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σημειωσεις

Το τέλος μιας Εποχής
What is the city but the people;

πάνια μαΖί ωυς ω μυσηκό για ης αf;έχασ{ες

(Σέξ,πlΡ, «ΚΟΡlΟλavός»)

πίτες ωυς, αλλά και ω απομεινάρια της
μητρικής τούς λαλιάς, που μιλιόταν για

Α

πό ης αρΧές ως δεKαεrίας ωυ

'60

θ'

δεκατρείς ολόκληρους αιώνες στα περίχωρα

ακούγετω σων καθημερινή

της πόλης μας ...

επικοινωνία της πόλης μας όλο κω πιο

Η

συχνά μια νέα λέf;η. Είνω η χρονική σηγμή
που η «ανηπαροΧή», ένας μέΧρι τότε τεχνικός

όρος των νομικών, θα περάσει σων

γενιά η δική μας είναι η {ελευωία που

.

διαιηρεί, μέσα σιην αΧλύ των παιδικών
αναμνήσεων, ης τελευταίες αναλαμπές

από μια μακραίωνη περίοδο στην ισωρία ιης

καθημερινή κουΒένια των νOlκοκυραίων, που

γενέθλιας πόλης που λήγει ορισnκά με τη

αποφασίΖουν, ένας ένας, να QVιαλλάf;ουν ων

Μεγάλη Πυρκαγιά αλλά και ιην έλευση των

αυλόγυρο της μονοκαωικίας ωυς με ω στενό

προσφύγων από τη Μ. Ασία. Διεργασία

μπαλκόνι της «ΟΡΙΖόνηας ιδιοκτησίας».

ισωρική, που θα συμπληρωθεί ορισηκά με ων

Μ

έσα σε λίγα χρόνια, ο «λαμπρός νέος

f;εΡΙΖωμό και ω ολοκαύιωμα των ΕΒραίων

κόσμος» του μπεrόν και ωυ τοιμένωυ

συμπατριωιών μας το ΦεΒρουάριο ωυ

(κω των «1.Χ. » λίγο αργότερα) θα

σκεπάσει όπως όπως τα f;εροπόιαμα της πόλης

μας, αλλά κω θα διώf;ει για πάντα τη
νυχτερινή ευωδιά από την πασχαλιά, το

Α

'43 ...

ποχωρετώντας «ιην Αλεξάνδρεια που
φεύy~), ας συΥκ.ρατήσουμε ?Τη μνήμη
μας σημερα -ημερες που l{αιΥονται

ΒιΒλία σωυς δρόμους της και που οι φωνές

αγιόκλημα κω το γιασεμί από τα σοκάκια.

κάποιων επείσακιων «πατριωτών»

Ενα ολόκληρο φτερωτό Βασίλειο, όπως το

υποδαυλίζουν τη συλλογική μισαλλοδοf;ία

θυμόμαστε από παιδιά (τα μικρά κιτρινωπά
ΤOlφτoiκIα στα δέντρα του δρόμου μας, ol

κω ω φαναησμό των ευσεΒιστών- ης
λαμπερές σηγμές από ων ισωρία ως πόλης

φλώροι και ΟΙ καρδερίνες που πιάναμε δύο
Βήμαια από τη γειτονιά μας, τα κωλοΒούηα

η σωργική μάνα για ης χιλιάδες των

που άνOlf;ε ω

1492 την

αγκαλιά της κω έγινε

σω Θερμαϊκό), θα φτερουγίσει μακριά, σε

κατατρεγμένων από την Καστίλια και την

μέρη πιο φιλόf;ενα ..

Αραγόνα. Ας θυμηθούμε πάλι, τη σηγμή αυτή

Α

λλά, «η άλλο είναι η πόλη, παρά ΟΙ

του αποχωρισμού, {ην πόλη που, κατά ω σοφό

άν~ρωπoί της;»: η γενιά όλων εκείνων

μητροπολίτη ως ωυ 120υ Ql. Ευστάθιο, λάμπει

απο τους αυθενnκά αυτόΧθονες

σαν ω πιο φω{εινό αστέρι, ω λίκνο ωυ

«Μπαγιάτες», που σήμερα BρίσKεrω όΧΙ

γραπωύ πολιησμού των ομόδοf;ών μας

μακριά από το ΡουΒίκωνα ως έκτης δεκαειίας

σλαΒικών λαών.

της, κατέχει ένα θλιΒερό προνόμιο. Είνω

Μ

εκείνη που f;επροΒόδισε έναν ολόκληρο
κόσμο που έφυγε, αφήνονιας πίσω ωυ κάΠOlα
αχνάρια από την πολύχρωμη ντοmολαλιά ιης

Σαλονίκης σης παιδικές αναμνήσεις.

Γ

ια

ε ευλάΒεια όμως af;izεI να
μνημονεύσουμε ης ώρες αυτές (που

απολαμΒάνουμε πια κι εμείς εδώ τα

«δώρα» ωυ ραιοισμού από την Εσπερία) και
ης αμέτρητες εκείνες γενιές των

χώρα των ΒιΒλικών τους

«καθημερινών», ιων ανώνυμων συμπολιτών

προγόνων έφυΥαν ο ΑλΒέρτος κω η

μας -από την εποχή του ταπεινού ιερέα ωυ

tn

Σαρiκα, σύντροφοι των παιδικών

90υ αιώνα, του Ι Καμινιάτη, μέΧρι τη γενιά

χρόνων· στο δικό της Παράδεισο θα

των πατέρων μας- που κατείχαν τη σοφία να

αναπαύεται σήμερα η Μαχμουρέ, η νοσοκόμα

συμΒιώνουν «σε μια Βαθιά και θαυμάσια

{ης γειτονιάς, ενώ Ol καλόκαρδες γειτόνισσες,

ειρήνη» με ων αλλόγλωσσο γείωνα και τον

η κυρα-Φανή και η κυρα-Ανέια, πήραν για

αλλόθρησκο συμπολίτη ...

Φaiδωv ΜaλΙΥκούδnς

4

προλόγου

περιοΧή ιης Θεσσαλονίκης καΙOlκείιω συνεΧώς από ων 3η χιλιειία Π.Χ. Σωυς
νεολιθικούς Olκισμούς ως ΟΙ αρχαlOλόγOl παραωρούν μια προοδευηκή
αύΙ;ηση ωυ πληθυσμού κω ιης επικοινωνίας. Τα αγγεία ωυ ΔΙμηνίου (πεΡlOχή

Βόλου) φθάνουν σης εγκαιασιάσεις ωυ Θερμαϊκού.
Κω από ιην Πρώιμη Εποχή ωυ Χαλκού
Χαλκοκραιία

(1580-1100

(2800-2000

π.Χ.) ώς ιην Υσιερη

π.Χ.) η επικοινωνία ιων καωίκων ιης ευρύιερης

πεΡΙΟΧής ιης Θεσσαλονίκης με ω νοηόιερη Ελλάδα πυκνώνει ακόμη
περισσόιερο.

Σω συνέΧεΙα, από ης αρΧές ωυ 70υ ω. Π.Χ. ιδρύονιω αΠOlκίες σιη Μακεδονία
και ο ιωνικός ναός, που η θέση ωυ ενωπίΖειαι σων «καρδιά» ιης
Θεσσαλονίκης, σιη συμΒολή ιων οδών ΔlOικηωρίου και Κρυσιάλλη, είνω ωυ
60υ ω. Π.Χ.
Σύμφωνα με ω γεωγράφο ΣφάΒωνα -που ων επισκέπιετω φεις ωώνες μειά

ιην ίδρυσή ιης- ο Κάσσανδρος ω

316

Π.Χ. «επωvόρασε

rnv πόλιv

(Θεσσαλονίκη) από ιης εαυroύ Υvvωκός θεaαaλοviκης, Φιλiπποv δε roυ
ΑΡύvrοv 8υΥαφός (σ.σ. δηλαδή ιης ειεροθαλούς αδελφής ωυ Μ.

ΑλεΙ;άνδρου) ... Κα8ελώv ια
κόλπω πεΡi εξ κω

ev

ιη ΚΡουαiδι πολiαΡαra κω ια

κω αυVΟ1κiαας εις

eiKOO1

ev...

ev

ιω θεΡΡαiω

Τωv δε αυVΟ1κια8εlOώv nv

Απολλωviα κω Χαλάαφα κω θέρρa κω Γαρηακός κω Aivε1D κω ΚlOαός».
Ο Κάσσανδρος, δηλαδή, καιεδάφισε (κa8ελώv)

26

παράλιες και μεσόγειες

κώμες (πολiαΡαrα) ωυ μυχού ωυ Θερμαϊκού και ανάγκασε ωυς καωίκους ωυς
να μεωικήσουν ομαδικά σιη νέα πόλη.
Μειά ιη μάχη ιης Πύδνας

(168

π.Χ.), ο σφαιός ωυ ιελευιαίου Μακεδόνα

Βασιλιά Περσέα ηπάιαι από ων Ρωμαίο Αιμίλιο Παύλο κω η , Θεσσαλονίκη
γίνειω πρωιεύουσα αυιόνομου ιμήμαως αρχικά
ρωμαϊκή επαρΧία

(Regionis)

κω αργόιερα

(Provinciae ).

Ακολουθούν ια χρόνια ωυ ΒυΖανιίου, που δεν είνω και ιόσο ευτ:υΧlOμένα.
Ο ΘεοδόσlOς Α λ.χ. 10

390

μ.Χ. σφάΖει

7.000

Θεσσαλονικείς σων Ιππόδρομο

ιης πόλης (όπου η σημερινή πλαιεία Ιπποδρόμου). Σιη συνέχεια

καιαλαμΒάνουν ιην πόλη 10

ΟΙ Νορμανδοί σια

1185 ιη

904,

παίρνονιας μαΖί ωυς

λεηλαωύν. Σε

ιην καρπούνιω ΟΙ Φράγκοι

(1204-1224).

1391

Ol Σαρακηνοί

σκλάΒους.

υπολΟΥίΖονωι ΟΙ νεκροΙ Μειά

Κω μειά ωυς ΦράΥκους έρχειω η

σεΙρά ιων Τούρκων (περίοδος υποιέλεΙας

Το

7.000

22.000

1383-1391).

ο ΒαΥιαΖίι Α ιην ενσωμαιώνει σω κράως ωυ, αλλά ο Μανουήλ Β' ων

απελευθερώνει. Η Θεσσαλονίκη γίνειω πάλι ΒυΖανIlνή ώς ιην παράδοσή ιης
από ων Ανδρόνικο ΠαλαlOλόγο σωυς Βενεωύς.
Μειά ιη Βενεωκραιία
Μαριίου

1430,

(1423-1430) Ol ΤούρκOl

Ι;ανάρχονιω. Ο Μουράι Β' σης

29

ύσιερα από φιήμερη πολlOρκία, ιην υποιάσσει.

Σω νεόιερα χρόνια, Χάρη σιην πολιηκή ιδιοφυϊα ωυ Ελευθερίου ΒενΙΖέλου
κω σωυς αγώνες ιων Ελλήνων σφαηωιών, η Θεσσαλονίκη Ι;αναγίνειω
ελληνική. Η αρχική σκέψη ωυ Κάσσανδρου, πάνιως,

anoBeixallKE

σωσιή . Η

Θεσσαλονίκη, εΙ;αιιίας ως γεωγραφικής ιης θέσης, ήιαν κω είναι
σημανηκόιαω κένφο ωυ εμπορίου ιης Αναωλής κω ιης Βαλκανικής. Αυιή η

«πολυάv8Ρωπος» κω «ευavδΡούαa».

Niκoς Βαρ{}lάΡπασnς

5

Οι σύμμαχοι και η φωnά
Η πυρκαγιά και

Ol

καταστροφικές συνέπειές της

συνδέονται άμεσα με την παρουσία των συμμάχων
στη θεσσαλονίκη. Η πρώτη και μεγαλύτερη συνέ
πεια της παρουσίας ίΟυς ήταν η τεράσηα αύ~ηση

στην κατανάλωση ωυ νερού, σε μία πόλη που έπα

σχε ι'ιδη από ένωνη λειψυδρία. Αν και

Ol

στραnω

ηκές αρΧές πραγματοποίησαν γεωτρήσεις γύρω από

την πόλη και άνoι~αν πηγάδια για τα στρατόπεδά
ωυς, η λειψυδρία εντάθηκε σε απελπισηκό Βαθμό.
ΟΙ αρχειακές πηγές δείχνουν όη ω καλοκαίρι ωυ

1917 ω

νερό ήταν ελάχlOίΟ και σπάνlO στη θεσσα

λονίκη και όη η παροΧή ωυ εf,αρnόταν από ης

γαλλικές στραηωηκές αρΧές.
Το δεύτερο σημείο που συνδέει την πυρκαγιά και
την παρουσία των συμμάχων, είναι η επέμΒασή ίΟυς
για την κατάσΒεση της φωτιάς. Ανεf,άρτητα από ης
προθέσεις ωυς, η επέμΒαση αυτή αποδείΧθηκε ο

λέθρια. ΟΙ ΓάλλOl στραηώτες ανατίνα~αν Olκοδομι
κά τετράγωνα για να σταματήσουν την κάθοδο της
πυρκαγιάς προς την παραλία. ΜαΖί ωυς όμως ανα

Iivaf,av και ίΟ δίκτυο

φωταερίου, που διέθετε τότε η

θεσσαλονίκη. Το αποτέλεσμα ήταν να f,εσπάσουν
νέες φωηές, που -Βοηθούμενες από την αλλαγή της

κατεύθυνσης του ανέμου- κινήθηκαν προς τη θά
λασσα με ακόμη ταχύτερους ρυθμούς από ό,η
προηγουμένως .

. .- . .

αρωωλoυθώvιας, ωστόσο, λεπτομερώς
ης ΚIVt':1σεις που έκαναν ΟΙ υπεύθυνοι [ων

ελληVΙKών τραπεΖικών Kαιαστ.nμάτων ε

κείνο το ΡOlραίο ΣάΒΒατο, .ιs:αταλαBαι

Νεαρός
Αν σε αυτά τα μέτρα προσθέσουμε και ω νο

νουμε όt1 η ταχύαιτα της φωηάς μεγάλω

μικό κομφούΖlO, με την ύπαρ~η δύο εντελώς δια

σε ~αφνIKά, πριν αλλά~εI η κατεύθυνση ωυ ανέ

Νέων» διαλαλεί

φορεπκών νομοθεOlών (της ελληνικής και της ο

μου. Ούτε και πρέπει να θεωρηθεί τυχαίο όη σώ

τους «κωμικούς

θωμανικής), που ρύθμΙΖαν παράλληλα την έγγεια

θηκαν λίγα Olκοδομικά τετράγωνα στα οποία πρό

ιδlOκτησία, ανπλαμΒάνεται κανείς όη

λαΒε και πήγε ελληνική φρουρά.

εφημεριδοπώλης
των «Βαλκανικών

όρους ειρήνης της
Γερμανίας». Η

εγκατάσταση
συμμαχικών
στρατευμάτων
όξυνε το οικιστικό
πρόβλημα της
Θεσσαλονίκης

1916.

Ol

ιδιοκτήτες

γης Βρίσκονταν ήδη σε δυσχερή θέση, όταν ~έσπα
σε η καταστροφική πυρκαγιά ωυ Αυγούσωυ

1917.

Η εγκατάσταση των συμμαχικών στραπωτικών

δυνάμεων στη θεσσαλονίκη, καθώς και

Ενα από αυτά τα τετράγωνα ήταν ω περικλειόμε

νο από ης οδούς ΒενΙΖέλου- παλαιάς Μεγάλου Αλε
f,άνδρου-ΒαOlλέως Ηρακλείου-Αγίου Μηνά (τότε ο

35.000 προ

νομαΖόταν ΤσιμlOκή). Εκεί Βρίσκονταν ο ναός του

σφύγων από τη Μικρά Ασία και τη θράκη (από ω

Αγίου Μηνά, η ΤράπεΖα Αθηνών, η ΤράπεΖα Ανα

δυσΧέρανε πάρα πολύ ω στεγασnκό Ζήτημα.

ωλής και η Αγγλοελληνική Εταιρεία, μεγάλο σου

Πρακηκά, ήταν αδύναω να Βρει κανείς ένα δωμά

περμάρκετ της εΠΟΧής, ελληνικών συμφερόντων, ό

πο για να μείνει στη θεσσαλονίκη, πολύ πριν από

πως και

1915),

την πυρκαγιά ωυ

1917, η

οποία άφησε άστεγους δε

Ol τράπεΖες.

Το φήμα ωυ Olκοδομικού τε

τραγώνου που Βρίσκονταν όλα αυτά τα ιδρύματα δεν

κάδες χιλιάδες θεσσαλονικείς. Μετά την πυρκα

κάηκε. ΑκριΒώς απένανπ, όμως, περίπου στη γω

γιά, το στεγασπκό πρόΒλημα έγινε κυρίαρχο.

νία των σημερινών οδών Αγίου Μηνά και ΒενΙΖέ
λου, Βρισκόταν το υποκατάστημα της Εθνικής Τρά

Μετάτπν καταστροφική πυρκαγιά του

1917

το ούτως ή άλλως έντονο στεγαστικό
πρόΒλημα τπς πόλπς έγινε κυρίαρχο

πεΖας, η οποία ήταν τότε η εκδοηκή τράπεΖα της
χώρας και είχε συγκεντρωμένο όλο ω χρημαηκό α
πόθεμα της πόλης. Το υποκατάστημα αυτό είχε προ

μηθευτεί επειγόντως μία

Bef,apeviI νερού λίγες μέ

ρες πριν από τη φωnά. ΟΙ υπεύθυνOl του υποκατα
στήματος (ο διευθυντής έλειπε εκδρομή!) είχαν α-

8

Οι φλόγες έχουν
ποχωρήσπ σης

7 το

απόγευμα του ΣαΒΒάτου, ήσυχοι

τράπεΖας σε περίπτωση πυρκαγιάς. Αλλά το σΧέδlO

ορχίσεl νο

καΤΟτΡώνε το

όη η φωηά ποτέ δεν θα έφτανε πάτω από την Εγνα

αυτό δεν είχε

τία. Ο διευθύνων πήγε στο σπίη του, στο Ντεπό.

μα, διόη κανείς δεν περίμενε να κατεΒεί τόσο χα

Από εκεί έτρείΞ,αν κω τον πήραν άλλOl υΠάλληλOl

μηλά η φωηά.

γύρω σης

9 το Βράδυ,

μέσα σε αιμόσφαφα πανικού,

λέγοντας όη το κατάσιπμα κινδύνευε. Πώς κατάφε
ρε ο διευθύνων να γυρίσει πίσω στο κατάστημα (η

evePYOllOlnBei

μέχρι ης

το απόγευ

7

Φωτογρσφίο
επlχρωμστισμένη

Ααιεγοι, άνεργοι κω καταστραμμένοι

μlΚΡOϊδlOKτήlες
Η πυρκαγιά ιωτέστρεψε το

80%

των

4.900

κατα

απόσταση είνω περίπου δύο χιλιόμετρα) κω μαΖί

σιπμάτων, που απλώνονταν μεταίΞ,ύ των οδών Εθνι

με άλλους υπαλλήλους να πεΡlOώσουν το απόθεμα

κής Αμύνης

του χαρτονομίσματος κω τα αρχεία, είνω αίΞ,lOθαύ

άφησε άστεγες

- Νίκης- Λέοντος Σοφού - Εγνατίας κω
14.200 Olκογένειες, σχεδόν ης μισές
καταγράφτηκαν σιπν απογραφή του 1913.

μαστο. Το πώς όμως πρόλαΒε να φροντίσπ να φτά

από όσες

σουν στην κωόμενη πεΡlOΧή, μέσα στο Χάος, περί

Εφτά στους δέκα μισθωτούς έμειναν χωρίς απασχό

που σης

12 τα μεσάνυχτα,

αυτοκίνητα του αγγλικού

κέντρο της πόλης.

ληση.

στρατού κω να πεΡll1αΖέψουν ό,η περισώθηκε, εί

Πέρασαν πολλά χρόνια μέΧρι να αποκατασταθεί

νω πράγμαη περίεργο. Το πώς -ταυτόχρονα- έπεισε

η καθημερινή Ζωή στη θεσσαλονίκη. Μεγάλο μέ

το διευθυντή της Γεωργικής ΤράπεΖας Μακεδο

ρος ίων πυροπαθών δεν διέθεταν κανένα πόρο Ζω- ~

νίας, που στεγαΖόταν στο σημερινό Μουσείο Μακε

δονικού Αγώνα, να παραχωρήσπ σιπν Εθνική το
μισό -στενόχωρο- κτίρlO κω μέσα σιπ νύΧτα να ίΞ,ε

Η Π U ΡΙ(Qγl ά 1( (n:έ στρε φε Χi fi ι άδe(~ μ αγΙ1ι:ιά

φορτώσουν εκεί τα αγγλικά αυτοκίνητα, είνω πράγ

σnίτιcι Αφησε άσTεγ~2ς

μαα απίστευτο. Ολα αυτά δείχνουν, αν μη η άλλο,

:ωl όνεργοιπ;; το

όη υπήρχε σΧέδlO δράσης από πλευράς των συμμά

:100;0

14.200

RH.1.!

OI!{oγ~νε ι ~~{;

των μι σθ ωτών

χων για την προστασία του ταμείου της εκδοτικής
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ής και έΖησαν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε κα
τασκηνώσεις μακριά από την πόλη. Δεκάδ ες οικο
γένειες έΖησαν για μήνες μέσα σε μισοκαμένα κτί

ρια σχολείων και συναγωγών. Οσες Βρίσκονταν σε
καλύτερη κατάσταση, νοίκιασαν δωμάπα μακριά α
πό την πυρίκαυστη Ζώνη . Η κυΒέρνηση επέΒαλε ε
νOlΚlOστάωο, εΠΙρρίπτοντας το κόστος της στέγασης

των πυροπαθών στους ιδιοκτήτες ακινήτων . Σε αρ
κετές περιπτώσεις έγιναν επnά~εIς δωματίων σε με
γάλες καΤOlκίες, προκειμένου να εγκατασταθούν
πυροπαθείς Olκογένειες.
Η εγκαταλειμμένη πόλη
Τα πρώτα δύο χρόνια μετά την πυρκαγιά

1918) το

(1917-

κέντρο ως πόλης ήταν ένας ερειπιώνας, με

χαλάσματα και δίκτυα αποχέτευσης που είχαν φρά
~ει. Στη συνέχεια

(1919-1920)

άρχισε να μετατρέπε

ται σε έναν αχανή άχπστο Χώρο, στον οποίο γίνο

νταν ΟΙ xαρά~εIς των δρόμων, που προέΒλεπε το νέο
σχέδιο. Τον ΙούλlO του

1919 δεν

είχαν αρΧίσει ακό

μη ΟΙ κατεδαφίσεις στην παλαιά οδό Τωμισκή. Στα
τέλη του ίδlOυ χρόνου άρχισε η ισοπέδωση των ε

ρειπίων πίσω από την Αγία Σοφία και ολοκληρώ
θηκε η κτηματογράφηση των παλαιών Olκοπέδων.

Ο ι ιδι ο κτήτεζ οl l<ο πέδων τπ ς ιωμένπς περι οχ πς
!<οταστράφπκαν όΧ Ι μόνο από τ ην πυρκαγ ι ά ,
αλ λ ά

1«(11

Τουλουμπατζήδες.
Εβραίοι
πυροσβέστες

α π ό το υ ς κυ Βερνητικού ς χε ιρισμο ύ ς

Το τραμ δεν κυκλοφορούσε δυπκά της οδού Βε

σεις αχρήστεψαν μεγάλο μέρος του δικτύου διανο

νΙΖέλου, υποΒάλλοντας τους θεσσαλονικείς σε κυ

μής του νερού και το συνολικό δίκτυο του αεριό

κλοφοριακό μαρτύρlO. Από το

φωτος και ωυ ηλεκτρικού ρεύματος.

1919,

κι όσο προχω

πυρασφαλιστικής

ρούσε η ισοπέδωση στην πυρίκαυσω Ζώνη, η ροή

εταιρείας.

των υπονόμων εμποδίστηκε και τα λύματα κατέκλυ

Ωστόσο, ol συνέπειες της πυρκαγιάς ~επερνoύν

Πάντως, η όλη

Ζαν την πόλη, από την οδό Αγίου Δημηφίου μέΧρι

κατά πολύ το μέγεθος μως ταλαιπωρίας, έστω και

προσπάθεια

τη θάλασσα . Κατασκευή νέων υπονόμων άρχισε το

μιας ταλαιπωρίας που Bάστα~ε χρόνια. Η πυρκαγιά

πυρόσβεσης

1923.

Η αλλαγή της ρυμοτομίας και ol επιχωματώ-

ήταν Olκονομική καταστροφή για ωυς θεσσαλονι

υπήρξε ολέθρια

ΟΙ ιδιοκτήτες γης καταστρέφονται

κείς. Πρέπει να ~εKαθαρίσoυμε όπ η καταστροφή

δεν αφορούσε μόνο την αξία των κnσμάτων. Τα κτί
ρια ήταν -σων πλεlOνότητά τους- ~ύλIνα και χαμη

λής αSίας. E~άλλoυ, πάρα πολλά από αυτά ήταν α
σφαλισμένα. ΟΙ θεσσαλονικείς OlκοπεδούΧOl κατα
στράφηκαν οικονομικά όΧΙ επειδή κάηκαν τα κτίριά
ωυς, αλλά λόγω της μεταχείρισης που επεφύλασσε
στα Olκόπεδά τους η κυΒέρνηση.
ΜέΧρι 10

1917

η θεσσαλονίκη είχε καεί πολλές

φορές και πάντοιε ανέκαμπτε πολύ γρήγορα. Η τε

λευταία μεγάλη πυρκαγιά έγινε το

1890

κω ιόιε,

για πρώτη φορά, ίΟ (οθωμανικό) κράτος παρενέΒη
και πραγματοποίησε ορισμένες πολεοδομικές αλ

λαγές, μειώνοντας το εμΒαδόν των Olκοπέδων (πε
ρίπου καιά

18 %)

και ευθυγραμμίΖοντας ίΟυς δρό-

Ενας γαβριάς

Η απαf:ίωοη των οικοπέδων

περιδιαβαίνεl τα

ΕτOl, μέσα σε μερικά χρόνια
κέντρο

της

θεσσαλονiκης

(1917-1924)

άλλαΙ;ε

ερείπια, ενώ οι

η γη στο

χέρω,

καπνοί

αφού

προηγουμένως όλα αυτά τα χρόνια δεν απέδωσε κα

αναδύονται ακόμη

νένα εlΟόδημα. Η απώλεια του ε1Ο0δήματος ήταν τε

από τον ορίζοντα

ράσπα κω δύσκολα μπορεί να αποημηθεi. Αν υπο 
λογiσουμε όπ

Ol

ημές με ης

onoie!;

έγιναν

Ol

εκ

ΠOlήσεΙς ήταν αυθαiρετες ιωι χαμηλότερες από αυ

τές που

ioxuav σπς αρχές του ωώνα, llnopei Kavei!;
yeVlKt!; γραμμές- η απώλεΙα ε1Ο0δή

να ΠεΙ όπ -σε

ματος κω η υποτίμηση της αΙ;ίας ίων οικοπέδων ή 

ταν συνολικά όσο κω η
στα

aGia

των Olκοπέδων γύρω

1910!

ΟΙ πρόσφυΥες του

1922

Μέσα σ' όλα αυτά, το ΣεΠίέμΙ3ρlΟ του

1922

αποΙ31-

Ι3άΖοντω στο λψάνl της θεσσαλονίκης ΟΙ πρώτOl
πρόσφυγες, που έφυγαν από πς πατρίδ ες τους κυ
νηγημένOl, με ό,Π μπορούσαν να πάρουν

llazi τους

κω αφήνοντας πiσω τους , νεκρούς και αγνοούμε
νους, τους στενούς συγγενείς τους. Μόλις αποΙ31f1ά
Ζοντω στην πόλη, μεταφέρονίω πεΖή -ελλεiψεΙ με
ταφορικών μέ σων- σε στραηωπκούς καταυλlΟμούς
στο ΧαρμάνΚlΟϊ, στην Καλαμαριά ή στην Τούμπα.

M~ τους Χi λιάδ~ς Γ!pόσφιιγ~(; του Ι

922,

οι άσΤ{7.γοι Είνω 11Γ1έον 11~φlσσόT.€POI
από α υτούς ϊΊ ΟΗ δlα~]ένoυν σε σ[lίΊ.l Ο

μους νοτiως της Εγνατiας. Ομως το
κτήτες των

4.101

Olκοπέδων της

1917,

ΟΙ ιδιο

nupiKauorn!; Ζώνης

Αργότερα , καθώς ΟΙ ασθένεΙες τους θερίΖουν κω η
πόλη αΠεΙλείτω από λOlμό,

Ol

νέOl πρόσφυγες α

Οι φλόγες
εξαπλώθηκαν με

να ανηπετωπiσουν τα εΙ;ής: πρώτον, απαγο

ποΙ3ιΙ3άΖοντω στο λOlμοκαθαΡίήρlΟ της Καλαμα

ρεύτηκε η ανOlκοδόμηοη στην καμένη πεΡlΟχή.

ριάς, περψένουν γυμνοi να απολυμανθούν τα ρού-

Δεύτερον, ΟΙ ιδlΟκτήτες έχασαν την κυριότητα των

χα τους κω οτη συνέΧεΙα παραμένουν πεΡlΟΡlOμέ-

τραβήχτηκε από

Olκοπέδων. Αντί γι' αυτήν έλαΙ3αν ποσοσηαία ανα

νOl, σε

στρατιώτη των

λογία συγκυριότητας επί όλων των οικοπέδων της

ημερών. Τελικώς, οδηγούνται για να καΤOlκήσουν

eixav

πυρiκαυστης . Tpiτov, η ιδανική αυτή αναλογiα (ένα

eiBo!;

εΙ; αδωφέτου κυριότητας σε ολόκληρη την

καμένη πεΡlΟχή των

1.280

στρεμμάτων) πήρε τη

μορφή ενός «κτηματογράφου», δηλαδή ενός αΙ;lΟ
γράφου, το

onoio

ήταν διαπραγματεύOlμο υπό ό

ρους. Τέταρτον, ο χώρος των

ναχωρiστηκε σε

2.600

1.280

οικόπεδα, τα

στρεμμάτων Ι;α

onoia

κω που

λήθηκαν με διαδοχικές δημοπρασiες. Το κτηματό
γραφο αποτελούσε 01Ονεί χρήμα για τη συμμετοχή

σης δημοπρασίες αυτές. Πέμπτον κω πολύ Ι3αOlκό,

Ol

μικρότερOl οnωπεδούΧOl ουOlασηι{ά αποκλεί

στηκαν από ης δημοπρασiες, για τεχνικούς κω

Ol-

κονομnωύς λόγους . Εκτον, η συναλλαγμαnκή 100-

ίJμία της δραχμής διαμορφώθηκε με τέτοlΟ τρόπο,
Που ευνόησε τους ομογενεiς του εΙ;ωτερικού, Ol ο

ποίΟ! πράγμαη αγόρασαν πολλά κεντρικά ακiνητα.

KapaVIiva,

για χρονικό διάοτημα μ ερικών

στους θαλάμους της Καλαμαριάς.

μεγάλη ταχύτητα.
Φωτογραφία που

συμμαχικών δυνάμεων

~ που έδρευαν στη
Θεσσαλονίκη
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Ενας

πυροσβέστης
απορημένος
μπροστά στα
ερείπια. Στο
κέντρο,

αεροφωτογραφία
του ανατολικού
τμήματος του

κέντρου της

πόλης. Η περιοχή
που δεν κάηκε
είναι η σημερινή
πλατεία
Ναβαρίνου (Ηλίας
Πετρόπουλος,
Θεσσαλονίκη: Η
πυρκαγιά του

1917). Στην
απέναντι σελίδα,
Θεσσαλονίκη,

1918: πυροπαθείς
μπροστά στο

φαρμακείο
Ζωγράφου,

πιθανόν στην οδό
Εγνατία. Συλλογή
Αγγελου
Παπαϊωάννου
(Αλέξανδρος
Δάγκος,
«Συμβολή στην
έρευνα για την

οικονομική και
κοινωνική
εξέλιξη της
Θεσσαλονίκης,

1912-1940 .. )

ΟΙ περισσότεροι όμως από τους πρόσφυγες που

στην

επίταΙ;η

ι-

στροφή δεν μένουν στα στρατόπεδα, αλλά καταφεύ

διωnκών

κη

.γουν

στο κέντρο της θεσσαλονiκης, όπου για ε

ρiων και ιδιαίτερα

Βδομάδες ή και μήνες ΚΟ1μούνται πρόχειρα σε ε

των άνετων επαύλε -

μπορικές στοές γύρω από ω λιμάνι, με μοναδικό ε

ων

φόδιο κουΒέρτες που διανέμει το κράτος. Το φθινό

ΕΙ;οΧών (γύρω από τη λεω

πωρο του

φόρο ΒαOlλίσσης Ολγας). Στην

1922 δεν

EiVαI σπάνιο 10 φαινόμενο οι νε

στη

συνΟ1κiα

των

οαφιχθέντες πρόσφυγες να καταλαμΒάνουν κτiρια

κατεύθυνση των γενικευμένων εππά

για να στεγαστούν πρόχειρα .

Ι;εων ΟΙ αρΧές κάνουν Βήματα μόνον ων

Μπροστά σ' αυτή τη χιονοσnΒάδα, ΟΙ αρΧές επι

ΟκτώΒριο ωυ

1922.

Καθ' όλες ης ενδείΙ;εις ΟΙ επι

τάσσουν τα δημόOlα κτiρια : πρώτα τα σχολεία , που

τάΙ;ης δεν πραγμαωποιήθηκαν σ ε μεγάλη έκταση .

διακόπτουν τη λεπουργiα τους, κι έπεπα τους ναούς

Οπως σημείωνε ο Τύπος, «ω πρόσφυγες οι ίδιοι δεν

KIi-

είναι διατεθειμένοι εγκαθιστάμενοι εις ιδιωηκά οι

χωρiς

κήματα να ευρίσκωνται ης διαρκείς προστριΒάς και

Το δεύτερο Βήμα των αρΧών EiVαI η επiταΙ;η χώ

η επίταΙ;η δεν επραγμαωποιεί1Ο, οι ένοικοι επιΒα

ρων σε όλα τα δημόOlα κτiρια, με ταυτόχρονη σύ

ρύνονταν με ανησήκωμα, 10 προϊόν 1Ου οποίου ε

μΠΙυΙ;η των υπηρεOlών που τα χρηOlμοποιούν. Επι

χρηOlμΟΠΟ1εί1Ο για την ανέγερση παραπηγμάτων.

τάσσονται επίσης KaΙPEVEia και κινημαωγράφοι.

Στα τέλη ΝοεμΒρίου, η Κεντρική Επιτροπή Στεγά

και τα τεμένη. Σε κάθε σχολικό ή θρησκευnκό

ριο τοποθεωύνται από

60 ώς 100 Ο1κογένειες,

να λύνεται 10 πρόΒλημα.
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σο υν

φτάνουν σων πόλη μετά τ η μικραOlαηκή κατα

διενέΙ;εις προς τους ενοίκους ». Σων περiπτωση που

Τα μέτρα όμως αυτά είναι καταφανώς ανεπαρκή

σεως Προσφύγων ανακοίνωσε όη «άνευ άλλης ει

ακόμη και για τη σωιχειώδη διαμονή των προσφύ

δΟΠΟ1ήσεως θα προΒή εις την εγκατάσταOlν προ

γων. ΟΙ αρΧές δέχονται πιέσ εις για να προχωρή-

σφύγων εν τοις οικήμαOlν εκείνων οίηνες δεν θα ε -

rlo

τπ στέγασπ των δεκάδων χιλ ι άδων

προ σφύγων Ο Ι αρΧέ ς ε πιτάσσο υν σχολε ί ο,

ναούς, τεμένη, καφενεία και κινπματογράφους

κανόνΙΖον

τους

λογα

ριασμούς

των

ανησηκωμάτων

εντός

λευε σης επαγγελμαηκές προσπάθειές τους, στην
πληροφόρησή τους σχεηκά με την τύχη τους, στην

εfΞ,εύρεση μελών των OlκογενεΙών τους.
Κατά τη διάρκεια του έτους

1923 κατασκευάΖονται

ωρών» .

fΞ,ύλIνα παραπήγματα στην Τούμπα. Από την άλλη

Ενδεικηκή για το κλί

πλευρά προχωρεί η διαδικασία εκποίησης των νέων

μα της εποχής ήταν η πρό

Olκοπέδων στο κέντρο της θεσσαλονίκης, χωρίς Ol

48

ταση του Τύπου να μεταφ ερ

θούν και να εγκατασταθούν

Ol

πρό

σφυγες στο Αγιον Ορος, το οποίο διέθ ετε
κενά Olκήματα και γη.

πρόσφυγε ς να λαμΒάνονται υπόψη ως κάτOlΚOl της
πόλης.
Κατά τη διάρκεια του

1924

αρΧίΖει η αποχώρηση

των μουσουλμάνων της θεσσαλονίκης. Τα σπίnα

«Εις επιταχθέντα οικήματα και καταυλισμούς»

τους εγκαταλείπονται και πολλά από αυτά κατα

έγινε μία καταγραφή των

λαμβάνονται αμέσως από τους πρόσφυγε ς. Η μεγά

προσφύγων στη θεσσαλονίκη, η οποία μας δίνει

λη πλεlOψηφία των προσφυγικών Olκογενειών ε

μία εικόνα για τη γεωγραφική κατανομή τους μέ σα

fΞ,αιωλoυθεί όμως να κατοικεί σ ε σχολεία, Χώρους

στην πόλη : «Εκ των εκατόν τόσων χιλιάδ ων,

παραγωγής και τ εμένη.

Τον ΑπρίλlO του

1923

Ol τριά

ντα κατοικούν εις τους περίχωρους συνOlΚlOμούς .

Δύο σημανηκέ ς κρατικές παρ εμΒάσεις εκδηλώ

ΟΙ δε υπόλOlΠOl εντός της πόλεως, εις ολίγα εππα

νονται κατά τη διάρκεια του έτους

Χθέντα Olκήματα και εις

οποί

λlO η Γενική ΔlOίκηση ανακοινώνει όη η στέγαση

Ο! είναι τα σχολεία, αι εκκλησίαι, τα ΤΖαμιά και αι

των προσφύγων θα γίνεται εφεfΞ,ής μόνον υπό τύπον

αποθήκαι» . Είναι φανερό όη ΟΙ πρόσφυγες προτί

μισθώσεως. Σης υπηρεσίες περιθάλψεως θα απευ

μησαν την, υπό άθλιες συνθήκες, διαμονή στο κέ

θύνονται πλέον μόνον «οι μη δυνάμενοι να κατα

ντρο της θεσσαλονίκης, προφανώς διότι αυτό βό-

βάλλουν μίσθωμα ή Ο! μη δυνάμενOl να υποδεί- ~

115 καταυλlOμούς, Ol

1924.

Τον Απρί
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Πυροπαθείς

με τα υπάρχοντά
τους στην πλατεία

Τερψιθέας (Ηλίας
Πετρόπουλος,
Θεσσαλονίκη:
Η πυρκαγιά

του

1917)

f,ουν

ωΡlOμένον

μίσθιον

ανταλλαf,ί

μου οθωμανού» .

Τον ΟκτώΒριο δημοOl
εύθηκε διάταγμα « περί παρα
χωρήσεως κτημάτων ωυ δημοσίου

υπέρ Olκοδομικών συνειωρισμών α
στών προσφύγων προς ανέγεΡOlν ιδίαις

δαπάνως ασllκών συνOlΚlOμών δι ' ιδίαν αυτών χρήOlν » . Το διάταγμα έπωf,ε σημανllκό ρόλο
για την αλλαγή της μορφής ως θεσσαλονίκης, α-

Το διάταγμα του

1924 «περί παραχωρήσεως

κτημάτων στους πρόσφυγες» έπαιξε σημαVΤΙKό
ρόλο στην οικιστική αλλαγή της πόλης

διαπιστώνειω γύρω από
τους άf,ονες των οδών Αγίου Δημηιρίου

κω Κασσάνδρου. Βόρεια από ων οδό Κασσάνδρου
υπήρχαν αρκειές προσφυγικές συγκενιρώσεις , κυ
ρίως γύρω από ων Προφήτη Ηλία κω την Αγία Αι

κατερίνη. Το ίδιο κω στην οδό Αποστόλου Παύλου.
Μεγάλος αριθμός παραπηγμάτων υπήρχε στη Νέα
φού 10 κράως έθετε φωνή, περι-ασηκή γη στη διά

Λαχαναγορά στην πλατεία Δικασωρίων (νυν αρ

θεση των προσφύγων κω, με ων ιρόπο αυτόν, δη

χαίας Αγοράς).

μlOυργσύσε προϋποθέσεις για την επέκωση των

Παραπήγμαω υπήρχαν επίσης κω σω εf,ής ση

πόλεων σε πεΡlOχές που δεν είχαν ώς τότε χρηOlμο

μεία του ισωρικού κένιρου της πόλης: στην οδό

ΠOlηθεί για Οlκισllκή χρήση . Παράλληλα συνέδεε

Μεγάλου

ωυς πρόσφυγες με ω διαδικασία της αγοράς προ

« προσφυγική αγορά» κοντά σω Μπη παΖάρ, και

κειμένου να αποκτήσουν καωικία.

Af,lG

Δραγούμη),

σων

σω Olκόπεδο ωυ σχολικού συγκροτήμαως στην ο

μνείας, ως γενικό μέιρο , είνω κω η σύμ

δό Συγγρού, σων οδό Προf,ένου Κορομηλά και

Βαση μεταf,ύ ωυ Δημοσίου κω της Εθνικής Τρά

σων οδό Αγγελάκη. ΧρειάΖετω ΒέΒωα να αναφέ

πεΖας για τη διαχείΡlOη των ανωλλαf,ίμων

ρουμε την παραγκούπολη της Αγίας Φωτεινής, με

(1925).

Με τη σύμΒαση τέθηκε ένα πλαίOlΟ εκλογίκευσης

όσον αφορά ων

af,IOllOinon

των πρώην μουσουλ

15.000 κατοίκους

στα χώρο της σημερινής ΔΕθ.

Προς τη δυηκή πλευρά της πόλης παραπήγματα

μανικών κησμάτων. Η Εθνική ανέλaB ε να μισθώ 

είχαμε: σω Βαρδάρι, στην οδό Αφροδίως και σων

νει ή να εκποιεί ω ακίνητα και παράλληλα να

Αγία Παρασκευή, όπου χρηOlμοποιήθηκε παλιός

XρημαωδOτήσεl την αΠΟΖημίωση των προσφύγων .

καταυλισμός πυροπαθών . Εκτός από αυτά και ωυς

Στη φάση αυτή υλΟΠOlήθηκε πλήρως η αρΧή όll η

μακρινότ ερους θαλάμους σω Χαρμάνκιοϊ, πολλοί

παραΧώρηση στέγης σωυς πρόσφυγες γίνεωι μό

πρόσφυγες καΤOlκούσαν σης σημερινές οδούς Αι

νον με μίσθωση ή με αγορά, δηλαδή με εμπορευ

σώπου, Ηφαίσωυ, Προμηθέως, Μοναστηρίου κω

μαηκή διαδικασία.

26ης ΟκιωΒρίου. Μεγάλος συνοικιομός διαμορφώ

Πού έμεναν σων αρχή ΟΙ πρόσφυγες

θηκε στα Χώρο που καωλάμΒανε 10 περίφημο μου

Μεγάλη συγκένιρωση προσφυγικού σΤOlχείου
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Αλεf,άνδρου (ιωνος

σουλμανικό μονασιήρι ιων ΜεΒλεχανέ (μεΒλεΒί

μημένη πάνω σε

παλιές στρατιωτικές
και αεροπορικές εγκα

ταστάσεις,
θύνσεις

όλες ol διευ

περιλαμΒάνουν

α

ριθμό θαλάμου και μόνον. Στην
Τούμπα υπάρχει μεγαλύτερη ΠΟΙΚΙ
λiα που δείχνεΙ, αν μη τι άλλο, την πο

λυμορφία των κατασκευών.

«Ως έτυχεν και ως ήθελεν έκαστος»
Ενώ λOlπόν το κέντρο της πόλης άλλαΖε Χέρια

δερΒίσηδων), με τα κτήματά του, στη δυτική έε;οδο της σημερινής Αγί

ου Δημητρίου. Τέλος, συνοικισμοί καταγράφονται
στην Ξηροκρήνη, γύρω από τον παλιό οιδηροδρο

Το κέντρο της πόλης χτιζόταν Βάσει σχεδίου,

ενώ στα περίχωρα η προσφυγική
ανοικοδόμηση γινόταν με άναρχο τρόπο

μικό σταθμό Κωνσταντινουπόλεως και ΒέΒαια στο
Λεμπέτ . Μερικοί από τους συνOlκισμούς αυτούς αρ
γότερα μεγάλωσαν περισσότερο, ήταν όμως διαμορ
φωμένοι ήδη από το

1926,

αν και όΧΙ πυκνοκατοι

και ΧΤΙΖόταν με ένα νέο σχέδιο, ΟΙ θεσσαλονικεiς
και οι πρόσφυγες , που έρχονταν κατά κύματα και

κημένOl.

πριν ακόμη από τη μικρασιατική καταστροφή, έχη

Π

ρος [α αναιολικά , παραπήγματ α είχαν

Ζαν με ταχύτητα έε;ω από τ:nν πυρίκαυστη Ζώνη .

δημlουΡΥnθεi

Πάνω από

0[0

σημερινό πάρκο ως

ΧΑΝθ , σιnν αρχή

ως οδού Αθηνών

1932,

12.000

κατοικίες ανεγέρθηκαν ώς το

ol μισές στα ανατολικά του Λευκού Πύργου .

(σnμ. Παπαναοτασιου), καθώς κω omv ο

«ΕκτίΖοντο σπίηα ως έιυχεν και ως ήθελεν έκα

δό Kωνστανnvoυπόλεως, Ι{Ql γ ύρω από

στος» ομολογεί πηγή της εποχής.

τη γέφυρα του εργοστασiου Αλλατίνη. Σημαντικός

Είκοοι χρόνια μετά τη φωηά, διαΠlOιώθηκε όη

αριθμός προσφύγων κατοικούσε στις οδούς Βελισ

επηεύΧθηκε υπερ-επάρκεια κατοικιών σιην πόλη.

σαρiου, Μελενίκου, Δεληγιώργη, Εδμόνδου Ροστάν,

Οι μικροί ιδιοκτήτες όμως είχαν καταστραφεΙ Οι

Aλε~ανδρείας, Ιωαννίνων και Μακεδονiας .

MePIKOi

νεότεροι έπεσαν θύματα της υποιίμησης της δραχ

από τους παραπάνω δρόμους περιέκλειαν τη συνοι

μής και του ενοικιοστασίου, που γενικεύθηκε στη

κία ΟυΖειρ Βέη, στην περιοχή της Αναλήψεως , άλ

δεκαετία του

λοτε συγκρότημα στάΒλων και παλιό σκουπιδότοπο,

Υπέρ

συνοικία προσφύγων στο μεσοπόλεμο . Τέλος, παρα

Πήγματα υπήρχαν και οτην οδό 25ης Μαρτίου.

1930.

m!; Αθήνας

Ο τρόπος με τον οποίο ΟΙ ελληνικές κυΒερνήσεις,
από το

1917 και

έπεηα, χειρίστηκαν το Ζήτημα της

ΟΙ συνοικισμοί αυτοί δεν ήταν τόσο απόμακροι ό

ανOlκοδόμησης της θεσσαλονίκης δημιούργησε

σο η Τούμπα ή η Καλαμαριά. Στην εποχή που ανα

ΒέΒαια ένα πολεοδομικό πείραμα ιδιαιιέρως α~Iό

φερόμαστε δεν είχαν σχηματιστεί επώνυμοι δρόμOl

λογο, αλλά εε;άρθρωσε την Olκονομία της πόλης . Η

σης συνοικίες αυτές. Στην Καλαμαριά, που ήταν δο-

εtΞ,άρθρωση αυτή φαίνεται πρώτα απ' όλα στα πλη- ~
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Προσφυγικό
κατάλυμα,

1920, η Αθήνα είχε πληθυ
175.000 ιης καμένης θεσσαλο
Τούμπα (National νίκης. Στ:nν oxIαEIia 1920-1928, ο πληθυσμός τ:nς
Geograρhic) Αθήνας αυξ,ήθηκε καιά 350.000, ενώ ιης θεσσαλο
νίκης μόνο 50.000. Στ:n δεκαειία 1930-1940 ο πλη
θυσμός της Αθήνας αυξ,ήθηκε κατά 324.000, ενώ της
θεσσαλονiκης μόνο 10.000. Ειοι, ενώ σης αρΧές του

μείο, με τ:nν πλούOlα ΒιΒλlOθήκη του Πέτρου Πα

αιώνα ο πληθυσμός ιων δύο πόλεων ήτ:αν ίσος , σια

Ελλάς", εργοσιάσια, μαγαΖιά , αποθήκες, λέσχες,

πιθανόν στην

θυσμιακά μεγέθη. Το

σμό

1920

453.000

ένανη

η Αθήνα διέθειε

2,4

φορ ές περισσότερο πλη

θυσμό από ιη θεσσαλονiκη. Στ:α

1940, η

eixe αυξ,ηθεi σε 4,4 φορές και έκτοιε
Το onpeio- κλειδί ήτ:αν η παρέμΒαση

αναλογiα

τ:α

μεγάλα

κατ:ασιήματ:α

Τίρινγκ,

ιείας Ελευθερίας, ω Σπλένητ Παλάς στ:nν παρα
λία. Τα διεθνή ΒιΒλlOπωλεία του Μ. ΜόλΧο και
του Μ. Τριαντ:αφύλλου, ω Ζαχαροπλασιείο Φλόκα,

το

Ζυθοπωλεiο

ΠενΤΖίκη,

το

καφενείο

γραφεία, οι κινηματογράφοι Ενιεν, Ολύμπια και

alaτ:npeiral.

σα) κ.λπ . ».

Ο ΓιώΡΥος Βαφόπουλος Υια την πυρκαγιά

σαλονίκη, για μεγάλο χρονικό διάστ:nμα.

"Νέα

Παιέ (όπου αργότερα ω εσπατόριο Ολυμπος- Νάου

του κράωυς

και η αναστολή των αγοραπωληοιών γης στ:n θεσ

Μια άμεση και Ζωντ:ανή μαρτυρία τ:nς πυρκαγιάς
μάς έχει δώσει ο αείμνηστος Γιώργος Βαφόπουλος:

«... άνθρωποι

Τα κτίρια που καταστράφηκαν
Μετ:αΙ;ύ πολλών οικοδομημάτων

παγεωργίου ,

Στάιν κ.λπ., τ:α κοσμοπολίηκα ξ,ενοδοχεία τ:nς πλα

eixav καιαστρα

με ιην απόγνωση στο πρόσωπο έτρε

χαν σαν τρελοί, προσπαθώνιας να περισώσουν ό,η

φεί, όπως γράφει ο Χ. Παπαστάθης (που δημοσί

μπορούσαν

ευσε σχολιασμένη τ:n σχεηκή με τ:nν πυρκαγιά και

όπου διοχειεύοντ:αν ω πλήθος αυτό τ:nς αλλοφρο

τ:nν περίθαλψη των προσφύγων έκθεση του

« ... τ:α

1919),

κτίρια του ιαχυδρομείου, του τηλεγραφεiου,

του δημαρχείου, των ειαφειών ύδρευσης και φωια

ερίου, του Βελγικού προξ,ενείου και τ:nς αυωκρατο

( ... )

Η Εγνατία ήτ:αν το μεΥάλο κανάλι

σύνης. Αντρες και γυναίκες κουΒαλούσαν όλων
των ειδών τα πράγματ:α . Μηιέρες με τα Βρέφη στ:nν
αγκαλιά τους ξ,εφώνΙΖαν Ζηιώντας Βοήθεια. Παιδιά
με ορθάνοιχτ:α μάηα από τ:nν KαιCιπληξ,η και ων

ρικής οθωμανικής τράπεΖας, οι εκκλησίες του Αγί

τρόμο δεν είχαν τη δύναμη ούτε να κλάψουν

ου Δημητρίου (η μεγαλύιερη απώλεια σω θρ;n

Ανθρωποι, Ζώα φοριωμένα και κάρα έφευγαν τρο

σκευηκό-συμΒολικό

Ellineao), του Αγίου Νικολάου

μαγμένα

( ... )

( .. .)

Καθώς ήτ:αν ΣάΒΒατο και όλα τ:α κα

και ιης Αγίας θεοδώρας. Το Σααιλή ΙΖαμί και άλ

τ:αστήματ:α ιων ΕΒραίων έμειναν κλειστά , λίγοι εί

λα τεμένη, η αρχφαΒινεία με ολόκληρο το από αι

χαν προλάΒει να τρέΙ;ουν για να περισώσουν ό,η

ώνες διατηρημένο πλούOlΟ αρχείο τ:nς,

μπορούσαν.

γές, πολλά σχολεία

( ... )
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συναγω

και ω ελληνικό γηροκο-

Ol

θόρυΒοι των κάρων

π όλ ης δ ημιούργησε ένα αξιόλογο πολεοδομικό

πείραμα, αλλά εξάρElρωσε την οικονομία τπς

ΟΙ απε

μιών από ης Βnρίνες σκεπάΖονίαν από ων πάτ:αγο
ιων σιεγών που καιέρρεαν

Η κρατ ι κή παρέμΒαση στην ανοικοδόμηση τπς

( ... ),

γνωσμένες φωνές και ω σπάOlμο των μεγάλων ΤΖα

( .. .)

Οι κατ:ατρεγμένοι

"πυροπαθείς " , όπως είχαν ονομασιεί ια θύματ:α τ:nς
πυρκαγιάς, όλο και και έΒαιναν προς ιην παραλία
ή διέφευγαν προς τ:α άλλα δύο άκρα. Ο μόλος Βρι
σκόιανε μέσα σης φλόγες. Ακόμη και καίκια που

δεν είχαν προλάΒει να σαλπάρουν, δεν μπόρεσαν
να σωθούν από τ:n φωnά».
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ογιο
1915

θεσσαλoviκnς (ΑΒραάμ Μπεναρόγια,

1Ου Κωνσταντίνου

Α Παγκόσμιος Πόλεμος: ουμμωακοί

Αρδίn. Mπενρoυμπi. Πέφου. Ανιωνίου)

1921

στρα1Οί εγκαθίστανται στη θεσσαλσviκη

(23.11).
1919

Εκιεταμένες συλλήψεις κομμουVlστών στη

(6.12).

διάΡΚΕΙα των εκδηλώσεων για 1Ον

(5.10).
1916

Η yρiπn θανατώνει

Ο BεVIZέλoς σxημαιizει κυΒέρνηση και

KOlνωVlΚών ιάΙ;εων αιη θεσσαλoviκη

θεσσαλoviκn -σης προκηρύΙ;εις 1Ους οι

κηρύσσει ανεΙ;άρτη1Ο. χωριαιό κρά1Ος αιη

(Ιαν.)· διεΙ;άγεται αιη θεσσαλoviκη

κομμουVlmές

θεoσαλoviκn

Συνέδριο ιωv ΣιωVlmικών Συλλόγων ως

πολέμου αιη ΜΙΚρά Ασία και αιν

(26.9/ 9.10).

2.000

άωμα όλων των

εσριασμό ως Eργαnκής Πρωτομαγιάς αιη

unoompizouv την

παύση 1Ου

1917

Ελλάδος -οι σύνεδρOl σε ψήφισμά 1Ους

εmσφοφή 1Ου εκσφατευτικού σώμα1Ος

ΓΙα Χάρη ως μειαφοράς υλΙκών από ης

εκφράζουν την πεποίθησή 1Ους όη η

(29.4).
1922

αποθήκες του λIμαvIOύ αια σφατόπεδα ιων

Παλαιαιίνη θα αναΥνωριαιεί ως η Χώρα

Συμμάχων αιου Χαριλάου και στη Miκρα,

των ΕΒραίων

eyκalVlΆZΕrGl ο Olδηρόδρομος της

των Βερσαλιών ρυθμizει τα πράΥμαια ως

παραλiας

μεταπολεμΙΚής Ευρώπης

(2.2)· αvuμoναρXIΚό

(29.5)·

η συνθήκη ΕΙρήνης

αθλητές

(15.6)·

Ιδρύειαι ο φιλολογικός σύλλογος
«Μόρφωση» από εmφαvεiς εκπροσώπους
ιης λογΟΤεχνΙΚής θεσσαλoviκnς: Γ.

1Ου Ηρακλή λαμΒάνουν μέρος σ1Ους

Βαφόπουλος, Γ. Βακαλόπουλος, Π.

Πύργου προκαλεί τη δυσαρέσΚΕΙα 1Ου

ΔΙασυμμαχικούς αθληuκoύς αγώνες σω

Iωαvviδης, Κ. Κόκκινος. Κ. Kεxαylόγ λου

ΒενΙΖέλου. ο οποίος δηλώνει εχθρός 1Ου

Παρίσι (Ιούν) πολυπληθές συλλαλητήριο

κ.ά. (ιαν.)· κάθε εΒδομάδα αναχωρούν

Κωνσταντίνου και όχι 1Ου θεσμού ως

1Ου Eργαuκoύ Κένιρου της θεσσαλoviκης

νεοσύλλεκ1ΟΙ από ων Τούμπα για

BαOIλεiας

σιην πλατεία Λευκού Πύργου Ζηιεί την

μIΚραOlΑUΚΌ μέτωπο, αλλά καταφθάνουν

απαίτησης των Ι;έvων κυΒερνήσεων,

οικονομΙΚή ανακούφιση ως εργαηκής

και δεκάδες φαυματίες- ολοκληρώνεται η

αvαxωρεί για

τάι;nς. καθώς και ω Βελύωση ως

ήττα και η μικρασιατΙΚή καιααιροφή

ποιότπιας 1Ου ψωμιού (Ιούν.)· έΡXOVIαι

(Αύγ.)· από σφαηωuκό αεροπλάνο η

συλλαληιήριο αιην πλατεία Λευκού

(23.4)·
10

ο Kωναιαvιivoς, κατόmv

εΙ;ωτερικό· oρκizεται

BασIλlάς ο διάδοχος ΑλέΙ;ανδρος

(30.5)· ο

10

Βενιζέλος σxηματizει εθVIΚή κυΒέρνηση

αιην Καλαμαριά και εγκαθίαιανται

θεσσαλoviκn μαθαίνει την απομάκρυνση

αιην Αθήνα

πρόσφυγες από ων OυKραviα και ια

1Ου Κωναιαντίνου· παύονιαι ΟΙ αρχές ιης

(14.6)·

καιαδ:ικάΖεται και

εκτελείται αιη θεσσαλoviκn ο

ρωOlΚά λΙμάνια ως Μαύρης θάλασσας,

πόλης, μεταΙ;ύ 1Ους και ο δήμαρχος Οσμάν

Νφαγκουνιίν ΔημnφίεBlIς. ένοχος για τη

μετά ων αποτυΧία της αντεπανάσιασης και

Σαϊ:τ

δολοφοviα 1Ου ΒασΙλΙά ως ΣερΒίας

της συμμαχΙΚής επέμΒασης εναvιioν των

προσφύγων από τη Μικρασία

Αλέι;ανδρου ΟΒρένοΒιις

μπoλσεBiκων

διάσιημα

(11.6.1903) και

- προοδευτικά

οι πρόσφυγες

(11.9)·

αpxizouv ΟΙ αφίί;εις των

2 μηνών

-

σε

η θεσσαλoviκn θα

ιδρυτής ως οργάνωσης «Μαύρη ΧεΙρ» .

εΥκαθίαιανται και σε άλλες συνοΟΟες ως

Βρεθεί με διπλάOlΟ πληθυσμό

υπεύθυνης για ω δολοφοviα ωυ διαδόχου

θεσσαλoviκnς και σε περιοχές ως

στραωΥός θ . Πάγκαλος αναδJΩργανώνει

ιης ΑυσφοουΥΥαρίας, περιαιαιικό ηου

Μακεδοviας (Αύγ.)· σ1Ο Νεϊγί της Γαλλiας

στη θεσσαλoviκη τη στραηά 1Ου ΕΒρου

οδήγησε σ1Ον Α Παγκόσμιο Πόλεμο

υπογράφεται συνθήκη ειρήνης μεταΙ;ύ

(Νοέμ.)

(13.6)·

(4.11)·

ο

f;εmιάΕΙ μεγάλη πυρκαγιά σm

Ελλάδας και Βουλγαρίας

θεσσαλoviκn -ο δυναιός Βαρδάρης που

1920

φυσάει προς

10 Νό1Ο και ανα1ΟλΙκά
10 πεδίο ως φωηάς: σε 32 ώρες
καίγονιαΙ περiπoυ 10.000 σπiηα, 70.000

Η ανοικοδόμηση των Ζημιών που υπέσm η

πληθυσμούς · Τούρκοι, 1Ουρκόφωνοι και

επεκτείνΕΙ

πόλη από

μουσουλμάνοι συσσωρεύονιαι αιην πόλη,

είναι ο αριθμός των ασιέΥων (ol

σιδηροδρομικών της θεσσαλoviκης

(19.11).

1923
Η πείνα κυριεύει 1Ους προσφυγικούς

mv

πυρκαγιά συνεxizεται·

Ι;εσπάει μεγάλη απεργία ιων

προκειμένου να προωθηθούν σων Toυρκiα

(18.1)·

σ1Ο πλαίOlΟ των ανταλλαγών ιων

ο ΒασΙλΙάς ΑλέΙ;ανδρος έρχειαι σιη

πληθυσμών- σε όλη τη διάρκεια 1Ου έ1Ους

θεσσαλoviκη, όπου μέσα σε ημές

ouvεxizovrαI ΟΙ αφίΙ;εις προσφύγων αιις

και οι συνολΙκές υλΙκές Ζημιές ανέρχονιαι

προπέμπει

συνοΟΟες ως θεσσαλoviκnς- σης εκλογές

σε

μετακινείιαι αιη Σμύρνη

πεΡlOσόιεροι ΕΒραίOl), καιαστρέφειαι

10

εμπορικό και δΙOlΚΠUΚό κένιρο ιης πόλης

8.000.000 χρυσές

λiρες

(5-6.8)·

ο

10

ΓενΙΚό Σφατηγείσ,

(17.2)·

10 οποίο

ol

εκλέγονιαι Βουλευτές θεσσαλoviκnς ο θ.

πρωθυπουργός ΒενΙΖέλος δίνει ενιολή

καμπάνες των εκκλnOlών navnyυpizouv

Πάγκαλσς και ο Ι. Πασαλiδης, σοσιαλΙαιής

αιον υπουργό ΣυγκοινωVlών Αλ.

ων κατάληψη της Προύσας από 1Ον

και παλΙός μενσεBiκoς υπουργός της

Παπανασιασίου να εmλnφθεί προσωΠΙΚά

ελλnVlΚό στρατό

των Ζημιών · συαιήνειαι η εmφοπή

ΒενΙΖέλος υφίσιαται συvφιrnIΚή ήnα- αιη

(26.6)·

αιις εκλογές ο

Γεωργίας, αλλά και Kα10mvός πρόεδρος
τηςΕΔΑ.

πολεοδομικού σχεδιασμού υπό ων

θεσσαλoviκn φαναuκoί αvnBεVIZελlΚoί

1924

πολεοδόμο Εμπράρ.

καιασφέφουν, πανηγυρizovιας, μαγαΖιά

Ιδρύειαι η Ενωση Συνιακτών Ημερησίων

και στέκια φιλελευθέρων και τη Λέσχη

Εφημερίδων ως Μακεδοviας

των Φιλελευθέρων

θεμελΙώνεται

1918
Ol ΒούλγαρOl

υΠΟΥράφουν ανακωχή

(19.6)·

(1.11)· σε

συλλαλητήριο

10 κύριο

(28.1)·
(2.3)·

της ΧΑΝθ

η θαναιηφόρος ινφλουένισα (ισΠαvIΚή

σων πλατεία Λευκού Πύργου

oμιλiα 1Ου σοσιαλΙαιή Πλάτωνα Δρακούλη

yρiπη) που έχει πλήΙ;ει όλη ιην Ευρώπη

φιλοΒασιλΙκοί Ζη1Ούν την εmστροφή 1Ου

υπέρ αις δημοκραιίας σ1Ο εΠIΚεiμενo

προκαλεί θΑVΆωυς και αιη θεσσαλoviκη

εΙ;όριαιου Kωναιαvιiνoυ

δημοψήφισμα

(Σεπ.)· ιδρύειαι σ1Ον ΠεΙραιά

δημοψήφισμα αποφασizει την επάνοδο 1Ου

θεσσαλoviκης σε δημόOlα τελετή Βγάζουν

ΣOOlαλIffilΚό Εργατικό Κόμμα της Ελλάδος
(ΣΕΚΕ)- αιην ίδρυση συμμετέχουν

ΒασΙλΙά

ια στέμματα από το ιmλήκιό τους και

προκλήσεις των μοναρχικών της

1Οποθε1Ούν το φλογοΒόλο, σύμΒολο της

αντωρόσωποι της «ΦενιεραOlόν». της

θεσσαλoviκης σε Βάρος των BεvιzελIΚών

δημοκραύας

σoσιαλIΣUΚΉς οργάνωσης της

αvuπάλων τους ων ημέρα ως επανόδου

αμεΡlΚαvIΚOύ κολεγίου ΑνατόλΙα.

10

(22.11)·

(20.11)·

npάf;El!; εκδiκnσης και

(11.4)·

(1.5)·

οι αΙ;ιωμαuκoί της

αpxizEl η λεΙ1Ουργία 1Ου

17

01. .. ΣΥΓΚΥΡΙΕΣ
ποχώρησε από την πολπική σκηνή. ΜΟΙραίες

ESC-

λίsεις περίμεναν 10 ελληνικό έθνος.
ΟΙ ΦΙΛΕΛΕΥθΕΡΟΙ ΣΤΗ θΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τα
προΒλήμαω που ανημετώΠΙΖαν

Ol

ΦιλελεύθερOl

στη θεσσαλονίκη ήων τα εsής:
α) Το Ζήτημα των πυροπαθών κω της ανOlκοδόμησης της πόλης.

Β) Το Ζήτημα της μουσουλμανικής μΕΙονότηως.
γ) ΟΙ ανηΖηλίες των Φιλελεύθερων υποψηφίων.
δ) Η οsύτηω της καωσωλής κάθε ανηΒενΙΖελικής άποψης, ειδικά στη θεσσαλονίκη, από ωυς Βε
χιiίμ Κοέν,

βουλευτής

Θεσσαλονίκης.
Εκλέχθηκε με το
ψηφοδέλτιο του

Λαϊκού Κόμματος
στις βουλευτικές
εκλογές του
και του

1915
1916

νΙΖελικούς αλλά κω από ης μυσηκές υπηρεσίες

των Συμμάχων (γαλλικές κω αγγλικές). Το γεγο
νός αυτό δημlOύργησε αντίσΤOlχη

OScia

πολεμική

των αντίπαλων εφημερίδων, μόλις σωμάτησε η λο

γΟΚΡlOία.

Α

VΟ1ΚΟδόΡ ιισιι τιις Θεσσαλοviκιις: Το 1920
ήταν η χρονιά που επιχεΙρήθηκε η εφαρ

μογή ωυ νέου πολεοδομικού σχεδίου της
πόλης. Η κυΒέρνηση προσπάθησε να δια

θέσΕΙ τα νέα οικόπεδα, με Βάση ης διαδι

κασίες που είχε καθορίσΕΙ, μέσα σε μία «καωφανώς
εχθρική ατμόσφαΙρα, που χαρακτηρίΖετω από μία

στάση αδράνΕΙας κω αναμονής των καωίκων της
πόλης, εν όψΕΙ των επικείμενων εκλογών», όπως

σημΕΙώνΕΙ η Αλ. Καραδήμου Γερόλυμπου. ΟΙ πα
λωοί lδlOκτήτες της πυρίκαυστης απαπούσαν να
μΕΙωθούν

Snaci

Ol

επιφάνεlες των Olκοπέδων κω να αυ

ο αριθμός ωυς, να αποδοθούν ω κτίρΙα που

Η ανοικοδόμ ησ η 1<01 οι σχέσει ς μ ε

1]1

μ ου σου λμ ανικ ή και την εΒραϊκή κοινότητα
Ει<λ ογlκά στους Φ ι λ ε λ εύ 8ε ρ ους

δεν είχαν καεί σωυς παλαlOύς lδlOκτήτες ωυς κω

αντίθεση ανάμεσα στην κυΒέρνηση κω την πλΕΙΟ

να δανειοδοτήσΕΙ 10 κράως όσους είχαν την πρόθε

ψηφία ωυ πληθυσμού ήων έκδηλη. Πρακηκά, ε

ση να ανOlκοδομήσουν. Η κυΒέρνηση απάντησε με

πί τέσσερα ολόκληρα χρόνlα ο μηχανlOμός της

την προκήρυsη της εκποίησης των πρώτων Olκοπέ

γωοπροσόδου στην παλωά πόλη είχε παγώσεl. Η

δων. Παρά ης προσωπικές προσπάθΕΙες ωυ υπουρ

Olκονομική καωστροφή για ωυς παλαlOύς ιδlOκτή

γού ΣυγΚOlνωνιών Αλ. Παπαναστασίου,

τες ήων μεγάλη.

Ol

εΚΠOlή

σΕΙς είχαν πενlχρά αποτελέσμαω. Τα λίγα Olκόπε

δα που εΚΠOlήθηκαν (μόλις

PlG sένων κεφαλαlOύχων.
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90)

περιήλθαν σω Χέ

Ταυτόχρονα, η Olκοδομι

Η

povaOVApaV1KiJ.

ΚΟ1vόrιιrα:

Ol

σχέσεις των

Φιλελευθέρων με τη μουσουλμανική ΚOlνότητα της

πόλης δεν ήων ποτέ ιδιαπέρως αγαθές. Σης εκλο

κή δραστηΡlότηω εκτός της πυρίκαυστης Ζώνης

γές ωυ

προχωρούσε με εκπληκηκούς ρυθμούς. Σε πολλές

κούς συνδυασμούς, δεν υπήρχε μουσουλμάνος υπο

1915,

σε αντίθεση με ωυς άλλους εκλογl

περιπτώσΕΙς η κυΒέρνηση των Φιλελευθέρων, που

ψήφlOς σω ψηφοδέλnο των Φιλελευθέρων. Σης ε

κυΒερνούσε άλλωσΤΕ σε συνθήκες στραηωηκού νό

κλογές ωυ

μου κω λoγOKΡlOίcι:" υεν δίσωσε να πάρΕΙ ανηδη

εlOοδηματίες:

μοηκά μέτρα, όταν ήων πεπεlOμένη όη είχε δί

Αλή Βεχήπ. Με 10 ψηφοδέληο της ανηπολίτευσης

καlO. Στην περίπτωση της θεσσαλονίκης, όμως, η

κατήλθαν

1920
Ol

συμμετείχαν ΤΡΕΙς μουσουλμάνOl
Χαϊρέτ Σακήρ, Αλή Δεμήρ κω

Ol μουσουλμάνOl Κεμαλεδίν Σαλή Βέης,

Ο Αλέξονδρος
Αλή ΡΙΖά Βέης, Αμmή Σεσμπές

Ομέρ Νιουρή

ΥπεστήΡlΖε ο Δίγκας όπ επε ιδή είχα δΙαΙελέσπ Γε

Παπονοστοσίου

ΙΖέι. Ομως, εlΞ, ανηκπμένου υπήρχε δlάσωση ανά

νικός ΔlOιιωτής MaKEBovia~ δεν ήτο ορθόν να ε

εν μέσω της

μεσα στην κυΒέρνηση των Φlλελευθέρων, που την

κτεθώ EI~ θεοσαλονίl<llν. Τούτο θα ήτο ίσω~ σω

Επιτροπής

εποχή των εκλογών ήων προσανατολlOμένη σε πό

στόν, αν διατελούσα ακόμη ΓενIKό~ ΔlOllωπΊ~

Σχεδίου

λεμο με την

EI~ ω

TOUPKia,

KUl

κω σιπ μουσουλμανlκή μπ

oνόιnω που ήων φυOlολογlκό να ακολουθήσπ ης

1920

όμω~ απουσiασα

fCrri

( ... )

δύο χρόνω εI~ το

εsωτερικόν: η ένσταOl~ του Δίγκα δεν ευσωθούσε .

ειρηνόφlλες επαγγελiε~ ιη~ ανηΒ ενlΖελιι(ή~ ανπ

θα έπρεπε μάλlOω να θυμηθή όη EI~ τα

πoλίτευσl1~.

με εsασφαλίσεΙμε τον ΖΆνναν την εκλογιΊν του εI~

ΟΙ avaznJier τωv BeV1ZeJ1K(;YV υποψnφiωv:

Πολύ χαραΚΙΠΡlOnκά στο

1915

είχα

ω~ Σέρρα~, όπου αΡXIKώ~ npveiτo να μεωΒή. Ο

onPfCio αυτό είνω ω όσα

IIραγμαηKό~ λόγo ~ τη~ ενστάσεώ~ του ήτο άλλος: ή

σημειώνει σια Απομνημονεύματά του ο ΠεΡlΚλής

ΙΞ,ευρε όη θα ήμουν αρxηγό~ Τl1~ όλης προεκλογι

Αργυρόπουλος (110λnικός): «Προκειμένου να ε

κής ΚΝήσεως, ενώ ήθελε αυτός να αρχηγεύη. Το

κτ εθώ ει~ θεσσαλονiκην συνηντήθην με τον Δί

δεύτερον σημείον της δIαφωνία~ μας ήτο σοΒαρώτε

'{Καν (Βουλευτή κω υπουργό των Φιλελευθέρων)

ρον: Ο Δίγκας επέμενε να μη δημΟOlευθή ο νόμος

εις

που είχε συνιάlΞ,ει ο ΡακnΒάν μετά τας εκ λογάς του

ro Ol1in του ΒενΙΖέλου. ΕlΞ,εδηλώθη ευθύ~ BlGφωνία μεταlΞ,ύ Δiγκα κω εμού eni δύο σημεiων .

Θεσσολονίκης.

Παρά τις
προσπάθειες του
υπουργού

Συγκοινωνιών οι
εκποιιίσεις είχον
πενιχρά
αποτελέσμιlτο

1915, δυνάμει του onoiou Ol ΤούρκOl κω ΟΙ ΕΒραίOl ~
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Οι __ ΣΥΓΚΥΡΙΕΣ
Εβραίος της
θεσσαλονίκης,

θα εψήφΙΖαν τους ανηπροσώπους τους εις χωρι

πιθανότατα

στούς εκλογικούς καταλόγους. ΙσχυρiΖετο όπ οι

ραβίνος

ΤούρκOl τού ήσαν αφοσιωμένOl. Μωρά αντiληψις,
όταν επαρουOlάΖετο μiα υστάτη eUKaιpia εις τους
τούρκους πατριώτας να ανατρέψουν τον ΒενΙΖέλον
κω να ακυρωθή η Συνθήκη των ΣεΒρών. ΔυστυΧώς

ο Δiγκας ήτο Μακεδών κω ο μόνος επnυΧών φιλε
λεύθερος Βουλευιής Μακεδονiας το

1915

κω η

γνώμη του επεκράιησε, με αποιέλεσμα να χάσωμεν

77 έδρας.

Αλλωσιε, η διεύθυνσις του αγώνος εκ μέ

ρους του Δiγκα απεδεixθη συν τω χρόνω τόσον α

σθενής εις τους συνυποψηφiους του, που ο Αλέ

f;ανδρος Πόλλης μου έγραψεν εις το Κάιρον, όπου

eixa μεταflεi, iva έλθω εις eεoooλOviKnv κω λάΒω
μέρος εις τον αγώνα που εκινδύνευε να χαθή. Ητο

αργά πλέον ... Την ήτταν δε την εiδα. Εμαθα την κα
ταστροφήν εις την Αίγυπτον».
Οι ωηάσεις του Π. Αργυρόπουλου δεν ήταν ορ

θές. Η προσπάθειά του να αποδώσει την εκλογή του
Δ. Δiγκα στο νομό Σερρών του

1915 στον Ζάννα και

στον εαυτό του, ήταν τουλάχιστον ατυχής.

γκας

.Η

Ο Δ. Δί

eixe καταφέρει να εκλεγεί σης Σέρρες ιόσο

ε-

νομαρΧία άλλαξε κατά περίεργο τρόπο
τα εκλογικά τμήματα, προφανώς για να

αυξη8εί

n

αΠΟΧή στους μουσουλμάνους

πί Τουρκοκρατίας όσο κω σης πρώτες ελεύθερες

ματος ορiσασα χωΡΙστά τμήματα προς ψηφοφορίαν

ελληνικές εκλογές. Η κατηγορία όπ ο Δ. Δiγκας

συμποληών μας Ισραηληών,

δεν ήθελε στο ψηφοδέληο τον Π. Αργυρόπουλο

σα αυτούς, καταστήση φανεράν την ψηφοφορίαν

για να αρχηγεύσει του ψηφοδελτίου είναι

22

iva ούτω τρομοκρατού

Enion!; α

και τους εGαναγκάση όπως σκεφθώOlν αν πρέπει να

Βάσιμη. Ο Δ. Δίγκας ως υπουργός κω Βουλευτής,

μετάσχωOl εις φανεράν ψηφοφορiαν, παρά το Σύ

αλλά και ως ντόπιος, θα ήταν επικεφαλής του ψη

νταγμα».

φοδελτίου. Στην ιεραρχία των Φιλελευθέρων, την ε

Οι ΦιλελεύθερOl προσπάθησαν να ηρεμήσουν τα

ποχή εκείνη, σαφώς υπερεiχε του Αργυρόπουλου.

πνεύματα των εGαγριωμένων ΕΒραiων, με το επι

Ως προς το θέμα των χωριστών εκλογικών καταλό

χεiρημα όη το μέτρο αποσκοπούσε στην προστασiα

γων, η άποψη όη ol χωριστοi εκλογικοi κατάλογοι

του Ισραηλnικού πληθυσμού από την προεκλογι

θα επέτρεπαν στους Φιλελευθέρους να πάρουν όλες

κή ΟGύτητα, καθώς κω στη διευκόλυνσή τους, επει

ης έδρες της Μακεδονiας είναι πανιελώς αflάσιμη .

δή δεν γνώΡΙΖαν καλά ιην ελληνική γλώσσα . Ο

Αντίθετα, ol χωρισωί εκλογικοi κατάλογοι λεnούρ

πρόεδρος της ισραηλιπκής ΚOlνότητας Ι. ΚαΖές, ο

γησαν σε Βάρος των Φιλελευθέρων.

onoio!;

φαiνεται όη υποστήΡΙΖε τους ΒενΙΖελικούς,

Προφανώς επειδή απουσίαΖε στο εGωτερικό, ο

κάλεσε τους ΕΒραiους πολiτες να συμμειάσχουν κα

Αργυρόπουλος δεν είχε υπόψη του όη τελικώς η

νονικά σης εκλογές. θα πρέπει να ληφθεi υπόψη

κυΒέρνηση εΙσήγαγε το μέτρο των χωΡΙστών εκλο

όη η πλειοψηφiα των θιγέντων από την πυρκαγιά

γικών τμημάτων για ωυς ΕΒραίους της θεσσαλονί

και τη διαδικασiα ανοικοδόμησης ήταν ΕΒραiOl. Σε

κης. Το μέτρο προκάλεσε έντονες ανπδράσεις στην

συνέλευση ανηπροσώπων από τα περισσότερα ε

εΒραϊκή ΚOlνότητα, καθώς θεωρήθηκε όπ παρα

Βραϊκά σωματεiα κω συντεχνίες, αφού

ΒiαΖε τη συνταγμαηκά κατοχυρωμένη μυσπκότητα

ynBei

της ψήφου. «Η Νομαρχία θεσσαλονiκης» έγραφε

στηκε η συνεργασiα με την ανηπολiτευση κω υπο

eixav προη

διαπραγματεύσεις με τα κόμματα, αποφασi

η εφημερiδα «Ταχυδρόμος της Βορεiου Ελλάδος»,

δεiχθηκαν ol υποψήφlOΙ Βουλευτές. Τελικώς, σω

«εφεύρε νέον εiδος νοθεύσεως του λαϊκού φρονή-

ψnφoδέληo της ανππολiτευσης συμμετεiχαν ol Δα-

Βίδ Αλχανάη, Σιακή Ισαόκ Α6ραάμ κω Πέπο

θεσσαλονίκη

Ναχαμά Μαλλόχ. Σω ΒενΙΖελικό ψηφοδέλτιο

1924: τα

συμμειείχαν οι Α. Μαλλόχ κω Μ. Χαλφόν.

του πρώτου

συσσιτίου του

Επίσης, ο Π. Αργυρόπουλος -ο οποίος ως γενικός

σωματείου

διοικητής επέδει{;ε μεγάλη Βραδύτηω στην αποκα

"Προσφυγικός

τάσταση των θυμάτων της πυρκαγιάς, ω μεγαλύτερο

Φοίνlκας»

μέρος των οποίων ήων όπως είδαμε ΕΒραίοι- δεν

(Ιστορικό Αρχείο

φαίνετω να γνώΡΙΖε όη είχε προηγηθεί ένα άλλο

Προσφυγικού

Ζήτημα, που είχε δυσαρεστήσει ωυς ΕΒραίους της

Ελληνισμού. Η

θεσσαλονίκης: ο πρόεδρος της επηροπής για την

Καλαμαριά στο

έκδοση εκλογικών ΒιΒλιαρίων, ανώτερος δικαστι

Μεσοπόλεμο)

κός Νικολάου, είχε δημιουργήσει ω ΦεΒρουάριο
ωυ

1920

εγκαίνια

σοΒαρά προσκόμμαω στην έκδοση εκλο

γικών ΒιΒλιαρίων από ΕΒραίους (κω μουσουλμά
νους), παρά ης άνωθεν συστάσεις, σε Βαθμό που ο
γενικός διοικητής Αδοσίδης είχε Ζητήσει τη μειά
θεσή ωυ.

ΟΙ φοροκραπκές εvέΡΥε1ες ΟΠQδώv rωv Φ1Αε
λεv8έΡωv κω rωv σVΡΡQΧ1κώv vπnΡεωώv: Σης
Αυγούσωυ

1920,

2

ύστερα από δο{;ολογία στην Αγία

Σοφία για τη διάσωση ωυ Ελ. ΒενΙΖέλου, Κρηηκοί

χωροφύλακες κω ΒενΙΖελικοί μπράΒοι επέδραμαν
σω γραφεία της ανηBεvιzελIKής εφημερίδας «Τα

χυδρόμος Βορείου Ελλάδος» κω κατέστρεψαν το
πιεστήριό της.

Χ

αρακτηρισηκά είνω τα επεισόδια που δια
δραματίσθηκαν λίγες μέρες πριν από τις ε
κλογές, ίΟ Βράδυ της 26ης ΟκτωΒρίου (επε
τείου της απελευθέρωσης της θεσσαλονί
κης). Σω Βαρδάρη,

ένας έφεδρος λοΧίας,

θεσσαλονίκη

τραυματίας ωυ Σκρα, εκδηλώθηκε υπέρ ωυ Κων

σφά{;ουν κω να κρεμάσουν κω αν θέλετε μιλήστε».

σταντίνου. Αμέσως έγινε ανηκείμενο επίθεσης κω

Ανάλογη ήων η οsύτηω σης εκλογές. Ο μοναδι

1924: η

σημερινή

περιοχή της

τραυματίστηκε. Η αστυνομία δεν συνέλα6ε ωυς δρά

κός ΒενΙΖελικός Βουλευτής της θεσσαλονίκης (και

στες, αλλά ων τραυματία. Μπροστά σω Γ Αστυνομι

υπουργός) Δ. Δίγκας αποτέλεσε ανίlKείμενO δριμύ

την ισοπέδωση

κό Τμήμα, BενIZελlΚOί τραυμάτισαν ων Γ. Mεvτza

τατων επιθέσεων από τον ανnποληευόμενο Τύπο.

των ερειπίων.

νίδη με μαγκούρα σίΟ κεφάλι κω στα Χέρια, αφού

«ο Δημήτριος Δίγκας μετά ως εκλΟΥάς θα αναγκα

Οι περισσότεροι

πυροΒόλησαν για εκφοΒισμό εναντίον ωυ. Η αστυ

σθή να αποsενωθή ωυ λαμπρού αυωκινήτου ωυ

ιδιοκτήτες των

νομία δεν επενέΒη. Το θύμα μπήκε μέσα σω τμήμα,

και να περιορισθή εντός των τεσσάρων μελαγχολι

όπου ωυ υποδείΧθηκε να κάνει μήνυση εναντίον α

κών τοϊχων του δΙΙ<11YOΡlΚOύ του γραφείου» ι εΙναι έ·

γνώοιων. Το ίδιο πάντοτε Βράδυ, άλλοι ΒενΙΖελικοί

να από τα ωιφόχολα σχόλια που διατυπώνει ο «Τα

τραυμάησαν σοΒαρά σω κεφάλι ίΟν ανηποληευόμε

χυδρόμος». ο συvτ:άιnης ωυ οποίου έχει προφανώς

νο Μακαλόπουλο, την ώρα που περνούσε αμέριμνος

εvτ:υπωOlαστεί από την παρουaiα ενός υπουΡΥlliού

μπροστά από το καφενείο «Πρόοδος».

αυωιανήτου 0UlV πόλη.

Με την ευκαιρία της άρσης της λογοκρισίας, ο

Ο ανnπoλιrευόμ νος Τύπος έθεσ ε επiσης στο

Χαλκιδικιώτης Παν. Κα6Βαδός κατήγγειλε όη μό

σ(όXασrρO και ας καλές σχέσεις roυ κόρρατος (ων

λις ων Ιούλιο, ο ενωμοτάρχης ΧατznΥιάvvnς συνέ

Φιλελευθέρων

λαΒε σω χωριό ΛιΒάδι ωυς Πασxόλn Pετzέmι, Νι

οίκημα ένθα εδρεύει το ΑΡXlεραnκόν ΣυμΒούλιον

κόλαο Κα6Βαδό, ΓεώΡΥΙΟ Μόσχο κω Μανόλη

εγέμισεν από εκλογικά προγράμματα και εικόνες

Βαρύ, ωυς έδεσε και ωυς περιέφερε δεμένους επί

υποψηφίων Φιλελευθέρων. Ο Υπουργός εκκληOlα

οχτώ μέρες σε ορεινές περιοΧές για να ωυς υπο

σηκών Δ. Δίγκας διατάsας τον Μητροπολίτην θεσ

Χρεώσει να καταδώσουν λιποτάκτες. Οων δύο από

σαλονίκης Γεννάδιον να εsέρχηωι εις εκλογικάς

με ω pnφοπολiτη Γεννάδιο. «Το

αυΤΟύς τόλμησαν να διαμαρτυρηθούν σίΟ διοικητή

πεΡlOδείας, εύρεν όη κω ω Αρχιεραηκόν ΣυμΒού

της χωρσφυλακής Χαλκιδικής, αυτός ωυς απάντη

λιον δύναται να χρηOlμεύση ως αποθήκη ωυ Ε

σε : «Καλά σας έκαμε. Εγώ έχω δώσει διαταγήν να

κλογικού υλικού. Δεν εφείσθησαν ουδ' αυτής της ~

Διαγωνίου, μετά

καταστημάτων

του κέντρου
ήταν ΕβραΙοl
(Γ. Αναστασιάδης
Ε. Χεκίμογλου ,

" Η διαδρομή
της μνήμης »,

φωτογραφική
συλλογή Ν.

ΠολΙτη)
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Οι .. ΣΥΓΚΥΡΙΕΣ

κλησία ως Αγίας Τριάδος.
Αυτά τα ιμήματα αφορούσαν μόνο τους χρισnα

νούς κω τους μουσουλμάνους. Οπως είδαμε για
τους ΕΒραίους δημωυργήθηκαν ξ;εχωριστά εκλογι

κά ιμι1ματα. Ανάλογα με το αρχικό γράμμα του επι
θέτου τους, Ο! ΕΒραίΟ! εκλογε ίς ψήφlOαν: στο Πα
πάφεω Ορφανοτροφείο , σω σχολή Αλλατίνη κω
στο πρώην Βουλγαρικό σχολείο της συνOlκίας Κιλ
κίς Μαχαλέ.
Το παράλογο αυτό σύστημα ανάγκαΖε τους ψη

φοφόρους να μετακινηθούν σε μεγάλες αποστάσεις
για να ψηφίσουν, χωρίς να υπάρχουν οργανωμένες
αστικές συγΚOlνωνίες. Ενας κάτοnως του Ντεπό, ε

πί παραδείγμαη, που το όνομά του άΡΧΙΖε από Σ, θα

Αστεγες εβραϊκές
οικογένειες στον
Τενεκέ Μαλέ τη
δεκαετία του

1930

έπρεπε να διασΧίσει όλη ων πόλη για να φτάσει

εl{Kλησίας».

Ο Ελευθέρως ΒενΙΖέλος μίλησε στη θεσσαλονί
κη σης

28

ΟκτωΒρίου. ΟΙ επηελείς του θεώρησαν

σκόπιμο να μη γίνει συγι{έντρωση στην πλατεία

του Λευκού Πύργου, που ήταν ο συνηθlOμένος τό
πος των εκλογικών συγκεντρώσεων, αλλά στην οδό
Εθνικής Αμύνης, στη λέσχη των αξ;ιωμαnκών. Η
συγκέντρωση ήταν μάλλον μικρή.

Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ:
Σης εκλογές της

1.11.1920,

η νομαρχία άλλαξ;ε κα

τά τρόπο περίεργο τα εκλογικά ιμήματα. Ενώ σης

1915 ίσχυσαν τα ιμΙ1ματα της απογρα
1913, τα οποία ήταν διατεταγμένα με γεω
γραφική λογική, με ω διαίρεση ως πόλης σε 21
περωΧές, στις εκλογές του 1920 τα ιμήματα αυτά
καταργήθηκαν. Σχηματίσωκαν KalVOUPYlG ιμήμα
εκλογές του

φής του

τα, με Βάση το αρχικό γράμμα του επιθέτου των ε
κλογέων.

Δ

ημωυργήθηκε έτOl ένα γεωγραφικό «αλα
λούμ».

Οσων

τα

ονόματα

άΡΧΙΖαν

από

Αλφα ψήφlOαν στο Δεύτερο Ελληνικό Γυ
μνάσω, σων οδό Εγνατία (μετέπεηα Οικο
κυρική Σχολή). ΟΙ εκλογείς με επίθετα

που άΡΧΙΖαν από Β, Ε κω Ζ ψήφlOαν σων Ιωαννί
δεω σχολή, κοντά στο Ιπποδρόμω. Οι εκλογείς με
επίθετα που άΡΧΙΖαν από Γ, Η, θ κω Ι ψήφlOαν στη
σχολή Ισλαχανέ, δiπλα στην Ευαγγελίστρια. Τα
γράμματα Δ κω Λ ψήφΙΖαν μαΖί στον Αγω Μηνά.

Τα επίθετα που άΡΧΙΖαν από Ν , Ξ, Ο κω θ στο Α
Γυμνάσιο Αρρένων, σων οδό Παρασκευοπούλου,
στο Φάληρο. Το Π ψήφΙΖε στο νέο σχολικό κτίρω
(μετέπεηα Παρθεναγωγείο) στο ΣιντριΒάνι . Το Σ
ψήφΙΖε σε ένα Δημοτικό Σχολείο που Βρισκόταν
κοντά στους Αμπελόκηπους. Το Τ κω το Υ στη Νέα

llavayia.

Τα γράμματα Φ, Χ, Ψ κω Ω σων αστική

σχολή, στην οδό Κωνσταντίνου Παλαωλόγου. Οσων

τα ονόματα άΡΧΙΖαν από Κ ψήφlOαν, ανάλογα με το
πότε παρέλαΒαν εκλογικά ΒιΒλιάρια, είτε στην οδό
Κασσάνδρου είτε στη σχολή Κωνστανnνίδου (σημε
ρινή σχολή Τυφλών). Τέλος, το Μ ψήφΙΖε στην εκ-
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στη δημοτική σχολή του Olδηροδρομικού σταθμού
Κωνσταντινουπόλεως, η οποία σχολή ΒΡlOκόταν α-

νάμεσα στον παλαιό σταθμό κω τους Αμπελόκη
πους. Ισως η χωροθέιηση των εκλογικών τμημάτων

να είχε στόΧο την αύ!;ηση της αποχής. Προφανώς έ

θιγε

IBIairepa

τους μουσουλμάνους ψηφοφόρους ,

που δεν ήταν εύκολο να καταλάΒουν από ΠΟlo

Παναγής

γράμμα άΡΧΙΖε το επίθετό τους (αφού δεν υπάρχει

Τσαλδάρης.

πλήρης

avnOIOlxia

Μόλις ανέλαβε

μετα!;ύ της αραΒικής γραφής ,

που γνώΡΙΖαν ol εγγράμματOl μουσουλμάνOl, κω

υπουργός

της ελληνικής ή Olασδήποτε ευρωπαϊκής) ούτε

Συγκοινωνιών

ΠΟlo όνομα ακρΙΒώς από αυτά που έφεραν ήταν το ε

διέταξε την παύση

πίθετό τους (δεδομένου όη μέΧρι το

των κατεδα

1912 δεν υπήρ

φίσεων στην

χαν υποχρεωnκά επίθετα).

πυρίκαυστη ζώνη

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματα ήταν
συντριπηκά για τους Φιλελεύθερους, αφού έχασαν
όλες ης έδρες της εκλογικής περιφέρεως. ΨήφlOαν

38.179

πολίτες, που έδωσαν

δια στους ανnΒενΙΖελικούς

584.719 λευκά σφαφi
κω 381.678 στους Βενι-

Ζελικούς . Η σΧέση ήταν, δηλαδή,

1 προς 1,5. Βάσει

του μέσου όρου των σφωριδίων, υπολογiστηκε όη ol

ανηΒενΙΖελικοi έλαΒαν

Ζελικοi

22.375 ψήφους κω ol Βενι

14.580.

Την επαύρlO των εκλογών, η κατάσταση στη θεσ-

Παλινόρθωση.

σαλονίκη ήταν χαώδης. Ανε!;έλεγκτα περιθωριακά

Ο Κωνσταντίνος

σΤOlχεία της κωνστανηνικής ποράτα!;ης σκορπού

επιστρέφει

σαν την ΤPOPOKPαIia στην πόλη. Τώρα είχαν
σει Ol προπηλακισμοί

evavriov

apxi-

των ΒενΙΖελlκών.

Την πρώτη κιόλας νύΧτα της κωνστανηνικής

vi-

στην Αθήνα.
Στη Θεσσαλονίκη
συγκέντρωσε

κης, συμμορiες ανnΒενΙΖελικών κατέστρεψαν τη

το

Λέσχη των Φιλελευθέρων, στην οδό Εθνικής Αμύ

των ψήφων

99%

νης, απένανη από το Λευκό Πύργο. Στο Χώρο αυτό,
ύστερα από λίγες ημέρες, θα eYKaIGOIαSei ο Δικηγορικός Σύλλογος θεσσαλονίκης κω η ανηΒενΙΖε-

λική «μακεδονική νεολαiα». Με την ψευδαίσθηση της άμεσης απόλυσης, οι στραηώτες άφησαν τους

στρατώνες κω γέμlOαν ης πέρι!; ταΒέρνες. Ο Αγγελάκης καθωρείτω από τη θέση του δημάρχου κω

BlopizeIαl l{ω πάλι ο Οσμάν Σαϊτ, «ευθύς κω τίμιος ανήρ, Olκονόμος ... », κατά τον ανηΒενΙΖελικό
Τύπο. Σης κατηγορίες των ΒενΙΖελικών εφημερίδων όη ε!;ερεθίΖει 10 δημόσlO αίσθημα, ο «Ταχυ-

δρόμος της

Bopeiou

Ελλάδος» απαντούσε όη αν η

κατηγορία αλήθευε, τα πιεστήριο των BενlZελlΚών
εφημερiδων θα είχαν καταστραφεί, όπως καταστράφηκε το δικό του στα γεγονότα της 2ας Αυγούστου.
Ακολούθησε το δημοψήφlOμα για την επαναφορά
του Κωνσταντίνου, με

99 τοις

Στη θεσσαλονίκη ψήφlOαν

28.803 υπέρ του
Σης 24 ΝοεμΒρίου,

ποiων

εκατό θεηκές ψήφους!

29.106

άτομα, εκ των 0-

Κωνσταντίνου!

ο νέος υπουργός ΣυγΚOlνω

νιών ΠαναΥής Τσαλδάρης διέτα!;ε να σταματήσει
κάθε κατεδάφlOη Olκήματος στην πυρίκαυστη Ζώνη
της θεσσαλονίκης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1.

Πολύ χαρακτηΡIOΙ1κή κω κατηγορημαΙ1κή ήταν

n

άποψη

που διατύπωσε ο μετριοπαθής πολιτικός Κ. ΖαΒΙΤOlάνος που
έγραψε: «Η ενέργεια εκλογών το

1920

ουδαμόθεν

εδlΚQlολογεiτο. Μεγαλύτερον πολlΙ1κόν σφάλμα ήτο
αδύνατον να διαπραχθή» .

•
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ΠΡοmΠΑ

Ελευθέριος

Δημήτριος

ΒενΙΖέλος

ΔίΥκας
(1878-1974)

(1864-1936)

Aλ~ανδρoς
Παπαναστασίου

(1876-1936)

Η πολιτική διαδρομή του Βενιζέλου

Δικπγόρος και πολιτικός, γεννημένος

Γεννήθηκε στην Τρίπολη. Σπούδασε

είναι στενά δεμένη με τπ Θεσσαλονίκη

στις Σέρρες. Σπούδασε Νομικά στπν

Νομικά στην Αθήνα και Πολιτικές

των ετών

Αθήνα και την Κωνσταντινούπολη και

Επιστήμες, Οικονομικά και Φιλοσοφία

άσκησι: το επάΥΥελμά του στη

στη ΧαϊδελΒέργη. Πρωθυπουργός της

1916·24.

Τα κρίσιμα

γεγονότα της περιόδου αυτής, δπλαδή

Θεσσαλονίκη. Μετά τπν παραΧώρπση

Ελλάδας

του τουρκικού Συντάγματος εξελέγη

οπότε και κηρύΧθηκε έκπτωτη η

και η έλευση των προσφύγων από τη

Βουλευτής στο Οθωμανικό

μοναρΧία. Σχημάτισε ςπίσης ΒραχύΒια

Μ. Ασία, σφράγισαν τόσο τη ζωή της

ΚοινοΒούλιο

πόλης όσο και την πολπική ζωή στην

συνι:ργασία με άλλους Ελλπνι:ς

Ελλάδα.

Βουλι:υτές και με το Πατριαρχείο

Φιλελευθέρων, αλλΙΙ ανι:τράπη από

ανέπτυξε έντονη εθνική δράση. Το

τον Βενιζέλο εξ αιτίας διαφωνιών στο

η Προσωρινή ΚυΒέρνηση της

Θεσσαλονίκης, η πυρκαγιά του

1917

Στις

ΟκτωΒρίου

26 Σι:nτcμBρίoυ/9
1916 ο Bενι~ς έφτανε

(1908·12),

όπου σε

(Μάρτιος. Ιούλιος),

κυΒέρνηση το Μάιο του

1932,

μι:

~μa '!ων κοινωνικών ασφαλίσεων.

1915

Προσωρινή ΚυΒέρνηση. Η πολιτική

Κατά το κίνημα της Θεσσαλονίκης ο

κρίση που ξέσπασε, μι: τα δύο κράτη,

Βενιζέλος τον τοποθέτπσε στπν

1916

Προσωρινή ΚυΒέρνπση ως υπουργό

και διορίστηκε αντιπρόσωπος της

13

Ιοuvίου του

1917,

(6 ΟκτωΒρίου 1916·13
1917). Μόλις η KuBtpvnon

m

στήριξη του κόμμστος των

στπ Θεσσαλονίκη και σχημάτιζε

πήρε τέλος στις

εξελέγη Βουλευτής Σερρών.

1'01924

Ο Παπαναστασίου ακολούθησε το
τον Βενιζέλο στη Θεσσαλονίκη

όταν π ι:πικράτησπ του Βι:νιζέλου ήταν

Δικαιοσύνης

Προσωρινής ΚυΒέρνησπς στα Ιόνια

γεγονός. Η κυΒέρνηση Bενιζtλoυ

Ιουνίου

νησιά. Mcτά την ηλήρη ι:πιιφ6τηan

αντιμετώπισε τότε αποφασιστικά την

Βενιζέλου ήρθε στην Αθήνα ο Δίγκας

ανοικοδόμησπ της ΘεσίJaλOνίKης,

έγινε υπουργός των Εκκλησιαστικών

στην Αθήνα ανέλαΒε το υηουργείο των

μετά την πυρκαγιά, στη βΔση του

και της Δημοσίας EKπαιδι:ιJσcως, βέση

Συγκοινωνιών, των Εσωτι:ρικών και της

σχεδίου Εμπράρ και των εισηγήσεων

που διατήρησε μέχρι το

Παπαναστασίου. Τότε χαράχτηκε η

την περίοδο αυτή ι:ισήγαγε τη

συνέBαλc όσο κσνεις Δλλος στη

οδός Αριστοτέλους με οικοδομές

δημοτική στα Δημοτικά ΣXoλεlσ.

διaτήριισn της ηOλcaδoμΙKής

Βυζαντινού ρυθμού (στοές με

Εξελέγη Βουλευτής Θεσσαλονίκπς το

φυσισγνωμίaς τπς Θεσσαλονίκης,

περιστύλια) και οι μεγtιλες πλατείςς

1929,

Διοικη'Π1ρίου, Αριστοτέλους και

χρημάτισε υπουργός Συγκοινωνιών και

mv κσταστροφική ηυρκαΙιιά
1917. Με δική του εισΛγηση

Ελευθερίας. Η ανέγερση άρχισε

Δικαιοσ(ινης, με κυριότερο έργο του

ψηφίστηκε αηό την κυΒέρνηαη

πι:ρίπου από το

τη σύστάση ΔιKα~ν Ανηλίκων και

Βενιζέλου ο νόμος

τις εηιτροπές του Αστικού Κώδικα.

απαγόρευι: τις Kaτ~σcις κπρlων

1927

1919

και ~xρι το

είχαν ανι:γι:ρθεί πι:ρίηου

1.400

νέες οικοδομές. Ο Βενιζέλος
κατάφερε έτσι να προφυλάξει την

το

1936

και το

1920.

1946,

Κατά

του Βενιζέλου και την εηάνοδό του

ενώ

Πι:ριβάλψεως. Ο Παπαναστασίου

μετά

823/17,

του

ο οηοίος

στην Kσταστραμμtνn l;ιίJνn και ρύθμιζε

.

πόλη από επίδοξους οικοπεδοφάγους.

το ζήmμα της εηισκευής των κτιρίων.
Υηήρξε επίσης ιδρυτικό μέλος του

Τέλος, η συμφωνία του για ανταλλαγή

Εκπαιδι:υτικού Ομίλου το

πλπθυσμών μετά τπν καταστρο!l!ή του

μι:τι:1χι: ως ςθι:λοντής στους

' 22 συνέBΑΛC στη δρσστιϊm αλλαγή
mc; πληθυσμιακής σύνθεσπς mc;

8aλιισνιKOύς Πολέμους και ήταν

πόλης με τπν αποΧώρηση των

Κάμμστας, το οποίο έπαιξε

μουσουλμάνων και την έλευση των

αποφασιστικό ρόλο στο πολιτςιακό

προσφύγων.

ζήτημα και στην εν γένι:ι δημοκρατική

191 Ο,

αρχηΥός του EρyaτoαγρoηKoύ

μι:ταρρυθμιστική κίνπσπ στην

ΠΡOΠOΛCμΙKι'ι Ελλάδα. Πέβανι: από
συγκοπή στην Εκάλη στις

ΝοςμΟρlου

1936.
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Ερνέστ

Αβραάμ

Ιακώ.β

Εμπράρ

ΜπεναρόΥια

Μείρ

(1881-1933)

(1887-1979)

(1856-1939)

Γάλλος πολεοδόμος, γεννημένος στο

ΙσηανοεΒραϊκής καταγωγής ηγετική

Γεννήθηκε στην Ιερουσαλήμ και

Παρίσl. Εργάστηκε αρχικώς στην

μορφή της ισραηλιτικής κοινότητας

σηούδασε στις εκεί ραΒινικές σχολές.

lταλια, όηου και τιμήθηκε με το

ΘcaσαλOνiKης και του ελληνικού

Το

.. Μεγάλο

εργατικοΟ και σοσιαλιστικού

ΘεσσαλoVΙKης. Η

προσφορά του στην ανάδειξπ του

κινήματος. Ηταν διισκαλος και

με πολύ σημαντlκ6 ιστορικά γεγονότα,
όπως η νεοτουρκική επανάσταση, οι

ΒραΒείο της Ρώμπς .. για τπν

1907

ανtλσBε αρχιραΒlνος

8nnla του συνέπεσε

μνημειακού τπς ηλούτου. Υππρέτπσε

τυπογράφος στο επάγγελμα και

στπ Θεσσαλονίκη κατά τον Α'

εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη το

Βαλκανικοί Πόλεμοι, η απελευθέρωσπ

Παγκόσμιο Πόλεμο ως μέλος τπς

1908,

της πόλης και η πυρκανl6 του

γαλλικής απ~oλής. Αφού

Βουλγαρία, όπου είχε αναητύξεl

Στη διάρκεια της θητείας του ο Με1'ρ

ασχολήθπκε

πολιτική δράση. Στπ Θεσσαλονίκη

εκπροσώπησε άψογα την εΒραϊκή

jic την

αποτύπωσπ των

ζώντας μέΧρι τότε στπ

1917.

Ρωμαϊκών μνημείων τπς

συμμετείχε ενεργά στις

κοινότητα έναντι των οθωμανικών και

_εσσaλOνίKης, ανtλσβ& μετ6 την

δραστηριότητες της ισραηλιτικής

ελληνικών αΡΧών, οι οποίες τον

ηυρκσγιΙΙ του

με mν αηόφαση τπς

κοινότητας και υπήρξε ο πρωτεργάτης

εκτιμούσαν ιδιαίτερα. Πέτυχε επίσης

κυΒέρνησης, την αναμόρφωση τπς

της ίδρυσης της διαΒαλκανικής

να αηοσπάσεl την αγάπη και του

ηολεοδομικής 9UσlΟΥνωμίας της

ομοσηονδίας

ηοιμνίου του. Το

ηό~c;, ως εmΙΙεqiσΑι\ς μιας εηιτροηής

εξεUγη μέλος του ελληνικού

σεφαραδΙτης αρxlρaBίνoς της

στην'οποία συμμnτJxαν επίσης ο

ΚοινοΒουλίου, ενώ πρωταγωνίστησε

Παλαιστίνης και επέστρεψε στπν

ΑγγΑος αρχιτέκτονας

και στην ίδρυση του ΣΕΚΕ· το οποίο

lερουσαλήμ. Διατήρησε το αξίωμά του

Ελληνες Γκίνης, Ζ6χος και Κιτσίκης.

αργότερα μετονομάστηκε σε ΚΚΕ. Το

μύρι το θάνατό του το

Το

1922

1918

't7,

Mawson

και οι

έγινε καΘηγητής της

....χιτεκτονικής

σto ΕΜΠ, μέλος του

Ανωτάτου Tι:xνiKOύ ΣυμΒουλίου και το

1927

σύμΒουλος στο υπ. Παιδείας,

..Φεντερασιόν... ΤΟ t915

δικάστηκε ως υπεύθυνος για τις

εργατιιά:ς Kιvητoπoιfισεις στο Βόλο και
το

1924 διεγράφη αηό το ΚΚΕ. Το
1941, με τις διώξεις των ναζί στη

1920 ανέλαΒε

σουλτάνο, τους Βασιλείς τπς Eλλ6δaς
και της Αγγλίας και τον εμίρπ τπς

Χετζάτζης. Τιμήθηκε επίσης με το

οπότε και εκπόνησε μελέm για την

Θεασαλονίκη, συνελήφθη και

γαλλικό παράσημο

ΠcniΈnΙOΤημlOOΠOλη Θεσσαλονίκης.

κλdστηKΙ: σι: στρατόπεδα

Τιμής.

Εηέστρεψε στο Παρίσl για λόγους

auyιιl:Vtίίωcmς σ'ι"η Γερμανία, όπου

υγείας το

εξΟνιιίΊθηκε όΑη η οικογένειά του. Το

1930

και πέθανε εκεί

χρόνια μετά, σε ηλιιύα

52

ετών.

3

t94S cnιινtιλθc στην

Ελλάδα,

σuμμετdxc στο σοσιαλιστικό κόμμα

των Σβώλου και Τσιριμώκου και το

1953

έφυγε για το νεοσύοτστο κράτος

του Ισραfιλ. Πέθανε στο Τελ ΑΒίΒ σε
nλιιιIα

82

ετών και έχει δημοσιεύσει το

έργο «Η πρώτπ σταδιοδρομία του
ελληνικοΙ:Ι προλεταριάτου ..

(1976).

1939.

Τιμήθηκε με παρ6σnμ8 από το

mc;

Λεγεώνας

mc;

1922-1924

-

Βρετανοί
στρατιώτες

μπροστά στα
καμένα κτίρια της
πλατείας
Ελευθερίας
(Ηλίας

Πετρόπουλος,
Θεσσαλονίκη: Η
πυρκαγιά του

1917)

0.000 πρόσφυγες του 1922
πpoστέCΙηKαν στους 31 .000 και πλέον από τη

Ιφ. ΧρυσοΧόου σω ΒιΒλiο της «ΞεΡΙΖωμένη Γενιά .

ΣερΒία, τη Βουλγαρία, τον Καύκασο

φορά. Γριές, νέες, μεσόκοπες κλαiνε, φωνάΖουν, lΟι

Οι Ι Ι

Το χρονικό ιης προσφυγιάς σιη θεσσαλονίκη».
«Σ1Ο λιμάνι κόσμος ... όλοι σημαδεμένοι από τη συμ

ρiΖουν

( ... ) Γέμισαν

ω σχολεiα, ω σπίτια, οι αποθή

κες, οι παράγκες, τα υπόστεγα, οι δρόμοι. Ενα
1Ο0ύρμο σωιΒάχιηκε σων Αϊ-Μηνά

έπηf,ε η

προσφυγιά σιην εκκλησiα ... Η κόλαση που Ζήσανε

τήριο ωυ Μικρού Καρα-Μπουρνού, σω αγγλικό

Tivaf,e σων αέρα αρΧές κω περασμένα peYMeia ( ... )
Τώρα όλοι eivaI 10 ίδlO: ΟΙ "~εΡIzωμένOI" ... ».

6 περίχωρους καταυλισμούς -σω

σφατόπεδο της Καλαμαριάς, οιην παλιά Τουρκική
Γεωργική Σχολή, σω γαλλικό νοσοκομείο ωυ Χα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουOlάΖει ω «Βλέμμα»

ριλάου, σων καταυλlOμό του Λεμπέτ κω στο αγ

ωυ Χένρι ΜΟΡΥκενιόου

γλικό νοσοκομείο ωυ ΧαρμάνΚlOϊ- αλλά κω σε

116

μια πολύημη μαρωρία για ης δραμαηκές συνθή

(. .. ) Σκηνές και παράγκες

κες κάτω από ης οποίες ήρθαν σιην θεσσαλονίκη

σημεία μέσα σιην πόλη ...

κατέκλυσαν ω ασηκό ωπίο, τα "καμένα" ωυ κέ
νφου, δρόμους, πλατείες κω αδόμητους Χώρους,
συγκροτώντας

αυωσΧέδιους

μικρούς

συνοικι

σμούρ>.

(Henry Morgenthau),

οι πρόσφυγες.
«Πήγα σιην προκυμαία κω παρακολούθησα ων

alloBiBaon μιας

καραΒιάς προσφύγων. Δεν

κανείς να φανωστεί Πlo φαγικό θέαμα.

pllopei
EiBa εφτά

Οι πρόσφυγες αποΒιΒάΖοντω σω λιμάνι κω σω

χιλιάδες ανθρώπους να έχουν συσσωρευτεi σ' ένα

λοιμοκαθαρτήριο της Καλαμαριάς από τα επίτακτα

πλοiο όπου θα αρκούσαν δυο χιλιάδες για να το κα

καράΒια των εφοπλlOτών Παληού, Εμπειρίκου, Μι

ωκλύσουν. Ηων σφιμωγμένοι σαν σαρδέλες σω

χαληνού κω Γιαννουλάωυ.

κατάσφωμα, μια ουσφεφόμενη και δονούμενη μά

«Τα Βαπόρια κουΒαλάνε, κουΒαλάνε ... », γράφει η

30

( ... )

λοιμοκαθαρ

στους

Ζα ανθρώπινης αθλιότηως. Είχαν περάσει τέσσερα

--

μερόνυχω στη θάλασσα.
πολλοί είχαν

( ... ) Ολες

αυτές ης ημέρες

............
...
e'!t
_
.......
- .. ΒΑΛ Ι<ΑΝΙΩ Ν
""'."

μείνει σίΟ κατάσιρωμα με τη φθινο

πωρινή Βροχή να ίΟυς μουλιάΖει, ίΟν ψυχρό νυ
χτερινό άνεμο να ίΟυς περονιάΖει κω ίΟ Ζεστό με·
σημεριάηκο ήλιο να ίΟυς καίει. ΑποΒι.Βάστηκαν ίV

~

λιγμένοι σε κουρέλια, πεινασμένοι, άρρωσίΟΙ, γε

μάίΟΙ Ζωύφια

( ... )

:~
~PiΞ";.q.

. . ...... ......
-.....-

καωΒεΒλημένοι από την από

γνωση

(... )>>.

Σ

ημανΤI1<έ!; πληροφορίες κο! σωιxεiα Υια τις
δOlΩμασίες και ης επώδυνες «διεργαoiες»

ενσωμάτωσης των προσφύΥων στη θεσοα
λονίι<n αντλήθηκαν από ων έρευνά μας
στην αf,ιόλοyn και με lδιαίτερη ){Οlνωνικl1

ευωσθησία εφημερίδα της πόλης «Εφημερίς των

Βαλκανίων», ίΟυ Ν. Κασιρινού.
Μέσα από ης στήλες της αναΒιώνει η καθημερι
νή ιραγική εποποιία των προσφύγων.

Η στέγαση των προσφύγων θα είναι αρχικά το

καίριο, ίΟ «καυτό» θέμα που η «ΕτΒ», εκφράΖονως
ης επnακπκές ανάγκες που θέτει η νέα πραγμαπ

κότηω, θα θίγει κω θα προΒάλλει κάθε μέρα με ι
διαίτερη μαχηηκότητα:

•

Σης

5.9.22 επισημαίνει εύσίΟχα ίΟ

ισίΟρικό-πολι

ηκό υπόΒαθρο ίΟυ προσφυγικού ΖητήμαίΟς:
«Αι αρχαί οφείλουν να γνωρίΖουν όη η στέγασις

και η περίθαλψις των εκ Σμύρνης αφικνουμένων
προσφύγων δεν είνω Ζήτημα φιλανθρωπίας. Αυτήν
την φορά δεν πρόκεπω περί των προσφύγων του

1914

οι οποίοι ήων απλώς θύμαω της ίΟυρκικής

ΒαρΒαρότηίΟς. Σήμερον πρόKεlίαI περί ιδικών μας

θυμάτων, περί ανθρώπων εις ίΟυς οποίους υπεσΧέ
θημεν ελευθερία

( ... ) και ίΟυς παρεδώσαμεν

εις την

μάχωραν ίΟυ Κεμάλ ... Εχουν λοιπόν εππακηκήν

Χένρι Μοργκεντάου: «ΑποΒιΒάστηκαν τυλ ιγμένοι

υποχρέωσιν αι Αρχαί να κινήσουν πάνω λίθον, να

σε κουρέλια, πεινασμένοι, άρρωστοι, γεμάτοι

λάΒουν πάνω ω μέιρα διά την άμεσον κω ανθρω
πισηκήν στέγασιν κω περίθαλψιν των ανθρώπων

ζωύφια

(...)

καταΒεΒ λημένοι από την απόγνωση»

αυτών ... ».

•

Σης

18.9.22

η εφημερίδα «φωωγραφίΖει» την

προσφυγική αθλιότητα στην πόλη:

Πρωτοσέλιδο της

γυ·

μίΖοντες όη εGεπλήρωσαν τον προορισμό των, ησυ

ναίκες, γραίω, γέροντες, πωδιά, ληστευόμενοι α

χάΖουν πλέον, λησμονούντες κω ιους υπέρ ών επι

«Εφημερίδας τωv

ναισΧύντως κατά την αποΒίΒασίν των εις ίΟ τελω

τάΧθησαν κω την ΚΩΙασιρεφομένην νεολαίαν».

Βαλκαvίωv»

« ... Ερριμμένοι τήδε κακείσω, avapiG άνδρες,

νείον

(... )

εις μάτην αναμένουν μιαν χειρονομίαν η

οποία να ανακουφίσει τα δεινά των.

(... ) Δεν ήίΟ

•

δυ

Σης 7.10.22 η εφημερίδα καωγγέλλει:
« ... Οι πρόσφυγες θα αποθάνουν εκ ψύ{;εως.

(φ.
Εις

νατόν να μισθωθούν μερικά κάρρα ω οποία να με

ως σίΟάς των κπρίων ιου λιμένος επί της οδού Σα

ωφέρουν ω πεΡlOωσθένω άθλια ράκη των εις ίΟυς

λαμίνος ευρίσκονται εγκαταλελειμμένω περί ως

συνOlκισμούς ένθα τους εγκαθισίΟύν ώστε να μην

οικογενείας προσφύγων . Δεν είνω δυνατόν να λη

θεώνωι γέροντες και γραίω σύροντες ω λείψανα

φθή και δι' αυτάς πρόνοια εγκαταστάσεως εις παρα

της δυστυχίας των; ... »

λέγχει ως κατασιροφικό το μέτρο της εΠlίάGεως των

μοι καθημερινώς αποΒιΒάΖουν ατελείωω καραΒά

σΧολείων, ω οποία όπως γράφει: «άπαG εΠlίαXθένω

νια θυμάτων της Μικρασιαπκής φαγωδίας, ω δε υ

μένουν εΠlίεταγμένα επί μήνας διόη οι αρμόδlOΙ, νο-

πηρεσίαι στεγάσεως κω περιθάλψεως, ως απαυδή- ~

27.9.22, πληροφορώνως το κοινό όη έκλεισαν

λοιμοκαθαρτήριο

πήγμαω;».

δεληδόν εγκατεστημένων προσφύγων», η «ΕτΒ» ε

Σης

όλα τα Δημοηκά Σχολεία λόγω των εν αυτοίς «σαρ

με

20

ΣίΟ φύλλο της 20.10.22 διαΒάΖουμε:
« ... Η θεσσαλονίκη υπερεπληρώθη μέχρις ασφυ
Gia!; προσφύγων. Τα αιμόπλοια και ΟΙ σιδηρόδρο

•

30.6.1924)

ρεπορτάζ για το

•

31

1922-1924
κογένειαι και εις τας αιθούσας μιας σχολής υπερε

κατόν, αρκεί να

KaIaBEisEl

1Ον συνωσησμόν όσης,

τόσους κινδύνους εκκολάπτει επιδημικών ασθενει
ών

( ... ) Μεταφορά των εις 10 εσωτερικόν δεν δύναται
95% είναι ασηκός πληθυσμός, α

να γίνει διόη τα

ναγκασμένος να κα1Οικήση και να Ζήση εντός της

πόλεως. Επιπλέον η θεσσαλονίκη είναι καμμένη
κατά 10 ήμισυ

θέλομεν σπίηα λέγουν με μίαν

( ... )

φωνήν και ο Γεν. Διοικητής και ο Διευθυντής της
περιθάλψεως

( ... )

Κάμομεν και ημείς θερμήν έκ

κληοιν προς την κυΒέρνηοιν να προσέsη πολύ 1Ον

προσφυγικόν κόσμον της θεσσαλονίκης ... ».
«Μέχρι 10 τέλος 1Ου

1924 θα

υπάρχουν στην πόλη

αρκε1Οί πρόσφυγες που θα έχουν αήόλυτη ανάγκη
στεγάσεως, διάγοντες εις τας αυλάς, τα προαύλια,
τους κήπους και τα υπόγεια» (<<ΕτΒ»,

27.8.1924).

Και δεν είναι μόνο 10 πρόΒλημα της στέγης. Ο
άΡ1Ος των προσφύγων, ο «επιούσιος», τροφοδοτεί
συχνά με τα προΒλήματα που αναφύονται γύρω α
πό τη διανομή 1Ου ης στήλες της «ΕτΒ»:

11.12.22:

«ο συνωσησμός προ των αρτοποιείων

συνεχίΖεται. Ο κόσμος, ο πτωΧός ιδίως, σκοτώνεται
διά να πάρει ένα ψωμΙ Δεν πιστεύομεν η έλλειψις
του άΡ1Ου να προέρχεται εκ της συσσωρεύσεως των

προσφύγων ... ».

Μέχρι το τέλος του

1924

υπάρχουν

στην πόλη πρόσφυγες που ζουν σε υπόγΕια,

προαύλια, κήπους και αυλές

.

Ι

διαίτερα ενδιαφέρον είναι 10 δημοσίευμα της
«ΕτΒ»

(28.9.22)

για την περίθαλψη των προ

σφύγων, υπό 1Ον τίτλον «Ας παύσουν τα ημίμε

(... ) Δεκάδες χι
( ... ) ριγμένοι στους δρόμους

τρα. Πρόσφυγες οργανωθείτε!
λιάδες πρόσφυγες

σΚΟΡΠlOμένοι στα σοκάκια περιμένουν, sένοι αυ1Οί
μεταsύ sένων, στέγαοιν, περίθαλψιν, τροφήν

( ... )

α

νημετωπίΖοντας αδιαφορίαν. Οι αρμόδlOΙ παρά την

Ο ναός του Αγίου

σασαι προ 1Ου "οισύφεlOυ" έργου της εγκαταστάσε

καλήν θέλησίν 1Ους και παρά τας προσπάθειάς των

Δημητρίου μετά

ως, μετ' ανησυχίας και απελΠlOίας Βλέπουν 1Ον 0-

δεν κάμουν τίποτε διά να Βοηθήσουν αποτελεσμα

λοέν αυsανόμενον αριθμόν των αστέγαστων_

Ιικώς 1Ους πρόσφυγας

την πυρκαγιά

πρόσφυγες

( ... ) Οι

1Ον κόσμο στα

μπουντρούμια, σ1Ους σταύλους και εν γένει εις μέ

την προκυμαίαν, Βλέποντες όη κινδυνεύουν να α

ρη κατάλληλα μόνον διά κτήνη, ενώ υπάρχουν οι

ποθάνουν από 10 κρύο και από ων ΒροΧή επεχει

κήματα πλείστα όσα ανθρώπινα

ρήσαν χθες να εγκατασταθούν Βιαίως και διά 1Ού1Ο

κύριοι οι δυστυχείς άνθρωπOl όταν θ' αρΧίσει ο

μετέΒησαν εις την συνοικίαν 1Ου Αγ. Δημητρίου ό

Βαρδάρης να φυσομανά και τα χιόνια να πίΠ1Ουν;

που εlOόρμησαν εις διάφορα 1Ουρκικά και ελληνι

(... )

κά οικήματα και εγκαταστάθησαν

•

Σης

5.5.1923,

... ».

( ... )

Τι θα γίνουν

ΟΙ Μικραοιάτες πρόσφυγες οφείλουν αμέσως

να οργανωθούν επι Βάσεων στερεών και σταθερών

όταν η στέγαση των προσφύγων αρ

χίΖει πλέον να χάνει κάποια από τα «δραμαηκά»

και να μην περιμένουν μOlρOλαΤΡIKώς αποκατάστα
οιν ανθρώπινην ... »

της σ1Οιχεία, η «ΕτΒ» παρουοιάΖει 10 πρόΒλημα με

Η οργάνωση των προσφύγων και η συμμε1Οχή

την «αδιάψευστη» γλώσσα των αριθμών που προέ

τους σε συλλόγους, συνέδρια, διαδηλώσεις αποτελεί

κυψαν από την «απογραφή» των προσφύγων στη

ένα από τα πιο πρόσφορα κρnήρια για να εsακρι

θεσσαλονίκη:

Βώσουμε την ισ1Ορική ταυτότητα, τη συνείδηση και

« ... εκ
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( ... ) Ερρίψατε

οι οποίοι έμεναν εις 10 ύπαιθρον, εις

των εκατόν τόσων χιλιάδων, οι τριάντα κα-

ης ιδιαnερότητες των προσφυγικών ομάδων. Ηδη

3.4.22 διαΒάΖουμε στην «ΕιΒ»: «...0 Μικρασια
θεσσαλονίκης ( ... ) καλεί άπαντας

1Οικούν τους περίχωρους συνοικισμούς. Οι δ' υπό

σης

λοιποι εντός της πόλεως εις ολίγα επnaxθέντα οι

ηκός σύλλογος

κήματα και σ1Ους καταυλισμούς: Σχολεία, εκκλη

1Ους εν θεσσαλονίκη Μικραοιάτας πρόσφυγας ό

σίες, ΤΖαμιά και αποθήκας. Και μόνον δε 10 sηρόν

πως προσέλθουν, συν

γεγονός όη εις μίαν εκκλησίαν στεγάΖονται

πλατείαν 1Ου Λ. Πύργου, ίνα συμμετέχοντες 1Ου

60

οι-

YUVGlsi

και ιέκνοις, εις την

πανδήμου εθνικού συλλαλητηρίου, διαμαρτυρηθώ
σιν εντόνω!; κατά τη!; μελετώμενη!; επανυποδουλώ

Το νοσοκομείο των προσφύγων λειτούργησε

σεω!; τη!; Μικρασία!; και ελληνικότατων τμημάτων

το ΦεΒρουάρlο

τη!; θράκη!;» _

της Ελενας Βενιζέλου και του Εμμ . Μπενάκη

Η «ΕτΒ»

(1_7_23) μα!; πληροφορεί όn:

1923,

χάρη στις δωρεές

«Ετέθησαν

Χθε!; αι Βάσει!; τη!; παμπροσφυγική!; ομοσπονδίας.
Τα δ.σ. των εν θεσσαλονίκη προσφυγικών σωμα
τείων : "Μικρασιαηκό!; Σύλλογο!;", "θρακικό!; Σύλ

λων και τα τέκνα του!; Κωνσταντίνος, Ηλία!;, Ευάγ-

Πρόσφυγες στο

λογο!;", "Σύλλογος Ποντίων" και "Σύλλογο!; Καυ

γελος και Μηνά!;». Πίσω από Π!; λέsει!; «αναΖη-

vαό της

κασίων" αποφάσισαν την ίδρυσιν της Συνομοσπον

τούν» , «αγνοούμενο!», «ο γνωρίΖων», «Ζητείται»

Αχειροποιήτου. Σε

δία!; των προσφυγικών σωματείων Μακεδονία!; και

κ.λπ. κρύΒεται αμέτρητος ανθρώπινο!; πόνος .. . που

μια εκκλησία

θράκη!;».

απαλύνεται σπάνια όταν τελιiσφορεί η αναΖήτηση

φιλοξεvούvταv 60

και sανασμίγουν οι διαλυμένε!; και sεΡΙΖωμένες

οικογέvειες

Και στο φύλλο της

18.5.24 διαΒάΖουμε

όπ το πα

01-

μπροσφυγικό συνέδριο (στην αίθουσα των θεάτρου

κογένειε!;... Το νοσοκομείο των προσφύγων της

«Σκάιπγκ», γεμάτη από ανnπροσώπου!; των προ

θεσσαλονίκης εγκαινιάΖεται σης

σφυγικών οργανώσεων τη!; πόλης και της υπαί

επισημαίνει η «ΕτΒ»

θρου) εκφράΖει με ψήφlOμά του

« ... την

ευγνωμο

13.2.23 και όπως
(14.2.23) «ιδρύθηκε διά δωρε-

ών της κ. Ελεναι; Βενιζέλου και

ωυ Εμμ. Μπε-

σύνην του προ!; τον ελληνικόν λαόν διά τα αισθή

νόκn και πρόκειται να εΙ;υπηρετήσει αποτελεσμα-

ματα συμπαθείας δι' ών μέχρι τούδε τον περιέΒαλε»

πκώς τον δυστυχούντα προσφυγικόν κόσμον».

και μεταsύ άλλων:

«... eSaneiIαI παρά της Εθνική!;

Το παΖλ τηι; ενσωμάτωσης και των δοκιμασιών

Συνελεύσεω!;, άμα τη ενάρΙ;ει των εργασιών αυτής

των προσφύγων στη θεσσαλονίκη συμπληρώνουν

και προπαντό!; άλλου Ζnrήματο!; να επιληφθή της

χαρακτηρισnκά δημοσιεύματα της «ΕτΒ»:

συΖητήσεω!; του προσφυγικού προΒλήματος και να
προέλθη εις ταχείαν επ' αυωύ απόφασιν ... ».

Η «στήλη διά ωυ!; πρόσφυγαρ>, όπου δημοσιεύ

14.7.24:

«Πρόσφυγες της Καλαμαριάς μας απο

στέλλουν προς δημοσίευσιν τα κατωτέρω: "Σαν να
μην έφθαναν τα τόσα Βάσανα που τραΒάνε Ol πρό

ονται ειδήσει!;, πληροφορίες και <<παν ό,η αφορά

σφυγες της Καλαμαριάς, σαν να μην έφθαναν ΟΙ κα

και ενδιαφέρει του!;

καθιερώνεται

ταρρεύσεις των θαλάμων, Ol πείνες και άλλες δυ

στην «ΕτΒ» από ης πρώτες μέρε!; του ΣεπτεμΒρίου

στυχίει;, άρχισε και ο φοΒερόι; πόλεμος για μια στα-

1922. Π.Χ.:

γόνα νερού" ... ».

πρόσφυγα!;»,

«Ζητείται ο σύΖυγο!; τη!; Α.Π. εκ Βρυού-

~
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1922-1924

Στις προσφυγικές γειτονιές εκυοφορείτο
η σημερινή Θεσσαλονίκη.

Η νέα μορφή της,

η νοοτροπία και ο ψυχισμός της

λογικό, Γυμνασηκό κω Μουσικό και
ρασηεχνικόν όμιλον όσης

lBlairEPov ε
avaBiBaor την Κυρια

κήν ένα έργο της νεοτέρας φιλολογίας: "01 Αλυσi
δες" και το έπωξ,ε με αΡΚΕΙήν επηυχίαν ... » (<<ΕτΒ»,

28.5.23).
Αλλά κω μέσα οτο κέντρο της πόλης, ιδίως σων
«πυρίκαυστο»

(<<Οων έφτασαν ΟΙ πρόσφυγες το

1922»

-γράφει ο

Τυρολόη, από τα

πρώτα που
οικοδομήθηκαν
μετά την
πυρκαγιά, στην
παραλιακή οδό

(Γ. Αναστασιάδης

νοί κ.λπ., μόλις συνήρθαν ΟΙ πρόσφυγες άρχισαν
τα τραγούδια, ω γ λένηα, ω καρναΒάλια κω ω

λύτερο από το τίποω κατάλυμα κω καωκλύστηκαν

γλυκά καμώματα ... Ακόμη κω ω κυνηγήμαω από

αμέσως από πρόσφυγες μέΧρι που δημιουργήθηκε

τους Τούρκους, ΟΙ τρόποι που χρηοιμΟΠΟ1ήθηκαν

(:1929!)

για να γλυτώσουν έγιναν αστείες διηγήσεις που ης

στάθηκε αδύνατο να μεταφερθούν αλλού αυτοί ΟΙ

έλεγαν με ιωνική Χάρη κω χειρονομίες εκφρασπ

άνθρωπΟ1 ή να Βεληωθούν ΟΙ συνθήκες διαΒίωσής

κές ΟΙ Σμυρνιές ... » (Γ. Ιωάννου).

τους. Η κατάσωσή τους είνω πραγμαηκά φρικτή

( ... )

Οι άνθρωπΟ1 αυτοί ανηπροσωπεύουν το έσχατο

όρlO δυστυχίας που συναντάει κανείς ανάμεσα στους
αστούς πρόσφυγες ... »)

Κω είνω ενδιαφέρον όη σ' αυτόν τον «κρανίου
τόπο»

«... η

προσφυγική νεολαiα Καλαμαριάς κα

Χεκίμογλου,

τόρθωσε παρ' όλας ως στερήσεις και τας δοκιμα
σίας, να συμπήξ,ει ιδίαν οργάνωοιν με τμήμα Φιλο-

μνήμης»)

Σμυρνιοί,

των Βρεωνών στην Καλαμαριά προσέφεραν ένα κα

"Η διαδρομή της

- Ε.

«εγκαταστάθηκαν

Χ. Μοργκεντάου· «ω ξ,ύλινα ερειπωμένα κτίσματα

το αδιαχώρητο. Ακόμη και μέΧρι σήμερα

Το μέγαρο

όπου

Κωνστανnνουπολίτες, Αδρωνουπολίτες, Ρωδεσηα

Σ

ης στήλες της «ΕτΒ» ανιχνεύονωι ΧΡΙ10ιμα
σΤΟ1χεία για την

σμών:

( ... )

ανωλλαγή των πληθυ

ΟΙ ΤούρκΟ1 της Ελλάδας κω ΟΙ

Ελληνες της Τουρκίας, ΟΙ περιουσiες των α
νταλλασσομένων, το αίωμα «να φύγουν ε

Πl1έλους ΟΙ ΤούρκΟ1 ανωλλάf;Ιμοι μια ώρα γρηγο
ρότερα όπως φεύγουν

ΟΙ δικοί μας από την Κων

σωνηνούπολιν, θράκην κ.λπ., διόη η ανοχή ήγγι

σε το όΡlOν». Το πάνδημο συλλαλητήριο διαμαρτυ
ρίας «προς τον πεπολιnσμένον κόσμον κατά της α
πανθρώπου αποφάσεως της Διασκέψεως της Λω
Ζάννης περί ανωλλαγής των πληθυσμών η οποία
αποτελεί επαίσχυντον σωματεμπορίαν εις Βάρος του
σύγχρονου πολnισμού» (<<ΕτΒ»,

9.1.23).

Κω παράλληλα καωφθάνουν συνεχώς νέα κύ
μαω προσφύγων:

«( ... )

Εις την

MiKpav

όπως πά

ντοτε αποΒιΒάΖονωι ΟΙ πρόσφυγες, ΟΙ πτωχοi (διό
η οι πλούσlOΙ Βγαiνουν με τρόπον εις την προκυ

μαίαν) κω εκεί τρεφόμενΟ1 με ξ,ερό ψωμί κω φα
σουλόσουπα δίνουν ω ρούχα των διά να τα καύσει ο
κλίΒανος κω το γυμνό κορμί τους εις την υγρασίαν
της γης.

MEPIKOi όμως

noinoav

τα καίκια ως στέγη

εκ της ΤσατάλΤΖας χρηοιμο

( ... )

Χθες δύο καίκια

με Olκογένειες προσφυγικές έκαναν τον γύρο των
παρά τον Λευκόν Πύργον ... » (<<ΕτΒ»,
«Εις την

MiKpav

10.6.24).

αποθνήσκουν οι πρόσφυγες. Η

κατάστασiς τους είνω Olκφόωτη

(... )

Κω η νέα

προσφυγιά θα αυsάνει συνεΧώς. Από τας

BlOlKnn-

κάς μας αρΧάς εξ,αρτάωι να μην ίδωμεν πάλιν γε
μάτην την παραλiαν όλη από έπιπλα και γυνωκό

παιδα ... » (<<ΕτΒ»,

20.9.24).

Γω το «χρώμα» κω το σφυγμό της καθημερινό
τηως της θεσσαλονίκης του

κά

rivaI

1922-24 χαρακτηΡlOη

ω παρακάτω δημοοιεύματα που αλιεύτη

καν από την «ΕτΒ»:
«Εις την Χθεοινήν συνεδρίαοιν του Δημοπκού

ΣυμΒουλίου προτάσει του κ. Αλ. Ζάνα απεφασίσθη
η αποκατάσταοις της ονομασίας των οδών. Η οδός
ΒενΙΖέλου, η μεωΒαπησθείσα υπό του πρώην δη-

"ot,'

,...

.

1

,

Πρόσφυγες
μΟΗκού συμΒουλίου εις οδόν Ερμού θα λέγεται πά

ης Σαράντα ΕκκληOlές, την Αδριανούπολη -την

λιν ΒενΙΖέλου, η λεωφόρος ΒαOlλέως Κωνσταντί

Αvιριανού, όπως την έλεγαν τρυφερά-, τη Φιλιππού

νου θα λέγεται Εθνικής Αμύνης, η οδός Κόδρι

πολη, τη Βάρνα, το Μοναστήρι, το ΚρούσοΒο, τη Γευ

γκτων, Δαγκλή,

γελή, την Κορυτσά ακόμα κω το Πλοέσπ.

ντουριώτου»

κω η οδός Ι. Δραγούμη, Κου

μαθητές (Natianal
Geographic)

(... )

»Εκεί μέσα εκυοφορείιο η σημερινή θεσσαλονi

(11.12.22).

«Νεός Δήμαρχος ανέλαflεν ο κ. Π. Συνδiκας. Τα
καθήκοντά του είνω Βαρύτατα

( ... ) Τίποτε το

όρθlOν

κη. Η νέα μορφή της, η vooτponia της κω ο ψυχι
σμός της».

δεν έχει σταθεi εις τον Δήμον. Η πόλις μας ούτε
δρόμους έχει, ούτε καθαριότητα, ούτε φωnσμόν κω

εν Υένει

IinOIG το άί;lOν επαiνου κω θαυμασμού»
(12.12.22).
«Πνιγμός 3 μαθητών από το ρεύμα που δημlOύρ
γησε η Βροχή στο nrBiov του Αρεως ... » (16.1.24).
ΟΙ όψεις αυτές από την πλημμυΡlOμένη από τους
πρόσφυγες θεσσαλονiκη του

1922-24

εiνω αρκετά

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Γ. Α νασιαωά8Ως. «ΑνlXνεύονως σΤην ''Εφημερίδα των
Βαλκανίων" ης συνθήκες επιΒίωσης κω ενσωμάτωσης των

προσφύγων σΤη θεσσαλονίκη 1Ου
θεσσαλονίκη των εφημερίδων»,

1922-24»
1994)

(<<Η

Γ. Ιωάννου: «Η παρέλαση των προσφύγων» (<<Το δlκό μας
αίμα»,
Η.

1978),

«Η πρωτεύουσα των προσφύγων»,

Morgenthau:

1984
(1994)

«Η αποσωλή μου σΤην Αθήνα»

ενδεικnκές για το lOτορικό Βάρος που δωθέτει η

Eca1peia

πόλη στον καιρό των προσφύγων, δηλαδή τότε που

Πω8εiας, ΕΠlOιημονlκό Συμπόσιο: Ο Ι;εΡΙΖωμός κω η άλλη

συντελέστηκε το αληθινό θαύμα της περiθαλψης

κω της ενσωμάτωσης των προσφύγων, τότε που δια
μορφώθηκαν

Ol γεnονιές

της, ΟΙ δρόμOl της,

Ol

συ

Σπουδών Νεοελληνικού Πολωσρού κω Γενικnς

παφίδα. Ο προσφυγουπόλεlς σιnν Ελλάδα
Απριλίου

(11

κω

12

1997), 1999

Ιφ. Χρυσοχόου: «ΞεΡlΖωμένη Γενlά. Το χρονlκό Της
προσφυγlάς στη θεσσαλονίκη»,

1999

νΟΙΚlOμοi, τα πολΗιοnκά κω ΚOlνωνικά δίκτυά της,

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Φωωγραφίες από 10 αρχείο 1Ου

η εθνική ομοιογένεια κω η ΚOlνωνική συνΟΧή της,

Κέντρου Μικρασιαnκών Σπουδών

το πνευμαπκό της προφiλ κω τα ανθρώπινα χαρα

1992

κτηΡlOπκά της.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Η

«Φέρνω τώρα στο νου μου» -γράφει Ο Γ. Ιωάννου
«μια συγκεκριμένη προπολεμική γειτονιά της πόλης

κω θυμούμω τους ανθρώπους που περιεiχε.

Eixr

ΟΙ

ΚαλαμαΡlά 010 Μεσοπόλεμο
Ισωρικό Λεύκωμα,

-

προλ. Π . Κnρομηλίδης,

(1920-1940).

Μ. ΜαραΒελάΚΩς -Α. Βακαλόπσυλος:
εγκατασιάσεlς σΤην

κογένειες από τη Σμύρνη, από την Πέργαμο, από την

E8VJKn

Πάνορμο, τη ΣηλύΒρια, τη Ρωδεσιό, την Κεσσάνη,

προσφύγων

Φω1Ογραφlκό

-

1998.
nePlOXil

Ol

προσφυγικές

ως θεσσαλονίκης,

1993

ΤράπεΖα (επψ.: Ευ. ΧεΚΙΡΟΥλσυ) Πρόσωπα

1922-1924, 1992

•
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εΠΙΧΕιρηματίΕς
και ΕπιμΕλητήρια
μανπκή, εφ' όσον ol εκλέκωρες υποδεικνύοντω

Της ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ Α. ΒΑΡΕΛΛΑ

κατ' ίσους αριθμούς από τα μέλη κω 10 νομάρχη.

εηίκουρης καθηγήτριας ΑΠΘ

Η φυσιογνωμία ωυ ιδρύμαως παραμένει χαμηλών
τόνων. Το προσωΠlκό αποτελείιαι από 10 γραμματέα
Ιω. Βεκρή, ων ιαμία Γ. Περαχιά, ων εντεταλμένο ε

δη κατά τα τελευιαία χρόνlα της οθωμανικής κυΡlαρ

κωρες, ια γραφεία --{)την οδό Φράγκων

ια δημlOυργίας εΠΙμελητηΡlακού οργάνου εsαρτώ

lδιόκτηια, η πεΡlουσία μόλlς υπερΒαίνεl ης εννια

μενου από 10 ελλαδlκό κράως, σύνολος ο εΠIXεl

κόσιες στερλίνες. Ωστόσο, 10 oeΛCiov πρώv εκδίδε

42- δεν είνω

ρημαnκός κόσμος της θεσσαλονίκης ElllxeIρEi να

τω συστημαπκά κω μάλlOια αναδημοσιεύετω σω ε

συγκροτηθεί υπό την

ρπορικόv

Glyiaa

ενιαίου lδίου φορέως.

Εsέλlsη της άτυπης ερπορικΏς λέσχης κω θεσμο

θετημένο με αυωκραωρικό φαοέ, 10 πρώω επιμε
λητήριο της πόλης θα συσπεφώσει εμπόρους

alG-

oeA[iov σφαπάς

aνaroλΏς.

Σε παράλληλη κω συχνά συναρτώμενη πορεία 1δρύειαι 10

1914

ο σύνοεορος ΒΙ0ρηχάνων Maκεoo

νιας, με πρόεδρο ων Π. xατznλΑZΆΡOυ. ανnπρόεδρο

φόρου εμΒελείας κω ωυς λιγοσωύς ΒlOμηχάνους

ων Ι Μισραχή, γεν. γραμματέα ων θ. Δάνο, ιαμία

σε μια προσπάθεlα προωθήσεως των κοινών στόχων

ων Γρ. Λόγγο, μέλη ωυς Μ. ΜορπούΡΥΟ, Σαμπρή

και ανnμετωπίσεως των θεμελιωδών προΒλημάτων.

μπέη, ΤΖ. Φερνάνδο, Δημ. Τουρπάλη, Ηρ. ΧατΖπ

Σης παραμονές της απελευθερώσεως τα περίπου Χί

δημούλα. Την εIδlΚή γραμματεία ασκεί ο Κ. ΧατΖό·

λlα πενιακόσια μέλη έχουν σαφώς ποικίλη ΚOlνο

πουλος κω τη δlεύθυνση ο Κ. Ποιμενίδης. Δύο, άλ

nκή προέλευση, 10 δε δΙOlκηπκό συμΒούλlO απο

λωστε, χρόνια αργότερα θα οργανωθεί ερπορικός

τελείιαl από τpEl!; μουσουλμάνους, δύο ορθοδόsους

σύλλΟΥος με πρόεδρο ων Αθ. Μακρή. Σης προκα

κω επτά ΕΒραίους: πρόεδρός ωυ ο νωνμές Μεχ

ιαρκπκές πρωωΒουλίες των θεσμοθετημένων ωύτων

μέτ Kαπαvτzή, αντιπρόεδρος -και ψυΧή ωυ χώρου

οργάνων περιλαμΒάνειαl η αναδιαμόρφωση των δα

μέχρι 10

σμολογίων σύμφωνα με ια κραωύντα στη νόπα Ελλά

1919-

ο Ιωσήφ ΚαΖές, γεν. γραμματεύς ο

Χικμέτ μπέης, ταμίας ο Μπεραχά Νεχαμά.
Μολονόπ στις εκλογές ωυ

1913

δα κω η κατάργηση των 01aπυλiωv [ελώv, εισφορών

ol συσχετισμοί

ευνοούν 10 ελληνικό σωιχείο, μόνο το
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πι [ων πληροψοριώνΕ. Βαρσάνο κω τρεις εlOπρά

χίας, κω όιαν πλέον έχουν alloIύXEl ια εγχεlρήμα

1917

θα ε

υπέρ ωυ δήμου επί όλων των εμπορευμάτων.
Ον .

184/ 1914

περί συστάσεως εmμελητηρίων ως

πέλθει εμφανής μεταΒολή στην ηγεσία, καθώς 10

νΟΡ1Κών προσώπων οηροσιου 01καιου, άπνα σκο

ύπατο αsίωμα αναλαμΒάνεl ο Κλ. xατznλαzάρoυ:

πούω [ην εντός [ων οριων [ων Υενικών συρψερό

λόγω των παρατεταμένων απουσιών ωυ θα εΠlφορ

νrων roυ KpάroVς κω [ης ε8V1Κnς Ο1ΚΟVΟΡiας προ

πστεί εκ νέου ο Ι ΚαΖές με πς πλείστες ευθύνες. Η

araaiav

ανάμlsη, άλλωστε, της ποληείας είνω πλέον ση-

ΒlOΡηχανιας [ης περιψερειaς rωv,

[ων συΡψεΡόνrων roυ ερποριου κω [ης

evePYOllOlEitGl εν

Ακρη αριστερό,
ιέλει μόνο με ιη λήξ,η ωυ πολέμου. Το γνωμοδοηκό
δικαiωμα θα αποδυναμωθεi με ω ν.
Οσον αφορά ω ΕΒΕθ, ΟΙ
νοντ:αι σης

16

ΜαΙου

1919

1863/ 1920.

Το πρώω τεύχος ωυ μηνιαiου δελιiου φέρει ημε

ρομηνiα

15

Οκτω8ρiου

1919 και

περιέχει άρθρα

01-

ολοκληρώ

κονομικής φύσεως, εμπορο8ιομηχανική ειδησεο

με ιην εκλογή τριακο

Υραφiα, νέα ωυ επιμελητηριακού χώρου, τέλος σιή

BlaBlKaoiE!;

nepi της

ντ:αμελούς δΙΟ1κηηκού συμ80υλiου, αποτελουμένου

λες

αγοράς ιης πόλεως, ιων εlOαγωγών και

από ωυς Δ. Ζαφειριάδη, Ισ. Κοέν, Αλ. Kράλλn,

εξ,αγωΥών, των ισοημιών ωυ συναλλάγμαως, των α

Δ. Μαντσίδη, Μαϊρ ΜπενΒενίστε, Γ. Παπακώστα,

φίξ,εων εμπορευμάιων, ιης κινήσεως ωυ λιμένος. Η

ΑΒρ. Πελουσώφ, ΓαΒρ. Πεντziκn , Ασ. Σαλμόνα,

σημασiα ωυ περιοδικού

Αλκ. Σαχίνη, Ζ. Μπεραχά, Γκρομ ΣαμταΤΖιάν, Κ

επόμενα έτη.

Μέλφο, Ζ. Βέρρου, Γ. Μοσσέρη, Ιω. Kαστρινάκn,

Σης εκλογές ωυ

8aiVEl αυξ,ανόμενη καιά τ:α

1924

ια

nvia

προσωπογραφία
του προέδρου του
ΕΒΕΘ Αθανασίου
Μακρή

(1919-

1924).

Εργο Γ.

Μπουζιόνη. Δίπλα
της, προσω

πογραφία του
προέδρου
του ΕΒΕΘ Δήμου

αναλαμ8άνει ο Δ.

Μ. Ικμπάλ, Γ. Μόλχο, Δ. Παπακωνσταντίνου, Ισ.

Παπακωνστ:αντiνου, επικουρούμενος από ωυς Κ Σα

Σιαλώμ, Μη. Σαρφατή, Αθ. Μακρή, Απ. ΓεωΡΥί

ράτση και Γ. Γούδα/ Δ Τσολέκα ως ανnπροέδρους,

Παπακωνσταντί
νου

(1924-1933).

Εργο Μ.

ου, Παντ. ΓεωΡΥίου, Παντ. ΓεωΡΥιάδη, Γρ. Καρα

Ζ. Βέρρου ως γεν. γραμματέα και Γ. ΜόλΧο ως ιαμία.

Αναστασιόδου.

Υιαννίδη, Ισ. Μισραχή, Σ. Αμάρ, Δ. Σαχίνη και

Κύρια διαρθρωηκή ανακαιάτ:αξ,η είναι π απόσχlOΠ

Πινακοθήκη ΕΒΕΘ

anaPIi-

μέρους των μελών, οι οποίΟ1 πλέον θα υπαχθούν σω

(Ευαγγελία

Ζουν οι Αθ. Μακρής, πρόεδρος, Σ. Αμάρ , ανηπρό

αρηπαγές επaΥΥελραC1κό κω Βιοcεχvικό εΠlpε

Βαρέλλα, «Το

εδρος, Αλ. Κράλλης , Υενικός γραμματεύς , και Γ.

JncriplO, θεσμοθειημένο

Εμπορικό και

Αρ. Μαμμουνά. Τη δlOικούσα επιτροπή

με ων.

3305/ 1925. Το

νέο

1921 ανnπρόεδρΟ1 ei-

σΧήμα ίΟυ ΕΒΕθ περιλαμΒάνει εμπορικό, 8ιομηχα

ναι πλέον ΟΙ Δ. Παπακωνσιανιiνου και Α8ρ. Χασ

νικό και προσωρινώς κaπvικόv τμήμα, ΟΙ δε επω

Επιμελητήριο

σήδ και γεν. γραμμαιεύς ο Ζ. Βέρρου , ενώ των δώ

νυμiες ανέρχονιαι σε ιέσσερις χιλιάδες περίπου .

θεσσαλονίκης» ).

Μόλχο, ιαμiας. Σης aρχές ωυ

δεκα υπαλλήλων προΙσιαιαι ο Ιω . Βεκρής. Συνάμα,
από ης αρΧές της

BEKaEIia!; ωυ '20 ω

ΕΒΕθ ενιάσ

σετ:αι σω δJε8vές ερπορικόv eΠlpeJncriplov.

Η αύξ,ηση ιων ευθυνών

oBnyei στ:nν

ανάγκη ανα

Ζηιήσεως νέων γραφείων. Το φθινόπωρο ωυ

1919 ω

επιμεληιήριο εγκαθίσιαιαι, ορού pεcά cωv ελευ8έ

Καιά τ:n φάση αυιή έχουν ΟΡΥανωθεί τρία τμήμα

ρωv Olκοvορικώv ΟΡΥαvώσεωv -ερπορικό σύλλο

τ:α, εlOαγωγικό , εξ,αγωΥικό και ΒlOμηχανικό: σύνω

ΥΟ κω σύvδεσμο ΒΙΟΡnχάvωv- και επί καταΒολή

μα θα λεnουργήσει και ω αντίσωιχο lJιοcεχvικόv

eV01Kiou 6.000

κω επaΥΥελΡaπκόv, ω οποίο ήδη από ωυ

σΙaς ωυ δύ.ρου επi της οδού

αποκτήσει αυωιελή ονιόιητα υπό την

1923 θα

npoeBpia του

δρχ.

ev

ευρυΧώρω κcnΡiω ιδιοκcn

ριώωυ έvavC1 [ης εισόδου

vaoopxov Kovvcovroυ λΙΡέvος. Το 1925 θα

Γ. Κατσάρου. Σης τρέχουσες unnpεoie!; ανήκουν

ακολουθήσει μειασιέγαση και ιων τριών φορ έων σω

περαιιέρω εππροπύ. επΙ cωv διαπnωώv, ΥΡαφεiοv

μέγαρο Ζενίθ, lBlOKτ:noia!; ωών Χαήμ ντε Μποττόν,

συλλΟΥύ.ς ερπορικώv ε8iΡωv, ΥΡαφεiοv σταπσπ

στ:n συμ80λή των οδών Μητροπόλεως και Ελ. Βενι

κύ.ς κω εκδόσεως ερπορικού δελciου.

Ζέλου. Το μiσθωμα ανέρχειαι σε 427,5 στερλiνες. ~

Βιομηχανικό

Πόνω, οι πρώτες
οικοδομές με το

νέο σχέδιο. Το
ξενοδοχείο
«Αστόρια» στη

γωνία Τσιμισκή
και Αγίας Σοφίος

37

ταφορών κω διαμετακομίσεων, καλλιεργεί ης επα
φές με ΙΠ γείτονα ΣερΒία, αναπτύσσεΙ αιΞ;ιόλογη φι
λανθρωπική δραστηριότητα κω εν γένεΙ παγιώνει
το κύρος ωυ ένανη του επιχειρημαηκού κόσμου.

Ως εκφραστής μιας κατ' ειΞ;οχήν ενεργού ΚOlνωνι
κής ομάδας, το επιμελητήριο αναλαμΒάνει ειΞ; αρΧής
ΠOlκίλες πρωτοΒουλίες φιλαλληλίας. Στα πλαίσια
αυτά η πολπεία του είνω αρραγώς συνδεδεμένη με
οργανωμένα εγχειρήματα αποκαταστάσεως των προ

σφύγων, καθώς μάλωτα ειΞ; αρχής προσφέρει το μέ·
γωτο μέρος της περιουσίας του, διενεργεί σχεηκό έ

ρανο μεταιΞ;ύ των μελών του, αλλά κω προχωρεί
στην επιΒολή ΠΡοσ8έrωv δικωωΡάrωv επ]

φΟΡrωπκώv

Η οδός Βενιζέλου,
από το ύψος της

Αποδεικτική, τέλος, ιπς διευρύνσεως των τομέων

σημερινής οδού

δράσεως του ΕΒΕθ είνω η αύιΞ,ηση των Olκονομικών

Μητροπόλεως.
Στο βάθος

μεγεθών που αφορούν τη διοχείρωη ιδίων πόρων.
Χρήση

η σκεπαστή αγορά
που άρχιζε από
το ύψος της
σημερινής οδού
Ερμού. Συλλογή
Αγγελου
Παπαϊωάννου
(Αλέξανδρος
Δάγκας,
«Συμβολή στην

έρευνα για την
οικονομική και

Προϋπολογωμός

Εσοδα

1914
1916
1918
1919/20
1920/21
1921/22
1922/23
1923/ 24
1924/25
1925/26

123.551
180.000
222.500
321.500
1.035.454
908.200

E~oδα

104.000
99.600
146.500
303.900
700.435
699.000

Απολογισμός

Εσοδα

ΕΕοδα

15.789
14.062
15.006
21.529
24.483
25.929
127.000
57.458
144.231 122.635
323.521 125.320
397.261 349.386
283.375 493.217
1.756.670 953.054
1.148.853 1.113.094

κοινωνική

Στα πρώτα αυτά χρόνια το επιμελητήρlO πωτώνε

εξέλιξη της

ται με ιπν ίδρυση ελευ8έρας Ζώvnς στο λιμένα: τα

θεσσαλονίκης,

εγκαίνια θα τελεσθούν με μεγάλη λαμπρόιπτα τον

1912-1940» )

ΟκτώΒριο του

1925,

ενώ λίγο αργότερα θα λάΒει αί

σΙΟ τέλος και η μεθόδευση ιδρύσεως

piov

xpnparlarn-

ερπορευΡάrωv. Είνω, άλλωστε, γεγονός όη

ΟΙ κωροί είναι δύσκολοι κω ol ωορροπίες της αγο
ράς ανακατανέμονται εις Βάθος, καθώς τη λήιΞ,η του
μεγάλου πολέμου ακολουθούν η προσάρτηση ιπς
δυηκής θράκης, η μικρασΙαηκή καταστροφή,

ol

ρευστές συνθήκες στα Βαλκάνια. Το ΕΒΕθ γνωμο
δοτεί επί θεμάτων εργασΙακής φύσεως, επηελεί συ
σιπμαηκές πραγματογνωμοσύνες, εκημήσεις κω

διαnησίες, συντάσσει εμπεριστατωμένα υπομνήμα
τα περί των μεγάλων προΒλημάτων της Olκονομίας,
προασπίΖεται το λιμένα, προστατεύεΙ το γηγενές ερ
γαηκό δυναμικό, καθορίΖει τα ωράρια των κατασιπ
μάτων, ελέγχει την κομωπκή υπηρεσία των τελω

νείων, παρεμΒαίνει σε θέματα σΙδηροδρομικών με·

rwv

rwv εκ

εlΟΚΟΡΙΖ0ρέvωv εΡΠΟΡευΡάrωv,

ώστε να ενισχυθεί το έργο του ερυ8ρού σταυρού.

Σ

ε επόll.ενη φάση.
ειοηγenαι

10 δ)Οll{~Όκό oυμ80~λlO

Yl νωΟ1 t VepYSlQl πaρa D1
jva rα καιά την 26nv ΣεmεΡ-

να

lίu13epviιael

13piou ψηφ108έ νια Οlκωώραω uπέρ [Ως
σιεΥάσεως [ων προσφύΥων ΥίνωΟ1 παΥία

πρόσοδος roυ επιρελnrnΡiου, roύroυ δε εππυΥ
χαvορέvου roύro χρώρεvοv

rov

εκ roυ

KaVOV1-

σρού απορρέοvroς δικωώραroς συvάψn δάvεΙ0V

rpιώv 1Ί. τεσσάρων εκαroΡΡυΡiωv δραχρώv, έΧΟV
ως avrlaIΊ.Kwpa ιας ως άvω προσόδους. Η σκέψη
αποκτά νομική υπόσταση τον ίδιο ΝοέμΒριο, αφο

ρά δε πάνω ω διά roυ λιρέvος θεσσαλοviκnς ει
σαΥόΡεvα ερπορεύραω -εκιός
λώv,

rwv αvnκόvrωv εις ro

rwv Kavaipwv υ
rwv δ1α

δnΡό010V κω

pεrαKoplOτέων- για διάσιπμα δέκα ετών. Το δάνειο
έχει ύψος έιΞ;ι εκατομμυρίων δρχ . κω εππόκlO

6 %.

Χάρη σης ανωτέρω μεθοδεύσεΙς ανεγείρονται οτο
συνOlκωμό Τούμπα με ταχύτατους ρυθμούς

σκΟ1, 1ερός vαός,

axoAeiov,

voaoKopeiov

O1Ki-

κω δnΡοπκόv

ενώ ολοκληρώνεται η υδραυλικlΊ. υπο

δορΑ Ολες

ol

ιδιοκιπσίες παραδίδονται συν τω

χρόνω στους ενδιαφερομένους. Κατά τους λόγους

του τότε Υεvικού δ101κnroύ Μακεδοviας τα

OlKO-

δομικά τούτα έργα καιά ΡέΥlΟrov ρέρος επέλυσav

ro

zIΊ.rnpa rnς στεΥάσεως: η λnή τούτη αποτίμηση

συνωτά το Βέληστο έπωνο για το ΕΒΕθ.

Το ερπορικό κω 1310Ρnχαvικό εΠlρεληιIΊ.p1o,
αλλά και

ol

δύο συγγενείς φορείς, ο σύvδεσρος

1310Ρnχάvωv κω ο εΡΠΟΡ1κός σύλλΟΥος, συνι
στούν τη θεσμοθετημένη έκφραση του επιχειρημα
ηκού κόσμου της θεσσαλονίκης σε χρόνια μεγά

λων πολπικοκοινωνικών ανακατατάιΞ,εων. Ο ρόλος
τους υπήριΞ;ε πολλαπλός: επέλυσαν προΒλήματα,
εωηγήθηκαν νεοτερωμούς, διαμόρφωσαν επί μέ

Το Εμπορικό και Βιομπχανικό Επιμελπτπριο
έχτισε στπν Τούμπα σπίτια, ναό, νοσοκομεία
και σχολεία για τους πρόσφυγες

ρους δομές, αλλά κυρίως επέτρεψαν στον επιχει
ρημαηκό κόσμο να αναπτύιΞ;ει ενιαία συνείδηση
πέραν οιασδήποτε εθνικής ή πολπισμικής ΠolΚΙ
λότητας. Το τελευταίο τούτο επίτευγμα καθόρισε εν
τέλει τη φυσlOγνωμία της πόλεως σιπν κρίσΙμη δε
καετία του
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'30.

•

Η εΒνική, η κοινωνική

συνείδηση και οι αvτι8έσεις
Η Χρύσα XaTznBaOlλEiou, προλογίζοντας ω μετά

Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΓΚΑ, ιστορικού

φραση της μπροσούρας ωυ Ι. Β. Στάλιν «ο μαρΙ;ι
σμός κω ω εθνικό Ζήτημω>, υποστήριΙ;ε όη μειά την

(1922) εκ
-ω
1922, με εποικισμό της Μακεδοviας για την eniTeusn
έλευση ως μεγάλης μάΖας των προσφύγων

δηλώθηκαν προσπάθειες ωυ ελληνικού κράωυς

--"--~ 1 Βiωες μεωκινήσεις ανθρώπινων μαΖών στη Βαλκανική
Χερσόνησο, στη Μικρά

Aoia,

σων ΕύΙ;εινο Πόνω,

εθνικής ομOlογένειας. Το εγχεiρημα αυτό, ανωπο

σων Καύκασο, ήων ένα αποτέλεσμα των πολέμων

κρινόμενο στη λογική της ασηκής πολΙΗκής εΙ;ου

που μάσηΖαν την περιοχή μειά ω

1912 και των

συ

σiας, σης συγκεκριμένες συνθήκες της εθνΙΚής κα
ταστροφής, αποτέλεσε θεμιιή ενέργεια. Αθέμιιη θα

νοριακών αλλαγών.
Η ΚOlνωνική αναωραχή σω κάθε κράως, ένωνη

ήων η άσκηση Βiας και πολιιικού καωναΥκασμού.

αυιά τα χρόνια, υπήρΙ;ε απόΡΡOlα ως φρiκης ωυ Α

ΣΤΩν ανάλυση όμως αυτή aYVOeiTαI ω πλέον σημα

OIOlXeio,

ΠαγκόσμlOυ Πολέμου, με σαφεiς επιπτώσεις σης

ντικό

πολιπκές εΙ;ελiΙ;εις. Παράλληλα με την επικράτη

ωυ Olκονομικού καωναΥκασμού. Αυτή ακρΙΒώς συ

ση ως ρωσικής σοωαλισnκής επανάσωσης

και με ω άλλα διεθνή γεγονόω τα

(1917)

η αντικειμενικότητα της διαδικασiας

νέΒαλε, συντΡΙΠΗκά, σΤΩν εθνική ομογενοποiηση.

ακολού

ΟΙ εΙ;ελiΙ;εις, ΒεΒαiως, δεν ήων ευθύγραμμες κω

(Eni παραδεiγμαπ:

μiα επίσπευση των «φυωολογικών» διαδικαωών α

εΙ;έγερση στη Γερμανiα, επανάσταση κω αντεπανά

φομοίωσης συντελέσθηκε -όπως συνήθως- για ων

σταση (πην Ουγγαρiα, απεργιακό κύμα σης προηγ

εΙ;άλειψη των ανηστάσεων .

θησαν ων ευρωπαϊκή ανακωχή

onoia

μένες Βιομηχανικές χώρες), ο Βαλκανικός Χώρος υ

ΟΙ αλλαγές ήων εΙ;ίσου σημανηκές μέσα σω ΚOl

πέσω, και αυιός επiσης, lOχυρούς κλονισμούς.

νωνικό κiνημα. θα μπορούσαμε να αναφερθούμε

Στην Ελλάδα, ω ΚOlνωνικό κiνημα Βρέθηκε σε α

σων εικόνα ωυ, επιγραμμαηκά, με την υπόθεση

νηκεΙμενικές συνθήκες που ευνοούσαν ίην ανά

εργασίας όη ω εργαnκό κίνημα επισκίασε όλα ω

πωΙ;ή ωυ. Εκδηλώσεις ωυ ήταν ΟΙ εργαηκές κινη

άλλα κινήμαω (τόσο τα κεφαλαιώδη, όπως το α

ωποώσεις, ω πολΙIlκό κίνημα (η ασηκοδημοκρα

γροπκό ή ω προσφυγικό , όσο και τα δευτερεύοντα

ηκή ωυ έκφραση, η σοωαλδημοκραηκή -μετά ω

-για παράδειγμα το πολΙΙlOηκό, ω φεμινlOηκό) .

1920,

Στο πλαίσlO ωυ εργαηκού κινήμαως, η επανασω

η κομμουνlOηκή), τα μαΖικά κινήματα .

Στη Μακεδονία κω ειδικά στην πόλη της θεσσα

ηκή πτέρυγα επιΒλήθηκε. Αυτό συνέΒη διόη μέσα

λονiκης, η εθνική σύνθεση, η ΚOlνωνική διαστρω

σω καπνεργαηκό κίνημα, που εΠlOκίαΖε όλα τα άλ

μάτωση , ω επαγγέλμαω, παρουσίασαν σοΒαρές αλ

λα εργαηκά κλαδικά κινήμαω, η ανατρεππκή τάση

λαγές μετά την απελευθέρωση. (ΧρησΙμΟΠOlούμε

κατόρθωσε να καλύψει όλες ης άλλες τάσεις.

ων όρο «απελευθέρωση» συνυπολογiΖονως ω ε

ΜέΧρι ω

1918, σΤΩν πολυεθνική
ouveiBnon δεν μπορεi να

θεσσαλονίκη, η

θνικό και κοινωνικό σωιχείο, δηλαδή τη χεΙραφέ

εθνική

τηση διαφορεIlκών εθνικών πληθυσμών από ων ο

ης άλλες μορφές κοινωνικής και πολιπκής συνεί

θωμανικό Ζυγό, αλλά κω από ω φεουδαρχικά κα

δησης. Ολες συμΒαδίΖουν. Κατά τη γνώμη μας, γlΩ

τάλOlπα στην ΚOlνωνική-Olκονομική οργάνωση).

ωυς ΕΒραίους και μουσουλμάνους εργάτες, εμπόδιο

Με τη μεωτόΠlOη των συνόρων και την άφιΙ;η

διαχωΡlOτεί από

σων ενσωμάτωσή τους στην υπό διαμόρφωση ελλη

προσφυγικών πληθυσμών, η πολυεθνική θεσσαλο

νIKή πραγμαπκότητα (μετά ω

viKll μετεΙ;ελίΧθηκε

όη έθνος κω τάΙ;η δεν μπορούσαν να διαχωρισωύν

από ωπική ΚOlνωνiα, ενσωμα

τωμένη στην Οθωμανική Αυωκραωρiα, σε κοινωνία

εύκολα. Η ωΙ;ική

ενσωματωμένη σιο ελληνικό κράως. ΟΙ πoλiTες της,

κή και πολιπκή

γηγενεiς κω πρόσφυγες, ενσωματώθηκαν εθνικά
κω ΚOlνωνικά,

eiTE

διέθεων ήδη ελληνική εθνική

κή-πολιηκή ή

1912) ήταν ω γεγονός

ouveiBnon, πρακnκά, έχει εθνι
(civil) διάσωση. Επίσης, η εθνι
«εθνοηκή» ouveiBnon έχει κοινωνι

κές διαστάσεις. Αρα, η ΡΙΖοσπασηκοποiηση της ερ

σω νέο Olκονομικό καω

γαηκής τάΙ;ης μετά ων Πόλεμο ενίσχυσε τη δια

ναγκασμό, που δεν ήταν πια πολΙIlκός ή εΙ;ωγενής

μόρφωση ιδιαiτερης εθνικής συνείδησης. Από την

(όπως συνέΒαινε επi ωυρκοκρατίας), αλλά εκούωος ,

άλλη πλευρά, η επικράτηση της εθνικής συνείδη

απόωκος ωυ κεφαλαιοκραnκού τρόπου παραγωγής .

σης συνήθως eiVαI σε Βάρος άλλων σωιχείων ως ~

ouveiBnon eiTE υπέκυψαν
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κοινωνικής συνείδησης -αν και όΧΙ αναγκασηκά.

Η τοπογραφία και ΟΙ όροι Ζωής
ως εργατικής τά~ς
Σια Ζηιήμαια κοινωνικής δράσης, η Θεσσαλονί

κη δεν μπορεί να είΞ,ειαστεί απομονωμένη από ιην
ευρύιερη περιφέρεια ιης Βόρειας Ελλάδας. Η .Βαοι
κή παραγωγική δομή ιης Μακεδονίας και ως Θρά

κης, σε σΧέση με την ανάπιuίΞ,η ωυ κοινωνικού ΚΙ
νήμαως ωυ ιόπου, δύναιαι να αποδοθεί καιά κύριο
λόγο με ω «καπνικό ιρίγωνο», όπως ονομάΖουμε ω
Χώρο και ης δρασιηριόιηιες μειαίΞ,ύ Θεσσαλονίκης,
Σερρών και Ξάνθης. Το σΧήμα δεν είναι κλεισιό,
προεκιάσεις υφίσιανιαι από ιην Ξάνθη προς Κομο

ιηνή και ω Δεδέαγατς (ΑλείΞ,ανδρούπολη), επίσης

Ο κύριος όγκος της εργατικής τάξης ήταν ΟΙ

καπνεργάτες , που διαδραμάτισαν και το
σημαντικότερο ρόλο στο κοινωνικό κίνημα

θούμε σω γυναικείο Ζήτημα, η καιά φύλο διάκριση,
μέχρι ων είσοδο των γυναικών σων καπνεργασία, α
ποιελούσε κρnήριο διαχωρισμού ως συμπεριφοράς,
εμπέδωνε αVΙIλήψεIς, δημιουργούσε σιεγανά όρια
σω χώρο. Σω καπνεργοσιάοιο, αυιά καιέπεσαν.

α καπνεργαnκά σιρώμαια ΡΙΖοσπασnκο
από ιη Θεσσαλονίκη προς ης περιφέρειες ΚΟΖάνης

ποιήθηκαν λόγω

και Κασωριάς. Ενα δεύιερο γεωμειρικό σχήμα σω

κλάδου. ΟΙ συνθήκες δια.Βίωσης και οι ό

Χάριη, που ω ονομάΖουμε «κλωσωϋφανωυργικό

ροι εργασiας ιων λαϊκών σιρωμάιων, αυιή

προ.Βλημάιων ωυ

ιρίγωνο», περικλείει ω Χώρο ανάμεσα σιη Θεσσα

ιην εΠΟΧή, ήιαν απαράδεκιες. Η σκληρή

λονίκη, ιη Βέροια και ιην Εδεσσα. Η δεύιερη αυιή

εργασία, η κακή διαιροφή και η δυσΙUXIσμένη Ζωή

.Βιομηχανική δρασιηριόιηια, μολονόη Ζωηκή για

συνοδεύονιαν από θανάωυς -συνήθως από φυμα

ιην οικονομία ιης περιοχής, περιορισμένα μόνο εί

ιίωση. Η παιδική εργασία είχε γενικευθεΙ ΟΙ όροι

χε συνεισφέρει σω κοινωνικό κίνημα.

υγιεινής ήιαν πρωιόγονοι και οι επιδημίες, λόγω

Η ωπογραφία ωυ κοινωνικού κινήμαως ιης Θεσ
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ιων

έλλειψης καθαριόιηιας σης λαϊκές συνοικίες, είΞ,α

σαλονίκης έχει μία ιδιαίιερη χρηοιμόιηια, η οποία

πλώνονιαν. Το

έγκεnαι, καιά πρώω λόγο, σων πληροφοριακή

εκδηλώθηκαν σω μουσουλμανικό σωιχείο, που εί

πλευρά ιης. Τα «σιέκια» (κένιρα συΖήιησης και Ζύ

χε συγκενιρωθεί σιη Θεσσαλονίκη περιμένονιας

μωσης, Χώροι συνελεύσεων), ια σημεία συνάθροι

ιη μειαφορά σων Τουρκία. Ο πληθυσμός υπέφερε

1924,

πολλά κρούσμαια ευλογιάς

σης και οι χώροι κινηωποίησης (πλαιείες και ακά

από σnοδεία, κερδοσκοπία, έλλειψη καυσίμων κα

λυπωι χώροι συγκένιρωσης, διαδρομές διαδηλώσε

ιά ιη διάρκεια ωυ χειμώνα. ΟΙ ημές ιων .Βαοικών

ων), ΟΙ ιόποι εργασίας, διαμονής, σίησης, ψυχαγω

ειδών διαιροφής ήταν υπερυψωμένες, ω πρό.Βλημα

γίας, μας αποκαλύπωυν επίσης, σε δεύιερη ανά

σιέγης οίΞ,υμένο, ια ενοίκια αυίΞ,ημένα σε σΧέση με

γνωση, επιλογές ιακηκής και σιραιηγικής ωυ ΚΙ

παλαιόιερα. Σωυς εργάιες, ειδικόιερα, η επίπιωση

νήμαως, σωιχεία για ης συνήθειες και ιην κουλ

ιων πολέμων ήιαν καιασιροφική. Σων πόλη .Βασί

ωύρα ιων μελών ωυ.

λευε μαΖική ανεργία, σιραηωηκός νόμος, αυθαίρε

Ο κύριος όγκος ιης εργαηκής τάίΞ,ης σω Μακε

ιες συλλήψεις και κακοποίηση συνδικαλισιών.

δονία-Θράκη ήιαν οι καπνεργάιες, που διαδραμάη

Σων καπνεργασία, οι απολύσεις εναλλάσσονιαν με

σαν και ω σο.Βαρόιερο ρόλο σιην κοινωνική ισω

ια λοκ-άουΕ'. Η συμμεωχή σων πλούω (ημερομί

ρία ωυ ιόπου.

σθια, κοινωνικές παροχές) ήιαν υπoιuπώδης, η ερ

Ορισμένες μορφές κοινωνικής συμπεριφοράς ιων

γασία και' οίκον ιων κορnOlών αμει.Βόιαν μηδαμι

καπνεργατών ήιαν κοινές για ιη μεγάλη πλειοψηφία

νά. Το ωράριο εργασίας ήιαν ε/Ξ,ανιληηκό. Τα ερ

ωυς. Μπορούμε να αναφέρουμε ιην υπερηφάνεια για

γαηκά αιuxήμαια, που δεν ήιαν σπάνια, οφείλο

ω επάγγελμα και ιην ιέχνη ωυς, ων υψηλό .Βαθμό

νιαν πολλές φορές σων κούραση και ιη μείωση

ιαίΞ,ικής και συνδικαλισηκής συνείδησης, την οργα

ιης προσοΧής ιων εργαΖομένων, με αποιέλεσμα

νωμένη προ.Βολή ιων διεκδικήσεων, μαχηηκόιηια

ιραυμαησμούς και αναπηρίες ή θάναω. Θύμαια ή

και πολιηκοποίηση. Η πολιησnκή ωυς επίδραση

ιαν συχνά γυναίκες και παιδιά. Προοδευηκά, όσο

σων κοινωνία προχώρησε σε .Βάθος. Για να αναφερ-

ανασυγκροωύνιαν και αναπιύσσονιαν οι οικονομι-

Η συναγωγή
νων σε επιθετικά όργανα.

«Μπεθ Ισραέλι».

Η πολιτική έκφραση του ωΙ;ικού εργατικού κι
νήματος στράφηκε σε επανασταηκή, ανατρεπτική

κατεύθυνση. Μέχρι το

1920,

οι σοσιαλδημοκράτες

Εγκαινιάστηκε το

1923 και
βρισκόταν στο

είχαν μετεΙ;ελιΧθεί σε κομμουνιστές. Στη Βάση ε

συνοικισμό

ντάχθηκε, εκτός από το πολυπληθές εΒραϊκό προ

Το

λεωριάτο της θεσσαλονίκης, και ικανός αριθμός

ανατίναξαν οι

προσφύγων.

Γερμανοί

151.
1943 την

Η απάντηση του κρατικού μηχανισμού στην πρό

θεση της ανατροπής του κοινωνικού καθεστώτος ή
ων Βίαιη. Η κραηκή πολιτική εναντίον του επανα
σωηκού κοινωνικού κινήματος στηρίχθηκε στη συ

γκρότηση και λεπουργία ενός κατασταληκού μη
χανισμού. Συμμετείχαν η χωροφυλακή και ο στρα-

κές δραστηριότητες στην πεΡΙΟΧή, άρχισαν να Βελ

Το πολυπλπθές εΒραϊκό προλεταριάτο και

ηώνονωι οι συνθήκες.

πολλοί πρόσφυγες

Ο συνδικαλισμός στους εργάτες είχε επιτύχει υ
ψηλό Βαθμό μαΖικοποίησης. Τα κυριότερα εργαπ

eVTCJxBnKL '

στις τάξεις

του κομμουνιστικού εργατικού κινήματος

κά αιτήμαω ήταν οικονομικής φύσης, κυρίως αυ

Ι;ήσεις σης αμοιΒές και μείωση του ωραρίου. Ταυ

τόχρονα, τα πρωτοΒάθμια καπνεργαηκά και ω δευ
τεροΒάθμια συνδικαλιστικά όργανα προώθησαν και

τός, οι υπηρεσίες πληροφοριών, καταδότες, παρα

θεσμικά αιτήματα, όπως η αναγνώριση αρμοδιοτή

κρατικοί σχηματισμοί. ΜεωΙ;ύ των άμεσων κατα

των σε αυτά, ένα αίτημα δηλαδή για συμμετοχή σης

σταλnκών μέτρων ήων η άσκηση φυσικής Βίας, η

αποφάσεις επάνω στην εργασία . Συνήθως οι εργο

τρομοκρατία, νομικής μορφής παρεμΒάσεις , δικα

δότες προέΒαλλαν αντίσωση σε αλλαγές του καθε

στικές διώΙ;εις, φυλακίσεις και εκτοπίσεις. Εμμεσα

στώτος και των όρων εργασίας. Τότε, η απεργία ήταν

μέτρα (αυτά που αντιστοιχούσαν στην πολπική

η συνηθέστερη μορφή προώθησης των διεκδικήσε

πλευρά της καταστολής και εΙ;υπηρετούσαν την

ων, σε συνδυασμό με διαδηλώσεις-πορείες και εκ

πρόθεση αυτή του κράτους) ήταν οι σχετικές νομο

στρατείες ενημέρωσης της κοινής γνώμης.

θεηκές διατάΙ;εις, ΟΙ κυΒερνηηκές μηχανορραφίες,

Σε ένα επόμενο στάδιο, κατά την εΙ;έλιΙ;η του συν

η εκλογική χειραγώγηση των λαϊκών στρωμάτων, η

δικαλιστικού κινήματος, επήλθε οργανωμένη ανη

πολπική δικτατορία. Αξ;iΖει να επισημανθεί όη η

παράθεση των ιδεολογικών ρευμάτων. Η προϊστο

διάκριση των διώΙ;εων κατά χρονικές περιόδους, α

ρία του προΒλήματος θα αναΖητηθεί μέσα στους

νάλογα με ης εναλλαγές Βασιλείας και δημοκρα

πρόδρομους φορείς του κινήματος της θεσσαλονί

τίας, καθώς και ΚOlνοΒουλευησμού και δικωτορίας,

κης, στην προϋπαρΙ;η τάσεων, συντηρητικής και ρι

αναιρείται από τη διαπίστωση ότι δεν διέφεραν πο

Ζοσπασηκής. Η σύγκρουση των ΡΙΖοσπασηκών με

λύ ΟΙ προθέσεις καταστολής και οι μέθοδοι εφαρ

ης μετριοπαθείς τάσεις οδήγησε σε διάσπαση των

μογής της.

εργατικών δυνάμεων της πόλης.

Δρόση και αντίδραση

Η υιοθέτηση της θέσης τού

1924 για

το Μακεδο

νικό (ενιαία και ανεΙ;άρτητη Μακεδονία και θρά

Η μελέτη των γεγονότων των σχεηκών με την έκ

κη), την οποία υπαγόρευσε στο ελληνικό κίνημα η

φραση της μαχηηκότητας των καπνεργατών έχει εν

Τρίτη Διεθνής, αποτέλεσε την πιο κρίσιμη καμπή.

διαφέρον, από την άποψη όη ένας αριθμός περι

Το σύνθημα για την ένωΙ;η της Ελλάδας σε μία

σωπκών, κατά το Ι;ετύλιγμα δυναμικών κινητοποι

Βαλκανική χωρίς σύνορα και χωρίς σΧέσεις εκμε

ήσεων, χαρακτηρίΖονων από την ύπαρΙ;η Βίας. Ση

τάλλευσης αποδείΧθηκε ανεδαφικό. Σε αυτό το ση

μειωτέον όη αρκετοί είχαν εΙ;οικείωση με την ο

μείο Βρίσκει εφαρμογή η προειδοποίηση του Καρλ

πλοφορία (αιχμηρά και τέμνονω όργανα -σουγιάς,

ΜαρΙ; προς τους απανταχού ουτοπιστές ότι, κατά την

φαλτσέτα, Ι;υράφι, σακοράφα- σπανιότερα πιστόλι),

ανάπωΙ;η της ωΙ;ικής πάλης, η προσπάθεια υπερ

ορισμένοι και με την οπλοχρησία. Ηταν αναμενόμε

νίκησης των κοινωνικών αντιθέσεων με φανωστι

νο, το «πολιησπκό» σΤOlχείο της Βίας, που εκδηλω

κούς τρόπους δεν έχει το παραμικρό πρακτικό νόη

νόων στην καθημερινή Ζωή, να Βρίσκει δίαυλο και

μα. Ηταν ένα σφάλμα, το οποίο στοίχισε στην οργά

στο κίνημα . «ΑΙ;ΙΟΠOlούνταν» το παραπάνω οπλο

νωση της θεσσαλονίκης τη διάσπασή της, με την α

στάσιο, μαΖί με άλλα αντικείμενα που μετατρέπο-

ποΧώρηση των παλαιών στελεΧών.

Αβραάμ
Μπεναρόγια.
Εκπρόσωπος του
εβραϊκού
προλεταριάτου
και ιδρυτής της

"Φεvτερασιόν»

•
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ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

Το σχέδιο του

Ernest Hebrard
για τη Θεσσαλονίκη
Του ΝΙΚΟΥ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
αναπληρωτή καθηγητή AρXΙτεKΤOVΙKής του ΑΠΘ

διεξ;οδική διερεύνηση ιης ανοικοδόμησης ιης θεσσα

λονίκης μειά ιην πυρκαγιά ισυ

1917 απέδειξ;ε όη ο

ανασχεδιασμός ιης αποιελεί ορόσημο σιην εξ;έλΙξ;η
ιης πόλης και στη διαμόρφωση της νεότερης ελλη

νικής πολεοδομίας'. Σιην προσέγγιση που θα επι
χειρηθεί εδώ η έμφαση δίνειαι σε μια θεώρηση της

πόλης ως αρΧιtεκισνικού αντικειμένου ισ οποίο
διαθέτει εσωιερική δομή και σχεηκή αυισνομία.

Αναλύειαι μόνον ο ανασχεδιασμός της κεντρικής

περιοχής, που περιλαμΒάνει ισ εμπορικό και ισ δι
οικητικό κέντρο, ισυς χώρους αναψυχής και γενι
κά ισ μνημειακό τμήμα ιης πόλης. Ωστ:όσο πρέπει

να σημειωθεί πως η εξ;ειδίκευση ισυ κέντρου στηρί
Ζειαι σισ ευρύιερο σχέδιο της θεσσαλονίκης, που
προσΒλέπει στη δυιική πλευρά ισ λιμάνι, ισ χον
δρεμπόριο, ιη Βιομηχανική συνοικία και ης εργα
ηκές κηπουπόλεις- στην αναισλική πλευρά ης α
στικές συνοΟΟες, που διαχωρizονται από το κέντρο

ιων μεταγενέσιερων μειασχημαησμών. Ο

με εκτειαμένους κήπους, και ιη νέα Πανεmστ:ημι

Εμπράρ «έθετε ως αρχή όπ σε κάθε

ούπολη. Για καθεμιά από ης παραπάνω περιοχές η

σχεδίου πόλης πρέπει να διατηρούνται σισν ίδιο τό

πρόιαση Εμπρόρ

είχε διαφορειική με

πο τα μεγάλα ρεύματα κυκλοφορίας, τόσο για να

ταχείριση:

(Hebrard)

προτεραιόιηια σιη «λειtουργικόιηια»

μη μεταΒάλλονΙαΙ ol εμπειρικές συνήθειες όσο

και ιην κυκλοφορία για ισ λιμάνι και ης αποθήκες,

και γιατί αυτές ΟΙ συνήθειες αντισΙOlχούν φυσικά

μεγάλα ορθολογικά οικοδομικά ιετράγωνα για τη

σε ανάγκες»".

Βιομηχανία, ελεύθερη διάιαξ;η ιων κησμάιων στα

Σισ νέο σχέδιο διατηρούνται ΟΙ καιευθύνσεις ιων

πρότυπα της κηπούπολης για ισν εργαηκό συνοικι

κυρίαρχων αξ;όνων παράλληλα με τη θάλασσα. Κύ

σμό, «πανταχόθεν ελεύθερα» κιίσμαια σε άνεισυς

ρια οδός παραμένει η Εγνατία, η «Λεωφόρος» των

κήπους για ιην ασηκή συνοικία ιων Εξ;οΧών.
Η πρόιαση ισυ Εμπράρ για ιην κεντρική περιο

ΒυΖανηνών, ο «Φαρδύς δρόμος» των νεοτέρων, που

BIaoxizEI την πόλη

και αποκιά ισ χαρακτήρα ασπ

χή ιης θεσσαλονίκης αποτελεί την τελική διαιύ

κής λεωφόρου με διακυμάνσεις ισυ πλάισυς της

πωση ενός συστήμαισς χαράξ;εων, που επικαλύπτει

που φτάνει ώς ια

ης προηγούμενες διαδοχικές φάσεις. Ο τόπος σισν

ευρύνσεις, πλαιείες και κανονικές δεντροσισιΧίες.

οποίο εφαρμόΖειαι είναι φυσικό γεωγραφικό δεδο
μένο. Επιπλέον, ισ αστικό έδαφος έχει διαμορφω

42

iBIO!; ο
tpononoinon

36

μ., αποτμήσεις ιων γωνιών, δι

Σης παράλληλες αρωρίες προστ:ίθειαι η οδός Ται
μισκή, που απέκτησε αρΥόιερα ιδιαίιερη σημασία.

θεί κατά ιη μακρά διάρκεια και είναι έργο ισυ πο

Το πρώισ σύστημα ιων παράλληλων προς ιη θά

λιησμού και της ισισρίας. Με αυτή την έννOlα, πα

λασσα διαδρόμων τέμνεται καθέιως από ένα δεύιερο

ρά ης διαδοχικές μειαπλάσεις, επιΒιώνει σε μεγά

σύστ:ημα δρόμων που έχουν διαφορεnκούς προορι

λο Βαθμό ο αρχικός ελληνlOπκός- ρωμαϊκός ορθο

σμούς και χαρακιήρες. Σισ κέντρο ως σύνθεσης

γωνικός κάναΒος και αποτελεί ισ υπόστρωμα όλων

ναι η μνημειακή «Λεωφόρος των Εθνών» -η σημε-
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Ανασχεδιασμός

ρινή ΑΡlOωιέλους, με διασιάσεΙς προσαρμοσμένες

κεντρικής περιοΧής προς ης αναωλικές ασπκές συ

του ιστορικού

σInν κλiμακα των πεΖών κω ιης μεσογειακής πολε

νOlκίες. ΟΙ διαγώνιες χαράξ,εις σωχεύουν κω σιην

κέντρου της

οδομiας. Σιη δυτική πλευρά ένα δίδυμο σύσιημα κά

ανάδειsη ορισμένων μνημείων. Χαρακτηρισπκή εί

Θεσσαλονίκης

θείων δρόμων με παραδοσιακό εμπορικό χαρακιήρα

νω η ακηνωτή διάιαsη δρόμων γύρω από τη Ροιό

μετά την

(ΒενΙΖέλου κω Ιωνος Δραγούμη) συνδέει ης lOωρι

νια και η σύνδεση της τελευιαίας με διαγώνιες προ

πυρκαγιά. Σχέδιο

κές αγορές (ΜπεΖεστέν, Λαδάδικα, νέες αγορές Μο

οππκές με την Αγία Σοφία κω ω Λευκό Πύργο .

του

διάνο κ . λπ . ). Σια αναωλικά , η οδός Αγiας Σοφίας,

Τα μοναδικά στοιχεία: πλατείες, μνημεία και

δρόμος με εμπορικό και μνημειακό χαρακτήρα ,

μνημειακές συνθέσεις

συνδέει την Αχειροποίηω με την Αγία Σοφία. Ακό

Τα μοναδΙΚά σωιχεία διαδραματiΖουν ιδιαίιερο

μη αναωλιι{ότερα, στη θέση ωυ αρχαίου Ιπποδρό

ρόλο στη δομή ωυ αστικού οργανισμού. Η ιδιαηε

μου, ένας αρχαιολογικός περίπαως συνδέει ω συ

ρότητά ωυς ια καθlOτά σημεiα αναφοράς, καθώς εκ

γκρόιημα ωυ Γαλερίου (Ροτόνια, Αψίδα, Ιππόδρο

φράΖουν την ανηληπτική εΙκόνα της πόλης κω

μος) με την παραλία κω ης μεγάλες αρτηρίες.

την αναπαράσιασή της στη συλλογική μνήμη. Ο ί

Ενα τρίω σύσιημα διαγώνιων δρόμων συμπλη

διος ο Εμπράρ σημειώνεΙ ότι στη Χάραξ,η ωυ νέου

ρώνει τη σύνθεση. ΟΙ διαδρομές αυτές αρθρώνουν

σχεδiου επηρεάστηκε σημαντικά από Inν παρουσiα

ω συνολικό σύστημα κω προορίΖονιαι γlQ τη δι

ωυ παρελθόνως. «Τα μνημεία, πολυάριθμα και πο

ευκόλυνση της κυκλοφορίας, την αποσυμφόρηση

λύ όμορφα, αναδεΙκνύονιαι δIαKΡΙίlKά . Ειδικές

των μεγάλων αρτηριών κω την άμεση σύνδεση των

διαδρομές, πλαιείες κω κήπω, που προορίΖονιαι

κομΒικών σημείων της πόλης . Τα δύο κύρια συ

να ια πλαισιώνουν κατάλληλα, θα ια

στήμαια διαγωνίων γεννώντω από ω σιαυροδρόμι

ΟΙ aVOlxτoi Χώροι και ια πάρκα αποτελούν ουσια

ωυ Βαρδάρη, κύριο σημείο εισόδου στην πόλη, κω

σnκή καινοτομία του νέου σχεδίου, σε μια πόλη

από την Αψίδα ωυ Γαλερίου κονιά σInν έξ,οδο της

Ernest
Hebrard

avaBeiSOUV».'

που κατά την ίελευιαία περίοδο της τουρκοκραιίας ~
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Η ιστορική έπαυλη
Αλλατίνη,

αρχιτεκτονικό

είχε διαμορφώσει στο κένΤρΟ ως πυκνοδομημένο
πολεοδομικό lOιό.

«σήμα κατατεθέν»

Η παραλlΩKή πλαιεία (ΑΡlOτοιέλους) έχει ορθο

της Θεσσαλονίκης

γωνικό σΧήμα, με ημικυκλική διαμόρφωση από
ιην πλευρά της λεωφόρου κω με άνοιγμα προς τη

θάλασσα σε μήκος πεΡlOσόιερο από

100 μ.

ΟΙ ανα

λογίες κω η δIάτα~η έχουν ως πρόιυπο ιην Ρί

azzetta ιης

Βενετίας 5, ενώ η «διεύθυνσή της καθο

ρίστηκε από ων επιθυμία να επιλεγεί μια προο
πηκή -κω ΠOlα προοπηκή, όΧΙ μνημειακή, δηλα
δή ανθρώπινη, αλλά σχεδόν υπερφυωκή: το όρος
Ολυμπος, η καΙOlκία των θεών»'. Στο κένφο ως ε

πρόκεπο να τοποθεωθεί έφιππος ανδριάνιας του
Μεγάλου Aλε~άνδρoυ καιά το πρόιυπο ιων .Βαωλι
κών πλαιειών σης πρωιεύουσες του ευρωπαϊκού
μπαρόκ. Τα κιίσμαια της πλαιείας κω ιης λεωφό

ρου έχουν σω .Βάση στοά με ΤO~OσΙOlXία, όπου δια
τάσσονιω ια καιασιήμαια· ακολουθούν φεις ισοϋ
ψείς όροφοι κω μία εσοχή με κιονοσΤΟΙΧία κω πυ
ραμιδοειδή εΠlOιέγαση.

Σύμφωνα με τον Λοϊέρ

(Loyer),

η αρχπεκτονική

ιης πλαιείας κω ως λεωφόρου είνω κλαωκή με
παΡΙσινή προέλευση, συγγενής προς ης προσόψεις

ιης οδού ΡΙ.βολί

(Rivoli)

κω των λεωφόρων του

Στη νέα μορφολογία της Θεσσαλονίκης
εηlκρατούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα τπς αστικής

πολυκατοικίας με εκλεκτικές αναφορές

Χάουσμαν

(Haussmann)'.

Κατά ω γνώμη του, η

«νεο.ΒυΖανηνή αρχπεκτονική

ιης θεσσαλονίκης

η επιλογή του «ενδό~oυ» .ΒυΖανnνού παρελθόντος
ως προτύπου αναφοράς συνδυάΖΕ1ω με μlΩ ενιυ

είνω μια .:ιρχπεκτονική προσόψεων με κλαωκί

πωωακή απώθηση της τοmκής μακεδονΙΚής αρχι

Ζουσες

τεκτονικής, που ιην εποχή της εφαρμογής τού σχε

α~oνIKότηιες κω μια εναλλαγή

πλήρων

κω κενών που δεν έχουν καμιά σΧέση με την πλα

δίου αποιελούσε Ζωνιανή παράδοση.

σηκότηια των .ΒυΖανηνών κω οθωμανικών εΠlOιε
γάσεων». ΟΙ ίδιοι
Εμπράρ

και

Ol

Ol

αρχπέκτονεr ΤΓ .

Ελληνες Αι

τ-rόλης -ο

ενΤρlκή μνημειακή σύνθεση σιο σΧέδιο

.,.ης Ζάχος και

της θεσσαλονίκης είνω η «πλατεία ιων

Κώστας Κιτσίκης- θεωρούν ης μορφές που ωοθε

πολπών»

τούν λπές, προσαρμοσμένες στην παράδοση, ~ΠIς

σημερινή μορφή (πλαιεία Δικασωρίων)

συνήθειες του ιόπου, στο χαρακιήρα ιης πόλης κω

σης κλιματολογικές συνθήκες". Μπορεί να υπο
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ελάΧΙσια

(place civique),
ανιαποκρίνεΊ:ω

της οποίας η
στην

αΡX~Kή

σύλληψη. Το σχέδlO προ.Βλέπει ένα συγκρότημα α

σωριχθεί όη σιη νέα μορφολογία της θεσσαλονί

~oνIKών αλληλοδιαδόχων πλατειών γύρω από ης

κης επικρατούν ια ευρωπαϊκά πρόιυπα ιης ασnκής

οποίες διαιάσσονιω ιο δημαρχείο, το διοικηιήριο,

πολυκαΙOlκίας με εκλεκnκές αναφορές. Ο «νεοΒυ

το δικασιήρlO,

Ζανnνός» διάκοσμος περιορίΖειω σε επιφανειακές

ρια, καθώς κω ια διαιηρούμενα μνημεία ιης Πανα

αποχρώσεις κω σχειίΖειαι με αρα.ΒίΖονια αΠOlκια

γίας Χαλκέων κω του

κά πρόιυπα. Ιδιαίιερο ενδιαφέρον παρουωάΖει ο

λη~η του κενφικού ά~oνα ο Εμπράρ πρόιεινε τη

συνδυασμός του ιοτοριομού με τα σύγχρονα δεδο

χρήση ιης γνώριμης για τη θεσσαλονίκη μορφής

μένα που αφορούν ιην ιυπολογία των κnσμάτων

του θριαμ.Βικού ιό~oυ.

Ol

αγορές κω άλλα δΙOlκηnκά κτί

Bey Hamami.

Για ιην από

κω ιην πρώτη για τον ελληνικό Χώρο συστημαnκή

Συνειδηιή είνω, χωρίς αμφι.Βολία, η «ανα.Βίωση»

εφαρμογή του οπλισμένου σκυροδέματος. Ανιίθεια,

του μοναδικού γαλεριανού συγκροτήματος ιης θεσ-

Ο πολεοδόμος
Ερνέστ Εμπρόρ,
δημιουργός των
σχεδίων της νέας
Θεσσαλονίκης

Το μητροπολιτικό
μέγαρο, γύρω

στα

1920

(Γ. Αναστασιόδης

-

Ε. Χεκίμογλου,
"Η διαδρομή
της μνήμης»,

φωτογραφική
συλλογή
Ν. Πολίτη)

σαλονίκης. ΣτηΡΙΖόμενος σω δεδομένα των δικών

τους σε πλατείες, που συνδέονωι με έναν

του ερευνών κω ανασκαφών, που αποδεικνύουν

δεντροφυτεμένο χώρο που τέμνει την Εγνατία.

unaiBplO

την ύπαρξ,η ενός ευρύωτου μνημειακού συγκροτή·

Η μεταχείριση των ΒυΖαντινών μνημείων προ

ματος που περιλαμΒάνει τη Ροτόνω, την πομπική

ΒληματiΖειιδιαίτερα τον αρχιτέκτονα, καθώς, σύμ

οδό που διέρχετω με στοές κω κιονοσΤOlχίες κάτω

φωνα με ης ανηλήψεις της εποχής,

από τη θριαμΒική Αψiδα του Γαλερίου, το ανάκτο

καωσκευές από εμφανή πλινθοδομή έχουν προς

ρο με το οκτάγωνο κω τον Ιππόδρομο, ο Εμπράρ

τον εξ,ωτερικό χώρο « έναν χαρακτήρα μονότονο κω

Ol

ΒυΖανηνές

προτείνει ένα αρχαlOλογlΚό πάρκο, όπου τα ευρή

φτωχό»". Τα ΒυΖανηνά κω οθωμανικά μνημεία δω·

μαω των ανασκαφών εντάσσονωι σε ένα συγκρό

τηρούσαν κατά τη μακρόχρονη Ζωή τους οργανική

τημα διαδρομών κω πλατειών. Η νέα αυτή σύνθεση

σΧέση με τον αστικό χώρο. Ενσωματωμένα διακρι,

τοποθετεί τη Ροτόνω στο κέντρο ευρύχωρης κυκλι

nκά στον πολεοδομικό ιστό, συχνά στο εσωτερικό

κής πλατείας όπου καταλήγουν ακηνωτοί δρόμOl,

περίκλειστων διαΤάξ,εων σε επαφή κω συνέχεια με

κατά το πρότυπο της παΡΙOlνής Αψίδας του θριάμ

ης γεnονικές κατασκευές, δεν ήων απομονωμένα

Βου. Μια ευρύχωρη σκιερή λεωφόρος κατέρχετω

από τη Ζωή της πόλης. Στο νέο σΧέδlO η ανημετώ

προς το σωυροδρόμι της Αψίδας του Γαλερίου. Κα

πισή τους οδηγεί στην αλλοίωση της ιστορικής τυ

τόπιν ο άξ,ονας σχηματίΖει την πλατεία του Ιππο

πολογίας. Η ισχυρή σΧέση ανάμεσα στους αρχnε

δρόμου που υποδηλώνει τη θέση του ρωμαϊκού αμ

κτονικούς τύπους κω στη μορφή της πόλης έχει χα

φιθεάτρου .

Για ω δύο σημαντικότερα ΒυΖανnνά μνημεία

θείο ΟΙ παραπάνω παρατηρήσεις φανερώνουν κω ω
όρω της πολnικής ανάδειξ,ης και απελευθέρωσης

που διασώΖονωι από την πυρκαγιά , την Αγία Σοφία

των

κω την Αχειροποίητο, το σΧέδιο Εμπράρ προΒλέ·

Εμπράρ. Η έλλειψη καωνόησης

πει την «απελευθέρωσή» τους κω την τοποθέτησή

νότηως του ασnκού χώρου κω ιδιαίτερα της σΧέσης ~

μνημεiων,

που

ακολουθεί

η

πρόωση

του

της ιστορικής ε
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των ΒυΖανnνών κω οθωμανικών μνημείων με τον
περιΒάλλοντα χώρο οδηγεί σε μια ιδιόμορφη ανπ
μετώπιση των μνημείων ως έργων τέχνης με την α
πελευθέρωση κω τη μουσειακή μεταχείρισή τους.

Παρά την ιστορικίΖουσα πρόσοψη των προτεινόμε
νων γεηονικών κηρίων, τα μνημεία στο σΧέδιο της
θεσσαλονίκης ανπμετωπίΖονται «ορθολογικά», με
τρόπο που είνω συγγενής προς το ανερΧόμενο, την

περίοδο που εκπονείται το σχέδlO, διεθνές μοντέρ
νο κίνημα.

Τα ελάσσονα στοιχεία: οικοδομικά τετράγωνα,
οικόπεδα και κτίσματα
Η συνολική εικόνα της νέας θεσσαλονίκης ε

ίΞ,αρτάται σε μεγάλο Βαθμό από την ιδιωπκή ανοι
κοδόμηση που ακολουθεί δεδομένους κανόνες. Αυ
τοί προκύπτουν από παραμέτρους του ρυμοτομικού
σχεδίου, όπως η μορφή των οικοδομικών τετραγώ

νων κω το σύστημα των οικοπέδων, καθώς κω από
την οικοδομική νομοθεσία ή τους ειδικούς κανονι
σμούς δόμησης. Τα «ελάσσονα» στοιχεία έχουν ιδι
αίτερη επίδραση στην αρχηΕκτονική της πόλης, ε

πειδή αφορούν το μεγάλο αριθμό των οικοδομών.
Στο σΧέδιο της θεσσαλονίκης ο ρόλος τους μελετή
θηκε προσεκπκά, αποτέλεσε ανηκείμενο ειδικής

Η «οικοδομική νομο8εσία» της Θεσσαλονίκης

σμό με «ει

επηρέασε την εξέλιξη του 8εσμlκού πλαισίου

δικές

της σύγχρονης ελληνικής πολεοδομίας

μικές

που

οικοδοδιατάίΞ,εις»

προσαρμόΖονται

στον προορισμό κάθε τμήματος της πόλης. Ο οικοδομικός

κανονισμός αποτελεί το γενικό πλαίσιο που
νομοθεσίαςΙΟ κω επηρέασε σημανπκά την είΞ,έλιίΞ,η

σε μια συνολική σκέψη των απλών ασπκών ΚΠ

πολεοδομίας)).

ρίων: «Μια τυπική εμφάνισις της αστικής οικίας εί

Το κτίριο, ως παράγοντας στον οργανισμό της πό

νω Ζήτημα χαρακτήρος διά μίαν πόλιν». Ο χαρα

λης, έχει καθορισμένο ρόλο. Ο Κ. Κησίκης, μέλος

κτήρας αυιός μπορεί να επιτευΧθεί όταν τεθούν με

της επηροπής ανοικοδόμησης, μελετά την «ΚΠΡlo

ρικές σταθερές Βάσεις που είΞ,ασφαλίΖουν ενιαίο

λογική άποψη» του νέου σχεδίου της θεσσαλονί

«πνεύμα» στα κτίρια κω τα συνδέουν σε αρμονικό

κης με Βάση τα πρότυπα της νέας επιστήμης «των

σύνολο, χωρίς να πεΡlOρίΖουν την «ατομικότητα»

σχεδίων πόλεων» από τη διδαΧή των Λ. Χόφμαν

(L.

του αρχηέκτονα.

Με

Συμπεράσματα

Hoffmann)
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είΞ,ασφαλίΖει την ενιαία εμφάνιση κω την υπακοή

του θεσμικού πλωσίου της σύγχρονης ελληνικής

κω ΤΖ. Στούμπεν

(J. Stubben).

διοραπκότητα ανπλαμΒάνεται την εκ προοιμίου α

Η απόπειρα ανάγνωσης του νεότερου σχεδίου της

ντίθεση των ιδιοκτητών γης «προς τους αναγκαίους

θεσσαλονίκης προσπάθησε να αναδείίΞ,ει τα διαφο

περιορισμούς κω κανονισμούς στη δόμηση»!2 κω

ρετικά συστήματα που συνυπάρχουν κω συνθέτουν

την αδυναμία ενός γενικού σχεδίου πόλης να ρυθ

τον αστικό Χώρο κω τη στενή αλληλείΞ,άρτησή τους.

μίσει την καλή κατασκευή, την υγιεινή διάταίΞ,η κω

Ετοι, από το αστικό κιίσμα μέσω ιων οικοδομικών

την καλωσθηηκή εμφάνιση των οικοδομών. Στην

κανονισμών συνδεόμαστε με το είΞ,ορθολογισμένο

«οικοδομική νομοθεσία» που προτείνει για τη θεσ

σύστημα ιων οικοπέδων. Η μορφή του ιελευταίου ε

σαλονίκη υπάρχουν διατάίΞ,εις που για πρώτη φορά

ίΞ,αριάται από το σχήμα ιων οικοδομικών ιετραγώ

στον ελληνικό χώρο προΒλέπουν την ωοθέτηση

νων κω το πλέγμα ιων διαδρομών. ΟΙ μνημειακές

τριών οικοδομικών συστημάτων -συνεχές (κλειστό),

συνθέσεις κω ια σημεία αναφοράς που προκύπτουν

μικτό και ανοιχτό (πανταΧόθεν ελεύθερο)- κω την

από ια μνημεία του παρελθόντος και τα νέα σημα

κλιμάκωση των συντελεοτών δόμησης σε συνδυα-

νnκά κιίσμαια διευκολύνουν τον προσανατολισμό

Παραπήγματα στο
ύστερο δείγμα μιας νεοκλαOlκής σχεδιασnκής πα

συνοικισμό

ράδοσης σε συνδυασμό με τον ορθολογισμό

που βρισκόταν

του

151,

200ύ ωΟΝα κω ης πρώιμες εφαρμογές ορισμένων

στην περιοχή των

αρχών του επερχόμενου μοντερνισμού.

οδών Αλ.
Παπαναστασίου,

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Κλεάνθους,

Το άρθρο 8ασίΖαω σε παλιότερη αναλυnκή δημοσίευση με

Παπάφη.

τίτλο «Η παρουσία ιου παρ ελθόντος κω ο ορθολογισμός σιο
σΧέδιο του Ε.

Hebrard

για την ανοικοδόμηση της

θεσσαλονίκης», Αρχπεκτονικά θέματα,

1.

24/1990

σ.

83-88.

1917 με

Αλ. Καραδήμου-Γερόλυμπου, Η ανοικοδόμηση της

θεσσαλονίκης μαά την πυρκαγιά ιου

1917:

2.

σκοπό τη

στέγαση μέρους

ένα ορόοημο

των Εβραίων

σων ισιορία της πόλης και σων ανάπωf,η της ελληνικής

πολεοδομίας, έκδοση Δiψου θεσσαλονίκης,

Ιδρύθηκε μετά
την πυρκαγιά του

αστέγων

1986.

Για μια γενικότερη προσέγγιση των συσταπκών

σιοιχείων ιου ασnκού ιοπίου σω θεσσαλονίκη, 8λ. Ν.
Καλογήρου, «Τα συσταnκά στοιχεία του ασnκού τοπίου στη

θεσοαλονίκη: Συνέχειες κω ασυνέχειες», θεσσαλονίκη,

κω

την

α

νnληπnκή
οργάνωση

του

σχεδίου που εντάσσε
ίαΙ στον ευρύτερο γεωγρα
φικό Χώρο. Η εκλεκnκή και πολύμορφη πωδεία του Εμπράρ επηρέπει
την ανασύνθεση σΤOlχείων της τοπικής γεωγραφίας

κω του παρελθόντος με ία ορθολογικά πρότυπα του
200ύ ωώνα.
Το σΧέδlO της πόλης όπως το ανnλαμΒάνετω ο

ΚΙθ' (1985), σ. 543-577.
3. Ρ. Lavedan, «L' oeuvre d' Ernest Hebrard en Grece, 1.
Salonique», Urbanisme, Μάιος 1933, σ. 151.
4. Ε. Hebrard, «La reconstruction de Salonique»,
Architecture XXXVI, Μάρπος 1927, σ. 99-100.
5. Ρ . Lavedan, «υη probleme d' urbanisme: La
reconstruction de Salonique» , Gazette des Beaux Arts,
Σεπτ. - Οκτ. 1921, ο. 245.
6. Ρ. Lavedan, «L' oeuvre d' Ε. Hebrard ... », op.cit., σ. 154.
7. F. Loyer, Architecture de la Crece contemporaine,
ΠαρίOl, διδακτορική διατριΒή, 1966, σ. 353.
8. Κ. Κπσίκης, Η κnριολογική άποψις του νέου σχεδίου ως
θεσσαλονίκης, Αθήνα, 1919, σ . 73.
9. Cl1. Diehl, Manuel d' art byzantin, Παρίσι, 1925, σ. 144.
10. Ν. 1394/1918 «Περί εφαρμογής του νέου axeaiou ως
πόλεως θεσσαλονίκης» και Ν. 2633/1921 «ilepi διαθέσεως
των εντός του νέου σχεδίου της καείσης εκτάσεως
θεσσαλονiκης περιλαμΒανομένων ακινήτων». Επίσης Β.
Διάταγμα της

8.5.1920

ll.

Κανονισμό του

πρωίαρχικού σχεδίου που αναδύείαΙ μέσα από τη
διάρκεια κω ης επ!fiιώσεις διαδρομών. Παράλλη
λα ενσωματώνονίαΙ πολλές από ης εμπειρίες του
ευρωπαϊκού νεοκλαOlκισμού κω της πολεοδομίας
του 190υ ωώνα. Αντίρροπο στοιχείο του σχεδίου
Εμπράρ είνω ο ορθολογισμός που εκφράΖείαΙ στο
προγραμμαηκό επίπεδο με την καωνομή των λει
τουργιών, τον εκσυγχρονισμό, την τεχνική υποδο

μή, τον ΚOlνωνικό ειΞ;οπλισμό και την υlOθέτηση
προχωρημένων θεσμικών μηχανισμών, όπως ο α

σηκός αναδασμός κω ol αναλυηκοί Olκοδομικοί
κω κηΡlOδομικοί κανονισμοi.

Το πολεοδομικό σΧέδιο του Εμπράρ αποτελεί το

παραλίας

σύμφωνα με τα

οικοδομής αυτών» και οων πρώω Γενικό Οικοδομικό

12.

είνω η αναfiίωση του ελληνισηκού κω ρωμαϊκού

η διαμόρφωση της

1923

«Περί σχεδίων πόλεων και συνοικισμών του κράτους κω

ριέχει μιαν ευρύτατη ποικιλία ετερογενών ιστών .

διασηκές αναφορές είνω ευδιάκρπα. Ο ένας πόλος

Η πλατεία
Αριστοτέλους και

Η εμπειρία της θεσσαλονίκης ενσωματώνεται σε δύο

Βασικά κανονισnκά εργαλεία: στο Ν. Διάταγμα του

Εμπράρ είνω ένα ενΟΠOlηnκό πλέγμα που εμπε
Δεν είνω απλά ένα κολάΖ. Τα πρότυπα κω ol σχε

«Περί εφαρμογής νέου σχεδίου

πόλεως θεσσαλονiκης».

σχέδια του

1929.

Κ. Κιιοίκης, ορ.

cit., σ . 2-3.

•

Hebrard

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Η εΒραϊκή
,
κοινοτητα της

Θεσσαλονίκης
Του ΜΜΠΕΡΤΟΥ ΝΑΡ
συγγραφέα

ένταf,η της εΒραϊκής κΟ!νόωτας στο ελληνικό κράτος ε

Πρόκεηω για μω νέα πολnική θέση των οιωνι

ΥκωνιάΖεται ήδη από ης πρώτες μέρες της απε

στών, που στην αρχή του πολέμου, ιρέφοντας αι

λευθέρωσης και ενισΧύετω με την πλήρη αποδοΧή

σθήματα ανnπάθειας απένανn στην τσαρική Ρωσiα,

των αηημάτων της από την κυΒέρνηση ΒενΙΖέλου

απέκλιναν προς ης κενιρικές αυτοκρατορiες. Η με

απαλλάσσοντω

ταστροφή όμως συντελεiται όταν Ο! τελευταiες υπο

για ιpia χρόνια από τη σιραηωηκή θητεiα, χωρiς ό

στηρiΖουν ων ακερωότητα της συμμάχου τους Οθω

μως να στερηθούν τα εκλογικά τους δικωώματα,

μανικής Αυτοκρατορίας, ενώ αντίθετα Ο! Αγγλογάλ

το

1914.

Συγκεκριμένα Ο!

διαωρεiται η

apyia

EBpaiO!

του ΣαΒΒάτου, έχουν ω δυνα

τότητα να κρατούν τα λογlOπκά τους ΒιΒλiα στη

anOIpaoizouv το διαμελισμό
1917 η κυΒέρνηση ΒενΙΖέλου

γαλλική ή σων lOπανοεΒραϊκή κω εlOάγουν ατε

Εf,ωτερικών NJΚόλαoυ Πολίτη τάσσεται υπέρ ως

λώς τα λαιρευηκά τους ανηκεiμενα.

iδρυσης ανεf,άρτητου εΒραϊκού κράτους σων Πα

Το

1917

λοιπόν ΟΙ ΕΒραiΟ! της θεσσαλoνiκης α

ριθμούν περiπου

70.000 ψυΧές,

ασκούν όλα τα επαγ

γέλματα κω κατέχουν δεσπόΖουσα θέση στο εμπό
Ρlo και στη

BIOllnxavia.

Διαωρούν πάνω από ιριά

ντα μεγάλες συναγωγές, δεκάδες

OXOMia,

της . Τον ΙούνlO του

διά του υπουργού

λωστίνη. Τέσσερις μήνες αργότερα 'ακολουθεi η
δήλωση Μπάλφουρ, που στη θεσσαλονiκη θα

yi-

νει δεκτή με εκδηλώσεις ενθουοιασμού, από ης ο

ποίες όμως απέχει η Φεντεραοιόν. Η ελληνική κυ
Βέρνηση αποδέχεται αίτημα για συγκρότηση λεγε

κούς συνοικισμούς Β. Χιρς κω Καλαμαριάς, μια α

ώνας ΕΒραίων της θεσσαλονίκης που, αφού εκπω

λυσiδα λαμπρών φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, εφημε

δευθεί από Ελληνες αf,ιωμαηκούς, θα ενταΧθεi στο

ρiδες, λέσχες κω σωματεία. Η ελληνική Βουλή, που

σιρατό του Αγγλου σιραωγού AλεVΜΠI που προε

αναδεiΧθηκε από ης εκλογές του

1915

κω έμεινε

λαύνει στην ΠαλαlOτίνη. Το σΧέδιο όμως αυτό δεν

στην Ioτopia ως «Βουλή των ΛαΖάρων», περιλαμΒά

θα υλΟΠOlηθεί επειδή μεσολάΒησε η συνθηκολό

νει στους κόλπους της πέντε

EBpaiou!;

που εκλέγο

γηση της Οθωμανικής Αυτοκρατορiας. Το

1919

συ

ντω με ων «Ηνωμένη Ανnπολiτευση». Το ψnφo

γκαλεiτω στη θεσσαλονiκη ΠανελλήνlO ΣιωνlOΠ

δέληο ως θεσσαλονiκης εiνω προϊόν της ετερό

κό Συνέδριο σ1Ο

κλητης σύμπραf,ης των Βαοιλικών με τους σοοιαλι

Ελληνικής Σιωνισηκής Ομοσπονδίας. Στους κόλ

στές, που τάσσονται υπέρ της ουδετερότητας. Οι Βου

πους όμως της εΒραϊκής κΟ!νότητας έχουν ήδη

λευτές Πέπο Μαλλόχ, Μοσέ Κοφινάς, Χαϊμ Κοέν,

μορφωθεί και κάΠOlα άλλα ιδεολογικά ρεύματα. ΟΙ

ΔαΒίδ Ματαλόν ανήκουν στο Λαϊκό Κόμμα του Δη

αφομOlωnκοi με επίκενιρο την Αλιάνς και τη «Λέ

μητρίου Γούναρη, ενώ ο Αλμπέρτος Koυρlέλ υπο

σχη των φίλων», που συγκενιρώνει κυρίως τα με

σωρiΖεται από τη σοοιαλlOηκή εργαηκή ομοσπον

γαλοασnκά στοιχεία, τάσσονται από την αρΧή υπέρ

Bia,

ως Αντάνι και σιηρίΖουν 10 κόμμα Φιλελευθέρων.

την πεΡlOσότερο γνωστή ως «Φεντεραοιόν».

Πάσχα του

1917.

onoio

αποφασίΖεται η ίδρυση της

Bla-

Σε συγκένιρωση στην κενιρική

Υπάρχει τέλος κω η σοοιαλlOηκή Φεντερασιόν, που

Εβραίος

συναγωγή Ταλμούδ Τορά αρκετοi ομιλητές, που

πρωτοστατεί στη σύγκληση Πανελλήνιας Σοοιαλl

λαχανοπώλης

πρόσκεινται στη οιωνlOηκή ιδεολογiα, εΠlOημαi

σηκής Συνδιάσκεψης τον Ιούλιο του

(φωτογραφία

νουν όη με την επικείμενη εκδiωf,η των Τούρκων

πτέμΒ ρω της

AugusIe Leon,
1913)

μαnκότητα για τα πεπρωμένα του εΒραϊκού λαού.

Πλανόδιος
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τους λαϊ

λοι

από ων Παλωστiνη διαμορφώνετω

llia νέα

πραγ

σων

onoia

iBIa!;

1918.

Το Σε

χρονιάς επηροπή σοοιαλlOτών,

μετέΧει κω ο ΑΒραάμ ΜπεναρόΥια,

παρουOlάΖεται στον ΒενΙΖέλο ο

onoio!;

αποδέχετω

--

τα αnήματά ωυς για λόγους ε~ωιεΡΙKής πολπικής.

πεδα ιης καμένης Ζώνης αντί

Ειοι σε δύο διαδοχικά συνέδρια σης

πένδυσε σε αγορές

και σης

21

ΟκιωΒρίου

4 ΝοεμΒρίου 1918, στα οποία η Φενιερασιόν

λης και στη

4 εκ.

δρχ., τ:α οποία ε

Olκοπέδων σ1Ο κέντρο της πό

BnPlOupyia νέων

λαϊκών συνOlκισμών

συμμειέχει ενεργά, αποφασίΖεται αρχικά η ίδρυση

για τ:n σιέγαση των πυροπαθών

ιης Γενικής Συνομοσπονδίας Εργαιών Ελλάδος και

Κάμπελ, Αγίας Παρασκευης, ΡεΖή Βαρδάρ).

σιη συνέχεια ωυ ΣοσιαλlOπκού Εργαηκού Κόμμα

Το 1920 η κυΒέρνηση ΒεVlΖέλου ψηφίΖει 10 νόμο
2456 «Περί Ισραηλιηκών Κοινοτήτων», που αναγνω
pizEl ης εΒραϊκές κοινότητες ως Ν.Π.Δ.Δ. και ρυθμί
ΖΕΙ τα ιης BlOiKnOll!; 1Ους. Σης Βουλευτικές εκλογές

ως Ελλάδος (ΚομμουνlOπκού).

Μ

εσημέρι ΣαΒΒάωυ ιης 5ης (18ης) Αυγού
σωυ

1917. Από τη Βορειοδυηκή πλευρά

ιης ίδιας χρονιάς εKλέγovιαι με 10 Λαϊκό Κόμμα οι

ΔαΒίδ Αλχανάαι, Πέπο Μαλλάχ και Ισαάκ Σιακή.

καγιά, που μέσα σε

1 εκ.

33 ώρες θα ερημώσει

Με 1Ον εκλογικό νόμο των εκλογών ιης 16.12.1923τί

ι.μ. δομημένης έκτασης σω 1Οωρι

θετ:αι για πρώιη φορά 10 θέμα 1Ου ιδιαίιερου εκλογι

μένουν άσιεγοι περίπου

από 1Ους

Καραγάτς,

ιης πόλης θα ~εKινήσει η μεγάλη πυρ

κό κένιρο ιης πόλης. Καιασιρέφονιαι

. και

(151, 6,

onoiou!;

οι

53.737

75.000

9.500

σπίηα

θεσσαλονικείς,

είναι ΕΒραίοι. «Η 10-

κού συλλόγου για 1Ους ΕΒραίους της θεσσαλοviκης.
Η

aVIiBpaon

της εΒραϊκής κοινότητας εκδηλώνεται

με αποχή από ης εκλογές αυτές. Ο χωριστός εκλογι

ραηλιηκή ΚOlνόιης υπήρ~ε η μάλλον δοκιμασθεί

κός σύλλογος ίσχυσε μέχρι ης

σα, ιόσον από απόψεως 1Ου αριθμού ιων πυροπαθών

κλογοδικείο 1Ον χαρακιήρισε ανησυvιαyμαιικό. Avιι

μελών ιης, όσον και από ιης απόψεως ιων υλικών

δράσεις προκάλεσε επiσης και η καθιέρωση της υπο

Ζημιών», επιβεΒαιώνει στ:nν έκθεσή 1Ου ο γ.γ. ιης

χρεωτικής

rEVlKll!;

Διοίκησης Μακεδονίας και προϊσιάμενος

ιης διεύθυνσης θυμάιων τ:nς πυρκαγιάς Aλέf;. Α.
Πάλλn~. Οι Ζημιές ~επερνoύν τα

apyia!; ιης Κυριακής 10 1923.
nepioBo!; 1917-1924

Σ1Ο εσωτερικό της ΚOlνόιητ:ας η

συμπiπιει με την παρουσία 1Ου ΙακώΒ Kαzέ~ στην
προεδρία ιης. Κυρίαρχη όμως είναι και η παρουσία

γκα. Καιασιρέφονιαι σχεδόν όλες οι συναγωγές, τα

1Ου αρχιραΒίνου ΙακώΒ Μείρ που ανέλαΒε τα καθή

σχολεία, οι ΒιΒλιοθήκες,

κοντά 1Ου 10

εγκατασιάσεις ιων

KOl-

1907 και αποΧώρησε 10 1920. Τον διαδέ
1923.

νοηκών υπηρεOlών με 10 αρχείο ωυς, ια ενιευκιή

Xτ:nKε ο Μπενσιόν ΟυΖιέλ, που αποσύρθηκε 10

ρια όλων ιων συλλόγων και των φιλανθρωπικών ορ

Μετά την αποχώρησή 1Ου, BlOpiZεIQl ως 1Oπoτ:nρηιής

γανώσεων. Από διάφορες πηγές μαθαίνουμε για τη

αρχιραΒίνος ο Εμμανουέλ Μπρούδο, που διατηρεί

μέριμνα που εκδηλώθηκε από ης ελληνικές αρχές,

10 αξ;ίωμα μέχρι 10 θάνατό 1Ου σης

ης υπηρεσίες της Αντάντ και 1Ον ανά 1Ον κόσμο ε

Το χρονικό διάστ:nμα

1917-1924

22.12.1925.
είναι μια μεταΒα

Βραϊσμό . Η ελληνική κυΒέρνηση ενέκρινε Π1Οτώ

ηκή περίοδος όΧΙ μόνο για την εΒραϊκή κοινότηια

σεις

δρχ. Ο σιρατ:nγός Σαράlγ πρόσφερε εκ μέ

αλλά για ολόκληρη την πόλη, που αποΒάλλει ορι

ρους της γαλλικής κυΒέρνησης

σηκά ιην παλιά φυσιογνωμία της. Μέσα σε αυτές ης

σιην εΒραϊκή ΚOlνότ:nτα,

100.000 φράγκα
ενώ ποσόν 626.600 δρχ. συ

κατ:αλυηκές μεταΒολές οι ΕΒραίοι ιης θεσσαλονi

1 εκ .

γκενιρώθηκε

από

εράνους

υπέρ

αστέγων

κης, σάρκα από τη σάρκα της πόλης, με 10 νευραλγι

ΕΒραίων στ:nν Ελλάδα και σ1Ο ε~ωιεΡΙKό. Η εΒραϊ

κό ρόλο 1Ους στ:nν οικονομική, ΚOlνωνική, πολΗική

κή κοινόιητα εισέπρα~ε επίσης

των

40.000

Θεσσαλονίκης

(1920-1923)

όταν 10 ε

χρυσά φρά

Ol

7 εκ.

23.5.1933,

Μπενσιόν Ουζιέλ,
αρχιραβίνος

φράγκα από

και πολιπσμική Ζωή ιης, εντάσσovται σιη νέα πραΥ

αΠΟΖημιώσεις ασφαλισηκών εταιρειών. Διατέθηκαν

ματικότ:nτ:α ως αναπόσπασ1Ο μέρος 1Ου ελληνικού λα

παραπήγματα για την πρόχειρη εγκατάσταση εκα1Ο

ού. Από την άλλη πλευρά η ειρηνική προσπάθεια

Εβραίος της

ντάδων οικογενειών στα προάσηα και λεnούργησαν

1Ου ελληνικού κρά1Ους για την ολοκληρωηκή ψυχι

Θεσσαλονίκης και

κένιρα διανομής τΡοφiμων. Παρ' όλ' αυτά 10 χειμώ

κή αφομοiωση 1Ου εΒραϊκού σ1Οιχείου θα συνεχισιεί

άνδρες των

να που ακολούθησε

πέθαναν από ης

και σης επόμενες δεκαειίες, θεμελιωμένη σε αρΧές

συμμαχικών

κακουΧίες . Χιλιάδες άλλOl μετανάστευσαν εγκατα

που επιΒεΒαιώνουν ιην ακαιάλυτ:n αλήθεια των δε

στρατευμάτων με

λείποντας τ:nν από αιώνων «Μηιέρα εν Ισραήλ».

σμών που τ:αυτίΖουν απόλυια 1Ου Ελληνες ΧΡlOηα

φόντα τη

νούς ορθοδόξ;ους με 1Ους Ελληνες

Θεσσαλονίκη

κοινή και μόνη έVVOlα:

(Εβραϊκό Μουσείο

1.569 ΕΒραίOl

Η κυΒέρνηση ΒενΙΖέλου με 10 νόμο

1394/18 απο

φασίΖει 1Ον πλήρη επανασχεδιασμό τ:nς θεσσαλονί
κης. Οπως ανέφερε ο ΒενΙΖέλος από 10 Βήμα της

Βουλής, εΒραϊκές οργανώσεις ιης Αγγλίας και ιης
Γαλλίας, εκπρόσωπOl των οποίων ενημερώθηκαν α
πό 1Ον ίδιο 1Ον πρωθυπουργό, καθώς και ΕΒραίOl

διανοούμενOl και 10 μεγαλύτερο μέρος του εΒραϊκού
Τύπου της θεσσαλονiκης, υποσιήριξ;αν τα μέτρα
του επανασχεδιασμού, που εμπνευσιής ωυς υπήρξ;ε

ο Aλέf;ανδρo~ Παπαναστασίου. Η εΒραϊκή κοινό
ιητ:α εκποίησε 1Ους ιiτλους τ:nς από τ:α παλιά Olκό-

EBpaiou!; υπό την
«Ελληνες».
•

Ελλάδος)

.~-=--~~~~~~~---------------------------------------------------------~

Γ

Ε

Ν

Ι

Κ

ΗΥραφια

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Γ.,

ρελειήραια

Η eeaaMoviκn ιωv εφnΡεΡitJωv,

θεσσαλονίκη

Εκφραση/UηίνersίtΥ

ΚΑΚΚΑΒΟΣΛ.,

Press,

θεσσαλονίκη

Studio

1966-1991,

ΤΟΜΑΝΑΣ Κ,

ΟΙ rafJέΡvες

rnc παλ1άς

eeaaMoviκnc, ΕΕ;άνιας, Αθήνα

Η Maκeδovia καιά

1994.

Βάνιας,

1991.

mv

ιελευιαiαv

1991.

Α vεξάvrλnιn πόλn, eeaaMoviκn

reaaapaκovιaeriav και ια ε8VlΚά

ΦΟΥΝΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ,

1917-1974, Εκφραση/UηίνersίtΥ
Studio Press, θεσσαλονίκη 1996.

nΡώv 6lΚαιώραια, oplλia

Epyaaia

Υεvορέvn

eeaaMoviκn

ev ιω ev eeaaMoviκn

και εpyαΙlΚό

Kivnpa arn
(1908-1936), Αθήνα

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,

avvελ8όvιι aυvε6Ρiω ε8VlΚώv

1998.

Η eeaaMoviκn αrα

6lΚαiωv

mv 28nv Οκιω13Ρiου 1945,
θεσσαλονίκη 1946.

ΧΕΚΙΜΟΓΛΟΥ Ε.,

ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΏΝ

1936.

ΕΡΕΥΝΏΝ,

πpό13λnpα

Η αOOlαλlOΙlΚή ΟΡΥάvωan

θεσσαλονίκη

«ΦεvιεραOlόv» eeaaMoviκnc

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ν.,

1909-1918, Znmpara ΥύΡω από m
6pάan mc, Σύγχρονη Εποχή,
Αθήνα 1989.

ΔΟΥοrεXVlΚά 131l3λiα και

1430, 1821 κα1
1912-1918, θεσσαλονίκη 1947.
Iαropia mc eeaaMoviκnc 316
π.χ.-1983, θεσσαλονίκη 1983.
ΔΡΟΓΙΔΗΣΔ.,

eeaaMoviκn

ια

1897-1997,

rελευrαiα εκαιό XPόV1Q

mc

vεώrεΡnς πολπιαrlΚής

ΠΡωιεύοvaας

mc Eυpώπnς,
University Studio Press,
θεσσαλονίκη 1996.
Η eeaaMoviκn αrα XPόV1Q

1912,

Αφοί ΚυΡlOκίδη,

θεσσαλονίκη

1988.

mc χωΡο8έmanς,
1987.

πεp106lΚά που ιυπώ8nκαv

Opoaπov6ia eeaaMoviκnc
(ΦεvιεpaOlόv) και

-AαrlΚό ελλnVlΚό aπirl

Η ΣoOlMlαrlΚή EpyαιlΚή

1875-

1906-

Οψε1ς λεπουΡΥiας και ιο

am
(1850-1950),
θεσσαλονiκη 1980.
Το pεpπέιlΚo και n eeaaMoviκn,
Ενιευκιήριο, θεσσαλονίκη 1999.

ΛΙΑΚΟΣ Α.,

ΕΝΕΠΕΚΙΔΗΣ Π. ,

ΤράπεΖες κα1 eeaaMoviκn

n

EoOlMlαrlΚή

eeaaMoviκn

Νεολaiα, Τα KαιααrαΙlΚά ιους,

eeaaMoviκnc

Παραιηρηιής, θεσσαλονίκη

rnc έκ8εanς,

1985.

(){JnΥός

1880-1912,

Λαογραφικό

ΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας,

ΠΑΝΑΓΙΏΤΟΠΟΥΛΟΥ θ.,

θεσσαλονίκη

epnaκevrlΚή ApxlreKrovlΚή αrn

-Η eeaaMoviκn ρειά ιο

eeaaMoviκn καιά

1αroplΚή rΟΠΟΥpaφiα

mv rελευraiα
rnc TOvpKoKpariac (18391912), eκκλnaiec - aυvαΥωΥές [Ζαριά, θεσσαλονίκη 1989.

Πρακπκά Συμποσίου,

ΡaκεδοVlΚώv πόλεωv,

ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν.,

-Η eeaaMoviκn ιου

ΒιΒλlOπωλείον ιης « Εσιίας » ,

eeaaMoviκn

θεσσαλονίκη

Μ. Μόλχο, θεσσαλονίκη

eeaaMoviκn κα1 Maκeδovia

Avσrplaκoi

1798-1912: reppavoi,

και ΓάλλOl πολΠlΚοi, 6mλωΡάrες
κα1 λόΥ10l αφnΥούvιαι Υ1α

m

Ζωή

rnv Kivnan, mv πoλπlΚή
ιους 8εapούς, κα{}ώς και mv

και

και

1982.

φάan

1900-1917,

θεσσαλονίκη,

1-3

1912,

ΝοεμΒρίου

θεσσαλονiκη

1986.

1912 pέaα

από ια αχέδ1α

1981.

KapafJia, Δήμος θεσσαλονίκης,
θεσσαλονίκη 1991.
--eeaaMoviκn 1912-1940,
B10pnxavia και πόλn, ΠολΠlOπκό

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Γ.,

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΒΡΑϊΣΜΟΥ,

Η Ζωή rωv θεaaαλΟVlΚέωv πριv

ΟΙ

και ρειά ιο

1912, ΔαOypαφlΚά -

mc

θάλειας ΦλωΡά

ή& - έB1pa, Διόσκουροι ,

Τεχνολογικό Ιδρυμα ΕΤΒΑ,

(θεσσαλονίκη)

θεσσαλονίκη

1984.

1985,

Δήμος θεσσαλονίκης,

Εκδόσεις

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

E13paiOl arov ελλnVlΚό Χώρο,
ΖnrήΡαια laropiac am paκpά
61άρκεια, ΣυμπόσlO Ισωρίας (1991,

1986.

1989.

--eeaaMoviκn και

θεσσαλονίκη)
ΓαΒριιιλίδης, Αθήνα

1995.

E8vlΚή ΤΡάπεza

- έκ8εan

ΖΑΦΕΙΡΗΣ Χ .,

1αrΟΡlΚώv rεΚΡnΡiωv

Ev eeaaMoviκn 19001960, ΕΕ;άνως, Αθήνα
1994.

ΤράπεΖα, θεσσαλονίκη

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν.,

--eeaaMoviκn

Ο ΕλευΒέΡ10ς ΒεVlZέλος

Η πόλn ιωv Ε13Ραiωv και

am eeaaMoviκn, ιο
Kivnpa mc ε8vlΚής
άρυvας arn eeaaMoviκn

Εκάιη, Αθήνα

(1923-1940),

Εθνική

1989.

1850-1918,
n

αφύπvιan ιωv Βaλκαviωv,

1994.

-Ο ΕλευΒέΡΙ0ς ΒεVlZέλος

αro ιarΟΡlΚό ιου HλaiOlO,

αrn θεαααλoviκn,

Κυριακίδης , θεσσαλονίκη

πpoαωpIVΉ κυ13έΡvnan

n

1997.

1916-1917, Εθνική

ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ Τ.,

ιης Ελλάδος , Πολιπσnκό

Η πεΖΟΥpaφiα

Κέντρο Βορείου Ελλάδος ,

eeaaaλoviκnc

50

mc
1912-1983,

θεσσαλονίκη

ΤράπεΖα

1994.

