα δύο προσώπων, η δράση των ο-
ποίων παρέμενε άγνωστη μέχρι σήμερα. Αναφερόμαστε στον ιερέα και δη-
μοδιδάσκαλο Χρήστο Μιχ. Παπαμιχαήλ και στο δημοδιδάσκαλο γιο του, 
Σπυρίδωνα Χρ. Παπαχρήστου. Διατηρούμε ακόμα στη μνήμη μας εικόνες 
από το δημοτικό σχολείο Κλεισούρας, όπου η φωτογραφία του δεύτερου 
κοσμούσε το γραφείο του διευθυντή μαζί με άλλες φωτογραφίες δασκάλων 
στα σχολεία της κωμόπολης. Ωστόσο, η σχέση μας με τη συγκεκριμένη προ-
σωπικότητα δεν περιορίστηκε μόνο στην προαναφερόμενη οπτική μνήμη. 
Πολλά χρόνια αργότερα, το καλοκαίρι του 1998, περιήλθε στην κατοχή μας 
και η προσωπική βιβλιοθήκη του Σπυρ. Παπαχρήστου17. Βέβαια, πολλά 
έγγραφα και βιβλία είχαν ήδη καταστραφεί από την υγρασία και την κακή 
χρήση. Μεταξύ των διασωθέντων 32 τετραδίων από τις σπουδές του στο 
Ιεροδιδασκαλείο Σάμου «Η Ανατολή» εντοπίστηκε ένα με χειρόγραφο τίτλο 
«Τετράδιον των Εκθέσεων 1908-1909 Σ. Παπαχρήστου», στο οποίο περιε-

13. Αντ.Θ. Σπηλιωτόπουλος, Σχέδιον Εθνικής Ενεργείας εν Μακεδονία, τύποις εφημε-
ρίδος του «Κράτος», Αθήναι 1903, σ. 23. 

14. Για την προσφορά του κλήρου βλ. Χ.Κ. Παπαστάθης, «Η Εκκλησία και ο Μακε-
δονικός Αγώνας», Πρακτικά Συμποσίου «Ο Μακεδονικός Αγώνας», ό.π., σ. 63-70. Ειρ. 
Χατζηευφραιμίδης, «Η προσφορά της Εκκλησίας στον Μακεδονικό Αγώνα,» Πρακτικά 
Συμποσίου «Ο Μακεδονικός Αγώνας», ό.π., σ. 477-480. 

15. Λ. Σκούρα, «Το Ιεροδιδασκαλείο Σάμου “Η Ανατολή” (1906-1914): Μια εδιαφέ-
ρουσα περίπτωση μη κρατικής εκπαίδευσης στις αρχές του 20ού αιώνα», Επιθεώρηση 
Επιστημονικών και Εκπαιδευτικών Θεμάτων 3 (2000), 159-160. 

16. Η βουλγαρική, σερβική, ρουμανική και αλβανική προπαγάνδα είναι έντονες στη 
Μακεδονία ιδιαίτερα κατά τη δεκαετία 1885-1895 και καταφέρουν ισχυρό πλήγμα στην 
εκπαιδευτική δραστηριότητα. Για τον Μακεδονικό Αγώνα βλ. Κ.Απ. Βακαλόπουλος, Ο 
ένοπλος αγώνας στη Μακεδονία (1904-1908). Ο Μακεδονικός Αγώνας, Ηρόδοτος, Θεσ-
σαλονίκη 1999. 

17. Επί του παρόντος θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τα εγγόνια του για την προθυμία 
τους να μας παραχωρήσουν το αρχείο αυτό, θεωρώντας ορθό ότι η βιβλιοθήκη του παππού 
τους δεν έπρεπε να σαπίσει στα υπόγεια της οικίας του, όπου σωζόταν μετά το θάνατό του. 
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χόταν η αυτοβιογραφία του18. Το κείμενο αυτό και οι πληροφορίες που ο 
ίδιος αναφέρει στα διάφορα έγγραφα και σχέδια εγγράφων του αρκούν για 
να ανασυντεθεί σε γενικές γραμμές η ζωή, το έργο και η εθνική δράση τού 
σπουδαίου αυτού δημοδιδάσκαλου και της οικογένειάς του. 

O ιερέας Χρήστος Παπαμιχαήλ ή Παπαδόπουλος (1856-1929)19 ανέπτυξε 
ενεργό δράση στον Μακεδονικό Αγώνα και αντιστάθηκε σθεναρά κατά των 
βουλγαριζόντων20. Το ιδεολογικό υπόβαθρο των ενεργειών του, οι οποίες 
κορυφώνονται κατά το χρονικό διάστημα 1888-1898 που χρημάτισε δάσκα-
λος σε διάφορες βουλγαρόφωνες κοινότητες, συμπυκνώνεται στην άποψη 
που εκφράζει γι’ αυτόν ο γιος του αναφέροντας: «διδάσκων την εμμονήν εις 
το Οικουμενικόν Πατριαρχείον και τον Ελληνισμόν και παλαίων λυσσωδώς 
κατά των σχισματικών». Στα 1898 χειροτονήθηκε ιερέας από τον τότε μη-
τροπολίτη Καστοριάς Φιλάρετο Βαφείδη21 και συνέχισε την εθνική του δρά-
ση κατά των βουλγαριζόντων. Το στίγμα των ενεργειών του καταγράφεται 
σε ένα περιστατικό που συνέβη στα τέλη Μαρτίου 1901, όταν η βουλγαρική 
Εξαρχία χειροτόνησε στον Μελισσότοπο (παλ. ονομ. Χόλιστα ή Όλιστα)22, 

18. Το αυτοβιογραφικό αυτό κείμενο του Παπαχρήστου παρατίθεται στο τέλος του 
παρόντος άρθρου. Στη μεταγραφή ο χωρισμός του πρωτοτύπου ανά σελίδες δηλώνεται με 
δύο κάθετες γραμμές //. Σε ελάχιστα σημεία χρειάστηκε να χρησιμοποιηθούν τα κριτικά 
σύμβολα < > (προσθήκη λόγω παράλειψης από το γραφέα), [[ ]] (διόρθωση από τον ίδιο το 
γραφέα), ̀  ́ (εναλλακτική γραφή από τον ίδιο το γραφέα). 

19. Στον κοιμητηριακό ναό Αγίου Νικολάου Μελισσοτόπου και στον οικογενειακό τάφο 
σώζεται μαρμάρινος σταυρός με την επιγραφή: ΙΕΡΕΥΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΣ / ΜΑΚΕΔΟ-
ΝΟΜΑΧΟΣ 1903-1908 / ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ / ΕΓΕΝΝΗΘΗ 1857 / ΑΠΕΒ. 7-12-
1930. 

20. Το αρχείο του ιερέα, που αφορούσε στη δράση του κατά την περίοδο του Μακεδο-
νικού Αγώνα, είχε περιέλθει –άγνωστο για ποιο λόγο– στην κατοχή του δημοδιδασκάλου Φ. 
Τσαγκαλίδου από τη Βέροια παρά τις επανηλειμμένες οχλήσεις του γιου του Σπυρίδωνος για 
επιστροφή του με τη μεσολάβηση μάλιστα και του τότε νομάρχη Καστοριάς Π. Γαρέφη στον 
Επιθεωρητή Δημοτικών Σχολείων Βέροιας. Βλ. σχετικά Έγγραφο του Νομάρχη Καστοριάς 
Π. Γαρέφη προς τον συνταξιούχο δημοδιδάσκαλο Σπυρίδωνα Παπαχρήστου, αρ. πρωτ. 
22473, Εν Καστορία 14-12-1960, στη Συλλογή Ν. Σιώκη. 

21. Για το βίο και το έργο του μητροπολίτη Καστοριάς Φιλάρετου Βαφείδη βλ. Εμμ.Η. 
Κουτσιαύτης, Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου και Επίσκοποι Μητροπόλεως Καστοριάς, 
150 χρόνια (1850-2006), έκδ. Ι. Μητροπολιτικού Ναού Καστοριάς, Καστοριά 2006, σ. 138-
142. Του ιδίου, Η ελληνική εκπαίδευση στην Καστοριά το ΙΘ΄ αιώνα (Αρχεία Ιεράς Μητροπό-
λεως), έκδ. Ι. Μητροπόλεως Καστοριάς, Καστοριά 2001, σ. 283-285. Σ.Αν. Σαββίδης, Ο 
Φιλάρετος Βαφείδης, βίος και έργο, Διδακτορική διατριβή, Θεολογική Σχολή ΑΠΘ, Τμήμα 
Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας, Θεσσαλονίκη 2011, σ. 41-61. 

22. Στη στατιστική των βιλαετίων Αδριανούπολης, Μοναστηρίου και Θεσσαλονίκης του 
1878 η Χόλιστα, που υπαγόταν στον καζά Καστοριάς, διέθετε 40 οικίες και κατοικούνταν 
από 150 Βούλγαρους, ενώ σύμφωνα με τον Synvet το ίδιο έτος ο πληθυσμός της ανερχόταν 
στους 900 κατοίκους. Ο Βούλγαρος γεωγράφος και εθνογράφος V. Kǎnčov αναφέρει ότι στα 
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όπως και σε πολλά άλλα σλαβόφωνα χωριά της Καστοριάς και της ευρύτε-
ρης περιοχής της Μακεδονίας, Βούλγαρο ιερέα και οι σχισματικοί κάτοικοι 
ενθαρρυμένοι επιχείρησαν τρεις φορές την κατάληψη των τριών εκκλησιών 
του χωριού. Ο παπα-Χρήστος και άλλοι πατριαρχικοί του χωριού όχι μόνο 
απέτρεψαν την κατάληψη των εκκλησιών, αλλά κατάφεραν να περικυκλώ-
σουν τους σχισματικούς σε μια από τις εκκλησίες που είχαν καταλάβει. 
Μάλιστα, επιχείρησαν να τους σκοτώσουν και κατάφεραν να διαφύγουν μό-
νο με την επέμβαση του τουρκικού στρατού. Στις 23 Μαρτίου 1903, όμως, ο 
ιερέας κλήθηκε από τους Βούλγαρους βοεβόδες Τσακαλάρωφ23 και Πο-
πώφ24, οι οποίοι τον διέταξαν να συλλειτουργήσει με τον βουλγαρίζοντα 

1900 ο οικισμός κατοικούνταν από 390 Βούλγαρους χριστιανούς. Το 1902 ο δημοδιδάσκαλος 
Ηλ. Παπαναστασίου παρέχει την πληροφορία ότι τριάντα από τις εβδομήντα οικογένειες της 
Χόλιστας είχαν αποσκιρτήσει στο βουλγαρικό σχίσμα, παραχωρώντας μάλιστα και μια 
εκκλησία κατ’ αυστηρή διαταγή του Πετρώφ. Βάσει των πληροφοριών ενός στατιστικού 
πίνακα του σαντζακίου Κορυτσάς του έτους 1903, η Χόλιστα κατοικούνταν από 60 οικο-
γένειες/450 κατοίκους, εκ των οποίων 225 ορθόδοξοι και 225 σχισματικοί. Σύμφωνα με μια 
έκθεση του σχολικού επιθεωρητή Καστοριάς Νάλτσα προς το Υπουργείο Εξωτερικών, τo 
1904 ο Μελισσότοπος κατατασσόταν μεταξύ των φανατικών ορθόδοξων κοινοτήτων της 
περιοχής. Ο Brancoff, στα 1905, καταγράφει 536 κατοίκους Βούλγαρους εξαρχικούς και τη 
λειτουργία ενός βουλγαρικού σχολείου με 23 μαθητές και ένα δάσκαλο. Στην εθνολογική 
στατιστική του Χαλκιόπουλου αναφέρεται ότι το χωριό κατοικούνταν από 225 Έλληνες 
ορθόδοξους και από 225 σχισματικούς βουλγαρίζοντες. Στα 1920 ο Milojević καταγράφει 
στην Όλιστα 65 οικίες χριστιανών Σλάβων. Ethnographie des Vilayets d’Andrinople, de 
Monastir et de Salonique, Constantinople 1878, σ. 20. A. Synvet, Les Grecs de l’Empire 
Ottoman, etude statistique et ethnographique, Constantinople 1878, 2me ed., σ. 55. V. Kǎnčov, 
Makedonija. Etnografija i statistika, Sofija 1900, σ. 265. Κώνστας, Ενέργειαι, ό.π., σ. 22. 
ΙΜΜΑ/ΚΕΜΙΤ, Αρχείο Ευάγγελου Κωφού, ΑΥΕ/ΚΥ 1903, Μακεδονικά, Προξενείο 
Μοναστηρίου, Πεζάς προς Ευγενιάδη, 7 Φεβρουαρίου 1903. D.M. Brancoff, La Macédoine et 
sa population chrétienne, Paris 1905, σ. 180-181. Αθ. Χαλκιόπουλος, Η Μακεδονία: 
εθνολογική στατιστική των βιλαετίων Θεσσαλονίκης και Μοναστηρίου, Εν Αθήναις 1910, σ. 
104. Β. Milojević, Južna Makedonija: antropogeografska ispitivanja, Beograd 1920, σ. 19. D. 
Dakin, Ο ελληνικός αγώνας στη Μακεδονία, 1897-1913, ΙΜΧΑ, Θεσσαλονίκη 1996, σ. 226. 
Για τη μετονομασία του οικισμού το 1927 βλ. Υπουργείο Εσωτερικών–Διεύθυνση Τοπικής 
Αυτοδιοικήσεως, Πίναξ μετονομασθεισών Κοινοτήτων και Συνοικισμών του κράτους, Αθήναι 
Ιανουάριος 1929, σ. 36. T.H. Simovski, Naselenite mesta vo Egejska Makedonija, Skopje 
1998, τ. 2, σ. 35. 

23. Για τη ζωή και τη δράση του βοεβόδα Τσακαλάρωφ βλ. Β. Τσακαλάρωφ, Το ημερο-
λόγιο του Ίλιντεν 1901-1903, εισ.–επιμ. Γ. Πετσίβας, Πετσίβα, Αθήνα 2010. 

24. Ο βοεβόδας Ιβάν Ποπώφ ή Ποπκωνσταντίνωφ γεννήθηκε το 1871 στο χωριό Λιάσκι 
της επαρχίας Νευροκοπίου. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στον βουλγαρικό στρατό 
μυήθηκε στην ΕΜΕΟ (Εσωτερική Μακεδονική Επαναστατική Οργάνωση) και στις αρχές του 
1902 του ανατέθηκε η επαναστατική οργάνωση της επαρχίας Καστοριάς εναντίον των 
Τούρκων. Η συνεργασία του με Βούλγαρους βοεβόδες και με σλαβόφωνους εντόπιους ο-
πλαρχηγούς επεκτάθηκε παράλληλα στην περιοχή της Φλώρινας μέχρι και την κεντρική 
Μακεδονία. Έδρασε στην ευρύτερη περιοχή μέχρι και το 1913. Βρέθηκε δολοφονημένος 
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ιερέα και να μνημονεύσει το όνομα του εξαρχικού μητροπολίτη Ιωσήφ25, 
ειδάλλως θα αποκεφαλιζόταν. Αντιμέτωπος με μια τέτοια απειλή ο παπα-
Χρήστος προτίμησε να καταφύγει στην Καστοριά μαζί με την οικογένειά 
του26, όπου παρέμεινε στο εξής ως βοηθός του μητροπολίτη Γερμανού 
Καραβαγγέλη27, υπεύθυνος εθνικών υποθέσεων. Το συμβάν εκείνο επιβε-
βαιώνεται και από δύο επιστολές του Καραβαγγέλη προς τον Οικουμενικό 
Πατριάρχη με ημερομηνία 11 Μαΐου και 3 Ιουνίου 1904 αντίστοιχα, από τις 
οποίες πληροφορούμαστε ότι «εν ώρα νυκτός συλληφθείς ο ορθόδοξος 
ιερεύς Χολίστης παπά Χρήστος ηναγκάσθη υπό τας λόγχας να υπογράψη, εν 
ώρα δε βαθείας νυκτός έφυγεν εκ του χωρίου του, και φιλοξενείται εις την 
Μητρόπολιν» και «ο εκ Χολίστης ιερεύς παπά Χρήστος αφού υπέγραψεν 
τας αναφοράς διά της βίας του κομιτάτου, τη αυτή νυκτί δραπέτευσεν εκ του 
χωρίου του μη ανεχόμενος την προσβολήν και φιλοξενείται εν Καστορία»28. 

στην περιοχή Πασά Μπουνάρ στις 15 Σεπτεμβρίου 1921. L. Miletić, Borbata v Kostursko i 
Okhridsko (do 1904 god.): po spomeni na Ivan Popov, Smile Voĭdanov, Deijan Dimitrov i 
Nikola Mitrev, Materijali za istorijata na makedonskoto osvoboditelno dviženie, kn. III, Sofija 
1926, σ. 1-13, 30-64. 

25. Για τον εξαρχικό μητροπολίτη Ιωσήφ βλ. M. Arnaudov, Ekzarh Iosif i balgarskata 
kulturna borba sled sazdavaneto na Ekzarhijata (1870-1915), Sofija 1940. Του ιδίου, Život i 
dejnost na Ekzarh Josif, Sinodalno Izdatelstvo, Sofija 1965. Βǎlgarski Ekzarh Josif I Dnevnik, 
tekst, komentar i beležki Hr.Temelski, Sofija 1992. 

26. Στις 24 Αυγούστου 1903, λίγο μετά την πυρπόλυση των σχισματικών χωριών της 
περιοχής από τον οθωμανικό στρατό για την εξέγερση του Ίλιντεν, οι κάτοικοι της Χόλιστας 
παρέδωσαν στις αρχές 15 όπλα γκρα και 1 ρεβόλβερ. Ως αντίποινα βουλγαρική συμμορία 50 
κομιτατζήδων έκαψε και πυρπόλησε δύο οικίες, παίρνοντας ως ομήρους δύο άνδρες και δύο 
γυναίκες. Στις 29 του ίδιου μήνα ο Γερμανός Καραβαγγέλης κατά τη λειτουργία που τέλεσε 
στην Κλεισούρα ανέγνωσε στους παριστάμενους σχισματικούς ιερείς και προύχοντες των 
γύρω χωριών –μεταξύ αυτών και της Χόλιστας– συγχωρητική ευχή λόγω επίδειξης μετάνοιας 
για την αποσκίρτηση και τους ζήτησε να ορκιστούν πίστη και αφοσίωση στο Οικουμενικό 
Πατριαρχείο. Μετά τις σχετικές συμβουλές και ενισχυτική διανομή χρημάτων και αλεύρων, 
παρέλαβε από όλους τους εκπροσώπους των σχισματικών χωριών αναφορές αποποίησης του 
σχίσματος και αιτήσεις ανάκλησης των βουλγαροδιδασκάλων. Γ. Πετσίβας (επιμ.), Ι. 
Δραγούμης. Τα Τετράδια του Ίλιντεν, Πετσίβα, Αθήνα 2000, σ. 254, 270, 608. Αλεξανδρίδου, 
Οι απαρχές του Μακεδονικού Αγώνα, ό.π., σ. 102-106. Τσακαλάρωφ, Το ημερολόγιο του 
Ίλιντεν, ό.π., σ. 330, 345-346, 371, 375, 527-528. 

27. Για το βίο και τη δράση του μητροπολίτη Καστοριάς Γερμανού Καραβαγγέλη βλ. 
Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Μετακομιδή των σεπτών λειψάνων του αειμνήστου Μητρο-
πολίτου Καστορίας Γερμανού Καραβαγγέλη, Θεσσαλονίκη 1960. Αρχείο Μακεδονικού Αγώνα 
Πηνελόπης Δέλτα, Απομνημονεύματα Γερμανού Καραβαγγέλη, Γεωργίου Δικωνύμου–Μακρή, 
Παναγιώτη Παπατζανετέα, ΙΜΧΑ, Θεσσαλονίκη 1984. «Επέτειος Μακεδονικού Αγώνα, Γερ-
μανός Καραβαγγέλης, Μητροπολίτης Καστοριάς, ο αρχάγγελος των Κορεστίων» (αφιέρωμα), 
Μακεδονία, 10-10-2010. Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, Γερμανός Καραβαγγέλης ο 
αντάρτης Μητροπολίτης, Θεσσαλονίκη 2010. 

28. Επίσημα έγγραφα, ό.π., σ. 53-56. 
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Από τη θέση αυτή άρχισε και πάλι ενέργειες κατά των βουλγαριζόντων29, 
ορισμένες εκ των οποίων μπορούν να χαρακτηριστούν ακραίες. Για παρά-
δειγμα, έστειλε το σώμα του οπλαρχηγού καπετάν Ζάκα (Γρηγορίου Φα-
ληρέα)30 να πυρπολήσει τις οικίες βουλγαριζόντων οικογενειών στον Μελισ-
σότοπο31, ενώ με τηλεγράφημά του προς τον Χιλμή πασά απέτρεψε στα 

29. Παρά την επισταμένη έρευνά μας στα απομνημονεύματα του Γερμανού Καραβαγγέλη 
και στα αρχεία του ΙΜΧΑ και του ΙΜΜΑ/ΚΕΜΙΤ, κατέστη αδύνατος ο εντοπισμός οποιασ-
δήποτε άλλης λεπτομερούς αναφοράς στον βίαιο εκείνο εκπατρισμό και τη μετέπειτα δράση 
του παπα-Χρήστου. Σε υπόμνημα προς τους πρέσβεις των Μεγάλων Δυνάμεων με ημερο-
μηνία 25 Μαρτίου 1902, το οποίο δημοσιεύθηκε στην αγγλική Κυανή Βίβλο, ο Έλληνας 
πρέσβης στην Κωνσταντινούπολη αναφέρει ένα προγενέστερο περιστατικό που συνέβη στις 
19 Ιανουαρίου εκείνου του έτους, όταν «15 μέλη του κομιτάτου, ένοπλοι και έχοντες επί 
κεφαλής τον διάσημον αρχηγόν Πετρώφ και τον φυγάδα καθηγητήν Χρουπόστην Κρόνζον 
εισήλθον εις το χωρίον Χόλιστα, συνήθροισαν βία τους κατοίκους και απειλούντες αυτούς 
διά θανάτου, τους ηνάγκασαν να ορκισθώσιν, ότι θ’ άφινον τους ολίγους σχισματικούς 
Βουλγάρους να λειτουργήσωσιν εν τη ελληνική ορθοδόξω εκκλησία. Υπό το κράτος του 
τρόμου το επεισόδιον έμεινεν άγνωστον, μόλις δε βραδύτερον ο Έλλην ιερεύς του χωρίου 
διεκοίνωσε το γεγονός εμπιστευτικώς εις την εκκλησιαστικήν του αρχήν». Άλλη μια έμμεση 
αναφορά στον εκτοπισμό εκείνο του ιερέα της Χόλιστας υπάρχει σε έκθεση με ημερομηνία 
24 Μαρτίου 1907, που εστάλη από το μητροπολίτη Καστοριάς Γερμανό Καραβαγγέλη προς 
τον Οικουμενικό Πατριάρχη και την Ιερά Σύνοδο και μεταξύ άλλων αναφέρει την εκδίωξη 
των Ελλήνων ιερέων και την αναγκαστική μετάβασή τους στις μεγαλουπόλεις της ελεύθερης 
Ελλάδας ή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας προς αποφυγή της τρομοκρατίας εκ μέρους των 
βουλγαρικών συμμοριών που λυμαίνονταν την περιοχή. Το έτος εκείνο στη μητρόπολη Κα-
στοριάς φιλοξενούνταν δέκα ιερείς «πρόσφυγες», εκφοβισμένοι από τους φόνους κληρικών 
από το βουλγαρικό κομιτάτο, το οποίο μάλιστα κατήσχε την ακίνητη περιουσία τους και την 
παραχωρούσε στους σχισματικούς. Καζάζης, Η Μακεδονία και τα ελληνικά δίκαια, ό.π., σ. 
219. Γερμανός (Καραβαγγέλης), Μητροπολίτης Καστοριάς, «Έκθεσις του μητροπολίτου 
Καστορίας προς τον Πατριάρχην», Ελληνισμός 10 (1907), 430-447 και Παράρτημα Εκ-
κλησιαστικής Αλήθειας 18 (4 Μαΐου 1907), 277-288. Πρβλ. Απομνημονεύματα Γερμανού 
Καραβαγγέλη. Ο Μακεδονικός Αγών, Μπαρμπουνάκης, Θεσσαλονίκη 1993, σ. 29. 

30. Ο Γρηγόριος Φαληρέας γεννήθηκε το 1873 στο χωριό Πρίπιτσα της μεσσηνιακής 
Μάνης. Συμμετείχε εθελοντικά στην Κρητική Επανάσταση του 1896 και μετά τη φοίτησή του 
στη Σχολή Υπαξιωματικών ροήχθη σε ανθυπολοχαγό του ελληνικού στρατού. Μετά το 
θάνατο του Παύλου Μελά έλαβε μέρος στον Μακεδονικό Αγώνα με το ψευδώνυμο «καπετάν 
Ζάκας» και αγωνίστηκε ως οπλαρχηγός στις περιοχές Γρεβενών, Κοζάνης και Καστοριάς. 
Από τον Μάιο του 1906 είχε διοριστεί αρχηγός των ελληνικών σωμάτων της Πόπολης, του 
γεωγραφικού τμήματος μεταξύ Καστοριάς και Κλεισούρας. Έλαβε μέρος στους βαλκανικούς 
πολέμους και στην προέλαση στη Μικρά Ασία. Μετά την αποστράτευσή του έζησε στην 
Αθήνα μέχρι το θάνατό του το 1937. Βακαλόπουλος, Ο ένοπλος αγώνας στη Μακεδονία, ό.π., 
σ. 219-221, 295-303. 

31. Η επιχείρηση εκείνη πραγματοποιήθηκε στις 22-23 Σεπτεμβρίου 1906, όταν ένα 
σώμα 40 αντρών υπό την ηγεσία του καπετάν Ζάκα επιτέθηκε κατά της Χόλιστας από τρία 
διαφορετικά σημεία με σκοπό την εξόντωση των εξαρχικών του οικισμού. Η επίθεση, 
ωστόσο, απέβη άκαρπη με την έλευση του τουρκικού στρατού από τη Ζαγορίτσανη και το 
Κουμανίτσοβο και διατάχθηκε οπισθοχώρηση. Ο απολογισμός της επιχείρησης ήταν η 
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1906 την αναχώρηση του αρχικομιτατζή Στογιάν Σκέκλιου32 στην Αμερική, 
γιατί είχε σκοτώσει δύο πατριαρχικούς, και στις 28 Ιουλίου 1908 κατάφερε 
να τον δολοφονήσει. Αυτές οι ενέργειες προκάλεσαν την έντονη αντίδραση 
των σχισματικών, με αποτέλεσμα να κατασχεθεί η περιουσία του από τους 
κομιτατζήδες και να παραμείνει άνευ ενορίας μέχρι τον Ιούλιο του 1908, 
εργαζόμενος ως ιερέας της μητρόπολης και δρώντας ως αντάρτης. Μετά την 
Επανάσταση των Νεοτούρκων και την εξαγγελία του νεοτουρκικού συντάγ-
ματος33 και με εντολή του μητροπολίτη επέστρεψε στο χωριό του, όπου, 
όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, βρήκε «ερείπια την περιουσίαν του, υπό 
ουδενός και των στενοτέρων συγγενών αυτού πλησιαζόμενος, διότι τοιαύτη 
ήτο η διαταγή του Βουλγαρικού Κομιτάτου». Η επιστροφή τού γιου του 
Σπυρίδωνα στα 1909 από το Ιεροδιδασκαλείο Σάμου σηματοδοτεί έναν νέο 
από κοινού αγώνα για την απόκτηση μιας εκ των τριών εκκλησιών του Με-
λισσότοπου, τις οποίες είχαν καταλάβει οι εξαρχικοί, γεγονός που επιτεύ-
χθηκε το 1910. Παράλληλα άνοιξαν και ένα σχολείο. Ωστόσο, κανένας από 
τους κατοίκους δεν πλησίαζε από το φόβο των Βούλγαρων κομιτατζήδων 
μέχρι την απελευθέρωση της Μακεδονίας, το 191234. Η δράση τους αυτή 
αποτέλεσε την αφορμή για το χαρακτηρισμό τους ως Μακεδονομάχων από 
μεταγενέστερο πρόεδρο της κοινότητας Μελισσότοπου35. 

πυρπόληση 7 εξαρχικών οικιών και δολοφονία ισάριθμων περίπου στελεχών του βουλ-
γαρικού κομιτάτου. Βακαλόπουλος, Ο ένοπλος αγώνας στη Μακεδονία, ό.π., σ. 220. 

32. Η ταύτιση του προσώπου αυτού κατέστη αδύνατη παρά την επισταμένη έρευνά μας. 
33. Για την Επανάσταση των Νεότουρκων και το νεοτουρκικό Σύνταγμα βλ. Dakin, Ο 

ελληνικός αγώνας, ό.π., σ. 497-523. Γενικό Επιτελείο Στρατού–Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού, 
Ο Μακεδονικός Αγώνας και τα γεγονότα στη Θράκη, Αθήνα 1998, σ. 322-332. Κ.Απ. Βα-
καλόπουλος, Το νεοτουρκικό κίνημα και ο ελληνισμός (1908-1912). Οι ιστορικές καταβολές 
στη Μακεδονία, Ηρόδοτος, Θεσσαλονίκη 2002. 

34. Όλα τα παραπάνω βιογραφικά στοιχεία περιέχονται στο Πιστοποιητικόν του Αρχηγού 
των Ελληνικών ανταρτικών σωμάτων καπετάν Γεωργίου Τσόντου Βάρδα προς την οικογέ-
νεια Παπαχρήστου, εν Αθήναις τη 17η Δεκεμβρίου 1929, στη Συλλογή Ν. Σιώκη. 

35. Πιστοποιητικόν ακτημοσύνης, εν Μελισσοτόπω τη 3η Δεκεμβρίου 1933, στη Συλλογή 
Ν. Σιώκη. Ο παπα-Χρήστος απεβίωσε στις 7 Νοεμβρίου 1929 και στις 29 Δεκεμβρίου 1936 
του απονεμήθηκε το μετάλλιο του Μακεδονικού Αγώνα «διά τας εξαιρετικάς υπηρεσίας του 
εις τον αγώνα τούτον, δι’ ας του ενεγράφη εις την Επετηρίδαν των Μακεδονομάχων 1903-
1909 εις την κατηγορίαν των Οργάνων Πρακτόρων Β΄ τάξεως υπ’ αύξ. αριθ. 2.31». Πρβλ. 
Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Το Μεγάλο Συναξάρι. Αφανείς γηγενείς Μακεδονομάχοι 
(1903-1913), University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2011, σ. 161. Για τη διαδικασία της 
θεσμικής αναγνώρισης των Μακεδονομάχων βλ. Θ. Τσιρώνης, «Οι Μακεδονομάχοι ως ε-
θνικοί ήρωες: η θεσμική τους αναγνώριση (1914-2013)», στο Ά. Καραπάνου (επιμ.), Ήρωες 
των Ελλήνων: Οι καπετάνιοι, τα παλικάρια και η αναγνώριση των εθνικών αγώνων, 19ος-20ός 
αιώνας, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2014, σ/ 109-179. 
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Στον εθνικό αγώνα του παπα-Χρήστου αξιόλογη ήταν και η συμβολή των 
υπόλοιπων μελών της οικογένειας. Ο παπα-Χρήστος και η σύζυγός του 
Σουλτάνα είχαν πέντε παιδιά. Τον Θωμά (γενν. 1883), τον Παντελή (γενν. 
1887) και τον Στέφανο (γενν. 1896)36, οι οποίοι εργάστηκαν αργότερα ως 
μάγειρες στην Αμερική37, καθώς επίσης τον Σπυρίδωνα (γενν. 1887)38 και 
τη Θεοδότα (γενν. 1892), παντρεμένη με τον Παντελή Δαφίνκα στον 
Μελισσό-τοπο. Από αυτά ο δεκατετράχρονος τότε Παντελής έφυγε το 1901 
από την Καστοριά, όπου διέμενε η οικογένεια Παπαχρήστου εξαιτίας των 
καταδιώ-ξεων των Βουλγάρων, και πήγε να εργαστεί στο θείο του στην 
Κωνσταντι-νούπολη. Το 1905, όμως, λογομάχησε με το θείο του και 
αποφάσισε να πάει στη Ρουμανία. Κατά τη διέλευσή του από τη Βουλγαρία 
συνελήφθη από το Βουλγαρικό Κομιτάτο και φυλακίστηκε για πέντε μήνες. 
Εκεί τον μύησαν σε μια συμμορία Βούλγαρων κομιτατζήδων με αρχηγό το 
βοεβόδα Κούζο Ποπντίνωφ39 από το χωριό Οξυά (παλ. ονομ. 
Βουλγαρομπλάτσι) Καστοριάς και τον έστειλαν να δολοφονήσει τον ίδιο τον 
πατέρα του. Αφού η συμμορία έφτασε στην περιοχή της Καστοριάς, ο 
Παντελής κατάφερε κρυφά να έρθει σε επαφή με το θείο του Κυριάκο 
Γούλιο και τον παρακάλεσε να ειδο-ποιήσει τον πατέρα του για όσα 
επρόκειτο να συμβούν. Πράγματι, ο Γούλιος μετέβη στο Μαυροχώρι και με 
τον έμπιστό τους Σπύρο Χαντζή τού διαβί-βασε ό,τι του είχε πει ο ανιψιός 

36. Στον κοιμητηριακό ναό Αγίου Νικολάου Μελισσοτόπου και στον οικογενειακό τάφο 
σώζεται μαρμάρινη πλάκα με την επιγραφή: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΕΓ. 1898 ΑΠ. 
1988. 

37. Κατά τη μετεγκατάστασή τους στην Αμερική άλλαξαν όλοι το επίθετό τους σε 
Pappas. 

38. Σε αντίγραφο της απόφασης συνταξιοδότησής του από το Ελεγκτικό Συνέδριο με 
ημερομηνία 13 Φεβρουαρίου 1940 αναφέρεται ως έτος γεννήσεώς του το 1887, το οποίο 
επιβεβαιώνεται και από παλαιότερο (1921) πιστοποιητικό γεννήσεως της Κοινότητας 
Χολίστης. Αντίθετα, στην αυτοβιογραφία παραθέτει ο ίδιος το έτος 1889, ενώ στην 
οικογενειακή μερίδα του Δήμου Κλεισούρας καταγράφεται το έτος 1890. 

39. Ο Κούζο Ποπντίνωφ γεννήθηκε το 1875 στην Οξυά Καστοριάς και αυτοκτόνησε για 
να μη συλληφθεί σε ενέδρα του τουρκικού στρατού στον Πολυκέρασο, στις 18 Νοεμβρίου 
1907. Συμμετείχε στην κατάληψη της Κλεισούρας από τις βουλγαρικές τσέτες κατά την 
εξέγερση του Ίλιντεν, στις 23 Ιουλίου 1903. Με δικές του ενέργειες και με την πλαστο-
γράφηση επιστολών δολοφονήθηκε ο Πισοδερίτης ιερέας Παπασταύρος Τσάμης τον Αύ-
γουστο του 1906. «Kuzo Pop Dinov», Iljustracija Ilinden, 2.4 (14), Mart 1929, 12. L.T. 
Kiselinčev, «Doplnitelni dani po otkrivane šifra na atiniskija grcki vrhoven revoljucionen 
komitet ot Kosturskite rajonni vojvodi Pando Kljašev i Atanas Kršakov», Iljustracija Ilinden, 
2.2 (122), Fevruari 1941, 11-12. Hr. Siljanov, Osvoboditelnite borbi na Makedonija, t. 1 
Ilindenskoto vazstanie, Sofija 1983, σ. 301-307. Ειρ.Ι. Χατζηεφραιμίδης, «Η “κένωση” του 
ελληνικού κλήρου: Η περίπτωση του παπα-Σταύρου Τσάμη», στο Ο παπα-Σταύρος Τσάμης, 
ό.π., σ. 17-79. 
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του Παντελής. Έτσι, ο παπα-Χρήστος με τον μητροπολίτη Γερμανό 
Καραβαγγέλη ήρθαν σε συνεννόηση με τον Τούρκο έπαρχο και τον 
στρατιωτικό διοικητή της Καστοριάς και αμέσως στάλθηκε τουρκικό 
απόσπασμα στον Μελισσότοπο. Εν τω μεταξύ ο Παντελής προ-σποιήθηκε 
ότι ήταν άρρωστος και έτσι η συμμορία αναχώρησε για το Πο-λυκέρασο, 
όπου θα τον περίμενε σε μια οικία–κρύπτη. Το τουρκικό από-σπασμα 
έφτασε στον Μελισσότοπο και στο έρημο σπίτι της οικογένειας 
Παπαχρήστου συνέλαβε τον Παντελή, ο οποίος αμέσως υπέδειξε στον καβά-
ση40 της μητρόπολης την κρύπτη της συμμορίας. Δυο στρατιώτες συνόδευ-
σαν τον συλληφθέντα στην Καστοριά και το υπόλοιπο απόσπασμα κατευ-
θύνθηκε στο Πολυκέρασο, όπου μετά από συμπλοκή πυρπόλησε το σπίτι 
στο οποίο βρισκόταν η συμμορία. Μετά από τετραήμερη κράτηση στην 
αστυνομία Καστοριάς για λόγους προφύλαξης, ο Παντελής φυγαδεύτηκε 
στην Αμερική εφοδιασμένος με τουρκικό διαβατήριο, αλλά κατηγορήθηκε 
ότι συμμετείχε στη δολοφονία των ένθερμων ιδεολόγων Ελλήνων συγχω-
ριανών του Κοσμά Πάποβα και Γεώργιου Κύρου41 από βουλγαρίζοντες που 
επιδίωκαν να αμαυρώσουν την εθνική δράση της οικογένειάς του. Σε μια 
προσπάθεια απόσεισης των κατηγοριών εναντίον του αδελφού του, ο Σπυρί-
δων Παπαχρήστου γράφει περίπου στα 1939 προς τον τότε νομάρχη Φλώρι-
νας ότι «ο αδελφός μου […] δεν ευρίσκετο εις το χωρίον μας κατά την δο-
λοφονίαν των εθνικών μαρτύρων ομοχωρίων μας. […] Άλλως εάν συνέ-
βαινε τοιούτον τι, η μόνη παρηγορία της οικογενείας μου θα ήτο να έπιπτε 
διάτρητο το σώμα του υπό τας ελληνικάς πατρικάς και αδελφικάς σφαί-
ρας»42. 

Ο Σπυρο-δάσκαλος, όπως συνήθιζαν να τον αποκαλούν στις περιοχές της 
Καστοριάς όπου δίδαξε, γεννήθηκε στο χωριό Μελισσότοπος στις 6 Σε-
πτεμβρίου 1887. Ήταν εγγονός του ιερέα Μιχαήλ Παπαμιχαήλ και της 
Μασόης (το γένος Γούλιου) και, όπως προαναφέρθηκε, γιος του ιερέα 
Χρήστου Παπαμιχαήλ ή Παπαδόπουλου, από τον οποίο έφερε έκτοτε και το 
επώνυμο Παπαχρήστου43. Το επίσημο, όμως, επώνυμο της οικογένειας ήταν 

40. Πρόκειται για το σωματοφύλακα του μητροπολίτη Γερμανού Καραβαγγέλη. 
41. Πρόκειται για τους προκρίτους του Μελισσοτόπου Γεώργιο Κύρου και Κοσμά Παπά 

Βασιλείου, που δολοφονήθηκαν από τη συμμορία του βοεβόδα Κούζο Ποπντίνωφ στις 9 
Φεβρουαρίου 1906. Επίσημα έγγραφα, ό.π., σ. ιδ΄-ιε΄. 

42. Άτιτλο χειρόγραφο σχέδιο εγγράφου του δημοδιδάσκαλου Σπυρίδωνος Παπαχρήστου 
προς το νομάρχη Φλωρίνης, περίπου 1939, στη Συλλογή Ν. Σιώκη. 

43. Την εποχή εκείνη οι εξ ιερατικών οικογενειών προερχόμενοι συνήθιζαν να φέρουν ως 
επίθετο το όνομα του γονέα τους με το πρόθεμα παπα-. Εξάλλου και ο Χρήστος Παπαδό-
πουλος έφερε ως επώνυμο το όνομα του ιερέα πατέρα του Μιχαήλ ή Παπαμιχαήλ. 

 



154 Βαλκανικά  Σύμμεικτα 16 (2005-2014) 

Παπαδόπουλος, όπως φαίνεται από το αντίγραφο απολυτηρίου στρατού44 
του Στρατολογικού Γραφείου Φλώρινας με ημερομηνία 1939 και από το έγ-
γραφο τύπου διαβατηρίου με το οποίο μετέβη στην Αμερική τον Αύγουστο 
του 1921. 

Ο Σπυρίδων Παπαχρήστου από το 1898 μέχρι το 1905 παρακολούθησε 
μαθήματα στις επτά τάξεις του ελληνικού σχολείου Καστοριάς45. Κατά το 
σχολικό έτος 1905-1906 και μετά από εισιτήριες εξετάσεις εγγράφηκε στις 
17 Δεκεμβρίου 1905 στην Α΄ τάξη του Ιεροδιδασκαλείου της Αποκαλύψεως 
στην Πάτμο46, μετά από πρόταση του μητροπολίτη Γερμανού Καραβαγ-
γέλη47, ο οποίος τον προόριζε για το λειτούργημα του ιερέα, καθώς οι ιερα-
τικές σχολές προετοίμαζαν πεπαιδευμένους ιερείς, οι οποίοι ασκούσαν πα-
ράλληλα και το διδασκαλικό λειτούργημα για την προώθηση της ελληνορ-
θόδοξης παιδείας48. Μία επιστολή που έστειλε στις 13 Σεπτεμβρίου 1908 
προς τον πρόεδρο του Συλλόγου προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμά-

44. Σε αυτό αναφέρεται ως ημερομηνία γέννησης του Σπυρίδωνα το έτος 1887. Βλ. 
υποσημ. 38. 

45. Για τα εκπαιδευτήρια της Καστοριάς βλ. Π. Τσαμίσης, Η Καστοριά και τα μνημεία 
της, Αθήναι 1940, σ. 71-86. Π. Ζάττας, Σχολεία, διδάσκαλοι, λόγιοι της τουρκοκρατούμενης 
Καστοριάς, Καστοριανή Εστία, Καστοριά 1996, σ. 17-20. Εμμ.Η. Κουτσιαύτης, Η ελληνική 
εκπαίδευση στην Καστοριά το ΙΘ΄ αιώνα (Αρχεία Ιεράς Μητροπόλεως), Ιερά Μητρόπολις 
Καστοριάς, Καστοριά 2001, σ. 39 κ.εξ. 

46. Περί του Ιεροδιδασκαλείου της Αποκαλύψεως στην Πάτμο βλ. Λ. Σκούρα, «Το 
Ιεροδιδασκαλείο της Αποκαλύψεως 1900-1906. Η προσπάθεια για αναβίωση της ιστορικής 
Πατμιάδος Σχολής», Μακεδνόν 7 (Φθινόπωρο 2000), 217-234 και Αικ. Ρώσσιου, Εκ-
κλησιαστικές Σχολές στην Ελλάδα μετά την Εθνική Παλιγγενεσία. «Η περίπτωση των Ιερατικών 
Σχολών Σάμου (1875-1929)», Διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Πατρών, Παιδαγωγικό 
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πάτρα 2013, σ. 172-230. 

47. Στο Ιεροδιδασκαλείο Πάτμου μετέβη μαζί με τον Κυριάκο Παπαδημητρίου από την 
Κορησό Καστοριάς στις 17 Δεκεμβρίου 1905, όπως ο ίδιος γράφει στην αυτοβιογραφία του, 
και αφού υπέστη τις πρέπουσες γραπτές και προφορικές εξετάσεις παρακολούθησε τα 
μαθήματα της Α΄ τάξης. Στο αρχείο του σώζεται και το απολυτήριό του. Βλ. και Περ. Βα-
κουφάρης, «Οι δάσκαλοι της Κλεισούρας. Σπύρος Παπαχρήστος. Ο επιστήμονας», 
Κλεισούρα, φ. 11 (Δεκέμβριος 1988). Για τον Κυριάκο Παπαδημητρίου και τη διδασκαλική 
σταδιοδρομία του βλ. Α. Βήτα [Τ. Βαφειάδης], Η ελληνική παιδεία στην Κορησό, Σύλλογος 
των Απανταχού Κορησιωτών Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Γεώργιος», Θεσσαλονίκη 1992, σ. 56, 
60-66. 

48. Δεδομένου ότι εκ των 89 συνολικά μαθητών του Ιεροδιδασκαλείου οι 59 ήταν 
ελληνόφωνοι, οι 22 τουρκόφωνοι, οι 2 αρμενόφωνοι και οι υπόλοιποι 6 είχαν «ως μητρικήν 
γλώσσαν την λεγομένην “μακεδονικήν”», κύρια μέριμνα του Συλλόγου Καθηγητών απο-
τελούσε, σύμφωνα με μια λογοδοσία του 1909, η γλωσσική εξομοίωση των μαθητών και η 
εξοικείωσή τους με την ελληνική, «την αθάνατον και πάγκαλον γλώσσαν των προγόνων, δι’ 
ης τα ύψιστα και δυσπρόσιτα διανοήματα εξηνέχθησαν και δι’ ης εκηρύχθη ανά τον κόσμον 
σύμπαντα, υμνήθη και υμνείται η θειοτάτη χριστιανική θρησκεία και εγράφη όλως θεο-
πρεπώς το θείον Ευαγγέλιον». Ρώσσιου, Εκκλησιαστικές Σχολές, ό.π., σ. 235. 
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των49 Μάρκο Δραγούμη μας επιτρέπει να συμπεράνουμε τη συμβολή τού 
τελευταίου στην εισαγωγή του Παπαχρήστου στο ιεροδιδασκαλείο ως υπό-
τροφου. Σε αυτή, ευχαριστώντας τον για τις ήδη αποδοθείσες ευεργεσίες, 
αναφερόταν στο προνοιακό έργο του Συλλόγου στη Μακεδονία και ζητούσε 
την εκ νέου συνδρομή του, καθώς η οικονομική του αδυναμία, λόγω απο-
ρίας του πατέρα του, δεν του επέτρεπε να προβεί στην αντικατάσταση των 
φθαρμένων ειδών της αποσκευής του (καλύμματα προσκεφαλιών, σεντόνια, 
πουκάμισα, εσώρουχα, περικνημίδες, ευμαρίδες, υποδήματα, ομπρέλα, περι-
σκελίδα), που εκ του κανονισμού του ιεροδιδασκαλείου όφειλαν να έχουν οι 
μαθητές50. Το καλοκαίρι του 1906 ακολούθησε την αποστολή μεταφοράς 
του ιεροδιδασκαλείου από την Πάτμο στη Σάμο και την προσωρινή του 
εγκατάσταση στη Μαυρογένειο Επαγγελματική Σχολή στην περιοχή Μαλα-
γάρι έξω από το Βαθύ51. Από τα προχειρογραμμένα στα τετράδια του μαθη-
τή τότε Σπυρ. Παπαχρήστου εβδομαδιαία προγράμματα του ιεροδιδα-
σκαλείου μπορούμε να συμπεράνουμε ότι είχε διδαχθεί σε ικανοποιητικό 
βαθμό τα εξής μαθήματα: Ελληνικά, Φιλοσοφία, Έκθεση, Μεθοδολογικές 
και Διδακτικές Ασκήσεις, Τουρκικά, Θρησκευτικά (Ερμηνεία, Δογματική, 

49. Ο Σύλλογος προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων ιδρύθηκε στις 30 Απριλίου 
1869 με βασιλικό διάταγμα του Γεωργίου Α΄ και απώτερο σκοπό την αρωγή «των απανταχού 
ομογενών υπέρ της διαδόσεως των Ελληνικών γραμμάτων», όπως χαρακτηριστικά έγραφε 
προς τον υπουργό Εξωτερικών Θ. Δεληγιάννη ο πρώτος πρόεδρος του Συλλόγου Αλέξανδρος 
Γ. Σούτζος. Κύριο μέλημά του υπήρξε η προαγωγή της ελληνικής παιδείας στις υπόδουλες 
ελληνικές κοινότητες «από του Δυρραχίου μέχρι της Τραπεζούντος και από της Κρήτης μέχρι 
του Αίμου και πέραν αυτού μέχρι του Δουνάβεως και των Καρπαθίων», όπου το ελληνικό 
στοιχείο αποτελούσε στόχο και εύκολη λεία των εχθρών του ελληνισμού. Για την ίδρυση του 
Συλλόγου και τη δράση του βλ. Ο εν Αθήναις Σύλλογος προς Διάδοσιν των Ελληνικών 
Γραμμάτων, Η δράσις του Συλλόγου κατά την εκατονταετίαν 1869-1969, Αθήναι 1970. Γ. 
Ζωγραφάκης, «Ο εν Αθήναις Σύλλογος προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων και η 
Μακεδονία», Μακεδονική Ζωή 66 (Νοέμβριος 1971), 20-21. Ελ. Μπελιά, «Ο Σύλλογος προς 
Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων παράγων και φορέας εκπαιδευτικής πολιτικής 1869-
1886», Δελτίον του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Νεώτερου Ελληνισμού 3 (2003), 141-
186. Σ. Τάχου-Ηλιάδου–Α. Ανδρέου, «Από το Σύλλογο προς διάδοσιν των Ελληνικών 
Γραμμάτων (1869) στη Μακεδονική Εκπαιδευτική Εταιρεία (1925): Η παρέμβαση των 
ιδιωτικών σωματείων στην εκπαίδευση του μακεδονικού χώρου», Πρακτικά Επιστημονικού 
Συμποσίου «Η ελληνική παιδεία από τον 18ο ως τον 20ό αι. Ερευνητικές συνιστώσες», Πα-
νεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Παιδαγωγική Σχολή, Φλώρινα 2005, σ. 301-329. 

50. Ρώσσιου, Εκκλησιαστικές Σχολές, ό.π., σ. 253-254, 264-268, 881-885. 
51. Η εξεύρεση κατάλληλου κτηρίου για την εγκατάσταση του Ιεροδιδασκαλείου στη 

Σάμο ήταν ένα από τα βασικά προβλήματα. Οι προτάσεις περί της Μονής της Αγίας Ζώνης, 
του κτηρίου των δικαστηρίων ή του κτηρίου του νοσοκομείου απορρίφθηκαν αμέσως καθώς 
θεωρήθηκαν ακατάλληλα. Βλ. Σκούρα, Το Ιεροδιδασκαλείο Σάμου, ό.π., σ. 156-158. Του 
ιδίου, Το Ιεροδιδασκαλείο της Αποκαλύψεως, ό.π., σ. 231-232. Ρώσσιου, Εκκλησιαστικές 
Σχολές, ό.π., σ. 192-230. 
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Ρητορική, Ανάγνωση Πατέρων και Εκκλησιαστικό Δίκαιο), Παιδαγωγικά, 
Φυσική, Μαθηματικά και Γεωπονία, Ιστορία και Γεωγραφία, Ανθρωπο-
λογία, Καλλιγραφία και Ιχνογραφία, Ωδική, Εκκλησιαστική Μουσική, 
Γυμναστική και Υγιεινή52. 

Από το Ιεροδιδασκαλείο Σάμου «Η Ανατολή»53 αποφοίτησε στις 30 Ιου-
νίου 1909 με βαθμό «λίαν καλώς 8 και 50/62» και ανέλαβε υπηρεσία στις 
κωμοπόλεις της Καστοριάς Κορησό (παλ. ονομ. Γκόρεντση) και Άργος Ορε-
στικό (παλ. ονομ. Χρούπιστα)54, στις οποίες αγωνίστηκε, όπως γράφει, «όχι 
μόνον ως διδάσκαλος, αλλά και ως εθνικός απόστολος κατά των διαφόρων 
ξένων προπαγανδών, αίτινες ευρίσκονται ήδη εις την δύσιν των, και τούτο 
αποδοτέον μόνον εις ημάς τους διδασκάλους, οίτινες με την εθνικήν πα-
νοπλίαν οπλισμένοι εκηρύττομεν από του άμβωνος το ευαγγέλιον της ελευ-
θερίας και της εθνικής αποκαταστάσεως την ελπίδα, μη υποχωρήσαντες προ 
της διστόμου βουλγαρικής τε και τουρκικής μαχαίρας, αλλ’ επιμένοντες 
μόνον εις το καθήκον και εις τούτο μόνον αποβλέποντες»55. 

Οι κίνδυνοι που εγκυμονούσε εκείνη την εποχή το επάγγελμα οδηγούσαν 
πολλούς από τους δάσκαλους στην απογοήτευση και την απομάκρυνση από 
την περιοχή της Μακεδονίας και ακόμη περισσότερους ευφυείς και δρα-

52. Διευθυντής του Ιεροδιδασκαλείου Σάμου «Ανατολή» και καθηγητής των ανωτέρων 
θρησκευτικών μαθημάτων κατά την χρονική περίοδο 1907-1908 ήταν ο αρχιμανδρίτης 
Θεολόγος Παρασκευαΐδης, υποδιευθυντής και καθηγητής εκκλησιαστικής μουσικής, θρη-
σκευτικών και ελληνικών μαθημάτων ο Ιωάννης Κουκούλης, καθηγητής των παιδαγωγικών 
και των μαθηματικών ο Κυριάκος Σταυριανός, των φιλολογικών οι Εμμανουήλ Πολυζωΐδης 
και Ιω. Γιαννικάκης, των τεχνικών μαθημάτων ο Αλεξ. Ντάνιας, της γεωπονίας ο Πάτροκλος 
Ιωαννίδης, της τουρκικής ο Ιορδάνης Παπαδόπουλος και ιατρός και καθηγητής της υγιεινής ο 
Δημ. Δάπλης. Την περίοδο εκείνη το ιεροδιδασκαλείο είχε 78 τροφίμους μαθητές, εκ των 
οποίων οι 17 ανήκαν στη Δ΄ και ανώτατη τάξη, οι 17 στη Γ΄, οι 28 στη Β΄ και οι 15 στην Α΄. 
Περ. Ξενοφάνης, Σύγγραμμα περιοδικόν του Συλλόγου των Μικρασιατών «Ανατολής», τ. 5 
(1906), 219-220. Ρώσσιου, Εκκλησιαστικές Σχολές, ό.π., σ. 326-342, 400-419. 

53. Περί του Ιεροδιδασκαλείου Σάμου «Η Ανατολή» βλ. «Το εν Σάμω Ιεροδιδασκαλείον 
“Η Ανατολή”», Μικρασιατικόν Ημερολόγιον 3 (1909), 150-155. Σκούρα, Το Ιεροδιδασκαλείο 
Σάμου, ό.π. Ρώσσιου, Εκκλησιαστικές Σχολές, ό.π., σ. 231-472. 

54. Βακουφάρης, «Οι δάσκαλοι», ό.π. Στο Άργος Ορεστικό υπήρχαν ρουμανικό σχολείο, 
που ιδρύθηκε το 1881 από τους ρουμανίζοντες Γραμμουστιάνους Βλάχους και λειτούργησε 
μέχρι το 1940, και βουλγαρικό σχολείο που λειτούργησε από το 1883 μέχρι το 1912. M.V. 
Cordescu, Istoricul şcoalelor române din Turcia, Sofia şi Turtucaia din Bulgaria şi al 
Seminariilor de limba română din Lipsca, Viena şi Berlin, Bucureşti 1906, σ. 87-88. Zl. 
Karatanasov, Čerkovno učilišnata Borba (1868-1903 g.), Mmaterijali iz Minaloto na 
Kostursko, No 1, Sofija 1935, σ. 34. 

55. Αίτησις του Σπυρίδωνος Παπαχρήστου δημοδιδασκάλου και διευθυντού Δημοτ. 
Σχολείου Κλεισούρας υποδιοικήσεως Καστοριάς Νομού Φλωρίνης περί διαβαθμίσεώς του 
προς τον Πρόεδρον της Βουλής, εν Κλεισούρα τη 7η Νοεμβρίου 1924, στη Συλλογή Ν. 
Σιώκη. 
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στήριους νέους να αποφεύγουν να το προτιμήσουν, γεγονός που αποτελούσε 
μεγάλο κίνδυνο όχι μόνο για την εκπαίδευση, αλλά και για τα εθνικά συμ-
φέροντα. Σε συνέλευση επιφανών προσωπικοτήτων της Θεσσαλονίκης, που 
συγκλήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 1909 μετά από πρόσκληση του μητρο-
πολίτη Αλεξάνδρου, αποφασίστηκε η ίδρυση της Επικούρου των εν Μακε-
δονία διδασκάλων Εταιρείας. Σκοπός της ίδρυσής της ήταν, όπως αναγρά-
φεται στην αιτιολογική έκθεση, «ν’ ανυψώση το επάγγελμα του Έλληνος 
διδασκάλου εις την εμπρέπουσαν αυτώ εν Μακεδονία θέσιν και θέλει προς 
τούτο να εξασφαλίση υλικά πλεονεκτήματα υπέρ των εν Μακεδονία 
διδασκάλων δυνάμενα να ενισχύσωσι μεν και τους νυν εργαζομένους εις το 
υψηλόν αυτών έργον, να προσελκύσωσι δε εις αυτό και νέους με δύναμιν 
και έρωτα προς το επάγγελμα και να προσηλώσωσιν αυτούς εις την ενταύθα 
υπηρεσίαν»56. 

Το φθινόπωρο, λοιπόν, του 1909 ο νεαρός δάσκαλος ανέλαβε καθήκοντα 
δημοδιδάσκαλου στην κοινότητα Κορησού57, «ένθα ωργίαζε η βουλγαρική 
προπαγάνδα», σύμφωνα με όσα αναφέρει σε κείμενό του ο ίδιος. Σε υπόμνη-
μά του προς το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο Καστοριάς αναφέρει χαρακτη-
ριστικά: «Επί διετίαν επάλαιον με το περίστροφον ανά χείρας κηρύττων 
παντού και πάντοτε το εθνικόν ευαγγέλιον, χωρίς να φοβηθώ τας δολοφο-
νικάς ενέδρας των Βουλγάρων κομιτατζήδων και τας οποίας πλειστάκις 
διέφυγον»58. Τρεις φορές συνελήφθη από το νεοτουρκικό κομιτάτο ως επα-
ναστάτης και με εισήγηση της βουλγαρικής μερίδας εγκλείστηκε στις φυ-
λακές της Κορυτσάς, απ’ όπου όμως δραπέτευσε και για τρεις μήνες κρυ-
βόταν στο ελληνικό προξενείο Μοναστηρίου μέχρι την απελευθέρωση του 
1912. Στα 1913 σε συνεργασία με τα διάφορα στρατιωτικά αποσπάσματα 
της περιοχής Καστοριάς ανέλαβε την εκκαθάριση από τους Βούλγαρους59. 

56. Κανονισμός της Επικούρου των εν Μακεδονία Ελλήνων διδασκάλων Εταιρείας, 
Θεσσαλονίκη τη 19η Μαρτίου 1909, σ. 6. 

57. Ο Σπ. Παπαχρήστου διατέλεσε δάσκαλος στην Κορησό κατά τα σχολικά έτη 1909-
1910 και 1910-1911 και στη συνέχεια διορίστηκε στην Κλεισούρα. Βήτα, Η ελληνική παιδεία, 
ό.π., σ. 56. Ν.Γ. Δασκαλάκης, Η Κορησός στη διαδρομή του χρόνου, Θεσσαλονίκη 2006, σ. 
106. 

58. Υπόμνημα Σπυρίδωνος Παπαχρήστου δημοδιδασκάλου Κλεισούρας κατά της υπ’ 
αριθμ. 7 ε.έ. αποφάσεως του Εποπτικού Συμβουλίου Καστορίας περί μεταθέσεώς του εις το 
σχολείον Κορησού προς το Εκπαιδευτικόν Συμβούλιον, εν Κλεισούρα τη 4η Μαΐου 1937, στη 
Συλλογή Ν. Σιώκη. Για το βουλγαρικό σχολείο στην Κορησό, που λειτουργούσε από τα τέλη 
του 19ου αι. μετά τον ατυχή Ελληνοτουρκικό Πόλεμο (1897) και το 1905 διεθετε 37 μαθητές, 
βλ. Brancoff, La Macédoine, ό.π., σ. 182-183. Δασκαλάκης, Η Κορησός, ό.π., σ. 129-132. 

59. Η δράση των βουλγαριζόντων στην ευρύτερη περιοχή της Καστοριάς διαφαίνεται 
ξεκάθαρα από τις πολυάριθμες ανταποκρίσεις στις εφημερίδες του Βογατσιώτη Ι. Κούσκουρα 
Αλήθεια και Νέα Αλήθεια από το 1903 μέχρι το 1913. 
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Από το 1913 μέχρι το 1915 υπηρέτησε ως δημοδιδάσκαλος οκτώ μήνες στην 
Κλεισούρα και δύο χρόνια στον Μελισσότοπο. Η πρώτη αυτή παραμονή του 
στην Κλεισούρα υπήρξε και η αφορμή της γνωριμίας του με την Κλεισου-
ριώτισσα μετέπειτα σύζυγό του Ιφιγένεια Βασ. Γκόγκου (1895-1982), με την 
οποία και απέκτησε τέσσερα παιδιά, τον Αντώνη (1919-1994)60, τον Χρήστο 
(1923-1975)61, τη Μαριάνθη (1925-1997) και τον Κωνσταντίνο (1930-
1994).  

Από το 1915 μέχρι το 1929 υπηρέτησε στα δημοτικά σχολεία αρρένων 
και θηλέων της Κλεισούρας62, με μια μικρή διακοπή κατά το σχολικό έτος 
1922-1923, όταν μετατέθηκε για τρεις μήνες στο διτάξιο δημοτικό σχολείο 
Λιθιάς (παλ. ονομ. Κουμανίτσοβο), αλλά και κατά το σχολικό έτος 1921-
1922, καθώς τον Αύγουστο του 1921 μετέβη για έναν ολόκληρο χρόνο στην 
Αμερική για να συναντήσει τα εκεί εγκατεστημένα αδέρφια του63. 

Η επιχειρηθείσα γλωσσική και εκπαιδευτική μεταρρύθμιση (1917-1920) 
είχε θέσει μεταξύ των σκοπών της και τον γλωσσικό εξελληνισμό των 
ξενόφωνων πληθυσμών που είχαν περιέλθει στην ελληνική επικράτεια μετά 
τους βαλκανικούς πολέμους του 1912-1913 και την επέκταση των ελλη-
νικών συνόρων64. Τον Σεπτέμβριο του 1915 και κατά την επανατοποθέτησή 
του στο τριτάξιο δημοτικό σχολείο Κλεισούρας βρέθηκε αντιμέτωπος με 
τους ρουμανίζοντες Βλάχους. Το ρουμανικό σχολείο Κλεισούρας65 αριθ-

60. Ο Αντώνιος Παπαχρήστου συνελήφθη το 1944 στη συνοικία της Παναγίας Φανε-
ρωμένης στη Θεσσαλονίκη και μεταφέρθηκε στη Γερμανία, όπου παρέμεινε φυλακισμένος 
και εργαζόμενος σε καταναγκαστικά έργα στις φυλακές Μονάχου μέχρι τον Αύγουστο του 
1946. 

61. Ο Χρήστος Παπαχρήστου μετά από τις σπουδές του στο Παιδαγωγικό Φροντιστήριο 
Καστοριάς και τη λήψη του πιστοποιητικού ικανότητας διδασκαλίας στα ελληνικά σχολεία 
του κράτους στα 1944, αναχώρησε για την Αμερική, όπου εγκαταστάθηκε μόνιμα. 

62. Για την ίδρυση και τη λειτουργία των εκπαιδευτηρίων της Κλεισούρας βλ. Ν.Δ. 
Σιώκης, Η πνευματική κίνηση και ζωή στη Δυτική Μακεδονία: η Κλεισούρα κατά τον 
19ο αιώνα επί τη βάσει ανέκδοτων εκκλησιαστικών κωδίκων, εγγράφων και λοιπών πηγών, 
Διδακτορική διατριβή, Θεολογική Σχολή ΑΠΘ, Τμήμα Ποιμαντικής & Κοινωνικής 
Θεολογίας, Θεσσαλονίκη 2010, σ. 201-255. 

63. Πίναξ εμφαίνων τον διά των συνημμένων εγγράφων αποδεικνυόμενον χρόνον 
υπηρεσίας του Σπυρίδωνος Παπαχρήστου δημοδιδασκάλου του Δημοτικού Σχολείου Θηλέων 
Κλεισούρας <Καστοριάς>, εν Κλεισούρα τη … Οκτωβρίου 1929, στη Συλλογή Ν. Σιώκη. 

64. Π.Γ. Ράπτης, Οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις του Μεσοπολέμου στην Ελλάδα (1917-
1940), Διδακτορική διατριβή, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, 
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών, Αθήνα 1997, σ. 219 κ.εξ. 

65. Το ρουμανικό σχολείο Κλεισούρας ιδρύθηκε το 1868 από τον πράκτορα της ρου-
μανικής προπαγάνδας Απόστολο Μαργαρίτη από την Αβδέλλα Γρεβενών και καταστράφηκε 
από πυρκαγιά τον Φεβρουάριο του 1943. Cordescu, Istoricul şcoalelor, ό.π., σ. 170-177. Μ. 
Παπαμιχαήλ, Αι κατά της Ελλάδος ξέναι προπαγάνδαι από Τουρκοκρατίας μέχρι σήμερον. Η 
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μούσε τότε 60-70 μαθητές. Οι απεγνωσμένες προσπάθειές του εναντίον των 
ρουμανοφρόνων τον οδήγησαν περισσότερες από δέκα φορές σε απολογία 
στη Γενική Διοίκηση Μακεδονίας μετά από διαμαρτυρίες του ρουμανικού 
προξενείου. Οι ενέργειές του όμως απέδωσαν καρπούς και έτσι στα 1937 το 
ρουμανικό σχολείο αριθμούσε μόνο 5-6 νήπια66. 

Διαπιστώνεται, λοιπόν, ότι μια προσωπικότητα σαν τον Παπαχρήστου 
δεν θα μπορούσε να μείνει στο περιθώριο της κοινωνικής και πολιτικής 
ζωής του τόπου, ακόμη κι αν αυτό τον οδηγούσε σε πειθαρχικά παραπτώ-
ματα έναντι της επίσημης εκπαιδευτικής νομοθεσίας67. Ως επιθεωρητής του 
εξατάξιου δημοτικού σχολείου Κλεισούρας κατηγορήθηκε εκείνη την εποχή 
ότι «σκανδαλωδώς αναμιγνύεται εις εκλογικάς διαμάχας και ότι ύβρισε την 
σημερινήν κυβέρνησιν», όπως πληροφορούμαστε από την έγγραφη απολο-
γία του προς τον επιθεωρητή των δημοτικών σχολείων Καστοριάς. Αναφέ-
ρει λοιπόν χαρακτηριστικά: «…ένας ή και πολλοί καλοθεληταί ηθέλησαν να 
μοι αποδώσουν εκ προσωπικών παθών και ελατηρίων μίαν τοιαύτην συκο-
φαντίαν, διότι ως υπάλληλος εκτελώ το καθήκον και μόνον το καθή-
κον…»68. 

Το σχολικό έτος 1935-1936 ήταν αρκετά δύσκολο για το διδακτικό προ-
σωπικό του τετρατάξιου –ή εξατάξιου ορισμένες χρονιές– δημοτικού σχο-

ρουμανική προπαγάνδα, Θεσσαλονίκη 1966, σ. 8-28. Σιώκης, Η πνευματική κίνηση, ό.π., σ. 
221-222, σημ. 890. Γ. Τρύπης, Κλεισούρα. Σύντομος ιστορική ανασκόπησις της ιστορίας της 
Κλεισούρας, Φλώρινα χ.χ., σ. 8-13. 

66. Σύμφωνα με έγγραφο του πρέσβη της Ρουμανίας στην Αθήνα Eug. Filotti προς τον 
Ρουμάνο υπουργό Εξωτερικών V. Antonescu, οι μαθητές που είχαν εγγραφεί στο μικτό 
ρουμανικό σχολείο Κλεισούρας ανέρχονταν σε 19 κατά το σχολικό έτος 1936-1937 και σε 11 
κατά το σχολικό έτος 1937-1938. Σε στατιστικό πίνακα που συνέταξε ο διαχειριστής των 
ρουμανικών σχολείων και εκκλησιών της Ελλάδας Filip Goj στις 9 Φεβρουαρίου 1939, ο 
πραγματικός αριθμός των μαθητών ανερχόταν σε 9 και 10 κατά τα αντίστοιχα διδακτικά έτη. 
Ad. Berciu-Drăghicescu–M. Petre, Şcoli şi biserici româneşti din Peninsula Balcanică. 
Documente (1918-1953), Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti 2006, vol. II, σ. 352-
353, 363-365. 

67. Για την προβολή των εκπαιδευτικών ως κοινωνικών προτύπων και τον επιχειρούμενο 
ιδεολογικό έλεγχο κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου βλ. Χρ. Τζήκας, «Ο ιδεολογικός 
έλεγχος των εκπαιδευτικών στο μεσοπόλεμο: Από τη δημοκρατία του Βενιζέλου στη 
δικτατορία του Μεταξά», Πρακτικά Επιστημονικού Συμποσίου «Η ελληνική παιδεία από τον 
18ο ως τον 20ό αι. Ερευνητικές συνιστώσες», Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Παιδα-
γωγική Σχολή, Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Νηπιαγωγών, Φλώρινα 2005, σ. 239-
256. 

68. Απολογία του Σπυρίδωνος Παπαχρήστου, Διευθυντού του εξατάξιου πλήρους 
Δημοτικού Σχολείου Κλεισούρας, επί της κατηγορίας ότι σκανδαλωδώς αναμιγνύεται εις 
εκλογικάς διαμάχας και ότι ύβρισε την σημερινήν κυβέρνησιν (σχέδιο εγγράφου), στη 
Συλλογή Ν. Σιώκη. 
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λείου Κλεισούρας, καθώς οι υπό τη διεύθυνσή του διδάσκοντες (Γεώργιος 
Τρύπης, Μιχαήλ Παπαμιχαήλ, Μιχαήλ Πάγκαλος, Θεοδοσία Παναγιωτίδου 
και Ευαγγελία Λέκου) είτε αποσπώνταν προσωρινά σε άλλα σχολεία είτε 
έπαιρναν αναρρωτικές άδειες, ενέργειες που δημιουργούσαν προβλήματα 
στην εύρυθμη λειτουργία του. Εντούτοις, το εκπαιδευτήριο λειτούργησε 
άψογα «χάριν εις την εργατικότητα των διδασκάλων, οίτινες ούτε λεπτόν 
παρέλειψαν, φροντίζοντες παντί τρόπω πώς να φανώσιν εκτελεσταί του 
υψηλού των καθήκοντος, πιστοί εις τον όρκον ον έδωσαν εις την υπηρεσίαν 
μεταλαμπαδεύοντες ό,τι υψηλόν, θρησκευτικόν, πατριωτικόν εις τας απαλάς 
ψυχάς των νέων, ίνα μίαν ημέραν φανώσι ούτοι αντάξιοι των προσδοκιών 
της Μεγάλης μας Πατρίδος». Το επίπεδο όμως των μαθητών ήταν, κατά τα 
γραφόμενα του διευθυντή, πολύ χαμηλό. Έτσι, σε επανειλημμένες συνε-
δριάσεις αποφασίστηκε ότι η μοναδική λύση ήταν «η υλική ενίσχυση των 
πτωχών μαθητών εις ενδύματα, υποδήματα, βιβλία, τετράδια κ.λπ. και τούτο 
και ως αντίκρυσμα των ενεργειών του ξένου προπαγανδιστικού σχολείου, 
όπερ όχι μόνον ενισχύει τους μαθητάς του υλικώς, αλλά και αναλαμβάνει 
δωρεάν διά την περαιτέρω ανωτέραν σπουδήν αυτών, ενώ το ημέτερον Κρά-
τος εις ουδένα τούτων προβαίνει, επαναπαυόμενον εις το γάντι της ευγε-
νείας»69. Η τελευταία αυτή αναφορά αφορά στο ρουμανικό σχολείο της 
Κλεισούρας που λειτουργούσε μέχρι τον Φεβρουάριο του 1943, οπότε και 
καταστράφηκε από πυρκαγιά70. 

Στα 1937 επιχειρούν να τον μεταθέσουν και πάλι στο δημοτικό σχολείο 
Κορησού, λόγω του ότι, όπως γράφει ο ίδιος, «δεν επέδειξε πείρα και διοι-
κητική ικανότητα να καταπνίξη εν τη γεννέσει μίαν παρουσιασθείσαν διέ-
νεξιν μεταξύ του υποφαινομένου και του προσωπικού του σχολείου». Με 
υπόμνημά του όμως προς το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο ζητά να τον λυπηθούν 
επικαλούμενος λόγους υγείας και λόγους οικογενειακούς71. Τον Σεπτέμβριο 
του ίδιου έτους παρέδωσε όλο το υλικό τού σχολείου της Κλεισούρας στο 
δημοδιδάσκαλο Μιχαήλ Παπαμιχαήλ72 και την 1η Οκτωβρίου 1939 υπέβαλε 
στον επιθεωρητή των δημοτικών σχολείων Καστοριάς την παραίτησή του 
από το διδασκαλικό επάγγελμα73. 

Μετά τη συνταξιοδότησή του ασχολήθηκε ενεργά με την πολιτική και 
μάλιστα συμμετείχε στις βουλευτικές εκλογές της 5ης Μαρτίου 1950 ως 

69. Ετησία έκθεσις σχολικού έτους 1935-1936, στη Συλλογή Ν. Σιώκη. 
70. Τρύπης, Κλεισούρα, ό.π., σ. 13. 
71. Υπόμνημα Σπυρίδωνος Παπαχρήστου, 4η Μαΐου 1937, αυτ. 
72. Πρωτόκολλον παραλαβής του σχολείου Κλεισούρας, εν Κλεισούρα τη 27η Σε-

πτεμβρίου 1937, στη Συλλογή Ν. Σιώκη. 
73. Αίτησις Σπυρίδωνος Παπαχρήστου Δημοδιδασκάλου Κλεισούρας, εν Κλεισούρα τη 

1-10-39, στη Συλλογή Ν. Σιώκη. 
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υποψήφιος της εκλογικής περιφέρειας νομού Φλωρίνης στο συνδυασμό του 
κόμματος ΕΠΕΛ (Εθνική Παράταξις Εργαζομένου Λαού)74. Ακολούθως, 
από το 1953 μέχρι το 1958 τον βρίσκουμε να εργάζεται ως δικολάβος στο 
Ειρηνοδικείο Κλεισούρας και να υπογράφει άλλοτε ως «τέως Δημοδιδά-
σκαλος και Συνταξιούχος Πολιτικός» και άλλοτε ως «Συνταξιούχος Δη-
μοδιδάσκαλος και Δικολάβος». Πέθανε στις 8 Φεβρουαρίου 1964, σε ηλικία 
77 ετών, και τάφηκε στον κοιμητηριακό ναό Αγίου Αθανασίου Κλεισούρας. 

Από τα στοιχεία που παρατέθηκαν στην παρούσα μελέτη γίνεται φανερό 
ότι τα μέλη της οικογένειας Παπαχρήστου εμφορούνταν από ένα πατριωτικό 
πνεύμα, καθώς και από διάθεση προσφοράς προς τον κοινωνικό τους 
περίγυρο. Πρόκειται για μια από τις ψηφίδες που συγκροτούν αυτό που η 
ιστορία αναφέρει ως Μακεδονικό Αγώνα. Έχοντας υπόψη το ακραίο κλίμα 
μέσα στο οποίο διεξήχθη η σύγκρουση μεταξύ της ελληνικής και της βουλ-
γαρικής πλευράς για τον έλεγχο του μακεδονικού χώρου, δεν δικαιούμαστε 
να κρίνουμε πράξεις και ενέργειες. Αυτό που επιδιώξαμε ήταν να αποδώ-
σουμε την πραγματικότητα, όπως την ερμήνευαν ιδεολογικά τα πρόσωπα 
που είχαν ενεργό συμμετοχή στη σύγκρουση αυτή. Δεν μπορούμε, ωστόσο, 
να παραβλέψουμε ότι αναφερόμαστε σε καταρτισμένες προσωπικότητες που 
αφιέρωσαν όλη σχεδόν τη δραστηριότητά τους στην πνευματική ανύψωση 
των περιοχών όπου δίδαξαν και στη διαφύλαξη της εθνικής τους ακεραιό-
τητας. Η ενασχόληση της παρούσας μελέτης με τις δύο αυτές προσωπικό-
τητες αποσκοπεί στην ανάδειξη ανώνυμων μέχρι σήμερα ατόμων, που με τη 
δράση τους προάσπισαν τα εθνικά συμφέροντα. 

 
 
 
 
 

74. Βάσει των επίσημων αποτελεσμάτων της εκλογικής διαδικασίας, ο Παπαχρήστου 
συγκέντρωσε 156 ψήφους, εκ των οποίων 144 από την Κλεισούρα, και είχε συνυποψήφιους 
στην ίδια παράταξη τους Παν. Παπασταμάτη, Βασ. Παπαδάκη και Στυλ. Χαρισιάδη. Η 
παράταξη συγκέντρωσε συνολικά στις επαρχίες Φλώρινας και Καστοριάς 288 ψήφους. Βλ. 
Βασίλειον της Ελλάδος, Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας–Γενική Στατιστική Υπηρεσία της 
Ελλάδος, Στατιστική των Βουλευτικών Εκλογών της 5ης Μαρτίου 1950, Αθήναι 1951, τ. 1, σ. 
59-60 και τ. 2, σ. 578-584, 748. Από τις εκλογές εκείνες σώζεται διαφημιστικό φυλλάδιο με 
τη φωτογραφία του, πίσω από το οποίο έγραφε χαρακτηριστικά ο ίδιος έξι χρόνια αργότερα, 
το 1956: «Απέτυχα διότι δεν βαστούσε η ράχη μου να διαθέσω αυτοκίνητο∙ πήγα σε 8 χωριά 
πεζοπορία και πήρα 1.200 ψήφους». Για τις βουλευτικές εκλογές στην εκλογική περιφέρεια 
της Φλώρινας βλ. Κ.Α. Τσιούμης, «Πολιτικές δυνάμεις και κοινοβουλευτική εκπροσώπηση 
στην εκλογική περιφέρεια της Φλώρινας (1923-1936)», Εταιρία 19 (Μάρτιος 1995), 26-35. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Τετράδιον τῶν Ἐκθέσεων 1908-1909 Σ. Παπαχρίστου. Σάμος ἐν τῷ 
Ἱεροδιδασκαλείῳ 

<α/α> στ΄ ἡ βιογραφία μου 
Ἐγώ ὁ ὀνομαζόμενος Σπυρίδων Παπαχρίστου, ἐγεννήθην ἐν Χολίστῃ τῆς 
ἐπαρχίας ‘(ἤ Μητροπόλεως)’ Καστορίας τοῦ νομοῦ Μοναστηρίου, κατά τό 
ἔτος 1889, μήνα Ἰούνιον, ἐκ γονέων διακεκριμένων ἐπ’ εὐσεβείᾳ καί φι-
λοπατρίᾳ. Ἀμφότεροι ζῶσιν, ὁ πατήρ μου εἶναι ἱερεύς. Ἔχω ‘(Μοί ὑπάρ-
χουσι)’ προσέτι τρεῖς ἀδελφοί καθώς καί μία μικρά ἀδελφή. Εἶμαι Ἕλλην 
Ὀρθόδοξος. Τά πρῶτα γράμματα ἔμαθον παρά τοῦ πατρός μου, ὅστις εἶχε 
χρηματίσει διδάσκαλος ἐπί 11 ἔτη. Μετά ταῦτα μετέβην εἰς τό ἐν Καστορίᾳ 
Ἑλληνικόν σχολεῖον, ὅπου καί κατετάχθην εἰς τήν πρώτην τάξιν. Ὅταν δέ 
ἔφθασον εἰς τήν ἑβδόμην τάξιν, τότε ὁ Μικρασιατικός σύλλογος εἶχε στείλει 
<ἐπιστολήν> εἰς <τόν> τότε Ἅγιον Καστορίας, νῦν Ἅγιος Ἀμασείας, καί 
ἐζήτει κατά παράκλησιν τοῦ Ἰωάννου Μπεσματζόγλου, δύο μαθητάς, καί ὡς 
τοιούτους ἀπέστειλεν ὁ Ἅγιος Καστορίας, ἐμέ καί τόν Παπαδημητρίου, 
οἵτινες ἀναχωρήσαντες κατά τήν πρώτην Δεκεμβρίου // τοῦ 1905 ἐκ Καστο-
ρίας ἐφθάσαμεν τήν 17ην τοῦ αὐτοῦ μηνός, εἰς τό ἐν Πάτμῳ Ἱεροδι-
δασκαλεῖον τῆς Ἀποκαλύψεως, ὅπου ὑποστάντες γραπτάς τέ καί προφορικάς 
ἐξετάσεις, κατετάχθημεν ὁ μέν εἷς εἰς τήν δευτέραν τάξιν, ὁ δέ ἄλλος εἰς τήν 
1ην. Ἔκτοτε ἐγώ ἐπιδιδόμενος εἰς τά ὑπό τοῦ κανονισμοῦ ὡρισμένα μαθή-
ματα, ἔδειξα περισσοτέραν κλίσιν ἐξ ὅλων τῶν μαθημάτων ἐν τῇ Γυμνα-
στικῇ, ἐν τῇ Ἱστορίᾳ καί ἐν μέρει ἐν τοῖς θρησκευτικοῖς μαθήμασι. Ἀλλά 
τῶν σπουδῶν τούτων προηγήθησαν γεγονότα φοβερά, ἐκ τῶν ὁποίων θά 
ἀρκεσθῶ εἰς ἕν μόνον, τό ὁποῖον θά δείξῃ ὁπόσην σπουδαιότητα ἔχει. Ἤμην 
μαθητής εἰς τήν πρώτην τάξιν τοῦ Ἑλληνικοῦ,ὅτε κατά τό μέγα Σάββατον 
ἀπό πρωΐας ἀνεχώρησα διά νά ὑπάγω ἐκ Καστορίας εἰς τό χωρίον μου, καί 
ἑωρτάσω τό Ἅγιον Πάσχα μετά τῆς προσφιλοῦς μας οἰκογενείας. Ἀλλ’ 
ἕνεκα τρικυμίας, ἥτις συνέβη εἰς τήν λίμνην Καστορίας ἐξῆλθον διά τῆς 
λέμβου κατά τάς 6 μ.μ. // εἰς τό παράλιον χωρίον Μαύροβον. Ἱππεύσας ἤδη 
ἀνεχώρησα, καί μετά δύο ὥρας ἔφθασα εἰς τό ποθούμενον χωρίον, καί 
διηυθύνθην πρός τήν ὁδόν τῆς πατρικῆς μου ‘(οἰκογενείας)’ οἰκίας75. Ὅταν 
δ’ ἔφθασα πρό τῆς θύρας τῆς αὐλῆς, ἐκτύπησα αὐτήν δίς καί τρίς, ἀλλά 
οὐδείς ἐξέρχεται ἵνα μοί ἀνοίξῃ, οὔτε φωνή μοί ἀποκρίνεται εἰς τάς φωνάς 
μου. Ἦτο νύξ, νύξ βαθεῖα καί μελαγχολική, αἱ ἀργυραῖ ἀκτῖνες τῆς σελήνης 
ἀμυδραί ἐσελάγιζον διά μέσου τῶν εὐσκιοφύλλων δένδρων τῆς οἰκίας μας, 

75. Η οικία αυτή έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο με την υπουργική 
απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1606/32068/5-6-2002 και το ΦΕΚ 782/Β/25-6-2002. 
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ἐκ τοῦ ἀπέναντι δάσους ἀντήχουν οἱ κρωγμοί τοῦ νυκτοκόρακος, καί τό 
ἆσμα τῆς νυκτολάλου γλαυκός, ἄλλως σιγή νεκρική ἐβασίλευεν εἰς τό χω-
ρίον ἐκ τοῦ φόβου τῶν Βουλγάρων. Ἐγώ ὁ δυστυχής κατελήφθην ὑπό φό-
βου τρομεροῦ καί δέν ἐγνώριζον τί νά πράξω. Ἀλλ’ ἐν τῷ μέσῳ τοῦ φόβου 
ἐκείνου, μέ πλησιάζει εἷς ἐξάδελφος, μετά τοῦ ὁποίου, ἀφοῦ ἀντη<λ>λά-
ξαμεν ἕν ἐξαδελφικόν φίλημα, ἐπορεύθημεν δι’ ἄλλης θύρας // ἥτις εἶχε μεί-
νει κατά τήν ἑσπέραν ἐκείνην ἀνοικτή.  

Καθ’ ὅν χρόνον ἀνέβαινον τήν κλίμακα εἶδον τήν ὀγδοηκοντούτη μάμ-
μην μου κλαίουσαν καί ἔχουσαν πέριξ αὐτῆς τόν 11ῆ ἀδελφόν μου καί τήν 
ἑπταετῆ ἀδελφήν. Ἐπί τῆς κλίνης ἔκειτο ὡς νεκρά ἡ δυστυχής μου μήτηρ, 
κόπτουσα τάς τρίχας τῆς κεφαλῆς αὐτῆς. Καί ἐγώ πρό τοῦ νά ἐρωτήσω τί 
συμβαίνει, κατεπλημμύρησαν τούς ὀφθαλμούς μου δάκρυα˙ μέ παρηγορεῖ ὁ 
ἐξάδελφός μου, ἀλλ’ ἡ παρηγορία αὐτοῦ δέν ἠδύνατο νά ἐμποδίσῃ τήν ροήν 
τῶν δακρύων μου. Μέ πλησιάζει ὁ ἀδελφός καί μέ διηγεῖται ὅτι πρό μιᾶς 
ἀκριβῶς ὥρας 11 βούλγαροι ‘(συνέλαβον τόν Πά)’ εὑρόντες τόν πατέρα μου 
ἄοπλον συνέλαβον αὐτόν καί τόν ἀπήγαγον εἰς τήν Ἐκκλησίαν. Ἀκούσας 
ταῦτ’ ἐγώ, ἀμέσως μετά τοῦ ἐξαδέλφου μου ἐπορεύθην εἰς τήν Ἐκκλησίαν, 
παρ’ ὅλας τάς συμβουλάς τῶν οἰκείων μου. // 

Εἰς τήν Ἐκκλησίαν εὑρέθην πρό φρικώδους θεάματος˙ εἶδον πλῆθος 
γυναικῶν καί ἀνδρῶν βουλγάρων, καί τόν μέν πατέρα μου περικυκλούμενον 
ὑπό τῶν βουλγάρων, προσπαθούντων νά καταπείσωσι αὐτόν, ἵνα εἴπῃ ὅτι 
ἀναγνωρίζῃ τήν ἐξαρχίαν. Ἀλλά ὁ πατήρ μου ἀπτόητος, ἔλεγε πάντοτε τήν 
αὐτήν φράσιν. «Ἕλλην ἐγεννήθην καί Ἕλλην πρέπει νά ἀποθάνω». Τόν δέ 
βούλγαρον ἱερέα ἱστάμενον πλησίον τοῦ πατρός μου (διότι τό χωρίον μου, 
τό ὁποῖον ἔχει 70 οἰκίας ἦτο διηρημένον εἰς δύο μερίδας εἰς τήν τῶν 
βουλγάρων, ἥτις ἀπετελεῖτο ἀπό 20 οἰκίας, καί εἰς τήν τῶν Ἑλλήνων, ἥτις 
ἀπετελεῖτο ἀπό 50 οἰκίας). Ἀφοῦ εἶδον τέλος οἱ ἀπαίσιοι ἐκεῖνοι ὅτι ἦτο 
ἀδύνατον νά πείσωσιν αὐτόν, παρεξετράπησαν εἰς ὕβρεις κατ’ αὐτοῦ καί 
κατά τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τινές μάλιστα ἐξ αὐτῶν ἦσαν ἕτοιμοι νά διαπε-
ράσωσιν αὐτόν διά τῶν λογχῶν, ὁ δέ βουλγαρικός λαός ἐφώναζε κάτω ὁ 
Παπαχρῖστος κ.τ.λ. … // Ἡ καρδία μου ἔπαλλε καί ἐκ φόβου καί ἐκ μίσους. 
Τέλος ἀπέλυσαν τόν Πατέρα μου οἱ ἄθλιοι, ἀπειλήσαντες αὐτόν, ὅτι ἐάν κα-
τά τήν ἐπαύριον ἡμέραν δέν ἤθελε κάμει συλλητουργίαν μετά τοῦ βουλγά-
ρου ἱερέως, πάντως θά ἀποκεφαλίσωσιν αὐτόν. Ὁ Πατήρ μου ἐπέστρεψεν 
εἰς τήν οἰκίαν μας, ὅπου δέν ἠδύνατο νά καθησυχάσῃ ἕνεκα τῆς ἀτιμίας, ἥν 
ὑπέστη ὑπό τοῦ βουλγαρικοῦ λαοῦ. Τοῦ ἐπήρχοντο διάφοροι συλλογισμοί 
περί δραπετεύσεως, ἀλλά τούτους κατέπνιγεν ὁ συλλογισμός, ὅτι ὡς ποιμήν 
δέν τοῦ ἐπετρέπετο ν’ ἀφήσῃ τό ποίμνιόν του ἀπροστάτευτον ἀπό τούς λύ-
κους, καί ὅτι εἶχε καθῆκον χάριν αὐτοῦ νά θυσιάσῃ καί αὐτήν τήν πολυπαθῆ 
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ψυχήν του, καί οὕτω ἀπεφάσισε νά μείνῃ. Καθ’ ὅλην τήν νύκτα περιήρχετο 
ἄγρυπνος τήν οἰκίαν, ἔχων εἰς τάς ἱεράς αὐτοῦ χεῖρας τό εὐλογημένον 
«Γκρᾶ». Ὅτε δέ τό μεσονύκτιον // ἐκτύπησεν ὁ κώδων τῆς Ἐκκλησίας, 
αἴφνης περιεκύκλωσαν τήν οἰκίαν μας πάλιν οἱ βούλγαροι, ἵνα πραγματικῶς 
ἀποκεφαλίσωσιν αὐτόν κατά τήν ρῆσιν αὐτῶν. Ὁ Πατήρ μου ὅμως τώρα δέν 
ἄφησεν αὐτούς διά τοῦ πυρός νά πλησιάσωσι, καί ἐκεῖνοι πυροβολοῦντες 
ὑπεχώρησαν. Μετά ταῦτα ὁ πατήρ μου ἀνέβη εἰς τήν καπνοδόχον ἵνα 
παρατηρῆ καλῶς αὐτούς καί ἐκεῖθεν ἐπυροβόλει συνεχῶς ἐπί 4 ½ ὥρας κατά 
τῶν ἀγρίων, ρίψας ὑπέρ τάς 80 σφαίρας, καί πληγώσας ἕνα, τοῦ ὁποίου ἡ 
διάγνωσις ἐγένετο τήν πρωΐαν ἐκ τῶν αἱμάτων, ὄτε [[τήν πρωΐαν]] ἔφθασεν 
ἐκ τοῦ πλησίον χωρίου ὁ αὐτοκρατορικός στρατός, [[καί]] ὁ ὁποῖος παρέ-
λαβεν τόν Πατέραν μου [[αὐτόν]] καί τόν συνώδευσε μέχρι Καστορίας, ὅ-
που ἔμενε καί μέχρι σήμερον μένει ἀργός. Εἶμαι [[ἐγώ]] τώρα εἰς τήν Τετάρ-
την τάξιν τοῦ Ἱεροδιδασκαλείου «Ἀνατολῆς» καί Θεοῦ εὐδοκοῦντος μέλλω 
νά ἀποπερατώσω τάς σπουδάς μου κατά τόν // ἐρχόμενον Ἰούνιον, καί μετά 
ταῦτα θά ὑπηρετήσω εἰς τήν πατρίδα μου ὡς ἱεροδιδάσκαλος καί ἐν καιρῷ 
ἀνάγκης, ὡς ἀντάρτης, [[καί]] ὁδός πρός τήν ἐπιτυχίαν τούτου εἶναι αἱ γνώ-
σεις τάς ὁποίας θά ἀποκομίσω [[μέν]] ἐκ τοῦ Ἱεροδιδασκαλείου καί τό 
πατριωτικόν αἴσθημα ὑπό τό ὁποῖον θά ἀναφλεγώμεθα, (καί πρό πάντων αἱ 
παιδαγωγικαί γνώσεις τάς ὁποίας θά ἀποκομίσω ἐκ τοῦ παιδαγωγοῦ ἡμῶν.)  
 

Σ. Παπαχρίστου 
τῇ 5ῃ Ἀπριλίου 1909 

ἐν τῷ Ἱεροδιδασκαλείῳ Σάμου 
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Εικ. 1: Ο δημοδιδάσκαλος 
Σπυρίδων Παπαμιχαήλ (1887-1964) 

Εικ. 2: Ο ιερέας Χρήστος Παπαμιχαήλ ή 
Παπαδόπουλος 
 (1856-1929) 

Εικ. 3: Οι μαθητές και το διδακτικό προσωπικό του Ιεροδιδασκαλείου Σάμου 
 «Η Ανατολή» 
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Εικ. 4: Ο Σπ. Παπαχρήστου με συμμαθητές του κατά την αποφοίτησή τους από 
το Ιεροδιδασκαλείο Σάμου, 1909 

Εικ. 5: Ο Σπ. Παπαχρήστου με τη σύζυγό 
του Ιφιγένεια Γκόγκου και τα παιδιά τους 

Μαριάνθη και Κωνσταντίνο, 1931 
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Εικ. 6: Ο Μητροπολίτης Καστοριάς Γερμανός Καραβαγγέλης με τον πρωτοσύγκελο 
Πλάτωνα Αϊβαζίδη και ιερείς της Μητρόπολης (πρώτος όρθιος από δεξιά ο ιερέας Χρ. 

Παπαμιχαήλ ή Παπαδόπουλος), 1906 

Εικ. 7: Ο Μητροπολίτης Καστοριάς Γερμανός Καραβαγγέλης με τα παιδιά του 
Οικοτροφείου Καστοριάς (κάτω δεξιά ο ιερέας Χρ. Παπαμιχαήλ ή Παπαδόπουλος), 1906 



168 Βαλκανικά  Σύμμεικτα 16 (2005-2014) 

 

 
 

Εικ. 8: Ο Σπ. Παπαχρήστου (όρθιος δεξιά) με τις μαθήτριες  
του Παρθεναγωγείου Κλεισούρας 
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