
Η απελευθέρωςη τησ Θεςςαλονίκησ το 1912* 

 

Η απελευκζρωςθ τθσ Θεςςαλονίκθσ, από μια ςυγκυρία τθσ ιςτορίασ, ςυνζπεςε με τθ μζρα τθσ γιορτισ του Aγίου 

Δθμθτρίου. Ήταν 26 Οκτωβρίου του 1912, γφρω ςτισ 11 το βράδυ, όταν ο διοικθτισ τθσ Θεςςαλονίκθσ Χαςάν Ταξίν 

παςάσ υπζγραψε το πρωτόκολλο παράδοςθσ τθσ πόλθσ ςτουσ Ζλλθνεσ. Το γεγονόσ ιταν ακόμθ μία ςελίδα τθσ 

ιςτορίασ του Αϋ Βαλκανικοφ Πολζμου, ςτον οποίο 

Βουλγαρία, Σερβία, Ελλάδα και Μαυροβοφνιο 

ςυναςπίςτθκαν εναντίον τθσ οκωμανικισ 

αυτοκρατορίασ. 

Το επόμενο πρωί απόςπαςμα ευηϊνων και τμιμα 

ιππικοφ μπικε ςτθν πόλθ και κατζλαβε το 

Διοικθτιριο. Λίγο αργότερα μπικε ςτθν πόλθ ο 

αρχιςτράτθγοσ διάδοχοσ Κωνςταντίνοσ με το 

επιτελείο του και τθν 1θ μεραρχία και το μεςθμζρι 

ζγινε δοξολογία ςτο ναό του Αγίου Μθνά. Στισ 29 

Οκτωβρίου ζφκαςε ςτθν πόλθ και ο βαςιλιάσ 

Γεϊργιοσ Αϋ.      

Η παράδοςθ τθσ Θεςςαλονίκθσ ςτον διάδοχο Κωνςταντίνο ςτο 

Τόψιν (χρωμολικογραφία)** 

Η παραμονι του βαςιλιά ςτθν πόλθ ζλθξε με βίαιο τρόπο το Μάρτιο του 1913, όταν ο Αλζξανδροσ Σχινάσ τον 

δολοφόνθςε τθν ϊρα που ζκανε τον περίπατό του. Τα κίνθτρα τθσ δολοφονίασ δεν διαλευκάνκθκαν, γιατί ο Σχινάσ 

αυτοκτόνθςε. Ωςτόςο ιταν διάχυτεσ οι υποψίεσ ότι υπιρχε ανάμιξθ τθσ Γερμανίασ. Αντίκετα, ο διάδοχοσ 

Κωνςταντίνοσ ιταν γερμανόφιλοσ και θ άνοδόσ του ςτο κρόνο εξυπθρετοφςε τα γερμανικά ςυμφζροντα ςτθν 

περιοχι. Αυτόσ ο προςανατολιςμόσ του Κωνςταντίνου κα τον ζφερνε ςε ςφγκρουςθ με τον πρωκυπουργό 

Ελευκζριο Βενιηζλο, οδθγϊντασ ςτα αμζςωσ επόμενα χρόνια τθν Ελλάδα ςε διχαςμό. 

 

*το κείμενο προζρχεται από τθν ζκκεςθ του Λευκοφ Πφργου 

**θ εικόνα προζρχεται από τθν ζκκεςθ «Η Θεςςαλονίκθ των ςυλλεκτϊν. Ιςτορίεσ τθσ πόλθσ» 



Θεσσαλονίκη, ψηφιδωτό πολιτισμών 
 

Η Θεςςαλονίκθ, πόλθ αρχαία με ςυνεχι ιςτορία, υπιρξε πάντοτε μια πόλθ πολυπολιτιςμικι. Βαςικό λιμάνι τθσ 

βαλκανικισ χερςονιςου και κεντρικόσ εμπορικόσ κόμβοσ, αποτζλεςε τμιμα τριϊν αυτοκρατοριϊν (Ρωμαϊκι, 

Βυηαντινι, Οκωμανικι) και υποδζχτθκε όλεσ τισ κρθςκείεσ τθσ αρχαιότθτασ όπωσ και τον εβραϊςμό, τον χριςτιανιςμό 

και τον μωαμεκανιςμό. 

Οι κάτοικοι τθσ πόλθσ, από τθν ίδρυςι τθσ και μζχρι τθν άλωςι τθσ από τουσ Οκωμανοφσ το 1430, μιλοφςαν ελλθνικά. 

Ακολουκεί μια μακρά περίοδοσ πζντε αιϊνων, κατά τθν οποία θ βυηαντινι πόλθ μεταμορφϊνεται με βραδείσ ρυκμοφσ 

ςε οκωμανικι. Η δθμογραφικι τθσ ςφςταςθ και θ φυςιογνωμία τθσ ςθμαδεφονται ςτθ ςυνζχεια από τθν εγκατάςταςθ 

των Εβραίων τθσ Ιςπανίασ και τθσ Πορτογαλίασ. Διωγμζνοι από τθν Ιερά Εξζταςθ, καταφεφγουν εδϊ από το 1492 και 

μετά, πικανότατα υπό τθν υψθλι προςταςία του ουλτάνου.  

 

Σθν περίοδο των Βαλκανικϊν Πολζμων και του Πρϊτου Παγκοςμίου 

Πολζμου, θ Θεςςαλονίκθ είναι μια πόλθ εξαιρετικά ςφνκετθσ μορφισ, 

ζνα ςταυροδρόμι πολιτιςμϊν, όπου ςυνυπιρχαν διαφορετικά γλωςςικά 

ιδιϊματα και διαφορετικζσ κρθςκείεσ. «… Η Θεςςαλονίκθ είναι μια κατ’ 

εξοχιν διεκνισ πόλθ. Ή μάλλον, μια απεκνοποιθμζνθ πόλθ. Ακόμθ και 

μετά τθν προςάρτθςι τθσ από τθν Ελλάδα, οι Ζλλθνεσ τθσ αλονίκθσ είναι 

ζνα μονάχα κλάςμα, και οφτε καν το μεγαλφτερο, των κατοίκων τθσ.», 

γράφει ο Α. Fraccarolli το 1916. φμφωνα με τθν απογραφι του 1913, ο 

πλθκυςμόσ τθσ ζφτανε τουσ 158.000 ανκρϊπουσ περίπου. Από αυτοφσ, 

οι 40.000 ιταν Ζλλθνεσ, οι 46.000 Μουςουλμάνοι και οι 62.000 Εβραίοι. 

Σα ςτοιχεία αυτά δεν αφινουν αμφιβολία για τθ ςαφι αρικμθτικι 

υπεροχι του εβραϊκοφ ςτοιχείου: υπιρχαν περιςςότεροι Εβραίοι ςτθν 

πόλθ απ’ ό, τι ςε όλθ τθ ερβία, τθ Βουλγαρία ι τθν Κωνςταντινοφπολθ.  

1913, Auguste Léon. Εβραίεσ τησ πόλησ με 
τη χαρακτηριςτική ενδυμαςία, μπροςτά 
ςτην ζπαυλη Αλλατίνι*  

Σα 2/3 του πλθκυςμοφ κατοικοφςαν εντόσ των τειχϊν -θ προαςτιοποίθςθ 

βριςκόταν ακόμθ ςτα ςπάργανα. Οι Μουςουλμάνοι κατοικοφςαν κυρίωσ ςτθν Πάνω Πόλθ, οι Εβραίοι κυρίωσ ςτθν 

κάτω πόλθ κοντά ςτθ κάλαςςα ενϊ οι Ζλλθνεσ ςε γενικζσ γραμμζσ ςτισ παραδοςιακζσ τουσ ςυνοικίεσ του ανατολικοφ 

και του δυτικοφ τομζα. Με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ απογραφισ, ιταν πολφ λίγεσ οι γειτονιζσ που ανικαν αποκλειςτικά 

ςτθ μια ι ςτθν άλλθ κρθςκεία. Με άλλα λόγια, ςτθ Θεςςαλονίκθ δεν υπιρχαν γκζτο και οι κρθςκευτικζσ κοινότθτεσ τθσ 

υςτεροοκωμανικισ πόλθσ ιταν εξαιρετικά αλλθλζνδετεσ . 



Σθν εποχι αυτι θ Θεςςαλονίκθ χαρακτθρίηεται από μια διάχυτθ τάςθ εξευρωπαϊςμοφ, ωσ ςυνϊνυμου τθσ προόδου και 

του εκςυγχρονιςμοφ αλλά και τθσ ριξθσ με το οκωμανικό παρελκόν. Με τθν τάςθ αυτι ευκυγραμμίηεται τόςο το 

επίςθμο ελλθνικό κράτοσ όςο και θ τοπικι ελίτ (Ζλλθνεσ και ιταλομακείσ ι γαλλομακείσ Εβραίοι).  

Η πολυγλωςςία και θ πολυκρθςκευτικότθτα του πλθκυςμοφ τθσ πόλθσ αποτυπϊνονται ανάγλυφα ςτα ταχυδρομικά 

δελτάρια και ςτθν ανεπανάλθπτθ άνκθςθ εφθμερίδων και περιοδικϊν. Παρότι ο Σφποσ αντιμετϊπιςε πολλζσ δυςκολίεσ 

ςτθ διάρκεια του Αϋ Βαλκανικοφ Πολζμου, παρατθρικθκε αφξθςθ του αρικμοφ των εφθμερίδων, ελλθνόγλωςςων όςο 

και ξενόγλωςςων (ςτθ γαλλικι, λαντίνο, αγγλικι, ςερβικι, ρωςικι, τουρκικι και ιταλικι γλϊςςα).  
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*Το κείμενο και οι φωτογραφίεσ προζρχονται από τθν ζκκεςθ του Λευκοφ Πφργου. 

Η μεγάλη πυρκαγιά του 1917* 

 

Η πυρκαγιά ξεκίνθςε το Σάββατο 5 Αυγοφςτου 

1917 (ςθμερινι θμερομθνία 18 Αυγοφςτου) 

περίπου ςτισ 3.30 το μεςθμζρι. Μια νοικοκυρά, 

κάτοικοσ προςφυγικοφ ςπιτιοφ ςτθν οδό 

Ολυμπιάδοσ αρ. 3, τθγάνιηε μελιτηάνεσ με 

βοφτυρο. Σπίκεσ πετάχτθκαν από το τθγάνι ςε 

ςωροφσ ξερϊν χόρτων που ζπιαςαν αμζςωσ 

φωτιά. Η πυρκαγιά κράτθςε 32 ϊρεσ και 

ςβιςτθκε τθν επόμενθ γφρω ςτισ 11.30 το 

βράδυ. Καταςτράφθκε το ιςτορικό και εμπορικό 

κέντρο τησ πόλησ και από τότε ονομάςτηκε "τα 

καμένα" θ "πυρίκαυςτοσ ζώνη". 

Οι κφριοι λόγοι εξάπλωςθσ τθσ φωτιάσ ιταν οι 

ιςχυροί άνεμοι (Βαρδάρθσ) που φυςοφςαν τθν 

θμζρα εκείνθ και θ ρυμοτομία τθσ πόλθσ με 

τουσ ςτενοφσ δρόμουσ και τα ξφλινα ςπίτια. 

Επιπλζον λόγοι ιταν θ αδράνεια τθσ 

πυροςβεςτικισ υπθρεςίασ , θ ζλλειψθ νεροφ 

λόγω τθσ ανομβρίασ του καλοκαιριοφ και 

κυρίωσ θ άρνθςθ των ςυμμαχικϊν επιτελείων 

να διακζςουν το νερό που ζπαιρναν ςε μεγάλεσ 

ποςότθτεσ για τισ ανάγκεσ τουσ. 

Για τθν περίκαλψθ και αποκατάςταςθ των 

κυμάτων ςυςτικθκε από το κράτοσ θ 

Διεφιυνςισ Θυμάτων Πυρκαγιάσ.  

Οι ςυμμαχικζσ δυνάμεισ δθμιοφργθςαν καταςκθνϊςεισ, όπου 

κατζφυγαν χιλιάδεσ πυροπακείσ, ενϊ άλλοι άςτεγοι εγκαταςτάκθκαν 

προςωρινά ςε μνθμεία τθσ πόλθσ. 

Αν και θ καταςτροφι από τθν πυρκαγιά ιταν τεράςτια, περιορίςτθκε 

μόνο ςε υλικζσ ηθμιζσ. Καταςτράφθκε περίπου το 1/3 τθσ πόλθσ και 

ζμεινε άςτεγο το 45% του πλθκυςμοφ. Επιπλζον, πλιχτθκε το 

μεγαλφτερο μζροσ των εμπορικϊν καταςτθμάτων, κακϊσ και 

λατρευτικοί χϊροι, όπωσ θ εκκλθςία του Αγίου Δθμθτρίου. Οι 

ςυνζπειεσ τθσ καταςτροφισ ιταν θ δθμογραφικι και εκνολογικι 

αλλοίωςθ του πλθκυςμοφ, αλλά και θ οικονομικι παρακμι κακϊσ θ 

εβραϊκι κοινότθτα ζχαςε το μεγαλφτερο μζροσ τθσ ευρωςτίασ τθσ. 

Τζλοσ, ξεκίνθςαν εκτεταμζνεσ πολεοδομικζσ παρεμβάςεισ (ςχζδιο 

Hebrard), που άλλαξαν τθ φυςιογνωμία τθσ Θεςςαλονίκθσ. 



Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος* 

 

Ο Αϋ Παγκόςμιοσ Πόλεμοσ (1914-1918) χϊριςε τθν Ευρϊπθ ςε δφο ςτρατόπεδα. Από τθ μια ο Άξονασ, δθλαδι 

Γερμανία, Αυςτροουγγαρία και από τθν άλλθ θ Αντάντ, δθλαδι Αγγλία, Γαλλία, Ρωςία. Η Ελλάδα ςτθν κρίςιμθ αυτι 

ςτιγμι βρζκθκε διχαςμζνθ. Ο πρωκυπουργόσ Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ υποςτιριηε τθ ςυμμετοχι τθσ Ελλάδασ ςτον 

πόλεμο ςτο πλευρό τθσ Αντάντ, ενϊ ο βαςιλιάσ Κωνςταντίνοσ, όντασ γερμανόφιλοσ, υποςτιριηε τθν ουδετερότθτα 

τθσ Ελλάδασ. Η διαφωνία είχε ωσ επακόλουκο τθν παραίτθςθ του Βενιηζλου και το διοριςμό βαςιλικισ κυβζρνθςθσ. 

Σον Οκτϊβριο του 1915 θ τρατιά τθσ Ανατολισ αποτελοφμενθ από αγγλογαλλικά ςτρατεφματα αποβιβάςτθκε ςτθ 

Θεςςαλονίκθ παραβιάηοντασ τθν ουδετερότθτα τθσ Ελλάδασ. Μζχρι τισ αρχζσ του 1916 είχαν αποβιβαςτεί 230.000 

ςτρατιϊτεσ. Βλζποντασ τα οφζλθ τθσ Ελλάδασ από τουσ βαλκανικοφσ πολζμουσ του 1912-13 να κινδυνεφουν, 

ομάδα φιλοβενιηελικϊν αξιωματικϊν ςτθ 

Θεςςαλονίκθ προχϊρθςε ςτο κίνθμα τθσ 

Εκνικισ Άμυνασ τον Αφγουςτο του 1916, με 

ςτόχο να μπει θ Ελλάδα ςτον πόλεμο ςτο 

πλευρό τθσ Αντάντ. Σον Οκτϊβριο του 1916 

ζφταςε ςτθ Θεςςαλονίκθ, για να αναλάβει 

τθν θγεςία του κινιματοσ, ο Βενιηζλοσ και θ 

προςωρινι κυβζρνθςθ που είχε ςχθματίςει 

με το ναφαρχο Παφλο Κουντουριϊτθ και το 

ςτρατθγό Παναγιϊτθ Δαγκλι. Ο εκνικόσ 

διχαςμόσ ιταν γεγονόσ.  

Γ

1

1916. Γαλλικι καρτ-ποςτάλ, όπου απεικονίηεται τμιμα του αγγλικοφ 

ςτρατοπζδου τθσ τρατιάσ τθσ Ανατολισ ςτο Ζεϊτενλίκ** 

Η κυβζρνθςθ τθσ "Σριανδρίασ", όπωσ είναι γνωςτι, παρζμεινε ςτθ Θεςςαλονίκθ μζχρι τον Ιοφνιο του 1917. Σότε 

επζςτρεψε ςτθν Ακινα, αφοφ οι Αγγλογάλλοι είχαν διϊξει το βαςιλιά Κωνςταντίνο. Με το ςχθματιςμό νζασ 

κυβζρνθςθσ από τον Βενιηζλο θ Ελλάδα βγικε ςτον πόλεμο ςτο πλευρό τθσ Αντάντ το 1917. 

 

*το κείμενο προζρχεται από τθν ζκκεςθ του Λευκοφ Πφργου  

**θ καρτ-ποςτάλ ανικει ςτο Κζντρο  Ιςτορίασ Θεςςαλονίκθσ 
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