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Μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου 1903 οι περισσότερες συμμορίες είχαν διασκορπιστεί για να
ξεχειμωνιάσουν. Ορισμένες όμως έμειναν με το όπλο στο χέρι. Η ομάδα του Αργύρη και
του
Απ
οστόλ
κράτησαν τις θέσεις τους στην περιοχή της Γευγελής. Η συμμορία του
Τόλε
συνέχισε τη δράση του στο Μορίχοβο μέχρι τις 16 Ιανουαρίου 1904 οπότε αποδεκατίστηκε
από τους Τούρκους στο Γκοτζάκοβο. Μια άλλη συμμορία με δύναμη 30-40 ανδρών δρούσε
στην περιφέρεια του Κράτοβο μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου όταν απωθήθηκε μέσα στο
βουλγαρικό έδαφος.

Μέχρι το Φεβρουάριο είχε αρχίσει η δημιουργία νέων συμμοριών. Στην περιοχή της
Φλώρινας ανέπτυξαν δραστηριότητα τα σώματα των Αλέξη, Στόιτσε, Χατζηπαύλου,
Τάνε, Κόλε
και Παντελή. Στα
Κορέστια υπήρχαν τα σώματα του
Μήτρου Βλάχου
και του
Βλάχου Κίτσου
, ενώ στα Καστανοχώρια υπήρχαν οι
Ναούμ
και
Στέργιος
από τα Σελίνια και ο
Κωνστάντωφ
από το Λεμπίσοβο.

Μέχρι τις αρχές Ιουνίου οι ακόλουθες συμμορίες δρούσαν σύμφωνα με νέο πρόγραμμα στο
σαντζάκι Θεσσαλονίκης:
1. Η καλά οργανωμένη του Αποστόλ, που αριθμούσε 150 άντρες και δρούσε στις
περιοχές της Νάουσας, Μποεμίτσας, Όσσιανης και των ποταμών Αξιού και Μεγλενίτσα.
2. Αυτή του Τάσου από το Όστροβο που είχε 15-25 άντρες.
3. Η συμμορία του Νάτσε από το Ροσίλοβο με 12 άντρες που δρούσε γύρω από την
Έδεσσα.
4. Η συμμορία του Γιώργη από το Σαρακίνοβο από 27 άντρες που μαζί με τον Τάσο
δρούσαν στη περιοχή του Μπάχοβο.
5. Αυτή του Κιόσιου που λυμαινόταν την περιοχή της Γευγελής.
6. Μια μικρή συμμορία του Δελισκιλίτη από τη Μπογδάντσα στην περιοχή της
Δοϊράνης.
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7. Μια 18μελή συμμορία του Μήτρου (γιού του παπα Σταμάτη από την Έδεσσα) που
δρούσε στην περιφέρεια της Στρώμνιτσας.
8. Άλλη μια 18μελή του Χρίστου από το Κιλκίς που δρούσε στο Ποντγκόρι, το Σμόλαρι,
και τα δώδεκα χωριά της Γκουμέντζας.

Το Μάρτιο, οι Τούρκοι πέτυχαν να εξολοθρεύσουν τη συμμορία του Ντέντο Κόλε στα
Πάτελε. Στο σώμα του αρχηγού βρέθηκαν αιτήσεις τις οποίες τα χωριά αναγκάζονταν να
υπογράψουν και άλλα έγγραφα που ενοχοποιούσαν το Βούλγαρο μητροπολίτη και κάποιο
άτομο της υπηρεσίας του.

Στις 14 Απριλίου οι τουρκικές δυνάμεις προξένησαν βαριές απώλειες στη συμμορία του Λίπ
α
κοντά στο Δεμίρ Καπού (καζά του Τίκβες), καθώς κινούνταν από τα βουλγαρικά σύνορα
προς το Μοναστήρι.

Στις 19 Απριλίου ανάλογη τύχη επιφυλάχτηκε σε μια συμμορία στη Τζούμα Μπάλα, λίγο
μετά την είσοδό της στο τουρκικό έδαφος.

Ο Σαντάνσκι επικεφαλής 40 ανδρών δέχθηκε επίθεση από τουρκικό απόσπασμα στο
Κρέσνα Μαχαλέ χωρίς, όμως, συνέπειες.

Στις 2 Ιουλίου οι Τούρκοι κατάφεραν να εξολοθρεύσουν εξαμελή συμμορία στη Γκουμέντζα.

Στις 10 Ιουλίου δύναμη 150 στρατιωτών κατάφερε να κυκλώσει τον Μήτρο Βλάχο στην
Ποσδίβιστα αλλά τελικά οι κομιτατζήδες διέφυγαν.

Το Δεκέμβριο ο στρατός χτύπησε με σχετική επιτυχία μια συμμορία στο Πετρεσίνο κοντά
στο Κράτοβο.

Στις 15 Δεκεμβρίου εξαρχικό σώμα κατόρθωσε να κυκλώσει ένα σχετικά μικρό τουρκικό
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απόσπασμα στη Λίμνιστα.

Στην περιοχή βόρεια των Σερρών, στις 27 Απριλίου ο τουρκικός στρατός καταδίωξε με
κάποια επιτυχία το σώμα του Νίκολα Νικόλωφ από την Αλιστράτη στο Μελεγκίτσι. Άλλες
όμως μικρές ομάδες συνέχισαν την ανελέητη δράση τους ολόκληρο το καλοκαίρι με πολλά
θύματα. Τον Οκτώβριο δρούσε στην περιοχή αυτή ο
Ρούντεφ
. Μένοντας μακρυά από την ακτίνα δράσης του στρατού τρομοκρατούσε όλα τα χωριά
βόρεια από τις Σέρρες και κάποτε πραγματοποιούσε τις απειλές του. Ο κυριότερος στόχος
όλων αυτών των σωμάτων ήταν η ελληνικά παράταξη, η οποία θρήνησε πολλά θύματα κατά
τη διάρκεια του 1904.

Το καλοκαίρι τα σώματα των Αποστόλ και Αργύρη που είχαν ορμητήριο στους βάλτους
γύρω από τη λίμνη των Γιαννιτσών, συνέχισαν να καταδιώκουν πατριαρχικούς, ιδιαίτερα
στο τρίγωνο Γευγελής - Γιαννιτσών - Βοδενών, κι έφτασαν να απειλήσουν την ελληνική
πόλη της Νάουσας. Οι Βλάχοι κάτοικοι του Ροσίλοβο κατέφυγαν στη Νάουσα για την
ασφάλειά τους, αλλά όπως και οι Έλληνες κάτοικοι της πόλης άρχισαν να φοβούνται μήπως
τους περίμενε η ίδια μοίρα με τους ατυχείς κατοίκους του Κρουσόβου. Ο βρετανός γενικός
πρόξενος στη Θεσσαλονίκη, έχοντας υπόψη του τις περιουσίες και τα συμφέροντα
Βρετανών υπηκόων στη Νάουσα, εξασφάλισε από το γενικό επιθεωρητή και το βαλή
πρόσθετη προστασία.
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