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ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
'Ν ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ

Στή μνήμη τον ’Ιωσήφ Νεχαμα

Είναι άκόμη νωπή στή μνήμη των πρεσβυτέρων καί γνωστή άπό διηγή
σεις στους νεωτέρους ή μεγάλη πυρκαγιά τής Θεσσαλονίκης στα 19171. Το 
Σάββατο, 5(ν. ήμ. 18) Αύγούστου 1917, άπό σπίθες τής κουζίνας ένός προ- 
σφυγικου σπιτιού στήν όδό Όλυμπιάδος, έπιασαν φωτιά κάτι σωροί χόρτων

1. Βλ. γενικές πληροφορίες στα άρθρα τών: Μητροπολίτη πρώην Λεοντοπόλεως 
Σωφρονίου [Εύστρατιάδου], Έρήμωσις, «Γρηγόριος ό Παλαμάς» 1(1917) 
532-538' *Ε. A. Gardner, Salonika and the Great Fire, «Chamber’s Journal» 1937, 253- 
256’ Ν. Καστρινοδ, Ή μεγάλη πυρκαϊά τοϋ Αύγούστου 1917 καί ή άνοικοδόμηση 
της νέας πόλεως, έφημ. «Μακεδονία», πανηγυρικό φύλλο 26 ’Οκτωβρίου 1962, σ. 7· 
K. Κ ι τ σ ί κ η, ’Αναμνήσεις από τήν πυρκαϊά καί τήν άνοικοδόμηση τής Θεσσαλονί
κης, «’Αρχιτεκτονική», τχ. 35 (Σεπτέμβριος-Όκτώβριος 1962), σ. 28-30" Γ. Κ. Ζ ω γ ρ α- 
φ ά κ η, Ή μεγάλη πυρκαϊά τής Θεσσαλονίκης, «Μακεδονική Ζωή», τχ. 40 (Σεπτέμβριος 
1969) 8-9' Χρ. Χριστοδούλου, Ή Θεσσαλονίκη καίγεται..., έφημ. «Μακεδονία», 
14 Αύγούστου 1978. ’Επίσης, Jh. Salas, Saloniqu e en reconstruction, Athènes 1920, 
σ. 6-10· L. A b a s t a d ο, L’ Orient qui meurt. (Salonique, ce qu’elle est), Salonique 1918, 
σ. 2-17· C. Constante, Din trecutul oraçului Salonic, capitala Macedoniei, Bucureçti 
1942, σ. 11-14· A. P a 1 m er, Tò Μακεδονικόν Μέτωπον καί ό έλληνικός διχασμός, Ά- 
θήναι 1977, σ. 266-270 (μετάφραση τοϋ πρωτοτύπου: The Gardeners of Salonika, [London 
1965] άπό τόν Ν. Κ. Π α π α ρ ρ ό δ ο υ), [στό άρθρο τοϋ Γρ. Γρηγοριάδη, Μιά 
μαρτυρία γιά τήν πυρκαϊά τοϋ Αύγούστου. Τί γράφει ό "Αγγλος Άλλαν Πάλμερ, αύτό- 
πτης (sic) μάρτυς τής καταστροφής, «Μακεδονική Ζωή», τχ. 147 (Αύγουστος 1978) 15- 
17, παρατίθενται οί σ. 267-270 τής μετάφρασης]· J. Ν e h a m a, Histoire des Israélites de 
Salonique, t. VI-VII, Thessalonique 1978, σ. 764-770. Στις έφημερίδες τής έποχής δέν περι- 
έχονται πολλές ειδήσεις, μιά καί, μέ τήν καταστροφή των τυπογραφείων τους, όσες θεσ- 
σαλονικιώτικες έφημερίδες έπεβίωσαν δέν έκδόθηκαν γιά άρκετό καιρό, ένώ στις άθη- 
ναϊκές δημοσιεύτηκαν περιορισμένες μόνο ειδήσεις, έξαιτίας τής λογοκρισίας τής πολεμι
κής έκείνης περιόδου. Πολλές περιγραφές τής καταστροφής βρίσκουμε στά άπομνημονεύ- 
ματα των ξένων άνταποκριτών καί στρατιωτικών. Άπ’ όσα τέτοια βιβλία μπόρεσα νά 
συμβουλευθώ, νομίζω πώς ξεχωρίζουν οί περιγραφές τοϋ έκδοτη τής έφημερίδας «The 
Balkan News» στή Θεσσαλονίκη Η. Collinson Owen, Salonica and after. The 
Sideshow that ended the War, London-New York-Toronto 1919, σ. 90-104, καί των W. 
Τ. Wood-A. J. Mann, The Salonika Front, London 1920, σ. 16-18, όπου καί άξιό- 
λογα σχέδια μέ μολύβι τοϋ A. J. Mann άπό τήν καταστραμμένη πόλη. ’Επίσης, ή ’Αερο
ναυτική 'Υπηρεσία τοϋ Στρατηγείου τών Συμμαχικών Δυνάμεων κυκλοφόρησε ενα φωτο
γραφικό λεύκωμα μέ τόν τίτλο: Incendie de Salonique. 18-19 Août 1917, χ.τ. καί χρ. εκδ.



144 Χαράλ. Κ. Παπαστάθης

δίπλα στο υπόγειο1. Σέ λίγο οί φλόγες είχαν μεταδοθή στα γειτονικά σπίτια 
καί πολύ γρήγορα έξαπλώθηκαν στήν έσώτειχη κάτω μεριά τής πόλης.

Αιτία τής τόσο γρήγορης έξάπλωσή ς τής φωτιάς ήταν ό τοπικός άνε
μος βαρδάρης, πού φυσούσε έντονα τις μέρες εκείνες. Ό Β. Κυριαζόπουλος, 
στή μελέτη του γιά τόν καιρό κατά τή διάρκεια τής πυρκαγιάς, άπέδωσε τήν 
έξάπλωσή της, έκτος άπό τό βαρδάρη, καί στήν τεχνητή θαλασσινή αύρα 
πού προκλήθηκε άπό τήν ψηλή θερμοκρασία σέ μεγάλη έκταση τής παρα
θαλάσσιας πόλης2. Στά αίτια αυτά πρέπει νά προσθέσουμε τήν ασφυκτική 
ρυμοτομία με τούς στενούς δρόμους καί τούς έλάχιστους ανοιχτούς χώρους, 
τά ξύλινα σπίτια, τήν ουσιαστικά ανύπαρκτη πυροσβεστική υπηρεσία καί 
τήν έλλειψη τού νερού3, μιά καί ή κατανάλωσή του στήν περιοχή τού δυτι
κού υδραγωγείου4 είχε αυξηθή μέ τά έκεΐ συμμαχικά στρατόπεδα στό Ζέϊ- 
τενλικ5, τό Χαρμάνκιοϊ6, καί τό Λεμπέτ7, ενώ παράλληλα τά άποθέματά του 
είχαν μειωθή άπό τήν άνομβρία8.

1. ’Από διηγήσεις παλαιών Θεσσαλονικέων διαπιστώνεται ότι είχε κυκλοφορήσει 
ή φήμη πώς τήν πυρκαγιά τήν έβαλαν τά γαλλικά στρατεύματα καί κατηγορεϊται ό στρα
τηγός Sarrail γιά έμπρησμό τής πόλης, βλ. καί I. Ί ω α ν ν ί δ ο υ, Κωνσταντίνος ΙΒ', τ. β', 
Άθήναι 1935, σ. 433. Τή διάδοση αυτή γιά έμπρησμό πρέπει νά τήν άποδώσουμε σέ γερ
μανόφιλους κύκλους καί αφορμή γιά τήν κατηγορία τους αυτή έδωσαν οί έκρήξεις πυρο- 
μαχικών σέ συμμαχικές άποθήκες πού βρίσκονταν μέσα στήν καιόμενη ζώνη, βλ. A. Pal
mer, ό.π., σ. 269. Παράλληλα, όμως, είναι γεγονός ότι, αντίθετα μέ τούς Άγγλους, οί Γάλ
λοι άδράνησαν στήν άντιμετώπιση τής φωτιάς, βλ. καί Καρ. Άλεξανδρίδου, 
Απομνημονεύματα, Θεσσαλονίκη 1975, σ. 138-139, ό όποιος (&ς σημειωθή ότι ήταν πιστός 
όπαδός τού Κόμματος των Φιλελευθέρων) άποδίδει τήν έξάπλωσή τής φωτιάς καί στό ότι 
«...ό μισέλλην στρατηγός Σαράϊγ είχε πάρει όλόκληρον τό νερό διά τά γαλλικά βαπόρια 
πού ήταν έλλιμενισμένα έκεΐ, ούτως ώστε αί πυροσβεστικοί ύπηρεσίαι δέν είχον ούτε στα
γόνα νερό» καί διατυπώνει τήν άποψη ότι οί λόγοι τής πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστοι. 
Πάντως, ό Sarrail στις αναμνήσεις του δέν κάνει καθόλου λόγο γιά τήν πυρκαγιά, βλ. G é- 
néral Sarrail, Mon commandement en Orient, (1916-1918), Paris [1920].

2. Βλ. B. D. Kyriazopoulos, The W eather in Thessaloniki during the Fire of 
the eighteenth to the twentieth of August 1917, «Επιστημονική Έπετηρίς τής Σχολής τών 
Φυσικών καί Μαθηματικών ’Επιστημών τού Άριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο
νίκης» 14(1974) 330.

3. Πληροφορία άπό τόν Γ. K. Ζ ω γ ρ α φ ά κ η, ό.π., σ. 8.
4. "Ως τό 1887 ή Θεσσαλονίκη ύδρευόταν άπό τό Χορτιάτη καί τό Ρετζίκι. Κατά τήν πε

ρίοδο 1887-1900 κατασκευάστηκε ύδραγωγεΐο στόΚαλοχώριγιάτήνύδροδότηση τής δυτι
κής περιοχής τής πόλης, βλ. Μ. I. Μ α ρ α β ε λ ά κ ι, Πώς υδρεύεται ή Θεσσαλονίκη, «Δελ- 
τίον Έμπορικού-Βιομηχανικοϋ ’Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης», περ. γ', έτος ε' ( 1959) σ. 71.

5. Ή σημερινή περιοχή Τερψιθέας, στήν έπίσημη (καί άγνωστη γιά τό κοινό) όνο- 
μασία. Ανήκει στό Δήμο Σταυρουπόλεως.

6. Σημ. Κοιν. ’Ελευθερίου (περισσότερο γνωστή ώς ’Ελευθέρια).
7. Σημ. Σταυρούπολις.
8. Βλ. Β. D. Kyriazopoulos, ό.π., σ. 333, όπου ή πληροφορία ότι δέν σημει

ώθηκαν βροχές άπό τις 29 ’Ιουνίου μέχρι τις 11 ’Οκτωβρίου 1917 (ν. ήμερ.).
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"Οταν στίς 11 ή ώρα τό βράδυ τής 6/19 Αύγούστου εσβησε άπό μόνη της 
ή πυρκαγιά, ή περιοχή άνάμεσα ατούς δρόμους 'Αγίου Δημητρίου-'Αγίας 
Σοφίας-Έγνατία-ΈΟνικής Άμύνης (σημ. Βασιλίσσης Σοφίας)-λεωφ. Νίκης 
(σημ. Βασιλέως Κωνσταντίνου, παλιά παραλία) καί βορειοδυτικά τής Λέ- 
οντος Σοφού, κατά ενα πολύ άδρό τοπογραφικό διάγραμμα1, τά «καμμένα», 
όπως άμέσως όνομάστηκαν2 ή ή «πυρίκαυστος ζώνη» στή διοικητική ορο
λογία, είχε άποτεφρωθή καί μόνο έλάχιστες οίκοδομές είχαν μείνει άνέπα- 
φες3. Είχαν καταστραφή τά κτήρια τού ταχυδρομείου, τού τηλεγραφείου, 
τού δημαρχείου, των έταιρειών ύδρεύσεως καί φωταερίου, τού Βελγικού 
Προξενείου καί τής Αύτοκρατορικής ’Οθωμανικής Τραπέζης· οί έκκλησίες 
τού 'Αγίου Δημητρίου, τού 'Αγίου Νικολάου καί τής 'Αγίας Θεοδώρας· τό 
Σαατλή τζαμί καί άλλα τεμένη· ή Άρχιραββινεία μέ όλόκληρο τό άπό αιώ
νες διατηρημένο πλούσιο άρχεϊο της, 16 συναγωγές, πολλά σχολεία των δια
φόρων θρησκευτικών κοινοτήτων, οργανώσεων καί ξένων άποστολών, ό
πως οί σχολές άρρένων καί θηλέων τής Alliance Israélite Universelle καί ή 
Ιταλική σχολή· 9.500 σπίτια καί τό ελληνικό Γηροκομείο μέ τήν έκεΐ τοπο
θετημένη γιά άσφάλεια βιβλιοθήκη τού Πέτρου Παπαγεωργίου4· τά μεγάλα 
καταστήματα Τίρριγκ, Στάϊν, Μπόν Μαρσέ, Μάγερ καί Orosdr τά κοσμο- 
πολιτικά ξενοδοχεία τής πλατείας ’Ελευθερίας Imperial, Ρώμη, Hotel d’An
gleterre καί τό Splendid Palace στήν παραλία (όπου σήμερα τό Μεντιτερ- 
ράνεαν)- τό ζαχαροπλαστείο τού Άλμοσνίνο στήν οδό Βενιζέλου5· τά διε-

1. Τά ακριβή όρια τής καταστραμμένης περιοχής βλ. στο Β.Δ. τής 21 ’Οκτωβρίου 
1919 «Περί καθορισμού των ακινήτων των άπαρτιζόντων τήν κτηματικήν όμάδα τής καεί- 
σης έκτάσεως τής πόλεως Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 234/24 ’Οκτωβρίου 1919) καί στό σχε
διάγραμμα τής κωδικοποιητικής συλλογής τοΰ Χρ. Τριανταφυλλίδου, Αί περί 
του σχεδίου Θεσσαλονίκης ίσχύουσαι διατάξεις έν κωδικοποιήσει, Θεσσαλονίκη 1928, 
στό παράρτημα μετά τή σ. 408, (άναδημοσιεύεται έδώ ώς σχέδ. 3). ’Επίσης βλ. καί τό 
σχέδ. 1.

2. Βλ. Γ. Θ. Βαφόπουλου, Σελίδες αυτοβιογραφίας, τ.α',[’Αθήνα 1970],σ. 136.
3. Βλ. σχέδ. 1.
4. Μαζί μέ τήν πλούσια βιβλιοθήκη τοϋ Κρουσοβίτη στήν καταγωγή καί διεθνούς 

κύρους φιλολόγου, κάηκε καί τό πολύτιμο άρχεϊο του όπου, μεταξύ άλλων, ύπήρχαν καί 
χειρόγραφα άντίγραφα 6.000 έπιγραφών, τά όποια ό Παπαγεωργίου προόριζε γιά τήν έκδο
ση ένός Corpus Inscriptionum Thessalonicae. Ό Παπαγεωργίου είχε ήδη πεθάνει, χωρίς 
νά προλάβη νά έκδώση τό έργο αύτό. Τά χειρόγραφα όμως καί τό άπέραντο υλικό πού είχε 
συγκεντρώσει, θά μπορούσαν νά χρησιμοποιηθούν άπό άλλους έρευνητές, μιά καί τό Cor
pus αύτό άποτελεΐ άκόμη αίτημα τής επιστήμης, βλ. Γ. Θ ε ο χ α ρ ί δ η, Ό Πέτρος Ν. 
Παπαγεωργίου καί ή Μακεδονία, στό άφιερωτικό τομίδιο: Πέτρος Ν. Παπαγεωργίου 
(*1859-11914). Φιλολογικόν μνημόσυνον έπί τή πεντηκοστή έπετείω άπό τού θανάτου αύ- 
τοΰ (’Ιανουάριος 1914-Ίανουάριος 1964), όργανωθέν ύπό τής Εταιρείας Μακεδονικών 
Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1964, σ. 15.

5. Βλ. ’Α λ. Ωρολογά, Ό Χαΐμ Άλμοσνίνο, ό περίφημος ζαχαροπλάστης, 
έφημ. «Θεσσαλονίκη», 8 Φεβρουάριου 1964.

10



146 Χαράλ. Κ. Παπαστάθης

Quartiers de SalONIQUE
détruits pan l'incendie 
des 18-19 Août 1917

U Partie incendiée

1. -Place de la Liberté
2. _Rue Vénizélos 
3—Bazar couvert
4. _Rue E^natia
5. _Rue Franque
ô._ Eglise câtnouque 
7. _ Konak
β-Eglise S* Démètre 
9._Eglise S“Sophie 
10—Métropole

Σχέδ. 1. Τοπογραφικό διάγραμμα τοϋ κόριον τομέα της Θεσσαλονίκης μετά 
την πυρκαγιά. Με μαύρο χρώμα σημειώνονται τα καταστραμμένα τετράγωνα.

(Άπό τό λεύκωμα «Incendie de Salonique. 18-19 Août 1917»)
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θνή βιβλιοπωλεία τοϋ Μ. Μόλχο καί του Μ. Τριαντάφυλλου1· τό ζαχαρο
πλαστείο Φλόκα, τό ζυθοπωλείο Πεντζίκη καί τό καφενείο Νέα Ελλάς (καί 
τά τρία βρίσκονταν στήν πλατεία Ελευθερίας)’ εργοστάσια, μαγαζιά, απο
θήκες, λέσχες, γραφεία, ξενοδοχεία, οί κινηματογράφοι Έντεν, ’Ολύμπια 
καί ό παραλιακός τότε Πατέ, όπου σήμερα τό έστιατόριο Όλυμπος-Νάουσα, 
(άργότερα ό κινηματογράφος μεταφέρθηκε στή συμβολή τής λεωφ. Βασι- 
λίσσης Όλγας με τήν όδό Παρασκευοπούλου)· τά γραφεία καί τά τυπογρα
φεία των περισσοτέρων άπό τις πολυάριθμες έφημερίδες τής πόλης, πού 
άλλες τους γιά αρκετό καιρό καί άλλες για πάντα σταμάτησαν να έκδίδον- 
ται2. Μέσα σέ λίγες ώρες, τό κεντρικό τμήμα τής Θεσσαλονίκης, «ώραΐο

1. Βρισκόταν έκεΐ όπου καί σήμερα τό βιβλιοπωλείο των Μ. Τριαντάφυλλου Υιών 
(Άριστοτέλους 27). Μετά τήν πυρκαγιά στεγάστηκε σέ μιά ξύλινη παράγκα κοντά στο 
Συντριβάνι. «...Κ’ είχε κρεμασθεϊ στήν πρόσοψή του ή εικόνα ενός τεράστιου Φοίνικος 
'άναγεννωμένου έκ τής τέφρας του’, μέ τήν έπιγραφή 'θαρσεϊν χρεϊΓ. Ήταν τούτο ενα 
σάλπισμα αίσιοδοξίας, πού έφθανε ώς τίς καρδιές των 'όργισμένων νέων’ τού καιρού, πού, 
στήν άδυναμία τους ν’ άγοράζουν βιβλία, κολλούσαν τό πρόσωπό τους στή βιτρίνα προ
σπαθώντας νά μαντέψουν τό περιεχόμενο των βιβλίων μονάχα άπό τούς τίτλους των», 
γράφει ό Γ. Θ. Βαφόπουλος στον πρόλογο τού: Κώστα Χρ. Κόκκινου, 
Μικρά πεζά, Θεσσαλονίκη 1977, σ. 8.

2. Είναι Ιδιαίτερα δύσκολο νά προσδιορισθή ό άκριβής άριθμός τών έφημερίδων 
τής Θεσσαλονίκης κατά τήν έποχή εκείνη, μιά καί τό πολύτιμο καί σχολαστικά διατηρη
μένο άρχεϊο έντύπων καί έφημερίδων τού Γραφείου Τύπου τής Γενικής Διοικήσεως Μα
κεδονίας πουλήθηκε μέ τήν όκά κατά τις άρχές τού έλληνοϊταλικοΰ πολέμου γιά τό ... 
φόβο πυρκαγιών άπό τούς βομβαρδισμούς (βλ. Ά λ. Ωρολογά, ’Ιωάννης Μινάρδος, 
ό διευθυντής τού Γραφείου Τύπου, έφημ. «Θεσσαλονίκη», 8 Νοεμβρίου 1963). Παράλληλα 
όμως, δέν είναι ύπερβολή νά τονιστή ότι στή Θεσσαλονίκη έκδίδονταν τότε περισσότερες 
έφημερίδες άπ’ όποιαδήποτε άλλη έλληνική πόλη. Ή πυρκαγιά τού 1917 βρήκε σέ άνθηση 
τις έξής έφημερίδες: «Μακεδονία» τού Κ. Βελλίδη (1911), «Νέα ’Αλήθεια» τού I. Κούσκου- 
ρα (πρωτοβγήκε τό 1903 ώς «’Αλήθεια»), «Νέα Ελλάς» τών Θ. Κουτούπη καί Άλ. Λέτσα 
(1917 πού σταματά μέ τήν πυρκαγιά), «Φώς» τού Δ. Ρίζου (1914), «Ό ’Εργάτης» τού Άλ. 
'Ωρολογά (1916· διακόπτεται όριστικά μέ τήν πυρκαγιά), (βλ. Άλ. Ωρολογά, Τύπος 
Θεσσαλονίκης, στον τόμο: «Θεσσαλονίκη, 1912-1962», [Θεσσαλονίκη 1962], σ. 549-551), 
«Progrès, «Opinion», «Indépendant», «Βήμα» τού X. Γουγούση, «Tribune» τού X. Βαμβακά 
(βλ. Ά λ. Ωρολογά, 'Ο Χαρίσιος Βαμβακάς, ό Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, έφημ. «Θεσ
σαλονίκη», 31 Δεκεμβρίου 1963), «Paris-Balkans» τού P. Colombe, «The Balkan News» 
τού H. Collinson Owen, «Voce d’Italia», «Έλευθέρα Μακεδονία» τού Άν. Μπέρου, «Hak» 
τού Τούρκου συνταγματάρχη Σαμή μπέη, «Srpski Glasnik», «Russkj Slovo» τού N. Δαμα
σκηνού, «Courrier de Salonique» τού Μιτάτ έφέντη, «Echo de Salonique», «Echo da 
France» τού J. Rattau, «Velika Srbija» τού Άν. Μπέρου (βλ. Ά λ. 'Ωρολογά, Ανα
στάσιος Μπέρος, έφημ. «Θεσσαλονίκη», 14 ’Ιανουάριου 1964), «Ή Σημαία» τού Α. Ζουρ- 
μπά, «Ό Νεολόγος» τού Α. Βουτυρά, «καί άλλες» γράφει άόριστα ό I. Μ π ή τ ο ς, Ή 
προοδευτική έξέλιξις τού έλληνικοΰ τύπου Θεσσαλονίκης κατά τά τελευταία τεσσαρά
κοντα έτη, «Λεύκωμα τής Βορείου Ελλάδος τού έτους 1934», εκδ. Γεωργίας Νένε, Άθήναι 
1934, σ. 39, ό όποιος προσθέτει ότι ή πυρκαγιά τού 1917, ή άναχώρηση τής Προσωρινής
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σαν τή Σεβίλλη, το Τολέδο καί τήν Κόρδοβα»1, επαψε νά ζή καί πάνω άπό 
70.000 άνθρωποι έμειναν άστεγοι καί καταστραμμένοι2. «Ή συμφορά είναι 
τρομερή...», ανακοίνωσε στή Βουλή ό Ελευθέριος Βενιζέλος3, πού δεν συ
νήθιζε τούς υπερβολικούς χαρακτηρισμούς.

Σέ 8.000.000 χρυσές λίρες ύπολογίστηκε τό ύψος των ύλικων ζημιών, 
χωρίς νά περιλαμβάνουμε στο ποσό αυτό τήν ανεκτίμητη άξια των αποτε
φρωμένων μνημείων. Τά τρία τέταρτα των περιουσιών ήταν ασφαλισμένα 
σέ άγγλικές κυρίως έταιρεϊες καί, πραγματικά, καταβλήθηκαν ασφάλιστρα 
ύψους 3.500.000 λιρών4.

’Αμέσως μετά τήν πυρκαγιά πάρθηκαν τά πρώτα μέτρα γιά τήν προσω
ρινή αντιμετώπιση τών άναγκών. Καί πρέπει νά τονιστή ότι ή τότε γενική 
κατάσταση δεν άφηνε μεγάλα περιθώρια κρατικής μέριμνας. Ή Ελλάδα 
βρισκόταν οέ πόλεμο. Μόλις πριν άπό λίγο καιρό είχε άποκατασταθή ή 
ενότητα τής χώρας με τήν έκθρόνιση του Κωνσταντίνου καί τή μεταφορά 
τής κυβερνήσεως οτήν ’Αθήνα. Ή ίδια ή Θεσσαλονίκη είχε μεταβληθή σέ 
περιχαρακωμένο στρατόπεδο, όπου συνωστίζονταν μόνιμοι κάτοικοι, χι
λιάδες πρόσφυγες καί στρατεύματα έξι κρατών καί πολύ περισσοτέρων φυ
λών.

Παρά τις άνυπέρβλητες δυσκολίες, ή κρατική φροντίδα ήταν άμεση καί 
άμέριστη, τραγική προδρομική εμπειρία τών άρχών γιά τήν υποδοχή του 
μικρασιατικού Ελληνισμού. Σέ παραπήγματα ετοιμασμένα γιά τό προσφυ- 
γικό στοιχείο τών κατεχομένων άπό τούς Γερμανοβουλγάρους περιοχών 
τής Μακεδονίας, στεγάστηκαν 800 οικογένειες καί λειτούργησαν κέντρα 
διανομής ψωμιού σέ διάφορα σημεία τής πόλης, πού τροφοδοτούσαν δω
ρεάν 30.000 άτομα. Οί ελληνικές καί ξένες υπηρεσίες τού ’Ερυθρού Σταυρού 
μοίραζαν, επίσης, τρόφιμα. Παράλληλα, οί βρετανικές καί γαλλικές στρα
τιωτικές άρχές δημιούργησαν έμπεδα πυροπαθών. Στή συνέχεια, συστήθη- 
κε άπό τόν Κυβερνητικό ’Αντιπρόσωπο Περικλή Α. Άργυρόπουλο ή «Διεύ- 
θυνσις Θυμάτων Πυρκαϊάς», πού άνέλαβε αμέσως τήν οργάνωση τής κρα-

Κυβερνήσεως για τήν ’Αθήνα καί τό τέλος τοϋ πολέμου «εσχον άμεσον τον αντίκτυπον 
των έπί τής ώς άνω ζωηρότατης δημοσιογραφικής κινήσεως, οΰτω δέ σχεδόν ολαι πάλιν 
αί ύπό τάς περιεργοτέρας άλλα καί τραγικωτέρας τών συνθηκών έκδοθεΐσαι εις Ελληνι
κήν καί ξένας γλώσσας έφημερίδες παραμένουν ώχροτάτη άνάμνησις πλέον».

Ι.Βλ. στοϋ Γ. Ίωάννου, Οί Εβραίοι τής Θεσσαλονίκης, έφημ. «Καθημερινή», 
7 Μαρτίου 1977.

2. Βλ. σχέδ. 2.
3. ’Αγόρευση στή συνεδρία τής Βουλής τής 7/20 Αΰγούστου 1917, βλ. Β. Δ. Κυ- 

ριαζοπούλου, Τά πενήντα χρόνια του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 1926-1976, 
[Θεσσαλονίκη 1976], σ. 220, σημ. 113.

4. Κατά τόν Γ. K. Ζ ω γ ρ α φ ά κ η, ό.π., σ. 8. Πρβλ. Η. Collinson Owen, 
ό.π., σ. 103.
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τικής μέριμνας για τά θύματα καί συνάμα το συντονισμό των ενεργειών των 
κρατικών, ιδιωτικών καί ξένων φορέων περίθαλψης καί αποκατάστασης τών 
πυροπαθών, κάτω άπό την έποπτεία τής Κεντρικής Επιτροπής Περιθάλψεως, 
πού ιδρύθηκε μέ τό Β.Δ. τής 6 Σεπτεμβρίου 1917 (βλ. σ. 160, σημ. 2)1.

Τον ίδιο καιρό άρχισαν καί οί ενέργειες γιά τον προγραμματισμό τής 
ανοικοδόμησης τής πυρίκαυστης ζώνης πάνω σέ σύγχρονο πολεοδομικό 
σχέδιο, πού θά μετέβαλε τή Θεσσαλονίκη σέ πρότυπο πόλης. Έδώ πρέπει 
νά έξαρθή ή συμβολή του τότε υπουργού τής συγκοινωνίας Άλεξ. Παπα
ναστασίου πού, μέ χρονολογικά πρώτο νομοθέτημα τό Ν. 823/1917, έγκαι- 
νίασε τις ελπιδοφόρες προσπάθειες γιά τή δημιουργία μιας συγχρονισμένης 
καί μέ πολεοδομικές προοπτικές προικοδοτημένης πόλης2 3. Ό Παπαναστα
σίου σύστησε επιτροπή γιά την εκπόνηση τού νέου ρυμοτομικού σχεδίου8. 
Μέλη της ορίστηκαν ό "Αγγλος άρχιτέκτονας T. Mawson, οί Γάλλοι Jos. 
Pleyber, πολιτικός μηχανικός, καί Ern. Hébrard, αρχιτέκτονας, ό καθηγητής 
τού Μετσοβίου Πολυτεχνίου Άγγ. Γκίνης, οί άρχιτέκτονες Άριστ. Ζάχος 
καί Κ. Κιτσίκης καί ό δήμαρχος τής Θεσσαλονίκης Κ. Άγγελάκης4 5. Ή έ- 
πιτροπή πλαισιώθηκε άπό Γάλλους αρχιτέκτονες καί μηχανικούς, πού ύ- 
πηρετοΰσαν στήν Armée d’ Orient, ενώ ό καθηγητής τής γεωδαισίας στό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο Δ. Λαμπαδάριος μέ τούς μηχανικούς Σ. Νομικό, 
Άν. Λευθεριώτη καί Α. Μακρή άνέλαβαν τήν έκπόνηση τού τοπογ ραφικοΰ 
καί τού κτηματογραφικοΰ σχεδίου6 καί ό Άνάργ. Δημητρακόπουλος έπι- 
φορτίσθηκε μέ τή νομοπαρασκευαστική έργασία. Πριν περάσει ένας χρό
νος άπό τήν καταστροφή, στις 29 Ιουνίου 1918, τό σχέδιο παραδόθηκε στή 
Γενική Διοίκηση Μακεδονίας.

Ίσως είναι περιττό νά τονισθή ότι αυτό τό «πολύ φιλόδοξο»6 σχέδιο

1. Γιά τήν περίθαλψη τών θυμάτων, βλ. καί J h. Salas, ό.π., σ. 8-10.
2. Βλ. τίς σχετικές μέ τήν άνοικοδόμηση τής Θεσσαλονίκης άγορεύσεις τοϋ ’Αλεξ. 

Παπαναστασίου στόν τόμο: ’Αλέξανδρος Παπαναστασίου, Μελέτες, Λόγοι, "Αρθρα, [’Α
θήνα] 1957, σ. 266-278. ’Επίσης X ρ. Τ σ ι λ α λ ή, Βενιζέλος, Παπαναστασίου καί ή χά
ραξη τής νεώτερης Θεσσαλονίκης, έφημ. «Τό Βήμα», 2 Νοεμβρίου 1975.

3. ’Απόφαση Υπουργού τής Συγκοινωνίας ύπ’ άριθμ. 104612/11 ’Οκτωβρίου 1917.
4. Γιά τήν έπιτροπή καί τό έργο της βλ. γενικές πληροφορίες καί βιβλιογραφία στόν 

Χρ. Τσιλαλή, Ernest Hébrard. "Ενα όνομα συνδεδεμένο μέ τήν Ελλάδα, «Ζυγός», 
τχ. 19 (Μάρτιος-Άπρίλιος 1976) 70-75. Ό Jos. Pleyber δημοσίευσε άργότερα τό πρωτοπο
ριακό βιβλίο Le problème de l’habitation à Salonique et à la campagne, χ.τ. καί χρ. εκδ., 
σσ. Χ+170, οί υποδείξεις τοϋ όποιου έπίσης δέν έφαρμόστηκαν. Βλ. έπιπλέον J h. Salas, 
ό.π., σ. 11-47' Κ. Κ ι τ σ ί κ η, Ή κτιριολογική άποψις τοϋ νέου σχεδίου τής Θεσσαλονίκης, 
Άθήναι 1919' τοϋ ίδιου, ’Αναμνήσεις άπό τήν πυρκαϊά καί τήν άνοικοδόμηση τής 
Θεσσαλονίκης, «’Αρχιτεκτονική», τχ. 35 (Σεπτέμβριος-Όκτώβριος 1962) 28-30, καί τό 
λεύκωμα: * 50 έτών δράση τοϋ Κώστα Κιτσίκη, 1965, σ. 23 κ.έ.

5. Β.Δ. 14 Σεπτεμβρίου 1917.
6. Παρατήρηση τών W. Τ. Wood-A. J. Mann, ό.π., σ. 18.
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δέν έφαρμόστηκε. Τά οικονομικά συμφέροντα διαφόρων ισχυρών οικοπε
δούχων καί ή μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου 19201 ύποχωρητικότητα του 
κράτους στις κομματικές πιέσεις καί τις ευγενικές υποδείξεις άπό το έξω- 
τερικό, τό τροποποιούσαν κάθε τόσο2. Πάντως, ό κεντρικός τομέας τής πό
λης, έστω καί μέ κολοβωμένο τό άρχικό σχέδιο, άπέκτησε ρυμοτομία καί 
οψη σύγχρονη σε σύγκριση πάντα μέ τήν κατάστασή του πριν άπό τήν πυρ
καγιά. Ή πιό άξιοσημείωτη όμως συνέπεια γιά τή Θεσσαλονίκη ήταν ή 
ποιοτική, άργότερα καί ποσοτική, άφαίμαξη του πληθυσμού της μέ τήν έ
ναρξη τής άναχώρησης επιφανών οικογενειών προς νέες έστίες. ’Αρκετοί 
"Ελληνες έγκαταστάθηκαν στήν ’Αθήνα. Πολλοί Εβραίοι έγκατέλειψαν 
τήν άπό αιώνες «Μητέρα έν ’Ισραήλ»3 καί έφυγαν σέ δυτικές χώρες, ΐδίως 
στή Γαλλία, ενώ ένας άριθμός τους ξεκίνησε γιά τήν Παλαιστίνη παρακι
νημένος άπό τό σιωνιστικό κήρυγμα. Ή πυρκαγιά είναι, έπίσης, τό χρονικό 
σημείο πού σημαδεύει τή βαθμιαία άπώλεια τού κοσμοπολίτικου χαρακτήρα 
τής πόλης μέ τήν έναρξη τής μετοικεσίας τών 'Εβραίων, Φράγκων, Τούρκων 
καί άλλων Βαλκανίων κατοίκων της προς τις έθνικές τους κοιτίδες.

Τό έγγραφο πού δημοσιεύεται στή συνέχεια είναι ένα υπόμνημα άπό 
1/14 Φεβρουάριου 1919, πού έξεπόνησε ό Γενικός Γραμματεύς τής Γενικής 
Διοικήσεως Μακεδονίας καί πρώην προϊστάμενος τής Διευθύνσεως Θυ
μάτων Πυρκαγιάς Άλέξ. Α. Πάλλης4, σχετικά μέ τήν πυρκαγιά καί τή δρα-

1. Βλ. Ν. Καστρινόν, δ.π.
2. Βλ. τό τελικό πολεοδομικό διάγραμμα στό σχέδ. 3.
3. Ρ. Risai ( = J. Nehama), La ville convoitée. Salonique, Paris *1918, σ. 193.
4. Ό ’Αλέξανδρος A. Πάλλης ήταν γιός του λογοτέχνη καί άπό τούς άρχηγέτες τού 

δημοτικισμού Άλ. Πάλλη. Γεννήθηκε στή Βομβάη τό 1883. Σπούδασε στό Κολλέγιο του 
Ήτον καί στό Πανεπιστήμιο τής ’Οξφόρδης πολιτικές έπιστήμες καί φιλολογία. Ήταν 
ύπάλληλος τής βρετανικής διοίκησης στήν Αίγυπτο (1907-1913) όταν κλήθηκε άπό τό Βε- 
νιζέλο νά στελεχώση τή διοίκηση τών Νέων Χωρών. Στή Θεσσαλονίκη ύπηρέτησε (1913- 
1919) ώς γενικός οικονομικός έπιθεωρητής, γενικός γραμματέας τής ’Επιτροπής Έγκατα- 
στάσεως Προσφύγων, διευθυντής τής Υπηρεσίας Περιθάλψεως καί τής Διευθύνσεως 
Θυμάτων Πυρκαϊάς καί γενικός γραμματέας τής Γενικής Διοικήσεως Μακεδονίας. Τό 1919 
όργάνωσε στήν Κωνσταντινούπολη τήν έπανεγκατάσταση τών Θρακών καί Μικρασιατών 
προσφύγων στις έστίες τους. Τό έπόμενο έτος παραιτήθηκε άπό τή θέση του καί ύπέβαλε 
υποψηφιότητα στις βουλευτικές έκλογές τού 1920 στή Θεσσαλονίκη μέ τό κόμμα τών Φι
λελευθέρων, άλλά δέν έξελέγη καί ίδιώτευσε. Τον ’Ιανουάριο τού 1922 τραυματίστηκε μα
ζί μέ τό ναύαρχο Παύλο Κουντουριώτη άπό δολοφονική έπίθεση τών βασιλοφρόνων. Μετά 
τή μικρασιατική καταστροφή, ώς έκπρόσωπος τού Υπουργείου Προνοίας καί τού Ελλη
νικού ’Ερυθρού Σταυρού όργάνωσε στήν Κωνσταντινούπολη τή μεταφορά τών προσφύγων 
τού Πόντου καί τής Προποντίδας στήν Ελλάδα καί τό 1923 ήταν μέλος τής μικτής έπι- 
τροπής άνταλλαγής τών πληθυσμών. Τό 1924 άντιπροσώπευσε τήν Ελλάδα στή διεθνή 
διαιτητική έπιτροπή γιά τήν κατανομή τού όθωμανικοΰ δημοσίου χρέους. Στή συνέχεια 
διετέλεσε νομάρχης στήν Κέρκυρα (1925), έκπρόσωπος τής Ελλάδος στή διεθνή έπιτροπή





Σχέδ. 3. Tò σχέδιο ρυμοτομίας, δπως τελικά 
διαμορφώθηκε, της πυρίκαυστης ζώνης.

(Άπό το βιβλίο του Χρ. Ν. Τριανταφυλλίδη, 
Αί περί τοΰ σχεδίου Θεσσαλονίκης ίσχύουσαι 
διατάξεις έν κωδικοποιήσει, Θεσσαλονίκη 1928)
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στηριότητα τόσο τής Διευθύνσεως αυτής οσο καί τής Κεντρικής Επιτρο
πής Εράνων κατά τό διάστημα άπό 22 Αύγούστου 1917 ώς τις 31 Δεκεμβρίου 
1918. ’Απευθυνόταν στο Γενικό Διοικητή Μακεδονίας Άν. Άδοσίδη* 1, υπό 
την ιδιότητά του ώς προέδρου τής Κεντρικής Επιτροπής Εράνων. Τό χει
ρόγραφο σχέδιο τής έκθεσης αυτής έπεσήμανα στο φάκελο Ε.17 («Διάφορα 
φυλλάδια, προκηρύξεις, έφημερίδες») του 'Ιστορικού ’Αρχείου Μακεδονίας2. 
Στό ίδιο ’Αρχείο άπόκειται καί τό μόνο, ίσως, διασωθέν στη Θεσσαλονίκη 
τυπωμένο άντίτυπο τοϋ υπομνήματος αυτού πού κυκλοφόρησε με τόν τίτλο 
«Έκθεσις πεπραγμένων / καί / απολογισμός / τής ’Επιτροπής ’Εράνων / υπέρ 
των θυμάτων/ τής πυρκαϊάς Θεσσαλονίκης / διά τά έτη 1917-1918. / Τύποις 
‘Άγκύρας’ I. Κουμένου Θεσσαλονίκη», χωρίς χρονολογία έκδοσης (πρέπει 
να είναι στά 1919), σχ. 16°, σσ. 163. Ή ίδια έκθεση τυπώθηκε καί κυκλο
φόρησε, επίσης, σέ γαλλική μετάφραση4 μέ ελάχιστες προσθήκες. Τόσο

άποκαταστάσεως των προσφύγων (1926-1930), γενικός γραμματέας τού Υπουργείου Υ
γιεινής (1930-1931), έκπρόσωπος τής Κοινωνίας των Εθνών στήν Ελλάδα γιά τήν απο
κατάσταση των Ρώσων καί ’Αρμενίων προσφύγων (1936-1938) καί διευθυντής του γραφείου 
τύπου τής πρεσβείας μας στο Λονδίνο (1946-1952). Ό A. Α. Πάλλης δημοσίευσε μεγάλο 
άριθμό βιβλίων καί μελετών σέ διάφορες γλώσσες γιά δημοσιονομικά ζητήματα, τήν άν- 
ταλλαγή τών πληθυσμών, τούς πρόσφυγες καί τήν κοινωνική πρόνοια, καθώς καί φιλολο
γικά καί ιστορικά έργα, όπως τή «Φυλλάδα του Μεγαλέξαντρου», τήν ιστορία τών γενι
τσάρων κ.ά. Πέθανε στήν ’Αθήνα τό 1975.

1. Ό ’Αναστάσιος Άδοσίδης (1873-1942), δημοσιογράφος καί πολιτικός, διετέ- 
λεσε νομάρχης Κυκλάδων (1913), Γενικός Διοικητής Σάμου (1914), νομάρχης Θεσσαλο
νίκης (11-9-1915/23-11-1915 καί 1-10-1916/28-8-1917), διευθυντής τοϋ πολιτικοϋ γραφείου 
τοϋ ’Ελευθερίου Βενιζέλου καί Γενικός Διοικητής Μακεδονίας μέ βαθμό ύπουργοϋ (9-6- 
1918/24-11-1920).

2. ’Εγκάρδια εύχαριστώ τό φίλο διευθυντή τοϋ 'Ιστορικού ’Αρχείου Μακεδονίας κ. 
Β. Δημητριάδη γιά τήν εύγενή φιλοξενία μέ τήν όποια περιβάλλει τούς έπισκέπτες τοϋ 
’Αρχείου, καθώς καί τό φίλο κ. Ντίνο Χριστιανόπουλο γιά τή βοήθειά του.

3. Τήν άγνοιά μου γιά τήν έκτύπωση τοϋ ύπομνήματος κάλυψε ό φίλος κ. Β. Δημη- 
τριάδης, πού έπί πλέον γενναιόδωρα έθεσε στή διάθεσή μου φωτοτυπία τοϋ σπανιωτάτου 
αύτοϋ άντιτύπου. Τοϋ άπευθύνω θερμές εύχαριστίες.

4. Τό, έπίσης, δυσεύρετο πια. σήμερα φυλλάδιο αύτό φέρει τόν τίτλο: Rapport / sur la 
Gestion / de la Comission Centrale de Secours / aux Sinistres de Salonique / pour la Periode / 
22 Août 1917-31 Décembre 1918. / Imprimerie Papeterie «Eclair» / rue Salamine N.2 / Suc
cursale rue Franque (Mazi han N. 12), σχ. 16°, σσ. 22 + τοπογραφικός χάρτης τής Θεσσα
λονίκης. Δέν άναγράφεται ό τόπος καί ό χρόνος τής έκδοσης, πού είναι Θεσσαλονίκη 1919. 
Στή σ. 3. δημοσιεύεται, σέ γαλλική πάντα μετάφραση, τό διαβιβαστικό έγγραφο τοϋ A. Α. 
Πάλλη πρός τόν ’Αν. Άδοσίδη, μέ τό όποιο τοϋ υπέβαλε τήν έκθεσή του. Τό μόνο άντίτυπο 
πού βρήκα άνήκει στή βιβλιοθήκη τής Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Χάριν τής Ιστο
ρικής περιεργείας πρέπει να άναφερθή ότι ή έκτύπωση τοϋ φυλλαδίου αύτοϋ πρέπει να 
καλύφθηκε μέ χρήματα άπό διαφημίσεις. Πώς άλλιώς μπορεί να έξηγηθή ή προτροπή τής 
σ. 11 «Fumez tous les cigarettes Yanoukaki-Protopapa» καί ή όλοσέλιδη διαφήμιση τών 
τσιγάρων Titan καί Dido τής καπνοβιομηχανίας τών Αδελφών Καρακίττη;
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το έλληνικό, δσο καί τό γαλλικό φυλλάδιο δεν αναφέρουν τούς λόγους 
πού έπέβαλαν τήν έκτύπωση του υπομνήματος σέ δύο γλώσσες. Τό πιθανό
τερο είναι δτι εϊχαν διατυπωθή παράπονα καί σχόλια άπό έλληνικούς καί 
ξένους κύκλους γιά τό έργο τής περίθαλψης των πυροπαθών. Έτσι ή Δι- 
εύθυνσις Θυμάτων Πυρκαϊας απάντησε έμμεσα μέ τή δημοσίευση τής έκ
θεσης τού A. Α. Πάλλη1. Ή έκθεση αύτή άναδημοσιεύεται έδώ πιστά, μιά 
καί ή τόσο δυσεύρετη, αν δχι άγνωστη, σήμερα έκδοσή της επέχει θέση 
χειρογράφου, καί παρατίθεται σχετικός ύπομνηματισμός σέ ύποσημειώσεις, 
δπου οί άναφορές στή γαλλική έκδοσή της γίνονται μέ τήν ένδειξη Rap
port καί στό σχέδιό της μέ τήν παραπομπή Σχέδιο.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Άριθ. Πρωτ.
Έν Θεσμική rfj If 14 Φεβρουάριον 1919

Προς τον
κ. Α. ΑΔΟΣΙΔΙΙΝ

Γενικόν Διοικητήν Θεσσαλονίκης 
'Ως Πρόεδρον τής Κεντρικής ’Επιτροπής 
Εράνων υπέρ των θυμάτων τής Πυρκαϊας 

Θεσσαλονίκης
5Ενταύθα

σ. 1

Κύριε Πρόεδρε
Λαμβάνω τήν τιμήν να υποβάλω ύμϊν σννημμένως εκθεσιν πεπραγμένων 

μετά απολογισμού τής Κεντρικής ’Επιτροπής ’Εράνων ύπερ των θυμάτων τής 
Πυρκαϊας Θεσσαλονίκης διά τήν περίοδον 22 Αύγουστου 1917 μέχρι 31 Δε
κεμβρίου 1918.

ευπειθέστατος 
A. Α. Πάλλης

Τέως Προϊστάμενος τής Διενθννσεως Θυμάτων Πυρκαϊας

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’ σ. 3

Αιτία τής πυρκαϊας. — 'Υλικαι ζημίαι.

'Η φοβερά πυρκαϊά, ήτις κατέστρεψεν εντός 32 ώρών τά δύο τρίτα τής 
άρχαίας περιοχής τής Θεσσαλονίκης, εξεδηλώθη τήν 5-18 Αύγουστον 1917

1. ’Απόσπασμα μιας άλλης έκθεσης τοΟ A. Α. Πάλλη από 10/23 Σεπτεμβρίου 1917, 
σχετικής μέ τά πρώτα μέτρα βοήθειας στους πυροπαθείς, δημοσιεύτηκε ώς παράθεμα στό 
άρθρο τοή Ν. Καστρινοϋ, ο.π.
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περί την 3ην ώραν μ. μ. εντός μι-κράς οικίας επί τής όδοϋ3Ολυμπιάδας [νπ άριθ. 
3J1 ητις κατωκεΐτο νπο προσφυγών. 5Ολίγοι σπινθήρες εκ τής πυράς τον μα
γειρείου πεσοντες, ως φαίνεται, επί σαιρον χόρτου ευρισκομένου εντός τοϋ εγγύς 
υπογείου ηναψαν το πυρ το όποιον εντός ολίγου μετεδόθη εις ολόκληρον την 
οικίαν. Τοσον ο σφοδρώς πνέων «Βαρδάρης» όσον και ή ελλειψις επαρκών πυ
ροσβεστικών μέσων2 επέτρεψεν εις τάς φλόγας να προχωρήσουν μεθ’ άλμα
τ ιώδους ταχύτητος.

Μέχρι τής 11ης ώρας μ.μ. τής 6/19 Αύγουστου 1917, δτε άπεσβέσθη άφ/ 
εαυτής ή πυρκαϊά, επιφάνεια ενός εκατομ. τετραγωνικών μέτρων είχε προσβλη- 
θή. ’Εννέα χιλιάδες πεντακόσιοι οίκοδομάί κατεΟτράφησαν καί άνω τών εβδο- 
μήκοντα χιλιάδων ανθρώπων εύρέθησαν άστεγοι3.

"Η άξια τών ζημιών, μή συμπεριλαμβανομένων τών μνημείων, ύπελογίσθη 
εις διακόσια περίπου εκατομμύρια δραχμών εκ τών οποίων εκατόν εξήκοντα 
εκατομμύρια ήσαν ήσφαλισμένα.

"Απασαι ai Κοινότητες ’ Ισραηλιτική, ’Ορθόδοξος, και Ίσλαμική, νπέ- 
στησαν σοβαρός ζημίας. 'Η Ίσραηλιτική Κοινό της ύπήρξεν ή μάλλον δοκι- 
μασθεϊαα τόσον από τής άπόψεως τοϋ άριθμοϋ τών πυριπαθών μελών της, δστις 
ύπερέβη τάς 50 χιλ. όσον και από τής άπόψεως τών υλικών ζημιών4. 

σ 4 Μ Άρχιραββινεία μεθ’ απάντων τών αρχείων της, 16 Συναγωγαι6 και

1. Κοντά στήν αρχή τής όδοϋ 'Αγίου Δημητρίου, στό συνοικισμό Μεβλ(εβ)ιχανέ 
(λαϊκή όνομασία μέχρι σήμερα: Μεβλανέ), όπως ονομάστηκε ή περιοχή από το γειτονικό 
τεκέ τών μεβλεβήδων δερβίσηδων, βλ. Γ. Μωραϊτοπούλου, Τοπογραφία Θεσσα
λονίκης, Άθήναι 1883, σ. 26. Για τόν τεκέ, βλ. Άπ. Βακαλοπούλου, 'Ιστορικές 
έρευνες 'έξω από τά τείχη τής Θεσσαλονίκης, «Μακεδονικά» 17(1977) 35 κ.έ. Πρβλ. καί 
τό τραγούδι τής μεσοπολεμικής περιόδου: «Καί μαγαζί στό Μεβλανέ /δίπλα στοϋ Καφαντά- 
ρη...», βλ. Άλ. 'Ωρολογά, Ό Μήτσος Καφαντάρης, ό τύπος τοϋ υποκόσμου, έφημ. 
«Θεσσαλονίκη», 26 Δεκεμβρίου 1963.

2. Ή πυροσβεστική ύπηρεσία τής πόλης δέν είχε βελτιωθή σέ σύγκριση μέ τήν έπο- 
χή τής τουρκοκρατίας, άλλα καί τά πυροσβεστικά μέσα τών συμμαχικών στρατευμάτων 
δέν ήταν σέ καλή κατάσταση, έκτος από δύο καινούρια πυροσβεστικά αυτοκίνητα τοϋ αγ
γλικού στρατού πού πρόσφεραν σημαντική βοήθεια στήν παραλιακή περιοχή. Ό Η. C ο I- 
linson-Owen, ό.π., σ. 94, παρατηρεί μέ χιούμορ ότι τό ξύλινο ντεπόζιτο μιάς άν- 
τλίας έφερε τήν επιγραφή «Sun Fire Office, 1710».

3. Ό τότε πληθυσμός τής Θεσσαλονίκης, μόνιμος καί προσφυγικός, υπολογίζεται σέ 
48.096 οικογένειες ή 271.157 άτομα, βλ. J. Nehama, ό.π., σ. 765.

4. Βλ. Μ. Μ ό λ χ ο -1. Ν ε χ α μ ά, In memoriam. 'Αφιέρωμα είς τήν μνήμην τών 
'Ισραηλιτών θυμάτων τοϋ ναζισμοϋ έν Έλλάδι, (μετάφρ. άπό τή β' γαλλική έκδ. Γ. Κ. 
Ζωγραφάκη), Θεσσαλονίκη 1974, σ. 20.

5. Στό Rap port, σ. 5, άναγράφονται ένδεικτικά 13 άπό τις καμένες συναγωγές: 
Σισίλια Χαντάς, Πούλια, Ίτάλια, Μαγιόρ, Ίσμαέλ, Κιάνα, Μαγράνα, Άρδίττι, Ταλμούδ 
Τορά, Πορτουγκάλ, Σισίλια Γιασάν, Μπεζέλ καί Έζρα. Οί υπόλοιπες τρεις ήταν ή Σαλώμ, 
ή Άραγκών καί ή Έτς-ά-Χαΐμ, όπως μας πληροφορεί ό L. Abastad ο, ό.π., σ. 7. Στή
Θεσσαλονίκη λειτουργούσαν τότε 33 συνολικά συναγωγές. Οί συναγωγές Σισίλια Χαντάς
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5 Σχολεία1 άπετεφρώθησαν.
'Η ’Ορθόδοξος Κοινότης, πλήν τριών Σχολείων καί της ’Εκκλησίας τοϋ 

'Αγίου Νικολάου2 έθρήνηόε καί την καταστροφήν τοϋ μεγαλοπρεπούς Ναοϋ

καί Σισίλια Γιασάν προήλθαν από τή συναγωγή Σισίλια, πού ιδρύθηκε στήν περίοδο των 
τελευταίων όκτώ χρόνων τοϋ 15ου αιώνα. Μέ τή συρροή Σικελοεβραίων στή Θεσσαλονί
κη, χωρίστηκε τό 1575 στις δύο παραπάνω, καθώς άργότερα καί σέ μια τρίτη, τή Μπέθ Άα- 
ρών. Ή Σισίλια Χαντάς έπανιδρύθηκε στήν όδό Σαρανταπόρου 13 καί ή Σισίλια Γιασάν 
στήν όδό Ρογκότη 3. Ή συναγωγή Πούλια (Άπουλία) συστήθηκε τό 16ο αιώνα άπό 'Ε
βραίους καταγομένους άπό τήν Πούλια τής Ιταλίας. Άπό αυτήν προήλθε άργότερα ή 
Πούλια ή Μεγάλη, ή Ότράντο πριν άπό τό 1559 καί πριν άπό τό 1580 ή Έστρούγκ (οδός 
Κάλβου 14). ’Αγνοούμε πότε άκριβώς δημιουργήθηκε ή συναγωγή Ίτάλια, πιστεύεται όμως 
ότι χρονολογείται άπό τήν έποχή τής βενετοκρατίας. Μέ τήν άφιξη πολλών φυγάδων άπό 
τήν ’Ιταλία τό 15ο καί 16ο αιώνα, χωρίστηκε στήν Ίτάλια Γιασάν καί τήν Ίτάλια Χαντάς 
καί άργότερα στήν Ίτάλια Σαλώμ. Οί δύο πρώτες έπανιδρύθηκαν στήν όδό Βελισαρίου καί 
στή συμβολή τών όδών Πιττακού καί Θάλητος άντίστοιχα. Ή Μαγιόρ σχηματίστηκε άμέ- 
σως μετά τό 1492 άπό Εβραίους τών Βαλεαριδών νήσων, ιδιαίτερα τής Μαγιόρκας, καί 
ξαναχτίστηκε στήν όδό Βελισαρίου. Ή Ίσμαέλ ή Καλάμπρια Χαντάς καί ή Κιάνα προέρ 
χονταν άπό τή συναγωγή Καλάμπρια, άπό τήν όποια χωρίστηκαν τό 1559, ίσως καί πριν 
άπό τό 1553 (κατά τόν I. - S. Emmanuel, Histoire des Israélites de Salonique, t. I. 
Thonon 1936, σ. 147). Μετά τήν πυρκαγιά ή Ίσμαέλ έπανιδρύθηκε στήν όδό Κύπρου 8 καί 
ή Κιάνα στή Βαλαωρίτου 3 - Τανταλίδου. Ή Πορτουγκάλ συστήθηκε άπό Εβραίους τής 
Πορτογαλίας καί ξαναχτίστηκε σέ μιά πάροδο τής Κασσάνδρου. Οί συναγωγές Μπεζέλ καί 
Έζρα(= Έζρατή) έπίσης άνοικοδομήθηκαν. Ή Ταλμούδ Τορά Άγκαδόλ ήταν ή κεντρι
κή κοινοτική συναγωγή καί Ιδρύθηκε μέ τή συνδρομή όλων τών Ισραηλιτών τής πόλης 
άμέσως μετά τήν άφιξη τών Εβραίων Σεφαραδίμ άπό τήν Ισπανία. Καταστράφηκε έπα- 
νειλημμένα άπό πυρκαγιές (1545, 1620, 1898, 1917), άλλά μετά τήν τελευταία άποτέφρω- 
σή της δέν άνοικοδομήθηκε. ’Από τότε χρησιμοποιούνταν ώς κεντρική συναγωγή ή Μπέθ 
Σαούλ στήν όδό Σααδή Λεβή μέχρι τήν άνατίναξή της άπό τούς ναζί. Ή Σαλώμ συστή
θηκε τό 1545 άπό Εβραίους έτερόκλιτης προέλευσης· επανιδρύθηκε στό συνοικισμό Ρεζή 
Βαρδάρ. Ή Άραγκών ιδρύθηκε άπό φυγάδες τής ισπανικής Άραγωνίας μεταξύ τού 1492 
καί τού 1500. Μετά τήν πυρκαγιά δέν ξαναχτίστηκε. Ή Έτς-ά-Χαΐμ ήταν ή άρχαιότερη 
σέ λειτουργία συναγωγή τής Εύρώπης, ιδρυμένη στούς χρόνους τής ρωμαιοκρατίας. 
Βρισκόταν στό λιμάνι- τό παραλιακό τείχος τής πόλης, μέχρι τήν κατεδάφισή του στά 1866, 
άποτελούσε τό δυτικό τοίχο της. Πιστεύεται ότι σ’ αύτήν κήρυξε ό ’Απόστολος Παύλος. 
Ή συναγωγή αύτή όνομαζόταν άπό τούς Σεφαραδίμ καί Άσκεναζίμ Εβραίους «συναγωγή 
τών Ελλήνων», γιατί τά μέλη της ήταν άπόγονοι τών έλληνοφώνων «Ρωμανιωτών» Ισραη
λιτών. Σέ άνεξακρίβωτη ιστορικά έποχή χωρίστηκε σέ δύο συναγωγές, τήν Έτς-ά-Χαΐμ 
καί τήν Έτς-ά-Δαάτ, πού μέ τή μείωση τών μελών τους συγχωνεύθηκαν καί πάλι σέ μία, 
τήν Έτς-ά-Χαΐμ Βεέτς-ά-Δαάτ, πού γιά συντόμευση λεγόταν Έτς-ά-Χαΐμ. Μετά τήν πυρ
καγιά έπανιδρύθηκε στό συνοικισμό τής Αγίας Παρασκευής. Γενικές πληροφορίες γιά 
τις συναγωγές, βλ. Μ π. Σ ι μ π ή (έπιμ. ), Άγκαδά σέλ Πέσσαχ, Θεσσαλονίκη 1970, 
σ. 10-20 καί 122-123· I. S. Emmanuel, ό.π., passim· J. Nehama, ό.π., LI-VII, 
Thessalonique 1935-1978, passim.

1. Στό Rapport, σ. 5, άναγράφεται: 11 σχολεία.
2. Ένοριακός ναός στήν πλατεία Δικαστηρίων (όπου σήμερα τό ομώνυμο παρεκκλή- 

σιο), στον όποιο ύπαγόταν τότε καί ή βυζαντινή έκκλησία τής Παναγίας τών Χαλκέων,
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τον 'Αγίου Δημητρίον1, συμφοράν άνεπανόρθωτον dia την πάλιν. 'Ο αριθμός 
των πυριπαθών ’Ορθοδόξων άνήλθεν εις 12 1^2 χιλιάδας περίπου.

01 Μουσουλμάνοι άπώλεσαν το Τζάμι τοϋ Σαατλή πλησίον τον Διοικη
τηρίου2 καί 11 τεμένη3 μικροτέρας σημασίας4. Οί πνριπαθεΐς των άνήλθον εις 
10 χιλιάδας περίπου.

βλ. Άλ. Λέτσα, 'Ιστορία τής Θεσσαλονίκης, τ.α', Θεσσαλονίκη 1961, σ. 233. Εκτός 
από τούς ναούς τοϋ 'Αγίου Νικολάου καί τοϋ 'Αγίου Δημητρίου, άποτεφρώθηκε καί ό ναός 
τής Αγίας Θεοδώρας, ένώ τό παρεκκλήσιο τής 'Αγίας Έλεούσης, στην όδό Τσιμισκή, 
επαθε μερική καταστροφή, βλ. Άλ. Λέτσα, ο.π., σ. 232.

1. ’Αμέσως μετά τήν καταστροφή τοϋ ναοϋ άρχισε ό καθαρισμός καί ή στερέωση 
των έρειπίων άπό τον έφορο βυζαντινών άρχαιοτήτων καί άργότερα καθηγητή στο Πανε
πιστήμιο ’Αθηνών Γ. Σωτηρίου μέ τή βοήθεια τών άρχιτεκτόνων ’Αριστ. Ζάχου καί E. Hé- 
brard. Ή άναστήλωση κράτησε άρκετά χρόνια καί ό ναός παραδόθηκε στή λατρεία τών 
πιστών στις 26 ’Οκτωβρίου 1948, βλ. ’Α λ. Λέτσα, ό.π., σ. 326-333. ’Επίσης Γ. Σωτη
ρίου, Μεγίστη έθνική συμφορά. Ή καταστροφή τοϋ ναοϋ τοϋ 'Αγίου Δημητρίου Θεσ
σαλονίκης, «Γρηγόριος ό Παλαμας» 1(1917) 493-496' τοϋ ίδιου, ’Από τά έρείπια τοϋ 
ναοϋ τοϋ 'Αγ. Δημητρίου Θεσ/νίκης, «Γρηγόριος ό Παλαμας» 1(1917) 577-581, όπου πλη
ροφορίες σχετικά μέ τήν ανεύρεση τής κρύπτης τοϋ ναοϋ καί τοιχογραφιών.

2. Ή έπίσημη ονομασία του ήταν Σελίμ πασά τζαμί, βλ. A. V a c a 1 ο ρ ο u I ο s, A 
History of Thessaloniki, Θεσσαλονίκη 1963, σ. 117. Στό Σαατλή τζαμί είχαν δολοφονηθή 
τό 1876 άπό τόν τουρκικό όχλο οί πρόξενοι τής Γαλλίας J. Moulin καί τής Γερμανίας 
Έρ. "Αμποτ, βλ. Άπ. Βακαλοπούλου, Τά δραματικά γεγονότα τής Θεσσαλονίκης 
κατά τόΜάϊο 1876 καί οί έπιδράσεις τους στό’Ανατολικό Ζήτημα, «Μακεδονικά» 2(1941- 
1952) σ. 207 κ.έ., όπου καί φωτογραφίες τοϋ τζαμιοϋ στις σ. 206,208 καί 209, καθώς καί σχε
διάγραμμά του στή σ. 214. Μετά τήν αποτέφρωσή του, τό Σαατλή τζαμί δέν ξαναχτίστηκε. 
’Απ’ όλη τήν οικοδομή σώθηκε μόνο ενα μικρό τμήμα τοϋ τοίχου.

3. Μεταξύ αύτών τό Μπουρμαλή τζαμί (= έλικοειδές) στήν Έγνατία όδό, όπου σή
μερα τό ξενοδοχείο Βιέννη, βλ. A. V a c a 1 ο ρ ο ιι 1 ο s, ό.π., σ. 85, καί μεγάλο τμήμα τοϋ 
Χαμζά μπέη τζαμί στήν ίδια όδό, βλ. L. A b as ta do, ό.π., σ. 7. Στό ξανά οίκοδομημένο 
κτήριό του στεγάζεται άπό χρόνια ό κινηματογράφος ’Αλκαζάρ. Στή Θεσσαλονίκη τών 
τελευταίων χρόνων τής τουρκοκρατίας ύπήρχαν 25 μουσουλμανικά τεμένη, βλ. Ν. Γ. 
Ίγγ λέση, 'Οδηγός τής Ελλάδος, άπάσης τής Μακεδονίας, τής Μικράς ’Ασίας μετά 
τών νήσων τοϋ ’Αρχιπελάγους καί τών νήσων: Κρήτης-Κύπρου-Σάμου, 1910-1911. Τμήμα 
δεύτερον-μέρος εκτον: Μακεδονία μετά τοϋ παρακειμένου τμήματος τής Θράκης, συγγρα- 
φέν ύπό Γεωργίου Χατζηκυριακοϋ, ’Αθήναι 1911, σ. 28. Έτσι άπό τήν πυρ
καγιά τοϋ 1917 καταστράφηκαν τά μισά τζαμιά καί 16 άπό τις 33 συναγωγές τής πόλης. Σέ 
σύγκριση μέ τις καταστροφές πού ύπέστησαν ή μουσουλμανική καί ή έβραϊκή κοινότητα, 
ή όρθόδοξη κοινότητα είχε πάθει άναλογικά λιγώτερες ζημιές.

4. Στό Rapport, σ. 6, προστίθεται: καί μερικά σχολεία. Πάντως μέ τό Β.Δ. τής 17 
’Οκτωβρίου 1917 δόθηκε ή άδεια νά έπισκευαστοΰν τά κτήρια τριών σχολείων τής μου
σουλμανικής κοινότητας· τής μικτής δημοτικής σχολής στήν όδό Κασσάνδρου, τής σχο
λής θηλέων στήν όδό Εύσταθίου Θεσσαλονίκης 18 καί τής σχολής θηλέων Κισλάρ-Ρουσ- 
δή στήν όδό Θεσσαλονίκης 23, βλ. X ρ. Τ ρ ι α ν τ α φ υ λ λ ί δ ο υ, ό.π., σ. 8.
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ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ Β'

Τά πρώτα μέτρα τής περιθάλψεως.

Κατά τάς πρώτας ημέρας μετά τήν πυρκαΧάν, ή κυρία μέριμνα των ’Αρχών 
υπήρξε όπως αντιμετωπίσουν τάς μάλλον επείγουσας άνάγκας τής στεγάσεως 
και τής τροφοδοσίας.

Ai Έλληνικαί άρχαι διέθεσαν άμέσως διά τον πρώτον σκοπόν 100 νεόκτι
στα παραπήγματα, τα οποία προωρίζοντο διά στέγασιν προσφύγων καί δπου 
ήδύναντο να στεγαστούν περί τάς 800 οικογένειας.

Ai άγγλικαι στρατιωτικοί άρχαι έστησαν τρεις μεγάλας κατασκηνώσεις 
εκ χιλίων τριακοσίων περίπου σκηνών, εις τάς πέριξ τής πόλεως θέσεις Καράϊσ- 
σιν1, Ντουντουλάρ2 καί Καλαμαριάν δπου επτά χιλιάδες ψυχαί εϋρον προσω- 
ρινώς άσυλον.

Ai γαλλικοί στρατιωτικοί άρχαι ίδρυσαν άλλην κατασκήνωσιν διά τρια- 
κοσίας περίπου οικογένειας, πλησίον τής Κεντρικής αποθήκης υγειονομικού 
υλικού επί τής οδού 25 Μαρτίου, ή δε 'Ενωσις των Γαλλίδων Κυριών επίσης 
μικρόν κατασκήνωσιν δι εκατοντάδα οικογενειών επί τής Λεωφόρου ’Εθνικής 
Άμννης.

Συγχρόνως ή Κυβέρνησις, επιθυμούσα όπως διενκολννη κατά το δυνατόν σ. 5 
τήν άραίωσιν τού πληθυσμού, έθεσε τούς σιδηροδρόμους δωρεάν εις τήν διάθεσιν 
εκείνων οιτινες επεθύμουν προσωρινώς να μεταβοϋν εις Παλαιόν 'Ελλάδα.

Περί τάς πέντε χιλιάδας άτομα επωφελήθησαν τής ευκαιρίας ταύτης, δπως 
εγκατασταθούν εις ’Αθήνας, Βόλον καί Λάρισσαν3 4.

Ai Έπιμελητεϊαι άνέλαβον προσωρινώς να τροφοδοτούν τάς εις τάς κα
τασκηνώσεις εύρισκομένας οικογένειας ή δε 'Ελληνική Διοίκησις εγκαθίδρυσεν 
εις διάφορα σημεία τής πόλεως κέντρα διανομής άρτου εκ τών όποιων περί τάς 
30 χιλιάδας άτομα ήμερησίως ελάμβανον μερίδα άρτου δωρεάν.

Οι ’Ερυθροί Σταυροί, ’Αμερικανικός, Γαλλικός καί ’Αγγλικός διένειμον 
διάφορα τρόφιμα, γάλα κλπ.

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Γ

Σύστασις τής Δ ιευθύνσεως θυμάτων πυρκαΐάς.

Μετά τήν λήψν τών πρώτων προχείρων μέτρων, ό Κυβερνητικός ’Αντι
πρόσωπος κ. Άργυρόπονλος*, άντιλαμβανόμενος τήν άνάγκην όργανώσεως

1. Σημ. Πολίχνη.
2. Σημ. Διαβατά.
3. Στό Rapport, σ. 6, προστίθεται ότι τά συμμαχικά στρατεύματα διέθεσαν φορ

τηγά αυτοκίνητα γιά τή μεταφορά πυροπαθών οικογενειών καί τών υπαρχόντων τους σέ στα
θμούς καί κατασκηνώσεις.

4. Ό Περικλής Α. Άργυρόπουλος διετέλεσε μέλος τής έπιτροπής τοϋ Μακεδονικού
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ειδικής υπηρεσίας διά το εργον τής περιθάλψεως τόσων χιλιάδων ατόμων, ίδρυσε 
την Δ ιεύθυνσιν θυμάτων πυρκαϊάς1.

'Η υπηρεσία αϋτη άνέλαβεν άμέσως την όργάνωσιν τής περιθάλψεως 
συνεννοούμενη μετά των λοιπών υπηρεσιών, ώς καί των κοινοτικών καί ιδιω
τικών οργανώσεων προς σνναρμολόγησιν τής δράσεως μιας εκάστης εις εν κοι
νόν πρόγραμμα.

ΚΕΦΑΛΑ ION A 

Μέτρα τής Κνβερνήσεως.

'Η Κνβέρνησις ενέκρινεν άμέσως πίστωσιν εξ ενός καί ήμίσεως εκατομ
μυρίου δραχμών διά τάς πρώτας άνάγκας τής περιθάλψεως. Συγχρόνως διά 
Βασιλικού Διατάγματος συνιστάτο Κεντρική ’Επιτροπή εν Θεσσαλονίκη προς 
συλλογήν εράνων εντός τής 'Ελλάδος καί εν τώ εξωτερικώ. ,Εν τώ μεταξύ, 
μέχρι τής πραγματοποιήσεως των εράνων, μέρος τής εγκριθείσης πιστώσεως 
ετέθη εις τήν διάθεσιν τής Επιτροπής Θεσσαλονίκης. Ή Επιτροπή αϋτη, υπό 
τήν προεδρείαν τού Κυβερνητικού 5Αντιπροσώπου, περιελάμβανε μεταξύ τών 
μελών της καί τάς άνωτέρας άρχάς, τους προξένους, ώς καί τούς αντιπροσώ
πους τών διαφόρων Κοινοτήτων2.

'Η ’Επιτροπή αϋτη, συνελθοϋσα κατά τόν Σεπτέμβριον τού 1917, αφού 
ελαβε γνώση τών υπό τής Δ ιοικήσεως ληφθέντων μέτρων, επεκΰρωσε τό υπ 
αυτής εγκαινιασθεν πρόγραμμα καί ενέκρινεν όπως συνεχισΟή τούτο, θέσασα

Άγώνος, νομάρχης Λαρίσης (1910) καί πρώτος νομάρχης Θεσσαλονίκης (1912-1915). 
Μετέσχε στο κίνημα τής Εθνικής Άμύνης. Κυβερνητικός ’Αντιπρόσωπος στή Θεσσα
λονίκη μέ δικαιοδοσία στους νομούς Θεσσαλονίκης καί Πέλλης καί τήν υποδιοίκηση 
Νιγρίτας (1-7-1917/15-2-1918) καί Γενικός Διοικητής Μακεδονίας μέ βαθμό υπουργού (15-2- 
1918/9-6-1918). Διετέλεσε, έπίσης, πρεσβευτής στις σκανδιναβικές χώρες, τήν Αίγυπτο 
καί τήν Τουρκία. Υπουργός ’Εξωτερικών (1926) καί διαδοχικά άπό τό 1928 μέχρι τό 1932 
υπουργός Ναυτικών, ’Εξωτερικών καί ’Εσωτερικών. Κατά τή διάρκεια τής κατοχής διέ
φυγε στήν Αίγυπτο, όπου άνέλαβε διάφορες διπλωματικές άποστολές. Πέθανε στά 1966.

1. Στο Rapport, σ. 7, καί στό Σχέδιο, σ. 3, προστίθεται έδώ ή πληροφορία: 
«ήτις έδρεύουσα εις τό Διοικητήριον εύρίσκετο είς διαρκή έπαφήν μετά τών αρχών».

2. Μέ τό Β.Δ. τής 6 Σεπτεμβρίου 1917 μέλη τής έπιτροπής αύτής όρίστηκαν ό Κυ
βερνητικός ’Αντιπρόσωπος ώς πρόεδρος, ό μητροπολίτης ώς άναπληρωτής τού προέδρου, 
ό νομάρχης, ό δήμαρχος, ό άρχιραββίνος, ό μουφτής, οί πρόεδροι τού Θρακικοϋ καί Μι
κρασιατικού Συλλόγου καί οί πολίτες τής Θεσσαλονίκης Γεώργιος Πεντζίκης, Κύρος 
Κύρτσης, Γεώργιος Καρβουνίδης, ’Αθανάσιος Μακρής, Γεώργιος Χρυσάφης, Γεώργιος 
Χωναϊος, Έλί Μπενουζίλιο, ’Ιωσήφ Μισραχή, Σαούλ Άμάρ, Σαμουήλ Δ. Μοδιάνο, Ζα- 
κόμπ Καζές, Ούγκώ Μοσέρι, Ρακήμ Έφένδης, Όσμάν Σαϊτ καί Άλή Δεμίρ. Στήν Κεντρι
κή ’Επιτροπή ’Εράνων έκλήθηκαν νά μετάσχουν καί οί πρόξενοι τής Γαλλίας, ’Αγγλίας, 
Ρωσίας, ’Ιταλίας, ’Αμερικής, 'Ισπανίας, Ρουμανίας καί Σερβίας, βλ. «Γρηγόριος ό Παλα- 
μάς» 1(1917) 592.
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είς τήν διάθεσιν τοϋ προέδρου τάς αναγκαίας πιστώσεις, Συνάμα δε επεφόρτισε 
πέντε των μελών αυτής, τους κ.κ. Καζές, Μπενουζίλιο, Κύρτση, Χωναΐον1 καί 
’Οσμάν Σαιτ βέην2, δπως, άποτελοϋντες υποεπιτροπήν, παρακολουθούν το ερ- 
γον τής υπηρεσίας καί εύρίσκωνται είς διαρκή επαφήν μετ’ αυτής.

Επίσης ή Κεντρική ’Επιτροπή επιθυμούσα νά επωφεληθή τής βοήθειας 
των άλλων Σωματείων προς διανομήν των βοηθημάτων εις χρήμα καί είδος, 
άνεγνώρισεν ώς νποεπιτροπάς τήν Κεντρικήν Ίσραηλιτικήν ’Επιτροπήν περι- 
θάλψεως, τήν Μουσουλμανικήν ’Επιτροπήν, τον Πατριωτικόν Σύνδεσμον ' Ελ
λη νίδων Κυριών, το ’Εργατικόν Κέντρον καί τήν Σοσιαλιστικήν "Ενωσιν3.

Χάρις εις τήν άπόφασιν ταύτην, ή κεντρική υπηρεσία ήδυνήθη νά εφαρμόση 
αποκεντρωτικόν σύστημα καί εϋρε μέγαν άριθμάν συνεργατών, οϊτινες προσ έ
φεραν πολυτίμους υπηρεσίας είς το κοινόν έργον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε' σ. 7

Μέτρα προς στεγασμόν τών άπορων πυριπαθών.

’Επειδή ό καταρτισμός τοϋ νέου σχεδίου τής πόλεως, κατόπιν τον οποίου 
θά επετρέπετο ή γενική άνοικοδόμησις, δεν ήδύνατο, παρά νά βραδύνη, παρί- 
σιατο άνάγκη, δπως άνεγερθοϋν άμέοως οικήματα προσωρινά ή καί μόνιμοι 
συνοικισμοί εντός τής καείσης ζώνης, όντως ώστε νά είναι δυνατόν εντός ολίγου 
χρόνον νά σωθούν άπό τάς κακουχίας, είς τάς όποιας εύρίσκονται εκτεθειμένοι

1. Οί Έλί Μπενουζίλιο, Κύρος Κύρτσης καί Γ. Χωναϊος ήταν μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου, βλ. Π ε ρ. Ά γ γ ε λ ο π ο ύ λ ο υ, Πολιτική διοίκησις καί αΰτοδιοίκησις 
είς τήν Βόρειον 'Ελλάδα, 1912-1965, Θεσσαλονίκη 1965, σ. 174.

2. Ό ντονμές στήν καταγωγή Όσμάν Σαΐτ Ίμπλ Χακή μπέης ήταν έμπορος καί διετέ- 
λεσε δήμαρχος Θεσσαλονίκης (1908-18 Αύγουστου 1916). Διορίστηκε καί πάλι δήμαρχος 
άπό τή μετανοεμβριανή κωνσταντινική κυβέρνηση καί διατήρησε τό άξίωμα αυτό μέχρι 
τήν έπανάσταση τού Πλαστήρα (15-11-1920/22-9-1922). Μέ τήν άνταλλαγή των πληθυ
σμών ό Όσμάν Σαΐτ έφυγε γιά τήν Τουρκία όπου καί πέθανε ύστερα άπό χρόνια, βλ. 
Π. Μπεσλεμέ, Δήμος Θεσσαλονίκης, στον τόμο: Θεσσαλονίκη, 1912-1962, [Θεσσα
λονίκη 1962], σ. 93-94’ Μαν. Κανδυλάκη, Μιά σύντομη έπισκόπησι τής δημοτι
κής Ιστορίας, έφημ. «Ελληνικός Βορράς», 16 Μαρτίου 1975.

3. Εκπρόσωπος τής Σοσιαλιστικής Ένωσης (Φεντερασιόν) ορίστηκε ό ’Αβραάμ Μπε- 
ναρόγιας. Μέ τή συνεργασία τοϋ Εργατικού Κέντρου καί τής Φεντερασιόν ιδρύθηκε συν
εταιρικός φούρνος γιά τούς άνεργους πυροπαθείς έργάτες. Στό Εργατικό Κέντρο άνήκαν 
Έλληνες κυρίως έργάτες, ένώ στή Φεντερασιόν Εβραίοι. Οί σχέσεις μεταξύ τών δύο όρ- 
γανώσεων δέν ήταν πολύ άγαθές. Ή συνεργασία τους όμως στήν περίθαλψη τών θυμάτων 
τής πυρκαγιάς σημείωσε τήν άπαρχή έξομάλυνσης τών διαφορών τους, βλ. Ά β ρ. Μ π ε
ν α ρ ό γ ι α, Ή πρώτη σταδιοδρομία τοϋ έλληνικοϋ προλεταριάτου, [’Αθήνα 1975], σ. 99. 
«Έτσι σχηματίστηκε κοινό έργατικό μέτωπο σέ όλα τά ζητήματα πού δημιουργήθηκαν 
έπειτα άπό τήν πυρκαγιά», παρατηρεί ό Γ. Κορδάτος, 'Ιστορία τοϋ έλληνικοϋ έργα- 
τικοϋ κινήματος, ’Αθήνα 21956, σ. 284.

11
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al πολυάριθμοι οίκογένειαι, αϊτινες διέμενον υπό σκηνάς, υπό τα ερείπια, εις υ
πόγεια και εις διάφορα πρόχειρα καταλύματα1. Προς τοϋτο ό δήμος άπεφά- 
σισε την πρόχειρον επισκευήν των συναγωγών και σχολικών κτιρίων, των ο
ποίων οί τοίχοι εμενον ανέπαφοι, ώστε νά είναι δυνατή ή χρησιμοποίησις αυτών, 
άφοϋ πρώτον άντικατασταϋονν ai στέγαι, ai θύραι και τα παράθυρα. Χάρις εις 
το μέερον τοϋτο κατέστη δυνατόν εντός ολίγου νά εγκατασταθούν περί τάς 352 
οικογένειας. Ai έπισκευαί αύιαι έστοίχισαν περί τάς 164.425 δραχ.

Συγχρόνως ενεκρίνετο υπό τοϋ δήμου ή κατασκευή ξύλινων παραπηγμά
των επί τής όδοϋ Στρατού καί τής δδοϋ Όλυμπιάδος. Το πρόγραμμα τοϋτο, 
το όποιον προέβλεπε την κατασκευήν παραπηγμάτων διά 340 οικογένειας, έπε- 
ρατώθη έως το τέλος τοϋ μηνάς Δεκεμβρίου 1917. 'Η κατοικία έν αυταΐς είναι 
δωρεάν.

’Επίσης κατασκενάσθησαν υπό τοϋ δήμου παραπήγματα προς στέγασιν 
τοϋ μικροϋ εμπορίου εΐ; την πλατείαν τού r Ιπποδρομίου καί επί τή, Λεωφόρου 
’Εθνικής Άμύνης.

Τα παραπήγματα ταϋτα μετά τών έν τή προηγουμένη παραγράφω άναφε- 
ρομένων, έστοίχισαν περί τάς 604.296 δραχμάς.

Έξ άλλου ή Κυβέρνησις δεν έβράδυνεν καί αϋτη να έγκρίνη μεγάλας πι
στώσεις προς κατασκευήν οικημάτων. Κατά τον ’Οκτώβριον τοϋ 1917 ένεκρίθη 
το εξής πρόγραμμα:

Κατασκευή 25 οίκίσκων έξ οκτώ δωματίων έκαστον, ήτοι διά 200 οικο
γένειας εις το προάστειον Τριανδρείας2, κατασκευή 50 οίκίσκων διά 200 
οικογένειας εις 'Αγίαν Παρασκευήν έπί τής όδοϋ Σερρών, κατασκευή 66 οικί- 

σ g σκων 8 δωματίων διά 528 οικογένειας/ εις Καραίσσιν πλησίον τής αυτής όδοϋ. 
Χάρις εις το πρόγραμμα τοϋτο, το όποιον έπερατώθη κατά Νοέμβριον 19183, 
έστάθη δυνατόν νά έκκενωθοϋν απασαι ai κατασκηνώσεις, πλήν έκείνης τοϋ 
Commandant Denain, όπου al σκηναί εΐχον ήδη άντικατασταθή έν μέρει διά 
προσωρινών παραπηγμάτων4. Ή ολική δαπάνη ανέρχεται εις 2.100.000 
δραχμάς.

Προς τούτοις ή Κυβέρνησις άνέθηκεν εις έπιτροπήν έξ ειδικών αρχιτε
κτόνων, όπως ύποβάλη σχέδια προς άνέγερσιν έργατικοϋ συνοικισμού κατά το 
υπόδειγμα τών ευρωπαϊκών τοιούτων. 'Ο συνοικισμός οΰτος λεγόμενος Συνοι
κισμός Βαρδαρίου, δστις ενρίσκεται πρός τήν εξοδον τής πόλεως έπί τής όδοϋ 
Σερρών, θά περιλαμβάνη περί τούς 200 οικιακούς διαφόρων μεγεθών, όπου

1. Βλ. Γ. Ί ω ά V V ο υ, Ή παρέλαση των προσφύγων στην Θεσσαλονίκη, έφημ. 
«Καθημερινή», 14 Νοεμβρίου 1976.

2. Τούμπα στο Rapport, σ. 9.
3. Στο Rapport, σ. 9, παρεμβάλλεται ή πληροφορία: «...άρχισε τόν ’Οκτώβριο 

1917 καί...».
4. Στό Σχέδιο, σ. 6, περιέχεται ή πληροφορία: «Οί έν λόγω οίκίσκοι είναι άπλοι».
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θά στεγάζωνται περί τάς 1.2001 οικογένειας. Προβλέπονται σχολεία, γραφεία, 
λουτρά κλπ. θ’ άπαιτηθή δε δαπάνη 2.800.000 δραχμών2. Ό συνοικισμός ούτος 
δεν έπερατώθη ακόμη.

Θά κατασκευασΟη διακλάδωσις της τροχιοδρομικής γραμμής, εχουσα 
μήκος περίπου 4 χιλιομέτρων, ήτις, αναχωρούσα άπό τήν Πύλην Βαρδαρίου, 
θά φθάση μέχρι του προσφνγικοϋ συνοικισμού Λεμπετ καί θά εξυπηρετή τούς 
νέους συνοικισμούς Βαρδαρίου, Καραχουσεΐν3 καί 'Αγίας Παρασκευής. Διά 
τής γραμμής ταύτης οί κάτοικοι των διαφόρων συνοικισμών προσφύγων και 
πυριπαθών4 επί τής οδού Σερρών θά συγκοινωνούν ευκόλως μετά τού λιμένος 
καί τού εμπορικού καί βιομηχανικού τμήματος τής πόλεως, καί συνάμα θ’ άπο- 
λαμβάνονν τού καθαρού άέρος της εξοχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'

Αί κατασκηνώσεις.

*Αξιαι ιδιαιτέρας μνείας, είναι αί διάφοροι κατασκηνώσεις εντός τών οποί
ων κατώκησαν τόσαι οίκογένειαι σχεδόν επί εν έτος.

'Εκάστη τών τριών αγγλικών κατασκηνώσεων έτέθη υπό τήν διοίκησιν 
ενός Άγγλου στρατιωτικού ιατρού. Τά ονόματα τών λοχαγών Ούάτσων5 6, ”0- 
λιβερ καί Λίττ, οί όποιοι επ’ αρκετόν χρόνον διώκησαν τάς κατασκηνώσεις ταύ- 
τας, θά παραμείνουν πάντοτε εις/ τήν μνήμην τών πυριπαθών Θεσσαλονικέων, σ. 9 
οί οποίοι δεν θά λησμονήσουν ευκόλως τήν άφοσίωσιν καί τήν καλωσύνην τών 
άξιωματικών τούτων. 'Εκάστη κατασκήνωσις είχε το χειρουργείον της, όπου 
ύπηρέτουν Άγγλίδες νοσοκόμοι καί κυρίαι τού 'Ελληνικού ’Ερυθρού Σταυρούβ.
Εις τά χειρουργεία ταΰτα ενοσηλεύοντο οί πάσχοντες εξ ελαφρών νοσημάτων, 
οί δέ βαρέως πάσχοντες μετεφέροντο ή εις το Δημοτικόν Νοσοκομεΐον, εις το

1. 1.086 οίκογένειες στό Rapport, σ. 10.
2. Δραχμές 4.000.000 στό Σχέδιο, σ. 6.
3. Είναι ό συνοικισμός Καράϊσσιν (Πολίχνη).
4. Στό Rapport, σ. 10, παρεμβάλλεται: «...πληθυσμός περίπου 12.000...».
5. Τό εμπεδο τοϋ λοχαγού Whatson βρισκόταν στό Καράϊσσιν καί φιλοξενούσε Ε

βραίους πυροπαθείς, βλ. L. Abastad ο, δ.π.,σ. 13-15. Σέ σέρβικο εμπεδο περιθάλπον
ταν Εβραίοι πού κατάγονταν άπό τό Μοναστήρι καί τά Ίστίπ, βλ. J. Nehama, δ.π., 
t. VU-VU, σ. 767.

6. Βλ. τό άρθρο: Έλ. Ερυθρός Σταυρός, στον τόμο: Θεσσαλονίκη 1912-1962, [Θεσ
σαλονίκη 1962], σ. 363· έπίσης, Φιλόπτωχος ’Αδελφότης Κυριών Θεσσαλονίκης. 100 χρό
νια, 1873-1973. ’Αναμνηστικό λεύκωμα, [Θεσσαλοίνκη 1973], σ. 25· Ρούλας Παπα- 
δημητρίου, Ή Φιλόπτωχος ’Αδελφότης Κυριών, «Ήώς», τχ. 63-65, (’Αφιέρωμα α’ Μα
κεδονίας), 1962, σ. 155.
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σ. 10

όποιον ειχον προστεθή 100 κλΐναι, ή εις το υπό τοϋ 'Ελληνικού ’Ερυθρόν Σταύ
ρον είδικώς ίδρυΟέν νοσοκομεϊον των πυριπαθών.

Το κατώτερον προσωπικόν των κατασκηνώοεων τούτων εμισθοδοτεϊτο 
υπό τής Κεντρικής ’Επιτροπής, ήτις επίσης άνελάμβανεν τάς δαπάνας τής σνν- 
τηρήσεως καί τής τροφοδοσίας μέσον τής Αιευθύνσεως θυμάτων πυρκαϊάς.

Ή ήμερησία μερίς, ήτις παρείχετο εις τους κατοίκους των κατασκηνώ
σεων, άπετελείτο εξ 60 γραμμαρίων οσπρίων, 150 γραμμαρίων άρτον, 30 γραμ
μαρίων ζακχάρεως, 7 γραμμαρίων καφέ, 10 γραμμαρίων άλατος, 30 γραμμαρί
ων ελαίου καί 820 γραμμ. ξυλανθράκων.

Ή μερίς παρείχετο κατ’ άρχάς δωρεάν εις δλους άνεξαιρέτως, κατόπιν 
όμως επεβλήθη πληρωμή 50 λεπτών κατά μερίδα εις τάς οικογένειας εκείνος, 
αϊτινες ειχον μέλη δννάμενα να εργασθώσιν. Ai εισπράξεις έπεστρέφοντο εις το 
Ταμεϊον τής ’Επιτροπής.

Εις εκάστην κατασκήνωσιν εις επιστάτης, διοριζόμενος υπό τής Διευ- 
θύνσεως θυμάτων πυρκαϊάς καί διατελών υπό τάς διαταγάς τοϋ ’Άγγλου άξιω- 
ματικοϋ εχρησίμευε σύνδεσμος μετά τής κεντρικής υπηρεσίας καί ώς είσπρά- 
κτωρ. Έκάστη κατασκήνωσις είχε το σχολεϊον της, συναγωγήν, πλυντήρια καί 
μαγειρεία εκστρατείας.

'Η γαλλική κατασκήνωσις, γνωστή υπό το όνομα Camp Denain1, οφείλει 
τήν ιδρυσίν της ιδίως εις την πρωτοβουλίαν τοϋ ταγματάρχου Ντεναίν, διευ- 
θυντον τής Κεντρικής αποθήκης νγειονομικκοϋ ύλικοϋ. ΙΊαρουσιάζουσα οψιν 
ολιγώτερον στρατιωτικήν υπό τάς αγγλικός κατασκηνώσεις, είναι ’ίσως γρα- 
φικωτέρα χάρις εις τήν εφευρετικότητα τοϋ Ιδρυτοϋ αυτής, όστις κατέφερε, διά 
τής χρησιμοποιήσεως πεπαλαιωμένου ύλικοϋ καί διαφόρων προχείρων μέσων, 
νά κατασκευάση μικρά μαγαζεΐα, παραπήγματα, κιόσκια κλπ. 'Η υπηρεσία γίνε
ται υπό καθολικών καλογραιών2 υπό τήν επίβλεψιν τής δεσποινίδας Παλα- 
μάρη3, ήτις διηύθυνε μετά μεγάλης άφοσιώσεως καί Ικανότητος το εργον τούτο.

Έν τέλει ή μικρά κατασκήνωσις τής Ένώσεως των Γαλλίδων Κυριών, 
υπό τήν διεύθυνσιν τοϋ ’ Υπολ.οχαγοϋ Laurent Vibert, μεθ’ ου συνεργάζοντο 
διάφοροι Γαλλίδες Κυρίαι τής Θεσσαλονίκης, παρέσχε στέγην καί περίθαλ.ψιν 
επί 10 μήνας εις 100 περίπου οικογένειας.

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ Ζ’

Το εργον τής Αιευθύνσεως θυμάτων πυρκαϊάς.

"Οπω, είπωμεν προηγουμένως, ή Αιεύθυνσις θυμάτων πυρκαϊάς ώργά-

1. Βλ. L. Abastad ο, δ.π., σ. 12.
2. Τοϋ Τάγματος τοϋ Αγίου Βικεντίου Παύλου, προσθέτει τό Rapport, σ. 11.
3. Βλ. L. A b as ta do, δ.π., σ. 12.



Ένα ύπόμνημα για τήν πυρκαγιά τής Θεσσαλονίκης στα 1917 165

νωσε τήν περίθαλψή των πνριπαθών, είτε άπ ευθείας, είτε τή βοήθεια των δια
φόρων κοινοτικών και Ιδιωτικών Σωματείων.

'0 συνημμένος εις τήν παρούσαν έκθεσιν απολογισμός παρέχει γενικήν 
εικόνα τής δράσεως αυτής.

1. Έκ τών πρώτων μελημάτων αυτής ύπήρξεν ή αγορά και διανομή τών 
τροφίμων τής πρώτης άνάγκης, οΐον δ άρτος, ή δρνζα, ή ζάκχαρις και ο καφές, 
καθ’ ήν στιγμήν ο λαός συνήντα μεγάλας δυσκολίας, όπως προμηθεύεται ταϋτα 
εις τιμήν τής διατιμήσεως. Πλήν τών τροφίμων, τά όποια επρομηθεύθη ή Διεύ- 
θυνσις μέσον Επιμελητείας προς αποστολήν εις τάς κατασκηνώσεις, καί τά 
όποια, διενεμήθησαν εις τούς εκεί πυριπαθεϊς υπό τών ύπηρεσιών τών κατασκη
νώσεων τούτων, ή Δ ιεύθυνσις άνέλαβε και τήν χορηγείαν τροφίμων εις διάφορα 
πρατήρια, παρ’ ών πυριπαθεϊς ήδύναντο νά προμηθενθοϋν τά τρόφιμα επί τή 
βάσει δελτίων.

’Ιδιαιτέρας μνείας δικαιούται τά πρατήριον τής Τούμπας, οϋ ή κανονική 
λειτουργία οφείλεται εις τήν άδιάκοπον μέριμναν τής εριτίμου κυρίας Κατσελίδου 
ύπερ τών πνριπαθών προσφύγων.

Προς τον σκοπόν τούτον έδαπανήθησαν 949.496,25 δραχμαί, εξ ών ai 
201.064,45 είσεπράχθησαν ώς έσοδα.

2. Ήγοράσθησαν επίσης ενδύματα, εφαπλώματα και κλινοσκεπάσματα, 
άλλ’ ονχι εις μεγάλας ποσότητας, καθόσον τοιοντα είδη άπεστάλησαν υπό τών 
επιτροπών ’Αθηνών1, Καΐρον, ’Αλεξάνδρειάς και Λονδίνου, ai δποΐαι, τή πα- 
ρακλήσει τής Κεντρικής ’Επιτροπής Θεσσαλονίκης, απέστειλαν είδη άντϊ χρη
μάτων. Συνεπώς ή Δ ιεύθυνσις προέβη εις τήν αγοράν ειδών τινων προς συμπλή- 
ρωσιν τών άποστολών τού εξωτερικού. Ποσόν εκ δραχμών 306.332,60 έδαπα- 
νήθη διά το κονδύλιον τούτο.

3. Έχορηγήθησαν επίσης μικρά χρηματικά βοηθήματα εις απόρους πυρο
παθείς. Προς αποφυγήν μεγάλου συνωστισμού εις τά Γραφεία, ενεκρίθη προ- 
τιμώτερον, όπως ταϋτα μή διανεμηθώσιν άπ’ εν!θείας υπό τής Διενθύνσεως, σ. 11

1. Εκτός άπό τήν έρανική έπιτροπή τής ’Αθήνας (βλ. σ. 167, σημ. 1), συστήθηκε μέ 
άπόφαση τοΟ ύπουργοϋ Εσωτερικών Έμμ. Ρέπουλη μια έπιτροπή γιά τή συλλογή ειδών 
ίματισμοΟ καί σκευών. Τήν έπιτροπή άποτελοϋσαν οί κυρίες Ελένη Νεγρεπόντη, ώς πρόε
δρος, Λουΐζα Ριανκούρ, Βιργινία Ε. Μπενάκη, Ρωξάνη Καρατζά, Σοφία Γ. Βικέλα, Εύφρο- 
σύνη Καραπάνου, Σοφία Σχλήμαν, ΑΙκατερίνη Πασπάτη, Σοφία Π. Δαγκλή, Ελένη Άνδρ. 
Μιχαλακοπούλου, ’Ιουλία Ζερβουδάκη, ’Ιουλία Θ. Μηταράκη, 'Ελένη ΆκριβοΟ, Μαρία 
Διαμαντοπούλου, Αίκ. Μ. Καμάρα, Μ. Γ. Μαγγιώρου, Μαρία I. Κυριαζή, ’Αλεξ. Γ. Τσά- 
τσου, ’Ανδρομάχη Λ. Μελά, Μαρίνα I. Λάππα, Σμαράγδα Θ. Δημαρδ, ’Ιωάννα Πετροκόκ- 
κινου, Θεοδώρα Δ. Τσάτσου, Ελένη Δαμαλδ, Σοφία Πανταζίδου, Ραλλοϋ Κυριακίδη, 
Λίνα Γ. Μανούση, Άλδα Δ. Τομπάζη-Μαυροκορδάτου, ΡαλλοΟ Βλ. Μπένση καί Ύπατία 
Α. Γρίβα, βλ. «Γρηγόριος ό Παλαμδς» 1(1917)591-592.
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άλλα διά τής Δημαρχίας, είς την οποίαν κατεβλήθησαν 41.902,40 δραχμαί δ/Λ 
τον Οκοπόν τούτον.

4. Ή Διεύθυνσις ήλθεν επίσης άρωγός είς τούς πνριπαθεΐς τεχνίτας, προ- 
μηθευθεϊσα διάφορα εργαλεία μέσω τον υπουργείου τής ’Εθνικής Οικονομίας 
διά ποοόν 25.126 δραχμών. Ή διανομή έγενετό είς τους μάλλον άπορους τεχνί
τας τή υποδείξει καί βοήθεια τοϋ Έρ(γατικοϋ) Κέντρου. ’Αριθμός τις ραπτο
μηχανών παρεχωρήθη είς το εργαοτήριον το οποίον ϊδρυσεν ό Comte de Cha- 
bannes είς το μικρόν Καραμπουρνοϋ προς παροχήν εργασίας είς άπορους πνρι
παθεΐς κορασίδας άνεξαιρέτως φυλής καί θρησκεύματος.

5. Πληοιάζοντος τοϋ χειμώνος 1917-1918, μεγάλους άπησχόληαε τήν 
Δ ιεύθυνοιν το ζήτημα τής καυσίμου ύλης, τής οποίας ή ελλειψις κατά τήν στι
γμήν εκείνην ήτο λίαν αισθητή, καθόσον οί σιδηρόδρομοι εχρησιμοποιοϋντο σχε
δόν άποκλειστικώς διά στρατιωτικός μεταφοράς. Άνεγνωρίσθη ή άνάγκη, δπως 
παρασχεθή καύσιμος νλη δωρεάν επί τρίμηνον είς τάς πολυαρίθμους πνριπαθεΐς 
οικογένειας, αί όποΐαι εστεροϋντο των μέσων, δπως προμηθευθώσι ταύτην. 
Προς τοϋτο κατηρτίσθη ειδική υποεπιτροπή, άποτελουμένη άπό τούς κ.κ. Καζές. 
Μπενουζίλιο καί Κύρτση, ήτις άνέλαβε τήν άγοράν καί διανομήν 500 χιλιάδων 
οκάδων ξυλανθράκων.

'Η υποεπιτροπή αϋτη προέβη είς τήν μίσθωσιν άποθήκης επί τής όδον 
Έγνατίας, εκ τής οποίας εγένετο ή διανομή επί τή βάσει δελτίων. Χάριν είς το 
μέτρον τούτο, ίσως το μάλλον ευεργετικόν εξ δσων ελαβεν ή Διενθννσις, εχορηγή- 
θησαν κατά τούς μήνας Δεκέμβριον, ’Ιανουάριον καί Φεβρουάριον άνά 20-30 οκά- 
δας κατά μήνα δωρεάν είς 6.950 οικογένειας, εξ ών ai 5.200 ίσοαηλιτικαί, 880 ελ
ληνικοί καί 870 μουσουλμανικοί. "Η δαπάνη άνήλθεν είς 200 χιλιάδας δραχμάς1.

6. 'Η ’Επιτροπή, επίσης άνέλαβε μέρος των δαπανών τών σχετικών με τήν 
καθαριότητα καί άπολνμανσιν τών συναγωγών καί λουπών κτιρίων, είς τά όποια 
εστεγάζοντο προσωρινώς πνριπαθεΐς. Τάς δαπάνας άνέλαβον εξ ίσου ή ’Επι
τροπή καί ή Δημαρχία.

Κατηρτίσθη υποεπιτροπή υπό τήν προεδρίαν τοϋ Δημάρχον κ.Άγγελάκη2 
προς δργάνωσιν καί επίβλεψιν τής υπηρεσίας ταυτής, ήτις ενδιέφερε τήν υγείαν 
δχι μόνον τών πυριπαθών άλλά καί ολοκλήρου τής πόλεως. ’ Ωργανώθη τακτική 
υπηρεσία άπολυμάνοεως τών συνοικισμών καί εξετελέσθησαν διάφορα μικρά 
τεχνικά έργα (κατασκευή υπονόμων, άποχωρητηρίων κλπ).

Ή ’Επιτροπή κατέβαλεν είς τήν Δημαρχίαν προς τον σκοπόν τοϋτον 100 
χιλιάδας δραχμάς.

1. Δραχμές 201.247,90 στο Rapport, σ. 14.
2. Ό γιατρός Κωνστ. Άγγελάκης διετέλεσε δήμαρχος άπό τίς 23-8-1916 μέχρι τις 

2-11-1920, βλ. Π. Μπεσλεμέ, ό.π., σ. 93' Μαν. Κανδυλάκη, δ.π.
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ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ Η'. σ. ι2

ΟΙ έρανοι.

01 πρώτοι έρανοι βννελέγησαν εν Παλαιό 'Ελλάδι. Το ολικόν ποαόν των 
εράνων τούτων, των άποσταλέντων υπό τής εν Άθήναις ’Επιτροπής1 προς 
τήν Κεντρικήν Επιτροπήν Θεσσαλονίκης, άνήλθεν είς 511.766,05 δραχμάς.

ΟΙ έρανοι έν αυτή τή Θεσσαλονίκη, λόγω τής καταστάσεως, ήρχισαν μόνον 
κατά τό 1918 και όπέδωκαν 133.256,85 δραχμάς.

Δ ιάφοραι αλλαι δωρεαϊ άνήλθον εις 171.087,50 δραχμάς. Πλήν των άνω- 
τέρω ποσών, τό οποία είσεπρ άχθη σαν διό πάντας εν γένει τούς πυροπαθείς, ή 
Επιτροπή Περιθάλψεως τών ’Ισραηλιτών πυριπαθών συνέλεξεν εκ διαφόρων 
πηγών εράνους άνερχομένους εις τό ποσόν 626.600,50 δραχμών, al όποϊαι διε- 
τέθησαν άπ ευθείας υπό τής είρημένης 5Επιτροπής ανευ τής μεσολαβήσεως τής 
Διευθύνσεως θυμάτων πυρκαΐάς.

Σημαντικά ποσά προσέφερον al εν Αλεξάνδρειά καί Καιρω 'Ελληνικάί 
και ’ Ισραηλητικαί παροικίαι, έν δε Λονδίνω διενηργήθη δημόσιος έρανος υπό 
τήν προεδρίαν τοϋ Λόρδου Δημάρχου2 * *.

Κατά παράκλησιν τής ’Επιτροπής Θεσσαλονίκης, τά εν τώ έξωτερικώ 
συλλεγέντα ποσά διετέθησαν είς αγοράν ενδυμάτων καί σκεπασμάτων, λόγω 
τής σπάνιος τών ειδών τούτων έν τή άγορα Θεσσαλονίκης. Al άποστολαί εξ Αί
γυπτον καί Λονδίνου άφίχθησαν λίαν προσκαίρως κατά τον χειμώνα τοϋ 1917- 
1918.

Ή διανομή τών ειδών τούτων ώργανώθη κατά τον εξής τρόπον: Τήν δια
νομήν προς τους ’Ορθοδόξους καί Μουσουλμάνους πυριπαθεΐς άνελαβεν δ Πα
τριωτικός Σύνδεσμος τών 'Ελληνίδων Κυριών, έν συνεργασία μετ’ ’Επιτροπής

1. Ή έπιτροπή εράνου στην ’Αθήνα συστήθηκε μέ τό Β.Δ. τής 16 Αύγουστου 1917 
καί απαρτίσθηκε από τον προεδρεύοντα τής 'Ιερας Συνόδου, ώς πρόεδρο, τούς δημάρχους 
τής ’Αθήνας καί τού Πειραιά, τό διοικητή τής ’Εθνικής Τράπεζας, τούς διευθυντές τών 
Τραπεζών ’Αθηνών, ’Εμπορικής, Λαϊκής καί Ίονικής, τό βουλευτή Χατζηλαζάρου, τόν 
πρόεδρο τοϋ ’Εμπορικού Συλλόγου ’Αθηνών Άλέξ. Άναστασιάδη καί τούς Γ. Δρακούλη, 
Σταμ. ’Εμπειρικό, Εύστ. Λάμψα, Όθ. Σταθάτο, Κωνστ. Τσάτσο, Β. Βασιλειάδη, Δημ. Δα- 
σκαλάκη, Άντ. Παληό, Τζών Μάκ Δούαλ καί Α. Κωνσταντίνη, βλ. «Γρηγόριος ό Παλα- 
μάς» 1(1917) 592.

2. Υπήρξαν καί άπ’ εύθείας εισφορές, όπως τά έμβάσματα προς τόν μητροπολίτη
Γεννάδιο τού έμπορικοΰ οίκου Ρότσιλδ καί τών Μονών τού 'Αγίου Όρους, 200 στερλινών 
καί 7.140 δραχμών άντίστοιχα, βλ. «Γρηγόριος ό Παλαμάς» 1(1917) 498, 858, καθώς καί 
τής γαλλικής κυβερνήσεως, έκ μέρους τής όποιας ό στρατηγός Sarrail προσέφερε 100.000 
γαλλικά φράγκα στην ίσραηλιτική κοινότητα, 10.000 στή μουσουλμανική, 10.000 στήν
έλληνική, 20.000 στήν Ένωση τών Παλαιών Μαθητών τής Alliance Israélite Universelle
καί 5.000 σέ πυροπαθείς Γάλλους ύπηκόους, βλ. L. Abastad ο, ο.π., σ. 9· J. Neha- 
m a, δ.π., σ. 764 κ.έ.
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εκ Μονΰονλμανίόων Κυριών, διορισθείσης υπό τής ’ Ισλαμικής Κοινότητος. Ai 
Κυρίαι περιήλθον άπάσας τάς συνοικίας καί διένειμαν δελτία, τα οποία παρου- 
σιάζοντο προς εξόφλησιν εις την κεντρικήν αποθήκην επί τής Λεωφόρου Εθνι
κής Άμύνης.

'Η ’Επιτροπή περιθάλψεως των ’Ισραηλιτών πυριπαθών άνέλαβε τήν δια
νομήν εις τους Ίσραηλίτας, δργανώσασα προς τούτο ειδικήν αποθήκην εις τήν 
σχολήν ’Αλλατίνι. Διενεμήθησαν είδη αξίας μέχρι 850.000 δραχμών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ'

Τέλος.

*Ήδη παρήλθεν έτος cup δτου εγένετο ή πνρκαϊά, καίτοι δε άνεκουφίσθη- 
σαν όπωσοϋν τα δυστυχή θύματα τής θεομηνίας, εναπολείπεται ακόμη πολύ 
να γίνη. Το μάλλον επείγον ζήτημα είναι το τής στεγάσεως, καθόσον, μολονότι 
εστεγάσθη αρκετός αριθμός οικογενειών εις τα παραπήγματα, τα άποπερατω- 
θέντα κατά το 1917, αλλαι τόσαι οίκογένειαι παραμένουν ακόμη εις ανθυγιεινά 
υπόγεια ή εις προχείρους κρύπτας υπό τά ερείπια. Ευτυχώς ή "Επιτροπή δια
θέτει ακόμη αρκετά ποσά ίνα ελθη αρωγός εις τάς οικογένειας ταύτας μέχρις 
δτ ου ενρεθοϋν καί δι αύτάς κατάλληλα καταλύματα. Θά γίνουν και πάλιν δ la
vo μαί ξυλανθράκων κατά τον χειμώνα, εάν δχι δωρεάν, τουλάχιστον εις λίαν 
εύθυνήν τιμήν. ’Επίσης θά λειτουργήσουν φαρμακεία δωρεάν εις τούς κυριω- 
τέρους συνοικισμούς.

Μόλις περατωθή δ νέος συνοικισμός τοϋ Βαρδαρίου, δπερ ελπίζεται, δτι 
θά γίνη κατά τά τρέχον έτος, θά διαλυθή ή κατασκήνωσις Ντενοίν, δπου παρα
μένουν ακόμη αρκετοί οίκογένειαι υπό σκηνάς.

Επίσης ελπίζεται, δτι θά επέλθη συνεννόησις μετά τών συμμαχικών 
στρατιωτικών άρχών προς παροχήν άριθμοϋ τίνος νοσοκομείων, εν οΐς θά στε- 
γασθοϋν οίκογένειαι.

'Η*Επιτροπή τότε θά δυνηθή νά καταθέση τήν εντολήν με τήν πεποίθησιν, 
δτι χάρις εις τήν στενήν συνεργασίαν τών διαφόρων στοιχείων, εξετέλεσε τά 
καθήκον της προς τούς πνριπαθείς σνμπολίτας της.

Έν Θεσσαλονίκη, τη 1/14 Φεβρουάριου 1919

A. A. ΠΑΛΛΗΣ
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

’Επιτροπής συλλογής εράνων υπέρ των θυμάτων τής πυρκαϊάς Θεσσαλονί
άπό 22 Αύγουστον 1917 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1918.

ΕΣΟΔΑ Δρ. Λ.
’Έρανοι 816.110,40
Είσπράξεις ενοικίων 2.231.-
Εισπράξεις Συσσιτίου 201.064,45
’Επιστροφή χρημάτων 1.596,30
Τόκοι λογαριασμών Τραπέζης ’Αθηνών 8.197,90
’Επιχορήγησις τής Κυβερνήσεως 1.249.871,60

Σννολον 2.279.071,65

ΕΞΟΔΑ Δρ. Λ.
ΈπισκευαΙ καί τεχνικά έργα 47.217,05
Γραφική ύλη και μικρά (λοιπά) έξοδα 22.017.—
Μισθοί καί επιμίσθια υπαλλήλων 101.867,30
Μεταφορικά και άχθοφορικά 54.678,35
’Επιχορηγήσεις εις Σωματεία 22,536.45
Άσφάλειαι εμπορευμάτων 636,59
’Αποζημιώσεις εις εφημερίδας και σνντάκτας 20.975.—
’Αγορά και επισκευή επίπλων 14.534,95
Δαπάναι αυτοκινήτου 4.746,58
’Αποζημιώσεις διδαοκάλ.ων και διδασκαλιασών 36.952,50
Δημοσιεύσεις εφημερίδων 2.997,30
Θέρμανσις καί φωτισμός 3.102,20
’Ιατρική περίθαλιρις 39.823,25
’Εργαλεία καί μηχαναι 25.125,65
’Αγορά ιματισμόν και εφαπλωμάτων 306.332,60
Χρηματικά βοηθήματα 41.902,40
’Αγορά ξυλ.ανθράκων 201.247,90
’Αγορά άρτου καί τροφίμων 919.196,25
Δαπάναι κατασκηνώσεων 165.666,40
'Οδοιπορικά και αποζημιώσεις 30.006,50
Προκαταβολαι επί άποδόσει λογαριασμού 113.037.-
'Υπόλοιπον λογαριασμού Β' παρά τή Τραπέζη ’Αθηνών 74.172,35

Σννολον 2.279.071,65
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RÉSUMÉ

Charalambos K. Papastathis, Un rapport au sujet de Γ 
incendie de Thessaloniki en 1917 et du secours fourni aux sinistrés.

Le grand incendie de Thessaloniki survenu en août 1917 avait détruit 
complètement la plus grande partie des anciens quartiers de la ville. Plus de 
70.000 habitants sur un total de 270.000 étaient restés sans fait ou avaient été 
ruinés. Les plus grands dégâts avaient été subis par les Juifs.

L’état, quoiqu’en période de guerre, avait fourni aux sinistrés un secours 
généreux; les armées alliées installées à Thessaloniki et ses environs avaient 
fait de leur mieux, ainsi que plusieurs particuliers et communautés helléniques 
et juives de l’étranger.

En dehors des désastres fâcheux, Thessaloniki a ressenti d’autres consé
quences à la suite de l’incendie : 1) Le gouvernement a procédé à l’élaboration 
d’un nouveau plan de la ville, qui, s’il avait été respecté rigoureusement, au
rait fait de Thessaloniki une ville fonctionnellement moderne; 2) Depuis cette 
date a commencé le départ de plusieurs de ses habitants, Juifs, Hellènes, Turcs 
et de diverses autres nationalités vers de nouveaux foyers.

Le rapport publié ici avait été rédigé en février 1919 par le Secretaire Gé
néral de l’Administration Générale de Macédoine A. A. Pallis, ancien dire
cteur de la Direction des Sinistrés de l’Incendie, et avait été soumis au Gouver
neur Général de la Macédoine An. Adosidis. L’auteur du memoire s’occupe 
des causes qui auraient provoqué l’incendie et son étendue, ainsi que des me
sures prises pour secourir les sinistrés.

Le texte du rapport de A. A. Pallis est publié annoté par ΓΑ. et précédé 
d’une brève introduction qui comporte des données sur l’incendie, les mesures 
prises pour les sinistrés, et l’élaboration du nouveau plan de la ville.
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