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Οη πξώηεο δεθαεηίεο ηνπ 20νύ αηώλα πξνκελύνληαλ γηα

ηα Βαιθάληα ηαξαγκέλεο.

Η καθξαίσλε ζπλύπαξμε δηαθνξεηηθώλ εζλνηήησλ,

γισζζώλ, ζξεζθεηώλ έδηλε κηα ηδηαίηεξε νμύηεηα ζην

πξόβιεκα ηεο δηαλνκήο ησλ εδαθώλ, κεηά ηε

δηαθαηλόκελε πιένλ αδπλακία ηεο Οζσκαληθήο Σνπξθίαο

λα δηαηεξήζεη ηελ θπξηαξρία ηεο ζηελ πεξηνρή.

Σν πξννίκην ηεο απειεπζέξσζεο ησλ εξξώλ βξίζθεηαη

ζηελ απόθαζε ησλ Βαιθαληθώλ ιαώλ –Διιήλσλ,

έξβσλ, Μαπξνβνπλίσλ, Βνπιγάξσλ- λα απνδηώμνπλ

ηνλ θνηλό θαηαθηεηή ηνπο, ηνπο Οζσκαλνύο, νη νπνίνη

θαηέιαβαλ ηελ πόιε από ηηο 19 επηεκβξίνπ ηνπ έηνπο

1383.
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Από ηελ πεξίνδν αθόκε ηνπ Μαθεδνληθνύ Αγώλα νη

έξξεο απνηέιεζαλ ζπνπδαίν θέληξν ηεο

αληηβνπιγαξηθήο εμαξρηθήο πξνπαγάλδαο.

πνπδαία ζηάζεθε ε εζληθή πξνζθνξά ηνπ

κνπζηθνγπκλαζηηθνύ πιιόγνπ «Οξθέαο» πνπ ηδξύζεθε

ηνλ Αύγνπζην ηνπ 1905.

Το θηήρηο ηοσ «Ορθέα».
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ηελ πόιε ησλ εξξώλ, κε ηε βνήζεηα ηνπ

ειιεληθνύ Πξνμελείνπ, νξγαλώζεθε αξρηθώο ν

ακπληηθόο αγώλαο θαη ζηε ζπλέρεηα ν επηζεηηθόο

ελάληηα ζηνπο έλνπινπο βνπιγαξνθνκηηαηδήδεο.

Σα αληαξηηθά ζώκαηα από εγρώξηνπο άλδξεο θαη

αξρεγνύο αλέιαβαλ απηό ην ξόιν, ρύλνληαο ην

αίκα ηνπο.

Σερραίοη Μαθεδολοκάτοη.
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Χαξαθηεξηζηηθό είλαη ην παξάδεηγκα ηνπ Μεηξνύζε

Γθνγθαιάθε (ή Καπεηάλ Μεηξνύζε), πνπ

νρπξσκέλνο ζην θακπαλαξηό ηνπ λανύ ηεο

Δπαγγειίζηξηαο ζηε ζπλνηθία Κάησ Κακελίθηα,

πνιέκεζε γελλαία νιόθιεξε ηελ εκέξα (14 Ινπιίνπ

1907) ελαληίνλ 3.000 Σνύξθσλ ζηξαηησηώλ θαη

ζπζηάζηεθε εξσηθά.

Η προηοκή ηοσ Καπεηάλ Μεηρούζε

ζηης Σέρρες.
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Σν 1912 νη ελσκέλεο Βαιθαληθέο δπλάκεηο, παξά

ηηο έληνλεο αληηδειίεο, επέδσζαλ ζηελ ηνπξθηθή

θπβέξλεζε έλα κλεκόλην κε ην νπνίν δεηνύζαλ

ηελ εηζαγσγή κεηαξξπζκίζεσλ ζην εζσηεξηθό

ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο.

Η αλακελόκελε αξλεηηθή αληίδξαζε ηεο Πύιεο

νδήγεζε ζηελ θήξπμε ηνπ πξώηνπ βαιθαληθνύ

πνιέκνπ ζηηο αξρέο Οθησβξίνπ ηνπ 1912.
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Με ηελ θήξπμε ηνπ πξώηνπ Βαιθαληθνύ πνιέκνπ νη
βόξεηνη γείηνλέο καο, πεξλώληαο ηα βνπιγαξηθά
ζύλνξα, μερύζεθαλ ζην ζεξξατθό θάκπν θαη
άξπαμαλ ηελ επθαηξία κε αξρεγό ηνλ αξρηθνκηηαηδή
Σζαγθώθ λα θαηαιάβνπλ ζηηο 24 Οθησβξίνπ ηνπ
1912 σο ςεπδνειεπζεξσηέο ηελ πόιε ησλ εξξώλ,
κεηά ηελ ακαρεηί εγθαηάιεηςή ηεο από ηνλ ηνπξθηθό
ζηξαηό.

Από ηελ εκέξα απηή απέβαιαλ ην έλδπκα ηεο
ζπκκαρηθήο ιπθνθηιίαο θαη κε δηνηθεηή ηεο θξνπξάο
ην Βνύιγαξν Βνύιθσθ πξνρώξεζαλ γηα έλα
νθηάκελν σο λένη θαηαθηεηέο ζε εθβνπιγαξηζκό ηνπ
ειιεληθνύ πιεζπζκνύ, ρξεζηκνπνηώληαο βίαηεο
κεζόδνπο κε ζπιιήςεηο θαη θπιαθίζεηο πξνθξίησλ θαη
άιισλ πνιηηώλ, μπινδαξκνύο, ιεζηείεο, θαζώο θαη
απαγόξεπζε ηεο θπθινθνξίαο.
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Παξόιν απηά ζπγθξνηήζεθε, κε ππόδεημε ηνπ
Μεηξνπνιίηε Απόζηνινπ Χξηζηνδνύινπ, έλνπιε
πνιηηνθπιαθή από ρξηζηηαλνύο θαη κνπζνπικάλνπο ζε κηα
πξνζπάζεηα λα πξνζηαηεπζεί ε πόιε.

Ο Μεηροποιίηες Σερρώλ Απόζηοιος.
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Μέζα ζηνλ Ινύλην ηνπ 1913 ηα Βνπιγαξηθά ζηξαηεύκαηα
πξνζέβαιαλ ηηο ειιεληθέο θαη ζεξβηθέο πξνθπιαθέο ζηε Γεπγειή θαη
ηε Νηγξίηα.

Ο Β΄ Βαιθαληθόο πόιεκνο κε ζπκκάρνπο ηνπο Έιιελεο θαη έξβνπο
θαηά ησλ Βoπιγάξσλ είρε ήδε αξρίζεη.

Ο ειιεληθόο ζηξαηόο θαηέιαβε ην Κηιθίο, ην Λαραλά, ηε Γντξάλε (19-
22 Ινπλίνπ) θαη βάδηζε πξνο ην ηξπκόλα. Οη Βνύιγαξνη αλαηίλαμαλ
ηηο γέθπξεο ηνπ πνηακνύ θαη ππνρώξεζαλ.

Η κάτε ζηο Γεκίρ Ιζάρ

(Σηδερόθαζηρο).



ηηο 28 Ινπλίνπ 1913 θαη ύζηεξα από έλα θνβεξό

δεθαήκεξν θξηθαιενηήησλ, πνπ είραλ

ππξνδνηεζεί από ηηο ληθεθόξεο λίθεο ηνπ

ειιεληθνύ ζηξαηνύ κε αξρηζηξάηεγν ηνλ ηόηε

δηάδνρν Κσλζηαληίλν, παληθόβιεηνη νη

Βνύιγαξνη παξαδίδνπλ ην θεληξηθό ηκήκα ηεο

πόιεο ζηηο θιόγεο κε εκπξεζηηθέο βόκβεο θαη

δνρεία πεηξειαίνπ.
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Η γεληθή ππξπόιεζε άξρηζε ζηηο 2 κ.κ. κε πξνκειεηεκέλν

ζρέδην. Η θσηηά θαηέθαςε ην κεγαιύηεξν κέξνο (ζρεδόλ ηα

¾) ηεο πόιεο, 1.000 θαηαζηήκαηα θαη 4.050 θαηνηθίεο ζε

ζύλνιν 6.000. Χξηζηηαληθνί λανί, αλάκεζά ηνπο θαη ν

βπδαληηλόο λαόο ησλ Αγίσλ Θενδώξσλ, θαηαθάεθαλ. Οκνίσο

θαη Κεληξηθή Αζηηθή ρνιή θαη 5 άιιεο ηεηξαηάμηεο ρνιέο, ην

θεληξηθό Νεπηαγσγείν, ην Οηθνηξνθείν θαη ην Ννζνθνκείν.

Πεξηζζόηεξνη από 100 θάηνηθνη, γέξνληεο θαη αζζελείο

θπξίσο, θάεθαλ δσληαλνί.

Τα ερείπηα ηες

πσρποιεκέλες πόιες

ηωλ Σερρώλ.
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ηηο 2 ην κεζεκέξη ηεο ίδηαο εκέξαο, όηαλ πηα είρε νινθιεξσζεί ε
ιεειαζία θαη ν εκπξεζκόο ηεο πόιεο, ν βνπιγαξηθόο ζηξαηόο πήξε
μαλά ην δξόκν πξνο ην βνξξά. Καηά ηελ ππνρώξεζή ηνπο
πξνρώξεζαλ ζε εθηέιεζε πνιιώλ νκήξσλ πνιηηώλ πνπ ηνπο
νδεγνύζαλ αλαγθαζηηθά πξνο ηελ παηξίδα ηνπο.

Δθηέιεζε Σερραίοσ οκήροσ Γεκοζηεύκαηα εθεκερίδωλ ηες

από ηοσς Βοσιγάροσς ζηο Ληκπούλοβο. εποτής.
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Σελ επόκελε, 29 Ινπλίνπ, ν ειιεληθόο ζηξαηόο ηεο 7εο

Μεξαξρίαο, κε επηθεθαιή ην ζπληαγκαηάξρε

Ναπνιένληα σηήιε, θαηαιάκβαλε επίζεκα ηελ πόιε.

Έηζη, κε ηε ληθεθόξν είζνδν ησλ ειιεληθώλ

απειεπζεξσηηθώλ ζηξαηεπκάησλ, ζηηο 29 Ινπλίνπ ηνπ

1913 ε καξηπξηθή Μαθεδνληθή πόιε, κεηά από 530

ρξόληα πηθξήο ζθιαβηάο, έβιεπε επηηέινπο ην θσο ηεο

ειεπζεξίαο.

Η είζοδος ηοσ ειιεληθού ζηραηού

ζηελ πόιε ηωλ Σερρώλ.
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Σν 1913 ππνγξάθηεθε ε ζπλζήθε ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ, ζύκθσλα κε
ηελ νπνία ε Αλαηνιηθή Μαθεδνλία κέρξη θαη ηελ Καβάια
πεξηεξρόηαλ ζηελ θπξηαξρία ησλ Διιήλσλ.

Χαηδή-Μπεειίθ (ζεκ. Βσρώλεηα).

Ο πρωζσποσργός Διεσζέρηος

Βεληδέιος κε ηο βαζηιηά Κωλζηαληίλο

ζηο ειιεληθό Σηραηεγείο πρηλ ηελ

σπογραθή ηες ζσλζήθες ηοσ

Βοσθοσρεζηίοσ .

Η αλαγέλλεζε ηεο πνιπηάξαρεο δσήο ηεο πνιηηείαο κέζα από ηηο
ζηάρηεο πξνβιεπόηαλ δύζθνιε. Οη θάηνηθνί ηεο είραλ λα
αληηκεησπίζνπλ θαη άιια δεηλά, κέρξη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο
πιήξνπο εξεκίαο.
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