
Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης

 H 26η Οκτωβρίου αποτελεί την πλέον σημαντική ημέρα για τη Θεσσαλονίκη, καθώς 
είναι η γιορτή του πολιούχου της Αγίου Δημητρίου και συνδυάζεται με την επέτειο 
της απελευθέρωσης της πόλης το 1912.

 Η  απελευθέρωσή  της  συμπρωτεύουσας  και  συμβασιλεύουσας  της  Βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας αποτέλεσε έναν από τους σημαντικότερους  άθλους της  σύγχρονης 
Ελλάδας. Στάθηκε κορωνίδα των βαλκανικών πολέμων για την απελευθέρωση των 
σκλάβων ελληνικών πατρίδων σε Ήπειρο, Μακεδονία και Θράκη.

   Η Θεσσαλονίκη αλώθηκε από τους Οθωμανούς το 1430. Τον Μάρτιο του ίδιου 
έτους Τούρκοι  αρπάζουν άνδρες,  γυναίκες και  παιδιά και  όλους μαζί δεμένους σε 
μακρινές  σειρές  τους  σέρνουν στις  σκηνές  του στρατοπέδου τους.  Η ατμόσφαιρα 
δονείται  απο  θορύβους  και  σπαρακτικές  κραυγές.  Γυναίκες  αναμαλλιασμένες 
ξεσχίζοντας  τα  μάγουλα  με  τα  νύχια  τους  να  τρέχουν  από  σκηνή  σε  σκηνή 
αναζητώντας  τα  παιδιά  και  τους  άνδρες  τους.  Θρήνος  και  κλαυθμός.  Πολλοί 
σφάχτηκαν και ακόμη περισσότεροι πουλήθηκαν σκλάβοι. Η πόλη λεηλατήθηκε. Οι 
Τούρκοι  δεν  άφησαν τίποτα απείραχτο.  Ναοί  καταστράφηκαν ή  μετατράπηκαν σε 
τζαμιά, μοναστήρια λεηλατήθηκαν.

   Η άλωση της Θεσ/νίκης κατατάραξε όλον τον ελληνικό και χριστιανικό κόσμο. 
Ήταν το προανάκρουσμα της πτώσης της Κωνσταντινούπολης, λίγα χρόνια μετά.

   Πέρασαν πέντε περίπου αιώνες τουρκικής σκλαβιάς.

   Τον Οκτώβριο  του  1912 οι  Έλληνες  προχωρούν νικηφόρα στους  βαλκανικούς 
πολέμους,  απελευθερωτικούς,  για  την  αποτίναξη  του  τουρκικού  ζυγού,  που 
καταδυνάστευε τα Βαλκάνια ακόμα και στις αρχές του 20ου αιώνα.

   Στις 5 Οκτωβρίου 1912 η Ελλάδα και οι σύμμαχοί της Βουλγαρία, Σερβία και 
Μαυροβούνιο  κηρύσσουν τον  πόλεμο  κατά  της  Οθωμανικής  Αυτοκρατορίας  και 
αρχίζουν οι εχθροπραξίες σε όλα τα μέτωτα. Θέατρο των επιχειρήσεων, η περιοχή της 
Μακεδονίας.

   Ο ελληνικός στρατός βάδιζε από νίκη σε νίκη στη Δυτική Μακεδονία. Όμως από 
την αρχή των εχθροπραξιών σοβούσε σοβαρή διαφωνία μεταξύ του αρχιστράτηγου 
Κωνσταντίνου  και  του  Πρωθυπουργού  Ελευθέριου  Βενιζέλου.  Ο  διάδοχος 
επιθυμούσε  πρώτα  την  κατάληψη  του  Μοναστηριού  προς  τον  Βορρά,  ενώ  ο 
Βενιζέλος,  βλέποντας  την  πιθανότητα  να  καταληφθέι  η  Θεσσαλονίκη  απο  το 
βουλγαρικό  στρατό,  πίεζε  τον  Κωνσταντίνο  να  κατευθυνθεί  προς  την  φυσική 
πρωτεύουσα  της  Μακεδονίας,  μιας  περιοχής  με  στρατηγική  σημασία,  η 
απελευθέρωση τη οποίας αποτελούσε διακαή πόθο του ελληνισμού.



   Τελικά ο Κωνσταντίνος  πείθεται  με την μεσολάβηση του πατέρα του βασιλιά 
Γεωργίου  Α΄  και  στις  25  Οκτωβρίου  η  εμπροσθοφυλακή  του  ελληνικού  στρατού 
φθάνει προ των πυλών της Θεσσαλονίκης. Είχε προηγηθεί η καθοριστική νίκη στη 
μάχη των Γιαννιτσών (19-20 Δεκεμβρίου) που είχε κάνει ευκολότερη τη προέλαση 
του ελληνικού στρατού. Ο Χασάν Ταξίν Πασάς, αρχηγός του Τουρκικού στρατού, 
που υπερασπιζόταν τη Θεσ/νίκη,  δεν  είχε άλλη δυνατότητα,  παρά να  ζητήσει  μια 
έντιμη συμφωνία για την παράδοση της πόλης.

   Στις  25  Οκτωβρίου  ο  Χασάν  Ταξίν  Πασάς  ανέθεσε  σε  δύο  αξιωματικούς  του 
Επιτελείου του να μεταφέρουν στις ελληνικές προφυλακές έγγραφό του με το οποίο 
γνώριζε  ότι  αντιπροσωπεία  αποτελούμενη  από  τους  προξένους  των  Μεγάλων 
Δυνάμεων και το στρατηγό Σεφήκ Πασά, είχε εξουσιοδοτηθεί να συνομιλήσει με τον 
Αρχηγό του Ελληνικού στρατού και  γι’αυτό σωστό θα  ήταν να αποφευχθεί  κάθε 
πολεμική ενέργεια αφού ολοκληρωθεί η αποστολή της  αντιπροσωπείας.

   Την αντιπροσωπεία δέχτηκε αμέσως ο Αρχηγός του Ελληνικού στρατού, στον οποίο 
υποβλήθηκαν  οι  όροι  του  Χασάν  Ταξίν  Πασά.  Ο  σημαντικότερος  όρος  ήταν  να 
επιτραπεί  σ’αυτόν  να  αποσυρθεί  με  τον  στρατό  του  και  τον  οπλισμό  του  στην 
ανατολική  παρυφή  της  Θεσσαλονίκης  όπου  και  να  παραμείνει  ως  το  τέλος  του 
πολέμου.

   Ο Αρχηγός του Ελληνικού στρατού απέρριψε τους όρους, απαιτώντας την άμεση 
παράδοση  τουρκικού  στρατού,  που  θα  θεωρούνταν  αιχμάλωτος  πολέμου  και  θα 
μεταφερόταν  σε  κάποιο  λιμάνι  της  Μικράς  Ασίας  με  δαπάνες  της  Ελληνικής 
Κυβερνήσεως και μόνο οι Τούρκοι αξιωματικοί μπορούσαν να διατηρήσουν τα ξίφη 
τους. Η αντιπροσωπεία αφού έλαβε προθεσμία να απαντήσει εως το πρωί της 26ης 

Οκτωβρίου  επέστρεψε  στη  Θεσσαλονίκη.  Στο  μεταξύ  στο  Γενικό  Στρατηγείο 
έφθαναν πληροφορίες για την προέλαση των Βουλγάρων προς τα νότια,  μετά την 
κατάληψη των Σερρών και υπήρχαν φόβοι για τον δημιουργούμενο κίνδυνο από την 
ταυτόχρονη άφιξη στη θεσσαλονίκη του βουλγαρικού και ελληνικού στρατού.

   Στις 26 Οκτωβρίου το Γενικό Στρατηγείο εξέδωσε διαταγή για γενική επίθεση κατά 
των Τούρκων. Την ίδια μέρα η αντιπροσωπεία του Ταξίν Πασά φέρνει την απάντησή 
του, με την οποία γίνονται δεκτοί όλοι οι όροι του Αρχηγού του ελληνικού στρατού. 
Ζητούσε  μόνο  να  κρατήσουν  οι  Τούρκοι  5.000  όπλα  για  την  εκγύμναση  των 
νεοσύλλεκτων. Το αίτημα αυτό δε γίνεται δεκτό και ο Τούρκος πληρεξούσιος ζήτησε 
δίωρη προθεσμία για να απαντήσει, που εξέπνευσε τελικά χωρίς να δοθεί απάντηση.

   Εν όψη των εξελίξεων ο Χασάν Ταξίν Πασάς διαβλέποντας το μάταιο της επιμονής 
του  και  τις  συνέπειες  που  θα  είχε  μια  άσκοπη  μάχη  για  το  Τουρκικό  Στρατό 
αποφάσισε να αποδεχτεί όλους τους όρους του Αρχηγού του Ελληνικού Στρατού.

   Στις  26 Οκτωβρίου ανήμερα της γιορτής του Αγίου Δημητρίου υπογράφηκε το 
πρωτόκολλο της παράδοσης της Θεσσαλονίκης και του Τουρκικού Στρατού.



   Το πρωί της 27ης Οκτωβρίου εισήλθαν στην Θεσσαλονίκη δύο τάγματα ευζώνων και 
ύψωσαν την ελληνική σημαία στο Διοικητήριο.

   Στις 11 το πρωί της 28ης Οκτωβρίου 1912 ο Κωνσταντίνος εισήλθε με το επιτελείο 
του στη Θεσσαλονίκη και  το  μεσημέρι  τελέστηκε δοξολογία  στον ναό του Αγίου 
Μηνά.

   Στις 29 Οκτωβρίου ήταν η σειρά του βασιλιά Γεωργίου Α΄ να εισέλθει στην πόλη 
και  να επισημοποιήσει  την απελευθέρωση της.  Έγινε  δεκτοί  με  ενθουσιασμό από 
τους κατοίκους της. 

   Ένας αιώνας συμπληρώνεται από την ημέρα που ο ελληνικός στρατός έμπαινε 
θριαμβευτής  στη  Θεσσαλονίκη,  αποκαθιστώντας  στον  εθνικό  κορμό  τη  “ 
συμβασιλεύσουσα του Γένους “.

   Αυτό το έπος γιορτάζεται 100 χρόνια μετά. Για να μην ξεχάσουμε αυτούς που το 
δημιούργησαν. Και για να δούμε τι μπορούμε να επιτύχουμε ως λαός!

   Σε μια περίοδο κατήφειας και εσωστρέφειας η επέτειος της  απελευθέρωσης της 
Θεσσαλονίκης μας  υπενθυμίζει  το μεγαλείο του ελληνισμού όταν είναι  ενωμένος. 
Αποδεικνύει τις αντοχές του έθνους μας που είναι ανεξάντλητες!
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