


 Η οθωμανική κυριαρχία στη Θεσσαλονίκη είχε 
ξεκινήσει ήδη από το 1387. Ωστόσο, σταμάτησε 
προσωρινά το 1402, με την ήττα των Τούρκων στη Μάχη 
της Άγκυρας. 

 Το 1422 οι Οθωμανοί επιχείρησαν να επιτεθούν  εκ νέου 
στη Θεσσαλονίκη με στόχο την ανακατάληψή της. 

 Αδύναμος να αντιμετωπίσει την οθωμανική απειλή, ο 
αυτοκράτορας Ανδρόνικος Παλαιολόγος, απηύθυνε 
έκκληση βοήθειας προς τους Βενετούς. Τον Σεπτέμβριο 
του 1423 και παρά την εναντίωση της Εκκλησίας, ο 
Βενετικός στρατός μπήκε στην πόλη και ανέλαβε την 
άμυνα και τη διοίκησή της.



 Η επταετής κατοχή από τα στρατεύματα της 
Γαληνοτάτης Δημοκρατίας υπήρξε ουσιαστικά 
περίοδος παρακμής για την πόλη. Ο ναυτικός και 
επίγειος αποκλεισμός της από τους Οθωμανούς 
σήμανε την οικονομική της εξασθένηση, που σε 
συνδυασμό με τη δυναστική συμπεριφορά των Βενετών 
ενέτειναν  τη λαϊκή δυσαρέσκεια.





 Τον Μάρτιο του 1430, ο Μουράτ Β’ ήταν πλέον 
αποφασισμένος για την πολιορκία της πόλης.

 Ακολούθησε επιστράτευση. Θεσσαλονικείς και Βενετοί 
στρατιώτες έλαβαν θέση πάνω στα τείχη και 
συνειδητοποίησαν την πενιχρή κατάσταση της άμυνάς 
τους. Σε κάθε δύο ή τρεις επάλξεις αντιστοιχούσε ένας 
στρατιώτης, ενώ οι περισσότεροι ήταν άοπλοι και 
ανέτοιμοι για πόλεμο. Την ίδια στιγμή, οι φήμες πως οι 
άνδρες του Μουράτ Β’ άγγιζαν τις 200.000, έριχναν 
ακόμη περισσότερο το ηθικό των πολιτών, όσο και αν 
πολλοί θεώρησαν τον αριθμό υπερβολικό.





 Το ξημέρωμα της 26ης Μαρτίου 1430, οι Οθωμανοί 
ξεκίνησαν την επίθεσή. Πρώτος στόχος ήταν η 
ανατολική πλευρά των τειχών που ήταν 
κακοδιατηρημένη. 

 Στη φαρέτρα των Οθωμανών κυριαρχούσαν η «σκευή», 
τα βέλη και τα κανόνια. Η «σκευή» ήταν ένα μικρό 
μηχάνημα βολής για τη συντριβή των ξύλινων 
διαφραγμάτων που είχαν στηθεί ανάμεσα στις επάλξεις.





 Λέγεται ότι παρά την αριθμητική υπεροχή των 
Οθωμανών, η αντίσταση των πολιορκούμενων διήρκεσε 
τρεις ολόκληρες ημέρες. 

 Ωστόσο, την τέταρτη μέρα η Θεσσαλονίκη «έπεσε». Η 
σφοδρότητα της επίθεσης δεν άφησε άλλη επιλογή. Οι 
περιγραφές κάνουν λόγο για ένα πανικόβλητο πλήθος 
που έτρεχε να γλιτώσει από βέβαιο θάνατο.



 Την τέταρτη μέρα της άλωσης, ο Μουράτ Β’ βάδισε 
νικητής στους δρόμους της Θεσσαλονίκης.

 Επισκέφτηκε τον Ιερό Ναό Παναγίας Αχειροποιήτου 
και διέταξε να γίνει τζαμί. Ήταν το πρώτο τζαμί της 
πόλης.





 Οι λεηλασίες σπιτιών, δημόσιων κτηρίων και τοπικών 
μνημείων κράτησαν τρεις μέρες. 

 O ναός του Αγίου Δημητρίου υπέστη σοβαρές 
καταστροφές από στρατιώτες που έψαχναν 
κρυμμένους θησαυρούς. 

 Πάνω από 7.000 κάτοικοι συνελήφθησαν για να 
πουληθούν στα σκλαβοπάζαρα.



 Στην πολιορκημένη Θεσσαλονίκη είχαν μείνει μόλις 
2.000 κάτοικοι, οι περισσότεροι από τους οποίους 
ασπάστηκαν το Ισλάμ. 

 Ο Σουλτάνος διέταξε την παύση των καταστροφών και 
επιχείρησε την επανακατοίκηση της πόλης, 
εξαγοράζοντας πολλούς αιχμαλώτους και 
εγκαθιστώντας τους στη Θεσσαλονίκη.







 Καθώς ο μουσουλμανικός πληθυσμός αύξανε, 
σταδιακά διάφορες εκκλησίες μετατρέπονταν σε 
τζαμιά, μεταξύ των οποίων ο Άγ. Δημήτριος, Άγ. 
Παντελεήμων, Αγία Αικατερίνη, Αγ. Σοφία και η 
Ροτόντα. Επίσης ιδρύθηκαν τεκέδες (ενδιαιτήματα των 
δερβίσηδων) και λουτρά.



 Στα πρώτα χρόνια της τουρκοκρατίας, η Θεσσαλονίκη 
έχει ελάχιστο πληθυσμό. Οι περισσότεροι από τους 
κατοίκους της, προ και μετά την άλωση από τους 
Τούρκους, σκόρπισαν στα γύρω βουνά, όπου ιδρύθηκαν 
νέοι οικισμοί από πρόσφυγες της πόλης. 

 Η κατάσταση αυτή θορυβεί τον Μουράτ, ο οποίος 
αποφασίζει να την εποικίσει με Τούρκους. Έτσι δυο 
χρόνια μετά την άλωσή της, προβαίνει στην πρώτη 
απογραφή και την κατάσχεση μοναστηριών και 
εκκλησιών, καθώς και των σπιτιών των παρόντων και 
των απόντων. Από τους σημαντικούς χριστιανικούς 
ναούς, μόνο τέσσερις οι λεγόμενοι καθολικοί, έμειναν 
στα χέρια των Χριστιανών. 



 Οι έποικοι καταλαμβάνουν αδιάκριτα σπίτια, ακόμα και 
εκκλησίες και με τη βάρβαρη συμπεριφορά τους 
προκάλεσαν αναστάτωση στην πόλη. 

 Οι Γιουρούκοι από τα Γιαννιτσά πιθανότατα 
εγκαταστάθηκαν στις πάνω συνοικίες. Ίσως ορισμένοι 
εγκαταστάθηκαν και στην περιοχή της Εγνατίας, όπου 
βρισκόταν το Burmali Cami και η τουρκική συνοικία 
τον 16ο αιώνα ονομαζόταν Yenice.



 Κατά τη διάρκεια του 15ου αιώνα η Θεσσαλονίκη 
δέχθηκε αλεπάλληλα κύματα Εβραίων προσφύγων, που 
κατέφυγαν στην οθωμανική αυτοκρατορία διωγμένοι 
από τη χριστιανική Δύση. Είναι οι γνωστοί "Ασκεναζίμ", 
Εβραίοι της Ουγγαρίας, Γερμανίας και Βαυαρίας, και οι 
"Σεφαρδίμ", κύρια προερχόμενοι από την Ισπανία. 

 Με τον ερχομό και την εγκατάσταση των Εβραίων στην 
πόλη δημιουργήθηκε μία αξιόλογη και δραστήρια 
κοινότητα, που συνέβαλλε ουσιαστικά στην ανάπτυξη 
του εμπορίου και της ναυτιλίας της Θεσσαλονίκης.





 Πολλές τότε συνοικίες, με καθαρά ελληνικό χαρακτήρα 
δημιουργήθηκαν (ή διατηρήθηκαν) στην πόλη, κυρίως 
γύρω από μικρές και ταπεινές εκκλησίες και μικρά 
μοναστήρια που έμειναν στα χέρια των χριστιανών 
(Αγιος Μηνάς, Αγία Θεοδώρα, Γρηγόριος Παλαμάς, 
Νέα Παναγία, Παναγία Δέξια, Υπαπαντή, Άγιος 
Κωνσταντίνος, Αγιος Αθανάσιος, Λαγουδιανή, Μονή 
Βλατάδων κ.ά.).

 Βαθμιαία όμως η πόλη συνέρχεται από το πλήγμα. 
Γίνεται πολυάνθρωπη και ανθηρό λιμάνι της 
Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Πολλοί περιηγητές του 
15ου και 16ου αιώνα μιλούν με θαυμασμό στις 
ταξιδιωτικές τους εντυπώσεις για τη Θεσσαλονίκη 





 Μέσα σε όλο αυτό το "πολυεθνικό μωσαϊκό" οι Έλληνες 
δεν παύουν να αντιστέκονται και να διψάνε για 
ελευθερία. Έτσι στις 21 Μαρτίου 1544 καίγεται στην 
πυρά ο Μιχαήλ εξ Αγράφων, που ήταν εγκατεστημένος 
στη Θεσσαλονίκη, νεομάρτυρας της Εκκλησίας μας. 

 Ακολουθεί στις 6 Ιουλίου 1566 ο εικοσιδυάχρονος τότε 
Κύριλλος στην πλατεία Ιπποδρομίου ακριβώς έξω από 
την Εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. 
Παράλληλα άλλοι Χριστιανοί με την προβολή του 
ασκητικού τους παραδείγματος, με το κήρυγμα και την 
οσιότητά τους, ανανέωσαν τη διδασκαλία του 
Χριστιανισμού. 







 Το 17ο αιώνα η Θεσσαλονίκη είναι μία 
πυκνοκατοικημένη πόλη. Είναι έδρα του Τούρκου 
"σαντζάκ-μπέη", καθώς και έδρα "μολλά", δηλαδή 
ανώτατου Τούρκου ερμηνευτή των νόμων και ανώτατου 
δικαστή. 

 Στην πόλη υπάρχει, ακόμα, ανώτατος Τούρκος 
στρατιωτικός διοικητής ("κεχαγιά-γερί") και πολύς 
στρατός, γεγονός που απέκλειε κάθε σκέψη για 
ξεσηκωμό των υπόδουλων κατά των δυναστών τους.
Baptiste, Souciet, Felix-Beaujour αργότερα





 Ο Τούρκος περιηγητής του 17ου αιώνα Εβλιά Τσελεπή 
άφησε στο "Οδοιπορικό" του πολλές και ανεκτίμητες 
πληροφορίες για τη Θεσσαλονίκη και τη γύρω περιοχή 
αυτής της περιόδου. Η περιγραφή του για την πόλη είναι 
πραγματικά συναρπαστική, καθώς ο περιηγητής 
εντυπωσιάζεται από τα πολλά "χαμάμια" (λουτρά), τα 
"ταρσιά" (αγορές), τους "μποζαχανέδες" (αναψυκτήρια) της 
πόλης κ.ά. 

 Ακόμα βλέπει με θαυμασμό τα μεγάλα λιθόκτιστα 
πολυόροφα "σεράγια" (αρχοντόσπιτα), τις υπέροχες αυλές 
και τους κατάφυτους κήπους της πόλης. Ανάλογες είναι οι 
περιγραφές και του άλλου Τούρκου περιηγητή του ίδιου 
αιώνα Χατζή-Κάλφα, καθώς και των Ευρωπαίων 
περιηγητών R. de Dreux, Brown, Covel, Paul Lucas, P. Jean 



 Μετά την ήττα του στρατού του Μωάμεθ Δ΄ στην 
πολιορκία της Βιέννης από τους Πολωνούς και 
Γερμανούς (1683), άρχισε ουσιαστικά η παρακμή της 
οθωμανικής αυτοκρατορίας, ενώ παράλληλα 
παρουσιάζεται μία αφύπνιση των λαών της 
Βαλκανικής. 

 Όμως η καταπίεση των Τούρκων αυξάνεται, ιδιαίτερα 
στη Μακεδονία, που αποτελούσε το χώρο διέλευσης 
όλων των στρατευμάτων των Οθωμανών που 
κατευθύνονταν προς τα μέτωπα ή προς τις 
επαναστατημένες -σε λίγο-περιοχές. 

 Μέσα σε αυτή την πραγματικότητα, οι υπόδουλοι 
υποφέρουν τα πάνδεινα από τις δυσβάσταχτες 
φορολογίες ("avariz"), τις κακουχίες, τους 
εξευτελισμούς και τις στερήσεις





 Το 1712 μάλιστα ξέσπασε φοβερός λοιμός στη 
Θεσσαλονίκη, που ήταν συνέπεια των κακών συνθηκών 
διαβίωσης των κατοίκων. Μόνο το 1713 πέθαναν στην 
πόλη πάνω από 8.000 άτομα από το φοβερό αυτό 
λοιμό. 

 Λίγο αργότερα, το 1720, οι Θεσσαλονικείς 
ξεσηκώνονται κατά της τουρκικής διοίκησης με 
αφορμή την έλλειψη σταριού για ψωμί. Το ίδιο 
επαναλήφθηκε και αργότερα, στα χρόνια 1753, 1758 και 
1789.



 Η Θεσσαλονίκη του 18ου αιώνα, σύμφωνα με 
περιγραφές περιηγητών, ήταν κτισμένη μέσα στο χώρο 
που όριζαν τα βυζαντινά της Τείχη, που μεγάλο τμήμα 
τους σώζεται και σήμερα σε καλή κατάσταση. 

 Στη γύρω περιοχή δεν είχαν δημιουργηθεί ακόμα 
συνοικίες ή οικισμοί και προάστια. Στην πόλη υπήρχαν 
4 μεγάλοι πύργοι. Δύο από τους πύργους αυτούς, ένας 
κυκλικός και ένας τετράγωνος, βρίσκονταν στο νότιο 
τμήμα των τειχών. Ο πρώτος είναι ο σημερινός Λευκός 
Πύργος. 

 Οι κάτοικοι της πόλης φτάνουν τις 40.000 περίπου 
(Έλληνες, Τούρκοι και Εβραίοι)



 Τον πρώτο χρόνο του εθνικού ξεσηκωμού, το 1821, πάνω 
από 3.000 Ελληνες, ιδίως γυναικόπαιδα και γέροντες 
σφαγιάστηκαν στη Θεσσαλονίκη.

 Οι πτυχές του εθνικού δράματος στην πόλη ξεχάστηκαν 
και παραμένουν σχεδόν άγνωστες. 

 Με την έκρηξη της επανάστασης στη Χαλκιδική την 
άνοιξη του 1821, η Θεσσαλονίκη μεταβάλλεται σε 
απέραντο σφαγείο υπόπτων και αμάχων.

 Η κινητοποίηση και ο πατριωτικός ενθουσιασμός 
συνείχε την πόλη πολύ πριν από την έναρξη της 
επανάστασης.



 Ο αναβρασμός και οι επαναστατικές ζυμώσεις των 
Θεσσαλονικιών έγιναν αντιληπτές από τους Τούρκους που 
παρακολουθούσαν κάθε κίνηση των ύποπτων ραγιάδων. Οι 
τουρκικές αρχές μάλιστα κάλεσαν τον τοποτηρητή 
μητροπολίτη Θεσσαλονίκης επίσκοπο Κίτρους Μελέτιο και 
του έκαναν συστάσεις να χειραγωγήσει το ποίμνιό του και να 
υπακούει στις τουρκικές διαταγές. 

 Οι κάτοικοι όμως δεν συμμορφώθηκαν στις υποδείξεις των 
Τούρκων και για ασήμαντη αφορμή κλείνονταν στις 
φυλακές του «Κανλή Κουλέ», τον Πύργο του Αίματος, όπως 
ονομαζόταν τότε ο Λευκός Πύργος που χρησίμευε ως 
σκληρή φυλακή. 

 Οι Τούρκοι αγρίεψαν περισσότερο όταν συνέλαβαν έναν 
παπά, τον Ανανία Μαρκόπουλο, να μεταφέρει πάνω του 
επαναστατικά έγγραφα, γεγονός που επιβεβαίωσε τις 
υποψίες των Τούρκων ότι προετοιμάζεται εξέγερση κατά του 
σουλτάνου. Έγιναν και άλλες συλλήψεις και πέντε 
τουλάχιστο άτομα που κατηγορήθηκαν ως συνεργοί στα 
επαναστατικά σχέδια, θανατώθηκαν.



 Στις 17 Μαΐου του 1821, κηρύχθηκε η επανάσταση 
στην Μακεδονία, ενώ ο Εμμανουήλ Παππάς 
ανακηρύχθηκε "αρχηγός και υπερασπιστής της Μακεδονίας".
Αφού εγκατέστησε το αρχηγείο του στο Άγιο Όρος, με τους 
2.500 άνδρες του, ανέλαβε δράση με παράλληλες εξεγέρσεις 
στην Κασσάνδρα, την Ορμύλια, τη Σιθωνία και τα 
Μαντεμοχώρια. 

 Τον Ιούνιο του 1821, σε συνεργασία με τον καπετάν Χάψα, 
οπλαρχηγό της Δυτικής Χαλκιδικής, πετυχαίνουν 
σημαντικές επιτυχίες κατά των Τούρκων στα Στάγειρα και 
στον Σταυρό, ενώ καταλαμβάνουν και την Ιερισσό. Με τις 
πρώτες νίκες των επαναστατών, ο αγώνας γενικεύεται σε όλα 
τα χωριά της Χαλκιδικής, ενώ επαναστατούν και όλα 
τα μοναστήρια του Αγίου Όρους.





 Στο αντίπαλο στρατόπεδο ο Μπαϊράμ πασάς, που είχε 
συγκεντρώσει ισχυρή δύναμη από την ανατολική 
Θράκη και την Καλλίπολη για την καταστολή της 
επανάστασης στη νότια Ελλάδα, σπεύδει προς βοήθεια, 
ύστερα και από εντολή του Σουλτάνου, που του μήνυε  
να παραμείνει στην Μακεδονία για όσο καιρό χρειαστεί. 
Στα μέσα Ιουνίου του 1821 ο Μπαϊράμ πασάς, με 23.000 
άνδρες, χτύπησε το σώμα του Εμμανουήλ Παπά 
στα στενά της Ρεντίνας και μετά από αρκετές ώρες 
μάχης, το απώθησε. Ο Παπάς μέσω των βουνών 
κατέφυγε στον Πολύγυρο, ενώ το τουρκικό ιππικό 
(3.000 άνδρες) με απηνή καταδίωξη εξολόθρευσε την 
οπισθοφυλακή του. 





 Στη συνέχεια ο Μπαϊράμ πασάς μετέβη στη Θεσσαλονίκη, 
όπου κήρυξε γενική επιστράτευση. Συγκεντρώθηκε μια 
εντυπωσιακή δύναμη 30.000 πεζών και 5.000 ιππέων. 
Επόμενος στόχος των Τούρκων ήταν τα Βασιλικά. Οι 
επαναστάτες επιχείρησαν να εκκενώσουν την κωμόπολη από 
τα γυναικόπαιδα, ωστόσο ο Αχμέτ μπέης των Γενιτσών 
πρόλαβε την κίνηση τους. Εισβάλλοντας στα Βασιλικά τα 
πυρπόλησε και έσφαξε τον πληθυσμό. 

 Ο καπετάν Χάψας με 200 μόλις άνδρες επεδίωξε να 
οργανώσει γραμμή άμυνας μπροστά στον προελαύνοντα 
Μπαϊράμ πασά, έξω από τα Βασιλικά. Ύστερα από 
σκληρότατη σύγκρουση οι επαναστάτες κάμφθηκαν. Εξήντα 
δύο από αυτούς, μεταξύ των οποίων ήταν και ο καπετάν 
Χάψας, έπεσαν στο πεδίο της μάχης. Σε εκατοντάδες 
ανήλθαν οι απώλειες των Τούρκων, με ορισμένες πηγές να 
αναφέρουν πως οι απώλειές τους ήταν πάνω από 500 
άντρες.Με την κατάρρευση του μετώπου, η κεντρική 
Χαλκιδική παραδόθηκε στο εκδικητικό μένος των Τούρκων 
οι οποίοι πυρπολούσαν και έσφαζαν χωρίς καμία διάκριση.







 Οι διασωθείσες επαναστατικές δυνάμεις κατέφυγαν στις 
χερσονήσους της Κασσάνδρας, της Σιθωνίας και του Αγίου 
Όρους. Ο Παπάς μετέβη στην Κασσάνδρα και οχύρωσε τη 
διώρυγα της Ποτίδαιας, που χώριζε την Κασσάνδρα από την 
υπόλοιπη Χαλκιδική. 

 Οι Τούρκοι, στις αρχές Ιουλίου, πραγματοποίησαν ισχυρή 
επίθεση όπου τελικά κατάφεραν και πέρασαν τη διώρυγα, 
ωστόσο οι επαναστάτες με ελιγμό, απέκλεισαν ξανά την 
διώρυγα. 

 Τότε, οι Τούρκοι καταλήφθηκαν από πανικό και 
οδηγήθηκαν σε άτακτη φυγή. Πίσω τους άφησαν 500 
νεκρούς, επτά σημαίες και άφθονα κιβώτια με πυρομαχικά. 
Επίσης κατέφθασαν 11 Ψαριανά πλοία τα οποία έπληξαν με 
τα πυροβόλα τους το εχθρικό στρατόπεδο και άφησαν 
πολεμοφόδια. Παρά τις θεαματικές αυτές επιτυχίες, ο 
Παπάς δεν έτρεφε αυταπάτες. Οι δυνάμεις του, 
αποκομμένες από τις υπόλοιπες επαναστατικές εστίες, 
απαιτούσαν συνεχή ροή μεγάλου όγκου εφοδίων.



 Με την έλευση του φθινοπώρου, η κατάσταση στην 
Κασσάνδρα εκτραχυνόταν. Ο Παπάς, προέτρεψε τους 
αμάχους που είχαν βρει καταφύγιο στην χερσόνησο, από την 
κεντρική Χαλκιδική, να εγκαταλείψουν την Κασσάνδρα. Με 
κάθε δυνατό μέσο, πάνω από 200 οικογένειες, 
απομακρύνθηκαν για τα νησιά Λήμνο, Σκύρο και Σκόπελο.

 Ωστόσο, η θέση των επαναστατών ήταν δύσκολη. Πείνα και 
επιδημίες ταλαιπωρούσαν τους μαχητές. Ο Παπάς έγραψε 
προσωπικές του επιστολές απευθυνόμενες στον Δημήτριο 
Υψηλάντη και στους προύχοντες της Ύδρας και 
των Σπετσών, επικαλούμενος παροχή πολεμοφοδίων, 
αντρών και τροφίμων. Σε απάντησή του ο Υψηλάντης του 
εξηγούσεότι δεν υπήρχαν πολλά διαθέσιμα εφόδια και  του 
συνιστούσε υπομονή. Ήταν προφανές ότι η Κασσάνδρα 
βρισκόταν στο έλεος των Τούρκων. Ανάλογη ήταν η 
κατάσταση που επικρατούσε στο Άγιο Όρος.
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 Παράλληλα, οι Τούρκοι επειγόταν να ξεκαθαριστεί η 
κατάσταση στη Μακεδονία, ώστε να μπορούν να 
διέρχονται απερίσπαστα τα στρατεύματα τους με 
κατεύθυνση τις κύριες επαναστατικές εστίες 
της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου. 

 Στις 30 Οκτωβρίου 1821 οι Τούρκοι επιτέθηκαν και 
διέσπασαν την οχύρωση της Ποτίδαιας με αποτέλεσμα 
την πτώση της Κασσάνδρας. Λίγο καιρό μετά 
παραδόθηκε και η Σιθωνία. Ο Εμμανουήλ Παπάς μόλις 
και μετά βίας διέφυγε στο Άγιο Όρος. Η κατάσταση 
εκεί δεν ήταν καλύτερη. Οι ηγούμενοι αρνήθηκαν να 
συνεχίσουν τον αγώνα και επιθυμούσαν να 
διαπραγματευθούν. 



 Ο Εμμανουήλ Παπάς, απογοητευμένος, αποφάσισε να 
αναχωρήσει για την Ύδρα με το ίδιο πλοιάριο, με το 
οποίο είχε φτάσει στο Άγιο Όρος στις 23 Μαρτίου του 
1821, αλλά εξαντλημένος από τις κακουχίες του 
πολέμου και από τις συγκινήσεις της τραγικής του 
περιπέτειας, πέθανε από συγκοπή καρδιάς μέσα στο 
πλοιάριο. 

 Η σορός του ήρωα μεταφέρθηκε στην Ύδρα και 
κηδεύτηκε με τιμές αρχιστράτηγου. Το 1927, προς τιμήν 
του ήρωα, η γενέτειρά του Δοβίστα, άλλαξε το όνομά 
της σε Εμμανουήλ Παπάς. Τα λείψανά του 
μεταφέρθηκαν το 1971 και εναποτέθηκαν κάτω από 
τον ανδριάντατου, στην Πλατεία Ελευθερίας 
των Σερρών.





 Η Θεσσαλονίκη ως στρατιωτική και πολιτική έδρα της 
οθωμανικής διοίκησης στη Μακεδονία, αλλά και ως 
μεγάλο αστικό κέντρο των επαναστατημένων Ελλήνων, 
πλήρωσε με χιλιάδες νεκρούς την επανάσταση του 1821 
στη Χαλκιδική και γενικότερα στην Κεντρική 
Μακεδονία.

 Η επανάσταση στη Χαλκιδική το Μάιο του 1821 είχε τον 
τραγικό αντίκτυπό της στην πόλη της Θεσσαλονίκης.



 Η επανάσταση στη Χαλκιδική το Μάιο του 1821 είχε τον 
τραγικό αντίκτυπό της στην πόλη της Θεσσαλονίκης. 
Στα δραματικά γεγονότα της διετίας 1821-22, μετά την 
αποτυχημένη επανάσταση της Χαλκιδικής με τον 
Εμμανουήλ Παπά, τον Στάμο Χάψα και άλλους 
οπλαρχηγούς πλήρωσε βαρύ φόρο αίματος, με 
εκτελέσεις και απαγχονισμούς δημογερόντων και 
άγριες σφαγές του άμαχου πληθυσμού. 

 Ο Τούρκος στρατιωτικός διοικητής της πόλης, ο Σερίφ 
Σιντίκ Γιουσούφ πασάς, προκειμένου να αναστείλει 
οποιεσδήποτε επαναστατικές κινήσεις, έκανε αθρόες 
συλλήψεις υπόπτων και πάνω από 400 Έλληνες, μεταξύ 
των οποίων πολλά μέλη της ελληνικής κοινότητας και 
έμποροι, κλείστηκαν στα υπόγεια του τουρκικού 
διοικητηρίου.



 Όταν όμως η επανάσταση στην περιοχή του Πολυγύρου 
χάθηκε από τον έλεγχο των Τούρκων, ο Γιουσούφ 
προέβη σε φοβερές εκτελέσεις. 

 Εκτέλεσε δημόσια τους μισούς από τους 400 ομήρους 
και επέτρεψε στο φανατισμένο τουρκικό όχλο να 
προβεί σε βιαιοπραγίες κατά του άμαχου ελληνικού 
πληθυσμού της πόλης, πολλοί από τις οποίους είχαν 
καταφύγει στις εκκλησιές της πόλης για να σωθούν. 

 Τα φανατισμένα στίφη κατέστρεψαν και λεηλάτησαν 
ό,τι έβρισκαν μπροστά τους ιδίως τα πλούσια ελληνικά 
καταστήματα, βίασαν και έσφαξαν εκατοντάδες 
γυναικόπαιδα.



 Τότε σφαγιάστηκαν και απαγχονίστηκαν αρκετοί 
δημογέροντες, μεγαλέμποροι και άλλα σημαντικά 
πρόσωπα της ελληνικής κοινότητας στην πλατεία 
Αλευραγοράς (Ουν Καπάν), γνωστή σήμερα ως Καπάνι 
και αγορά Βλάλη, αλλά και στην περιοχή της Ροτόντας 
και την πύλη του Βαρδαριού.

 Ανάμεσα στους εκτελεσθέντες ήταν ο Χριστόφορος 
Μπαλάνος, ο Γεώργιος Πάικος, ο Χρήστος Μενεξές, ο 
Αθανάσιος Σκανδαλίδης, ο Κωνσταντίνος Τάττης, ο 
Αναστάσιος Γούναρης, ο Δημήτριος Παππάς, ο 
Γεώργιος Βλάλλης κ.α. 

 Στο Καπάνι εκτελέστηκε και ο επίσκοπος Κίτρους 
Μελέτιος, που ήταν τοποτηρητής της Μητρόπολης, ενώ 
ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Ιωσήφ, που βρισκόταν 
στην Κωνσταντινούπολη εκείνη την περίοδο, βρήκε 
τραγικό θάνατο.



 Το Καπάνι, η αγορά Βλάλη, όπως ήταν περίπου στα χρόνια της 
ελληνικής επανάστασης του 1821 (η φωτογραφία είναι των 
αρχών του 20ού αιώνα). Στο κέντρο του «Ουν καπάν» 
(Αλευραγοράς) οι Τούρκοι κρέμασαν το 1821 τους προκρίτους 
της ελληνικής κοινότητας Θεσσαλονίκης.





 Ένα από τα τραγικά γεγονότα  της εποχής παραμένει 
άγνωστο στη συλλογική μνήμη της πόλης.

 Να πώς περιγράφει ο ιστορικός Απόστολος 
Βακαλόπουλος το δραματικό συμβάν:

 «Τραγικότερα ήταν εκείνα που συνέβησαν μέσα στην 
εκκλησία του Αγίου Αθανασίου. Εκεί, όπως και σλοκε 
άλλες εκκλησίες, είχαν φυλακίσει οι Τούρκοι πολλούς 
Έλληνες. Οι περισσότεροί τους ήταν γριές, γέροι και 
παιδιά. Εκεί μέσα τους άφησαν χωρίς τροφή και νερό. 
Και όταν ύστερα από 40 μέρες άνοιξαν τις πόρτες, 
βρέθηκαν μπρος σ’ ένα φοβερό θέαμα: Καμιά εκατοστή 
πτώματα αποσυνθεμένα και καταφαγωμένα από τα 
ποντίκια ήταν ξαπλωμένα πάνω στις πλάκες. Τέτοια ήταν 
η δυσοσμία σε όλη τη συνοικία, ώστε οι κάτοικοι της 
περιοχής αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν για μερικές 
μέρες από τα σπίτια τους…».
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