


Ανάγνωση εφημερίδας σε δρόμο της Θεσσαλονίκης: ένας 
διαβάζει, δώδεκα παρακολουθούν



•1898: δάσκαλος στη 

δυτική και κεντρική 

Μακεδονία

• 1900: συνεργάτης του  

Ι. Κούσκουρα  

περιοδεύει στην 

επαρχία για τη διάδοση 

βιβλίων δημοτικής 

εκπαίδευσης

• 1903: ανταποκριτής 

για την Αλήθεια και 

τη Νέα Αλήθεια του Ι. 

Κούσκουρα 

•1909-1910: εκδότης 

της δισεβδομαδιαιας 

σατιρικής εφημερίδας 

«Το Βέλος» 

Ο Κωνσταντίνος Βελλίδης



•Η Μονή Βατοπαιδίου 

χορηγεί χρυσές λίρες 

στον Κ. Βελλίδη 

για να τον βοηθήσει  

•να εκδόσει εφημερίδα 

“για την υπηρέτηση 

του εθνικού σκοπού”

• Όρος η χρήση του τίτλου 

“Μακεδονία” 

Η ίδρυση της «Μακεδονίας»



Εκείνη την περίοδο κυκλοφορούν η 

«Νέα Αλήθεια» του Ιωάννη 

Κούσκουρα  (παίζει πρωτεύοντα ρόλο 

στις ενδοκοινοτικές εξελίξεις) και τα 

«Πολιτικά Νέα» του Νίκου Γκαρπολά 

(θεωρείται  υποστηρικτής του 

νεοτουρκικού κόμματος)  

•Η  “Μακεδονία” φιλοδοξεί να 

καλύψει το χώρο μεταξύ  των δύο 

τάσεων

Η“Μακεδονία”



Το πρώτο φύλλο της «Μακεδονίας» κυκλοφορεί στις 10 Ιουλίου 1911 
με πρώτο θέμα την 3η επέτειο από την ανακήρυξη του Τουρκικού Συντάγματος, 

το οποίο χαιρετίζει και τάσσεται υπέρ της φιλελευθεροποίησης
 της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας



Το πρόγραμμα

Το δε πρόγραμμα ημών περιλαμβάνει α) την 
επισταμένην εξέτασην  όλων των ζητημάτων, των 
αναγομένων ειςτε τον πολιτικόν και τον κοινωνικόν 
ημών βίον, γενικών τε και τοπικών, β) τον  έλεγχο της 
πολιτείας εκείνων, εις ους είνε εκάστοτε 
εμπεπιστευμέναι αι τύχαι της κοινής ημών πατρίδος, 
γ) την υποστήριξιν της ενότητος του οθωμανισμού 
δια του υπό των  εκάστοτε κυβερνώντων οφειλομένου 
σεβασμού προς τα δίκαια των διαφόρων εθνοτήτων 
και δια της αυστηράς εφαρμογής υπ'αυτών της 
συνταγματικής ισονομίας και ισοπολιτείας δ) την 
υπεράσπιση των εθνικών και θρησκευτικών ημών 
δικαίων και προνομίων, οσάκις είδωμεν ταύτα 
παραβιαζόμενα είτε εξ εσφαλμένης των πραγμάτων 
και των περιστάσεων αντιλήψεως είτε εκ σωβινισμού 
και εθνικιστικών ιδεών, ε) τον έλεγχο της πολιτείας 
των εθνικών και θρησκευτικών ταγών, στ) τη 
μετάδοσιν ειδήσεων αληθών και εξηκριβωμένων και 
την τήρηση του δημοσίου ενημέρου πάσης της γενικής 
και τοπικής πολιτικής και κοινωνικής κινήσεως.



•Καθημερινή 
4σέλιδη, 6στηλη  
56Χ40 εκ. 
 
• Άρθρα, 
ανταποκρίσεις από 
την Ελλάδα και το 
εξωτερικό, 
χρονογραφήματα, 
ανέκδοτα, εσωτερικές 
ειδήσεις, 
τηλεγραφήματα

•Οι διαφημίσεις στην 
4η σελίδα 

•Πρώτος 
αρχισυντάκτης ο 
Α. Παπαδόπουλος
 
•Αμέσως μετά ο  
22χρονος Β. 
Μεσσολογγίτης 

•Υπεύθυνος 
έκδοσης ο 
έμπορος, 
κουνιάδος του 
Βελλίδη, Γρ. 
Ωρολογάς, 31 ετών 
 



•Ασκεί κριτική στις 
νεοτουρκικές αρχές (εντός 
των ορίων του Συντάγματος)

•Κυρίως στρέφει τα βέλη της 
κατά της δράσης των 
βούλγαρων κομιτατζήδων

•Σε κόντρα με  τη “Νέα 
Αλήθεια” για υποκλοπή 
τηλεγραφημάτων

•Σε κόντρα με το “Φάρο” για 
την κατηγορία ότι 
χρηματίστηκε με 300 φράγκα 
απο το Βουλγαρικό Κομιτάτο

Η «Μακεδονία»



Η «Μακεδονία»
Ανέκδοτο στην 1η 
σελίδα του 1ου φύλλου!

«-Τι εργασία κάνεις 
κατηγορούμενε;

-”Δημοσιογράφος”

-Και από τι ζεις;» 

*****

Δημοσιογράφος: “Ουφ! 
Τι τρομερή ζέστη είν’ 

αυτή! Φούρνος σωστός! 
Δεν λειτουργεί καθόλου 
η σκέψις. Ας γράψω το 

κύριον άρθρον...” 



•Στις 5 Αυγούστου 1912 η 

“Μακεδονία” παύθηκε από τους 

Τούρκους

•Ο Βελλίδης κρύβεται για να διαφύγη 

της σύλληψης και εκδίδει την 

Παμμακεδονική από τις 19Αυγούστου 

έως τις 4 Οκτωβρίου οπότε παύονται 

όλες οι ελληνόφωνες εφημερίδες)



Η «Μακεδονία»

•Στις 26 Οκτωβρίου 
1912  ο ελληνικός 
στρατός μπαίνει στη 
Θεσσαλονίκη

•Στις 28 Οκτωβρίου η 
“Μ” επανεκδίδεται 
με τίτλο “ΖΗΤΩ Η 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ”

•ΔΟΞΑ ΚΑΙ ΤΙΜΗ 
ΕΙΣ ΤΟΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ 
ΣΤΡΑΤΟΝ



•Μετά την απελευθέρωση 
τάσσεται υπέρ της δημιουργίας 
τοπικού Μακεδονικού κόμματος

•Από την άνοιξη του 1915 
τάσσεται υπέρ του Βενιζέλου τον 
οποίο και υποστηρίζει στις 
εκλογές. 

•Μετά το θάνατο του Βενιζέλου 
θα παραμείνει “πιστή εις την 
φιλευλευθέραν δημοκρατικήν 
παράταξην” 



Στη “Μακεδονία” έγραψαν 
κατά καιρούς οι:

•Κωστής Παλαμάς

•Ζαχαρίας Παπαντωνίου

•Στρατής Μυριβίλης

•Ηλίας Βενέζης

•Γιώργος Βαφόπουλος

•Φώτης Κόντογλου

•Σπύρος Μελάς 

•Δημήτρης Ψαθάς

•Αλέκος Σακελλάριος
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