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I

γlα Tηv 6κδooη

H παρoιioo 6κδooη τoυ ΔΑlMoNA ToY TYΠoΓPAΦEloY
οvτλε[ τηv 0λη τηg oxεδ6v oπoκλειoτlκd oπ6 6vo dλλo βlβλio, τo
κol BAPKAPHΔEΣ TΗΣ ΘEΣΣΑΛoNlKHΣ' η ovαρxlκη βoυλγd-
ρlκη oμdδα καl ol βoμβloτlκ6g εv6ργεlεg τoυ 1903> τoυ Πdvvη
M6γο πoυ εκδ6Θηκε τo 1994 oπ6 τlg εκδ6oε19 ((TPOXAΛ|A).
Movαδrκη πρooΘηκη τηq παρo0oαg €κδooηg ε(vol εκτεταμ6vο
οπooπdoμοτα τoU βlβλioυ <<The Βa|kan Trail>> τoυ oμερlκdvoυ
δημooroγρdφoυ Φρ6vτερικ Moυρ (εκδ. Smith & Elder) o oπofog
ταξ[δευε oτο Boλκdvlα τηv επoX{ τωv επlΘ6σεωv τωv Boρκdρη-
δωv, μlo περlηγηoη πoυ κoτ€γραι.pε oτo βlβλio τoυ (μια 6κδooη
τoυ 1906).

oφεΙλoυμε vα πoιiμε αvoφερ6μεvol στo βlβλio τou M6γο πωq
-αvτlKεlμεvlκd- πρ6κεlτolγlo 6vα 6xl καλ6 βlβλio καΘιig εγιil πo-

ραΘ6τε1 6vαv πλoιjτo oρxεloκoιj Uλlκo0l, δεv καταφ6ργεl vo πο-

I oI ovοφoρ6g τoυ dγγλoυ, τoυ γdλλoυ Kol τoU 6λληvο πρoξ€voυ oτη Θεo-
ooλov1κη πρoζ τo υπoυργεio εξωτερlκιilv τωv xωριirv τoυg / δημoolε0μoτο oε
ελληvlκ69, τoιiρκtκεg, oγγλlκ€g κoι γολλlκ€g εφημερiδεg τηg επoxιjg κoΘιilq

κοt μtο oειρd οπ6 dλλεg εκδ6oε19.
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ρouσldσε| -πoρd ελdxloτo- 6vο κατεξoxηv ζητoιiμεγo: τη σKo-
πtd, τα κivητρο, τlg ovτlληιpεlζ τωv 1διωγ τωv πρωτoγωvloτιilv'
Tωv Bαρκdρηδωv.

Kl αv ακ6μo αυτ6 εv μ6ρεl oφεiλετol στηv 6λλεlι}η τoU σXε-
τικoιi oρxεtoκoιj υλικoιj (πoρoυoldζovτoι μ6vo ελdxloτηg 6κτo-
oηg κoμμdτlα τηξ oυτoβroγραφfog τoυ Shatev -εv6g εκ τωv

Bαρκdρηδωv-), δε γivεταl Koγ μlo πρooπdΘεlo vo ερμηvευτεi η

πoρεiα τωv Boρκdρηδωv υπ6 τo πρioμo dλλωγ οτ6μωv, oμdδωv
κοl κιvημ6τωv τηg iδlοg επoxηg πoυ υloΘετoι1γ €vοv ovτioτotxo
(μηδεvloτlκ6 η 6xl) τερoρloμ6. H μ6vη ερμηvεiο πoU o Πdvvηg

M6γοq επlxεlρε[ vο διi:oεl oτo βlβλio τoυ, εfvοl 6τl τo πdvτo
€γtvαv υπ6 τo πρioμα τoυ βoυλγdρlκoυ η πovoλοβικoιj <<δoκτιj-

λoυ>>.'oτt 6λo ητοv μlα ovΘελληvrκη πρoβoκdτolo oτo πλοiolα
τoυ ελληvo-βoυλγoρlκoιi αvτoγωvloμoιi γlo τη διεκδ1κηση τηξ
Moκεδovioq oπ6 τηv υπ6 δldλυoη oΘωμοvlκη oυτoκρoτoρio.
'oτι oε oυτ6 τov αγτοYωγlσμ6 ol βoιiλγορol <<π6vτoραv)) στo
(oλαβo-) μακεδovικ6 <<dλoγo>> τo oπo(o ειiκoλα Θo μπoρoιloαv
oτη oυv6xεlo vα δαμdooυv. ol εΘvo-ελληvlκ69 loτoρloγρoφlκ€g
πρoΘdoεrg τoυ M6γo απoκoλιjπτovτoι Kαl μ6vo oπ6 τo γεγov6g
6τl πoυΘεvd oε 6λo τo βlβλ(o, ε[τε τo V.M.R.o.'z κolτo μ6λη τoυ,

εiτε ot Boρκdρηδεg, εiτε ol απλoi oμoεΘvεfg τoυq, δεv οπoKα-
λo0γτol oτlδξπoτε εκτ69 oπ6 <βoιiλγoρol)). ΠoυΘεvd 6μω9 ωg

<μακεδ6vεg>> 6πω9 ol iδtoι oυτoπρooδιoρiζovταv. Aq μη ξεxvd-
με πωζ τo βιβλio εκδ6Θηκε τo 1994 -Kol πρoφoγιig oυγγρdφηκε
τα ομ€oωg πρoηγoιiμεvo xρ6vlα- 6ταv τo <<μοκεδovlκ6 εΘγικ6

μαg Θ6μο> ακ6μo €κoγε <τρελ€g πωληoεlg>>. Kοl last but not
least, τo βlβλio τoυ Πdvvη M€γα εixε εκδoΘεiμε τηv ...ευγεvlκ(
xoρηγiα τηg Tρdπεζαg Moκεδoviog _ Θρdκηg.

H 6λη ιoτoρlκη πρoo6γγroη τoυ Πdvvη Mdγo, oτo πεδio τωγ

δlπλωματlκιlv Kol στρατηγικιilv oxεδlαoμιilv τoυ βoυλγdρlκoυ
επεKτοτtσμoιi 6πω9 oυτ69 oυγκρoυ6τov με τov ελληvlκ6 (κol

oε κdπolo βoΘμ6 με τo o6ρβlκo) επεκτoτιoμ6, o\oυρo 6xεl κd-

2 Eoωτερrκη MoκεδovIκη Επovooτατlκη oργdvωoη, βλ. oελ.23

η μηδεvιaτικη oμdδο τηq Θεoaoλov[κηq

πolo βdoη. Aυτη 6μω9 πoλ0 oπ6xεl οπ6 τo vo δlογρdφεταl η
oυτ6φωτη, αvυπoxιilρητη oτρdτευση l(ol δρdoη τωv Boρκdρη-
δωv. Πoλι] oπ€xεl oπ6 τo vα ξεπετloιivταl σε πivτε αρdδεg ol
επαφ69 τoUξ με ευρωπoiκ6g αvoρxlκ€g oμdδεg, τo δroβdoμoτo
Kol ol επΙρρo69 τoυg, oΙ επovoστoτtκ6g τdoεlg τηg επoxηg πou
oγ6πτυooοv τ€τolεg ovτlληι!εlg κol 6πλlζοv το x6ρlο οπoφoσl-
oμ€vωv εποvοoτoτιi:v.

Δυoτυxιilg, o κΔoiμωv τoυ Tυπoγρoφε1oυ>> μηv 6xovτοg κov
τηv πρ6oβοση σε oρxεio καl πηγ69 πoυ ε[xε o Πdvvηg M6γαg'
ελdxιoτo 6xεl γo oυvεloφ€ρεl oε oυτη τηv κοτειiΘυvoη. Kρατdεl

μ6vo τo ooλπdρloμo τωv Bαρκdρηδωv <<'..oτlg ελειiΘερεζ Kol

dγρlεg Θdλοooεg ηζ παρovoμiαg>. Kρoτdεl τα βlβλiο πoU τoUζ
τρoφoδoτoιjoοv ol αvoρxlκoi oυvτρ6φor τoυg oπ6 τη Γεvειiη:

τoυ Kρoπ6τKlv' τoU Γκρoβ, τoυ Στεπvtdκ. Kρoτdει τo oιivΘημo
πoU τoUζ €γωvε: OYTE ΘΕoΣ - OYTE AΦENTHΣ. Kol κυρiωg
κρατdεl τηv επlμovη, τη λιiooo, τηv <τρ6λo>> τoυg.'oλo 6oο δη-
λαδη κομld <<επ[oημη>> η <εθvlκη>> lστoρΙoγροφfο δεv ovτlλομ-

βdvετol Kov, Kcll dρo δεv κοταφ6ρvει vo αλλolιiloεl μioo oπ6 τo
πoρoμoρφωτlκ6 πρ[oμo τηg.
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o' βαρκ6ρηδεq

YORDAN POPE YORDANOV

Περloo6τερo Yvωστ6ζ ωζ oRτZEΤo. ΓεvvηΘηKε τo l88l oτα
Bελεod απ6 ευκοτdστατη olKoYdvεlο. To l894 ηρΘε oτη Θεooo-
λovfκη Ylo vo φolτιjoεl oτo γυμvdolo καl oμ6oω9 εvτdxΘηκε oε
επovαστoτlκ€g oμdδεg.'Hταv αvαμφroβητητα η r|υxη τηg oμd-
δog. ΣκoτιilΘηκε κoτd τo γεγov6τo τoυ Aπρiλη τoυ 1903.

KoΝSτANT|N KlRKoV
ΓεvvηΘηκε τo 1882 oτo Bελεod κol ηρΘε oτo γυμvdolo μαζi με
τov ortzeto.'Ητov oxιitρloτor φ[λol oπ6 τo ποlδlκd τoυg xρ6vlο.
Φημlζ6τοv Ylα τo ooρκooτlκ6 τoυ xtoιiμoρ καl τη φoβερη μv4μη
τoυ. Σκoτιilθηκε κοτd τo γεγov6τo.

PAVEL SHAτEV

ΓεvvηΘηκε τo 1882 oτo Kρdτoβo. o πατiραζ τoU ητοv ευκoτd-
στClτoζ 6μπoρog.'Ητov oυμμαΘητηζ με τoUζ πρoηYoιlμεvoυg καt

εvτdxΘηκε κol oυτ69 στoUξ Bαρκdρηδεg. ΣυvεληφΘη κoτd τo
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YεYov6τα, KατoδlKdστηKε σε Θdvοτo καl πορiμεlvε κρατoιiμε-
vog μ€xρlτo 1908. To l9l0 επ€oτρειpε oτη Θεoooλovfκη Kol ερ-

γdoτηκε ωg κoΘηγητηg. Eκτελ6oτηKε τo 1946 οπ6 τo καΘεoτιitg

τoυ T[τo στη YlouγKooλoβlκη Moκεδoviο.

MARKo SToYAN BoSH NΑKoV.
'HρΘε oτη Θεooαλoviκη τo 1902 oτροτoλoγημ6vog οπ6 τov
oΓtzeto.'Hτοv oυτ69 πoυ oxεδiαoε τη oηρoγγo κdτω oπ6 τηv

OΘωμοvlκη Tρdπεζα. Av κol δε oυμμετεixε oτlg βoμβloτlκ6g
επlΘdoεlζ, oυvεληφΘη κοl καταδtκdoτηκε oε Θdvoτo. 'Eμεlvε

κρατoιiμεvoζ ωζ τo 1908 κοl π6Θovε τo l9l5 oτη Boυλγoρio.

DlMITAR METCHΕV

ΓεvvηΘηκε τo 1870 oτo Bελεod"Hταv απ6 μlκρ6 πolδ( oρφov6g
Kol σε κoτdoταoη φτιilxlog.'Hταv oπ6 τoυg λlγ6τερo μoρφω-
μ6voυg τηg oμdδog κol εixε xoροκτηρo orωπηλ6 κot διjoπloτo'
'Hτov 6μω9 o πριilτog πoυ εixε περdoεt στηv παρovoμio ηδη
oπ6 τo l898 6τov με τoεl<oι1ρl oπoπεlρdΘηΚε vα εκτελdoεl 6vo

τolφλlκd oτα Bελεod. Στη oυv6xεlο κoτ6φυYε στο βoυvd κol

€ζηoε με τoUζ ληoτοvτdρτεg. ΣκoτιilΘηκε κοτd το γεγov6τo τoυ

Aπρiλη τoυ 1903.

GHΕoRGHl PETER BoGDANoV
ΓεvvηΘηκε τo 1882 oτo Bελεod oε πoλιj πλoιjolα olκoγivεlo. To
l90l o πoτ€ροg τoU τoγ 6oτεlλε oτη Θεoooλoviκη Y|ο vo εργo-
oτεi μoζi με τov γαμπρ6 κol oυv6ταιρ6 τoυ. ΣυvεληφΘη κoτd τo

γεγov6τo, κoτoδlκdoθηKε σε Θ6voτo κol π6Θovε oτηv εξoρiο.

VLADIMIR PINGOV

ΓεvvηΘηκε τo 1863 oτα Bελεod. Xoρoκτηρlζ6τov ωg κυvlκ6g κol

μolρoλdτρηg κοl πdvτo ovαλdμβovε τiζ πlo δ0oκoλεg απoστo-
λ69.'Ητοv o πριilτog oπ6 τoυg Boρκdρηδεg πoυ oκoτιilΘηκε κoτd

τα γεγov6τo.

η μηδεwaτlκξ oμdδo τηq ΘεoooλoνΙκηq'

lLlA TRUτCHKoV.

ΓεvvηΘηκε τo 1885 oτα Bελεod καl δoιiλευε oτη Θεoooλoviκη
ωg τooγκ6ρη9. ΣκoτιilΘηκε κοτd τo γεγov6τo.

TRAYKO TSVETKOV

ΓεvvηΘηκε τo 1878 oτo P6oεv κoI ε[xε ζηoεl γlο oρκετd xρ6vιο
oτη Θεooαλovfκη. ΣκoτιiΘηκε κατd τo γεγov6τo.

MlLΑN ARsoV
'Hταγ o μlκρ6τερo9 απ6 τoυg Boρκdρηδεg, γεvvημ6vog τo Ι886
oτo Bελεod. To 1903 ητοv ακ6μo μoΘητηg. ΣυvεληφΘη, κoταδt-
κdoτηκε oε Θdvoτo κol π6Θovε oτηv εξoρio.
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'lλlo Τρoιiτoκoφ Kovoταvτ[v Kiρκoφ

Γκε6ρκl Mπoγκvτdvoφ

M<iρκo Στ6γlo, vΞδΞiiloφ
Πιiβελ Σdτεφ
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η μη6ενιστιΚη oμdδo τηζ ΘεoοoλovΙκηg

η π6λη

Mε 135.000 KoτorKoUζ Kαl με 6vτovo τov δlεΘvη XοροKτηρα, η
Θεoooλoγiκη υπooκ6λlζε τlg dλλεg βoλκαvlκ69 μητρoπ6λεlg τηg
επoxηg' Συγκolvωvlακ69 κ6μβog ovdμεoα σε voτloorοτoλlκη κol
l<εvτρlκη Eυριi:πη με τη M6oη Αvατoλη, ητov μαζi με τη Mαooα-
λ[o τα πριilτο oε κivηoη λlμdvιo τηg Mεooγεioυ (τo 1904 δ6xτηκε
3.000 πλoio με oυvoλlκ6 εκτ6πloμα 860.000 τ6voυg εμπoρεU-
μdτωv) εvιil o olδηρoδρoμrκ69 τηg oταΘμ69 ητοv η οπ6ληξη τoυ
μloo0 ευρωπαΤκoιj olδηρoδρoμlκoιj δlκτιioυ.'oλεg ol δυτlκ69
xιilρεg δlοτηρoιiooγ στηγ π6λη πρoξεvεiο, περloo6τερo oπ'
6oε9 πρεoβε[εg υπι]ρxαv στηv AΘηvο.

Δεγ εfvol επioηg τυxo[o 6τl εδιi: εκφρdoτηκov Kol ol τdoεlg
εΚσUγXρovloμoιj τηg oΘωμovlκηg οUτoKρατoρioq με τη δημl_
oυργiο τoυ δlεuΘυvτηρ[oυ τηg oργdvωσηζ τωγ Nε6τoυρκωv.

'ooov oφoρd τηv πληΘυoμlοκη oιlvΘεση τηξ π6λη9, οvoμφl-
oβητητα τo σημαvτlK6τερo oτoιxεfo ηταv τo εβραTκ6 πoU οπo-
τελo0oε τo 52% τou πληΘυoμoι1. Kαl εvιil oxετlκd λiγεg πoλιi
πλoιiolεg εβραTκ€g olκoγivεlεg {λεγxov τη βloμηxoviο καl τo
εμπ6ρlo, απ6 τηv dλλη, η μdζo τωv εβρo[ωv απoτελoι]oε 6vα
oπ6 τo πlo φτωxd oτριiμοτo τηg π6λη9. Σε ουτ6 ακρlβιbg τo

t9



oΙ BAPKΑPHΔEΣ η μηδεvιστιΚη oμdδo τηζ Θεoooλoviκηq

εβρoΙκ6 πρoλετoρ'dτo τηζ Θεooαλoviκηξ dvΘlσαv Ylo πρ(bτηφoρd ol σoσloλlστlκig lδ6ε9 (oτo xωρo τηg βoλκαvlκ{g) κol

f,]:|}l:",]κov 
μoζlκdg .ργo.,^€g oργovιδoεlg'6πωg η δlr.r-

Σε loxιi ακoλoυΘoιjoov oΙ μouσouλμdvol ooμαvλr]δεg πouκoτolκoιjoov στηv Αvω Π6λη. H.o, η .οηη .r, 
"ρruJ.ri "",ζoιjoov oπ6 τα τolφλiκlα .orq.rou βρio*or.o, oτηv μακεδovικriι1παlΘρo. Πo τηv ooφdλεld .ors ε,lIη;oroo, oτηv π6λη xlλlιi-δεg oρεoiβroug αλβovoυq μorooffiΙor, ,,ou oτελ6xωvαv τηxωρoφυλακη { ηταv lδlωτlκoΙ φρoυρof (καβdoηδεq).

Τo ελληvlκ6 oτotxεio oκoλoυΘoσoε oε loxιj κol Θεωρo0τσv τoπλdov σUvτηρητlK6 τηg π6λη9
H ΘεoooλovΙκη απoτελoιioε λolπ6v 6'δρομ, λoιi,v, 

".ill,"μω, Θρηoκεlιilv 
"" ff:,","τ';il;:ff;:ooμovλ{δεg oΘωμοvor, 

.εiληvεq, 

-ol_ο}o,, 
φραγκoλεβαvτΙvol,vτovμiδεg (εβραiol πoυ εixov ooπαoΘεi'τo roλdμ) oυv€Θεταv τoπαζλ μlοg π6λη9 6πou τo μoγoζld -εK περlτρoπ{g- rjταv κλεloτdτρεlg μ6ρε9 τη βδoμdδα: Πoραoκεuη γ, .orq μouooυλμdvoυq,Σoββιiτo Ylo τoUξ εβρoroug 

"", 
κrρ,o"ηl'o .oη xρloτlαvoιig.

-* :Ψ_'n' T6γ λolπ6v. ε κφρcioτη κov ol πλ€ov ρ lζooπooτI κ€cτoσεlζ τηg uπ6 oΘωμovlκ6 καΘεoτιilq βαλκαvlκηg. ΕξυφdvΘηκαJouvoμωoΙεg, oxεδldoτηκοv εξεγ€ρoεiq. Αuτη ξταv η Θεooαλo-v[κη τωv Bαρκ6ρηδωv.

η lστoρfα

-'Hδη 
oπ6 τo μ€oα τoυ l9oυ olιilvo ορxiζεl vo εκδηλιi:vεταl μloδldθεoη oυτov6μηoηg τωv (oλαβ6φωvωv, βλox6φωvλv *.o.1 *ρ,-

oτlαvIκιilv πληΘυομιilv τηg Boλκαvlκ{g απ6 τηγ πvεUματlκη κοl
πoλrτlκri xεrραγιilγηoη τoU πoτρloρxεfoυ τηg Kωvoταr.,ro,irro-
ληg πoυ κoτεξoxηv εξ€φραζε μεγoλoiδεoτlκ€g ελληvlκ69 βλ6-
Ψεlξ.

Boλκovlκol πληΘυoμoi oρxfζouv vα δlεκδlκoιiv μro τoυτ6τη-
τα πdραv τoυ <<oρΘ6δoξoυ xρloτtovoιl>>, 6τo1 6πω9 ε[xε γivεl η
μolρootd τηg τρdπoυλαg oπ6 τηv oΘωμovlκη εξoυoio η oπoiα
εixε oρioεl τlg Θρηoκευτlκig lερoρxiεg ωg 6vo απoτελεoμoτlκ6
μ6oo ελ6γxou τωv μη μouooυλμαvικιilv πληΘυoμιiv. Δlεκδlκεiτol
η <<μoκεδovlκrj ταυτ6τητo>> oπ6 xρlστloγlκoιig πληΘυoμoιig πou
δεv αvoγvωρiζoυv τov εoυτ6 τoUζ στηv ελληvo-βυζαvτrvη κλη-
ρovoμld.

Φuolκd, oτη δlπλωματlκη oκοκι6ρo δε Θo μπoρoOoαv πoρd vα
μπoivoυv κol dλλεg βλ6ιψεlq γεωπoλlτlκηg επdκταoηg. o ριbolκoq
παvoλoβloμ69 επtxεtρεf τηv δlεioδuoη τoυ oτo Bαλκdvlo, π6τε
με 6xημo τo βoυλγciρlKo επεκτoτloμ6 κol π6τε oε oιiγκρoυoη
με oυτ6v. o βoυλγdρlKoζ επεKτoτloμ6g (κοl oε κdπoto βoθμ6 o
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μπoρoιjσε vo πε[σεt τov K6σμo γlo τηv αΘλι6τητo τηζ KolvωvlKηζ
Koτdστoσηξ 6oo κol YΙo τηv οvελεητη απoφoσlστlκ6τητα εκεi_
vωv πoU ηΘελov vο τηv αλλdξoυv. Eπoμivωg -κol πρ6κεlταl βε-
βoiωq γlo lδ€α τoυ Mπoκoιjvlγ- μrα μlκρη oμdδo οπoφοoIoμdvωv
οvΘριilπωv μπoρoιiσε vα δε[ξεl τo δρ6μo Ylo τηv επovdoτooη
Kαl vo εvΘαρριjvεl εξεγ6ρoεlg>>3.

To 1893, τov ολυτρωτloμ6 τωv μoκεδovlκιi:v πληΘυoμιiv Θo

iρΘεl vo εκφρdoει η iδρυoη τηg Eoωτερlκ(g Mακεδovικηg
Eπovαoτoτlκ{g oργdvωoηg (V.M.R.O.) oτη P6ovο τηg β6ρεl-
οg Mακεδovlog. Σκoπ6 τηg Θ6τεl: (...τηv εποvαστoτΙκη oργd-
vωση τηζ λαTκηg μdζοs εvdvτlo oτo oπoλυταρxlκ6 κoΘεoτιilg
τou Aμπvτoιiλ Xoμfτ Kαl τηv dvωoη 6λωv τωv δυoαρεoτημ€vωv
λoιiv τηg Moκεδovfog κor Θρdκηg, ovεξdρτητo απ6 εΘvlκ6τητo,

Ylo γo κατoκτηooυγ με τηv επovdoταoη τηv πληρη πoλlτlκ( oυ-
τovoμio γl' oυτ69 τlg διio περlox6g>>. H Kεvτρlκη Eπlτρoπη τηg
oργdvωoηg εγκoΘioτoτot oτη Θεoooλoviκη, εκε1 oκρlβιi:ξ πoU

βρfoκετol η <<κεvτρlκη oκoκ16ρo>> τoυ 6λou παlxvlδloιi. Kolvη
ε[vαl η πεπoiΘηoη πωg 6πolog <<κερδioεl>> τη Θεoooλovfκη Θo

6xεl κερδioεl Kαl τη Mοκεδov1o (αs μη ξεxvdμε πωg λiγo xρ6vlo
οργ6τερο, στoUζ βαλκαvlκo0g πoλ6μoυ9, Θo γivεl μlα ξ6φρεvη
κoιiρoo αvdμεoα oτov ελληvlκ6 κol τo βoυλγdρlκo oτρoτ6 γlα
τo πoloζ Θο μπει πριilτog oτηv π6λη).

'Evo xρ6vo oργ6τερo -Kοl σε κdπolo βoΘμ6 ωg αvτfβαρo oτo
V.M.R.O.- lδριiετol oτη Σ6φlο η Avιilτοτη Moκεδovlκη Eπtτρo-
πη (Bερxoφloτ69). H oργdvωoη αυτη επlδlιilKεlτηv ovεξoρτηofo
τηg Moκεδoviοg, oε oυvdρτηoη 6μω9 με τlg βoυλγdρlκεg επlδl-
ιilξεlg. ol βερxoφloτ6g, τo 1902, Θo πυρoδoτηooυv ivoπλη εξ€-
Yερση oτlg oρεtv6g περlox6g τηg Τζoυμoγtdg, τoυ Mπ6λεg κοl
τoυ Mελ6vlκoυ. H εξ€γερoη Θο κoταoτoλεi oπ6 τov τoιiρκlκo
oτρoτ6.

To 1896 oργαvιilvετοl oτη Θεoooλoviκη τo lo oυviδρlo τoU
V.M.R.o' με oτ6xo (...τηv εμπ€δωoη τωv επαvoστοτlκιilv Θ€oε-
ωγ Kol τo dvolγμο τoυ δρ6μoυ πρoξ τηv επovdoτooη>>'

' Τζ6ημq Tζoλ, <ol ANAPX|Kol), εκδ. Eπ1κoυρog

oiρβlκog) με τη oεrρd τoU επlxεlρεi καl αυτ69 vο xεrρoγωγιioεl
Kαl vcr επωφεληΘε[ απ6 τη δldθεoη γlα oυτoκοΘoρloμ6 τωv μα-κεδovt κιi:v πλη θ υoμ <iv.

Ωg καταλιjτQζ θα λεIτouργr]oεl o ρωσo-τoυρκlκ69 π6λεμo9
τoυ 1877. H oαρωτlκη vΙκη τωv ριiloωv Θo φ6ρε1 6vo xρ6vo oρ-
γ6τερo με τη ΣυvΘηKη τoU Bερoλivoυ:

-Tη δημroυργiο o6ρβlκoυ κοr ρoυμdvlκoυ κρdτoυg
-Tηv αvoκηρUξη τηζ Bouλγαρiαq oε oυτ6voμη ηγεμovio υπ6
τηv τυπlκ{ επtκυρtoρxiα τoυ ooυλτdvoυ
-Tηv πρooωρlv{ δloiκηση τηξ Booviαg-Eρζεγoβfvηg oπ6 τηv
Aυoτρooυγγορio

-Tη μεταβiβαση τηζ Kιiπρoυ oε oγγλlκ6 iλεγxo
-Tηv παραμov{ τηg Mακεδoviοg Kοl τηξ Aλβoviog υπ6 τηv
oΘωμαvlκ{ εξoυofo.

-Tηv εκxιilρηοη -τρjα xρ6vlo oργ6τερo- oτηv Ελλdδα, τηζ
Θεooαλiog Kol τηξ Αρτog.

Avoiγovτog μlα παρ6vΘεoη Θα ηταv oημοvτlκ6 vα πoιiμε πωg
κoτd τηv [δlα αυτη δεκοετiα τoυ l87O ixoυμε Kol μlo oημovτlκ{
τoμt] μ€oo στo ovαρXlκ6 κivημα. H δεκoετio Θα ξεκlvl]oεI μετηv επovdoταση τηζ παρlorvηg κoμμoιivog, τηv ηττο .ηg'oo, io
οφογlooμ6 τηg. ol ovαρxlκoi -με τη ouμμετoxη τoυ γερooμ6voυMπoκoιjvlv- Θα επlxε-lρr!σouv μlo oκ6μα επαvdoταoη τρlo xρ6-
vlo οργ6τερo,τo 1874 oτη Mπoλ6vlα. Θo απoτιixoυv orκτρd. Θo
ακoλouΘ{oεt μlo oκ6μo οπ6πεtρα €voπληg εξ6γερoη9.η, dro,-
ξη τoυ 1877 oτo Mπεvεβ€vτo, βoρεloovoτoλrκd'τηξ Njπoληq.
Kol ουτη η εξ€γερoη Θo απoτιjxεl oτiλvovτog oτη φυλακη τoυq
πρωτεργdτεξ τηξ: τov Mαλoτ6στα, τov Koφl6ρo, τov Στεπvtdκ
κοl πoλλoιig dλλoυg.'oλo αυτd Θο επovοκoΘoρiooυv τη Yραμμητωv ovορxlκιilv γlo τo εφlκτ6 μlog dμεoηg γεvrκηg εξ6γερoη9:
<<...ουvεlδητoπofηoαv πωg δεv υπηρxε κoμld dμεoη εuro.ο.η-
τα Ylα πλατrd επovdoτoοη κol κολλl€ργησov μlo dπoιpη πoυ Θo
oπoτελoιioε τov CΙKρoYωvloio λiΘo τωv ovαρXlKιilv γlα τlg επ6-
μεvεq διio δεκoετiεg. H dπoι}η αυτη {τov η 

;,.,ρorroγdvδο'με 
τη

δρdoη''. Σιjμφωvο με τoιiτη τηv dπoιrLlη, μovdxα η βfolη δρdoη
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- ol BΑPKΑPΗΔEΣ η μηδεvΙστιΚη oμoδo τηζ ΘεaooλovEκηq

ot Bαρκ6ρηδεq oαλπ6ρoυv...

H loτoρiο τωv <<Boρκdρηδωv> ξεκlvd τo φΘlv6πωρo τoυ 1894

με τηv dφrξη oτη Θεoooλoviκη -γlo vo εγγρoφoιiv oτo γυμvd-
olo- δυo l3xρovωv φiλωv οπ6 τo Bελεod (τo oημερlv6 Tiτo B€-
λεg), μlο κωμ6πoλη oτlg 6xΘεg τoυ Αξloιi, l60 xlλl6μετρα β6ρεlo
τηg Θεooολovfκηg. o dvαg ε[γοl o Yordan Pope Yordanov, Yrω-
oτ69 ωg ortzeto. o dλλog εivοl o Konstanin Kirkov. o ortzeto
περlγρdφετσl ωξ μovοXlκ6 dτoμo, με loxυρη Θ6ληoη, ιrUηλ6g, με-
λoxρlv6g oλλd καl φlλdoΘεvog. o Kirl<ov ητov μ6τρloυ αvooτη-
μoτoζ' με <<αvolxτd>> xριilματo, αρκετd 6μoρφo9. ol δυo τoυg
ξτov αxιilρloτot.

To 1895 δημloυργoιiv στo γυμvdol6 τoυg dvov επαvoστοτl-
l<o πυρηvα μεταξιj τωv μoΘητιilv. KoΘηγητ6ζ, μ6λη τoυ VMRo,
πρooπαΘoιiγ 6γτεxvo vο κοΘoδηγoιjv κol vo ελ6γxoυγ oυτ6v
ιoν πυρηvα. To l89Ζ μετd oπ6 κlvητoπolηoεlξ τωv μαΘητιi:v πoυ
il<λεtoαv τo γυμvdolo, o ortzeto _πoU εixε πρωτooτοτηoεl-
ιrπoφοoiζεl vα πoρατηoεl τo oxoλε1o καl vo ooxoληΘεf oπo-
κλεloτlκd με τηv επcrvoστοτlKη δρdoη.

To 1898, δlοφωvoιivτεζ τoU VMRo oxημoτiζoυv oτη Φlλlπ-
ιιoυπoλη, τo Koυoτεvτiλ κol τη Γεvειiη, oμlγιilg αvoρxlκoιig-vlxl-

To 1898 εξ6λλoυ, μιo πoρ6o επoγooτοτιbv μoκεδ6vωv μoΘη-

τιirv oτη Θεooολoγ(κη, σε επoφη με αvoρxικoιlg πυρηvεζ με

6δρο κυρiωg τη Γεvειiη' σXημoτoπoιε1 τηv oμdδο τωv TAPA-

xδnotοlι πoυ λ(γo oργ6τερο Θo ovoμooΘεi BAPKΑPHΔEΣ'

Eξαρxηq oτ6xog τoυg ε[vol η τερoρlστlκη δρdoη oτo πvειlμο

τηζ ovoρXlKηg <πρoπαγdvδαg με τη δρdoη>'

Στo δειiτερo oυv6δρlo τoυ V.M.R'O' πoυ Θο γ[vει τo Γεvdρη

τoυ l9O3, απoφοoiζετοl η πρoετolμooiο λoTκηg εξ6γερoη9 γtο

τηv επ6μεvη dvoιξη. o Gotze Deltchev, εK τωv ηγετιi:v τηξ oρ-

γjrroηg, εκφρdζει 6vo κotv6 oioΘημo: <"'oλ6κληρη η Toυρκiα

πρ6πε, vo πvlγεi στηv ovαρXΙo, η oυτoκροτoρio τoυ ooυλτd-

voυ πρ6πεl vo τoρoKoυvηΘεi oπ6 το Θεμ6λld τηζ, η κοτ6oταoη

πρ6πει vo γivεl τ6oo ovυπ6φoρη ιiloτε oυτoi πoυ oημερo' oτo

ovoμα τωv πovτoδιivαμιi:v oυμφερ6vτωv, διoτηρoι1v τo βdρβo_

ρo status quo, vα ovογκooΘoιjv, στo 6voμo τωv iδlωv τoυζ τωv

oυμφερ6vτωv, γο επlφ6ρoυv τlg αλλογ69 πρoζ μlσ πlo οvΘριi:πt_

vη τdξη προγμdτωv>.

Στιg 28 Aπρiλη τoυ l9O3 πρoγμoτoTτolεiτοιτo απ6 κolρ6 πρo-

ετoιμαζ6μεvo ox6δro τωv Boρκdρηδωv με ovoτtvdξεlg oτ6xωv

κol εκρηξεlg βoμβιilv oε 6λη τη Θεooαλov1κη' Tρειg μηvεg oρ-

γ6τερo, oτιg 20 loιiλη l9O3, ξεoπ6 καl η 6voπλη εξ6γερoη τoυ

v. ιη. λ.o. oτη βoρεroovoτoλικη Mo κεδoviα' Xτυπto0vτo l τoι1ρκι-

κεg φρouρ6ξ Kαl τo τoιφλiκlα τωv μπ6ηδωv πρoτoιi η εξ6γερoη

κoτooτολεi oφηvovτοg π(oω τηg xlλldδεg vεκρoιig'
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ol BAPKΑPHΔEΣ

λloτlκoιig κιiκλoυg με oιivΘημo OYTE ΘEoΣ - OYTE AΦEΝTHΣ.
o κιiκλog τηg Γεvειiηg βρloκ6τov oε oτεvη εποφη με ριδolκoυg
οvoρxtκoιjg_τερoρΙστll(oιjg πυρηvεg καl εξdδlδε τηv εφημερiδo
EKΔlKΗΣΗ. Στη Γεvειiη εξdλλoυ Θο παρΘεi η oπ6φοoη vo προY-

ματoπolηΘoσv xτυπηματο κoτd μεγdλωv ευρωποΙκιilv εταlρlωv

μdoo oτo 6δoφo9 τηg oΘωμovlκηg oυτol<ρoτoρ1og. Πo oυτ6 τo
λ6γo 6φυγοv γlo Θεoooλovil<η καl Σκ6πlα ol Slavi Merdjanova l<οl

Petra Mandjoukov οvτioτolxα.

o ortzeto, o Kirkov καr dλλoι oυμμoΘητ69 τoυg dxoυv ηδη
oxημoτΙoεt τηv oμdδο G|URULτΑDJ| (TΑPΑXoΠolol). o
Merdjanov iρxετοt oε επoφ( μαζi τoυg κol τoιig oφηvεl βlβλio
τωv Στεπvldκ5, Kρoπ6τl(ιv Ι(αΙ Zov Γκροβ6. H oμdδα τωv Toροxo-
πolιilv οπoκτd πλ6ov 6γo πlo ooφ€g ovορxlκ6 lδεoλoγlκ6 oτiγμο
κol αλλdζεl τo 6voμd τηζ σε GEM|DJ| (BΑPKΑPHΔΕΣ), ουτo1
δηλοδη πoU (...εγκoτoλεfπouv τηγ κoΘημερlv6τητο Koι τα 6ρlo
τηg 6vvoμηg τdξηg κor ooλπdρoυv με μlο βdρκo oτlg ελεσΘερεg
κol dγρrεg θdλοooεg τηζ πoρoγoμioζ>.

o Merdjanov τoιig μετ€φερε τηv oπ6φαoη Ylο τα τερoρloτlκd
xτυπημoτo oε ευρωποiκ6g ετοrρ1εg Kol τoUξ ζητηoε vα ετolμd-
σouv τo δlκd τoυg πλdvo δρdoηg. Πρoκεlμ6voυ ol Boρκdρη-
δεg vo βρoυv xρημoτο Ylα τηv πρoγμdτωoη τωv oxεδiωv τoυg,
απoφοoiζoυv vo oργovιilσouv μlo εlκovlκη <oπαγωγη>> τωv 1δlωv

τoUζ τωv μελιiv πoυ πρodρxovτol oπ6 oxετlκd ευκoτdoτατεg

a 
γεvvηΘηκε τo 1876 oτo Kdρvoμποτ. Τo l897 π{γε γlo oπoυδig oτη Γεvειjη

κοl πρooxιilρησε σε ovoρxlκdg oμdδεg. Tov loιiλη τoυ l90l oυvεληφΘη oτη
Αδρlovoιiπoλη μoζi με oυvτρ6φoυg τoU Kοl εκτελ€oτηκε τo No6μβρη τoυ
[δloυ €τoυg
5 ι.|.lευδιivυμo τoυ ριbooυ εποvoοτdτη Σεργκ€l Kρoφτoivoκl. o Στεπvldκ,
τov A0γoυoτo τoυ l878 εixε εκτελ6oεl τov ορxηγ6 τηg ooτυvoμiog τηg Πε-
τρoιiπoληg. Συγγροφ6ο9 oρκετιilv βlβλiωv 6πω9 τo <<Θdvoτog oτo Θdγoτor>
_τo πριbτo εγxεlρfδlo επqvoστoτlKoιi οvταρτoπoλ6μoυ-, <H Παρdvoμη Pω-
o[o>>, <H KαρI6ρα εv6g μηδεvloτη> l<.ο.
6 

γdλλog οvορxlκ69 πoυ δroδ6xτηκε τov Kρoπ6τKlv στηv 6κδoοη τηξ εφη-

μερiδog <o Eξεγερμ€vog>> εvιδ oργ6τερo ξεκ[vηoε τηv 6κδooη τωv <Ndωv
Korριbv>.

η μηδεvιατικξ oμdδo τηq' Θεoooλov[κη9

olκoγ6vεlεg, τωv Kirkov κοr Bogdanov. ol δυo τoυg κριJβovτol
oτη Σ6φlo κοl ζητε[ταl απ6 τoυg γovεfg τoUξ τo πoo6 τωv 4OO
κor 200 τoιiρκtκωv λlριilv αvτfoτoΙXα. Tελlκd, oιjτε ol Ιδlol τoυg
ol γovεig δε Θo πεloΘoιjv oπ6 τo 6λo -μdλλov φolδρ6- εγxεiρη-
μo Kαl μ6λlg Θo oπooπooΘεf €vα μrκρoπoo6.

Τo κολoκoiρlτoυ l899, o Merdianov oυvdvτηoε oτη Σ6φlo τov
Boris Saravov7 6πoυ oυζητηoαv τη δυvoτ6τητo εκτ6λεoηζ τoU
ooυλτdvoυ l<ol o Saraγov τoιj 6δωoε €vα oημοvτlκ6 xρημoτlκ6
πoo6. Toυg επ6μεvoυg μηvεg o Merdjanoγ κdλεoε oτη Σ6φlo
τov ortzeto κol τoιj υπooxiΘηκε μ6ρog τωv xρημdτωv εφ6-
σor oΙ Bορκdρηδεg πρoxωρoι1oαv κdπolo σoβορ6 ox6δlo oτη
Θεoooλoviκη. Τov Δεκ6μβρη, o μεv Merdjanov -μoζ1 με διio oυ-
vτρ6φoυg τoυ oπ6 τη Γεvειiη- 6φυγε Ylo τηv Kωvoτοvτlvoιjπoλη,
o δε ortzeto πηγε oτη Θεooαλoviκη πρoκεlμ6voυ o κoΘ6vog
vο πρoωΘηoεl το ox6δld τoυ. Στηv Kωvoτovτlvoιiπoλη, πορd τo
6τl o Merdjanov κατdφερε Vo δlooφoλioεl τη oυvδρoμη ορμ6-
γlωv εποvαστατιilv, ovτεληφΘη τηv ovεδoφlκ6τητo τou oxεδioυ
γlo εκτ6λεoη τoU ooυλτdvoυ. AπoφoofoΘηKε vo ooxoληΘoιiv
με dγo πlo βoτ6 πλdvo: τηv ovοτ1vαξη τoυ κτlρioυ πoυ oτdγαζε
τηv l(εγτρlKη δloiκηoη τηg oΘωμovll<ηg Τρdπεζog κοΘιilg Kοl το
γρoφεio τoυ Movoπωλioυ Kαπvoιj. Noiκlοoοv μlo οπoΘηκη oπd-
vοvτl oπ6 τηv τρdπεζo κol η oμdδο ξεκivηoε τo oκdι|.llμo υπ6γεl-
oυ τoιjγελ iτol ιiloτε γο τoπoΘετηΘεf πoo6τητο εKρηKτlKιilv oτα
θεμiλlο τηg τρdπεζog.

Tov Φεβρoυdρlo τoυ l9OO, o Merdjanov κdλεoε oτηv Kωvoτo-
vτlvoιiπoλη τoγ ortzeto και oυμφιilvησσv vα oγoτlvoxΘεi με τov
iδlo τρ6πo κol η oΘωμοvlκη Tρdπεζo τηg Θεooαλoγiκηξ. Mε
τo λεφτd πoU τoUζ 6δωoε o Merdjanoι η oμdδα vofκlooε ivo
μlκρ6 μoγαζf oτη oημερlvη oδ6 Λiovτog Σoφoιi, oπdvοvτl ακρl-
βιilg oπ6 τηv τρdπεζo. Aγ6ρooov κoΘρiφτεg l<oι πoλυΘρ6vεg

i οvιi.lτερo oτ6λεxog τoυ VMRo πoυ δεv oρκoιlτov oε <κοΘoδηγητlκd κoΘιj-
κovτCl) oλλd oυμμετε[xε εvεργd oτηv 6voπλη δρdoη.'Hτov o μovοδlκ69 oπ6
τo ovιbτερα oτελ6xη πoυ υπooτliρlξε τoυg Boρκdρηδεq oε 6λη τη δlοδρoμη
toUζ



ol BΑPKΑPHΔΕΣ

Kαl εστησov ωζ Kdλυψη 6vo κoυρεio.Xρ6η κoυρ6ο ooκoι]oε o
Pingov με βoηΘ6 τoU τor Trutchl<ov. KoΘωg 6μω9 l<οl ol διio ηταv
doxετot με τηv ...KoμμωτlKη, ζητηoov καl πdλl τη oυvδρoμη τoυ
Merdjanov Ylα ro μηv οπoκαλυφΘo0v. Aυτ69 τoυg doτεlλε ivo
vεoρ6 oρμ6vη, τoγ Kristi, πoυ εixε κdπolεg oxετlκ6g γvιiloεlg.
Στo π[oω μ€ρoq τoυ κoυρεioυ υπηρxε κρυμμ€vη μlο ξιlλlvη oκd-
λo πoυ κοτ6βoζε oτo υπ6γεlo. KοΘιilg το xρημoτo δεv 6φτovov,
o Kochtanov πηγε oτo Bελεod κol €κλειpε τo κooμημoτo μlCΙζ
ευκoτdoτoτηg θεiog τoυ. Mε τα xρημoτα πoυ 6δωοε o ...Θεioq

γlα vo εξoγoρdoεl τα κooμημoτo, κατdφερclv vo σUvτηρηooυv
τo ox6δr6 τoUζ γlo 2-3 oκ6μo μηγεq. ot ortzeto, Shateγ κoI

Kochtanov 6oι<oβοv τo τoι]vελ με ευκoλ(o κοΘωg τo xιilμo ηταv
μολακ6. Tο μπdζα μετοφ6ρovτov μ6oα oε odκoυg Kol τo dδεlo-
ζov oτη Θdλoooo.

Στηv ovτfoτolxη οηραγγo τηζ Kωvoτoγτlvoιiπoληg τo πρdγ-

μoτο δεv πηγolvαv κol τooo κoλd.'Eπεoαv πdγω oε βρdxo καr

κατdφερvαv vo oκdβouv μ6λ19 12 με 15 π6vτouζ τηv ημ€ρo' Mετd
oπ6 oυvεvv6ηoη με τoυg Bορκdρηδεq' εκεivot δldκoι.pov πρo-
oωρlvd τlg εργαoiεg τoυg 6τot ιiloτε τo δ0o εγxεlρημστο vo συμ-

βoδiζoυv. H δIoκoπη 6γtvε oε Ξvo oημεio πoυ ε[xoγ oυvovτηoεl
αρxαio ευρημoτo Kol τo βdφτloov Θερμoπ0λεg.

To dλλo μεγdλo Θ6μο ητov η πρoμηΘεro 200 κlλιilv δυvoμ(-
τη. Tελrκd, τoUξ τov πορεixαv oρμ6vlol εποvooτdτεg μ€oω Bo-
τoιiμ.'oτov 6μω9 o δυvoμ[τηg 6φταoε oτηv Kωvoτoγτlγoιjπo-
λη, η ooτυvoμ[o κατdλoβε 6τl κdτl ouv€βolvε, μπηκε oτo ixvη
τoυζ Kαl τελlκd oυv6λoβε τoυg Kozakov, Merdjanoγ, Sol<olov κοl
Shatev.'oτov 6μoΘαv τlg oυλληιrUεlg' ol Bορκdρηδεg (σφρoYl-

σοv) τη oηραγγo καl 6φυγov oπ6 τη Θεoooλoγiκη. To κouρε[o
λiγo οργ6τερα ξεvorκldστηKε xωρig 6μωg vο γ[vεl ovτlληπτ6 τo
τoιjγελ. Kovεig oπ6 τoυg oυλληφΘ6vτεζ τηζ Kωvoτovτlvoιiπo-
ληg δε μiληoε κol 6τol τo πορdλληλo ox6δlo πoρ6μεlvε l<ρυφ6.

Tov Mdρτη τoυ 1902, o ortzeto oυvdvτηoε oτη Γεvε0η τov
Saravoγ, τo μ6vo oπ6 τo υι'ι:ηλ6βαΘμo oτελixη τoυ VMRO πoυ
6βλεπε με oυμπdΘεlo τoUζ vεαρoιig Boρκdρηδεg. o Saravov τoιig
πρ6oφερε 10.000 γoλλlκd φρdγκo κol υπoox6Θηκε l'000 κlλd
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τηζ εKρηKτll<ηg ιiληg μελoviτηg (απoτελεiται oπo75% vlτρoγλυ-
κερivη κoι 25% <γη δloτ6μωv>) πρoκεlμ€voυ vo τoυg βoηΘηoεl
oτα oxdδld τoυg.'Hτov τ6oη η ευγvωμooιivη τoU ortzeto' ιiloτε
oμ6οω9 πηγε κοl 6κovε αoφdλεlo ζωηg oτηv ετοlρ1ο New York
Life, oρiζovτοζ ωζ δlκοloι]xo τov φiλo τoυ Saravoγ, τov Simeon
Radeγ. Mετd τo Θdvατo τoυ ortzeto, o Saravov εlo€πραξε τo
xρημoτο, doτεlλε 6μω9 καl 40O δoλdρlα στηγ oll<oγivεld τoυ.

Στo μετοξιi, o Shatev εixε εξooφoλfoεt 80 κlλd δυvαμiτη τo
oπofo εixε κριiι!εl oτo xωρl6 P1λo. Αυτ69 o δυvoμiτηg μετo_
φiρθηκε oρxlκd oτη Σ6φro κol ζητηΘηκε η βoηΘεlα .o, Mil"n
Sazdov o oπoΙog εργoζ6τov στo εστloτ6ρlo τoυ τρivoυ πoυ
dκovε τo δρoμoλ6γlo Bελlγρdδl _ Σ6φlο _ Kωvoτoγτlvoιiπoλη'
o Dimitar Metcheγ -πoυ λiγo κolρ6 vωρiτερο εfxε oτρατoλoγη-
oεl o ortzeto_ dμπotvε oτo τρdvo 6τοv 6φτovε oτη Σ6φlo, με-
τoφ6ρovταg oε €γo ζωvdρl πoυ εixε l<oταoκευdoεl, πdvτε κlλd
δυvομiτη τηv κdΘε φoρd.To ζωvdρl με τo εKρηKτrκd κρυβ6τov
κdτω απ6 τov vlπτηρα τηg τoυoλ€τog, o Metchev κοτ€βαlvε πρlγ
oπ6 τo βoυλγoρo_τoυρκlκd o0voρα Kol στηγ KωvoτovτlvoUπoλη
πoρoλdβαrvε τo ζωvdρl o Sazdov. Aυτ69 με τη oεrρd τoU τo πα-
ρ6δlδε oτηv Anna Chepets, μlα oυγγoρiζα τρογoυδioτρlo πoυ
t<οl oυτrj τηv εixε oτροτoλoγηoεl o ortzeto. oλη αυτη η δlαδr-
ι<ooiο κρdτηoε μ€xρl Kol τo τ6λo9 τoυ l9O2. Tov Δεκ€μβρη, o
ortzeto πηγε oτηv Kωvoτoγτlvoιiπoλη καl dκρυιpε τo δυvομiτη
1lε1oο oε διio βoρ€λlo με πooτ69 ooρδdλεg πoυ oγ6ρooε.

Στo μετoξ0, ηδη οπ6 τov Σεπτiμβρη, o oΓtzeto κol o Marko
\toyan Βoshnakoγ πηγαv oτη Θεoooλovfκη κοt voiκlooov 6vο
1tαγoζi oε πoλιj μlκρ{ οπ6oτooη oπ6 τo πoλ16 τoυg κoυρεfo.
ΛιιoφοofoτηKε rα τo πoρouσldooυγ ωg μπoκdλlκo. Ξεκivηoοv
ιt1rεoωg τo oκdιplμo μ6xρl πou oυvdvτηoοv τηv πολld oι]ρογγo
lιιlυ εixov αvofξεl τo l900. Σε oυτη ρfxτηκov τo κolvoιjρlo μπ6_
ζιι r<ol η <δoυλεld> πdγωoε μdxρl vα φτdooυv τo oπolτoιjμεvο
t κ1l11ι<τlκd.

llορdλληλo με τα 80 κlλd δυvομfτη πoυ oτoδlακd μετοφ€ρo-
vl(ιv στηv Kωvoτοvτtvoιiπoλη, δlooφdλloαv oτη Boυλγoρio κol
,l/0 κlλd μελoviτη τo oπoio oπoΘηκευoov κovτd oτo Koυoτε-
vιlλ, oτo τoυρκo-βoυλγoρlκd oιlvoρo. o Shatev παρ6μεlvε oτo
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Koυoτεvτiλ Ylo Yo oρYov6σεl τη μετoφoρd τωv εl<ρηt(τlκ6v στη

Θεoooλoviκη.

To Γεvdρη τoυ l9O3 εκφoρτιilvovτcll στη Θεooολovfκη τα βo-

ρ6λro με τlg <oορδ6λε9>> οπ6 τηv Kωvoτovτrvoιjπoλη Kol oπo-

Θηκε0ovτor μ6oo oτo τoιjvελ κdτω οπ6 τo <μπακ6λtκo>' Στιg

24 τoυ Γεvdρη oυγκoλεfτol oτη Θεooαλov(κη τo 2o oυvdδριo

τoυ V.M.R.O. υπ6 τηv πρoεδρiα τoυ lvan Garγanov o oπoiog

ητov oφ6δρο εvdvτ,oq oτη δρdoη τωv Bαρκdρηδωv' Λiγoυg μη_

vεg vωρiτερο μdλloτo, εixε l<oταφ6ρεl vo τoUζ <υπoκλ6ι|'lεl> 6vο

φoρτio εκiηκ.rκd:v πoU εixcιv μετoφ6ρεl oτηv Aλεξοvδρoιiπoλη

o.,6.η Mooooλ[o, (μεταμφlεσμ€vo> oε 17 βορ6λlo φυτo-φd.ρμα*

κoυ κoτd τηg φυλλoξηρog' Koτd τη δrdρκεrο τoυ oυvεδρioυ o

Garγanoγ οπor<6λεoε ioug Bαρκdρηδεζ <<ov6ητo πorδαρdλlo>'

iπi.ηq oυoiαg, τo V.M.R'o' oπoφdoloε γo UπoKlv(oεt μto γεvl-

κη εξ€γερoη τηv ερx6μεvη dvolξη'

Στo μεταξιi, o Shatev στo Kouστεvτiλ κοτdφερε vο πρoωθη-

o", .μημo.,noτo220 κlλd εκρηκτtκιilv πoυ εixε βρεl' κρυμμ6vo

μ€oo oε κdρo με oαv6. To εκρηκτtκd περvo0oov το oΟvoρo ι<οι

pριo*or.o, πλ6ov oτo xωρt6 Κoτodγt' Aπ6 εκε(' μ6oα oε οoι<ιd

με ρι1ζr, φτdvoυv oτο Bελεod ι<οι τ6λoζ' ((μετoμφιεσμ€vo>> oε

τεvεκ6δεg ooυooμ6λoloυ, φτdvoυv στη Θεoooλoγil<η oτrg l0

διrρaρη τoυ l9O3. Πλdoγ, τo oκd$rμo τηq oηρoγγοq πρoxωρ6

εvτoτικd κol ηδη oτlg 28 Φλεβdρη 6xoυv τoπoΘετηoει ll τεvε_

κ6δε9 εκρηκτικιilv oτo Θεμελrα τηg oΘωμovικηq Tρ6πεζoc'Ι'

β6ρδlε9, μ6ρo κol v0xτo, 6vog Boρκdρηg ι<dΘετol πdvτα μ6oo

oτo τoιjγελ YlCΙ vo πυρoδoτηoεl τo εKρηι(τlκd oε περiπτωoη

ovακdλυι.!(g τoυg. Πρ6πε1 6μωg vo περtμ6voυv καΘιilg o ortzet'o

ε[xε υπooxεΘεi πωg ol 8oρκ6ρηδεg δε Θο πρoβo0v oε κdπolα

κ1vηoη πρoτoι1 τo V.M'R'O' πoρολdβεr 6vo φoρτio 6πλωv πoυ

περiμεvε.

Στrg 30 Moρτioυ φτdvεt oτη Θεooαλoviκη καt o Metcheγ'

Φoβo0μεvot τυx6v o0λληιruη τoU' αρKετoi Bαρι<dρηδεg 6xoυv

oκρoβoλroτε1 oτo oταΘμj'τoυ τρ6voυ dxovταg μoζi τoυg β6μ-

βεg πoυ Θo 6ρtxvαv Ylα vα πρoκoλ6οoυv πovlκ6' δ1vovτog 6τot

τηv ευκolρio oτo o,]vτρoφ6 τoυg vο ξεφfγεl' Πρog 6κπληξη κot

ovηoυxfo τoUζ τo τρdvo οΚlvητoπolεiτοl λiγo πρΙv τo oτοΘμ6
εvω-υπdρxεl καr μεγdλη παρoυofo ooτυvoμfαq. Αρxiζoυv ro *o-
τοφθdvoυv υι$ηλ6βαΘμol τoσρκol αξlωμoτoιjxol ολλd καl ξdvolδlπλωμdτεg. Tελlκd η 6λη κlvητoπofηoη oφεlλ6τοv oτo 6τl τo
τρ6vo μετ€φερε τo πτωμα τoυ ρωooυ πρ6ξεvoυ πoυ εixε δoλo-
φovηΘεi δυo μ6ρε9 πρlv στη Mητρoβiτoα. o Bαρκdρηg Kirl<ov
δlηγεiτol: <<T6τolο ευl<olρΙο δε Θα μoqξovοδoΘεi. Edv'εixov oυλ-
λdβεl τov Metchev Θο τo εlxαv πληρωoεr ακρlβd. Koiτo 6λoυ9
τoug πρoξ6voυg μαζf. Δεv 6μεvε πoρd vo ρiξoυμε μio oπ6 τlg
β6μβεs πoυ κouβολoιiοομε l<αl θα 6πεφταv oxεδ6v ol μlooi>>.

Στlg oρxdg Απρiλη o δημog dρxloε vα oκdβεl xovτdκIo γlατo δiκτυo οπox6τευoηζ στηv oημερlvι] oδ6 δρdγκr, 
'ρo*o-λιilvτog φ6βo oτoυg Boρκdρηδεζ Ylo τυx6γ oπoκdλυι!η τηg

oηρογγdq τoυg, κdτl πoυ ευτυxωg δεv 6γrvε καΘιilg η o{ρoγγo
rjτov ορκετd βαθιiτερη.'Evα dλλo γεγov6g πoυ επlτdxυvε iη ρoητωv γεγov6τωv ητov πωg λ6γω μlαg <εloβoληg> πovτlκlιilv oε
ξεvoδoxεio πou oυv6ρεUε με τηv τρdπεζο, o lδloκτr]τηg τoυ
dvolξε τov ctπoxετευτlκ6 oγωγ6 Ylο vo κdvεl oπoλιjμoroη, odτl
πoυ εvδεxoμ€vωg Θα απoκdλυπτε τlζ <εργαoiεg> τωv Bαρκd-
ρηδωv. Aκ6μο, 6vτovη ητov η φημoλoγiο oε δlπλωμoτll.oι]g nαl
δημooloγραφlκoιig κιiκλoυg πωg κdτt δυvομlκ6 επΙκεlτοl. Στlg 9
Απρrλioυ, o dλληvαg πρ6ξεvog απooτdλλεl oxετlκ6 τηλεγρdφη-
μo πρoζ τo υπouρYεio εξωτερlκωι εvιil oτlg l5 τoυ iδloυ μηvooρl<ετig ευρωπoTl<ig εφημερfδεg (Die Zeit, Le Temps κol dλλεg)
οvοφε1ρoυv πληρoφoρiεg γlα επlκεiμεvεg επιΘ6oεlg κoτd εUρω-
πoTκωv oτ6xωγ.

<ol εβρoiol λoιioτρol, εvιil γυdλlζov τα πoπoστσlo μoU, σU-
ζητoσoοv τlg επερx6μεvεζ ταροX6g κοl μoυ εixov πεl αρκετdg
"αt<ρlβε[g'' ημερoμηvΙεg πoυ oυτdg Θα oυv6βolvαγ. Mlo εποvcr-
ιrτoτlκη oυvoμωoiο πoU τηv ξdρouv τ6ool πoλλoi, oκ€φτηκo,
δε μπoρεi πορd vo εivor πρolov τηζ φογτοoiog τωv vτ6πiωγ.
Λπoφdoloα λolπ6v Yo μη πoρατεΙvω τηv πoρομov{ μoυ oτη
oεοooλoviκη περlμdvovτoζ τo γεγov6τo. Avoζητoιioο jro o.,oj
κλεloτlκ6 "κoμμdτt'' Kol μηv dxovτog lδiα γlα τo τl dφηvα πfoω
1tιlυ, αvoxωρησo γlα τηv εvδoxωρo('..).
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ραλiοg Ylo γo επlτεivour τo Xdoζ KoI τη σι1YXUση. Πo τo oκoπ6
oυτ6 δ6Θηκε 25 κlλd δυvoμiτηg στoUξ Kovatchev κοl ΕnidjeΙi
ol oπo[ot KατoσKειjoσοv oυτ69 τlg oυτooxdδrεg xεlρoβoμβiδεg
ωg εξηg: τoπoΘετoιjoov 250 γρoμμdρlo δυvαμfτη αvdμεoo oε
διio oτodλlvεg λdμεg κοl τιiλlγαv oφlxτd τηv 6λη κoτooκευη με
οτooλ6oυρμo. T6τoιε9 μrκρ69 β6μβεs Θα 6φεραv 6λο το μ6λη
τηg oμdδαg κol Θα τlζ Xρησlμoπoloιjoοv αφoιi περοfωvαv τηv
κυρ1ωq oπooτoλη τoυg. Aπoφoo(oτηκε o Tsvetkov vo μη λdβει
μdρoζ oε κομ[o εvdργειo, vo κρατηΘεi ωg εφεδρεiα γlο 2-3 μ6-
ρεξ KαΙ κατ6πlv vo επlxεtρησεl τηγ εκτ6λεoη τoυ βoλη9 Xοodv
Φεxμi πood.
'Hδη oπ6 τlg 2l Aπρ1λη 6λo ηταv €τolμo κοl περΙμεvoγ τov

κατdπλoυ τoυ γoλλlκoιj πλoiou. ol μ6ρε9 κυλoιjoοv με β6λτε9
oτηv π6λη κol περloυλλoγη. Σxεδ6v 6λor πfoτευoγ πωg Θο oκo-
τωθoιjv oτη δldρκεlα τωγ εvεργεlιilv κol μ6vo o Shatev τ6vlζε
6τt πρiπεl vo κdvoυv τo πdvτο Ylα vo δlοφιiγoυv. Στlg 25 Aπρiλη
πρoεlδoπoloι]γ τo μiλη τηg κεvτρlκ{g επrτρoπηg τoυ V.M.R.o.
vο εξαφοvloτoιiv γlo vo oπoφιiγoυv oυλληι.}εlg 6πωg Kol ol πε-
ρloo6τερol κdvoυv.

or εβρο1or λo0oτρor εixαv ωg δεδoμ6vη τηv ημ6ρα τoυ Πdoxα

vlo τlζ επερxoμεvεq εκρηξειg' Π6ραoε oμωq τo Πdoxα τωv Kσ_

δi^*]r, -l.', .ρooελξ" εi"'q κdτl vo oυμβεi' H φρoυρd, τηg

π6ληq ηταv oε 
"r,,φuio'iη 

6λεs τls "καΘoρtoμ6vεq ημdρεq'' γιo

vο κoτοoτε(ln-, εuuoμ,,i'.η" .Eiγ'ροη. Π6oooοv πoλλ6q "κoΘo-

ρroμ6vεq ημ€ρεζ" Kαl ol περlσ':'".::,:,-ροτrιilτεg oπoo0ρΘη-

καv οπ6 τη Θεooολoviκη γro vο oυμμετ6σXouv oε επlxεrρξoεtg

oτην Aλβoviα μ6xριg 6τoυ vo TτραγμoτoπolηΘoιiv επtτ6λoυg ot

"υπoox€oειg" τωv "''o'oo'o'd"' 
K6"o'og εiπε πωg "" 'ol σoφoi

6vΘρωπoι ,Eo.,o'oο' i6γovταg oπλd τηv οληΘεto''>>8'

or Bαρκ6ρηδε9 απoδ(δoυv ουτ69 τlq δlαρρo6g oε κ0κλoυg

τoυ V.M.R.O. .,ou δ6λouv vo οvoKoι]loυv τη δρdoη τoυg' To

V.M.R.O. 6ρxεται Kol σε οπευΘεiog επoφη μoζ.('"':Ι^*::::.
Gruev γlo vα τoυζ μετoπεΙoεr' oι Bαρκdρηδεq 6μωq πρoxωρouv

oτov τελlκ6 oxεδrαoμ6 τoυ πλdvoυ τoυg'

oρ(ζoυv ωζ ημερoμηviα τηv 27η Aπρlλioυ' Eκτ6q oπ6 τηv ovo-

τivαξη τηg oΘωμο''*η, τρj"εζαg'^απoφοoioτηκε. η. αvοτivαξη

τoυ γoλλtκoυ ''lιoiou 
L'rλuαv'oi*'ριρ1πoυ Θα oπdπλεε οπo τo

λιμ6vι τηg ΘεooαλovΙι<ηg με πρooρlσμ6 τηv Kωvoτοvτtvo0πoλη'

Aυτη τηv oπoo'oλη "'iλ"ρ'" 
Shπev lo' μ' 12 κrλd δυvoμiτη

Θο επιβιβαζo'o' o'o 
"ιoιo' 

Tαυτ6xρo.':'o Kirkov θo οvοτivoζε

τoUζ Kεvτρικo0g oγωγo0g τoυ φυoικoli αερ[oυ κoιτηq'ιiδρευoηq'

ol Metchev *o' TI^ut'λkou Θo αvo'ivoζov τlg δ'ξ:μ"''^"::::1γ"-

olκoι1 oερ(oυ.'Eτoι Θo πετιjxαtvαv Koι τη oυoκ6τloη τηq π6λη9

καθιilq .o oοo.ημλ f"'μ"υ τηg λεrτoυργoιioε με τo φυoικ6

o€ρto.

o ortzeto εixε αvαλdβει vo πυρoδoτηoεl τα εKρηKτιKο στo

τo0vελ, oτo θεμ6λlo τηi τρ6πεζoq' Toυτ6xρovα' γιo clvτlπερι-

oπαoμ6, o Pingov δ" εβ"s' φωτ16 oτo X6vr Mπoov6κ πoυ βρt-

oκ6ταv οπ6voγτι o.,o .η, τρ6πεζo εvιb δ0o vεαρo[ oιδερ6δεq

οπ6 τo Klλκiq eo πε-oοoov β6μβεq oτηv εiooδ6 τηg' orArsov

καt Bogdano' eo Jρ'"ov μικρ€q β6μβ"c oε κoφεvεio τηζ πα-

;;6." βφλl" Β"lkan Trail τoυ Φρ' Moυρ

5L

'' To oΘωμovrκ6 οξ1ωμα τoυ γεvlκoιj δlolκητξ μlog π6λη9.
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η ηλ'6λoU σlη 27η Aπρiλη

Η 27η Aπρiλη ξημεριivεl ηλ16λoυoτη καl ol Boρκdρηδεg πε-
ρlμ6voυv τo Γκoυοvταλκlβiρ vα εμφαvlσΘεf oτo λlμdvl τηg Θεo-
ooλovfκηg. Aυτ6 6μω9 οργε[ κol oτo γρoφεiο τηζ vouτlλlακηg
ετοlρfαg πληρoφoρoιivταl πωg τελlκd Θo 6φτovε τo oπ6γευμo
κol Θο oπ6πλεε τo επ6μεvo πρωi. ol Boρκdρηδεg oυγκεvτριi:_
vovτοl τo βρdδυ τηg Δευτ6ραζ Kol απoφαofζoυv vo τρoπoπolη-
σouv τo o'x6δl6 τoUζ, vα μη xτυπηooυv τoυτ6xρovo 6λoυ9 τoυg
oτ6xoυg. To πρωlv6 τηg Tρiτηg vα xτυπηΘεi τo πλo1o Kαl γo
oκoλoυΘηooUv τηv Tετdρτη ol υπ6λolπεg εviργεlεg.

To πρωιv6 τηg 28ηg Aπρlλ[oυ, oτo μovαδlκ6 vτoκoυμdvτo πoU
δrooιilζετοr οπ6 τoυg fδloυg τoυg Boρκdρηδεξ, o Shatev περl-
γρdφεl oτηv αυτoβloγρoφ[o τoυ:

κNωρig τo πρω[, μ6vo με μlo βoλiτoo, βγ4κo απ6 τo oπ[τl κοl
πηρo μlo dμoξo Ylo τo λlμdvl. Στη βoλiτoα εfxo μερlκd πoυκdμl-
oo, εoιbρoυxo, κdλτοεg κol δυo μlκρoιig τ6μoυ9 τωγ ΑΘλlωv τoυ
81κτωρο oυγκιi. o δυvαμiτηζ, γ0ρω oτo l0 με 12 κrλd, κoμμ6vog
oε μlκρ€g τετρdγωvεg πλdκεg τυλlγμ6vεg oε xοoi, {τov κρυμμ6-
voζ στlξ δ0o εoωτερlκ69 πλευρ69 τηq βoλiτoοg. Περvιivτoζ με
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τηv dμοξο oπ6 τηv πoρoλiα εiδα 6λoυ9 τoUζ σUγτρ6φoυg μoυ
-εκτ69 oπ6 τoγ ortzeto πoυ ηταv oτηv υπ6γεlo oηρογγo- vo
κdΘoγτol oε €vo κoφεvεio περlμdvovτog vo δoυv τo πλoio vo

βυΘiζετol η vo κo1γεταt Kol γo πloυv €vα-δυo πoτηρdκlo ροκi γlo
τo "Θε69 σXωρ6σ'τo".

Πριilτo πiρooα απ6 τov 6λεγxo δloβoτηρ1ωv κoι ιioτερο oπ6
τoγ τελωvεlοκ6 υπdλληλo πoυ οδldφoρo oηι<ωoε μερlκd ρoιlxo
oπ6 τo oρloτερd Ko| τo δεξld κol €τoι τελε1ωσε τov dλεγxo.
Toκτoπoiηoo πρoσεKτlκd τo ρoιixα, κλε[δωoo τη βαλiτoo, xω-

ρig vα οφηoω κdπolov oπ6 τoug xoμdληδεg vo τηγ κoυβοληoεl.
Mπηκα oτη βdρκo KαΙ σε δ€κo λεπτd φτdooμε oτη oκdλo τou
πλoioυ, 6πoυ 6vοg oοτυφιiλοκog, oε εlδικη βdρκα δiπλo oτη
oκdλo, ξovoεξ6τooε τo δloβοτηρ16 μoυ Kοl μoU επdτρει|.lε vo
αv6βω oτo πλoio. Tηv [δlα oτlγμη τo πλoio oφι1ρlξε καl dρxloov
vo oηκιirvoυv τηv dγκυρo. H ιilρo ητov περooμ6vεg δ6κo.

Toξiδευo με εlolτηρlo β' Θ6oη9. Moυ 6δεlξov τηv κoμπivο
5l. Mπηκα μ6oo, ol<oιiμπησo τη βολ[τoο, κλεiδωoo τη π6ρτο,
6βγoλo τo δυvoμiτη, 6κovo €vα μεγdλo πoκ6τo Kοl τo τιiλlξα oε
μlα ωρo[ο, λlvη μovτiλο. Bγηκo oπ6 τηv κoμπivο κοl dρxloα vo
περπoτιil oτo ooλ6vl τηξ β' Θ6oη9. ol περloo6τερol επlβdτεg

βρioκovτov oτo κατdoτρωμο γroτi εκεivη oκρlβιilg τη oτlγμη τo
πλoio dρxloε οργd-oργd γο κtvεiτol.

KdΘloo oτo μεγdλo τρoπdζl τoυ ooλovιoιi κol, πορ6λo πoυ
κρoτoιioo εφημερiδo, oπ6 τηv τoροxη μoυ δεv dβλεπo τiπoτα

μπρooτ6 μoυ. Eκεivη τηv ιilρo ηρΘε καl κdθloε δiπλo μoυ μlo
vεορη γολλiδo Kol μoU dπlαoε κoυβ6vτo. Πρ6oεξε τηY oμηXα-
v1o μoυ κοl dρxloε μlo φλιjορη κoυβ6vτo διoρΘιiιvovτog π6τε τo

μαλλld τηζ Kol π6τε τη μπλoιiζα τηg. Eγιil απoγτoιjoo oπλd με
6γo γαl η μ'6vο 6xl. Aυτη η φλυορ1o τηξ με εξ6ργloε κol dρxloα
vo δlομoρτι1ρoμol μdoo μoυ λ€γovτog: No η γυvοfκo, o δldβo-
λog, πoυ Kol στηv ιioτoτη oυτη oτlγμη 6ρxετοl vο με δελεdoει
Kοl γo με απoπλαvηoεl. Mηv υπoφdρovτοg πλ6ov τηv πoρ6o τηg
oηκιilΘηκα vευρlκd καl 6φυγο.

Στo δldδρoμo πlo κdτω βρηκα μlo κ6γxη, πρoζ τηγ iξω πλευ-

ρd τoυ πλoioυ, 6πoυ Θο μπoρoιioo vo oφ(oω τo πoκ6τo. Tη
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oτlγμη εκεivη 6vog Θαλομηπ6λo9 dρxloε vο δlαoxfζεl τo δld-
δρoμo. Πρog oτlγμ{ φoβηΘηκo oλλd,6τογ o uπdλληλog 6φταoε
oτo τdλog τoυ δloδρ6μoυ, dvοι{α γρηγoρo τo φuτfλl με τo τσl-
γdρo καl τo 6βoλο oτo π6δlα. o Θ6ρυβoq ητov εκκωφοvτlκ6g.
H πiεoη τoυ o€ρo με π6τoξε oτov τoΙxo.'Evlωoα €vo τρoμoκτlκ6
τρdvτογμo κοl ιboπoυ γα oυv6λΘω 6λo9 o xιilρog εixε γεμioεl
με πυκv6 κoπv6. H 6κρηξη dvolξε μlo τριiπο 6oo dvo μεγdλo
πoρdΘυρo oτo πλευρd τoυ πλoioυ κοt τivαξε τo πdτωμο πρog
τo μηXαvoστdolo. Πovrκ6g κoτ6λoβε τoυg επlβdτεg.'oλol dρxl-
σαγ vo τρ6xoυv πiρo διilΘε Kol vο αvoρωτloιivταl τl ouv6βη. o
τρ6μo9 ητov oπερiγρoπτoξ. Tηv iδlo oτlγμη dρxloε vο oφυρiζεl
η oεlρηvα τoυ πλo[oυ, δυγατd καl αoτoμdτητo...))

H 6κρηξη εixε γ[vεl oτlg ll:20. o πλoioρxoζ Ylo vo oπoφιiγεl
τη dμεoη βσΘloη τoυ πλoioυ πρoτ1μηoε vo τo ρiξεl oε μio ξ6ρo.
H φωτld επεκτεivεταl καl πoγtδειjεl π€vτε εργoζ6μεvouζ στo
μηxovooτdolo ot oπoiol 6μωg τελlκd κοταφ6ρvoυv vα oπεγκλω-
βloτoιlv. To πληρωμα κciτεβdζεl τlg oωoiβlεg λiμβoυg κοl oρxi-
ζεr η επlxεfρηoη δldoωoηg. Σιivτoμo €ρxovτol κol oτρoτlωτlκ€g
λ6μβol. H εκκ6vωoη τoυ πλoioυ oλoκληριi:vεταl επlτUxιig εvιil
μετoφ€ρovτol oκ6μo Kol ol απoσκευig τoυg. o Shatev δroφειi-
γεl με μiο λ6μβo oτηv oπoio επlβofvεl Kοl o ... τoιjρκog οστUro-
μlκ69 επlΘεωρητηζ πoυ εixε oπειjoεl oτo oημεfo τηg dκρηξηq.

To πλoio τελlκd ποΘο[vεl πoλι1 μεγdλεg ζημ169 ιjι.poυg l.ooo.ooo
γoλλlκιilv φρdγκωv εvιil κovεfg -οπ6 τoυg επlβdτεg η τo πληρω-
μα- δε oκoτιilvεταl. oλη oxεδ6v η Θεoooλoviκη 6xεl μαζευτεi
oτηv ποραλ1o κol παρακoλoυΘεi τo κοl6μεvo πλo[o. Kolvη πεπo[-
θηoη εivοl πωξ (...κοζovλdρ πατλovτi>> (<€oκooοv τo κoζdvlο>).
o γdλλog πρ6ξεvog 6μωq κor η τoιiρκll<η ooτυvoμ[ο, βλ6πovτog
τηv τριiπο vο xdoκεl oτo πλdl τou πλoΙo, οvτlλoμβdvoγτοl πωζ
dλλη εivοl η αlτio.

oι επlβdτεg μετοφ6ρovταl στo γρoφεiα τηg πλoloκτ{τρlog
ετolρεfοg 6πoυ κoτογρdφovτοl τo oτolxε[o τoUζ Kcl| κολoι1γτol
vo περdooυv τηv επ6μεvη μ6ρo γlo vo εξαργυριiloouv τo εlolτη-
ρld τoυg Kol ro πoρoλdβoυv τlξ οπoσKεu6q τoυg. o Shateη γlo
vo μηv τov υπoιrLllαoτoι.jv, φειiγεl μαζi με dλλoυg διio επlβdτεg
καl κλεivoυv δωμdτlo oε ξεvoδoxεio κovτd oτo λlμdvl.
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H δειiτερη εv6ργεlo πρoYμoτoπolεfταl oτlg 9:00 τo βρdδυ.
Στ6xog η oμοξooτotxio πoυ ερx6ταv oπ6 Aλεξovδρoιiπoλη καl
μετ6φερε κuρfωg oτρατlιδτεg. ol Metcheη Αrsov κol Trutchkoγ
τoπoΘετoιjγ oτlg ρdγεg τρfα κlλd μελαvfτη. Δεv ovoτlvdσσετol
6μω9 τo oΟvoλo τωr εKρηKτικιδι o μηxovoδηγ6g κoτoφ€ρvεr
vo συYKρατηoει τηv oμαξooτolxfo πρoτoιi εKτρoxlαστεi κol ol
ζημl6q περloρiζovτol στη μηxοvη Kol τα τζdμlο τωv βoγovlιilv.

To επ6μεvo πρωi o Shatev κoτεβoivεl στη recePtion τoυ ξε-
voδoxεfoυ πρoκεlμ6voυ vo πληριilσεl' vo πdρεl τo δloβατηρ16
τoU Kαl γo πdεl vα oυvαvτησεl τoU oυvτρ6φoυg τoυ oτo δlo-
μ6ρloμo τoυ Kirkov. o υπdλληλoζ 6μωζ αρvεiταl vο τoU διiloεl
τo δloβατηρlo κoΘιilg ixεl εvτoλ6ζ γo μη φιiγεl κοvεfg πρoτoιi
€ρΘεl η αoτuvoμiα. Mε 6vo oωρ6 δlκoloλoγiεg καl δlαμoρτυρiεg
κoτoφdρvεlvο πdρεl τo δlαβοτηρ16 τoυ Kctl oπoφoσiζεl ομ6oω9
vo φιjγεl απ6 τηv π6λη φoβo0μεvoξ 6τl ov η ooτυvoμfο 6μποlvε
oτo [xvη τoυ, Θo μπoρoιioε vο φτdoεt στoUζ oυvτρ6φoυg τoυ
πρoτoιi oυτo[ προγμοτoπol(ooυv τ|ζ oπoστoλ6g τoυg' Avoxωρε[
με τo πριilτo τρoivo γlo Σκ6πlo. M6xρl τo μεoημ6ρ1 6xoυv περd-
oεl οπ6 τo γραφεio τηg vουτlλlοκηg εταlρεiog 6λor ol επlβdτεg
πληv τoυ Shatev. Aμ6oω9 Θεωρεiτot ιiπoπτog κol δloβlβdζεταl τo
6voμo Kοl η περlYρoφη τoυ. Evτoπiζετor κοl oυλλoμβdγετol oτo
olδηρoδρoμlκ6 oταΘμ6 τωv Σκoπiωv κol oδηγεiτοl πioω oτη
Θεooαλovfκη με τo επ6μεvo τρ6vo.

ol υπ6λolπol Boρκdρηδεq 6μω9 εivοl 6τolμol Ylo τlξ oπoστo-
λ69 τoυg. Λ[γo πρlv τlg oκτιil τo βρdδυ, o Konstantin Kirkov πυ-
ρoδoτεiδιio κlλd μελοviτη στoUζ κεvτρlκo0g ογωγoιig φυolκoι1
αερioυ κol ιjδρευoηζ πoU περvoιiv κdτω οπ6 μro γ6φυρo oτo
δρ6μo πρoq τo oιδηρoδρoμlκ6 oτοΘμ6. Mε τηv 6κρηξη oβη-
voυv τo φιilτo oε μεγdλo τμημο τηg π6λη9. Efvol τo oιivΘημo γlο
6λoυ9 τoυg υπ6λolπouζ.

ol Dimitar Metcheγ κol llia Trutchkov πoραμovειioυv πioω
οπ6 dvo μovτρ6τolxo τoU εργoστooioυ φωτoερiou, l<ovτd oτov
κηπo τoυ Mπεxτolvdρ, oκoπειiovτoξ γο ovoτtvdξoυv τlξ Kεvτρl-
κ69 δεξoμεv6g. Πηδdvε τov τoixo αλλd γivovτol ovτlληπτoi oπ6
τoυg φιjλoκεζ Kol οvτoλλdooυv πυρoβoλloμoιig. Pixvoυv μlο
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β6μβo η oπoiο oκdεl δ[πλα oε κdπolo δoxεio πετρελofoυ κol
πρoκολε1φωτld. o oτ6xog τoυg 6μω9 δεv €xεl επlτευxΘε[.

o Milan Arsov βρroκ6τοv oτo κoφ6 Alabra. Tη oτlγμri πoυ
doβηoοv τα φιilτo μετd τηv 6κρηξη oτov ογωγ6 τoυ φυolκorj
οερioυ, o MiΙan 6βγολε τη β6μβα τoU Kαl dvoι.Uε τo φlτiλr. ot
Θoμιilvεg oρxiζoυv vo τρ6xoυv πρoξ τηv 6ξoδo, μoζi τoυg κol o
Milan. H dκρηξη τηq β6μβοq τoυ θο oφηoεl πioω τηg €vo vεκρ6.
Avτfoτolxη β6μβo Θo εκρογε[ απ6 τov Bogdanov oε μπυρορio
πoυ βρiοl<ετol στo Io6γεro τoυ <<Ξεvoδoxεioυ τηg Aγγλiαg>.

Στo μετoξ0, oτo Mπoovdκ Xdvl, δrογωviωg τηq oΘωμovlκηq
Tρdπεζοg, περlμ6vεl o Vladimir Pingov' Mε τo πoυ oβηvoυv το

φιilτo ορxiζεl oπ6 τo πορ6Θυρo τoυ ξεvoδoxεΙoυ vo εκτoξειiεl
β6μβεs πρoζ τov κηπo τηg τρdπεζog ολλd κοr πρog τη Στod
Λoμβdρδoυ 6πoυ oτεγoζ6ταv η Tρdπεζo Mυτlληvηg Kαi τo
oΘωμovlκ6 Τoxυδρoμε[o. Πρoτoιi δlοφιiγεl, επtxεlρεi vo πUρ-
πoληoει Kοl τo ξεvoδoxεfo.

Tηv Ιδlα oτlγμη, ot δυo vεoρoi olδερdδεg oτoματdvε με dμαξo

μπρooτd oτηv εiooδo τηg τρdπεζog κol oρx[ζoυv vo εKσφεv-
δoviζoυv β6μβεs. o 6voπλog φιiλoκοg τηg Στodg Λoμβdρδoυ
επlxεtρεf vα πετdξεl πfoω μlο β6μβo αλλd ουτη oκdεl oτo x6ρlα
τoU Kαl τov oκoτιirvεl. ol β6μβε9 πoυ π€φτouv πρoξ τη φρoυρd
τηg oΘωμαvlκηg Tρdπεζog oκoτιδvoυv 6γο xωρoφιiλοκα κol ivo
oτρoτlιilτη. M6oo οτo γεvlκ6 xoμ6 ol Boρκdρηδεg δloφειiγoυv'

o Moυρ oυvoιpiζεl: <ΠληΘη εixov oυγκεvτρωΘεi γlα vo δoυv
τo πλoio vo φλ€γετol, πληθη πoυ 6λo κοl μεγdλωvοv μixρl κοι
τo oπ6γευμo oπ6τε 6λη η π6λη oυγκεvτριilθηKε στηv πρoKU-

μoiα, ελdxloτo UπoπτεU6μεvη πωg oυτη ητοv η μ6ρo τωv οπ6
κolρ6 οvoμεv6μεvωv βoμβloτlκιilv εvεργεtιilv. H oυvoμωoiο ηταv
κoλd πρoετolμooμ€vη.

'Evοg εκρηκτlκ69 μηxovloμ6g πoυ ε(xε τoπoΘετηΘεi κdτω oπ6

γ6φυρα 6πoυ περvoιiοε o κ0ρlog oγωγ69 τoυ υγρoερioυ, εξερ-
ρdγη oτrg oκτιi. Aυτ6 ητov τo oιivΘημα Ylo τη γεvrκη επ[Θεoη.
Tη oτlγμη πoυ 6oβηvov το φιilτo τηg π6λη9, μlo dμοξα δl6τρεxε
τcΙ σημovτlK6τερo κoφ6 τηg πορoλiog, εvιil μ[ο dλλη oταμdτηοε



μπρoστd στηv τρdπεζo. Στηv κdθε μio επ6βαlvov oπ6 διio oπo-

φαoloμ€vol γlο 6λα dvΘρωπol. Σε κdπoιεg περlπτιiroεtg dvolξοv

τo δρ6μo τoυg μ6oo oτo πληΘog πρoτoιi εl<oφεvδoviσouv τlζ

φovrκ6g β6μβεs τoυg. Πηγov oτο μ6ρη 6πoυ Θα πρoκολoιioαv

τη μεγoλιiτερη ζημld μεταξιi τoυ ξ6voυ oτolxε[oυ τηg π6λη9 κot

τωγ πλ€ov εξεx6vτωv πoλιτιirv, επlxεlριilvτοζ vο τlζ ρiξoυv εκεi

πoυ υπηρxε o περIσσ6τερo9 oυvωoτloμ6g. o κ6oμoζ 6μωζ

ηταv ηδη oε εγρηγoρση Kαl ol εl<ρηξεlg oτo l<οφ6 δεv iφερov
τo επrΘuμητ6 oπoτ6λεoμo>>.

o ortzeto, μ6oo oπ6 τo φεγγiτη τoυ υπoγεioυ βλiπεl vο oβη-

vouv τα φιirτo καl oκoι]ει τlg εκρηξεrg οπ6 τlg β6μβ"s τωr σU-

vτρ6φωv τoυ. ol γκoζovτεvεκdδεg με τo δυvαμiτη ε1voι oυvδε-

δεμ6vol με φlτiλl μηι<oυg τρldvτo μ6τρωv ιilοτε vo 6xεr επoρκη

xρ6vo γιo γo διoφιiγεl. Περlμ€vεl π6vτε λεπτd κol ov6βεl τo

φιτiλl. Bγoivεl απ6 τo μoγαζ(, κοτεβdζεr τα ρoλd κοι εξoφαviζε_

τol. Tηv 6*ρηξη περιγρdφεl o iδlog o δrευΘυvτηg τηg τρdπεζog:

κEivol πρoγμoτlκ6 Θαι1μα τo 6τl γλιjτωoο με τηv olκoγdvεld μoυ

τo βdβοro Θdvοτo. Moυ εivοι oδιjvατo vο περlγρdι'pω τηv oγωvfo

πoυ 6ζηoo γto πdvω απ6 μio ιilρα πoυ ημoυv oτριμωγμ6voζ με τo

π6vτε ποtδrd μoυ Kαl τη μητ6ρα τoυg' Aπ6 τη μlα μερld η φωτld,
ol τoixol πoυ l<ατ6ρρεσv, o κοπv6g, η oκ6vη Kol η Yη πoυ oε16-

τοv κdτω oπ6 τα π6διo μαζ' Kαl οπ6 τηv dλλη μερld ol πυκvoi

πυρoβoλroμo1. Tρεrg μ6ρεq 6xoυv ηδη περdoεl Kol η olκoγ6vεl6

μoυ δεv 6xεl oκ6μo oυv6λΘεl>.

o ελεγκτηg τηg oΘωμovrκηg Tρdπεζοg γρdφεr oτηv ovoφoρd

τoυ: <Φ oτrγμη πoυ 6oβηoαv τo φιδτα ρixτηκov δι1o β6μβεg oτη

τρdπεζο. H μio πρog τo πoρdΘυρo τηg ΔιειiΘUvσηζ Πρoκτoρεi-

ωv 6πoυ xτιiπηoε oτο κdγκελο κol dλλαξε κoτειjΘυvoη xωρig vo

πρoι<ολ6oεl ζημ,6s κol η dλλη πρoξ τo Γροφεio Aλληλoγροφ1οg

6πoυ κοι εξερρdγη.

Tηv ιilρα εκεivη δεv υπηρxε καvε1g oτo γρoφεio τηg τρdπεζo

εκτ69 oπ6 τoγ κιiριo Guys πoυ βρIoι<6ταv στo τελευταio γρα-

φεio δiπλα oτηv π6ρτο.'Eτρεξε πρoζ τo xoλ τηg εlo6δoυ κol

πηρε τη oκdλο πoυ oδηγo0σε στo πριilτo πdτωμo 6πoυ δr€μεvε

o διευΘυvτηζ KoI η olκoγdvεld τoυ. Tη oτrγμη εκεivη 6γlvε η τε-

ρdοτιο 6κρηξη με τηv τουτ6xρovη κοτdρρευoη τoυ τμημοτog

ΞΞillF-Ξ-.
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τoυ κτlρioυ' τoU πlo κovτd oτo oημεio τηq dκρηξηq, Ξxl6θγ
oμ6oωg 6πlοoε φωτld τo εσωτερlK6 τηg τρdπεζoc. o φ0λoxεq
Koo1μ κoτ6βοrvε τηv Kεvτρlι(η oκdλo πρoζ τo lo6γεto τη στlγμη
πoυ αυτη κοτ6ρρεε απ6 τηv €κρηξη.Bρ6Θηκε oκεnοoμdvoq υq
τo λοlμ6 oπ6 τo oυvτρ1μμlo>.

o δυvομiτηg ε(xε τoπoΘετηΘεi oxεδ6v κdτω απ6 τη μεσoτol.
xio τηg τρdπεζοg με τη Γερμovικη Λ6oxη. Η κoταoτρoφη τηξ
τρdπεζοg oλλd καl τηg λ6oxηg ητov oλoκληρωτικη. oρΘιoι μθ.
voυv μ6vo ol τoixol τηg τρdπεζoξ πρoζ τηv oδ6 Φρdγκων κοι
πρoξ τo Γoλλlκ6 Noooκoμεio. o δlευΘuvτηg τoυ γερμovrr<o0
πρoξεvεioυ, ομ6oω9 μετd τo oβηolμo τωv φιilτωv, πdεl vo βγει
oπ6 τη Γερμovlκη Λ€oxη 6πoυ l<οl oκoτιi:vετοl απ6 τη μεγdλη
dκρηξη. Σκoτιilvετοl επ1oηg επlτ6πoυ ivog ελβετ69 iμπoρog.

Στo μετoξιi, o Pingov 6xεl δroφΟγεl oπ6 τo Mπoovdκ Xdvt και
κοτευΘιjvετol στo oπfτl τωγ Metchev κοl Trutchkov. Στηv π0λη

τoυ Toπ Xαv6 τoγ oτoμoτd η φρoυρd, ουτ69 επtxεlρεi vo φιiγεl
Kαl τoγ oκoτιbvoυv.'Hτov o πριilτog vεκρ6g τωv Bορκdρηδωv.

o Kirkoι αφoιJ αvoτ(voξε τoυg αγωγoιig τoυ φUσlKoιj οερ1-

oυ, κoτευθιivετol στηγ πι1λη τoυ Bαρδoρioυ. Mπo1vovτog oτηv
Eγvoτiα οκo0εl τηv 6κρηξη oπ6 τηv τρdπεζα κol oρxiζεl vα ovd-

βεl κοl vο εκoφεvδoviζεr β6μβεg. M(ο oκdεl oτo ξεvoδoxεio
Grand Hotel, η dλλη oτo Θ€oτρo Eden.

ol Metcheγ καl Trutchkoγ εfxοv oπoτιjxεt vο αvoτlvdξouv τo
εργooτdoιo φυolκoι1 oερioυ. M6oo oτo oκoτdδt ρixvoυv β6μ-
βεq oτo oτρoτ6πεδo τoυ Toπ Xoγ6 κοl κοτευΘ0vovτοl πρoζ τo
oπ1τl τoυg' Koτοδlιilκovτol 6μω9 Kαι περlKul(λιbvovτol εκεi oπ6
xωρoφιiλoκεζ Kgl oτροτlιilτεg. Απ6 τo παρdΘυρo τoU oπιτloι]
εκoφεvδoviζoυv β6μβεζ -πoU εv oφΘovio εixαv απoΘηκευμ€vεg-
oκoτιbγovτοg η τρoυμoτ[ζovτog oρκετoιjg oτρατlιilτεg. Kdπolεq

β6μβεs εκτoξειiovτol πρoζ τηv oυλη τηg Γερμovικηg Σxoληg.
Aκρlβιilg oπ6γοvτl βρloκ6τov τo κτiρlo τηg Aμερικdvlκηg lερα-
πooτoληg. o ομερικdvog δημooroYρdφoξ Moυρ κοτoγρdφεl τη

δlηγηoη τηg oυζιiγoυ εv6g oμερlκdvoυ lερoπ6oτoλoυ:

<<H Aμερlκdvικη lερoπooτoλη τηg Θεooολoviκηg ητov 6vo

τετρdγωvo μοκρld oπ6 τo oημεio 6πoυ βρlol<6τov η oθωμο-
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vlKη Tρdπεζο, απ6vovτl oπ6 6vα πολι6 τo0ρκIκo oτρατιilvο Kοl

δiπλo oπ6 τη Γερμοvlκη Σxoλη. Στηv dλλη πλευρd τηg oxoληg
υπηρxε 6vo μrκρ6 oπfτl με μεγdλo μπαλκ6vI πoυ 6βλεπε πρog
τo πρoοιiλlo. To μlκρ6 ουτ6 oπ1τl ηταv μiο oπ6 τlg γtdφκεg τωv
επovαoτατιirv, μ6xρl εκεivη τη oτrγμη dγvωoτo Kοl μηγ 6xovταg
πρoκoλ6oεl καμio υπoι|:io. Mloη ιitρο μετd τηv αvοτivoξη τηs
τρdπεζog, κοl εvιil ol ομερtκdvol παρoκoλoυΘoιjoov τη φλεγ6-
μεvη τρdπεζo, β6μβεq dρxtoov γα oκdγε δiπλo oτηv lερoπo-
oτoλη. Στ6xog δεv ητov ol oμερικdvol αλλd η Γερμovlκη Σxoλη.
ol επαvαoτdτεg περiμεvov μ6xρl vο φιjγouv ol oτροτlιilτεg oπ6
τo oτρoτιilvo πρoζ dλλo oημεiα τηg π6λη9. Τ6τε ξεκivηoοv τη
"δoυλεtd'' τoυg.

Aπ6 τo μπoλκ6vl τoυ oπlτloιj, ol επσroστdτεg πετoιioov τtg

β6μβεs πρoζ τo κτiρto. ol εκρηξεrg ητov loxυρdg oλλd κoΘιilg

oυv€βoιvov εξωτερrκd τoυ κτlρioυ δεv πρoκoλofoοv σημovτl-
κ69 ζημ169. oμrq o oτρατιilvαg δεv εixε εvτελιilg εγκoτoλεlφΘεi
oπ6 τoυg oτροτlιδτεg τoU Kol oε λ[γo dvolξαv πυρ απ6 τlζ σKo-
πldg. Σιivτoμo ol τoσρκol εvloxιjΘηκοv oπ6 διio τμημoτα στρα-
τtωτιbγ πoυ dφτooov oυγxρ6vωg οπ6 ovτiΘετεg l<oτευΘιlvoεlq'

M6oo oτo oκoτdδl, η μiο oμdδο μπ6ρδει|.lε τηv dλλη γιo οvτdρ-
τεξ Kοι dρxloε vcl τoUξ πυρoβoλεi. H μdxη oυvεxioτηκε γιo πε-

ρloo6τερo oπ6 διjo ιilρεg. Περiπoυ ooρdvτο β6μβεq 6oκοoαv
Kοl εKοτovτdδεg τoυφεκ169 ovτηxησov στov αdρo. H oιiζυγog
τoυ lερoπ6oτoλoυ μoιi δlηγηΘηKε πωζ 6βλεπε τoυg δι1o βoυλγd-
ρoυξ vο ovdβoυv τα φlτfλlo μ6oο oτo δωμdτlo, vo τρ€xoυv oτo

μπολκ6vl Kol γο πετoι]γ τlg β6μβεq oτo δρ6μo. Πoλλ69 φoρ6ξ
ol τoι1ρκol επlxεiρηoov vο κoταλdβoυv τo xιilρo, o δρ6μo9 6μω9

ητov oτεv6g Kαl με "δUvατoιig'' τoixoυg.'oπoτε επlxεiρηoov vο

εφoρμηooυv, ot αvτdρτεζ τoυζ oπωΘoιjoοv με τlg β6μβεζ τoUξ.
Πρog τo τ6λo9 ol αvτdρτεg παρoποτoι1oοv κoΘιilg πετoιjoov τlg

β6μβεs. KoΘιilg dvoβov τo φlτiλlο τoUξ' ol oμερlκdvol εiδov τov
dvov γο olμoρραγεi oτo πρ6oωπo Kοl τoγ dλλo oτo oτηθog. Σε
λιγo η dμυvα τoυg 6πoυoε Kαl ot τoιiρκol επlτ€Θηκov oτo μlκρ6
"oXUρ6''.'Eσπασoγ τηv π6ρτo κοl ioυραv 6ξω τoυg διio, ovομφi-

βoλo vεκρoιjg>>.
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ol τoιiρκlκεg δυvdμεlg ooφoλεiοg αρxiζoυv εκκοΘαρloτlκ6g
επlxεlρηoεlg, κυρiωg oε γεtτovldg πoU KctτolKoιiv βoιiλγoρol κol

μoκεδ6vεg, κovτd oτo olδηρoδρoμlκ6 oταΘμ6. Διio τoιiρκol
oτρoτlιbτεg oκoτιδθηκαγ oπ6 €κρηξη β6μβos. To βρdδυ, διjo
τdγμoτο oτρoτoιj πoυ μετoφiρovταv oπ6 τη Σμιlρvη oτηv Aλ-
βοv[ο, δlατdooovτοl vo πoρομε1voυv oτη Θεoooλov1κη.

Tηv επ6μεvη μ6ρo, 30 Aπρlλioυ, ελdxloτο κοταoτηματo ovo1-

γoυv εvιil oτρoτ69 Kοl oστUvoμ[o περlπoλoιiv δloρκιilξ στoUξ
δρ6μoυg.'Εxει κηρυxΘε[ κoτdoτooη 6κτoκτηg οvdγκηg εvιi: oπo-
γoρειiετol η l<υκλoφoρio μ1o ιi:ρo μετd τη διioη τoυ ηλloυ. ol
oρx6g πoυ φoβoιivτol 6τl το γεγov6τo μπoρε[ γo εivol τo 6γoυ-
σμo μlο γεvlκηg εξ€γερoηg, εvτεivoυv τlg oυλληιrι;εrg oλoβo_μo-
κεδ6γωv. Στlg γεlτovldg επlδεlκvιiετοl μηδεvlκη ovoxη κοl 6πol-
og ovτloτ6κετol στlζ δrοτογ69 τωv oρxιi:v εκτελεiταl επlτ6πou.

Στlg l:30 τo μεoημ6ρl, o ortzeto πρoYμoτoπolεi τηv <ηρωlκη
τoυ 6ξoδo>>. Moζf με 6vo oιJvτρoφ6 τoU πoU κρσβovταv oε oπi-
τl τηζ -oημερlvηg- oδoιi Nαυμoxiog Λημvoυ οvo[γoυv μdxη με
τo oτρατ6 Koi τηv ooτυvoμio. Aφoιi o ortzeto π6τoξε Kοl τηv
τελευτοiο τoυ β6μβo, oτdθηκε 6ρΘrog oτo ovolxτ6 πoρdΘυρo,
ζωvτοv6g oτ6xog στoUζ πυρoβoλloμoι1g.'oτοv ol oτρoτlιbτεg
dρxloov vο τρυπoιjv με τlζ ξlφoλ6γxεg τoυζ τov ηδη vεκρ6
ortzeto, o επlκεφoληξ τoUζ τoγμoτdρxηg Xoodv Eφ€vτηq, τoυg

μooτ\ωoε με τo Kομouτoiκl τoυ Ylo τηv oo6βειo πoυ επ6δεlξοv.
o oιivτρoφoξ τoU ortzeto κoταφiρvει πρooωρlvd vo δloφιi-
γεl, κoτoδlιi:κετol 6μω9 κοl τελlκd oκoτιivετol oτo TζαμiXoμvτi
Mπ6η, oτηv Εγvoτio.

Tηv lη Mdη, γιο πριilτη φoρd η xωρoφυλoκη τoλμd vo μπεl Kαl
vo ερευvηoεl τo <<μπoκdλlκo>> τηg Λ6ovτog Σoφoιi κoι τη oηρoγ-
γα κdτω οπ6 τηv τρdπεζo. o Moυρ περrγρdφεl:

<<Aπ6 τo κolμητηρlo oκoλoυΘηoομε τoγ πρ6ξεvo μixρlτo oη_

με[o 6πou βρloκ6ταv η oΘωμοvlκ{ Τρdπεζα κοι περdoαμε μoζ1
τoυ μ6oα oπ6 τo "Koρδ6Yl" τωv στρατlωτιilγ πoυ περlκ0κλωvε
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το ερε1πlo. Eργdτεg ηταv απooxoλημ6vol στo vα ξεoκεπdooυv
dvo τoι]vελ κdτω οπ6 τo δρ6μo πoυ oδηγo0oε οπ6 6vo μlκρ6

μογoζi μ6xρl καl τo ζωτικ6 oημεio κdτω απ6 τηv τρdπεζo. Αυτ6

τo μικρ6 μαγoζi, τ6oo oυxvd τo €βλεπα απ6 τo πoρdΘυρ6 μoυ
oτo ξεvoδoxε1o Koλ6μπo. oι xωρικo1πoυ 6βλεπo vο μπoivoυv
Kαl γα βγα1voυv ηταv μετoμφlεoμdvol επovooτdτεg. To εμπo-

ρειiματo πoυ επιδεlκvιjoγτov μπρooτd oτo μογοζi ητov οπλd

6vο πρoκ6λυμμo Yια vo απoKρUφτεi τo πρoγμoτικ6 "εμπ6ρευ-

μα" πoU εixε 6ρΘεl oπ6 τη Γoλλfo κot εixε περdoει oπ6 τov 6λεγ_

Xo τωv υπαλληλωv τoυ τoιiρκlκoυ τελωvεiou με τη oυvδρoμη

εv6g γερoιj "μποXσig". Mog εiπαv πωζ oι "πελdτεg'' ουτoιj τoυ

μoγαζloιi 6φευγοv μεξ στη γιjxτα με βαρl€g τodvτεg. Tιilρo υπo-

πτευ6μooτov 6τl περlεixov τo μπdζo oπ6 τo oκdι}ιμo.

ol oτρατιιilτεg ετolμdζovτo| vo μπouv oτη φωλld τωv δυvoμl-

τloτιilv κl εμεig περlμ6voυμε οτo δρ6μo vο δoιiμε τl Θo oγoκο_

λιiι!oυv. Αvογκooτlκd μπηκov oπ6 τo πλoiv6 παρdΘυρo γlοτiτo
oτ6ρto τηg εro6δoυ ητοv oμπορωμ6vo. Δυo oτροτlιilτεg με φo-
vdρlο ol<oρφdλωoov κoι μπηκαv πρooεκτlκd oτo μαγoζi. Bρηκov

ivo oπoΘi, ivα ξιiλlvo κlβιbτro με μlκρη πoo6τητo δυvoμiτη κol

6vα κoλdΘl με διdφoρo οvτικεiμεvα. Π€ραoov τo "τρ6παιo" οπ6

τo πoρdΘυρo Kαl μoζ dφηoοv vo το περlεργαoτoι1με. To καλdΘl

εixε λ1γα μ6τρα φlτ(λl, μερικ69 xo0φτεg μετoλλlκd oκdγιo πoυ

6καγov τlg β6μβεq πlo Θovατηφ6ρεg, 6vo μlooγεμdτo μπoυκdλl
κροoi, 6vα κoμμdτl vτ6πlo τυρ[ κol 6vo κoμπoλ6l. o δυvομ[τηg,

oε μoρφη κιiβωv διjo lvτoιilv, ητov πρooεκτlκd τoπoΘετημdvog

oτo κlβιilτto πoυ ε(xε επrκoλλημ6vεg oδηγiεg Xρησηξ σε τρειξ

γλιbooεg: αγγλrκd, γoλλlκd κol γερμovlκd.

Yπdρxεl εlρωvεio oτo γεγov6g 6τt τo γoλλlκd εκρηκτlκ6 πoυ

πρoμηΘειiτηKοv ot επovooτdτεg, πρoκdλεσov τη μεγoλ6τερη

ζημιd oε πoλ1τεg τηg xιilροg oπ6 τηv oπofα πρoηλΘαv. H επο-

vooτoτlκη επiΘεoη oτη Θεoooλov(κη κυρ(ωg oτρεφ6τοv κατ6

ευρωπoiωv πoλlτιi:γ Kol εUρωπoΤκιi:v Θεoμιilv. H Aυτoκρoτoρικη
oΘωμοvlκη Tρdπεζo oε μεγdλo βoΘμ6 ovηκεl κol δlαxεtρiζεταl
οπ6 γαλλικd ι<oι lτολlκd oυμφ6ρovτα. Τo Γκoυαvτoλκlβiρ ovηκεl

οτη γολλlκη Messageries Maritimes Company. Evdγτlα oε αυτ€q
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ol oτροτlιirτεq oυvεxiζouv τηv iρευvο Kοl στo υπ6γεlo ovαKα-
λιjπτoυv τηv oηραγγo πoυ oδηγo0oε oτo θεμ6λlα τηg τρdπεζαg.
Bρ[oκoυv κol €vo oκρrβ69 oxεδιdγρομμd τηq. H oηρoγγα, ιiιpoυg
εv6g μ6τρoυ, ητov τεΘλοoμ6vη με oυvoλlκ6 μηκoq l3,4 μ€τρo
κοl εξoερlζ6τoγ με dvo μεγdλo φυoητηρο olδηρoυργεioυ. M6oo
oτη oηρογγo βρdΘηκov οXρησlμoπo1ητo τρ[α κlλd vrτρoγλυκε-

ρivηg oε γυdλlvα βdζα.'Evο δlπλ6 φlτ1λl ξεκlvo0oε oπ6 ουτd καl
κoτ6ληγε oτo υπ6γεlo τoυ μoγoζloιi. Θo ητov πρoφovιilg η λιioη
oυτoκτoviog ov τo oxdδlo oπoκoλυπτ6τoγ.

Στo μετoξιi, o Konstantin Kirkov πoυ εixε αvoτlvdξεl τoυg
oγωγoιjg φυolκoιi oερioυ βuΘiζovτog τηv π6λη oτo oκoτdδl,
επlxεlρεf μlo oκ6μo εv6ργεlo. Απoπεlρdτοl vο οvoτlvdξεr τo τη-
λεγραφεio oτηv oδ6 Σoμπρi πood. o φι1λοκog 6μω9 τov ovτl-
λομβdvεταl κol ζητdεl vo τoU κdvει €λεγxo. o Kirkoγ επlxεlρε1
vo βγdλεl μlo β6μβo οπ6 τo oοκdκl τoυ ολλd 6vog oτρoτlιilτηg
πoU φρouρoιjoε τo xιbρo τov oκoτcδvεl. o Moυρ περlγρdφεr τo
περloτoτlκ6:

<<Πloτε0oμε 6τ1 6λol ol επlζιilvτεg εξεγερμ6vol εixοv φιiγεl
απ6 τη Θεooολoviκη.'Εvαg 6μωg oπεγvωoμ6vog βoμβloτηg εixε
πoραμεivεl oτηv π6λη, κoτοδlκαoμ6vog vo πεΘdvεl πρoτoιi φι1_

γεl. Δldλεξε o 1διog τηv ιilρo Kol τov τ6πo.'Ηταv δι]o τo μεoημ6ρl
μlog βρoxερηs μ€ροq κol oxεδ6v 6λol ol ξ6vol ovτoπoκρlτdg
τριilγαμε vωxελlκd oτo εoτloτ6ρlo τoU ξεvoδoxε[oυ Angleterre,
6τοv oκoι]oτηKoγ, oxεδ6v δiπλο μog, κdπolεg τoυφεκlig. Πετo-
xτηκoμε 6ρΘlol πloτειjovτoζ πωζ εixε γivεl κdπolο βoμβloτlκη
επiθεoη. ol πυρoβoλloμoi oτoμdτησov τ6oo oπ6τoμo 6oo εi-
xαv oρxΙoεl l<ol κoτευΘυvΘηκαμε πρoζ τηγ π6ρτo. Δloτdooμε
Ylo μlo oτlγμη vo βγoιiμε 6μωq η περr€ργεlο υπερfoxυoε τoυ

φ6βoυ κol τρiο λεπτd oργ6τερo βρloκ6μοoτov στo oημεio
τoU περlστατlκoιi.'Hτov μ6λ19 70 μ6τρo oπ6 τo ξεvoδoxεfo. Τo
ωxρ6 κol dι|υxo oιbμo εv6g vεoρoιj, δεκοoκτιir ωg εiκool xρo-
γιbγ, κεlτ6ταv σε μlο λακκoιiβα με βριilμlκο vερd. Yπηρξε μια
ομηxoviο μ6xρI κdπolog vo τoλμησεl vo πληoldoεl κoΘcitg κdτω

τlg ετotρΙεg oι επογοoτdτεq κoτdφερov τlg πλ€ov επlτυxε[g βoμ-
βloτrκdg επlΘdoεlg τoUξ).
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οπ6 τo παλτ6 τoυ υπηρxε εκρηκτrκ69 μηxοvloμ6g. T6τε 6vαg

oτρατlιilτηg 6oκυι.pε, ι|,lηλdφloε πρooεκτlκd τo πτιbμα κοl πηρε

μlo β6μβο κοt δυo μοoo0ρlo δυvαμiτη. Σε λ1γo φ6ρτωoαv τo
πτιilμo oε €vα κdρo κοι o κ6oμog δloλιiΘηκε

o oκoτωμ€vog vεαρ69, στηv πρoσπ6θεld τoυ vο οvoτlvdξεl τo
τηλεγρoφεio, πηγε vτυμ6vog ωg ευρωπο[og. Περlφερ6τov γι1ρω
oπ6 τo oτ6xo κol oυτ6 πρoκdλεoε υπoιrUiεg.'oτοv κατdφερε vo

oυγκεvτριi:oεI τo Θdρρoζ τoU l<ol πηγε vo μπεl, ivαg οπ6 τoυq

φρoυρoιig τov oτομdτησε στηv π6ρτο και ζητηoε vo τor ιrudξεl.

f%τε o vεoρ6g 6xωoε τo x6ρl oτηv τo6πη τoU Ylo vo πldoεl τη

β6μβo, πρoτoιi 6μω9 τo κοτοφ6ρεl o oτρoτlιilτηζ τov 6oπρωξε
Kαl τov πυρoβ6ληoε διjo φoρ€ζ. 8ρ6Θηκε μlο επloτoλη πdvω
oτo πτιilμα τoυ vεoρoιi πoυ 6λεγε πωg ηδη εixε πραγμoτoπol-

ηoεl μιo βoμβloτικη εv€ργεlα κol ηλπlζε γο το Koτοφ€ρεl l<οl oε
oυτηv>>.

Πορd τo oτρoτlωτικ6 v6μo πoυ 6xεl κηρυxΘε[ oτηv π6λη κοl

τα δρακ6vτεlo μ6τρo ooφdλεtog, ol Bορκdρηδεg επlμ6voυv.

Στlg π6vτε τo oπ6γευμo,6πω9 πρo6βλεπε τo oρxlκ6 ox6δlo, o
Trayko Tsvetkoγ πoυ 6λε9 αυτ6g τlg μ6ρεs 6xει κροτηΘε[ oε εφε-
δρεio, oτηvεl εv6δρo κovτd oτη βiλλo τoυ βoλη Θεoooλoviκηg,
oτη γωviο τωv -σημερlvιilv- oδιilγ Boo. Γεωργiou Kol Σoροvταπ6-

ρoυ. Γivετοl 6μω9 ovτrληπτ6g oπ6 τη φρoυρd κol επlxεlρoιiv vα

τov oυλλdβoυγ. Θο εivot τo τ6λo9 Kol Ylcl τov Tsvekoγ. Tρ6xεl

μερrκd μ6τρo, ovdβει τo φlτfλl κol <<ογκoλιdζεr>> τη β6μβα. Eivαl

η τελευτoiα 6κρηξη β6μβαc κol o τελευτo[og vεκρ6g τωv Boρ-
κdρηδωv.

ol διoρκεig 6λεγxol στoUζ δρ6μoug oυvεxiζoυv vo απoδi-
δoυγ. To μεoημ6ρl τηg επ6μεvηξ μ6ροζ, 2 Mdη' oυλλoμβdvετοl
oτηv πoραλio τηg π6λη9 o Bogdanov πoυ μεταφ6ρεl ivo μlκρ6
κlβιilτlo με δυvαμiτη. Στ6xog τoυ τo ελληvlκ6 πρoξεvεio.
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η μηδεvιaτικξ oμdδo τη9 ΘεoooλovΙκηq

αtxμαλωσiα

<<Γvωoτoπolεiτot με εlδlκd οvακolvωΘ6γτo 6τl oυvεoτηΘη oτηv
π6λη μοg'Eκτoκτo Στρoτoδlκε1o με βdoη Αυτoκρoτoρlκ6 Δld-
τoγμo, με oκoπ6 τηv dμεoη τlμωρ1o τωv KοKoπolιirv εκεivωv πoυ
6λοβov εvεργd μ6ρoq oτtg εlδεxΘεig εv6ργεlεζ Kol στcl εγκλη-
μοτo τo δloπρoxΘ6vτo με σKoπ6 τη δloτdραξη τηq δημ6oιο9
ηoυx[αg, κot ol oπoiol oυvεληφΘηoαv ζωvτovoi xdρη στlζ πρo-
oπdΘεlεg τωv oUτoKρατoρlκιilv δυvdμεωv>.

Aυτ6 τo oγακolvωΘ6v κoλληΘηκε στoUζ τoixoυg τηg π6λη9
τo μεoημ6ρl τηg 4ηg Mdη, oτo τoιjρκlκo, ελληvlκd, γoλλlκd κοl
εβραTκd. Mε oυvoπτικ69 δlαδrκαo[εg, τηv επ6μεvη κ16λog μ6ραξ,
ξεκlvd η δlοδlκαo[α κεκλεloμ€vωv τωv Θυριilv κol κοτd τηv oπoiο
or τ6ooερlg κoτηγoρoιiμεγol δεγ επIτρ6πεταl Kov vο 6xoυv δl-
κηγ6ρo. Πρ6εδρo9 τoU στρClτoδlκεfoυ εivol o οvτloτρdτηγog
Evτiπ παodg κοl αvτlπρ6εδρog o υπovαιioρxog Pοo'iμ ποodg.

<<Συvεργdotμol>> κοτd τη δlοδlκοoio εiγαl ol Arsoγ κοl Bogdanov
εvιil ol Shatev κol Boshnakov οκoλoυΘo0v πlo oκληρη Yρoμμη.
o Shatev oρvεiτol vο ovoφ€ρεl οκ6μα Kct| τo 6voμd τoυ, πορd
τo 6τl η τoυτ6τητα τoυ εiγοl γvωoτη καl ol καΘηγητdg τou oτo
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Yuμvdσlo, ol oπofol KoτoΘiτour ωζ μdρτUρεζ, με σοφηvεlo τov
ovογvωρfζoυv. Δεγ αρvεiτol 6τl οvοτfvoξε τo πλoio, επlμ6vεt
6μω9 6τ1 6t ρηξη 6γlvε 6ξω οπ6 τo λlμdvl τηg Θεoooλoviκηg, oε
δlεΘvη ιiδoτo, dρo πρdπεl vo δlκooτεi βdoεl τoυ δlεΘvo0g δl-
κο[oυ oπ6 γαλλικ6 δlκooτηρIo μloζ l<αl το γαλλlκd oυμφdρovτo
επλ(γηoov oπ6 τηv ovοτivoξη. Mro oτdoη πoυ εξoργiζεl τoυg
δlκooτ6g.

Στlg 20 Mdη oλoκληριirvεταl η εξdτooη τωv τεoodρωv Bαρκd-

ρηδωv κol μεταφ6ρoγτol σε ξεxωρroτd Kοl oπoμoγωμ6vo κελrd
τoυ Λευκoιj Πιjργoυ. Movαδlκη τoυg τρoφη, Ψωμi καl vερ6.

Στlg l loιivη oλoκληριilvετol η δloδlκοoio κοιτo δlκοoτηρlo δl-
οκ6πτεl Ylo vο l<oτoληξεl oε οπ6φooη. Συvoλlκd, oτov 6vo περ1-
πoυ μηvo τηg δloδlκοofαg, εξετdoτηl<ov Ι20 dτoμο ωg μdρτυρεg
η ωg εμπλεκ6μεvol.

To Σdββoτo 6 lo0vη oγακolvωvετol η oπ6φooη: <<Aποvτεg ol
dvω τ€ooαρεg dvoxol εγκληματlκιilv πρdξεωv, o[τlvεg 6τεlvov εlg
τη oφoγη τωv l<oτoiκωv' εlζ τηγ Koτoστρoφη, .ηq π6λεω9, διο
ται]το κηρOooovτοl παμιpηφεi 6γoxol τωγ πρoρρηΘ6vτωv εγκλη-
μdτωv (...) Hκoιjoοτε τηv oπ6φαoη ητlg oog κηριiooεl εv6xoυg
τωv εγκλημdτωv dτlγo επρdξoτε. Συμφωvωg τolg τρloiv dρΘρolg
τωv oπoiωv εγ6vετo η ovdγvωotξ' ol KοτηYoρoιiμεvor κοτοδl-
κdζovτol ειg Θdvατov>. To μεoημ6ρl τηg iδlοg μiροg ol Bορκd-

ρηδεζ, ωg κoτdδlκol πλ6ov, oδηγoΟvτοl oτlg φυλoκig τoυ Γεvτf
Koυλ6. Tρεlg μ6ρε9 oργ6τερo, oτηv iδιo φυλoκη μεταφdρovτοl
dτoμo πoυ κoτoδlκdoτηl<ov ωg oπλoi oυvεργoi oτlg πρdξεlg τωv
Bορκdρηδωι με πolvig πoυ κυμoivorτοv οπ6 3 ωg l0 xρ6vrα.
Aρκετd oπ6 oυτd τo dτoμο εixoγ οπλιilg oυγγεvlκη ox€oη με
τoυg Boρκdρηδεζ 6πω9 o πoτdρog, o οδελφ69 κor δι1o ξoδ6λ-
φlo τoU ortzeto. Στη φυλακη Θo μετoφερΘoι-iv οκ6μo κol oτελ6-
Xη τoU V.M.R.o. τo oπoiο δεv εv€xoγτov Koγ oτo γεγov6τo.

To γεγov6τα 6μω9 oτη Moκεδovio εξελioσovτοl με πρωτο-

γωvloτη ουτη τη φoρd τo V.M.R.O. Στrg 20 lo0λη 1903 ξεoπd
6voπλη λαΙκη εξ6γερση στη Δυτ. Moκεδovfo, γvωoτη ωg επα-
vdoτooη τoυ'lλlvτεv' H εξ6γερoη Θο απoτιjxεl οφηvovταg πioω
τηg xιλldδεg vεκρoιig, Θo ξοvoμorρdoεl 6μω9 τη <<τρdπoυλo>>
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oτo μoκεδovικ6 ζητημo κοΘιilg 6λε9 ol μεγdλεg δυvdμεlg επlζη-
τoιjv vο εvloxιjoouγ τlg Θ6oε19 τoUζ γlα 6τov 6ρΘεl η oτlγμη τηg

μolρooldg τηζ πoρoKμοoμ€vηg oΘωμovlκrig oUτoKροτoρiαg. Στlg
2 oκτωβρioυ 1903 oυvoγτl6γτol o τodρog Nlκ6λoog B'καl o oυ-
oτρlοκ69 ουτoκρdτoρog Φρoγκioκog-lωoηφ. AπoφooiζεταI η
επlβoλ( μlog oεlρdg πoλlτlκιilv μετoρρυΘμiσεωv στηv υπ6 oΘω_

μovll<η δlofκηoη MοκεδovΙo κol η δημloυργio εv6g oυoτημοτog
δlεΘvoιjg ελ6γxoυ. Δlolκητηg τηξ οστUVoμ1og oτη Θεooολovfκη
δloρiζετol o lτoλ69 oτρoτηγ69 De Giorgis. o γεvικ6g δloll<ητηg
παρομ€vεl τoιiρl<og, πλolotιilvετol 6μωg οπ6 6vογ oυoτριoκ6 κol
6vοv ριi:oo oξrωμoτo(xo. AγγλΙo καl Γερμοvfot ογ Kol δloφω-
voιlη oιiρovταl πioω oπ6 ουτ€g τlg oπoφdoεlg' Στov ooυλτdγo
δεv οπoμ€vεl πορd vα επtκυριi:oεl.

ol μετορρυΘμioεlg θo oυγoδευτoιjv κol με γεvll<η oμvηoτiα
τωv πoλlτlKιbv oδlκημdτωv, l<υρiωg oυτιilv πoυ εfxαv δloπροxθεi
oπ6 μοκεδ6vεζ oUτovoμloτ69. Tηg ομvηoτiοg εξolρoιivτοl μ6vo
αυτoi <<...πoU με τlg πρdξεlg τoυg κοτ6oτρει|.lοv με δυvoμ[τη

γiφυρεg κοl δldφoρο δημ6oro Kol πΙστωτll<d lδρσμοτo>>. M6oo
oε διjo μ6ρεζ, oτo τ6λη Aπρiλη τoυ 1904, oπoφυλακiζovτοl 902
dτoμο. Στη φυλοκη πoρομ6voυv μ6vo ol Bορκdρηδεg,6vοg ξd_
δελφog τoυ ortzeto κoI δυo-τρεlg oλrγoμελεig oμdδεg μoκεδ6-
vωv ovταρτιilv κol ληoτιilv.

ol ζωη oτη φυλοκη γlα τoUζ Boρκdρηδεg, μετd τηγ (απoσUμ-

φ6ρηση), oυvεxiζετοl πlo μov6τoγη KαΙ με περloo6τερo πρo-
βλ(ματo με τoUξ τoιJρκoug πolvlκoιig κρoτoιiμεvoυg. H κοτd-
σταση ολλdζεl πdλl δ0o xρ6vlo μετd, τηv dvolξη τoυ 1906,6τoγ

μετοφ€ρovτοl στo Γεγτi Koυλd δυo μεγdλεg oμdδεg μοκεδ6vωv
l<ρoτoυμ6vωv oπ6 τlg φυλακdg τoυ Moγοoτηρ[oυ κοl τωv Σκoπi-
ωγ.'oλol τoυg εivοl Θovοτoπolvfτεg, looβ1τεg η κοτoδlκoομdvot
oε τoυλdxloτov l0ετη KoτοvογKoστrκd €ργo. H μετoφoρd τoυg
oυτη εvτdoσεταl στηv επtκεiμεvη oπ6φooη τoυ ooυλτdγou γo

μετoτρ6ιrUεl τlg πolv6g τoUζ σε εξoρio.

Στlq 23 Aπρlλioυ 1906 oγoκolvιi:vετοl στoUζ φυλoκroμdvoυg
6τl oυΘημερ6v οvοxωρoιjv. Mε εvδldμεoεg oτdoεlg o'ε Koβdλo
καl Σμιiρvη, δlοxωρiζovταl ol looβiτεξ Kοl θovοτoπolγ(τεg. Στlg
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15 Mdη οvoxωρoιiv 5l oπ6 oυτoιig _οvdμεod τoUζ Kοl ol τdooε-
ρlg Bορκdρηδεg- γlo τηv Tρiπoλη τηg Λlβ0ηg, oκ6μο τ6τε κτηoη
τηg oΘωμovlκηg oυτoκροτoρiοg. Aφoιi π6ρooοv 6vο μηvo oτlg

φυλοκ69 τηg Tρiπoληg, ξεκfvηoε η πoρε1α τoυg μdoα oτη Σαxd-

ρα με πρooρloμ6 τo Moυρτζoιiκ τηg επορx1og Φεζdv. H πoρεio
ουτη ητov εξovτωτlκη: 900 xlλl6μετρo' oε Θερμoκροo1εg 48

βοΘμιilv, δεμ6vol με oλυoiδεg.

Aκ6μα xεlρ6τερη κoτdoτooη τoιjg περlμ6νεl στo Moυρτζo0κ,

με ακ6μo πlo εξovτωτlκ€g oυvΘηκεg κρdτηoηg.'Evog xιilρog μο_
ζlκηg εξ6vτωoηg αυτιilv τωv ovεπlΘι]μητωγ κρατo0μεvωv. Στlg l4
Φεβρoυoρioυ |908 πεΘoiγεt o Boshnakov οπ6 ελoγooΙo. Στlg 8
loιivη πεΘoivεl Kαl o Milan Arsov οπ6 εξdvτληoη.

Tov loι1λη τoυ 1908 εκδηλιilvετοt oτη Θεoooλov1κη τo κivη-

μo τωV vε6τoυρl<ωv πoυ επlβdλεl στo ooυλτdvo πoλlτtκ6q κοl
oτροτιωτlκ69 μετoρρυΘμ[oεlg. Στο πλofoιo oυτιilγ τωv μετoρ-
ρυΘμ[oεωv ομvηoτειjovτol 6λol ol πoλlτlκoi κρoτoιiμεvol. ol
κροτoιiμεvol τoυ Moυρτζoιiκ Θo xρεlαoτoOv δυo βδoμdδεξ Ylα
vα εξooφολiooυv κομηλεg, vερ6 κοl τρ6φlμo Ylο τo τoξ1δl τηg
επloτρoφηg τoυg. ol επlβlιiloοvτεg Shatev κol Bogdanov γolιil_
Θoυγ 6τl dxoυv 6vο τελευτo1o xρdog: vο μεταφ6ρoυv π1oω oτηv
πoτρiδo τlg ooρoιig τωv oυvτρ6φωr τoUζ. o Shateγ περlγρd_

φεl:

<iΕvo βρdδυ πηγoμε εvτελιilg μυoτlκd στoUζ τdφoυg. Mε τo
x6ρlο καl κdτl ooviδεg, oκdβoμε τηv dμμo κol ovofγoμε τoυg τd-

φoυg ι}dxvovτoξ Ylο τo λεiιrUαvα τωv πεΘoμ6γωv. H vιlxτo ητov
φεγγoρ6λoυoτη. Σε λiγη ιilρo φdvηκαv το πτωμοτο πoυ ητov
ακ6μo oλ6κληρo. H μυρωδld 6λo κol δυvdμωvε, ζολloτηκομε
καl o lδριilταg dλoυζε τo πρ6oωπd μοζ.'Hτov oδ0vctτo rα τo
βγdλoυμε oλ6κληρο oιiτε μπoρoιioαμε vo μαζ6ι.'Uoυμε τα κ6κoλo
δ16τl ητοv καλυμμ6vo με odρκεg. Bγdλoμε τα μoxoiρlα, κ6ι.pομε
τα κεφdλlα κol τα βdλoμε oε κdτl oοκld. Σκεπdooμε τo πτιi:μοτo

με dμμo κol φιiγoμε. To πρωi, oφoιi βoυτηξoμε τα l<εφdλlο oε
lωδloφ6ρμlo, τo βdλαμε oε διjo ερμητrκd κλεloμ6voυg τεvεκ6-
δεg. oλο ηταv 6τolμα Ylο τo ταξiδl τηg επloτρoφηg>>.

η μη6εvιoτικξ oμdδο τηg Θεοooλoviκηq

Τo ταξiδl τηξ επlστρoφηg ξεκlvd oτlg 18 Αυγoιioτoυ με εvδl6-

μεσoUζ oτoθμoιig oτηv Kατdvlα' τov Πεlραld κol τη Σμιjρvη. Στlg
i8 oκτιilβρη επloτρ6φoυv oτη Θεoooλovfκη, 920 μiρεg μετd
τηv οvαxιilρηoη τoυg καl πεvτ6μlol xρ6vlο μετd τlg εviργεlεg τoυ
1903. Λiγεg μ€ρεζ μετd πορ6δωσclv στoUξ γovεig τoυ Αrsov κοl
τoυ Bogdanov τα λε[ι|;oγo τωv πolδlιilv τoυg.'Hτοv η τελευτοio
Πρdξη Ιμηg oε oυτ6 τo οπioτευτo μπdρκo τωv Bορκdρηδωv.
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Bεβoiωg κιjρlε εlooγγελ6ο, oτo δεκoτρiο
xρ6vto oτo μπoυvτρo0μl, μoυ ξερlζιδoοτε
τo πto oπλd πρdγμoτo' Δε Θυμdμor κov
πλ€ov τηv oπdρovτη οπoλ6τητo τωγ μη-
ρ6r μloζ γυvoiκαg.

ΑvτlΘ€τωg 6μω9, oφεiλω vo σοζ oμoλo-

γ{oω 6τl Θo μπoρo0oα ακ6μo vo λιioω
κol νo ξovoδ€σω 6vo colt 0,45 με τo μd-
τlo δεμ€vo κol τηv [δlο δεξroτεxvio πoυ
oog xρειdζετοl γlo vo δtεκπερotιiloετε
τη δlκoγραφfo εv6g φτωxoδldβoλoυ. Θo
μπoρoιioo vo γλlστρησω τlg oφoiρεg μ6οo
oτo γεμιoτ{ρo με oυτη τηv oυΘdδεlo πoυ
ixετε 6τοv YUρvdτε τιg oελiδεg: μlo σφο[-

ρo, μlo σελiδo, μlα oφα[ρo, μlo oελiδo...

EΞANTΛHMENo -

ΠPoΣ EΠAΝEKΔoΣH

{ τl1ιlιlιiltιl'
Δελτio πληρoφ6ρησηζ πoυ εκδ6Θηκε
μετιi τo θdvατo τηg ovτdρτlooοq τηg
Α.Δ. 2o6λ oμπρ6v

To μ1oog oυτιbv τωv μηδεvloτιirv εivol
τρoμερ6, πλξττει oπ6 τo κ<iτω, υπooκd-
πτεl Kol oκευωρεi. Aκ6μο κl ov εivol κo-
vε[g πρooεκτlκ6g oαv κoυv6λl, δεv μπoρεi
vο εiγol ofγoυρog γlo τo κρεβdτl τoυ ξε-
voδoxεloυ πoυ Θo κolμηΘε[, oιiτε γlο τηv
κoρdκλo πoυ κ<iΘετot, oιiτε γlo τη oκιiλo
τoυ πλoioυ πoυ πlΘovιδg Θo υπoxωριjoεl

με Θovoτηφ6ρo απoτελ6oμoτo. Aκ6μo
κl η μoγεiρlooo μπoρεi vο βdλεl oθioτο
δηλητιjρlo oε κdπoto πoτι]ρl. No ε[oτε
κoxιiπoπτog γlo τo πoτ6 oτo φλοoκi oαg,

Ylο τo αφρlσμ6vo γιiλο πoU σoξ φiρvεl o
γελοδ6ρη9' Δεv oρρωδoιiv πρo oυδεv6q.

EΞANTΛHMEΝo -

ΠPoΣ EΠANEKΔoΣH

EΞANτΛHMENo _

ΠPoΣ EΠAΝEKΔoΣH

...oιο τ€λη τωv 70's κoι τrg oρxdg τωv 80b
υπliρxε oτov Koγoδιi €vαg μεγdλoq ovορxtκ6q
αxιilρog> πou tiταv lδroiτερα εvεργ6q oε
κιvtiμoτo πoυ oφoρoιioov τηγ κoτdργηoη
τωv φυλοκιilη τov φεμιvloμ6, τoυg ιΘoγενε[q'
τo περlβdΜoι τηv ολληλεγγ0η oτov 3o
κ6oμo. ΠoρoμEvovτog εvεργoi μ€oo oε oυτd
τo κlvt]μoτo, κ6πotot ovoρxlκoi ξεκivηoον
vο υtoΘετoιjv τoκτlκ€g ιiμεoηg δρdoηq πoυ
πηγotvov π6ρo οπo τo 6ρrα τηg voμrμ6τητog πou
oρiζει τo κρdτog. Avdλοβov ιiμεoη δρdoη,6xr
επεrδη δεv μπoρoιioοv vα ελ6μouv τηv oργη
τoυg, oλλd ωg κoμμιiτr μrog μol<ρoπρ6Θεoμηq
oτρoτηγlκr]g Ylo τηv orκoδ6μηoη εv6g
επovοoτατικoιj κrvιiματog πoυ Θα υπερ€βoιvε
τov €λεγxo τωv ετοtρtιiv κol τoυ κριiτoυg. Mlo
oκ6μo μlφ6τερη oμdδα μdoo oε oυτ6 τo
κ[vημα oπoφιioιoε vo ξεκrv{oει μto εκoτρoτε[o
οvτdρτtκou, περvιbvτοg oτηv πoρovoμio γro vo
οπoφι1γεI πrΘov€g oυλληιrUεlg κοr φυλoκioεlq.
'Hμoυv μiλog ουτηg τηg ovτdρτlκηg oμdδοg
πou ovoμdoομε AMEΣH ΔPΑΣH.
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Αυτιj η 6κδooη δε Θο riΘελo vο εκλη-
φΘεi ωg κdπoιo εiδog <<εποvooτoτlκoιj

ρετρ6). ol λlΘoγροφiεg oυτ69 μπoρε[
vο φrλoτεxvηΘηKοv στα τ6λη τoυ l9o, κol
oτrg oρx6g τoυ 20'" αlιilvο oλλd voμ[ζω
πωg ol δημloυργoi τoυg 6xoυv oυλλdβεl
πρ6oωπo, oυvαloΘηματο, εκφρdoεlg πoυ
μoυ φovτdζoυv πoλιi olκε[εg.
To <ΣΤlΓMEΣ ΠoΛEMoΙ εlκ6vεg τoξι-
κηg βiοg l00 xρ6vlo πρlv> oυτη oκρlβιilg
τηv ο1oΘηoη Θ6λoυv vο πορoυoldooυv
με τη oυvδρoμη loτoρlκιilv, πoλlτlκιilv κol
λoγoτεxvll<ιilv κεtμ6vωv πoυ δivoυv τo
κλiμο τηg επoxηg καΘιilg oυxvd ol <<x[λlεg

λ€ξειg> τηq κdΘε εlκ6vαg μ6voυv μlo€g
δixωg τlg <xiλlεg εlκ6vεg> τηg κdΘε λ€-

ξηc.
ol<ΣTlΓMEΣ ΠoΛEMoY> οg ΘεωρηΘoιjv
ωg oτlγμ16τυπο μlog μdxηg πoυ πoτ€ δε
oτoμdτηoε. Ωg xεlρoι|.lio κοl xoμoγελο-
oτig oυoτιioεlg με πρoγovouζ μoζ.

Aυτ6 τo κεiμεvo γρdφτηκε σε
μlo oυγl<εκρlμdvη επoxη, oπ6
oυγκεκρlμ6voυg αvΘριilπoυg' Σε μlο επo-
xη μεγdλωv μoxιbv κol μεYdλωv ελπiδωv.
Aπ6 οvΘριilπouζ πoU πioτειpαv πωg η
επovdoτοoη δεv εivol κdτl μoκρlv6 κot
dπlοoτo, αλλd κdτl πoυ oυv6βοrνε δ[πλο
τoυg: oπ6 κdΘε γωvld τoυ κ6oμoυ 6πoυ
γlγovτιilvovτov οvτl-lμπερloλloτtκd επo-
vαoτατlκιi ovτdρτlκo, μ6xρl τo κ6vτρo
τωv κοπtτολloτlκιilv μητρoπ6λεωv 6πoυ
ol δρ6μol τoυg φλΞγovταv κol κdπoIol
6κovov τηv επlλoγ{ τωv 6πλωv.
Αg μη δoιiμε λorπ6v ουτη τηv 6κδooη
υπ6 τo πρioμο μlog εvδεx6μεvηξ oγε-
δοφlκ6τητo9 ri κοl <γροφlκ6τητοg>
πoυ η επoxη μoζ τηξ πρooδiδεl' Αq μηγ
επlκεvτριilooυμε στov -επi τou τεxvl_
κoιi- παρωxημ€vo oε πoλλd oημεlo xα-

ρoκτ{ρα τηg. Αv κdτl εlvοl επ[κorρo (η αvεπiκorρo) δεv εivοr η προκτlκ6τητd
τηg αλλd τo πvε0μο πoU τηv δlοπv6εr: τo πvε0μο τηg ovτioτooηq... ΠPΩTΑ
KAι ΠANTA

To βlβλiα τoU Δαfμovo τoU TUπoYραφεroU μπoρεiτε vo τo βρεiτε
Kοl στo "Xcilρo" τηξ EλεUθερroκηg Koυλτoιjρoζ
(βlβλloπωλεfo - εκδ6oε19), Eρεoooιj 52, Eξdρxεlο.
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-.ol θεωρητlκoi πoυ δε ζoυv μlα εξεγερτlκd ζωrioε Λεvε τiπoτo πoυ vο οξiζεl vo λεxθii'
κot οl oκτlploτ69 πoυ oρvoιjvτol γo oκε<ρτoιjγ κolτlκd
oε.γ πρoττouv τiπoτα roυ vο αξΙζεl vo γivει.|'l,ζoσπoστl κη_θεωρio εivαι η oκεiρη πoL oλoκλη ρr,ilvετo l
μεσο σε μlo εξεγερτrκ{ ζωtj'καr μoυοrvεlγο εκφρoζετοl με oκρtβεlα oλλd κol ρευoτ6τητo.
'oτov αvoπτυxΘεi κ6βεl oov κoλoακovtoμdvo μαxαiρl.



To 1894' ol δεκoτριdxρovol μοκεδ6vεg
μoΘητ69 Yordan Yordanov (ortzeto) καl
Konstantin Kirkov φτdvoυv oτηv -τ6τε
oΘωμovικη- Θεooολoviκη γlο vo φolτη-
σoυv στo Yυμvdolo.'Evο xρ6vo οργ6τερo
δημloυργoιiv με oυμμoΘητ69 τoυg 6vοv
εποvooτoτικ6 πυρ{vo Kol πρωτoστα-
τoιjv oε μoΘητrκ6q κlvητoπolηοεlg. To
l897 oxημoτiζoυv τηv oμdδo τωv TAPA-
XoΠolΩN κol 6ρxovταl oε επαφη με
ovορxlκoιiq - vtxlλloτlκo0g κιiκλoυg τηg
Γεvειiηg. H oμdδo τoυg μετεξελiοoετοl
oτoυq BAPKAPHΔEΣ. <lδεoλoγ1o>> τoυq
o τερoρloμ69.

Σκoπ69 τoUζ vo ovoτιvdξoυv κdπoιoυg
oπ6 τoυg oημovτικ6τερoυg κρoτlκoι1g
κol καπlτoλtoτlκoιig oτ6xoυg τηg π6λη9.
Avoiγovτor oε dvο oπloτευτo μπdρκo
γlο vο Kοτoφ6ρoυv τελlκd vο oυγr<λov[-

σouv τη ΘεooολovΙκη τov Απρiλη τoυ
1903, πληριbvovτοq 6λoι με τη ζω{ η τηv
ελευθερ1ο τoυg.

...εΙμooτε μιo Xoaφτo φovοτικoΙ πoυ Κoτε-

βοivoυμε oλoλdζoντog τo πλατ0 πoτdμι τη9
Ιoτoρiog.Κoι Θo φτdooυμε εκεΙ.


