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Ιστορικό πλαίσιο

•Θρησκευτικά και εθνοτικά μεικτός 
πληθυσμός στην Οθωμανική Αυτοκρατορία

•Κινητικότητα στη Βαλκανική

•Βουλγαρική Εξαρχία (1870)

•Αποσχιστικά κινήματα (Βοσνία 1875)

•Συνθήκες Αγ. Στεφάνου  Βερολίνου για την 
τύχη της Βουλγαρίας (1878)

•Ελληνοτουρκικός πόλεμος (1897)

•Μακεδονικός Αγώνας (1903) Ο Παύλος Μελάς



Η Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο

•Μεγάλες στρατιωτικές μονάδες 
στη Θεσσαλονίκη και το Μοναστήρι

• Η σφαγή των Προξένων (1876)

• Κίνημα Νεότουρκων Αξιωματικών 
Θεσσαλονίκη (1908) Ανακήρυξη 
Συντάγματος (1908)

•Κίνημα Αβδούλ Χαμίτ, εκθρόνιση 
και φυλάκιση στη Θεσσαλονίκη

•Ίδρυση της Φεντερασιόν (1909)
Απευλευθέρωση Θεσσαλονίκης
(1912)

Ο ηγέτης του κινήματος των Νεότουρκων 
Μουσταφά Κεμάλ



Τα προβλήματα του Τύπου

• Μικρός ελληνόφωνος 
πληθυσμός- μεγάλο ποσοστό 
αναλφαβητισμού

• Ενημέρωση από ταξιδιώτες/ 
εφημερίδες της Αθήνας ή της 
Πόλης 

• Λογοκρισία παρά την 
ελευθερία του Τύπου 
(Τανζιμάτ 1876)

•Η Πύλη θεωρούσε τη 
Θεσσαλονίκη κέντρο 
εξυφάνσεως συνωμοσιών Ανάγνωση εφημερίδας σε δρόμο της Θεσσαλονίκης: 

ένας διαβάζει, δώδεκα παρακολουθούν



 Εl Lunar- Το πρώτο περιοδικό 

•Κυκλοφόρησε το 1864 σε τρία μηνιαία 
τεύχη

•Ήταν εγκυκλοπαιδική επιθεώρηση με 
θέματα ιστορίας, λαογραφίας, περίεργα 
κλπ Εκδότης του ήταν ο Ραββίνος 
Γιουντά Νεχαμά

•Αρθρογράφος ο ίδιος και συνεργάτες

•Φιλοξενούσε άρθρα εβραικών 
εφημερίδων του εξωτερικού



Σελανίκ- Θεσσαλονίκη- Σαλονίκ- Σολούν
Η πρώτη ελληνόγλωσσση εφημερίδα

•Δισεβδομαδιαία 
εφημερίδα της 
Οθωμανικής 
Διοίκησης

• Κυκλοφόρησε το 
1869 στα τούρκικα, 
ελληνικά, 
ισπανοεβραϊκά, 
βουλγάρικα

•Τυπώνεται στο 
διοικητήριο υπό 
την επίβλεψη του 
Διοικητή

•Δημοσίευε 
αποφάσεις του 
Βαλή για το 
βιλαέτι, έκανε 
προπαγάνδα, μέσω 
ειδησεογραφίας, 
για την 
Οθωμανική 
αυτοκρατορία

•Δυσαρέσκεια 
Ελλήνων για τη 
Βουλγαρική 
έκδοση



Από τη «Θεσσαλονίκη» στον «Ερμή»

Α’ εκδοχή

•Το 1875 ο Βαλής 
κατηγορείται ότι 
«τρώγει παράδες» 
και ζητά 
πιστοποιητικό καλής 
διοίκησης από τη 
Γραικική Κοινότητα 
για την Πύλη 

• Ο έμπορος Δημ. 
«Μπαλταδώρος» 
ζητά 
«ανταλλάγματα» και 
λαμβάνει άδεια 
κυκλοφορίας 
εφημερίδας την 
οποία δίνει στον 
γαμπρό του Σ. 
Γκαρπολά

Ο Σοφοκλής Γκαρπολάς, 
βιβλιοπώλης, τυπογράφος, έλληνας υπήκοος

Β’ εκδοχή 

•Μέσω του 
Πατριάρχη Ιωακείμ 
Γ’ ο Γκαρπολάς 
έλαβε άδεια 
εφημερίδας και 
αγόρασε τα ελληνικά 
και βουλγαρικά 
τυπογραφικά 
στοιχεία της 
«Σελανίκ», δήθεν για 
να την εκδίδει 
δίγλωσση

•Βάζει φωτιά στην 
αποθήκη, καίει τα 
βουλγαρικά στοιχεία 
και εκδίδει την 
εφημερίδα μόνο στα 
ελληνικά



Ο «Ερμής» 
η πρώτη ελληνόγλωσση μη κρατική εφημερίδα

•«Η εφημερίς αυτή είναι 
προορισμένη κυρίως δια 
τον λαόν της Μακεδονίας. 
(…) έκδοσιν εφημερίδας 
ωφελιμωτάτης εν τω 
κέντρω των ομόρων 
δούλων λαών»
•«θέλει μεγάλως 
εξυπηρετήσει τα 
συμφέροντα του 
ελληνισμού εν χώρα 
διατρέχουσι κίνδυνον υπό 
των πανσλαυιστικών 
προπαγανδών»

Η πρώτη ελληνόγλωση εφημερίδα

Προαναγγελία στις «Εθνικό Πνεύμα» και  «Εφημερίδα» των Αθηνών



Ο «Ερμής» 
Το πρόγραμμα 

•«Εν τη ενδόξω 
ταύτη της 
Μακεδονίας γή, 
ήτις σήμερον 
ιστορικώς είναι 
μικρά και ατυχής, 
μίαν μόνον 
τρέφομεν 
άπαντες ελπίδα 
(…) την κατά το 
δυνατόν 
διανοητικήν 
ανάπτυξιν και 
ηθικήν μόρφωσιν 
του εγχώριου 
λαού.

• (….) δεν είναι άραγε 
καιρός προς σύστασιν 
και ενός φύλλου το 
οποίο να χρησιμεύσει 
ως όργανον των 
αναγκών του τόπου, ως 
συμπλήρωμα των άλλων 
της Γραικικής 
κοινότητος έργων, ως 
βοήθημα προς 
τελεσφορίαν των 
προσπαθειών αυτής; Δεν 
είναι ανάγκη εθνικής 
φιλοτιμίας η 
πρωτοβουλία τοιαύτης 
επιχειρήσεως;»



Ο «Ερμής» 

•1ο φύλλο: 13 Μαϊου 1875
•Τρίτη και Παρασκευή
•4σέλιδη, δίστηλη, 22Χ33εκ 
(ποικίλλει )

•Τυπώνεται αρχικά σε 
χειροκίνητο πιεστήριο και 
αργότερα μηχανικό (1200 
αντιτύπων/ώρα)

•Συνδρομή  προπληρωτέα. 
Ετήσια ενταύθα αργυρά 
μετσήτια 3, εν ταις επαρχίαις 4, 
εν τη αλλοδαπή 6»
•«Οι κρατήσαντες το 1ο και 2ο 
φύλλο θεωρούνται τακτικοί 
συνδρομηταί και υπόκεινται 
στας ανωτέρω υποχρεώσεις»!!!

Η πρώτη ελληνόγλωση εφημερίδα



•Πολιτική. Από 
«εμπορική και των 
ειδήσεων» εξελίσσεται 
σε πολιτική εφημερίδα 

•Ελλάδα. Δημοσιεύει 
αναλυτικές 
ανταποκρίσεις από 
την ελληνική πολιτική 
σκηνή. 

•Φιλελεύθερη. 
Τάσσεται υπέρ του 
φιλελεύθερου 
Σουλτάνου Μαχμούτ 
Β' 

Ο «Ερμής» 

 Αστική τάξη. 
Εκφράζει αλλά και 
διαμορφώνει τις 
απόψεις της 
ελληνόφωνης αστικής 
τάξης της 
Θεσσαλονίκης

Ατζέντα. 
Αναπτύσσει δημόσιο 
διάλογο και 
δημιουργεί “ατζέντα” 
για θέματα τοπικής 
κοινωνίας εκτός 
γραικικής κοινότητας

Σε καθεστώς αυστηρής 
λογοκρισίας προσπαθεί να 
ισορροπεί μεταξύ 
διαφορετικών εξουσιών
(τουρκική διοίκηση, ελληνική 
κυβέρνηση, κοινότητα 
Ελλήνων Θεσσαλονίκης, 
Μητρόπολη)



•Οικονομικές δυσχέρειες. Το 1877 το 
ελληνικό υπουργείο Δικαιοσύνης διακόπτει τη 
συνδρομή

•Εκδοχή περί αναστολής έκδοσης του «Ερμή» 
λόγω ενοχλητικών άρθρων 

* Η άδεια δόθηκε στο όνομα του Γκαρπολά 
και όχι του «Ερμή»

•Από τον «Ερμή» στο «Φάρο» Το 1880 
αποφασίζεται αλλαγή του τίτλου σε «Φάρο της 
Μακεδονίας», ανακαίνιση του τυπογραφείου, 
αλλαγή του προσωπικού

Από τον «Ερμή» στο «Φάρο» 



Ο «Φάρος της Μακεδονίας»

• Ο «Φάρος» κυκλοφορεί 17 Απριλίου 
1881, χωρίς σημαντικές αλλαγές 

•Αρίθμηση σε συνέχεια του «Ερμή»
•Ημερομηνία με το παλιό και το νέο 
ημερολόγιο

• Εκδίδεται κάθε Τρίτη και Παρασκευή 
(αργότερα Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο)  

«Η κατά τα προαγγελμένα γαλλιστί και 
τουρκιστί σύνταξης του φύλλου ένεκεν 
ανωτέρων κωλυμάτων θέλει βραδύνει 
εισέτι ουχί επί πολύ ως δικαιούμεθα να 
ελπίζωμεν» 
*(δεν κυκλοφόρησε ποτέ στα γαλλικά ή 
τα τουρκικά) Εκδότης του «Φάρου» ο 

Σοφοκλής Γκαρπολάς



Ο «Φάρος της Μακεδονίας» 
το “Μακεδονικό” και η Ελλάδα

•Στο 1ο φύλλο αναφέρει 
ότι η Μακεδονία «αποτελεί, 
και δέον να αποτελεί, μέρος 
αναπόσπαστον της 
Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας (…) το δε 
αληθές συμφέρον της 
Μακεδονίας είναι ενιαίον, 
μη διακρίνον ούτε φυλάς, 
ούτε θρησκεύματα, ούτε 
εθνικότητας (…) έναν λαόν, 
μίαν σημαίαν»

•(Λογοκρισία, παύση 
έκδοσης, οικονομική 
εξάρτηση)

•Το 1884 το Υπουργείο 
Εξωτερικών διακόπτει 
τη συνδρομή «διότι η 
εφημερίς δεν 
ανταποκρίθη προς τα 
προσδοκίας, ουδ’ 
εξετελέσθησαν οι όροι 
υφ’ ους έμελλε να 
εκδίδηται»

•Το 1888 ο υπΕξ. 
Θεοτόκης αναγνωρίζει 
ότι η εφημερίδα δεν 
υποστηρίχθηκε αρκετά



•Εξασφαλίζει 500δρχ 
από την Επιτροπή για 
την ενίσχυση της 
Εκκλησίας, με τη 
μεσολάβηση του 
μητρ.Γρηγορίου

•Σύσκεψη στη 
μητρόπολη για τη 
σωτηρία του φύλλου «η 
πορεία του οποίου είναι 
γενναία, εθνοπρεπής, και 
κατά πάντα πρόθυμος τη 
Μητροπόλει και το 
ενταύθα Προξενείω»

 Το 1887 αναλαμβάνει τη διεύθυνση ο 
Μαρίνος Κουτούβαλής, έλληνας υπήκοος, 
γιατρός στο επάγγελμα, σε μια προσπάθεια 
αντιμετώπισης των οικονομικών 
προβλημάτων . 

Για να λάβει επιχορήγηση διαβεβαιώνει τον 
Έλληνα Πρόξενο:

 «πρώτο μου μέλημα υπήρξε του να 
καταστήσω αυτήν όργανον ελληνικόν, 
εξυπηρετούν τα συμφέροντα του έθνους 
υμών» και ότι «ενόμισα καλό να προσλάβω 
ικανόν και πεπειραμένον συντάκτη και να 
μην αφήσω να αναμηγνύεται Σοφοκλής 
Γκαρπολάς”

Ο «Φάρος της Μακεδονίας» 
Οικονομικά προβλήματα



Ο «Φάρος της Μακεδονίας»
από το Σοφοκλή στο Νίκο Γκαρπολά 

 1888 προσλαμβάνει τον πρώτο πολιτικό 
αρθρογράφο Σπ. Τζανότη και γίνεται πιο 
μαχητική

1892-1893 διευθυντής εμφανίζεται ο Νίκος 
Γκαρπολάς, το 1894 επανεμφανίζεται το 
όνομα του Σοφοκλή

Το 1894 τη διαχείριση της εφημερίδας 
ανέλαβαν οι δανειστές της

• Μετά από άρθρο με τίτλο «Εθνική 
δικαίωση η προσάρτηση της Μακεδονίας 
στην Ελλάδα» διακόπτεται η έκδοση, 
συλλαμβάνεται ο Γκαρπολάς



•

Ο «Φάρος» 
“της Μακεδονίας” - “της Θεσσαλονίκης”

• Το 1895 εκδίδεται το τελευταίο φύλλο 
του «Φάρου της Μακεδονίας» που 
μετονομάζεται σε 

•«Φάρος της Θεσσαλονίκης»  υπό τη 
διεύθυνση των Νίκου και Σοφοκλή 
Γκαρπολά

•Το 1897, με τον ελληνοτουρκικό πόλεμο 
παύεται για 2 χρόνια

•Ανάκληση άδειας –  οικονομική 
καταστροφή Γκαρπολά

Ο εκδότης του «Φάρου» 
Νίκος Γκαρπολάς



Ο «Φάρος της Θεσσαλονίκης» 

Επιστολή στον Γεώργιο Α’ για οικονομική 
στήριξη (το 1900): 
«Αν αυτή διακοπεί και θα διακοπεί βεβαίως 
καθ’ότι στερούμαι πλέον των μέσων της 
συντηρήσεως αυτής ού μόνο δε θα δυνηθεί να 
εκδοθεί ετέρα ελληνική εφημερίς εν 
Μακεδονία αλλά και εγώ ο ίδιος δεν θα δυνηθώ 
πλέον να επαναλάβω την έκδοσιν του «Φάρου» 

(…) εν καιρώ ένθα οι Βούλγαροι, Ρωμούνοι 
και Σέρβοι μη κατορθώσαντες να έχωσι 
εφημερίδα εν τη Μακεδονία, πληρούσι κατά 
χιλιάδες αυτήν εκ του εξωτερικού εφημερίδων 
βουλγαρικών, ρουμανικών και σερβικών, 
αποστέλλωοντες αυτάς δωρεάν εις το 
εσωτερικών της Μακεδονίας»



• Με την έναρξη του Μακεδονικού 
Αγώνα παύεται δυο φορές

•Το 1903 αποκτά ανταγωνισμό, την 
καθημερινή «Αλήθεια» του Ι. 
Κούσκουρα.
•Υπαινιγμοί για το πώς πήρε άδεια και 
τη σχέση με τους Βούλγραρους

•Το 1908 με την Επανάσταση των 
Νεότουρκων γίνεται καθημερινή

•Πέφτει σε ανυποληψία εξαιτίας 
ανακριβών και επικριτικών άρθρων 
της – επίσημη αποδοκιμασία από την 
ελληνική κοινότητα

Ο «Φάρος της Θεσσαλονίκης» 
Το 1909 άλλαξε  ο λογότυπος

* Το 1910 παύεται επειδή οι 
διευθυντές του ήταν έλληνες 
υπήκοοι

* Διώκεται δικαστικά, 
κατάσχονται τα τυπογραφεια



•Τα  αδελφια Γκαρπολά εκδίδουν τα 
«Πολιτικά Νέα» (15 Ιαν.1911) και ο 
Αλέκος Γκαρπολάς το “”Έθνος”

•Ο “Φάρος” επανεκδίδεται το 2012

•Πριν τις εκλογές 1912 η  «Μακεδονία» 
δημοσιεύει την προαναγγελία 
επανέκδοσης του «Φάρου» 
«επί νέων στερεών βάσεων», «με 

τηλεγραφικήν υπηρεσίαν πλούσιαν (…) με 
τέλειον σύστημα  ειδησεολογικόν, σύνταξιν 
ειδικήν, καλλιτεχνικώς εκτυπούμενωνος»

*Στη συνέχεια «Μακεδονία» και «Φάρος» 
αλληλοκατηγορούνται για χρηματισμό από 
το  Νεοτουρκικό Κομιτάτο

Ο «Φάρος της Θεσσαλονίκης»
1912:  Η επανέκδοση 



Ο «Φάρος της Θεσσαλονίκης»
1912: Τίτλοι τέλους 

•Στις 25 Μαϊου 1912, 

λίγους μήνες μετά το θάνατο

 του Σοφοκλή Γκαρπολά, 

ο «Φάρος» παύει να εκδίδεται οριστικά



•1898-1901 υπηρετεί 
ως δάσκαλος στη 
δυτική κ κεντρική 
Μακεδονία

•Το 1900 
συνεργάζεται με τον 
βιβλιοπώλη τότε Ι. 
Κούσκουρα και 
περιοδεύει στην 
επαρχία για τη 
διάδοση βιβλίων 
δημοτικής 
εκπαίδευσης

Η «Μακεδονία»
και η «προϊστορία» του Κ. Βελλίδη στον Τύπο

•Από το 1903 γίνεται 
ανταποκριτής για 
την «Αλήθεια» και τη 
«Νέα Αλήθεια «του 
Κούσκουρα έως το 
1908 

•Αργότερα η 
“Μακεδονία” θα 
βρίσκεται σε κόντρα 
με τη «Νέα Αλήθεια»

Ο ιδρυτής της «Μακεδονίας» 
Κωνσταντίνος Βελλίδης



Η «Μακεδονία»
και η «προϊστορία» του Κ. Βελλίδη στον Τύπο

Από το 1909 έως το 
1910 Κωνσταντίνος 
Βελλίδης εκδίδει τη 
δισεβδομαδιαια 
σατυρική εφημερίδα 
«Το Βέλος»



•Η “Μακεδονία” 
εκδίδεται με χρυσές 
λίρες της Μονής 
Βατοπαιδίου για την 
υπηρέτηση του 
“εθνικού σκοπού”

• Όρος η χρήση του 
τίτλου “Μακεδονία”

•Το πρώτο φύλλο 
κυκλοφορεί στις 10 
Ιουλίου 1911

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”
η πρώτη πρωινή εφημερίς



Το πρώτο φύλλο της «Μακεδονίας» 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. 
 
•Στην 1η σελίδα  
άρθρα, ανταποκρίσεις 
•από την Ελλάδα και 
το εξωτερικό, 
χρονογραφήματα, 
ανέκδοτα!

•Στη 2η και  3η σελίδα 
εσωτερικές ειδήσεις/ 
τηλεγραφήματα

•Στην 4η σελίδα 
διαφημίσεις

Η «Μακεδονία»

•Αρχισυντάκτης ο 
Α. Παπαδόπουλος 
κ  αμέσως μετά το  
22χρονος Β. 
Μεσσολογγίτης με 
μισθό από την 
Εθνική Οργάνωση 
Κομιτάτου 

•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 από 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  παύθηκε από 
τους Τούρκους

•Ο Βελλίδης κρύβεται 
για να διαφύγει της 
σύλληψης 

•Εκδίδει την 
Παμμακεδονική 
(19Αυγ. - 4 Οκτ.)

•4 Οκτωβρίου 
παύονται όλες οι 
ελληνόφωνες 
εφημερίδες

•Η εκτίμησης η μεγάλη δια της οποίας 
το ελληνικόν κοινόν περιέβαλλε την 
δημοσιογραφικήν ημών όρασιν, και η 
λύπη η βαθειά, την οποία εξεδήλωσεν 
επί τη απροόπτω αυτής διακοπή, μας 
εμφυσούν την φιλοδοξίαν και μας 
επιβάλλουν την υποχρέωσιν να 
καταβάλλωμεν νέας δυνάμεις και νέον 
ζήλον, νέα ηθικά και νέα υλικά κεφάλαια 
όπως συνεχίσωμεν τον τίμιον όσον και 
βαρύν ημών δημοσιογραφικόν 
αγώνα.

•Και η “Παμμακεδονική” επιθυμούσα να 
φανεί αντάξια του αγώνος, τον οποίο 
αναλαμβάνει να συνεχίσει.....



Η απελευθέρωση

•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” (Μάγερ)

1913: Φίλιππος και Αλέξανδρος εκατέρωθεν του τίτλου



Στη “Μακεδονία” 
έγραψαν κατά καιρούς οι:

•Κωστής Παλαμάς

•Ζαχαρίας Παπαντωνίου

•Στρατής Μυριβίλης

•Ηλίας Βενέζης

•Γιώργος Βαφόπουλος

•Φώτης Κόντογλου

•Σπύρος Μελάς 

•Δημήτρης Ψαθάς

•Αλέκος Σακελλάριος

•



Η «Μακεδονία»
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