
Θεσσαλονίκη Μάιος 1821

Ελάσιζηερ είναι οι πληποθοπίερ, πού μποπεί να βπει έναρ μελεηηηήρ, για ηην 
ιζηορία ηης Θεζζαλονίκης επί Σοσρκοκραηίας, και ακόμα πιο λίγερ, όζερ 
αναθέπονηαι ζηη ζςμβολή ηηρ ζηον αγώνα ηοσ 1821. Ξέποςμε βέβαια, πωρ 
ο πόλορ ηηρ, και γενικά ο πόλορ όληρ ηηρ Μακεδονίαρ και ηηρ Χαλκιδικήρ, 
ζηην εθνική εκείνη ανάζηαζη, ήηαν ζημανηικόρ. Ξέποςμε πώρ ζηιρ 18 Μαΐοσ 
ηοσ 1821, «ο μοςηεζελήμηρ ηηρ Θεζζαλονίκηρ απεκεθάλιζε ηον Επίζκοπον
Κίηποςρ και ηοςρ Χπ. Μπαλάνον, Χπ. Μενεξέν και ηον Κςδονιάηην» κι όηι 
ακόμα « διζσιλίοςρ δ εηέποςρ έμάνδπεςζεν έν ηώ ναώ και ηην αςλή ηηρ 
μηηποπόλεωρ και πολλά οικίαρ διήππαζε» , όμωρ μαρ λείποςν οι 
λεπηομέπειερ, μαρ λείποςν ηα απαπαίηηηα ζηοισεία, ηα μνημεία, ηαά ονόμαηα, 
όλα αςηά ηά μικποππάγμαηα ίζωρ, πού θα μαρ βοηθήζοςν με όλα ηαύηα να 
ζςνηάξοςμε ηο «Χρονικό ηής Θεζζαλονίκης ηοσ 1821».

Ο Α.Παπάζογλοσ και η Εηαιρεία Μακεδονικών ποσδών[ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ, 
η. 1, Εηαιπεία Μακεδονικών Σποςδών, Θεζζαλονίκη 1940, ζζ. 417-428] 
επεςνώνηαρ εδώ και μεπικά σπόνια ηιρ διάθοπερ ηοςπκικέρ πηγέρ, και 
ιδιαίηεπα ηα πλοςζιόηαηα Απσεία ηων παλαιών ανακηόπων ηος Τοπ- Καπού
ηηρ Πόληρ, είσε ηο εςηύσημα να βπει ανάμεζα ζηα ηόζα άλλα άγνωζηα, είηε 
και γνωζηά, μα ξεσαζμένα ζηοισεία για ηην Ρωμιοζύνη ηης Πόλης, ηην 
Επηανήζιο Πολιηεία ή ακόμα για οπιζμένερ ξεσωπιζηέρ θςζιογνωμίερ ηηρ 
Τοςπκίαρ ηων πεπαζμένων αιώνων κι ένα παλιό, άγνωζηο σειπόγπαθο, 
αναθεπόμενο ζηα ηραγικά γεγονόηα ηης Θεζζαλονίκης καηά ηο 1821.
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Δνα από ηα συπιά ηηρ Μακεδονίαρ πος ππόζθεπε ζημανηικέρ ςπηπεζίερ και 

έμτςσο ςλικό ζηον αγώνα ηος 1821 είναι και ηα Βαζιλικά Θεζζαλονίκηρ. 

Οςζιαζηικά ππόκειηαι γευγπαθικά για συπιό ηηρ Χαλκιδικήρ αθού για αιώνερ 

ςπαγόηαν διοικηηικά ζηον νασιγιέ ηηρ Καλαμαπιάρ υρ ένα από ηα συπιά ηυν 

αλαηάδυν. Κάποια ζηιγμή μεηαηπάπηκε ζε μοςζοςλμανικό βακούθι.

Έυρ ηώπα η έπεςνα έσει ενηοπίζει πεπίπος 25 ονόμαηα αγυνιζηών ηος 1821 

από ηα Βαζιλικά με ζημανηική δπάζη ζηην επανάζηαζη ηηρ Χαλκιδικήρ και ηηρ 

νόηιαρ Δλλάδαρ. 



Αθανασίου Γεώπγιορ : Γεννήθηκε ζηιρ απσέρ ηηρ δεκαεηίαρ 

ηος 1800-10 ζηα Βαζιλικά. Σςμμεηείσε ζηην επανάζηαζη ηηρ 

Χαλκιδικήρ και μεηά ηην καηαζηποθή ηηρ Καζζάνδπαρ 

ζςνέσιζε ηον αγώνα ζηη νόηια Δλλάδα. Το 1824 ζςμμεηείσε 

ςπό ηον Καπαηάζο ζηη διαθύλαξη ηηρ Ύδπαρ. Το 1839 

ςπέβαλλε αίηηζη για ηην απονομή απιζηείος. Μεηά ηην 

αποζηπάηεςζή ηος εγκαηαζηάθηκε ζηην Αθήνα. 

Ιωάννη Γημήηπιορ : Γεννήθηκε ζηα ηέλη ηος 18ος αιώνα ζηα 

Βαζιλικά. Πολέμηζε καηά ηη διάπκεια ηος αγώνα ζηο πλεςπό ηυν 

μακεδονικών ζηπαηεςμάηυν ζηη νόηια Δλλάδα. Το 1824 

παπαβπέθηκε με ηον Συη. Εασαπόποςλο ζηη διαθύλαξη ηος 

Σαπυνικού. Απγόηεπα σάνονηαι ηα ίσνη ηος




