
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

Μέσα στα πλαίσια ενός αφιερώµατος της ΕΡΤ για την Απελευθέρωση
της Θεσσαλονίκης κάναµε ένα ντοκιµαντέρ για τους Βαλκανικούς
Πολέµους µαζί µε το στενό φίλο και συνεργάτη µου Κυριάκο
Γεωργίου. Ανάµεσα στους τεκµηριωτές εκείνης της εκποµπής –
µεταξύ των οποίων και οι τελευταίοι τότε επιζώντες της Μάχης των
Γιαννιτσών– ήταν και ο στρατηγός Λεωνίδας Σπαής, πρώην υπουργός
Άµυνας και πρώην υπουργός Βορείου Ελλάδος. Επρόκειτο για
αξιωµατικό των χαρακωµάτων, αγνό Βενιζελικό, έντιµο άνθρωπο
και δηµοκράτη ως το κόκαλο. Ο αείµνηστος στρατηγός είχε πολεµήσει
στους αγώνες εκείνης της ηρωικής περιόδου ως ανθυπολοχαγός
µαζί µε το Σοφοκλή Βενιζέλο και το Νικόλαο Πλαστήρα. Ο Σπαής
ήταν Ηπειρώτης από την Άρτα και γνώριζε καλά το Χασάν Ταχσίν
Πασά που είχε κτήµατα στην περιοχή. Τον θεωρούσε καλό
αξιωµατικό, ευγενή άνθρωπο και ισχυριζόταν ότι ήταν ελληνικής
καταγωγής. Στη συζήτησή µας υπογράµµιζε µε έµφαση ότι «στο
Σαραντάπορο και τα Γιαννιτσά ηττήθηκε προ της γενναιότητος του
στρατού µας και της θυελλώδους προελάσεώς του. Αλλά από
στρατιωτικής απόψεως έλαβε τις ορθές επιτελικές αποφάσεις. Εάν
διέθετε µάλιστα περισσότερα µέσα και καλυτέρα υπηρεσίαν
πληροφοριών θα ηδύνατο ακόµα και να µας ανακόψει. Η απόσυρση
των δυνάµεών του από τα Γιαννιτσά διευκόλυνε την προέλασή µας
προς την Θεσσαλονίκην. Όσον δε αφορά στην αµαχητί παράδοσιν
εις ηµάς µιας τόσον πολυάνθρωπης και τόσον σηµαντικής από
ιστορικής απόψεως πόλεως, η ενέργεια αυτή συνιστά στρατιωτικήν
παρεκτροπήν, αλλά αποτελεί ταυτοχρόνως και πράξιν υψίστης
φιλανθρωπίας και πολιτισµού, το στοιχείον δε τούτο κατά την
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γνώµην µου, υπερβαίνει εκείνο του στρατιωτικού καθήκοντος. Και
αυτό έπρεπε να συνυπολογίσουν προ της ετυµηγορίας των, οι
στρατοδίκαι του.»1 Αφανάτιστη και προχωρηµένη άποψη.

Όταν τελειώσαµε το γύρισµα στο σπίτι του στην οδό Τσακάλωφ
στο Κολωνάκι, ο ευπατρίδης γερο-στρατηγός µάς «έκανε το τραπέζι».
Ήταν ένα λιτό στρατιωτικό γεύµα –φασολάδα, σαλάτα και τυρί–
που υποδείκνυε τη γενικότερη αντίληψη λιτής ζωής που είχε αυτός
ο ευγενής άνθρωπος. Λίγο αργότερα, την ώρα που πίναµε τον καφέ
µας, γυρίζει ξαφνικά ο Σπαής και µου λέει µε τη σπαστή ηπειρώτικη
προφορά του: «Άκουσε δω τι θα σου πω. Είσαι νέος δηµοσιογράφος
και θα δεις πολλά. Αλλά να µην ξεχάσεις να ασχοληθείς κάποτε µε
τον Ταχσίν Πασά. Τον αδίκησε η πατρίδα του, τον αδικήσαµε κι
εµείς. Η πατρίδα του, και εννοώ την Τουρκίαν, από τυπικής πλευράς
είχε ίσως δίκαιο. Εµείς όµως όχι. ∆ιότι µας προσέφερε έπαθλον
ανεκτίµητον».

Στο ντοκιµαντέρ που κάναµε «µπήκαν» τα περισσότερα σηµεία
από τη συνέντευξη-µαρτυρία του στρατηγού Σπαή, ο οποίος δεν
πρόλαβε να το δει τελειωµένο γιατί εν τω µεταξύ απεβίωσε. Ένοιωσα
βαθιά θλίψη για την απώλεια εκείνου του αγνού πολεµιστή, ενός
ενσαρκωτή της πιο ταραχώδους, αλλά και της πιο ένδοξης περιόδου
της ελληνικής ιστορίας. Τύχη αγαθή, κράτησα στο αρχείο µου το
οπτικό και ηχητικό υλικό από τα λίγα κοµµάτια της συνέντευξης
εκείνης που δεν εντάχτηκαν ποτέ στην εκποµπή. Πράγµα παράξενο,
διότι είναι το µόνο υλικό σε φιλµ 16 χιλιοστών, που κράτησα από
τα χίλια τόσα ντοκιµαντέρ που κάναµε µε τον Κυριάκο Γεωργίου
και τους συνεργάτες µας επί 23 χρόνια για την ΕΡΤ. Ανακάλυψα
εκείνα τα ξεχασµένα κοµµάτια του φιλµ, ύστερα από πολλά χρόνια,
ψάχνοντας µέσα στα ακατάστατα αρχεία µου, όταν µου ζήτησε
πληροφορίες για την εκποµπή ο ανιψιός του αείµνηστου Λεωνίδα
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Σπαή, κ. Ηλίας Τασούλας, γιατρός καρδιολόγος από την Άρτα. 
Τότε ξανάκουσα την άποψη του Στρατηγού Σπαή για τον Ταχσίν

Πασά, και θαύµασα την ευθυκρισία του. Ξανάκουσα επίσης την
απαξιωτική κριτική του για τον Κωνσταντίνο: «Είχεν κύρος αλλά
δεν είχεν µόρφωσιν ούτε γενικήν ούτε στρατιωτικήν. Στην Σχολήν
Ευελπίδων επήγαινε µιαν φοράν την εβδοµάδα. Του έκανε ιδιαίτερα
µαθήµατα εις τα ανάκτορα ο στρατηγός Σαπουντζάκης. Απόδειξη
της αγνοίας του επί βασικών στρατιωτικών κανόνων είναι ότι θα
εχάναµε την Θεσσαλονίκην δια να καταλάβει το Μοναστήρι αν δεν
τον σταµατούσε ο Βενιζέλος.»2 Αξιοπρόσεκτη στη γενναιοδωρία της
είναι τέλος και η γνώµη του Σπαή για τον «καλλίτερο επιτελικό»
του Κωνσταντίνου, τον τότε Λοχαγό Ιωάννη Μεταξά. «Ήταν οξύνους
και ο µόνος εις το γενικό επιτελείο της Ελλάδος ο οποίος διέθετε
πλήρη στρατιωτικήν κατάρτισιν. Εγνώριζε να καταστρώνει τέλεια
σχέδια αµύνης και επιθέσεως και να συντάσσει µε σαφήνεια διαταγές.
Μεγάλο µυαλό, παρ’ ότι τότε του έλειπε η πείρα»3. Ο Λεωνίδας
Σπαής, ως ιδεαλιστής στρατιωτικός γαλουχηµένος µε τα εθνικά
οράµατα του Βενιζέλου, δεν ήταν ασφαλώς ένας τυχαίος και ιδίως
ένας άδικος «τεκµηριωτής».4

Κάµποσα χρόνια αργότερα η συγγραφή του βιβλίου µου για τον
«Βίο του Μουσταφά Κεµάλ στην Θεσσαλονίκη», µε οδήγησε ξανά
πίσω στα πρόσωπα και τα περιστατικά της Απελευθέρωσης της
πόλης τον Οκτώβριο του 1912. Η περίπτωση του Χασάν Ταχσίν
Πασά και µαζί η προτροπή του Λεωνίδα Σπαή, να ασχοληθώ κάποτε
µε αυτόν, αναδύθηκαν στη µνήµη µου. Η ιδέα µε κέντρισε, πολύ
περισσότερο γιατί πλησίαζε και η επέτειος των 100 χρόνων της
Απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης. Άρχισα επίµονα το ψάξιµο.
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Έγραψα ένα πρώτο κοµµάτι στη Μακεδονία για το επετειακό
φύλλο της 26-10-2008, µε τίτλο «Οι τρεις ταφές του Χασάν Ταχσίν
Πασά», που το επιµελήθηκε αριστοτεχνικά ο συνάδελφος Στέλιος
Κούκος. Το κοµµάτι εκείνο άρεσε, µεταφράστηκε, αναπαράχθηκε
σωρηδόν σε διάφορες ιστοσελίδες και παραµένει προβεβληµένο
µέχρι σήµερα σε πολλούς δικτυακούς τόπους. Πολλοί που το διάβασαν
τότε και αργότερα, ζητούσαν λεπτοµέρειες για την έκδοση του
σχετικού βιβλίου. 

Συνέχισα έκτοτε να ψάχνω για τον Χασάν Ταχσίν Πασά και
διαπίστωσα ότι σχεδόν τίποτα δεν ήταν γνωστό για τη ζωή του.
Κατεβαίνοντας στα άδυτα παλιών εφηµερίδων και περιοδικών, µέσα
στις δαιδαλώδεις διαδροµές ελληνικών, τουρκικών, αλβανικών,
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οθωµανικών και αγγλικών αρχείων, βρέθηκα µπροστά σε ένα
ανεκµετάλλευτο χρυσωρυχείο για τον άνθρωπο αυτόν, που παρέδωσε
άθικτη και ακέραιη τη Θεσσαλονίκη στην Ελλάδα. Όλα αυτά τα
ευρήµατα, απλώνονται τώρα στις σελίδες του βιβλίου που ακολουθούν.

Προσπάθησα το κείµενο να µην επαναλαµβάνει πράµατα γνωστά,
αλλά να πληροφορεί µέσα από πολλές πηγές µε νέα στοιχεία, να έχει
αξιοπιστία και να πλαισιώνεται από ενδιαφέρον υλικό. Κι ακόµα,
να τέρπει, να εκπλήσσει, να συγκινεί και να διαθέτει άποψη. 

Το βιβλίο ξεκινάει σαν µυθιστόρηµα και συνεχίζεται σαν
κινηµατογραφικό σενάριο µε πλοκή, χαρακτήρες, ανατροπές,
συναισθήµατα και ρυθµό. Όλα τα περιστατικά που περιλαµβάνο-
νται στο βιβλίο, ακόµα και όταν έχουν τη µορφή µυθοπλασίας είναι
ιστορικά τεκµηριωµένα µέχρι την τελευταία λεπτοµέρεια. Κοντολογίς,
είναι µια προσπάθεια που φιλοδοξεί να καταστήσει ιστορικά οικείο
το σωτήρα και ευεργέτη της Θεσσαλονίκης, Χασάν Ταχσίν Πασά,
και να αποτίσει ειλικρινή φόρο τιµής σε µια µεγάλη εθνική επέτειο,
τους ήρωες της κι έναν από τους κυριότερους και δραµατικότερους
πρωταγωνιστές της.

ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΟ
Υπάρχει σήµερα στη Θεσσαλονίκη ένας κοσµοπολίτης και πρακτικός
∆ήµαρχος που ενοράται πολλά και χρήσιµα για την πόλη. Κάποια
από αυτά, πολύ προχωρηµένα για την κοινωνία της. Λέει, λ.χ., ότι
δεν υπήρξε Απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης αλλά Παράδοση.
Από τυπικής απόψεως έχει απόλυτο δίκιο, από συµβολικής όχι.
Έχουν και οι συµβολισµοί τη σηµασία τους στην Ιστορία. 

Σε ηλεκτρονική επιστολή που του απέστειλα, του είπα τη γνώµη
µου: Ότι, όταν µε αφορµή τα 100 χρόνια από την Παράδοση της
πόλης, θα φτάσει ενδεχοµένως ο καιρός της απόδοσης τιµών, να
µην ξεχάσει την πολυεθνική κληρονοµιά της Θεσσαλονίκης, τον
ένδοξό της Βυζαντινισµό, τον Μουσταφά Κεµάλ, τους Εβραίους
µυστικιστές της, τον Χασάν Ταχσίν Πασά.
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Μπορεί να υπάρξουν θερµοκέφαλοι που θα αντιδράσουν. Αυτό
είναι αναµενόµενο. Τόσο φτάνει το µυαλό τους, όπως έλεγε η γιαγιά
µου. Αλλά είµαι βέβαιος ότι για τον Χασάν Ταχσίν Πασά δεν θα
έχει κανείς αντίρρηση. Τουλάχιστον όχι Έλληνας. Και µόνο για το
λόγο ότι υπήρξε ο Σωτήρας και Ευεργέτης της Θεσσαλονίκης. Οι
Τούρκοι ναι, ίσως δυσαρεστηθούν. Αλλά εδώ πρόκειται για Ιστορία.
Και µια αφανάτιστη πράξη τιµής στον Χασάν Ταχσίν Πασά δεν
συνιστά ασφαλώς πρόκληση προς την Τουρκία. Όπως δεν συνιστά
εχθρική πράξη προς την Ελλάδα η ανάδειξη ενός άλλου Χασάν
Ταχσίν –τι σύµπτωση– σε εθνικό ήρωα της Τουρκίας5 επειδή
πυροβόλησε πρώτος εναντίον των Ελλήνων στρατιωτών όταν
αποβιβάστηκαν στη Σµύρνη το Μάιο 1919. Το άγαλµα αυτού του
Χασάν Ταχσίν, που ας σηµειωθεί ήταν από τη Θεσσαλονίκη, κοσµεί
ένα από τα κεντρικότερα σηµεία της Σµύρνης. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Για τη συγγραφή του βιβλίου µου, επικοινώνησα µε πολύ κόσµο,
διάβασα ό,τι έχει γραφεί µέχρι σήµερα και ανέσυρα –κατά το
δυνατόν– ό,τι δεν είχε εντοπιστεί. Με βοήθησαν πολλά ιστορικά
αρχεία και βιβλιοθήκες, ιδίως η Βιβλιοθήκη της Βουλής, η Εθνική
Βιβλιοθήκη, η Βικελαία, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους και τα
εξαιρετικής οργάνωσης τουρκικά αρχεία στην Κρήτη.

Θέλω όµως να ευχαριστήσω ιδιαίτερα: Το συνάδελφο Βίκτωρα
Νέτα που ασχολήθηκε επανειληµµένα στην πλούσια καριέρα του,
και µε πολύ σεβασµό, µε τον Χασάν Ταχσίν Πασά και το γιο του
Κενάν Μεσαρέ. Μου διέθεσε ολόκληρο τον ογκώδη φάκελο που
διέθετε µαζί µε τις ανέκδοτες έως σήµερα «Αναµνήσεις» του Κενάν
Μεσαρέ και όλες τις κατά καιρούς παρατηρήσεις του κ. Ίνης
Μεσαρέ, εγγονού του Πασά, για τα δηµοσιογραφικά κείµενά του.
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Παρατηρήσεις που έλαβα κι εγώ υπόψη µου.
Θέλω επίσης να υπογραµµίσω τη βοήθεια που µου πρόσφερε

ο κ. Βασίλης Νικόλτσιος, ∆ιευθυντής του Μουσείου του Μακεδονικού
Αγώνα, το Ίδρυµα «Ελευθέριος Βενιζέλος» στα Χανιά και ο φίλος
καθηγητής Βασίλης Κολώνας. Ευχαριστώ επίσης τον ακούραστο
ιστοριοδίφη της Ξάνθης, τον κ. Θωµά Εξάρχου για τα στοιχεία που
µου βρήκε στο περιθώριο των δικών του ερευνών. Για το υλικό που
µε βοήθησαν να συλλέξω στην Κρήτη είµαι ευγνώµων στο φίλο µου
γιατρό Γιώργο Σαρρή και τη γυναίκα του Μαρία Σεργάκη, διευθύντρια
µέχρι πρότινος των Γενικών Αρχείων του Κράτους στη Νεάπολη
του Νοµού Λασιθίου. Ευχαριστίες εκφράζω επίσης στον Πέτρο
Παπασαραντόπουλο για την εµπιστοσύνη του να εκδώσει το βιβλίο
αυτό, το τρίτο της συνεργασίας µας.

Τέλος, οφείλω να προσθέσω ότι υπήρξαν φορείς που παρότι
όφειλαν υπηρεσιακά να βοηθήσουν, δεν προσπάθησαν καν να
ψάξουν στα αρχεία τους για στοιχεία τα οποία ενδεχοµένως θα
εµπλούτιζαν την έρευνα για τον Χασάν Ταχσίν Πασά. Η γνωστή
παθογένεια του τερατογενούς ελληνικού δηµοσίου.

Στους πρώτους οφείλεται η επάρκεια του βιβλίου µου. Στους
δεύτερους –και στην αφεντιά µου– χρεώνονται οι όποιες ελλείψεις.

Χρίστος Κ. Χριστοδούλου
∆ηµοσιογράφος

Χαλάνδρι Αττικής, Φουρνή Λασιθίου Κρήτης
2009-2012
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