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Η ΖΩΗ ΚΑΙ Η ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ 
ΑΔΕΛΦΩΝ ΔΟΓΙΑΜΑ. 

 

Η ιδέα για το παρόν άρθρο ξεκίνησε πριν από µία εικοσαετία τουλάχιστον, 
όταν άρχισα δειλά δειλά να συλλέγω τα πρώτα στοιχεία για τους προγόνους µου, 
αδερφούς ∆ογιάµα. Η προσπάθεια αυτή εντάθηκε τα τελευταία πέντε χρόνια και 
απέδωσε το πόνηµα αυτό. Ο κύριος λόγος που µε ώθησε να ασχοληθώ µε την 
οικογένεια ∆ογιάµα ήταν η διαπίστωση ότι η δράση τους παραµένει εν πολλοίς 
άγνωστη και ότι η σχετική βιβλιογραφία ήταν τις περισσότερες φορές ανακριβής, 
ανεπαρκής και αποσπασµατική. ∆ιαπίστωσα εποµένως ότι υπήρχε η ανάγκη για ένα 
πιο συγκροτηµένο και εµπεριστατωµένο άρθρο που να έχει ως αντικείµενο µελέτης 
αποκλειστικά τη ζωή των αδερφών ∆ογιάµα και των στενών συνεργατών τους. 
Αποµένει στον αναγνώστη να κρίνει πόσο αποτελεσµατικά πέτυχα τον στόχο αυτό.     

Η µελέτη βασίστηκε κατά πρώτον στη βιβλιογραφική έρευνα σε πλήθος 
βιβλιοθηκών και αρχεία και κατά δεύτερον σε συνεντεύξεις που πήρα ο ίδιος από 
µέλη της οικογένειάς µου και κατοίκους της επαρχίας Παιονίας οι οποίοι υπήρξαν 
αυτόπτες ή αυτήκοοι µάρτυρες των γεγονότων στα οποία αναφέροµαι στο κείµενο.1 

Οι καπεταναίοι αδελφοί ∆ογιάµα2 ήσαν οι Τραϊανός, Λάζος, Μήτρος και 
Γκόνος. Είχαν δε και µία αδελφή, τη Μαρία, η οποία παντρεύτηκε στο χωριό 
Μπαροβίτσα (σηµ. Καστανερή) στην οικογένεια Κεχαγιά.3 Οι καπεταναίοι 
γεννήθηκαν και ανδρώθηκαν στην Μπαροβίτσα, ένα µικρό χωριό γαντζωµένο 
κυριολεκτικά στον ορεινό όγκο του Παΐκου και µαζί µε άλλους παθιασµένους νέους 
οι οποίοι ήθελαν να δουν τη Μακεδονία ελεύθερη και ενωµένη µε την υπόλοιπη 

                                                 
1. Η εκπόνηση του άρθρου δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την αρωγή και τη συµβολή κάποιων 

ανθρώπων, τους οποίους οφείλω να ευχαριστήσω θερµά. Αρχικά οφείλω να ευχαριστήσω θερµότατα 
τον Πρόεδρο της Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, κ. Μέρτζο Νικόλαο, για τη συνεχή βοήθειά του σε 
αυτήν την προσπάθεια. Ακόµη ευχαριστώ τους: τον αντιστράτηγο Ζάρα ∆ηµήτριο, τον υποστράτηγο 
∆ερµατά Σταύρο, υποστράτηγο Σωτήρη Μπέλµπα, τους αντισυγµατάρχες-ιστορικούς της ∆/νσης 
Ιστορίας Στρατού Καλτσογιάννη Γεώργιο και Γεµενετζή Ιωάννη, τον ανθυπασπιστή στην Υπηρεσία 
Στρατιωτικών Αρχείων Καραµπούλη Κωνσταντίνο, την προϊσταµένη της Υπηρεσίας Ιστορικού και 
∆ιπλωµατικού Αρχείου του ΥΠ.ΕΞ. κα. Φωτεινή Κωνσταντοπούλου, την υπεύθυνη των αρχείων της 
Γενναδείου Βιβλιοθήκης Ελευθερία ∆αλεζίου, τον τµηµατάρχη Εθνικής Αντίστασης ∆ΕΠΑΘΑ Λόντο 
Χρήστο, τον ∆ιευθυντή του Ιδρύµατος Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα Βασίλειο Νικόλτσιο, τον 
∆ιευθυντή του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου Αθηνών κ. Ιωάννη Μαζαράκη για το φωτογραφικό υλικό 
που µου διέθεσε. Επίσης ευχαριστώ το προσωπικό των Ιστορικών Αρχείων Μουσείου Μπενάκη και 
των Γενικών Αρχείων του Κράτους καθώς και την κα. Τζινίκου Αθηνά, αρχαιολόγο και συγγραφέα. 
Πολλές ευχαριστίες οφείλω για τις πολύτιµες πληροφορίες τους στους συγγενείς µου, Μαρία ∆ογιάµα, 
πρωτότοκη κόρη του Μήτρου ∆ογιάµα, Μαγδαληνή ∆ογιάµα, σύζυγο του καπετάν Γκόνου, Κατίνα 
Τουλούπη, κόρη του καπετάν Γκόνου, Κατερίνα ∆ογιάµα, νύφη του Μήτρου ∆ογιάµα και µητέρα µου. 
∆εν θα µπορούσα να παραλείψω τους συναγωνιστές και συγκρατούµενους των αδερφών ∆ογιάµα, οι 
οποίοι κατέθεσαν πρόθυµα τη δική τους µαρτυρία: Μουρατίδης Παύλος, Τζάκος Γεώργιος, 
Καραστουγιάννης Ηλίας, Μανδράς Παναγιώτης, Αµανατιάδης Ιωακείµ, Βεζύρης Αντώνιος. Για τις 
εποικοδοµητικές συζητήσεις µας και τη φιλία τους ευχαριστώ τους Παπαλαζάρου Ιωάννη, 
Χατζηβρέττα ∆ηµήτριο, Ίντο Χρήστο και Καµπά Βύρωνα, Καρύδα ∆ηµήτριο και Αλεξίου Ελισάβετ. 
Για τη βοήθεια και υποστήριξή τους ευχαριστώ θερµά τη σύζυγό µου ∆έσποινα ∆ογιάµα, και την κόρη 
µου Κατερίνα ∆ογιάµα. Την κόρη µου Λίλιαν ∆ογιάµα ευχαριστώ για τη γενικότερη επιµέλεια του 
κειµένου.  

2. Το όνοµα ∆ογιάµας ετυµολογικά προέρχεται πιθανότατα από το σλαβικό όνοµα «Dojam», 
το οποίο ανάγεται στο λατινικό όνοµα «Domnius» ή «Dominius», που συνδέεται µε τη λατινική λέξη 
«dominus»και σηµαίνει «κύριος». Η πληροφορία αυτή προέρχεται από το Ινστιτούτο Νεοελληνικών 
Σπουδών του Ιδρύµατος Μανόλη Τριανταφυλλίδη. 

3. Γεννήθηκε το 1886 και πέθανε το 1920 στην Καστανερή. 
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Ελλάδα, συγκρότησαν ένα ντόπιο αντάρτικο σώµα µε αρχηγό τον Λάζο, το οποίο 
εµάχετο τόσο εναντίον των Βουλγάρων κοµιτατζήδων όσο και κατά των Τούρκων. 
Είναι µοναδική η περίπτωση µία οικογένεια να έχει τρεις αδερφούς οπλαρχηγούς 
κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα. Οι γονείς των αδερφών ∆ογιάµα, 
Χρήστος και Γίλια (Αγγελική), ασχολούνταν µε τη γεωργία και την κτηνοτροφία. 

Η δράση των καπεταναίων αρχίζει το 1904 στις περιοχές Γευγελής, 
Γουµενίσσης και Γιαννιτσών. Πρώτος βγήκε στο βουνό να πολεµήσει αρχικά 
εναντίον των Τούρκων ο Τράιος και ακολούθησε έπειτα ο Λάζος. Οι Τούρκοι 
συνέλαβαν τους Μήτρο και Γκόνο και τους µετέφεραν στα Γιαννιτσά, αλλά 
κατάφεραν να ξεφύγουν και να συναντήσουν τους δύο αδερφούς τους. 
Συνεργάστηκαν στενά τόσο µε τα άλλα ντόπια αντάρτικα σώµατα, όπως του καπετάν 
Γκόνου Γιώτα, όσο και µε τα υπόλοιπα Ελληνικά Σώµατα του Χρ. Τσότσου, Χρ. 
Καραπάνου, Γ. Καραϊσκάκη, Μιχ. Σιωνίδη κ.ά. Οι αδελφοί ∆ογιάµα βοήθησαν 
µάλιστα και στην εξόντωση του αρχικοµιτατζή Αποστόλ Πέτκωφ.  

Από φωτογραφία των τριών αδερφών Μήτρου, Γκόνου και Λάζου είναι 
φανερό ότι ο οπλισµός τους αποτελείτο από περίστροφο Nagant του 1898 βάρους 800 
γραµµ., αραβίδα Mannlicher M 1903 (βάρους σχεδόν 4 κιλών) και Mannlicher Μ 
1895 Βουλγαρίας µε ξιφολόγχη.4 

Εξέχουσα θέση στο πάνθεον των µορφών του Μακεδονικού Αγώνα 
κατέλαβαν γυναίκες, επώνυµες και ανώνυµες, αστές αλλά και αγρότισσες. Οι τοπικές 
επιτροπές άµυνας των χωριών στηριζόταν κατά µεγάλο µέρος στη συµβολή του 
γυναικείου πληθυσµού για την περίθαλψη των τραυµατιών, τη µεταφορά 
πολεµοφοδίων, την τροφοδοσία των αντάρτικων οµάδων, την προώθηση 
εµπιστευτικών µηνυµάτων.  

Τέτοια µορφή υπήρξε η µητέρα των καπεταναίων, Γίλια (Αγγελική) ∆ογιάµα, 
η οποία είχε µετατρέψει το σπίτι της σε άτυπο στρατηγείο για την εµπέδωση του 
αγώνα. Μαζί µε την εγγονή της και πρωτότοκο θυγατέρα του Μήτρου, Μαρία, 
ηλικίας περίπου δέκα ετών, µετέφεραν κρυφά σηµειώµατα στους καπεταναίους 
κρύβοντάς τα στα πυκνά µαλλιά τους. 

Ο ∆ηµήτριος Κάκκαβος µας αναφέρει στα αποµνηµονεύµατά του ότι «κατά 
τον µήνα ∆εκέµβριο του έτους 1904 µεταξύ Γοργόπης και Μποεµίτσης ευρέθη 
απαγχονισµένος επί πλατάνου υπό της βουλγαρικής συµµορίας Χρήστου 
Μπαµπάντζη ο Κωνσταντίνος ∆ουγιάµας εκ Μπαροβίτσης»5. Σε επιστολή του ιατρού 
Άγγελου Σακελλαρίου της 27ης ∆εκεµβρίου 1904 που αποστέλλεται προς τον 
Στέφανο ∆ραγούµη αναφέρει µεταξύ άλλων: «Σήµερον στρατιώται ελθόντες 
ειδοποίησαν ότι µεταξύ Γοργόπης και Βοεµίτσης ευρίσκεται επί πλατάνου 
κρεµασµένος άνθρωπος, τον οποίον ισχυρίζονται ότι ανεγνώρισαν ότι είναι αυτός ο 
εκ Μπαροβίτσης Κων/νος ∆ουγιάµας».6  

Στην περιοχή του Παΐκου δεν υπήρχαν ελληνικά ανταρτικά σώµατα και γι’ 
αυτό ο Τράιος είχε ενταχθεί στη βουλγαρική συµµορία πριν από το 1903 και 
πολεµούσαν εναντίον των Τούρκων. Μετά το 1903 αφού είδε ο Λάζος ότι οι 
Βούλγαροι στρέφονταν εναντίον των Ελλήνων, φόνευσε τρεις κοµιτατζήδες και δύο 

                                                 
4. Αν. Λιάσκος – Β. Νικόλτσιος, Τα όπλα του Μακεδονικού Αγώνα (1904-1908), 

Θεσσαλονίκη 2008, σσ. 54-55.  
5. ∆ηµήτριος Ν. Κάκκαβος, «Αποµνηµονεύµατα- Μακεδονικός Αγών», Θεσσαλονίκη 1972, σ. 

116.  
6. Αρχείο Στέφανου ∆ραγούµη, φάκ. 208, υποφάκ. 1.4, 288, σ. 1, 29.12.1904. 
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πράκτορες του χωριού του. Οι τρεις αδερφοί Μήτρος, Γκόνος7 και Λάζος8 
προσχώρησαν στο αντάρτικο σώµα του καπετάν Κόδρου Μιχαήλ Μωραΐτη και 
έλαβαν µέρος στη µάχη εναντίον τουρκικού αποσπάσµατος στις 19 Μαΐου 1905 στην 
περιοχή Γκαντάτσκι µεταξύ Τσέρνα Ρέκα (σηµ. Κάρπη) και Καστανερής.  

Η πρώτη εµφάνιση της βουλγαρικής προπαγάνδας στην επαρχία Γουµένισσας 
χρονολογείται στα 1870 µέχρι και το 1912. Η δε ένοπλη δράση των κοµιτατζήδων 
ξεκίνησε το 1900 µε δασκάλους και αξιωµατικούς οι οποίοι ηγήθηκαν πολυµελών 
συµµοριών κοµιτατζήδων και σηµείωσαν την πιο αιµοβόρα δράση στην περιοχή αυτή 
µε σφαγές πολλών αθώων ιερέων, δασκάλων και προυχόντων για τον µόνο λόγο ότι 
δεν ασπάζονταν τον βουλγαρισµό. Ήταν οι κυρίαρχοι της περιφέρειας και 
τροµοκρατούσαν το σύµπαν διά πυρός και σιδήρου. Τα δύο ισχυρά σώµατα των 
Ελλήνων ανταρτών του καπετάν Γιωργάκη τον ∆εκέµβριο του 1904 και του λοχαγού 
Μιχαήλ Μωραΐτη (καπετάν Κόδρου) τον Μάιο του 1905 καταστράφηκαν ολοσχερώς 
από τον τουρκικό στρατό, προτού δράσουν στην περιοχή, κατόπιν προδοσίας των 
Βουλγάρων. Έτσι το ελληνικό στοιχείο πιεζόταν καθηµερινά µε τις δολοφονίες 
αθώων ανθρώπων, έτρεµε κυριολεκτικά και αναγκαζόταν να ασπαστεί τη βουλγαρική 
προπαγάνδα. Από το έτος 1905 την άµεση διεύθυνση της τοπικής άµυνας κατά των 
Βουλγάρων την είχαν οι εκάστοτε διευθυντές του δηµοτικού σχολείου Γουµένισσας, 
στην ουσία, όµως, τίποτα δεν γινόταν χωρίς τη γνώµη του Άγγελου Σακελλαρίου. 
Κατά αυτόν τρόπο θεωρείτο ως ο γενικός αρχηγός του αγώνα στην επαρχία 
Γουµένισσας.  

Το 1906 η δράση των κοµιτατζήδων είχε υπερβεί κάθε όριο. Το ίδιο έτος ο 
αγώνας του Σακελλαρίου ενισχύεται µε το αντάρτικο σώµα του επιλοχία Χρήστου 
Καραπάνου στο Πάικο. Συγχρόνως εντείνεται η δράση του σώµατος του καπετάν 
Λάζου ∆ογιάµα εκ Μπαροβίτσης εναντίον των κοµιτατζήδων και έτσι τα αντίποινα 
κατά των Βουλγάρων κάθε τόσο αυξάνουν από τα σώµατα του Καραπάνου και 
Λάζου µε αποτέλεσµα να περιοριστούν σηµαντικά οι δολοφονίες και οι απαγχονισµοί 
αθώων ανθρώπων.9  

Ο Γεώργιος Τουσίµης αναφέρει τα εξής ενδιαφέροντα: «ο Λάζος 
Μπαροβίτσαλης, όπως και ο Γκόνος Γιώτας, καταρχάς ήταν µε το µέρος των 
κοµιτατζήδων. Για τον λόγο αυτό οι δύο αυτοί οπλαρχηγοί θεωρούνται από τους 
Βούλγαρους ιστορικούς “προδότες”. Ταυτοχρόνως όµως δεν διστάζουν να 
αναγνωρίσουν την ιστορική αλήθεια και να οµολογήσουν και αυτοί οι ίδιοι την 
τεράστια συµβολή αυτών των “προδοτών” στην επιτυχή διεξαγωγή του ελληνικού 
ενόπλου αγώνα µέσα στη λίµνη των Γιαννιτσών».10  

Ο ιστορικός Χρ. Σιλιάνωφ, αφού τους χαρακτηρίζει ως «προδότες», αναφέρει 
εν συνεχεία ότι οι «προδότες» αυτοί υπήρξαν οι πολυτιµότεροι οδηγοί και πολεµικοί 
σύµβουλοι των Ελλήνων ανταρτών, παρότι συνεννοούντο µε αυτούς µέσω 
διερµηνέως (εποµένως η γλώσσα δεν αποτελεί κριτήριο των εθνικών φρονηµάτων).11  

Η πρώτη εµφάνιση του καπετάν Λάζου στη λίµνη Γιαννιτσών µε επτά 
οπαδούς πραγµατοποιήθηκε στις 3.11.1905 µε τη βοήθεια των έξι οπαδών του γιου 

                                                 
7. Παν. Η. Νικολακόπουλος, Μιχαήλ Γ. Μωραΐτης, Μακεδονοµάχος, Καπετάν Κόδρος (1856-

1905), Θεσσαλονίκη, Ερωδιός, 2006, σ. 76. 
8. Κων. Βακαλόπουλος, «Ανέκδοτο Μητρώο των Μαχητών του Μακεδονικού Αγώνα», 

Μακεδονικά 19 (1979) 66.  
9. Χρ. Πίψος, «Σηµειώσεις εκ του Μακεδονικού Αγώνος του αντισυνταγµατάρχου Χρήστου 

Πίψου», Μακεδονικός Αγών, 1929. 
10. Γ. Τουσίµης, «Ο οπλαρχηγός Λάζος Μπαροβίτσαλης», Φίλιππος, Ιστορικά και 

Λαογραφικά Θέµατα  τχ. 15 (Οκτ. 1996/Γιαννιτσά) 24. 
11 Τουσίµης, ό.π. 
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τού Κωνσταντίνου Γκάτσου, Ευαγγέλου από την Καστανερή, και των πέντε οπαδών 
του σωµατοφύλακα Μήτρε Κάλτσε από τον Πεντάλοφο. Σκοπός του ήταν να 
καταδιώξουν τον βοεβόδα Αποστόλ ο οποίος περιφερόταν και παρενοχλούσε τους 
κατοίκους των χωριών Τοσίλοβο (σηµ. Στάθη), Τούµπα, Μπόζιτς (σηµ. Άθυρα), 
Κοσίνοβο (σηµ. Πολύπετρο), Οριζάρτζι (σηµ. Ρύζια), Λειβαδίτσα κ.ά.12 Ο 
Σακελλαρίου γράφει στις 16 Νοεµβρίου 1905 ότι σύµφωνα µε πληροφορία που έλαβε 
ο Αποστόλ µε τη συµµορία του λεηλατούσε και θησαύριζε εις βάρος των κατοίκων 
των χωριών Ίζβορ (σηµ. Πηγή), Τοσίλοβο, Τούµπα και Οριζάρτζι. Συνεπεία αυτών ο 
Λάζος µε είκοσι οπαδούς συνέχισε την καταδίωξή του µε αποτέλεσµα να µείνει µόνο 
µε τρεις άνδρες.13 

Περί τα µέσα του καλοκαιριού του 1906 ο Λάζος εξόντωσε έξω από τον 
βάλτο των Γιαννιτσών τον Κιοσέ Εµίν, έναν περιβόητο και σκληρό αγά ο οποίος είχε 
στενές σχέσεις µε τους κοµιτατζήδες. Το περίφηµο άλογο «έφτασε αφηνιασµένο και 
περίλυπο στα Γιαννιτσά».14 Το γεγονός αυτό ήταν η αιτία να συλληφθεί ο αδερφός 
Τράιος από την τουρκική αστυνοµία και να παραδοθεί στο βουλγάρικο κοµιτάτο για 
να οδηγηθεί στη Σόφια. Ο Τράιος είχε µεταβεί στην εµποροπανήγυρη Γιαννιτσών για 
να πουλήσει µερικά ζώα και µε τα χρήµατα να αγοράσει το άλογο του Κιοσέ Εµίν. 

Κατά την παραµονή του στη Σόφια, ο Τράιος απέστειλε επιστολή στις αρχές 
∆εκεµβρίου του 1906 η οποία απευθυνόταν στον προύχοντα της Γουµένισσας Μίνο 
Παζαρέντζο. Στην επιστολή του, που γράφτηκε τον Νοέµβριο του 1906, αναφέρει 
µεταξύ άλλων ότι: 

«Από την στιγµήν που ήλθον εδώ µου πήραν και τα ρούχα µου και γι’ αυτό 
τώρα είµαι πολύ θυµωµένος και γι’ αυτό σας προτείνω να µε δέχεσθε να εργασθώ 
προς το µέρος σας και να µου δώσετε µία βοήθεια, χρηµατική συνδροµήν, διά να 
συγκεντρώσω την συµµορίαν και να µου ορίσετε πού να τραβήξω για την Ελλάδα 
(κατευθείαν περιφέρεια Γουµενίσσης) … να έλθω εκεί όπου ήµουν και να γυρίσω στο 
χωριό αλλά προς το ελληνικό µέρος, και να βγάλω το πείσµα µου εναντίον των 
Βουλγάρων. Αν δεν µε δεχθείτε εγώ θα γίνω Σέρβος, αλλά θα αποχωριστώ από την 
γενέτειρά µου. Εγώ θα σκοτωθώ µε τον Αποστόλ … Αν δέχεσθε τότε δέκα λίρες 
χρηµατική βοήθεια και δρόµο να µου υποδείξετε πόθεν να διέλθω µε εννέα 
συντρόφους … εις την περιφέρειαν µας διότι µου έκαψαν την καρδιά.15 Εάν µε 
ζητήσετε, εγώ ευρίσκοµαι στην πόλη Σόφια της ελεύθερης Βουλγαρίας εις το εθνικόν 
χάνιον οδός Περός (να ναρόδεν χαν Πιρόσκα ούλιτσα). Αχ, αν µε ξέρετε θα µε 
δεχθείτε και αν γράψετε γράµµα, το όνοµά σας να το γράψετε Κώστας Γκάτσος».16 

Η επιστολή παραδόθηκε στον Σακελλαρίου ο οποίος καχύποπτος λέει ότι: 
«την επιστολή αυτήν την έστειλαν κάποιοι επιτήδειοι εκ των εντεύθεν εν Σόφια 
φυγάδων τινών ή πραγµατικώς την έστειλαν οι αδελφοί Λάζος και Τράιος ∆ογιάµας 
δοκιµάζοντες εντεύθεν ή πραγµατικώς ευρίσκοντο στην Σόφια και δεν είχον καλάς 
σχέσεις µε το κοµιτάτο ή στο ότι ήλθον στο χωριό Οριζάρτζι σε προστριβές µε τον 
Μίτσκο Γκόντσε. Εγώ θέλω να διαπιστώσω την υπόθεση ότι κατάλληλο ηµέτερο 
πρόσωπο εν Σόφια δύναται να τον αναζητήσει και να προσέλθει στην εξήγηση».17 

Το 1906 ο Τράιος έγραψε από τη Σόφια δύο ακόµη επιστολές µία προς τον Μ. 
Παζαρέντζο και µία στον Ά. Σακελλαρίου, τις οποίες παρέλαβαν στις 20.1.1907. 
∆υστυχώς δεν σώζονται οι απαντήσεις στις επιστολές αυτές. Ο τόνος των επιστολών 
πρόδιδε απελπισία και ανυποµονησία για βοήθεια από την Ελλάδα. Λέει 

                                                 
12. Αρχείο Στέφ. ∆ραγούµη, φάκ. 208, υποφάκ. 1.4, 334, σ. 3, 3.11.1905. 
13. Ό.π., φάκ. 208, υποφάκ. 1.3, 326, σ. 4, 17.11.1905.  
14. Γ. Μόδης, Μακεδονικός Αγών και Μακεδόνες Αρχηγοί, Θεσσαλονίκη 1950, σ. 309. 
15. Εννοεί το βουλγάρικο κοµιτάτο. 
16. Αρχείο Στέφ. ∆ραγούµη, φάκ. 208, υποφάκ. 1.4, 376, σ. 1, 5.12.1906. 
17. Ό.π. 
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χαρακτηριστικά: «Εάν δεν µε δεχθείτε, ο θεός ηξεύρει τι θα κάνω».18 Ο Σακελλαρίου 
τότε πείσθηκε για τη γνησιότητα των επιστολών και όπως λέει ο ίδιος στον Στέφανο 
∆ραγούµη: «Συµφέρον µας είναι διαπραγµατευτούµε το ζήτηµα αυτό σοβαρά και δεν 
ενέχει υστεροβουλίαν».19 

∆υστυχώς όµως έπεσε στα χέρια των Βουλγάρων η επιστολή που υποσχόταν 
βοήθεια στον αιχµάλωτο Τράιο και έτσι ο Τράιος κατέληξε νεκρός από σφαίρες 
Βουλγάρων στα σύνορα της Βουλγαρίας όπου βρέθηκε για άγνωστο λόγο. Μετά τη 
δολοφονία του Τράιου ο Λάζος, ο οποίος είχε µεταβεί στη Σόφια για να βοηθήσει τον 
αδερφό του, επέστρεψε στην Καστανερή και συγκρότησε µία οµάδα κατά το 
πλείστον αποτελούµενη από συγγενείς και φίλους. Στις 8 Ιανουαρίου 1907 παρέστη 
σε διαπραγµατεύσεις στη Γοργόπη όπου ασκούσε επιρροή (για την απόσπαση των 
κατοίκων από την Εξαρχία και την επανένταξη τους στην Ορθοδοξία), µε δεκαέξι 
οπαδούς και εκφράστηκε υπέρ της ενότητας των Ελλήνων και µάλιστα µε την 
πεποίθηση ότι η ένωση ήταν εγγύς.20 Κατόπιν επιστολής κανονίστηκε στη Γοργόπη 
µυστική συνάντηση µε ανθρώπους του Σακελλαρίου για να προβούν σε 
διαπραγµατεύσεις, προφανώς για συνεργασία µε τα ελληνικά ένοπλα σώµατα.21 

Στις 14 Ιουλίου 1906 κατασχέθηκε επιστολή του Σακελλαρίου από τις αρχές 
των Γιαννιτσών όπου διατυπώνονται παράπονα κατά του Αποστόλ και αναφέρεται σε 
αυτήν ότι «δόθηκε ειδική διαταγή στον Λάζο εκ Μπαροβίτσης και στον ∆έλιο εκ 
Γευγελής περί εξοντώσεώς του … προκειµένου περί ζωής του Αποστόλ εγώ δεν 
παραιτούµαι της παλιάς γνώµης ότι απέθανε ότι δε η περί υπάρξεώς του κρατούσα 
πεποίθησις είναι κατασκεύασµα των Βουλγάρων άξιον θαυµασµού».22  

Το διάστηµα µεταξύ των ετών 1907-1908 ο Λάζος ηγήθηκε πολλών µαχών 
που έλαβαν χώρα στην περιοχή του Παΐκου (Καστανερή, Γουµένισσα, Μεγάλα 
Λειβάδια, Κάρπη). Συγκεκριµένα στις 15 Μαρτίου 1907 πολέµησε εναντίον του 
αρχικοµιτατζή Μπόρη Σαρακίνωφ, του οποίου η οµάδα υπέστη σοβαρότερες 
απώλειες. Στις 15 Μαΐου 1908 έδωσε µάχη εναντίον του Θεόδωρου Γκρούγιεφ, ο 
οποίος τραυµατίστηκε και θρήνησε πολλούς από την οµάδα του. Στις 15 Ιουνίου 1908 
αντίπαλος του στην µάχη ήταν ο Βασιλέφσκυ Ίτσιου, ο οποίος και υπέστη 
πανωλεθρία. Τέλος, στις 22 Ιουνίου 1908 πολέµησε και νίκησε τον Ιβάν Γκέλεφ.23 Ο 
ιστορικός Σταύρος Καρκαλέτσης στο περιοδικό Ιστορικά Θέµατα αναφέρει: «Στη 
Γουµένισσα ο καπετάν Λάζος ∆ογιάµας αποδυνάµωσε αισθητά τη δράση της 
συµµορίας του Τοντόρ Γκρούεφ καθ’ όλη την άνοιξη του 1908».24 

Τον Μάιο του 1907 λίγο έλειψε να συλληφθούν ο Λάζος ∆ογιάµας µαζί µε 
τους Ματόπουλο και Γκόνο Γιώτα, όταν βρίσκονταν στην Κουλακιά της Χαλάστρας 
φιλοξενούµενοι στο σπίτι του φίλου τους Φώτη Καλλιγιάνη. Με εντολή του Γιώτα 
µεταµφιέστηκαν σε απλούς χωρικούς και έκρυψαν τα όπλα τους σε κάρο. Οι 
τουρκικές αρχές δεν έδωσαν σηµασία στους ρακένδυτους χωριάτες.25 

                                                 
18. Αρχείο Στέφ. ∆ραγούµη, φάκ. 208, υποφάκ. 1.4, 387, σσ. 2-3, 21.1.1907. 
19. Ό.π., φάκ. 208, υποφάκ. 1.4, 387, σ. 4, 6.2.1907. 
20. Ό.π., φάκ. 208, υποφάκ. 1.4, 385, σ. 1, 21.1.1907.  
21. Ό.π., φάκ. 208, υποφάκ. 1.4, 387, σσ. 2-3, 21.1.1907. 
22. Ό.π., φάκ. 208, υποφάκ. 1.4, 352, σ. 1, 14.7.1906. 
23. Άγγ. Ανεστόπουλος, Μακεδονικός Αγών, Θεσσαλονίκη 1965, σσ. 414-415. 
24. Στ. Καρκαλέτσης, Μακεδονικός αγώνας. Η αναχαίτιση του βουλγαρικού µεγαλοϊδεατισµού, 

Παγκόσµια Ιστορία, Έκδοση του Περιοδικού «Ιστορικά Θέµατα». 
25. Ι. Παπαλαζάρου, Ο Μακεδονικός Αγώνας στην περιοχή των Γιαννιτσών, Γκόνος Γιώτας: 

το στοιχειό του βάλτου, Εκδ. Φίλιππος 2007, σ. 82. 
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Κατά τις απογευµατινές ώρες στις 13 Ιουλίου 1907 στην περιφέρεια της 
Μπαροβίτσας οι οπαδοί του Λάζου συνεπλάκησαν µε τον υιό του Χρήστου Τάντσε- 
Κεχαγιά (αντιφρονούντα και οπαδό του Αποστόλ) ο οποίος και έσπευσε να 
ειδοποιήσει τις αρχές της Γουµένισσας όπως διαδόθηκε το επόµενο πρωί. Η 
συµπλοκή υπήρξε σφοδρή µεταξύ των δύο λυσσωδώς αντιµαχόµενων µερίδων και 
κάηκε η οικία του Κώστα Γκάτσου.26  

Ένα πρωινό του Νοεµβρίου του 1907, έξω από το χωριό Γρίβα, έγινε 
συµπλοκή µεταξύ οµάδων του Αποστόλ και του Λάζου, η οποία συνεχίστηκε και 
εντός του χωριού. Κατά τη συµπλοκή αυτή τραυµατίστηκε στην ωµοπλάτη ο Μήτρος 
∆ογιάµας.27 

Μεταξύ των άλλων στην περιοχή Βοδενών, Γουµένισσας και κυρίως στο 
Πάικο τα ελληνικά σώµατα εγκαταστάθηκαν µόνιµα κατά τη διάρκεια του 1906 και 
αυξήθηκαν σταδιακά σε δύναµη. ∆ρούσαν στην περιοχή αυτή τα µικρά σώµατα των 
οπλαρχηγών του Εµµ. Κατσίγερη και Χρ. Καραπάνου ως και τα σώµατα των 
εντοπίων οπλαρχηγών Λάζου ∆ογιάµα, Στέργιου Ναούµ από τα Λιβάδια, Ιωάννου 
∆ηµητρίου από το Μπάχοβο (σηµ. Πρόµαχοι) κ.ά. Επίσης, στην περιοχή της 
Καρατζόβας (σηµ. Αριδαία) εξακολουθούσαν και κατά το έτος 1907 να δρουν οι 
ανταρτικές οµάδες του Τσόντου Βέσκα και των αδερφών ∆ογιάµα µε επικεφαλής τον 
επιλοχία Χρ. Καραπάνο.28  

Όπως προκύπτει από το υπ’ αρ. 53/7.8.1929 πιστοποιητικό του των εκ 
Γευγελής και πέριξ χωρίων «Συνδέσµου Η Ειδοµένη», ο καπετάν Λάζος ήταν 
παντρεµένος µε την Αικατερίνη Κρετσόβαλη,29 δασκάλα από τη Γευγελή, η οποία 
µετά την κατάληψη της γενέτειράς της από τους Σέρβους εγκαταστάθηκε και διέµενε 
επί της οδού Γιαννιτσών 35 στην περιοχή της Επταλόφου στη Θεσσαλονίκη όπου και 
έζησε τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής της. Το ανωτέρω πιστοποιητικό συνετάχθη 
προκειµένου η χήρα Λάζου να λάβει σύνταξη από το Υπουργείο Στρατιωτικών. 
Συνηµµένα έγγραφα είναι µία υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έλαβε ποτέ σύνταξη ή 
«εθνικαί γαίαι», καθώς και ένα πολύ σηµαντικό ιδιόχειρο έγγραφο (βεβαίωση) 
υπογεγραµµένο από τον ίδιο τον ∆ηµήτριο Κάκκαβο, στο οποίο θα αναφερθούµε 
παρακάτω αναλυτικά. Η εν λόγω αγωνίστρια έδωσε το παρόν στα αποκαλυπτήρια 
των προτοµών των Λάζου και Γκόνου στην κεντρική πλατεία της Γουµένισσας το 
1967, όπως αποκαλύπτει σχετική φωτογραφία από την εκδήλωση.  

Ο Γ. Τουσίµης αναφέρει βάσει ανεκδότου αρχειακού υλικού, ότι εκτός από τα 
τέσσερα αδέρφια υπήρχε και άλλος αδερφός ο Ίτσος (Χρήστος), κάτι τέτοιο όµως 
είναι αναληθές.30 Όπως ο Κων. ∆ογιάµας, ο οποίος απαγχονίστηκε τον Νοέµβριο του 
1904, έτσι και ο Ίτσος ∆ογιάµας, ο οποίος σκοτώθηκε το 1916 από εναποµείναντες 
κοµιτατζήδες, ήταν ξάδελφοι και όχι αδελφοί των Μακεδονοµάχων ∆ογιάµα.31  

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο Λάζος επανήλθε από τη Σόφια µετά τη 
δολοφονία του Τράιου και σχηµάτισε ένα σώµα δεκαπέντε ανδρών οι οποίοι είχαν 
υπηρετήσει µαζί του, γύρω από τη Όσιανη (σηµ. Αρχάγγελος), µε κύριο σκοπό την 
καταδίωξη και την εξόντωση του βοεβόδα Αποστόλ. Επειδή όµως η παραµονή του 

                                                 
26. Αρχείο Στέφ. ∆ραγούµη, φάκ. 208, υποφάκ. 1.4, χωρίς αριθµό εγγράφου, 13.7.1907. 
27. Ό.π., φάκ. 208, υποφάκ. 1.4, 410, σ. 2, 31.7.1907. 
28. Γενικό Επιτελείο Στρατού, ∆ιεύθυνση Ιστορίας Στρατού, Ο Αγών εις την Κεντρικήν και 

Ανατολικήν Μακεδονία, Αθήνα 1979, σ. 228, παρ. 142 και σ. 267 παρ. 168. 
29. Η πληροφορία αυτή προέρχεται από συζητήσεις που είχα µε τη γυναίκα του Γκόνου 

∆ογιάµα, Μαγδαληνή, και λοιπά συγγενικά πρόσωπα.  
30. Τουσίµης, ό.π., 24-25. 
31. Η πληροφορία αυτή είναι από προσωπικές µαρτυρίες µελών της οικογένειάς µου. 
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στη Βουλγαρία είχε εγείρει υποψίες για τα κίνητρα και τους σκοπούς του Λάζου, ενώ 
εκείνος είχε µεταβεί εκεί µόνο για να σώσει τον αδερφό του Τράιο, χρειάστηκε να 
προβεί σε σειρά κινήσεων για να πείσει το ελληνικό κέντρο ότι δεν ήταν µε το µέρος 
των Βουλγάρων, κάτι βέβαια που φαίνεται παράλογο, εάν σκεφτεί κανείς ότι δρούσε 
αδιάλειπτα υπέρ των Ελλήνων στην περιοχή, ήδη από το 1904, µετά τον απαγχονισµό 
του ξαδέλφου του, Κων. ∆ογιάµα.  

Ο Λάζος αρχικά έστειλε δύο επιστολές από την Καστανερή, µία στα 
βουλγάρικα και µία στα ελληνικά, σε διάστηµα τριών ηµερών, γραµµένες στο ίδιο 
γενικό πνεύµα, δηλαδή να πάψουν οι έριδες µεταξύ των οπαδών του Αποστόλ και του 
ίδίου αντίχοιχα.32 Ακόµη µία επιστολή έστειλε στον Στέργιο Τίκα, δάσκαλο και 
προύχοντα των Μεγάλων Λιβαδίων, στην οποία έλεγε:  

«… και µε ταις άλλες συµµορίες πώς και εις ποιας σχέσεις διατελείς επιθυµώ 
να µε φανερώσεις ως αδερφός … δεν υπάρχει λόγος να φοβείσαι, να είσαι θαρραλέος 
(ελεύθερος) και µην έχων έτερον τι να σε γράψω διατελώ ο πλέον καλύτερός σου 
φίλος, εγώ ο Λάζος Μπαροβίτσαλης και σε παρακαλώ να απευθύνεις εις τον 
Σιούταν33 εκ µέρους µου πολλούς χαιρετισµούς και επιθυµώ να έλθει παρ’ εµοί να 
συνεννοηθώµεν ως παλαιοί σύντροφοι34…».  

Ο Τίκας φρόντισε η επιστολή να περιέλθει στα χέρια του Αλέξανδρου 
Μαζαράκη, αξιωµατικού του Προξενείου Θεσσαλονίκης. Κατόπιν τούτου 
συµφωνήθηκε ότι ο Λάζος θα ενεργούσε για το συµφέρον της ελληνικής πλευράς 
αναλαµβάνοντας να κάνει εκκαθαρίσεις εξαρχικών και ρουµανιζόντων σε διάφορα 
χωριά της περιοχής (Κούπα, Μπαροβίτσα, Τσέρνα Ρέκα, Κορνισόρι) καθώς και να 
συναντήσει τον καπετάν Γκόνο Γιώτα που βρισκόταν στο Ρουµλούκι, όπου και 
έβγαλαν την ιστορική φωτογραφία.35 

Με τη δυναµική επανεγκατάσταση του Λάζου το 1907 στην περιοχή 
Γουµένισσας – Γιαννιτσών πολλοί χωρικοί επανήλθαν στα χωριά τους απαλλαγµένοι 
πλέον από την τροµοκρατία του Αποστόλ και άρχισαν να επαναλειτουργούν οι 
εκκλησίες. Να συµπληρώσουµε επίσης ότι κατά τα έτη 1908-1909 επικεφαλής του 
σώµατος πολιτοφυλακής της Γουµένισσας ήταν ο αδερφός του Λάζου, Μήτρος. Το 
ψευδώνυµό του Μπήκας σήµαινε δυνατός.36 Για την προστασία των κατοίκων των 
χωριών Γουµένισσα, Γρίβα, Τσέρνα Ρέκα, Μπαροβίτσα, Μποέµιτσα, ∆άµποβο, 
Βαλτοτόπι, ο Μήτρος συνέταξε ιδιαίτερο σώµα αποτελούµενο από τους: Χηρ. 
Κάκου, Μήτρες, Γκόνος, Τράιος Μπιλ, Τράικο Σόφτσε, Γκόνος Κιος, Τρίβα Κόνου, 
Μήτρε Γιαν, Μήτρε Μπεζάρ και Χρ. Πούλκας.37 Το όνοµα του ∆ογιάµα ∆ηµητρίου 
εµφανίζεται σε επίσηµη κατάσταση του ΓΕΣ ως Μακεδονοµάχος ιδιώτης38 και αλλού 
στο ίδιο αρχείο αναφέρεται ότι έδρασε κατά των Βουλγάρων κατά τα έτη 1905-1908 
και σκότωσε τον βοεβόδα Μπέσκου.39  

Στις 2 Μαΐου 1909 ο αδερφός του Λάζου, Γκόνος, επιστρέφοντας από την 
Γουµένισσα στην Καστανερή, έπεσε σε ενέδρα πέντε κοµιτατζήδων οπλισµένων µε 
Μάλινχερ. Σώθηκε διότι ειδοποιήθηκε εγκαίρως από δύο µικρά παιδιά. Ρίχθηκαν 
εναντίον του περίπου είκοσι πυροβολισµοί. Ειδοποιήθηκαν οι αρχές της Γουµένισσας 
και συνέλαβαν πέντε σχισµατικούς µεταξύ των οποίων και τον Κων. Γκάρτσο και  
τους έστειλαν δέσµιους στα Γιαννιτσά. Στις 5 Μαΐου έγινε και δεύτερη απόπειρα 
                                                 

32. Αρχείο Στέφ. ∆ραγούµη, φάκ. 208, υποφάκ. 1.4, 410, σ. 1, 31.7.1907. 
33. Ο Σιούτας ήταν παλιός φίλος του Λάζου και πρόκριτος της Γουµένισσας. 
34. Τουσίµης, ό.π., 25.  
35. Ό.π.,. 26.  
36. Όπως γνωρίζω από προσωπική εµπειρία.  
37. Λιάσκος –. Νικόλτσιος, ό.π., σσ. 55-56.  
38. Αρχείο ∆.Ι.Σ./Γ.Ε.Σ., φάκ.12 Α, αρχειοθήκη 92, υποφ. Α., σ. 12.  
39. Αρχείο ∆.Ι.Σ./Γ.Ε.Σ., φάκ. 10 Β, αρχειοθήκη 92. 
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εναντίον του Γκόνου, από την οποία κατόρθωσε και πάλι να σωθεί χάρη στην 
εµφάνιση του αρχηγού της πολιτοφυλακής Γουµένισσας και αδερφού του Μήτρου.40 

Οι Νεότουρκοι εκδήλωσαν το κίνηµά τους στις αρχές Ιουλίου του 1908 µε 
κέντρο τη Θεσσαλονίκη και το Μοναστήρι. Κύρια αιτήµατά τους ήταν η ισότητα και 
η ισοπολιτεία. Η τότε πολιτική ηγεσία των Αθηνών για να διατηρήσει άθικτες τις 
επιτόπιες ένοπλες δυνάµεις της, τις οποίες πολύ γρήγορα θα ξαναχρειαζόταν, και για 
να τις προφυλάξει από τη µανία των Νεότουρκων, αλλά και των κοµιτατζήδων, 
φυγάδευσε τους πλέον ικανούς οπλαρχηγούς στην Αθήνα και εν αναµονή των 
γεγονότων στη Μακεδονία, τους φιλοξένησε στο «Άσυλο Μακεδόνων», στην αρχή, 
της οδού Μιχαήλ Βόδα. Τον δρόµο του αναγκαστικού εκπατρισµού ακολούθησαν 
µεταξύ άλλων και οι Γκόνος Γιώτας και Λάζος ∆ογιάµας µαζί µε αρκετούς 
συντρόφους τους. Η τότε κυβέρνηση των Αθηνών πιθανόν να µην γνώριζε το δράµα 
των οικογενειών τους από τις δολοφονικές ενέργειες των κοµιτατζήδων. Τότε οι 
οπλαρχηγοί αποφάσισαν να επιστρέψουν αψηφώντας την κυβέρνηση, για να 
συγκροτήσουν εκ νέου αντάρτικα σώµατα. Οι γενναίοι αυτοί άντρες δεν φοβήθηκαν 
τη σειρά µέτρων εναντίον τους που είχαν σταλεί στους Νοµάρχες Θεσσαλίας και τους 
Προξένους Μακεδονίας, ούτε τις αυστηρότατες ποινές που προβλέπονταν µετά τη 
σύλληψή των «ληστών» και «κακοποιών», όπως χαρακτήριζαν τους οπλαρχηγούς, 
προκειµένου να µην δυσαρεστήσουν τις τουρκικές αρχές.  

Η ελληνική κυβέρνηση αν και αρχικά φαινόταν να συµµερίζεται τις θέσεις 
των Μακεδονοµάχων, στη συνέχεια, όµως, αρνήθηκε να τους επιτρέψει να 
ξαναγυρίσουν στη Μακεδονία για να υπερασπιστούν τις περιοχές τους, για να µην 
έρθει σε ρήξη µε την κυβέρνηση των Νεότουρκων. Το Υπουργείο Εξωτερικών 
απευθύνεται για το ίδιο θέµα µε δύο κρυπτογραφήµατα µε ηµεροµηνίες 3.11.1910 και 
8.11.1910 προς τους Νοµάρχες Λάρισας και Τρικάλων λέγοντας ότι:  

«Πληροφορούµενοι ότι τινές εκ των ενταύθα Μακεδόνων αρχηγών βαρέως 
φέροντες νέαν βουλγαρικών συµµοριών δράσιν προ πάντων όµως τροµεράς 
τουρκικών αρχών καταπιέσεις εναντίον οικογενειών και συγχωριανών των, δικαίως 
δ’ ίσως συγκινούµενοι επί πρωτοφανή καταδιώξει ελληνικού στοιχείου, 
ανταλλάσσουν σκέψεις περί σχηµατισµού µικρών οµάδων και εξόδου εις 
Μακεδονίαν …».  

Οι οδηγίες προς τους Νοµάρχες περιελάµβαναν τα εξής: «αυστηρώς 
επιτηρούντες αυτούς παρακωλύσατε διά παντός µέσου έξοδόν των εις όµορον 
επικράτεια …». Βεβαίως τίποτα δεν ήταν δυνατό να ανακόψει την πορεία του Λάζου 
µε τους συντρόφους του προς τη Μακεδονία.41 Ακολούθησε σειρά τηλεγραφηµάτων 
σχετικά µε το συµβάν αυτό κατά τα οποία οι οπλαρχηγοί αναφέρονται ως «ληστές και 
κακοποιά στοιχεία».42 Τότε οι Λάζος και Γκόνος Γιώτας συνυπογράφουν και 
στέλνουν µία επιστολή προς τον Γενικό Πρόξενο Θεσσαλονίκης κάνοντας έκκληση 
για βοήθεια από τις ελληνικές αρχές.43 Σύµφωνα µε τηλεγράφηµα του Γενικού 
Προξενείου Θεσσαλονίκης προς το Υπουργείο Εξωτερικών που εστάλη το 1910, όταν 
έφτασαν οι οπλαρχηγοί στη Μακεδονία, συγκρότησαν σώµα από τους: Λάζο 
Μπαροβίτσαλη, Γκόνο εκ Γιαννιτσών, Αθανάσιο Μακρή εκ Ναούσσης, Στέλιο εκ 
Κρήτης και έξι ακόµη.44 

Περί τα τέλη Σεπτεµβρίου του 1910, οι Γκόνος Γιώτας και Λάζος ∆ογιάµας, 
µετά την επάνοδο του από το «Άσυλο Μακεδόνων» στην Αθήνα, ενοποίησαν τα 
                                                 

40.. Υπουργείο Εξωτερικών, Ιστορικό Αρχείο, ∆ελτίον από 1-10 Μαΐου 1909, σ. 1.  
41.. Ι. Παπαλαζάρου, «Συνεργασία Γκόνου Γιώτα µε οπλαρχηγούς της Γουµένισσας», 

Φίλιππος, Ιστορικά και Λαογραφικά Θέµατα τχ. 45 (2004) 43.  
42.. Παπαλαζάρου, «Συνεργασία Γκόνου Γιώτα», ό.π., 43.  
43.. Παπαλαζάρου, Ο Μακεδονικός Αγώνας στην περιοχή των Γιαννιτσών, ό.π., σσ.108-109. 
44.. Παπαλαζάρου, Ο Μακεδονικός Αγώνας στην περιοχή των Γιαννιτσών, ό.π., σ. 106. 
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σώµατά τους και σαν ένα πλέον άρχισαν να δρουν στα χωριά του Ρουµλουκιού µε 
πολύ θετικά για την περιοχή αποτελέσµατα. ∆υστυχώς, όµως, στις 13 Φεβρουαρίου 
του 1911, το ένοπλο σώµα συναντήθηκε µε τουρκικό απόσπασµα και κατά τη µάχη 
σκοτώθηκε ο αρχηγός Γκόνος Γιώτας. Τον αγώνα συνέχισε µε το ίδιο σθένος ως 
αρχηγός πλέον ο Λάζος µε οχτώ εναποµείναντες οπαδούς. Χωρίς όµως οδηγίες από 
το Προξενείο της Θεσσαλονίκης και µε τη συνεχή καταδίωξή του από τα τουρκικά 
αποσπάσµατα, αναγκάστηκε στις 5 Μαρτίου του 1911 να επιστρέψει στην Αθήνα στο 
«Άσυλο Μακεδόνων», όπου και έγιναν ξανά δεκτοί µετά από θερµή σύσταση του 
Κώστα Μαζαράκη-Αινιάν: «Σας συνιστώ θερµώς να δεχθείτε ή ακούσατε τον Λάζον, 
επανελθόντα εκ Γιαννιτσών, όπου εφονεύθη ο Γκόνος. Ανεξαρτήτως της αυτοβούλως 
εξόδου των, δείξατε ενδιαφέρον διά τον Λάζον. Θα µας είναι χρήσιµος µίαν 
ηµέραν».45  

Νέα όµως βίαια επεισόδια που εκδηλώθηκαν στην περιοχή από τους 
Νεότουρκους και κοµιτατζήδες προς τους πατριαρχικούς και τους ντόπιους 
πληθυσµούς οδήγησαν τον Λάζο να αποδράσει για δεύτερη φορά από το «Άσυλο» 
και µε τη βοήθεια του ανθυπιλάρχου Φιλολάου Πηχεών να επανέλθει στη Μακεδονία 
και να συγκροτήσει σώµα.46 Τον Μάιο του 1911 το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών 
ειδοποίησε µε δύο τηλεγραφήµατα τον Νοµάρχη Λάρισας ότι δραπέτευσε εκ νέου 
από το «Άσυλο» ο Λάζος και µε τη βοήθεια του άλλου οπλαρχηγού Χρ. Καραπάνου 
καταρτίζει σώµα για να εγκατασταθεί γύρω από τη λίµνη των Γιαννιτσών. Όπως και 
την πρώτη φορά, υπήρχαν ρητές οδηγίες απαγόρευσης της εξόδου των οπλαρχηγών, 
αλλά αυτοί αψηφώντας τις κατάφεραν να δραπετεύσουν για άλλη µία φορά. Η 
απόδραση του µάλιστα έγινε θέµα στην τουρκική εφηµερίδα «Γενί Ασήρ», η οποία µε 
άρθρο της προειδοποιούσε ότι ο Λάζος δραπέτευσε από την Ελλάδα µε έξι 
συντρόφους του και ότι έπρεπε να εξοντωθεί άµεσα.47  

Οι µυστικές συναντήσεις των οπλαρχηγών αδερφών ∆ογιάµα µετά των 
υπολοίπων από τις ορεινές περιοχές Στρωµνίτσης, Γευγελής και λίµνης Γιαννιτσών 
και µετά των αντιπροσώπων του Γενικού Προξενείου Θεσσαλονίκης λάµβαναν χώρα 
στο σπίτι του Σαµαρά Κωνσταντίνου στη Γουµένισσα, όπου παίρνονταν οι αποφάσεις 
για εκκαθαριστικές επιχειρήσεις και για την προστασία των κατοίκων οι οποίοι 
υφίσταντο πιέσεις. Το πολεµικό υλικό µεταφερόταν από το Προξενείο της 
Θεσσαλονίκης κυρίως µε κάρα ή µε ζώα. Πρώτος σταθµός απόκρυψής τους ήταν η 
κατοικία του Σαµαρά Αντώνιου. Στη συνέχεια, διά µέσου του προαύλειου χώρου του 
ναού του Αγίου Γεωργίου µεταφέρονταν από µυηµένες στον Αγώνα γυναίκες οι 
οποίες τα ζώνονταν κάτω από τα φαρδιά τους φορέµατα. Άλλοτε δε τα µετέφεραν 
άνδρες, πάντοτε τη νύχτα, στο σπίτι του Σαµαρά Κων. για να αποπροσανατολίσουν 
τον αντίπαλο. Οι µεταφορείς των όπλων ήταν ντόπιοι αγωγιάτες και χωρικοί οι οποίοι 
επιφορτίζονταν µε το έργο αυτό από τις κατά τόπους εθνικές επιτροπές ή τους 
οπλαρχηγούς. 

Στα βιογραφικά σηµειώµατα από το αρχείο της ∆.Ι.Σ. αναφέρονται τα 
ονόµατα των µελών του Σώµατος Λειβαδίων το οποίο έδρασε στις αρχές Ιουνίου του 
1908. Αρχηγός ήταν ο Λάζος ∆ογιάµας, υπαρχηγός ο Παπαδάτος Στέλιος, καθώς 
επίσης και δεκαεπτά οπλίτες, «εξ’ ων δεκατέσσερις ντόπιοι και τρεις εξ Ελλάδος».48 
Κατά τις µετακινήσεις της οµάδας του χρησιµοποιούσε ως οδηγούς τους Χρήστο 
Μάρκου και Ιωάννη Βεζύρη από τους Ευζώνους.49 

                                                 
45. Τουσίµης, ό.π., 28. 
46. Γενικό Επιτελείο Στρατού, ∆ιεύθυνση Ιστορίας Στρατού, Ο Αγών, ό.π., σ. 29.  
47. Τουσίµης, ό.π., 29. 
48. Αρχείο ∆.Ι.Σ./φάκ. 10 Α, αρχειοθήκη 92, υποφάκ. 8, Βιογραφικά Σηµειώµατα. 
49 Ανεστόπουλος , ό.π. 
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Σχετικά µε τη δολοφονία του Λάζου ∆ογιάµα υπάρχουν τρεις εκδοχές που 
βασίζονται σε διαφορετικές πηγές, αλλά όλες συµφωνούν ότι πρόκειται για ενέδρα 
και άνανδρη δολοφονία. Κατά την πρώτη εκδοχή το κύριο γεγονός που οδήγησε στη 
δολοφονία του Λάζου ήταν η απαγωγή του πλούσιου Βούλγαρου Γκότσου από τη 
Γουµένισσα, τον οποίο κρατούσε ο Λάζος µε την ελπίδα να εισπράξει λύτρα για την 
απελευθέρωσή του. Στις 24 Αυγούστου 1912 ο Λάζος συναντήθηκε µε τον βοεβόδα 
Γκιούπτσετο και τον ∆άγκο, ο οποίος ήταν αµφιλεγόµενη προσωπικότητα, προφανώς 
για να τον µεταπείσουν να αφήσει τον Γκότσο. Η συνάντηση τους έγινε στη θέση 
Γκαντάτσκι µεταξύ Κάρπης και Καστανερής. Τον Λάζο συνόδευαν δύο οπαδοί του ο 
Αθανάσιος Μπέτσης από την Κάρπη και αυτός δραπέτης από το «Άσυλο των 
Μακεδόνων» και κάποιος Βαλκάνης από τη Γουµένισσα, όµως κατέληξε σε αψιµαχία 
και τότε ο ∆άγκος ένευσε σε έναν από τους οπαδούς του Γκιούπτσετο να 
πυροβολήσει εν ψυχρώ τον Λάζο στο πίσω µέρος της κεφαλής. Κατά την εκτίµηση 
του Πρόξενου η δολοφονία του Λάζου ήταν προµελετηµένη και σχεδιάστηκε 
προκειµένου να συνεχίσουν ανενόχλητοι το καταστροφικό τους έργο (καταπίεση και 
εξαναγκαστικός χρηµατισµός τους από τους κατοίκους) στην περιοχή οι Γκιούπτσετο 
και ∆άγκος.50   

Κατά τη δεύτερη εκδοχή ο Γεώργιος Μόδης υποστηρίζει ότι στις 14 
Σεπτεµβρίου του 1912 ειδικός απεσταλµένος από τη Θεσσαλονίκη έφερε στον Λάζο 
το µεγάλο και απίστευτο µήνυµα να ετοιµαστεί και να συγκεντρώσει όσους µπορούσε 
περισσότερους άνδρες, όσο το δυνατόν γρηγορότερα, διότι είχε συµφωνηθεί 
συµµαχία µεταξύ των χριστιανικών λαών της Βαλκανικής (Ελλήνων, Βουλγάρων, 
Σέρβων και Μαυροβούνιων). Μαζί µε το πρωτοπαλίκαρό του Αθανάσιο Μπέτση από 
την Κάρπη έψαξαν να βρουν οπλισµό. Στις 17 Σεπτεµβρίου κανονίστηκε συνάντηση 
µεταξύ Λάζου και Μπέτση αφενός και των βοεβόδων Βίτσωφ και Γκιούπτσε 
αφετέρου, οι οποίοι είχαν έρθει πριν από µερικές µέρες από τη Βουλγαρία για να 
χαρούν την Ελληνοβουλγαρική συµµαχία. Συναντήθηκαν για να µιλήσουν για τον 
κοινό αγώνα σε κλίµα πανηγυρικό. Το βράδυ ξεκίνησαν µε τραγούδια και χαρές για 
την Κάρπη και τα άλλα χωριά. Στον δρόµο όµως τα βουλγάρικα τουφέκια πήραν 
ξαφνικά φωτιά και σκότωσαν µε δόλο τον Λάζο και τον Μπέτση. Τους πυροβόλησαν 
πισώπλατα µε άτιµο τρόπο.·Προφανώς αυτό ήταν για αυτούς η πεµπτουσία της 
συµµαχίας.51 

Την τρίτη εκδοχή µας παραθέτει ο ∆. Κάκκαβος σε ιδιόχειρη βεβαίωση που 
βρέθηκε συνηµµένη στα έγγραφα της χήρας του Λάζου περί χορήγησης στρατιωτικής 
σύνταξης. Συγκεκριµένα αναφέρει:  

«Βεβαιώ ο υποφαινόµενος ότι ο εκ Μπαροβίτσης υποδιοικήσεως Λάζος 
∆ουγιάµας κατά τον Μακεδονικόν Αγώνα υπηρέτησεν ως οπλαρχηγός παράσχων 
πολυτίµας εθνικάς υπηρεσίας λόγω της επιβολής ήν εξήσκη επί του διαµερίσµατος 
Γουµενίσσης. Εν τω σώµατί του υπηρέτουν και οι δύο αδελφοί του, ∆ηµήτριος και 
Γεώργιος. Η ανακήρυξις του τουρκικού συντάγµατος ανέστειλε την ένοπλον δράσιν 
της εθνικής ηµών οργανώσεως και ούτω δεν επίτρεψεν εις αυτόν να προσφέρει αις 
ηδύνατο να προσφέρει υπηρεσίαις. Γενναίος και σοβαρός οπλαρχηγός µε κύρος και 
επιβλητικότητα µεγάλη. Η βουλγαρική οργάνωσις διαβλέπουσα εις αυτόν ένα των 
επικινδυνεστέρων αντιπάλων της επεδίωκε παντί σθένει την εξόντωσίν του, ην 
επέτυχε την 23η Αυγούστου 1911, ότε µετέβη ανύποπτος µεθ’ ενός των οπαδών του 
προς συνεννόησιν περί από κοινού δράσεως µετά του συγχωρίου του Βουλγάρου 

                                                 
50. Τουσίµης, ό.π., 29-30. 
51. Γ. Μόδης, «Πώς εδολοφονήθησαν ο Λάζος ∆ογιάµας και ο Μπέτσης», Μακεδονική Ζωή 

19 (1979) 12-13˙ Γ. Μόδης, Μακεδονικός Αγών, ό.π., σσ. 310- 311 και Γ. Μόδης, Μακεδονικός Αγών 
και η Νεώτερη Μακεδονική Ιστορία, Θεσσαλονίκη, Ι.Μ.Χ.Α., 1967, σ. 305. 
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οπλαρχηγού Χρήστου Γιούπτσε οπαδοί του οποίου τον εφόνευσαν κρυφά διά 
πελέκεως καθ’ήν ώραν συνέτρωγε µετ’αυτών. Αι παρασχεθήσαι υπηρεσίαι του είναι 
άξιαι ιδιαιτέρας µνείας. Θεσσαλονίκη, τη 30η Αυγούστου 1929, ∆. Κάκκαβος».  

Άλλη µία πηγή που συνηγορεί υπέρ του θανάτου του Λάζου κατά το έτος 
1911 είναι µία κατάσταση πεσόντων κατά τον Μακεδονικό Αγώνα από το αρχείο του 
ΓΕΣ.52  

Κατά την προσωπική µου εκτίµηση και σύµφωνα µε πληροφορίες που έλαβα 
από πολλούς συγγενείς, ο θάνατος του Λάζου πρέπει να τοποθετείται χρονικά στο 
τρίτο δεκαήµερο του Αυγούστου του 1912. Στον τόπο της δολοφονίας του 
ειδοποιήθηκε και πήγε η µητέρα του, Γίλια, µαζί µε την εγγονή της Μαρία (κόρη του 
αδελφού του Μήτρου). Εκεί αντίκρισαν ένα πραγµατικά φρικτό θέαµα, καθώς η 
σορός του Λάζου έφερε έκδηλα τα σηµάδια ενός βίαιου θανάτου. Μεταφέρθηκε σε 
ένα πρόχειρο φορείο στην Μπαροβίτσα, όπου και εψάλη στον ιερό ναό της Αγίας 
Παρασκευής. Η τελευταία κατοικία του Καπετάν Λάζου ή Μπαροβίτσαλη ήταν στο 
νεκροταφείο του χωριού του.53 

Κατά τη µελέτη, συνεκτίµηση και τοποθέτηση των επίσηµων εγγράφων και 
χρονολογική σειρά προκύπτει ότι οι αδερφοί ∆ογιάµα εµφανίστηκαν και 
συνεργάστηκαν µε ελληνικά σώµατα ήδη από τον Μάιο του 1905. Συγκεκριµένα 
τέλεσαν υπό την αρχηγία του Καπετάν Κόδρου Μωραῒτη στην περιοχή µεταξύ 
Μπαροβίτσας και Τσέρνα Ρέκας. Ο καπετάν Λάζος εµφανίστηκε στη λίµνη των 
Γιαννιτσών στις 3.11.1905 µε επτά οπαδούς και µε άλλους δύο αρχηγούς συνέπραξε 
για την καταδίκη του Αποστόλ. Στις 17.11.1905 γίνεται καταδίωξη του Αποστόλ από 
τον καπετάν Λάζο στα χωριά Τοσίλοβο, Τούµπα κ.ά. Στις 14.07.1906 δόθηκε ειδική 
διαταγή στους Λάζο και ∆έλλιο από τη Γευγελή για την εξόντωση του Αποστόλ. Η 
συνεργασία µε τα ελληνικά σώµατα διακόπηκε όταν ο Λάζος µετέβη στη Σόφια για 
λίγο καιρό προς αναζήτηση του αιχµάλωτου αδερφού του Τράιου και συνεχίστηκε 
κατόπιν µυστικών συµφωνιών στις αρχές του 1907. Η επανασύνδεση του Λάζου µε 
τα ελληνικά σώµατα επισηµοποιήθηκε µε τη συµβολική φωτογράφησή του το 1907 
µε τον ∆ηµήτριο Κάκκαβο, αξιωµατικό του ελληνικού στρατού, τον Αλέξανδρο 
Μαζαράκη, τον ιατρό Αντωνάκη και τους οπλαρχηγούς Γκόνο Γιώτα και τον 
Απόστολο Ματόπουλο54 στην Κουλακιά έξω από τη Θεσσαλονίκη55 (βλ. εικ. 3, 4, 6). 
Η οριστική προσχώρηση του Λάζου στις ελληνικές δυνάµεις ήταν ιδιατέρως 
σηµαντική για την τύχη των βλαχόφωνων πληθυσµών Καρατζόβας, Γιαννιτσών και 
Γουµενίσσης.56.  

Στα αποµνηµονεύµατά του ο Αλέξανδρος Μαζαράκης- Αινιάν γράφει ότι «εκ 
των εντοπίων αρχηγών σηµειώ τον Μητρούση από χωρίον των Σερρών, τον 
Παντελήν εκ Στρωµνίτσης, φονευθέντα εις την ίδιαν περιφέρεια, τον Γκόνο εκ 
Γιαννιτσών, τον Λάζον εκ Γευγελής (προσελθόντα εις ηµάς εκ των βουλγαρικών 
συµµοριών)57…». Προφανώς εννοεί τον Λάζο ∆ογιάµα, ο οποίος όµως καταγόταν 

                                                 
52. Πίνακας 3, Αρχείο ΓΕΣ (∆Κ Προνοίας)και εκ του πρακτικού της διά υπ’ αριθµ. 

105768/15-9-36 ∆ΥΣ, φάκ. 12 στ, αρχειοθήκη 92, υποφάκ. 65. Αρχείο ∆.Ι.Σ.  
53. Στη µνήµη του Λάζου έχει γραφτεί και ποίηµα από την Νανά Π. Κοντού, στο συλλογικό 

έργο της «∆άφνες της Μακεδονίας», Αθήνα, 1968, σσ. 36-37. 
54. Ο Αντωνάκης και ο Ματόπουλος αποδείχθηκε τελικά ότι ήταν προδότες, βλ. 

Παπαλαζάρου, Ο Μακεδονικός Αγώνας στην περιοχή των Γιαννιτσών, ό.π., σ. 107.   
55. Κάκκαβος, ό.π., σ. 169. 
56. Αρχείο ∆.Ι.Σ., Πληροφοριακά Ιστορικά Στοιχεία διά τον Μακεδονικός Αγώνα 1903-1908, 

φάκ. 6 Α, αρχειοθήκη 92, σ. 2, Αρχείο Π. ∆αγκλή. 
57. Α. Μαζαράκης- Αινιάν, Αποµνηµονεύµατα- Μακεδονικός Αγών, εκδ. Ίκαρος 1948., σ. 74. 
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από την Μπαροβίτσα αλλά δρούσε και στην περιοχή της Γευγελής, απ’ όπου 
καταγόταν και η σύζυγός του.58  

Σε επιστολή του Μαζαράκη προς τον Συνταγµατάρχη ∆αγκλή αναφέρονται τα 
εξής ενδιαφέροντα:  

«(…) Όσον αφορά το διαµέρισµα Καρατζόβας το υπό τον επιλ. Καραπάνον 
σώµα συνηντήθη µετά του προσχωρήσαντος ηµίν αρχηγού Λάζου. Η εµφάνισις ήτο 
αναγκαία και διά τους εν τη Ανατολική Καρατζόβα ηµετέρους και δι’αυτόν τον 
Λάζον, όπως µη θεωρή εαυτόν ανεξέλεγκτον και ενεργή κατά τας ιδίας αυτού 
συνηθείας ή τα προσωπικά αυτού πάθη. Προς τον ίδιον δε Λάζον εστάλη και 
ενίσχυσις εξ οκτώ ηµετέρων ούτως ώστε το τέως βουλγαρικόν αυτού σώµα να λάβη 
βαθµηδόν καθαρώς ελληνικήν σύστασιν59 (…)».  

Την άνοιξη του 1908 η εγκατάσταση και επιτυχής δράση του Λάζου στην 
ευρύτερη περιοχή των Λιβαδίων – Καρατζόβας σήµανε την ενίσχυση του ελληνικού 
πληθυσµού σηµαντικά·˙στα δε Λιβάδια οι µαθητές οι οποίοι φοιτούσαν σε ελληνικά 
σχολεία αυξήθηκαν από µόλις 50 σε 450.60  

Σε εκθέσεις του Ελληνικού Προξενείου Θεσσαλονίκης σχετικά µε τα 
γεγονότα και την κατάσταση που επικρατούσε στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης 
κατά το έτος 1908 στο κεφάλαιο για τη Γουµένισσα και του πρώτου τετράµηνου του 
έτους 1909 στο κεφάλαιο για Γουµένισσα-Γευγελή αναφέρεται µεταξύ άλλων η 
εθνική δράση πράκτορα και δασκάλου του δηµοτικού σχολείου. Μεγάλη παράλειψη 
αποτελεί το ότι δεν αναφέρεται πουθενά το έργο των ντόπιων οπλαρχηγών αδερφών 
∆ογιάµα, πιθανότατα επειδή δεν γνώριζαν την πολεµική δράση τους στον αγώνα ούτε 
και το ηρωικό τους τέλος. Χωρίς τη συµµετοχή των εντοπίων τα ελληνικά αντάρτικα 
σώµατα δεν θα µπορούσαν να δράσουν άλλα ούτε και να παραµείνουν στον χώρο της 
Μακεδονίας.61  

Ο καπετάν Γκόνος έµενε στη Μπαροβίτσα µε την οικογένειά του, είχε τρεις 
γιους, τους Χρήστο, ∆ηµήτριο, Βασίλειο και τρεις κόρες, τις Μαρία, Κατίνα και 
Ευαγγελία. Κατά τη διάρκεια του πολέµου του 1912 µε µια µικρή οµάδα στο Πάικο 
έδωσε πολλές µάχες εναντίον Βουλγάρων και Τούρκων και πήρε µέρος στις µάχες 
του Σαρανταπόρου, ∆οϊράνης, Γιαννιτσών, Κρέσνας και Κιλκίς.62 Οι Βούλγαροι 
µάλιστα είχαν καταστρέψει το πατρικό του σπίτι τρεις φορές, το 1906, το 1908 και το  
1911.63 Κατά τον Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο προσέφερε βοήθεια στον γαλλικό στρατό 
και κατά το διάστηµα 1912-1918 συνέχισε να µάχεται εναντίον των Βουλγάρων.64 Το 
1922 σκότωσε τον βοεβόδα Γκιούπτσε εκδικούµενος έτσι τον άδικο χαµό του 
αδερφού του Λάζου.65 Κατά τις µακρές και σκοτεινές µέρες της τριπλής κατοχής 
1941-1944 και πιο συγκεκριµένα περί τα µέσα του έτους 1943, ηµέρα Σάββατο, 
                                                 

58. Πρβ. Και Ι. Ξάνθου, Ιστορία της Γευγελής και Εθνική ∆ράσις των κατοίκων αυτής και των 
πέριξ χωριών, Θεσσαλονίκη 1954, σ. 98. 

59. Μακεδονικός-Θρακικός-Ηπειρωτικός Αγώνας- Ο Αλύτρωτος Ελληνισµός, τ. Β΄, σ. 375, 
Αρχείο Στρατηγού Π. ∆αγκλή. Περίπου το ίδιο περιεχόµενο έχει και επιστολή του Κάκκαβου προς τον 
∆αγκλή στις 14 Μαρτίου του 1908, Μουσείο Μπενάκη, Ιστορικά Αρχεία, Αρχείο Στρατηγού Π. 
∆αγκλή, Αρ. Εισαγ. 183.  

60. Αρχείο ∆.Ι.Σ., φάκ. 11/Α, αρχειοθήκη 92, υποφάκ. Α, Έκθεσις των γεγονότων και της 
καταστάσεως εν τη περιφερεία Θεσσαλονίκης κατά το έτος 1908, σ. 38, Αρχείο Π. ∆αγκλή.  

61. Αρχείο ∆.Ι.Σ., φάκελος 11/Α, αρχειοθήκη 92, υποφάκ. Α, σσ. 30, 31, 38, 41. 
62. Αφανείς γηγενείς Μακεδονοµάχοι, 1903- 1913, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 

University Studio Press, 2008, σ.94. 
63. Μόδης, Ο Μακεδονικός Αγών, ό.π., σ. 311. 
64. Βλ. σηµ. 56.  
65. Βλ. σηµ.. 59. 
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ερχόµενος µε τους δύο γιους του, Χρήστο και ∆ηµήτριο, από την υπαίθρια αγορά της 
Γουµενίσσης µε τα ζώα τους συνελήφθησαν λίγο πριν µπουν στην Καστανερή από 
Ελασίτες.66 Ο δε Βασίλειος συνελήφθη ενώ βρισκόταν στο κοπάδι µε τα 
αιγοπρόβατα67. Ο Θάνος Τουλούπης, γαµπρός του Καπετάν Γκόνου, κατάφερε να 
διαφύγει και να µείνει αρκετό καιρό κρυµµένος στο βουνό. Τους οδήγησαν προς τον 
µύλο του Τόδη στην Κάρπη, όπου και διανυκτέρευσαν. Την εποµένη µέρα, 
διασχίζοντας πεζή το Πάικο έφτασαν στο αρχηγείο της Καρατζόβας (σηµ. Αρδέα). 
Εκεί παρέµειναν αρκετό διάστηµα, στη διάρκεια του οποίου υπέστησαν συνεχείς 
βασανισµούς και ταπεινώσεις προκειµένου να δεχτούν να ενταχθούν στις τάξεις του 
Ε.Λ.Α.Σ68 Ο καπετάν Γκόνος σαν παλαιός Μακεδονοµάχος και γηγενής Μακεδόνας 
είχε ήδη ενταχθεί µε τους γιους του στην Π.Α.Ο.-Παΐκου,69 ως συνδετικός κρίκος των 
οροσειρών της Κεντρικής Μακεδονίας. Με ενέργειες της τοπικής επιτροπής 
Καστανερής και µε επιστολή που έστειλαν προς το αρχηγείο της Καρατζόβας, 
απελευθερώθηκαν οι κρατούµενοι, αφού προηγουµένως καταβλήθηκε από τους 
οικείους τους χρηµατικό ποσό σε λίρες Αγγλίας προς τους υπευθύνους του Ε.Λ.Α.Σ70 
Μετά την επάνοδό τους στην Καστανερή, ο καπετάν Γκόνος, οι τρεις γιοι του και οι 
ανιψιοί του Ευάγγελος και Λάζαρος ∆ογιάµας, ο δεκαοχτάχρονος Τσάνας Ευάγγελος, 
και ο γαµπρός του Θάνος Τουλούπης καθώς και άλλοι ένθερµοι υποστηρικτές πήραν 
τα όπλα τους και σαν ενεργά στελέχη της Π.Α.Ο. –και µάλιστα από τους πρωτεργάτες 
της περιοχής Παιονίας– µετέβησαν στη Θεσσαλονίκη και ενετάχθησαν στις δυνάµεις 
της Π.Α.Ο., όπου και υπηρέτησαν µέχρι τη διάλυσή της.71  

Το περιστατικό αυτό αποτέλεσε τον κυριότερο λόγο που οδήγησε την 
οικογένεια ∆ογιάµα και τους άλλους ενταγµένους στην Π.Α.Ο. να µεταβούν στη 
Θεσσαλονίκη, αφού πρώτα έδωσαν µία σύντοµη µάχη στην Αξιούπολη στις 22 
Αυγούστου 1944 µε οµάδα πενήντα ένοπλων Ελασιτών. Μετά το επεισόδιο αυτό 
έµειναν στο Πολύκαστρο για λίγο καιρό.72  

Από 1.1. - 10.11.1944 υπηρέτησαν στα ένοπλα τµήµατα των Ε.Α.Ο. - Ε.∆.Ε.Σ. 
Λίγο µετά τη µάχη του Κιλκίς ο Λάζαρος ∆ογιάµας σκοτώθηκε στο νοσοκοµείο του 
Κιλκίς, όπου νοσηλευόταν τραυµατισµένος από σφαίρες των αντιπάλων.73 

Στις 4.11.1944 έπεσε νεκρός ο γιος του Χρήστος, πατέρας τεσσάρων παιδιών. 
Το πτώµα του βρέθηκε σε ένα χαντάκι.74 Οι υπόλοιποι, ο καπετάν Γκόνος, οι 
∆ηµήτριος, Ευάγγελος, Βασίλειος ∆ογιάµας, ο Θάνος Τουλούπης και ο Τσάνας 
Ευάγγελος συνελήφθησαν και κρατήθηκαν στις καπναποθήκες (τα λεγόµενα «δίδυµα 
κτίρια») στο κέντρο της πόλεως του Κιλκίς, που χρησίµευαν ως τόπος φυλάκισης 
ανεπιθύµητων και αντιφρονούντων. Στις 10.11.1944 εκτελέστηκαν από τους Ελασίτες 

                                                 
66. Συγκεκριµένα ήταν οι Ζέλκας Θανάσης, Γάτσος Θάνος, Κούρλης Ευάγγελος, Ολυµπία 

Τάρτη, όπως πληροφορήθηκα από την Κατίνα Τουλούπη και άλλους κατοίκους της Καστανερής.  
67. Προφορική µαρτυρία των Κατίνας Τουλούπη, Ζέλκα Χρήστου.  
68. Προφορική µαρτυρία Κατίνας Τουλούπη. 
69. Στην Ε.Α.Ο. - Π.Α.Ο. προσχώρησαν στις 15.8.1941 και έµειναν ώς τη διάλυσή της. 

Αργότερα εντάχθηκαν στην Ε.∆.Ε.Σ. όπου και παρέµειναν ώς τις 15.2.1945. 
70. Στην απελευθέρωσή τους συνέβαλε και ο Θάνος Τουλούπης, συλλέγοντας 156 υπογραφές 

από κατοίκους της Καστανερής, ζητώντας να αφεθούν ελεύθεροι. Το έγγραφο παραδόθηκε στον 
υπεύθυνο του Ε.Α.Μ. Καστανερής µαζί µε τα λύτρα, βλ. και Θ Μητσόπουλος., Στα Μακεδονικά 
βουνά: Το 30ο Σύνταγµα του Ε.Λ.Α.Σ., Οδυσσέας Αναµνήσεις, Θεσσαλονίκη 1987, σσ. 200-201.  

71.. Προφορική µαρτυρία των Κατίνας ∆ογιάµα, Κατίνας Τουλούπη, Μαγδαληνής ∆ογιάµα. 
72.. Προφορική µαρτυρία Καρύδα ∆ηµητρίου και Καµέση Θεόδωρου. 
73.. Η πληροφορία προέρχεται από τη ληξιαρχική πράξη θανάτου του Λάζαρου ∆ογιάµα από 

τον ∆ήµο Κιλκίς. 
74. Ό.π.. 
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οι Ευάγγελος ∆ογιάµας,75 πρώην στέλεχος της Χωροφυλακής και ο Τσάνας 
Ευάγγελος. Οι υπόλοιποι µεταφέρθηκαν στις φυλακές Παύλου Μελά στη 
Θεσσαλονίκη όπου κρατήθηκαν αρκετό διάστηµα76. Μια φάλαγγα τετρακοσίων 
αιχµαλώτων µεταξύ των οποίων ο Γκόνος, οι γιοι του ∆ηµήτριος και Χρήστος και ο 
γαµπρός του Θάνος Τουλούπης, διά µέσου Κουφαλίων, Αγ. Πέτρου, Ευρωπού 
κατέληξε, ηµέρα Σάββατο, στο Β' ∆ηµοτικό Σχολείο Γουµενίσσης. Ο Γεώργιος 
Μόδης σχολιάζοντας το συµβάν µε τους οµήρους που σκοτώθηκαν λέει 
χαρακτηριστικά:  

«Και ήταν όλοι από οικογένειες Μακεδονοµάχων και Μακεδονοµάχοι! Είχαν 
κηρύξει γενικά στους Μακεδονοµάχους το ΚΚΕ και το ΕΑΜ αµείλικτον εξοντωτικόν 
πόλεµον γιατί ήταν φαίνεται µεγάλοι... κεφαλαιοκράτες... Όσοι είχαν επιζήσει –πάνω 
από 300- µεταφέρθηκαν στο στρατόπεδο Παύλου Μελά. Παρακάλεσα τους  Άγγλους 
να περιπολούν συνέχεια απ’ έξω για να µη ξαναγίνουν νυχτερινές εκδροµές».77  

Οι δεσµώτες-συνοδοί78 των οµήρων ήταν από τη Γουµένισσα και τα γύρω 
χωριά. Τα πιο φρικτά βασανιστήρια έγιναν στον τόπο κράτησης των οµήρων, το Β' 
∆ηµοτικό Σχολείο Γουµενίσσης. Με σανίδες που έφεραν στη µία τους άκρη αιχµές 
καρφιών οι δήµιοι χτυπούσαν τα ταλαιπωρηµένα σώµατα των οµήρων.  

Από τις 2 Νοεµβρίου 1944 Γενικός ∆ιοικητής Θεσσαλονίκης ανέλαβε ο 
Γεώργιος Μόδης, παλαιός φίλος του Γεωργίου Παπανδρέου, φιλελεύθερος 
πολιτευτής του Κέντρου και Μακεδονοµάχος. Μετά την κατάληψη της πόλεως του 
Κιλκίς, οι συλληφθέντες εγκλείσθηκαν στις φυλακές Παύλου Μελά, στις Νέες 
Φυλακές, φυλακές-σχολεία και ιδιωτικά κτίρια, που είχαν µετατραπεί σε δεσµωτήρια. 
∆εν υπήρχαν όµως πουθενά ονοµαστικοί κατάλογοι των αιχµαλώτων.79  

Στις 14 Νοεµβρίου 1944 οι γυναίκες της οικογένειας ∆ογιάµα µετέβησαν πεζή 
πρώτα στο Κιλκίς και στη συνέχεια στη Θεσσαλονίκη, όπου συναντήθηκαν µε τον 
γενικό διοικητή Γ. Μόδη και τον στρατιωτικό διοικητή Χρήστο Αβραµίδη στους 
οποίους και εξιστόρησαν όλα τα γεγονότα που αφορούσαν στους κρατουµένους. Ο 
Μόδης έστειλε επί τόπου έναν Άγγλο λοχαγό µε λίγους στρατιώτες της Αγγλο-
Ινδικής Μεραρχίας και πολλά φορτηγά αυτοκίνητα για να µεταφέρουν τους 
κρατουµένους, ανάµεσα στους οποίους ήταν ο καπετάν Γκόνος, οι γιοι του ∆ηµήτριος 
και Βασίλειος, ο γαµπρός του Θάνος Τουλούπης. Κατόπιν συνεννόησης µε τον 
Μόδη, ο δικηγόρος Αλέξανδρος Πίψος, γιος του Μακεδονοµάχου Συνταγµατάρχη 
Χρήστου Πίψου, κατάφερε να τρυπώσει σε ένα από τα φορτηγά ντυµένος Άγγλος 
στρατιώτης και να µάθει από ένα παιδί ότι είχαν φέρει στο σχολείο πολλούς 
αιχµαλώτους οµήρους. Στην αυλή του σχολείου είδαν δεµένους 16 οµήρους να τους 
σέρνουν στην κυριολεξία για να τους κατεβάσουν στη ρεµατιά όπου και θα τους 
εκτελούσαν. Οι εκτελέσεις γίνονταν κοντά στο ποτάµι δίπλα από τον επαρχιακό 

                                                 
75. Η πληροφορία προέρχεται από τη ληξιαρχική πράξη θανάτου του Ευαγγέλου ∆ογιάµα από 

τον ∆ήµο Κιλκίς. 
76. Μεταξύ των δεσµοφυλάκων οι πιο αιµοβόροι ήταν οι Ευταξίας Σταύρος και Πετινής 

Μιχαήλ, και οι δύο από τη Γοργόπη, οι οποίοι στέκονταν στην είσοδο και περνούσαν αγκαθωτό σύρµα 
και σχοινί στα χέρια των κρατουµένων. Ο πρώτος δε καθ’ όλη τη µεταγωγή των κρατουµένων από τη 
Θεσσαλονίκη προς τη Γουµένισσα ξυλοκοπούσε ανελέητα τον Τσαπάρα Θεόδωρο από τη Γοργόπη. Η 
πληροφορία αυτή προέρχεται από προσωπική συνοµιλία µε κρατούµενο στις φυλακές Παύλου Μελά.  

77. Γ. Μόδης, «Τα ∆εκεµβριανά του 1944 στη Θεσσαλονίκη, Αναµνήσεις του Γ. Μόδη», περ. 
Τότε , τχ.18, 51-60. 

78. Από κατοίκους της Γουµένισσας έµαθα ότι αυτοί ήταν οι εξής: Τύµπος, Τσουγιάννης, 
Σταµενίτης, Παυλίδης, Μουζούρης, Κέζος κ.ά. 

79.Μόδης, Ο Μακεδονικός Αγών, ό.π., σ. 312. 
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δρόµο Γουµενίσσης- Κάρπης. Οι όµηροι σώθηκαν τελικά µε την επέµβαση της 
ινδικής στρατιωτικής δύναµης και µεταφέρθηκαν στη Θεσσαλονίκη.80  

Τον Ιανουάριο του 1945 και µετά τον εγκλεισµό τους στις φυλακές Παύλου 
Μελά, ο Γκόνος µαζί µε τον µικρότερο γιο του Βασίλειο, 22 ετών, οδηγήθηκαν από 
τους Ελασίτες µαζί µε άλλους οµήρους σε φυλακή λίγο έξω από τη Βέροια. Λόγω 
των κακουχιών και των βασανιστηρίων που υπέστη εισήχθη στο αναρρωτήριο της 
φυλακής για παθήσεις των ποδιών. Εκεί ένας από τους δεσµοφύλακες του ήταν ο 
συγχωριανός του Τάρτης Γεώργιος, ο οποίος ξεγέλασε τον κρατούµενο 
προσφέροντάς του ένα τσιγάρο και όταν του το άναβε, τράβηξε τη ξιφολόγχη του και 
τον ξεκοίλιασε εν ψυχρώ. Αυτό έγινε στις 15.2.1945,81 τέσσερις µόλις µέρες από την 
υπογραφή της Συµφωνίας της Βάρκιζας. Ο Τάρτης συνελήφθη για το έγκληµά του 
από τους Ελασίτες και παραδόθηκε στην εθνοφρουρά, η οποία τον παρέπεµψε 
ενώπιον του Στρατοδικείου82 Θεσσαλονίκης, όπου καταδικάστηκε και κατόπιν 
εκτελέστηκε.83  

Ο τελευταίος µακεδονοµάχος, ο καπετάν Γκόνος, στις 31 Μαρτίου του 1924 
µε Προεδρικό ∆ιάταγµα πήρε το αξίωµα του Εφέδρου Ανθυπασπιστή Πεζικού ως 
προερχόµενος εκ του σώµατος των Μακεδονοµάχων οπλαρχηγών.84 Συνολικά 
υπηρέτησε ως επικεφαλής της οµάδος για δυόµισι περίπου χρόνια στην περιοχή 
Καρατζόβας και Παΐκου. Συµµετείχε στα αποσπάσµατα καταδίωξης των 
ληστοσυµµοριών και απελύθη από την Ανωτέρα ∆ιεύθυνση Χωροφυλακής 
Μακεδονίας στις 16.12.1927 ως καταληφθείς από το όριο ηλικίας δυνάµει διαταγής 
∆.Υ.Σ.85 Στις 29 Ιουνίου του 1947 κατόπιν ατοµικής προσκλήσεως µε διαταγή του 
Γ.Ε.Σ. κατετάγη στα Κ.Μ.Ε.Α. Γουµενίσσης.86 Το 1948 µετά από «επίσκεψη» των 
ανταρτών του ∆ηµοκρατικού Στρατού στην πόλη της Γουµένισσας, το σπίτι όπου 
διέµενε µε την πολυµελή οικογένειά του κάηκε ολοσχερώς για µία ακόµη φορά.87  

Στις 9.51948, ηµέρα Κυριακή, συνόδευε µαζί µε τον 3ο Λόχο, έναν 
αξιωµατικό και οπλίτες της Μ.Α.∆.88 εφοδιοποµπή για τον ανεφοδιασµό του 515 
τάγµατος, όταν δέχθηκαν τα πυρά ελεύθερων σκοπευτών του ∆ηµοκρατικού 
Στρατού. Εκείνη τη µέρα ο Γκόνος ∆ογιάµας έπεσε νεκρός έξω από την εκκλησία του 
Αγ. Αθανασίου στην Κάρπη, ενώ τραυµατίστηκαν ελαφρώς και δύο στρατιώτες του 
3ου Λόχου οι οποίοι εισήχθησαν στο 403 Στρατιωτικό Νοσοκοµείο.89 Σύµφωνα µε τη 
ληξιαρχική πράξη θανάτου του υπέστη «τυφλό τραύµα στην δεξιά υποκλείδια χώρα 
υπό βλήµατος αυτοµάτου όπλου».  

Την εποµένη ηµέρα, 10.5.1948 έγινε η κηδεία του µε κάθε επισηµότητα και 
του αποδόθηκαν τιµές αξιωµατικού εν ενεργεία. Τον επικήδειο λόγο εκφώνησε η 
πρώην γραµµατέας της Π.Α.Ο. Γουµενίσσης και µετέπειτα διοικητική υπάλληλος του 
Νοσοκοµείου Γουµένισσας, Ελισάβετ Αλεξίου.90 Παρέστησαν πολλές σηµαντικές 
προσωπικότητες ακόµη και εκπρόσωπος του Ραδιοφωνικού Σταθµού Θεσσαλονίκης. 
                                                 

80. Βλ. σηµ. 75, σ. 313. 
81. Όπως αναφέρει η ληξιαρχική πράξη θανάτου του από τον ∆ήµο Βέροιας. 
82. Συνήγορος υπεράσπισης ήταν ο Αλέξανδρος Πίψος. 
83. Βλ.σηµ. 76. 
84. Όπως προκύπτει από τη σχετική εγκύκλιο. 
85. Όπως προκύπτει από το πιστοποιητικό του Στρατολογικού Γραφείου Κιλκίς (∆.Υ.Σ. 

245854/16-12-1927). 
86. Βλ. σηµ. 81. (διαταγή Γ.Ε.Σ. υπ’ αρ. 31284/41/23.6.1947) 
87. Γεγονός του οποίου αυτόπτης µάρτυρας υπήρξα και ο ίδιος µαζί µε άλλα µέλη της 

οικογένειάς µου.  
88. Μονάδες Αµύνης ∆ιώξεως. 
89. Ηµερολόγια Επιχειρήσεων 63 Ε.Τ.Π. 9/5/1948, Αρχείο ∆ιεύθυνσης Ιστορίας Στρατού. 
90.Προφορική επικοινωνία µε την Ελισάβετ Αλεξίου. 
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Ετάφη στο νεκροταφείο της Γουµενίσσης. Στις 7 Μαῒου 1949 προάγεται µε Βασιλικό 
∆ιάταγµα91 µετά θάνατον στο βαθµό του έφεδρου υπολοχαγού. Ο ∆ήµος της 
Γουµένισσας έδωσε το όνοµά του σε κεντρικό δρόµο της κωµόπολης και το 1967 
στήθηκαν οι προτοµές των Γκόνου και Λάζου στον αύλειο χώρο του ιερού ναού 
Αγίου Γεωργίου Γουµενίσσης. Το δε Υπουργείο Εθνικής Αµύνης έδωσε το όνοµα του 
καπετάν Γκόνου στο στρατόπεδο Γουµενίσσης.    

Στον Γκόνο ∆ογιάµα χορηγήθηκε πιστοποιητικό από τον τότε επιλοχία του 
Μακεδονικού Αγώνα και µετέπειτα υποστράτηγο Χρήστο Καραπάνο στις 3 
Φεβρουαρίου του 1935, το οποίο αναφέρει ότι «ο Γκόνος Χρήστου ∆ογιάµας εκ 
Μπαροβίτσης της επαρχίας Γουµενίσσης καταγόµενος υπηρέτησε κατά τον 
Μακεδονικό Αγώνα υπό τας διαταγάς µου ως οπλαρχηγός επί διετίαν, ήτοι κατά τα 
έτη 1908 και 190992…». Επίσης παρασηµοφορήθηκε από τον βασιλιά Αλέξανδρο για 
τις υπηρεσίες που προσέφερε.93  

Σύµφωνα µε το Μητρώο Ενόπλου Αντάρτικου Σώµατος Καρατζόβας του 
Γενικό Επιτελείο Στρατού οι παρακάτω αγωνιστές µε αρχηγό τον Λάζο ∆ογιάµα και 
µε οπαδούς τον ∆ογιάµα Χρήστο, ξάδερφό του, ∆ογιάµα ∆ηµήτριο, Γκόνο ∆ογιάµα 
και Μπέτση Αθανάσιο πολέµησαν στη λίµνη των Γιαννιτσών το 1907 και στην 
περιοχή Παΐκου, Καρατζόβας και Γευγελή µέχρι το τέλος του Μακεδονικού Αγώνα.94  

Οι φονευθέντες άφησαν πίσω τους χήρες, µαυροφορεµένες µητέρες, αδελφές 
και ορφανά παιδιά από δύο έως οκτώ ετών, από τα οποία κάποια δόθηκαν στο 
Παπάφειο Ορφανοτροφείο για την ανατροφή τους. 

Ο Μακεδονικός Αγώνας υπήρξε ο µοναδικός απελευθερωτικός αγώνας που 
στρεφόταν κατά δύο ξένων δυναστών και γι’ αυτό ίσως έχει χαρακτηριστεί και ως ο 
σκληρότερος από όλους. Οι καπεταναίοι αδελφοί ∆ογιάµα Λάζος, Μήτρος και 
Γκόνος τιµήθηκαν από το κράτος µε διπλώµατα και παράσηµα για τη συµβολή και τις 
υπηρεσίες τους κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα. Η κυβέρνηση Ελευθερίου 
Βενιζέλου απένειµε το παράσηµο ανδρείας στους ζώντες ακόµη Γκόνο και Μήτρο. 

 

Λαοί που ξεχνούν την ιστορία τους,  
  ξεχνιούνται και απ’ αυτήν… 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
91. Εγκύκλιος υπ’ αρ. 179/1949, Υπουργείο Στρατιωτικών. 
92 Αρχείον ∆ΕΠΑΘΑ. 
93 Αφανείς Γηγενείς Μακεδονοµάχοι, 1903- 1913, ό.π., σ. 94. 
94 Αρχείο ∆.Ι.Σ./ Γ.Ε.Σ., φάκ. Φ6, υποφάκ. ∆- Ένοπλα Ανταρτικά Σώµατα.  
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Κοινότητα Γουµενίσσης.  
Εγκύκλιος υπ’ αρ. 129/1961 Υπουργείου Εθνικής Άµυνας Γ.Ε.Σ. «Απονοµή 

αναµνηστικού µεταλλίου εθνικής αντιστάσεως 1941-1945 εις αγωνιστάς εθνικών 
οργανώσεων». 

Εγκύκλιος υπ’ αρ. 260/17-3-1924 του Υπουργείου Στρατιωτικών ∆/νση 
προσωπικού «περί κατατάξεως των εν τω ενεργώ και εφέδρω στρατώ οπλαρχηγού 
του Γεωργίου ∆ογιάµα» 

Φ.Ε.Κ. 73/1.4.1924, περί απονοµής βαθµού στον Γκόνο ∆ογιάµα. 
Φ.Ε.Κ. 109/20.5.1924, περί απονοµής βαθµού στον Γκόνο ∆ογιάµα. 
Αρχείο ∆ΕΠΑΘΑ, Αρχείο Μακεδονικού Αγώνα, Υπουργείο Εθνική Άµυνας. 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
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Εικ. 1. Από αριστερά: Μήτρος, Λάζος, Γκόνος ∆ογιάµας. 
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Εικ. 2. Οι αδερφοί ∆ογιάµα µε τρεις συναγωνιστές τους. 
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Εικ. 3. Από αριστερά πάνω: ο Λάζος ∆ογιάµας, ο Αλέξανδρος Μαζαράκης, ο Γκόνος 
Γιώτας και ο Απόστολος Ματόπουλος. Κουλακιά, 1908. 
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Εικ. 4. Από αριστερά πάνω: ο Λάζος, ο Γκόνος, ο Ματόπουλος και ο ιατρός 
Αντωνάκης. Τα ονόµατα των υπολοίπων είναι άγνωστα. Κουλακιά, 1908. 
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Εικ. 5. Στο κέντρο βρίσκεται ο Ράµναλης και αριστερά του ο Λάζος. Τα ονόµατα των 
υπολοίπων είναι άγνωστα. 
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Εικ. 6. Από αριστερά: ο Γκόνος Γιώτας, ο Λάζος ∆ογιάµας και ο Απόστολος 
Ματόπουλος. Κουλακιά, 1908. 
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Εικ. 7. Ο Λάζος ∆ογιάµας φορώντας την επίσηµη στολή του. 
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Εικ. 8. Ένοπλο σώµα ∆ογιάµα. 11.7.1908. Στη µέση διακρίνονται οι τρεις αδερφοί. 

 

Εικ. 9. Ένοπλο σώµα Ράµναλη, ∆ογιάµα και Νούρη. 



28 
 

 

Εικ. 10. Γιάννης Ράµναλης και Λάζος ∆ογιάµας. 
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Εικ. 11. Η κηδεία του Γκόνου ∆ογιάµα. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts false
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f0072002000680069006700680020007100750061006c0069007400790020007000720065002d007000720065007300730020007000720069006e00740069006e0067002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e002000540068006500730065002000730065007400740069006e006700730020007200650071007500690072006500200066006f006e007400200065006d00620065006400640069006e0067002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 822.047]
>> setpagedevice


