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Η πρόσφατη μονογραφία του πολιτικού μηχανικού, συγγραφέα και ε-

ρευνητή της ιστορίας της Θεσσαλονίκης κατά τον 19ο και τον 20ό αι. 

Γιάννη Μέγα τιτλοφορείται: «Απαγωγές και δολοφονίες στη Θεσσαλο-

νίκη, 1852-1913». Έχοντας ως επιστημονικό συνεργάτη τον Καθηγητή 

Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας του ΑΠΘ Ιάκωβο Μιχαηλίδη, ο 

Γιάννης Μέγας προβαίνει σε μία καταγραφή των απαγωγών και των 

δολοφονιών που διαπράχθηκαν στη Θεσσαλονίκη τη χρονική περίοδο 

1852-1913, σχηματίζοντας μία εικόνα της γενικότερης κατάστασης 

που επικρατούσε στην πόλη και την περιφέρειά της. Η καταγραφή των 

απαγωγών και των δολοφονιών έγινε κατά κύριο λόγο με βάση τα δη-

μοσιεύματα του Τύπου εκείνης της εποχής, καθώς και τα αρχεία των 

προξενικών αρχών της Ελλάδας, της Μ. Βρετανίας και της Γαλλίας 

στην πόλη. Η μελέτη χωρίζεται σε πέντε κεφάλαια. 

Στο πρώτο κεφάλαιο, με τίτλο «Χρονική περίοδος 1852-1874: Αντι-

παλότητα μεταξύ Ελλήνων και Εβραίων», ο Γιάννης Μέγας αποτυπώ-

νει μέσα από την παράθεση των περιστατικών δολοφονιών τις συ-

γκρουσιακές σχέσεις των Ελλήνων και των Εβραίων κατοίκων της πό-

λης, οι οποίοι εκδήλωναν, πολλές φορές με ασήμαντη αφορμή, την α-

ντιπαλότητά τους. Ως κύριες αιτίες της σύγκρουσης των δύο κοινοτή-

των επισημαίνονται πρωτίστως ο ανταγωνισμός τους στον εμπορικό 

τομέα και δευτερευόντως οι θρησκευτικές τους διαφορές. Ξεχωρίζει η 

περιγραφή της αναταραχής που προκλήθηκε μετά τη δολοφονία του Ε-

βραίου ωρολογοποιού Ιακώβ Κόβο τον Σεπτέμβριο του 1874, ο οποίος 

είχε έρθει τις παραμονές της δολοφονίας σε αντιπαράθεση με τον Έλ-

ληνα έμπορο Χρήστο Ρήγα. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, «Χρονική περίοδος 1875-1882: Εξεγέρσεις 

στα Βαλκάνια και ρωσο-οθωμανικός πόλεμος», ο συγγραφέας τοπο-

θετεί τη Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων της δεκα-

ετίας του 1870 (εξεγέρσεις σε Βοσνία–Ερζεγοβίνη και Βουλγαρία, 

ρωσο-οθωμανικός πόλεμος των ετών 1877-1878, Συνθήκη Αγίου Στε-

φάνου και Συνέδριο του Βερολίνου), αναδεικνύοντας τις επιπτώσεις 
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τους στην καθημερινή ζωή της πόλης. Όπως επισημαίνει ο Μέγας, η 

αύξηση των προσφυγικών ροών των μουσουλμάνων από τα Βαλκάνια 

προς τη Μακεδονία είχε ως αποτέλεσμα «την όξυνση του μίσους των 

Μουσουλμάνων εναντίον του χριστιανικού πληθυσμού, με την εκδή-

λωση συνεχών βιαιοπραγιών». «Η σφαγή των προξένων», ένα θέμα με 

το οποίο ασχολήθηκε ο συγγραφέας σε ειδική μονογραφία του (Η 

σφαγή των προξένων. Θεσσαλονίκη 1876, University Studio Press, Θεσ-

σαλονίκη 2018), καταλαμβάνει ιδιαίτερη θέση στη μελέτη, εξαιτίας κυ-

ρίως των εντυπώσεων που άφησε τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές 

επίπεδο. Η δολοφονία του Γάλλου και του Γερμανού πρόξενου, Jules 

Moulin και Ερρίκου Άμποτ, από τον εξαγριωμένο μουσουλμανικό ό-

χλο στο Σαατλί τζαμί στις 6 Μαΐου του 1876 συγκλόνισε την πόλη, 

προκαλώντας αναταραχές. Εκτός αυτού του συμβάντος όμως, ο Μέγας 

παραθέτει διάφορες άλλες δολοφονίες σημαινόντων και άσημων προ-

σώπων που λαμβάνουν χώρα στη Θεσσαλονίκη αυτήν την περίοδο, η 

περιγραφή των οποίων αναδεικνύει λεπτομέρειες της καθημερινής 

ζωής της πόλης. Ιδιαίτερη αξία φαίνεται πως έχει δώσει ο συγγραφέας 

στις απαγωγές των Βρετανών συνταγματάρχη Henry Synge και μηχα-

νικού ορυχείων Suter το 1880 και το 1881 από ληστρικές ομάδες της 

Μακεδονίας. Στην αφήγησή του ο Μέγας παρουσιάζει τις διεργασίες 

σε διπλωματικό επίπεδο για την απελευθέρωση των δύο ανδρών, καθώς 

και τις πρακτικές της συνεννόησης των ληστών με τις οικογένειες των 

θυμάτων, το βρετανικό προξενείο και τις οθωμανικές αρχές. Την αφή-

γηση συνοδεύουν δύο ένθετα για τη ληστεία στη Μακεδονία και την 

κατάσταση στο βιλαέτι Θεσσαλονίκης εκείνη την εποχή. 

Κεντρικό θέμα του τρίτου κεφαλαίου, «Χρονική περίοδος 1883- 

1892: Οργασμός ανάπτυξης», είναι ο εκσυγχρονισμός της Θεσσαλονί-

κης, η μετάβαση σε μία άλλη εποχή, κατά την οποία μεγάλες επενδύ-

σεις λαμβάνουν χώρα στην πόλη και την ενδοχώρα της. Η πόλη υπερ-

διπλασιάζεται πληθυσμιακά μέσα σε τριάντα χρόνια (1865-1895), χτί-

ζονται πολυτελείς επαύλεις στα ανατολικά για να καλύψουν τις ανά-

γκες των πλουσίων κατοίκων της, αλλά και κατασκευάζονται ξενοδο-

χεία σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Το μοτίβο των περι-

στατικών βίας, τα οποία καταλήγουν σε δολοφονίες, που εκτυλίσσο-

νται στην πόλη επαναλαμβάνεται, ενώ και οι απαγωγές προσώπων με 

επιρροή στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης δεν απουσιάζουν 

από το κείμενο.  
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Το κεφάλαιο «Χρονική περίοδος 1893-1908: Ο αγώνας για τη Μα-

κεδονία» εισάγει τον αναγνώστη στη διαμάχη Ελλήνων και Βουλγάρων 

για τη Μακεδονία. Όπως επισημαίνει ο συγγραφέας, στην ευρύτερη πε-

ριοχή «τοπικιστικές, εθνικιστικές και θρησκευτικές ομάδες συγκρούο-

νταν καθημερινά μεταξύ τους κάτω υπό το βλέμμα του ανίσχυρου κα-

τακτητή». Η αντιπαράθεση Ελλήνων και Βουλγάρων εντοπίζεται και 

εντός της Θεσσαλονίκης. Δεν ήταν λίγες οι δολοφονίες που πραγματο-

ποιήθηκαν εντός της πόλης και οφείλονταν στο εθνοτικό μίσος των δύο 

πλευρών. Όπως τονίζει μάλιστα ο Μέγας, πολλές φορές αυτές οι δολο-

φονίες δεν διερευνούνταν από τις αστυνομικές αρχές της πόλης. Η γε-

νικότερη αναταραχή στη Μακεδονία δεν άφησε ανεπηρέαστες ούτε τις 

Μεγάλες Δυνάμεις. Οι δολοφονίες των Ρώσων προξένων Grigori 

Shcherbyna και Alexandr Rostkovskii στη Μητρόβιτσα (Απρίλιος 

1903) και το Μοναστήρι (Αύγουστος 1903) αντίστοιχα αποτελούν χα-

ρακτηριστικά παραδείγματα της κατάστασης που επικρατούσε στην 

περιοχή. Αρκετές φαίνεται πως ήταν και οι απαγωγές. Ιδιαίτερα, η α-

παγωγή της Ellen Stone, Αμερικανίδας ιεραποστόλου της Ευαγγελικής 

Εκκλησίας, από βουλγαρική επαναστατική ομάδα, η οποία πάνω από 

είκοσι χρόνια αργότερα αποκαλύφθηκε ότι ήταν του Γιάνε Σαντάνσκι, 

προκάλεσε μεγάλη εντύπωση τόσο στους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι έ-

γραφαν για το γεγονός στις εφημερίδες της πόλης (Journal de Salo-

nique), όσο και διεθνώς. Την εμφάνισή τους στην αφήγηση του Γιάννη 

Μέγα κάνουν και οι τρομοκρατικές ενέργειες των «Βαρκάρηδων» το 

1903, μιας αναρχικής ομάδας σλαβόφωνων της Μακεδονίας, για την 

οποία εξέδωσε στο παρελθόν ειδική μονογραφία (Οι «Βαρκάρηδες της 

Θεσσαλονίκης, Εκδόσεις Π. Κυριακίδη, Αθήνα 2010). Στόχοι της ομά-

δας υπήρξαν το ατμόπλοιο Guadalquivir, η Οθωμανική Τράπεζα και η 

γέφυρα στη διασταύρωση της οδού Memleket Bageçi με τον μικρό χεί-

μαρρο του Αρόν στα δυτικά της πόλης, προκαλώντας τεράστια σύγ-

χυση στους Θεσσαλονικείς.  

Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο, με τίτλο «Χρονική περίοδος 

1908 (Ιούλιος)-1913 (Μάρτιος): Νεοτουρκική Επανάσταση και Βαλ-

κανικοί Πόλεμοι», ο Γιάννης Μέγας καταγράφει δολοφονίες και απα-

γωγές, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια της οθωμα-

νικής κυριαρχίας στη Θεσσαλονίκη και τους πρώτους μήνες της απε-

λευθέρωσής της από τον ελληνικό στρατό. Όπως τονίζει ο συγγραφέας, 
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μολονότι στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας αναφέρονται καθη-

μερινά δεκάδες περιστατικά φόνων (κυρίως χριστιανών από μουσουλ-

μάνους), στην πόλη της Θεσσαλονίκης οι δολοφονίες ελαττώνονται τη 

συγκεκριμένη χρονικό περίοδο. Ξεχωρίζουν οι δολοφονίες του Αλέ-

ξανδρου Ευρυθιώτη (Δεκέμβριος 1909) και του Αντωνάκη Αντωνίου 

(Ιούλιος 1912) μετά από εντολή των ελληνικών προξενικών αρχών στη 

Μακεδονία και της Οργάνωσης Θεσσαλονίκης αντίστοιχα. Επρόκειτο 

για πρόσωπα που έδρασαν στον Μακεδονικό Αγώνα υπέρ των ελληνι-

κών θέσεων, αλλά ακολούθησαν μία επαμφοτερίζουσα στάση τα επό-

μενα χρόνια, συνεργαζόμενα με το νεοτουρκικό καθεστώς, γεγονός που 

οδήγησε στη δολοφονία τους. Σημαντικό μέρος του κεφαλαίου κατα-

λαμβάνουν οι απαγωγές των Τόσκα και Ελιακίμ τον Οκτώβριο του 

1909 καθώς και του Γερμανού μηχανικού Edward Richter τον Μάιο 

του 1911. Εξέχουσα θέση, όχι μόνο στην αφήγηση του κεφαλαίου, 

αλλά γενικότερα στη μονογραφία, έχει η δολοφονία του Γεωργίου Α΄, 

βασιλιά των Ελλήνων (1863-1913), από τον Αλέξανδρο Σχινά τον 

Μάρτιο του 1913. Ο Γιάννης Μέγας προβαίνει στην περιγραφή τόσο 

της σκηνής της δολοφονίας όσο και των γεγονότων που ακολούθησαν 

το τραγικό συμβάν. Στη συνέχεια, παραθέτει τις διάφορες θεωρίες που 

έχουν αναπτυχθεί σχετικά με τη δολοφονία του Γεωργίου Α΄, τα κίνη-

τρα του δολοφόνου και το ενδεχόμενο υποκίνησής του από ξένες δυνά-

μεις, δίχως να λαμβάνει κάποια σαφή θέση επί του ζητήματος. 

Η μονογραφία του Γιάννη Μέγα κλείνει με τον Επίλογο, το Επίμε-

τρο, το οποίο αναφέρεται στη ληστεία στη Μακεδονία κατά τον ύστερο 

19ο αι., και την περιεκτική, αν και σύντομη, Γενική Βιβλιογραφία. Πιο 

συγκεκριμένα, στον Επίλογό του ο συγγραφέας προβάλλει τα συμπε-

ράσματά του, επιχειρώντας μία ομαδοποίηση τόσο των απαγωγών όσο 

και των δολοφονιών, οι οποίες καταγράφηκαν στα πέντε κεφάλαια που 

προηγήθηκαν, χωρίς όμως αυτές οι ομάδες να έχουν σαφή όρια μεταξύ 

τους.  

Η μονογραφία «Απαγωγές και δολοφονίες στη Θεσσαλονίκη, 1852-

1913» επιτελεί τους στόχους, τους οποίους έθεσε ο συγγραφέας. Εκτός 

από την πολύτιμη καταγραφή των απαγωγών και των δολοφονιών που 

λαμβάνουν χώρα στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης την πολυ-

τάραχη περίοδο των ετών 1852-1913, ο Γιάννης Μέγας καταφέρνει να 

αποτυπώσει άγνωστες πτυχές της καθημερινής ζωής της Θεσσαλονί-
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κης, μιας πόλης που αλλάζει και εκσυγχρονίζεται στο πέρασμα των ε-

τών, ενώ και οι άνθρωποί της δεν μένουν στάσιμοι, παρά ακολουθούν 

αυτή την τάση. Τοποθετεί στο επίκεντρο τις τρεις κυρίαρχες πληθυ-

σμιακές ομάδες της πόλης (Έλληνες, Εβραίοι, Μουσουλμάνοι) και α-

ναλύει τις μεταξύ τους σχέσεις μέσα από τις περιγραφές των περιστα-

τικών βίας και των επιπτώσεών τους στην τοπική κοινωνία. Ιδιαίτερη 

αξία έχουν τόσο οι άκρως ενδιαφέρουσες εικόνες που παρατίθενται 

σχεδόν σε κάθε σελίδα του βιβλίου όσο και τα συνοδευτικά τους κεί-

μενα και οι υποσημειώσεις του συγγραφέα. Εν συνόλω δημιουργούν 

μία καλύτερη εικόνα των γεγονότων και της γενικότερης κατάστασης 

που επικρατούσε στην πόλη εκείνη την εποχή. Συμπερασματικά, η μο-

νογραφία αποτελεί μία πολύτιμη συμβολή στην τοπική ιστορία της 

Θεσσαλονίκης. 
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