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Πρόλογος 
 

 

 
Η πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης του  Αυγούστου 1917 αποτελεί 

ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της νεότερης ιστορίας της 
πόλης, αλλά και της Ελλάδας. 
 

 Η πυρκαγιά αυτή δεν ήταν η μόνη που δοκίμασε την νύμφη του 
Βορρά, αλλά στην ουσία  ήταν η πρώτη που προξένησε τόσες 

σοβαρές καταστροφές. 
 
Μέχρι την πυρκαγιά του 1917, η Θεσσαλονίκη δεν διέθετε 

οργανωμένη Πυροσβεστική Υπηρεσία. Οι ανάγκες πυρόσβεσης 
καλύπτονταν από μικρές ανεκπαίδευτες ομάδες, αχθοφόρων και 
οικοδόμων, που διατηρούσαν οι ασφαλιστικές εταιρίες, 

εξοπλισμένες με πολύ πρωτόγονα μέσα, και δυνατότητα να 
σβήσουν την πυρκαγιά σε ένα μόνο κτίριο. Η αδιαφορία των 

κατοίκων και των γειτόνων κατέστησε αδύνατη την κατάσβεση σε 
αρχικό στάδιο. Η μόνη ελπίδα για τη Θεσσαλονίκη ήταν η 
επέμβαση των συμμαχικών δυνάμεων. 

 
Oι πρώτες προσπάθειες κατάσβεσης, απέτυχαν λόγω έλλειψης 
νερού. Λίγο αργότερα, ένα γαλλικό τμήμα ανατίναξε με 

δυναμίτιδα τρία σπίτια δίπλα από το διοικητήριο, με σκοπό να 
δημιουργήσει ζώνη ασφαλείας, περιορίζοντας το ύψος και την 

ποσότητα της καύσιμης ύλης. Όμως μετά την ανατίναξη 
αποχώρησε καθώς δημιουργήθηκαν νέες εστίες φωτιάς από το 
δίκτυο φωταερίου, ενώ ούτε η Εγνατία οδός αναχαίτισε την 

εξάπλωση της πυρκαγιάς προς τη θάλασσα. 
 

Ο Αντιπρόσωπος της Κυβέρνησης Περικλής Αργυρόπουλος και 
τα στελέχη του, μάταια αγωνίζονταν να κινητοποιήσουν τις 
Συμμαχικές Δυνάμεις. Ο επικεφαλής των συμμαχικών δυνάμεων 

στρατηγός Σαράιγ επισκέφθηκε για λίγη ώρα την περιοχή του 
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Διοικητηρίου, αλλά δεν επέστρεψε στον τόπο της πυρκαγιάς 

μέχρι την κατάσβεσή της. Οι συμμαχικές δυνάμεις αρνήθηκαν 
να διακόψουν την υδροδότηση των στρατοπέδων και των 
νοσοκομείων τους, ώστε να εξοικονομηθεί νερό για την 

πυρόσβεση. Η δράση των Γάλλων στρατιωτών δεν ήταν η 
αναμενόμενη. Αντί να βοηθήσουν στην πυρόσβεση και την 

περίθαλψη των πυροπαθών, πολλοί προέβησαν σε λεηλασίες 
καταστημάτων και οικιών. Ο στρατηγός Σαράιγ διέταξε τον 
τουφεκισμό δύο στρατιωτών του.  

 
Αντίθετα, οι Βρετανοί στρατιώτες βοήθησαν με τη μεταφορά 
περιουσιών και πυροπαθών με στρατιωτικά φορτηγά προς 

καταυλισμούς για πρόσφυγες. Το απόγευμα της 19ης Αυγούστου 
δύο Βρετανικά πυροσβεστικά οχήματα, τύπου Land Rover, που 

διέθεσε το Αγγλικό στρατηγείο, κατόρθωσαν να σταματήσουν την 
πυρκαγιά στην Ανατολική πλευρά της πόλης, κοντά στο Λευκό 
Πύργο.1 

 
Οι φλόγες μετέτρεψαν σε ερείπια 9.500 κτίσματα, αφήνοντας 

άστεγους πάνω από 70.000 ανθρώπους. Επίσης, καταστράφηκαν 
4.096 από τα 7.695 καταστήματα, αφήνοντας ανέργους το 70% 
των εργαζομένων. Παρά τις μεγάλες καταστροφές και τις χιλιάδες 

των πληγέντων, κανένας κάτοικος της πόλης δεν έχασε τη ζωή 
του. Το ύψος των υλικών ζημιών υπολογίστηκε σε 8.000.000 
χρυσές λίρες. 

 
Λίγες μόνο ημέρες μετά την καταστροφή η κυβέρνηση Βενιζέλου 

ίδρυσε τη  Διεθνής Επιτροπή Νέου Σχεδίου Θεσσαλονίκης με 
πρόεδρο τον Ερνέστο Εμπράρ, για την εκπόνηση ρυμοτομικού 
σχεδίου,  για την ανοικοδόμηση της νέας πόλης. 

Η πόλη  αναγεννήθηκε από την τέφρα της, χωρίς το σχέδιο 
Εμπράρ να εφαρμοστεί πλήρως, αλλά και πάλι το τελικό 

                                                           
1http://www.fireservice.gr/pyr/site/home/Front+Page/spot+news/fotia_1917*.csp;jsessioni

d=0a5a5afa30d6ed626b8b44ff478ab9bea1af267be91c.e38LaNiOa3yTb40QbNmTc3yLc3z0n
6jAmljGr5XDqQLvpAe 
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αποτέλεσμα ήταν σαφώς καλύτερο από την προ της πυρκαγιά 

κατάσταση, δίνοντάς της σύγχρονη ρυμοτομία και όψη, μα 
αποσπώντας την απόλυτα από το ιστορικό παρελθόν της.2 
 

Φέτος 100 χρόνια μετά, παρουσιάζουμε ένα μικρό αφιέρωμα στη 
μεγάλη αυτή πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης, θέλοντας να 

αναδείξουμε το πόσο σημαντικό αποτελεί η πυροπροστασία της 
χώρας και πόσο σημαντικό είναι για την γενικότερη 
πολιτικοκοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας η 

αποτελεσματική διαχείριση των κρίσεων  πολιτικής προστασίας. 
 
Η επένδυση στις δομές ασφάλειας, αποτελούν την πλέον σοβαρή 

επένδυση κάθε σοβαρού κράτους που ενδιαφέρεται για την 
ομαλή πορεία της ίδιας υπόστασής του και σαφώς της ευμάρειας 

και επιβίωσης του λαού του. 
 
Πάντα η ιστορία στέλνει σημαντικά μηνύματα προς τους 

σύγχρονους, οι οποίοι αρκεί να τα αναγνώσουν, να τα 
κατανοήσουν και να τα αξιοποιήσουν μην επαναλαμβάνοντας τα 

ίδια λάθη. 
 
                                            Ιωάννης Σταμούλης 

                                            Πρόεδρος Δ.Σ.ΕΑΠΣ 
                                            
 
Το εξώφυλλο αποτελεί σύνθεση του πίνακα του WilliamT.Wood «Salonika, thw Great Fire 2017 
και στιγμιότυπων από το σπάνιο κινηματογραφικό ντοκουμέντο του σέρβικου στρατού. 

 

 
 

                                                           
2 https://kozanimedia.gr/2013/08/06/η-καταστροφή-που-άλλαξε-το-πρόσωπο-της/#.WdChZFu0M2x 

 

https://kozanimedia.gr/2013/08/06/η-καταστροφή-που-άλλαξε-το-πρόσωπο-της/#.WdChZFu0M2x
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Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΗΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                     
ΤΟΥ 1917 

 

 
Εικόνα της πόλης λίγο πριν την πυρκαγιά | Η πυρκαγιά | συλ.R. Viollet - 

22 Χ 10 - 1917 | 3 

 

 

Η Θεσσαλονίκη, στη μακραίωνη  διαδρομή της στην ιστορία, 

δοκιμάστηκε από την καταστροφική μανία της πυρκαγιάς. 
 
Η πρώτη  ιστορικά αναφερόμενη πυρκαγιά που έπληξε την πόλη, 

έγινε το 629 επί Ηρακλείου  όπου και σοβαρές ζημιές 
σημειώθηκαν και στο Ναό του Αγίου Δημητρίου. 

                                                           
3https://culture.thessaloniki.gr/fotografies/%CF%80%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B1%
CE%B3%CE%B9%CE%AC/#! 
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Το 1430 η Θεσσαλονίκη καταλαμβάνεται  από τους Τούρκους 
υπό τον Μουράτ Β΄ και παραδίδεται στις φλόγες. 
 

Στο πέρασμα του χρόνου η πόλη θα ξαναδοκιμάσει πολλές φορές 
τον πύρινο όλεθρο, το 1545, το 1587,το 1620, το 1625, το 1840, 

το 1869. 
 

Στις 4 Σεπτεμβρίου του 1890, σημειώνεται μια ιδιαίτερα μεγάλη 
πυρκαγιά που καταστρέφει γύρω στα δύο χιλιάδες κτίρια, καθώς 
και τον Ιερό Ναό του Γρηγορίου Παλαμά, ενώ στον Ιερό Ναό της 

Αγίας Σοφίας σημειώνονται μεγάλες ζημιές, καθώς 
καταστρέφονται ανυπολόγιστης αξίας, κειμήλια και  εικόνες. 

 
Η πύρινη δοκιμασία θα απλωθεί στην πόλη ξανά το 1896, το 
1899 και το 1910.4 

 
Η Θεσσαλονίκη μετά την απελευθέρωσή της το 1912  και την 
ένταξή της στον ελληνικό εθνικό κορμό, ξεκινάει την προσπάθεια 

για την ανάπτυξή της. 

 
Χαρακτηριστική είναι η περιγραφή της πόλης από τον Γάλλο 

βυζαντινολόγο  Κάρολο Ντιλ (Charles Diehl), που επέδειξε 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα μνημεία της Θεσσαλονίκης, σε έναν 
εικονογραφημένο οδηγό της πόλης, ο οποίος κυκλοφόρησε στο 

Παρίσι το 1920, και όπου παραθέτει με όμορφο και παραστατικό 
τρόπο μία εικόνα της πόλης πριν από τη μεγάλη πυρκαγιά του 

1917:  
 
«από τις πιο μαγευτικές και γραφικές πόλεις με έντονο 

ανατολίτικο χαρακτήρα. Ψηλά οδοντωτά κάστρα περικύκλωναν 
τη χτισμένη αμφιθεατρικά πόλη, που τη στεφάνωναν οι τρούλοι 

των βυζαντινών εκκλησιών και οι κατακόρυφοι λευκοί μιναρέδες 
των τουρκικών τζαμιών.  

                                                           
4Η πυροπροστασία στην Ελλάδα 1821-1930.Ι.Σταμούλης-Αθήνα 2007 
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Με τον κύριο “φαρδύ” δρόμο της πόλης (σημερινή οδός 
Εγνατίας), που ξεκινούσε από τον Βαρδάρη με κατεύθυνση 
παράλληλη προς τη θάλασσα, διασταυρωνόταν ένα πολυσύνθετο 

δίκτυο δρομίσκων, που άλλοι σκαρφαλώναν στο λόφο (Άνω πόλη) 
και άλλοι διακλαδίζονταν μέσα στον εμπορικό τομέα με το 

πλήθος των καταστημάτων, όπου τα πολύχρωμα εκθέματα έδιναν 
μια υπέροχη εικόνα. 
 

 Κτίρια παλιά με ξύλινες προσόψεις και περιφράγματα ή 
καφασωτά διάτρητα “έκαναν να ζουν τα μακρινά ενθύμια και η 
πανάρχαια χάρη του Ισλάμ.»5 

 

.  

 

Η όμορφη  αυτή εικόνα καταστράφηκε από την μεγάλη και 
καταστρεπτική πυρκαγιά, το μεσημέρι της  5ης  Αυγούστου του 

1917. 
 

 

                                                           
5http://www.pemptousia.gr/2017/08/pos-vrike-i-megali-pirkagia-tou-1917-ti-
thessaloniki/ 
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Η μεγάλη καταστρεπτική πυρκαγιά. 
 

 
Όψη της φλεγόμενης πόλης. | Η πυρκαγιά | συλ. R. Viollet - 24 Χ 186 

 

 
Η δυτική Θεσσαλονίκη καίγεται 

1917, Θεσσαλονίκη, αρχείο Γ. Μέγα7 

 

                                                           
6https://culture.thessaloniki.gr/fotografies/%CF%80%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B1%
CE%B3%CE%B9%CE%AC/#! 
7http://www.imma.edu.gr/macher/hm/hm_main.php?el/C3.1.3.html 
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Οι  μαρτυρίες δεικνύουν  ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από το 

βουλγάρικο Συνοικισμό (κοντά στην πλατεία Βαρδαρίου) από 
μια ξύλινη παράγκα «τσατμά» όταν η ηλικιωμένη ένοικός του, 
προσπάθησε να χρησιμοποιήσει το μαγκάλι προκειμένου να 

ετοιμάσει το φαγητό της και συγκεκριμένα στην οδό Ολυμπιάδος 
3, στην αρχή της οδού Αγίου Δημητρίου, στη συνοικία "Μεβλανέ" 

(Μεβλιχανέ).8 
 

 
 

Η κρήνη Χορχόρ-σου στη συμβολή των οδών Κασσάνδρου και Ολυμπιάδος. 
Από το σπίτι της φωτογραφίας ξεκίνησε η πυρκαγιά του 1917. Οι δύο 

γυναίκες που έμεναν στο σπίτι πέρασαν από δίκη κατηγορούμενες για 

εμπρησμό και αθωώθηκαν από το Πλημμελειοδικείο.9 

 
 

 

                                                           
8ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1900 – 1917’, Νίκος Μουτσόπουλος ,Εκδόσεις Μ. ΜΟΛΧΟ, 1981 
9 https://tetysolou.wordpress.com/2016/09/14/%CE%B7-
%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7-
%CF%80%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AC-

%CF%84%CE%B7%CF%82-
%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%
BA%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CF%8D/ 

 

https://tetysolou.wordpress.com/2016/09/14/%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7-%CF%80%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CF%8D/
https://tetysolou.wordpress.com/2016/09/14/%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7-%CF%80%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CF%8D/
https://tetysolou.wordpress.com/2016/09/14/%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7-%CF%80%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CF%8D/
https://tetysolou.wordpress.com/2016/09/14/%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7-%CF%80%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CF%8D/
https://tetysolou.wordpress.com/2016/09/14/%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7-%CF%80%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CF%8D/
https://tetysolou.wordpress.com/2016/09/14/%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7-%CF%80%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CF%8D/
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Την έναρξη της πυρκαγιάς την επιβεβαιώνει στην  έκθεσή του ο 

Προϊστάμενος   της Διευθύνσεως Θυμάτων Πυρκαγιάς Α.Α. 
Πάλλης10:  
«Η φοβερά πυρκαγιά, ήτις κατέστρεψε εντός 32 ωρών τα δύο 

τρίτα της αρχαίας περιοχής τής Θεσσαλονίκης, εξεδηλώθη την 
5η  Αυγούστου 1917 περί την 3ην ώρα μ.μ. εντός μικράς οικίας 

επί τής οδού 3 Ολυμπιάδας, ητις κατοικείτο υπό προσφυγών. 
Ολίγοι σπινθήρες εκ τής πυράς του μαγειρείου πεσόντες, ως 
φαίνεται, επί σωρού χόρτου ευρισκομένου εντός του εγγύς 

υπογείου ηναψαν το πυρ το όποιον εντός ολίγου μετεδόθη εις 
ολόκληρον την οικία. Τόσον ο σφοδρώς πνέων «Βαρδάρης» όσον 
και ή έλλειψις επαρκών πυροσβεστικών μέσων επέτρεψεν εις τάς 

φλόγας να προχωρήσουν μεθ’ αλματώδους ταχύτητος» 
 

 
 

Οι φλόγες έπληξαν αδιάκριτα μοντέρνες συνοικίες της παραλίας και της 

οδού Αγίας Σοφίας, ναούς, τζαμιά, δημόσια κτίρια, σχολεία, μεσαιωνικές 

σκεπαστές αγορές και δαιδαλώδεις φτωχογειτονιές.11 

 

                                                           
10«Μακεδονικά» Τόμος 18  -1978 
11 http://www.kathimerini.gr/893480/article/politismos/polh/h-fwtia-poy-alla3e-th-
8essalonikh 
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Οι φλόγες απλώθηκαν ταχύτατα βοηθούμενες από τους ξύλινους 

σκελετούς  των κτιρίων και τον τοπικό άνεμο, τον Βαρδάρη, που 
έπνεε εκείνη την ώρα.12 
 

Το γεγονός καταγράφεται και στη  μελέτη του Β. Κυριαζόπουλου, 
όπου στα αίτια της μεγάλης εξάπλωσης τής φωτιάς αναφέρει ότι  

ήταν ό τοπικός άνεμος βαρδάρης, πού φυσούσε έντονα τις μέρες 
εκείνες, καθώς και η τεχνητή θαλασσινή αύρα που προκλήθηκε 
από την ψηλή θερμοκρασία σε μεγάλη έκταση τής 

παραθαλάσσιας πόλης.13 
 

 
                    
                                                 Η φλεγόμενη πόλη14 

 
 

                                                           
12Ανέκδοτη Ιστορία Πυροσβεστικού Σώματος Β. Ζαφειρόπουλου 
13D. Kyriazopoulos, The Weather in Thessalonikiduring the Fire of the eighteenthto the 
twentieth of August 1917, «Επιστημονική Έπετηρίς τής Σχολής τών Φυσικών καί 

Μαθηματικών ’Επιστημών τού Άριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο νίκης» 14(1974) 330 
14 http://www.huffingtonpost.gr/tety-solou/-1917_b_11297202.html 
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Ο  αξιωματικός του Γαλλικού Ναυτκού Dufour de la Tuillerie,  

περιγράφει με γλαφυρό τρόπο την πυρκαγιά, στο βιβλίο του   «De 
Salonique à Constantinople»15: 
 

«Από καιρό σε καιρό στο απέραντο αυτό καμίνι, εκρηγνύονταν 
με πάταγο αποθήκες από λάδι, από βενζίνη, από οινόπνευμα, 

καθώς επίσης και κρυφές αποθήκες με μπαρούτι και 
δυναμίτιδα, που δεν έλειπαν βέβαια σ’ έναν τόπο ετοιμασμένο 
για αγώνες και επαναστάσεις. Παρατηρούνταν τεράστιες 

αναλαμπές, που το ύψος τους έφτανε τα 100 μέτρα. Πελώριες 
δέσμες από σπίθες αναπηδούσαν από τις στέγες που κατέρρεαν 
και πολλές φορές η μυτερή κορυφή ενός άσπρου και θελκτικού 

μιναρέ, περικαλυμμένη από τσίγκο και μολύβι, θερμασμένη 
ώσπου να πάρει το κόκκινο χρώμα και κατόπιν το άσπρο, έδινε 

προτού καταρρεύσει, την εικόνα ενός γιγάντιου κηροπήγιου, που 
φώτιζε σαν μια σκηνογραφία της κόλασης, μια διακόσμηση από 
κόκκινο χρώμα και καπνούς. Και ο αέρας φυσούσε πάντοτε, 

ξαπλώνοντας αδιάκοπα τη ζώνη της καταστρεπτικής φωτιάς.» 
 

Ένα χειρόγραφο κείμενο, ανυπόγραφο, με τίτλο «Η πόλη στις 
φλόγες» περιλαμβάνεται στο λεύκωμα «Incendie de Salonique». 
Πρόκειται για την περιγραφή αυτόπτη μάρτυρα, που έζησε λεπτό 

προς λεπτό την ημέρα που ξέσπασε η πυρκαγιά16: 
 
«Λαμπρή αυγουστιάτικη μέρα, όχι πολύ ζεστή χάρη στο Βαρδάρη 

που φυσά. Σάββατο, τα πάντα είναι κλειστά. Είναι η Κυριακή 

των Εβραίων. Στους δρόμους, παρέες που τριγυρνάνε. Πέντε η 

ώρα και να που το φως του ήλιου, αρχίζει να λιγοστεύει. Από 

χρυσαφί, γίνεται φαιό, μοιάζει να περνάει από ένα πέπλο 

κοκκινωπό. Όσο πλησιάζουμε προς την οδό Βενιζέλου και την 

                                                           
15 https://tetysolou.wordpress.com/2017/08/19/11013/ 
16  http://www.mixanitouxronou.gr/i-mirees-melitzanes-sto-tigani-mias-
nikokiras-pou-ekapsan-to-13-tis-thessalonikis-ke-afisan-70-chil-

astegous-pou-vriskotan-to-spiti-tis-ke-giati-athoothike/ 
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περιοχή του κέντρου, ο κόσμος μοιάζει ταραγμένος, πιο 

νευρικός. Και να, άνθρωποι που τρέχουν προς κάθε κατεύθυνση. 

«Προσοχή… προσοχή», φωνάζουν. Αμάξια περνούν με 

καλπασμό, ανεβαίνουν βαρυφορτωμένα και αργά, βλέπεις μέσα 

ανθρώπους στιβαγμένους όπως – όπως, με στρώματα, ρούχα, 

ζώα… Πεζός, ένας κουρελιάρης γέρος κατεβάζει ένα σεντούκι. 

Ένα κοριτσάκι ντυμένο στα άσπρα κουβαλάει μια βαριά 

ραπτομηχανή. Ο κόσμος πυκνώνει, συνωστίζεται φρικτά μέσα 

στους δρόμους και τα δρομάκια. Ακουμπώντας στους τοίχους 

κοντοστέκονται άνθρωποι αδιάφοροι, στρατιώτες κάθε 

προέλευσης, πολίτες. Η κυκλοφορία εντείνεται και το σπρωξίδι 

μεγαλώνει. Μουσουλμάνες περνούν βιαστικά με το φερετζέ ν’ 

ανεμίζει στον αέρα, ξεχνώντας από το φόβο τους να τον 

κρατήσουν με τα δόντια πάνω στο πρόσωπό τους. Μια εβραία 

κρατάει ένα μωρό, που δεν σταματά να θηλάζει, αδιαφορώντας 

για τα δάκρυα της νεαρής μάνας του, που τρέχει με τα μαλλιά 

λυτά και πράσινες σατινένιες κορδέλες να της σκεπάζουν το 

γυμνό στήθος. Ένας γέρος εβραίος με κόκκινο φέσι και 

ολόλευκη γενειάδα, παραπαίει μέσα στο βαρύ πράσινο παλτό 

του. Στηρίζει προστατευτικά μια γριά, που έχει τα χάλια της. 

Τρέμει, κλαίει… νομίζεις θα πέσει από στιγμή σε στιγμή. Ένα 

μικρό κοριτσάκι φωνάζει τη μάνα του, που χάθηκε μέσα στον 

κόσμο και σφίγγει στην αγκαλιά της δυο κότες και ένα μαξιλάρι 

χρυσοκέντητο. Ένας γέρος, με το άσπρο και κόκκινο στρώμα του 

στην πλάτη, φωνάζει, ουρλιάζει, καθώς ένα παιδάκι – το εγγόνι 

του – τρομοκρατημένο, γυρνάει πίσω και εξαφανίζεται. Ύστερα 

από λίγο, ξαναπλησιάζει με κοκκινισμένα μάτια τον γέρο που 

συνεχίζει να μουρμουρίζει. Οι φωνές μεγαλώνουνε. Βρισιές. 

Χτυπήματα. Ένα αυτοκίνητο που ανεβαίνει άδειο με μεγάλη 

βιασύνη, χτυπάει ένα καρότσι. Το καρότσι αναποδογυρίζει και 

αδειάζει στο δρόμο, ολόκληρο το φορτίο του, από στρώματα, 

σεντόνια και παλιά έπιπλα. Παραδίπλα σε πλήρη κατάρρευση 

μια ταλαίπωρη γυναίκα, έντρομη, κλαίει με λυγμούς. Η κορούλα 
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της, την πρόφτασε: «Μάνα…μάνα!!!» φώναξε. Ένας αχθοφόρος 

την σπρώχνει δυνατά αλλά εκείνη εξακολουθεί να φωνάζει: 

«Μάνα» και ρίχνεται στη φούστα της μάνας της. Εκείνη βγάζει 

μια δυνατή κραυγή. Βγάζει μια δυνατή κραυγή και πετάει το 

παιδί της από την αγκαλιά. Δεν το αναγνωρίζει. Αρχίζει να γελάει 

με ένα γέλιο στριγγό και απαίσιο. Τρέχουν μερικοί στρατιώτες. 

Μαλακά, προσεκτικά, παίρνουν την τρελή που γελάει 

κραυγάζοντας και το κοριτσάκι που κλαίει. Ο αέρας δεν σ΄ 

αφήνει να αναπνεύσεις. Το καφετί πέπλο έχει κρύψει εντελώς τον 

ήλιο, παντού πέφτουν σπινθήρες. Η Θεσσαλονίκη έχει πάρει 

φωτιά!»...  

Η φωτιά δεν μπόρεσε να ελεγχθεί, μιας και δεν είχε προβλεφθεί 

η ύπαρξη οργανωμένης κρατικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
στην πόλη. 

Το πυροσβεστικό έργο, υποτυπωδώς, το ασκούσαν οι 
Ασφαλιστικές εταιρίες, οι οποίες για την προστασία των 
ασφαλισμένων σε αυτές  κτιρίων, είχαν συγκροτήσει ομάδες, από 

αχθοφόρους, οικοδόμους, και τεχνίτες. 
Οι ομάδες αυτές ανεκπαίδευτες και με πρωτόγονο εξοπλισμό 
(χειράμαξες, χειροκίνητες αντλίες, κουβάδες) μπροστά στις 

τεράστιες αυτές φλόγες έσπευσαν απλώς να εξαφανιστούν για να 
σώσουν τη ζωή τους. 

Στις προσπάθειες κατάσβεσης συμμετείχαν, επίσης με 
περιορισμένη αποτελεσματικότητα, τα αγήματα πυρκαγιάς των 
συμμαχικών στρατιωτικών δυνάμεων που βρίσκονταν στην πόλη. 

Στο σπάνιο κινηματογραφικό ντοκουμέντο του σέρβικου στρατού 
βρίσκουμε μια σειρά από λήψεις από την πυροσβεστική δράση 
των αγημάτων αυτών17 
                  

                                                           
17 http://www.kinoteka.org.rs/di/efg/Http/EFG/Ser/sp_JK-EFG109.html 
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Στιγμιότυπα από το σπάνιο   κινηματογραφικό ντοκουμέντο του σέρβικου 
στρατού, που δείχνουν προσπάθειες κατάσβεσης από τα πυροσβεστικά 

αγήματα των συμμαχικών στρατευμάτων18 

 

                                                           
18 http://www.kinoteka.org.rs/di/efg/Http/EFG/Ser/sp_JK-EFG109.html 
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Σε κάθε περίπτωση πάντως, η  πυκνή δόμηση της πόλης με τα 
«ξύλινα» σπίτια που σχεδόν κολλούσαν μεταξύ τους με τα 
σαχνισιά του ορόφου, ο ισχυρός βορειοδυτικός άνεμος, η 

έλλειψη πυροσβεστικών μέσων και η αδράνεια των συμμαχικών 
στρατευμάτων, Άγγλων και Γάλλων που βρίσκονταν στην πόλη, 

συνετέλεσαν στην επέκταση της φωτιάς.  
 

 
Η φωτιά κατεβαίνει προς την παραλία.19  

 

Η ιστορική έρευνα καταλογίζει μεγάλες ευθύνες στα συμμαχικά 

στρατεύματα που αρνήθηκαν να προωθήσουν τα δίκτυα 
υδροδότησης των στρατοπέδων τους προς το μέτωπο της 
πυρκαγιάς και να συμμετάσχουν με τα τεχνικά μέσα που 

διέθεταν στο σβήσιμό της.  
Μάλιστα, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και καταγγελίες 

θυμάτων, οι ξένοι στρατιώτες αντί να συνδράμουν στην 
κατάσβεση, επιδόθηκαν στη λεηλασία των περιουσιών από τα 

                                                           
19 Φωτογραφία από το λεύκωμα «Εν Θεσσαλονίκη 1900-1960» των  Χρ. Ζαφείρη -Άρη 

Παπατζήκα. 
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σπίτια και τα καταστήματα που εγκατέλειπαν έντρομοι οι ένοικοί 

τους20. 
 
Ο ακαδημαϊκός Α.Βακαλόπουλος που μικρό παιδί  βίωσε την 

μεγάλη πυρκαγιά, χαρακτηριστικά σημειώνει:21 
«…απέραντη η σύγχυση. Τότε παρατηρήθηκαν και μερικά 

ελεεινά επεισόδια με πρωταγωνιστές  ορισμένα κακοποιά 
στοιχεία- μερικούς ξένους στρατιώτες- που προέτρεπαν τους 
κατοίκους να εγκαταλείψουν  τα σπίτια τους, γιατί δήθεν θα τα 

ανατίναζαν για να δημιουργήσουν φράγμα στην πυρκαγιά, αλλά 
στην πραγματικότητα για να τα λεηλατήσουν.» 
 

 
Στιγμιότυπο από άγημα πυρκαγιάς συμμαχικής δύναμης22 

 

Ο  αξιωματικός του Γαλλικού Ναυτκού Dufour de la Tuillerie, , 
χωρίς οπτική, πάλι  στο βιβλίο του   «De Salonique à 

Constantinople 23:  

                                                           
20 https://thessmemory.wordpress.com/2016/08/15/ 
21 Η μεγάλη πυρκαγιά της 5ης/18ης Αυγούστου 1917 στη Θεσαλονίκη Α.Βακαλόπουλου –
Θεσσαλονίκη 1990-ΚΖ ΤΟΜΟΣ-ΜΕΚΕΔΟΝΙΚΑ-ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
22 http://www.kinoteka.org.rs/di/efg/Http/EFG/Ser/sp_JK-EFG109.html 
23 Η μεγάλη πυρκαγιά της 5ης/18ης Αυγούστου 1917 στη Θεσαλονίκη Α.Βακαλόπουλου –

Θεσσαλονίκη 1990-ΚΖ ΤΟΜΟΣ-ΜΕΚΕΔΟΝΙΚΑ-ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
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«Καμιά υπηρεσία για την τάξη, χωρίς νερό, χωρίς πυροσβεστικές 

αντλίες, απουσία αρχών, είμαστε στην Ανατολή…Η αδυναμία και 
η αδράνεια των τοπικών αρχών επέβαλαν στους συμμάχους να 
δράσουν για λογαριασμό τους. Οι άνδρες του μηχανικού Άγγλοι 

και Γάλλοι ανατίναξαν αυτά που μπορούσαν για να σταματήσουν 
την καταστρεπτική φωτιά που κέρδιζε συνεχώς έδαφος. Τίποτα 

δεν μπορούσε πιά να γίνει…Το κακό δε σταμάτησε όλη τη νύχτα. 
Τα στρατεύματα ασχολήθηκαν με το έργο για τη διάσωση 
χιλιάδων και χιλιάδων δυστυχισμένων που δεν είχαν καταφύγιο 

και στερήθηκαν τα πάντα. Το ναυτικό συνέβαλε πολύ στο έργο 
της διάσωσης και στην οργάνωση της βοήθειας. Οι ναύτες μας, 
κατά τη συνήθειά τους έκαναν θαύματα για να σώσουν τους 

ανθρώπους και τα σκεύη τους και η άγρυπνη δράση τους με τη 
συνδρομή των πυροσβεστικών αντλιών των ρυμουλκών τους, που 

επιδέξια τα έθεσαν σε ενέργεια και κατόρθωσαν  να διασώσουν 
από τη φωτιά το γενικό στρατηγείο ου είχε κιόλας εκκενωθεί.» 
 

 
Πυροσβεστική αντλία αγήματος πυρκαγιάς των συμμαχικών δυνάμεων24 

 

                                                           
24 http://www.kinoteka.org.rs/di/efg/Http/EFG/Ser/sp_JK-EFG109.html 
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Η καταστροφή 
 
 

 
Άποψη της κατεστραμμένης Θεσσαλονίκης.25 

  

Σύμφωνα με το αφιέρωμα με το περιοδικό  σύγγραμμα 
«Μακεδονικά» της Εταιρίας Μακεδονικών Σπουδών26 όταν στις 

11 το βράδυ της επόμενης μέρας 6 Αυγούστου, η πυρκαγιά 
έσβησε φανερώθηκε το μέγεθος της καταστροφής: 
 

«η περιοχή ανάμεσα στους δρόμους 'Αγίου Δημητρίου-'Αγίας 
Σοφίας-Εγνατία-Εθνικής Αμύνης (σημ. Βασιλίσσης Σοφίας)-

λεωφ. Νίκης(σημ. Βασιλέως Κωνσταντίνου, παλιά παραλία) και 
βορειοδυτικά της Λέοντος Σοφού, είχε αποτεφρωθεί και μόνο 
ελάχιστες οικοδομές είχαν μείνει ανέπαφες.  

Είχαν καταστραφεί τα κτήρια τού ταχυδρομείου, τού 
τηλεγραφείου, τού δημαρχείου, των εταιρειών υδρεύσεως και 
φωταερίου, τού Βελγικού Προξενείου και τής Αυτοκρατορικής 

                                                           
25 https://culture.thessaloniki.gr/kart-postal/kart-postal-
pyrkagia/#!jig[1]/https://culture.thessaloniki.gr/wp-

content/uploads/sites/2/ola/1845kart.jpg 
26«Μακεδονικά» Τόμος 18  -1978 
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’Οθωμανικής Τραπέζης, οι εκκλησίες του Αγίου Δημητρίου, του 

Αγίου Νικολάου και της Αγίας Θεοδώρας, τοΣαατλή τζαμί και 
άλλα τεμένη, ή Άρχιραββινεία με ολόκληρο το από αιώνες 
διατηρημένο πλούσιο αρχείο της. 16 συναγωγές, πολλά σχολεία 

των διαφόρων θρησκευτικών κοινοτήτων, οργανώσεων και ξένων 
αποστολών, όπως οι σχολές αρρένων και θηλέων της Alliance 

Israélite Universelle και ή Ιταλική σχολή,  9.500 σπίτια και το 
ελληνικό Γηροκομείο με την εκεί τοποθετημένη για ασφάλεια 
βιβλιοθήκη τού Πέτρου Παπαγεωργίου, τα μεγάλα καταστήματα 

Τίρριγκ, Στάιν, Μπόν Μαρσέ, Μάγερ καιOrosdr,τα 
κοσμοπολιτικά ξενοδοχεία της πλατείας Ελευθερίας Imperial, 
Ρώμη, Hoteld’Angleterre καί το Splendid Palace στην παραλία 

(όπου σήμερα το Μεντιτερράνεαν)- το ζαχαροπλαστείο τού 
Άλμοσνίνο στην οδό Βενιζέλου, τα διεθνή βιβλιοπωλεία του Μ. 

Μόλχο και του Μ. Τριαντάφυλλου· το ζαχαροπλαστείο Φλόκα, το 
ζυθοπωλείο Πεντζίκη καιτο καφενείο Νέα Ελλάς (και τα τρία 
βρίσκονταν στήνε πλατεία Ελευθερίας),  εργοστάσια, μαγαζιά, 

αποθήκες, λέσχες, γραφεία, ξενοδοχεία, οι κινηματογράφοι 
Έντεν, ’Ολύμπια και ό παραλιακός τότε Πατέ, όπου σήμερα το 

εστιατόριο Όλυμπος-Νάουσα,(αργότερα ό κινηματογράφος 
μεταφέρθηκε στη συμβολή της λεωφ. Βασιλίσσης Όλγας με 
τηνοδό Παρασκευοπούλου), τα γραφεία και τα τυπογραφεία των 

περισσοτέρων από τις πολυάριθμες εφημερίδες τής πόλης, που 
άλλες τους για αρκετό καιρό και άλλες για πάντα σταμάτησαν να 
εκδίδονται.  

Μέσα σέ λίγες ώρες, το κεντρικό τμήμα τής Θεσσαλονίκης, 
«ωραίο σαν τη Σεβίλλη, το Τολέδο και την Κόρδοβα», έπαψε να 

ζει και πάνω από 
70.000 άνθρωποι έμειναν άστεγοι και καταστραμμένοι.» 
 

Στο τοπογραφικό διάγραμμα του κύριου τομέα της πόλης, με 
μαύρο χρώμα σημειώνονται τα κατεστραμμένα από την 

πυρκαγιά  οικοδομικά τετράγωνα27 
 
                                                           
27Λεύκωμα «Incendie de Salonique. 18-19 Août 1917» 
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Χάρτης της πυρίκαυστης ζώνης της Θεσσαλονίκης, μετά την πυρκαγιά, της 

Αεροναυτικής Υπηρεσίας του γαλλικού στρατού. 
 
Τα ακριβή όρια τής καταστραμμένης περιοχής, καθορίστηκαν 

στο Β.Δ. τής 21 ’Οκτωβρίου1919 «Περί καθορισμού των ακινήτων 
των απαρτιζόντων την κτηματική ομάδα της καείσης εκτάσεως 
τής πόλεως Θεσσαλονίκης»28 

 

                                                           
28ΦΕΚ 234/24 ’Οκτωβρίου 1919 
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Στην έκθεσή του  ο Προϊστάμενος   της Διευθύνσεως Θυμάτων 

Πυρκαγιάς Α.Α. Πάλλης περιγράφει συνοπτικά την αποτίμηση 
της καταστροφής29: 
« Μέχρι τής 11ης ώρας μ.μ. τής 6/19 Αύγουστου 1917, ότε 

αποσβεσθεί άφ εαυτής ή πυρκαγιά, επιφάνεια ενός εκατομ. 
τετραγωνικών μέτρων είχε προσβληθή. ’Εννέα χιλιάδες 

                                                           
29«Μακεδονικά» Τόμος 18  -1978 
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πεντακόσιοι οικοδομαί κατεστράφησαν και άνω των 

εβδομήκοντα χιλιάδων ανθρώπων ευρέθησαν άστεγοι. Η αξία των 
ζημιών, μη συμπεριλαμβανομένων των μνημείων, υπελογίσθη 
εις διακόσια περίπου εκατομμύρια δραχμών εκ των οποίων 

εκατό εξήκοντα εκατομμύρια ήσαν ήσφαλισμένα. Άπασαι αι 
Κοινότητες ’Ισραηλιτική, ’Ορθόδοξος, και Ισλαμική, υπέστησαν 

σοβαρός ζημίας. Η Ισραηλιτική Κοινότης υπήρξε ή μάλλον 
δοκιμασθείσα τόσον από τής απόψεως του αριθμού των 
πυριπαθών μελών της, όστις υπερέβη τάς 50 χιλ. όσον και από 

τής απόψεως των υλικών ζημιών.  Η Άρχιραββινεία μεθ’ απάντων 
των αρχείων της, 16 Συναγωγαί  και 5 Σχολεία απετεφρώθησαν. 
'Η ’Ορθόδοξος Κοινότης, πλην τριών Σχολείων και της 

’Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου  εθρήνησε καί την καταστροφήν 
του μεγαλοπρεπούς Ναούτον 'Αγίου Δημητρίου, συμφοράν 

ανεπανόρθωτον δiα την πόλιν. Ο αριθμός των πυριπαθών 
’Ορθοδόξων ανήλθε εις 12 1/2 χιλιάδας περίπου. 
0ι Μουσουλμάνοι απώλεσαν το Τζάμι του Σαατλή πλησίον τον 

Διοικητηρίου καί 11 τεμένη μικροτέρας σημασίας. Οι 
πυροπαθείς των ανήλθον εις 10 χιλιάδας περίπου.» 

 
Την επόμενη μέρα της καταστροφής  η είδηση μεταφέρεται στο 
Πανελλήνιο από τον Αθηναϊκό Τύπο, μιας και οι εγκαταστάσεις 

των θεσσαλονικιών εφημερίδων είχαν καταστραφεί: 
 
«Κατά νυχτερινάς τηλεγραφικάς εκ Θεσσαλονίκης   πληροφορίας 
εξερράγη πυρκαϊά  εις την Βουλγάρικη συνοικία και ως εκ του 
σφοδρού  ανέμου  εξηπλώθη προς το Β.Δ. μέρος της πόλεως. 
Λεπτομέρειαι ελλείπουν, εγνώσθη μόνο ότι μέγα μέρος των 
κεντρικών συνοικιών της πόλεως αποτεφρώθη. Μεταξύ των άλλων 
απετεφρώθη  το τηλεφωνικόν μέγαρον, εξ ου και διεκόπη η 
επικοινωνία.30 
 

Η πρώτη κυβερνητική δήλωση έρχεται από τον Υπουργό 
Συγκοινωνίας κ.Παπαναστασίου: 
                                                           
30Εφημερίδα ‘Ακρόπολη’ 7-8-1917, φύλλο 11969) 
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«Δυστυχώς η καταστροφή είναι μεγίστη. Η κυβέρνηση έχει 
επίσημον τηλεγράφημα του εν Θεσσαλονίκη κυβερνητικού 
Επιτρόπου κ. Αργυρόπουλου αγγέλοντος ότι τα δύο τρίτα της πόλης 
κατεστράφησαν. Εις 100.000 ανέρχονται οι απομείναντες άστεγοι. 
Εκ τούτων οι 42.000 είναι Ισραηλίται… χάρις εις τας 
υπεράνθρωπους προσπαθείας των συμμάχων και ημετέρων 
Στρατιωτικών δυνάμεων κατορθώθη να περισταλή  (η πυρκαγιά) 
την 4ην απογευματινή της χθες, αφού εξετάθη μέχρι της Λεωφ.Βασ 
. Σοφίας. Υπάρχουν πληροφορίαι ότι διεσώθη το μέγαρον του 
Διοικητηρίου και ο Ναός της Αγίας Σοφίας. Ο Ναός του Αγίου 
Δημητρίου εκάη εν μέρει. Εκάησαν δε  εντελώς το Ταχυδρομικόν 
Μέγαρον και ο Ναός του Αγίου Νικολάου. Η κυβέρνησις έσπευσε 
από της εσπέρας της χθές να λάβη επείγοντα μέτρα διά την 
περίθαλψη των απομείναντων αστέγων. Διετάχθη ήδη η αποστολή 
όσπριων και αλεύρων δι αυτούς. Θα σταλούν εντός της ημέρας και 
σκηναί διά την πρόχειρον στέγασίν των.»  
 
Ο πρωθυπουργός της Ελλάδος Ελ. Βενιζέλος στις 10-8-1917 στη 

Βουλή των Ελλήνων, απαντώντας σε σχετική επερώτηση του 
Βουλευτή Θεσσαλονίκης κ. Κοφινά για την μεγάλη πυρκαγιά 
δηλώνει ότι:  «η συμφορά είναι τρομερή…Η εκεί τοπική αρχή έλαβε 
όλα τα κατάλληλα μέτρα. Η κυβέρνηση απέστειλε εις Θεσσαλονίκη 
τρία εκ των μελών της, τους κ.κ. Υπουργούς Γεωργίας, 
Συγκοινωνίας και Παιδείας, του Υπουργού Εσωτερικών 
ασθενούντος. Η κυβέρνησις απέστειλε δι ατμόπλοιου ότι υπάρχει 
εις τας  Αποθήκας, σκηνάς, διά την στέγασιν των θυμάτων, όσπρια, 
άλευρα κ.λ.π. Εις τους κ.κ. Υπουργούς αφέθη η λήψις παντός 
μέτρου και ετέθη εις την διάθεσιν αυτών πίστωσιν  αορίστου 
ποσού,διότι είμαι βέβαιος ότι η βουλή θέλει ψηφίση οιοδήποτε 
ποσό»31 
 

Ο Γάλλος ανταποκριτής της Γαλλικής εφημερίδας «Ηχώ της 
Γαλλίας» ΖήλΡατώ περιγράφει την εικόνα της καταστροφής: 
                                                           
31Πρακτικά Συνεδριάσεων Βουλής των Ελλήνων 
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«Όλος εκείνος ο πληθυσμός της εποχής είδε ξαφνικά την πόλη 
του να μετατρέπεται σε μια θεόρατη λαμπάδα , που βύθισε τα 
πάντα στο πένθος και στην ερήμωσιν…Η πυρκαϊά σημειώθηκε 

στην Τουρκική βορειοδυτική συνοικία της πόλεως την «Άκουα-
Νοέμβα». Ολόκληρος αυτή η συνοικία όπως και όλες οι παλιές 

συνοικίες της Θεσσαλονίκης είναι χτισμένες με σανίδια και υλικό 
εύφλεκτο σε περίπτωση πυρκαγιάς…Ήταν αδύνατο να 
καταπολεμηθεί η φωτιά πράγμα απίστευτο – η Θεσσαλονίκη με 

τους 300.000 κατοίκους της δεν είχε επαρκή ύδρευση, ούτε 
υδροστόμια πυρκαγιάς, ούτε σύγχρονες πυροσβεστικές αντλίες… 
Η πυρκαϊά λυμαίνεται τα πάντα. Ο άνεμος σπρώχνει τις φλόγες 

προς το κέντρο της πόλεως…Στις πέντε ακούστηκαν φοβερές 
εκρήξεις. Ήσαν Γάλλοι Πυροσβέστες που ανατίναξαν με 

δυναμίτιδα  μια σειρά σπιτιών με σκοπό να δημιουργήσουν μια 
νεκρά ζώνη και εκεί να σταματούσε η πυρκαϊά. Κανένα όμως 
αποτέλεσμα. Η πυρκαϊά υπερπηδούσε  τα  σκορπισμένα ερείπια 

και αφού κατέκαιε ότι εύρισκε, προχωρούσε με μανία ακάθεκτη 
το καταστρεπτικό της έργο. Η πυρκαγιά κερδίζει  έδαφος στην 

πορεία της προς ανατολάς, καίει τον περίφημο ιστορικό ναό του 
Αγίου Δημητρίου…και φθάνει στα κτίρια που γειτονεύουν με τη 
Νομαρχία και τη Δημαρχία .Μέσα στη νύχτα οι κόκκινες 

λάμψεις της πυρκαϊάς έχουν σκορπίσει τον πανικό σε ολόκληρη 
την πόλη…Η φωτιά περνώντας το φυσικό φράγμα που σχηματίζει 
η οδός  Εγνατίας έφθασε στην αγορά… Από όλους τους δρόμους 

που καταλήγουν στο λιμάνι  ένα τεράστιο πλήθος κατεβαίνει και 
κουβαλάει στην ακροθαλασσιά βουνά ολόκληρα από στρώματα, 

από κρεβάτια, από κουβέρτες, από δέματα και μπόγους. Η 
λάμψη της πυρκαϊάς είναι τόσο δυνατή ώστε η αντανάκλαση της 
φθάνει έως πέρα στον   Όλυμπο…Οι αντλίες των Γαλλικών και 

Αγγλικών πλοίων έφθασαν ως την ακρογιαλιά .Οι σωλήνες 
έφθασαν ως την οδό Βενιζέλου. Δεν είναι όμως αρκετά μακριές 

για να φθάσουν ως την αγορά απ’ όπου η φωτιά τρέχει τώρα προς 
το κέντρο της πόλεως… τώρα καίγεται το Ξενοδοχείο ‘Σπλέντιτ’ 
καθώς και όλο το νότιο τμήμα της πόλεως…Ένα προς ένα όλα τα 
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πέτρινα σπίτια της παραλίας υποκύπτουν στην πυρκαϊά…Το 

τεράστιο πλήθος των  πυροπαθών πήγε  στα στρατόπεδα με 
μισοκαπνισμένα μωρά, με γυναίκες που κλαίνε με λυγμούς , με 
άνδρες με σκληρό βλέμμα τρελών, με ανάπηρους στα 

καροτσάκια…Το τελευταίο  σπίτι της παραλίας αρχίζει να 
καίγεται. Τα γραφεία της Ναυτιλιακής εταιρίας ‘Μεσσαζέρι 

Μαρετίμ’, τα καφενεία Φλόκα-Κρυστάλ και Όλυμπος, τα 
ξενοδοχεία Ρώμη και  Όλυμπος έχουν γίνει παρανάλωμα του 
πυρός… Ο Λευκός Πύργος λάμπει από τις γύρω φλόγες… 

Τετέλεσται, το δράμα εγγίζει προς την λύση του. Η Θεσσαλονίκη 
δεν υπάρχει πια.  Η φωτιά έσβησε γιατί δεν έχει πια τι άλλο να 
κάψει…Αντίο ωραία Θεσσαλονίκη. Λίγο λάδι και ένα τηγάνι 

μελιτζάνες ενός φτωχού πρόσφυγα έφθαναν για να σε 
εξολοθρεύσουν. Ίσως μια μέρα  ξαναγεννηθείς από την τέφρα 

σου, συ που στην πορεία  των αιώνων γνώρισες τόσες 
συμφορές…Αντίο Νεκρή Θεσσαλονίκη.»32 
 

 

 
Πυροσβέστες στην παραλία | Η πυρκαγιά | συλ.R. Viollet - 24 Χ 18 33 

 

 

                                                           
32Πυροσβεστική Επιθεώρηση τεύχη  50 και 51 - έτος 1975 
33https://culture.thessaloniki.gr/fotografies/%CF%80%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B1%
CE%B3%CE%B9%CE%AC/#! 



28 
 

Ο ρόλος των ασφαλιστικών εταιριών στην μεγάλη 
πυρκαγιά.34 
 

Σύμφωνα με το αφιέρωμα της Βάσω Βεγίρη, στην εξειδικευμένη 
ασφαλιστική ιστοσελίδα http://underwriter.gr  σημειώνει ότι 
λόγω των μεγάλων και πολλών πυρκαγιών που είχαν σημειωθεί 

στην πόλη, κοινή γνώμη δεν έθεσε στις υποψίες της για τα αίτια 
της πυρκαγιάς το δόλο. 
 

 Τον δόλο, ως αιτία  της πυρκαγιάς έθεσαν οι βρετανικές 
ασφαλιστικές εταιρείες, προσπαθώντας να αποφύγουν την 

καταβολή αποζημιώσεων, όπως προκύπτει από τα επίσημα 
κρατικά βρετανικά αρχεία.  
 

Το αγγλικό υπουργείο Εξωτερικών ωστόσο μαζί με τις βρετανικές 
στρατιωτικές αρχές αντικρούουν τους ισχυρισμούς αυτούς, ενώ 

στο μεταξύ η ελληνική δικαιοσύνη έχει αθωώσει από κάθε 
κατηγορία του δόλου τις δυο κατοίκους της οδού Ολύμπου 3 
("Παρασκευούλα Κων. Αδάμ και Δόμνα θυγ. Γ. Σαββόγλου"), που 

είχαν ξεχάσει το τηγάνι με το λάδι στη φωτιά, κατορθώνοντας 
τόσο απλά και τόσο κωμικοτραγικά να κάψουν την πόλη και να 
γραφτούν και οι ίδιες στην ιστορία της με...πύρινα γράμματα. 

 
Στο Αρχείο Κωνσταντινίδη υπάρχει η  “Έκθεση του Δημητρίου 

Κοντορέπα σχετικά με την πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης της 18ης 
Αυγούστου 1917”.  
 

O Κοντορέπας υπήρξε μία από τις πιο αξιόλογες προσωπικότητες 
της Θεσσαλονίκης στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού 
αιώνα. Μακεδονομάχος, πράκτορας του ελληνικού προξενείου, 

                                                           
34http://underwriter.gr/%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE
%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7-%CE%BF-
%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CF%82-
%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%BF%CF%85-
%CE%AD%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%BE/ 
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μέλος της αντιπροσωπείας της ελληνικής κοινότητας της 

Θεσσαλονίκης, δημοτικός σύμβουλος στα πρώτα μετά την 
απελευθέρωση δημοτικά συμβούλια, διετέλεσε εμπορικός 
πράκτορας πλέον των 45 εμπορικών οίκων στην πόλη της 

Θεσσαλονίκης.  
 

Στην έκθεσή του, πιθανότατα προς την αγγλική ασφαλιστική 
εταιρεία “The Liverpool&London&Globe, Insurance Company 
LTD”, της οποίας ήταν αντιπρόσωπος στη Θεσσαλονίκη, 

αναφέρει35: 
 
«Όπως προκύπτει από την επίσημη κυβερνητική έκθεση, η φωτιά 

ξέσπασε γύρω στις 14:30 στις 18 Αυγούστου, στο σπίτι της Οδού 
Ολυμπιάδος 3 (στα βορειοδυτικά της πόλης) που κατοικούνταν 

από πρόσφυγες. Στο εν λόγω σπίτι μία γυναίκα, που ονομαζόταν 
Παρασκευή Αδάμ, είχε ανάψει φωτιά σε μια γωνιά της αυλής που 
χρησιμοποιούταν ως μαγειρείο, για να ζεστάνει νερό για την 

μπουγάδα. Μετά το τέλος της μπουγάδας η γυναίκα άφησε τη 
φωτιά (να καίει). Οι σπίθες μετέδωσαν τη φωτιά στο υπόγειο που 

βρισκόταν σε απόσταση 2 μέτρων και το οποίο χρησίμευε και για 
τη φύλαξη του σανού ενός κυρίου Γεωργίου Μαύρου. Το σανό 
έπιασε αμέσως φωτιά και τη μετέδωσε στο υπόλοιπο κτίσμα και 

από εκεί στα γειτονικά κτίρια. Το κτίριο απ’ όπου ξεκίνησε η 
φωτιά, καθώς και το περιεχόμενό του δεν ήταν ασφαλισμένο. 
Ολόκληρη η συνοικία αποτελούνταν από σπίτια με ξυλοδεσιές. 

Ο ισχυρός βόρειος άνεμος (Βαρδάρης) που έπνεε εκείνη τη 
στιγμή αύξησε την ισχύ της φωτιάς, έτσι ώστε μέσα σε λίγες ώρες 

η φωτιά να έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις, ώστε καμία ανθρώπινη 
δύναμη δεν ήταν ικανή να τη σταματήσει.» 
 

 

                                                           
35http://www.pemptousia.gr/2017/08/i-tachitati-exaplosi-tis-pirkagias-tou-1917-sti-
thessaloniki/ 
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Καθοριστική, όμως, για την καταβολή των αποζημιώσεων και την 

αναβίωση της πόλης ήταν η συμβολή των εν Θεσσαλονίκη 
πρακτόρων των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών εταιρειών της εποχής.  
 

Πρωτοστάτης, ο Νικόλαος Μάνος, ασφαλιστικός πράκτορας στη 
Θεσσαλονίκη από το 1898 (επί Οθωμανικής ακόμη κυριαρχίας) 

και ιδρυτικό στέλεχος τόσο του "Συνδικάτου των εν Θεσσαλονίκη 
εργαζομένων Εταιρειών Ασφάλειας κατά του Πυρός" το 1901, όσο 
και εν συνεχεία στα 1933 του "Συνδέσμου Πρακτόρων 

Πυρασφαλειών Θεσσαλονίκης".  
 
Τελικά χάρη στην επιμονή των ντόπιων ασφαλιστικών 

πρακτόρων, συνολικά 15 εταιρείες, σύμφωνα με δημοσιεύματα 
του τοπικού τύπου. 

  
Η εφημερίδα "Μακεδονία" αναφέρει σχετικά ότι 15 εταιρείες 
ανέλαβαν να καταβάλουν αποζημιώσεις ύψους 96.350.000 δρχ, 

ποσό αστρονομικό για την εποχή. 
 

 Το μεγαλύτερο μέρος (30 εκατ.δρχ.) κατέβαλε η North British 
και ακολουθεί η Sun με 12 εκατ..δρχ., η AssicorazioniGenerali 
με 10 εκατ.δρχ., η Northern με 6,25 εκατ.δρχ., ενώ από 5 

εκατ.δρχ. κατέβαλαν οι Baloise, Patriotic, SocieteOttomane και 
η Εθνική Ελλάδος, από 3 εκατ.δρχ. η Union of London και η 
RiunioneAdriatica, 2,5 εκατ.δρχ. η Lancashire, 2 εκατ.δρχ. η 

Generali, 1,2 εκατ.δρχ. η Western και 0,4 εκατ.δρχ. η Central. 
 

Χαρακτηριστική είναι η αναφορά στην συγκεκριμένη πυρκαγιά 
ως γεγονός που συντάραξε το Πανελλήνιο και ως "μνημειώδες 
από άποψη ασφαλιστικού ενδιαφέροντος γεγονός" στο Ιστορικό 

Λεύκωμα της Εθνικής Ασφαλιστικής, σημειώνοντας τις συνέπειες 
για την ίδια την εταιρεία:  

 
«Μετά την πυρκαγιά του 1917 τέσσερις ξένες εταιρείες 
αποχώρησαν από τη Θεσσαλονίκη χωρίς να αναγνωρίζουν καμία 
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ζημιά, ενώ και η Εθνική Ασφαλιστική διακόπτει τις εργασίες της 

στη Θεσσαλονίκη για περίπου 15 μήνες και τις συνεχίζει το 
Νοέμβριο του 1918 και εξής.» 
 

Μετά την καταστροφική πυρκαγιά η Ελληνική Πολιτεία 
αποφάσισε να οργανωθεί Πυροσβεστική Υπηρεσία και στην 

Θεσσαλονίκη.  
 
Έτσι από το  Λόχο  Πυροσβεστών της Αθήνας , όπως έχει 

μετονομαστεί  η Μοίρα Πυροσβεστών από το 1914, αποστέλλεται  
μια διμοιρία 15 Πυροσβεστών με μια χειροκίνητη αντλία και 
επικεφαλή τον Αξιωματικό Κ. Σπυριδάκη.36  

 
Το Τμήμα αυτό αποτέλεσε τον κεντρικό πυρήνα για την 

οργάνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης. Στην 
αρχή με τα πενιχρά του μέσα και προσωπικό , συνεργάστηκε με 
τις τοπικές αρχές ,αλλά και με τις προϋπάρχουσες ομάδες 

πυρασφαλείας των Ασφαλιστικών εταιριών.  
 

Με το πέρασμα του χρόνου, το Τμήμα ενισχύθηκε  σε προσωπικό 
από στρατιώτες με πυροσβεστική εκπαίδευση ,αλλά και σε 
εξοπλισμό με την δωρεά  από τους Συμμάχους δύο 

πυροσβεστικών οχημάτων  τύπου Μαριγουέδερ. 
 
Για την πληρέστερη προστασία της πόλης λειτούργησαν δύο 

Πυροσβεστικοί Σταθμοί ο πρώτος στην οδό Αγγελάκη κοντά στις 
εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Θ. και  ο δεύτερος στην πλατεία  

Βαρδαρίου.37  
 
 

 
 
                                                           
36 Πυροσβεστική Επιθεώρηση, Τεύχος 108 –Περίοδος Β΄ 
37 Ανέκδοτη Ιστορία Πυροσβεστικού Σώματος Β. Ζαφειρόπουλου 
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Οι επιπτώσεις της πυρκαγιάς. 

 
Με την ευκαιρία των 100 ετών από την καταστρεπτική πυρκαγιά 
ο Γρηγόρης Βαρδαρινός σκηνοθέτησε σε σενάριο της Αναστασίας 

Μπαρτζουλίανου το  ντοκυμαντέρ με τίτλο «Θεσσαλονίκη 1917: 
η Φωτιά που Γέννησε μια Πόλη», όπου πέρα από την παρουσίαση 

των ντοκουμέντων παρουσιάζουν τις επιπτώσεις της πυρκαγιάς 
σε βάθος χρόνου καθώς την  διαχείριση του σχεδιασμού της νέας 
εικόνας του κέντρου της πόλης. Οι δημιουργοί σημειώνουν:38 

 
«Οι επιπτώσεις της πυρκαγιάς ήταν οικονομικές, κοινωνικές και 
εθνοτικές, εκτός από πολεοδομικές. Η οικονομική ζωή της πόλης 

πάγωσε για πολλά χρόνια λόγω της καθυστέρησης της 
ανοικοδόμησης, που ξεκίνησε μετά το 1922. Η καθυστέρηση 

οφειλόταν στο γεγονός ότι αποφασίστηκε η απαλλοτρίωση των 
καμένων αλλά διάφορα πολιτικά παιχνίδια άλλαζαν τη 
νομοθεσία κάθε τόσο. Ακολούθησε ένας αγώνας για τον τρόπο με 

τον οποίο θα γινόταν αυτή η απαλλοτρίωση σε νομικό, πολιτικό 
και κοινωνικό επίπεδο. Τελικά, πολλοί από τους παλιούς 

ιδιοκτήτες πούλησαν τις περιουσίες τους σε ανοιχτούς 
πλειστηριασμούς. Ωφελημένοι από αυτό βγήκαν εν κατακλείδι 
οι πλουσιότεροι Θεσσαλονικείς, τόσο Ελληνικής όσο και 

Εβραϊκής καταγωγής. Κοινωνικά, καταστράφηκε η μεσαία 
αστική τάξη που είδε όλη της την περιουσία να γίνεται στάχτη. 
Μεγάλο πλήγμα ήταν επίσης η πυρκαγιά και για την εργατική 

τάξη- κυρίως σε ότι αφορά τους πολίτες Εβραϊκής καταγωγής, 
που ως επί το πλείστον κατοικούσαν στο κέντρο, σε φθηνές 

κατοικίες από ξύλο που έγιναν στάχτη. Η πυρκαγιά έπληξε 
σημαντικά την Εβραϊκή κοινότητα γενικότερα, αφού η 
πλειονότητα των πυροπαθών ήταν Ισραηλίτες (50.000 Ισραηλίτες 

από τους περίπου 74.000 αστέγους). Η ισορροπία που υπήρχε 
εκείνο τον καιρό στην πόλη ανάμεσα στις εθνότητες άλλαξε. Η 

Εβραϊκή κοινότητα ήταν την εποχή εκείνη πολυπληθής, και 

                                                           
38http://www.typosthes.gr/gr/politismos/article/137399/thessaloniki-nea-stoiheia-
erhodai-sto-fos-gia-tin-fotia-tou-1917-foto-/ 
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υπερτερούσε πληθυσμιακά και των Τούρκων και των Ελλήνων. 

Μετά την πυρκαγιά και με τις ανταλλαγές πληθυσμών αυτή η 
ισορροπία άλλαξε. Πολλοί  νέοι Εβραίοι έφυγαν στο εξωτερικό 
και οι ηλικιωμένοι που έμειναν πίσω αρρώστησαν και πέθαναν 

από τις κακουχίες του χειμώνα του 1918 αφού έμεναν σε 
αντίσκηνα ή σε κατεστραμμένα κτίρια υπό άθλιες συνθήκες. 

Ήταν η αρχή του τέλους για την Εβραϊκή κοινότητα της 
Θεσσαλονίκης που στην συνέχεια αποδεκατίζεται στον 2ο 
Παγκόσμιο Πόλεμο.» 

 
Το ντοκιμαντέρ προβλήθηκε  καθημερινά, καθ όλη τη διάρκεια  
της 82ηςΔιεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης (Σεπτέμβριος 2017). 

 

 
Η αφίσα του ντοκιμαντέρ 39 

 

 

                                                           
39http://parallaximag.gr/thessaloniki/thessaloniki-1917-fotia-pou-gennise-mia-poli 
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Τα ντοκουμέντα της μεγάλης πυρκαγιάς 
 

Το λεύκωμα «Incendie de Salonique, 18-19 Aout 1917, 
C.A.Aaeronautique40 
 

 
Ένα αυθεντικό χειροποίητο λεύκωμα με σπάνιες φωτογραφίες 

που αποτυπώνουν την τεράστια καταστροφή της φωτιά. 
Πρόκειται για το μοναδικό «ολοκληρωμένο» αρχείο σε 
φωτογραφικό υλικό αλλά και πλούσιο σε περιγραφές για την 

πυρκαγιά, από την αεροναυτική υπηρεσία του Γαλλικού 
στρατού. Το λεύκωμα «Incendie de Salonique, 18-19 Aout 1917, 

C.A.Aaeronautique” αποτελεί αρχείο τεράστιου ενδιαφέροντος 
για την ιστορία της Θεσσαλονίκης, διότι περιέχει και τη μοναδική 
σειρά των πρώτων αυθεντικών αεροφωτογραφιών της πόλης όπως 

αυτή ήταν πριν την πυρκαγιά του 1917, τραβηγμένες υπό ορθή 
γωνία (ορθοφωτογράφηση).Το σπουδαίο αυτό λεύκωμα που 
ανακάλυψε και αγόρασε πριν τριάντα χρόνια στο Λονδίνο ο 

συλλέκτης  Ευαγγελινός, συνοδεύεται και από μια χειρόγραφη  
δραματική περιγραφική αφήγηση της πρώτης μέρας της 

πυρκαγιάς κατά τη διάρκεια της εξέλιξής της από τους Γάλλους 
αεροπόρους και επίσης περιλαμβάνει χειρόγραφα σχέδια και 
χάρτες της περιοχής. 

                                                           
40http://www.thessnews.gr/article/52149/i-spitha-pou-allaxe-tin-poli-leykoma-me-spanies-
fotografies-apo-tin-megali-pyrkagia-tou-1917 
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Το χρονικό της μεγάλης πυρκαγιάς41 

 

 
 

Το λεύκωμα έκδοσης της UNIVERSITY STUDIO PRESS 

 

Το λεύκωμα περιέχει κείμενα και εικόνες που καταγράφουν την 
εξέλιξη της θεομηνίας, μεταφέρουν σκηνές πανικού, 
βιαιοτήτων, αυταπάρνησης, αφηγούνται στιγμές παραίτησης, 

απόγνωσης, θάρρους, αλληλεγγύης και τελικά, αισιοδοξίας, 
όπως βιώθηκαν στιγμή προς στιγμή. 

 
. 
 

 

                                                           
41https://www.ianos.gr/to-xroniko-tis-megalis-pirkagias-0113789.html#tab-description 
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Το βίντεο του Σέρβικου Στρατού42. 

 

 
 

Ένα από τα πιο  σπάνια ντοκουμέντα που έχει καταγράψει τη 
μεγάλη πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης είναι το βίντεο που έχει 

κινηματογραφήσει ο σέρβικος στρατός, του οποίου το 
κινηματογραφικό τμήμα  κατέγραψε τις τραγικές μέρες της 

πόλης.  
 
Υπεύθυνος της κινηματογράφησης ο  υπολοχαγός Mika 

Mihajlović Afrika που μπόρεσε να τραβήξει πανοραμικά πλάνα 
της πόλης, ενώ αυτή καίγεται.  

Το βίντεο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της 
γιουγκοσλάβικης ταινιοθήκης http://www.kinoteka.org.rs και 
όπως αναγράφεται σχετικά, «καταγράφει όλες τις λεπτομέρειες 

των γεγονότων, στρατιώτες και πολίτες στην παραλία, μια 
πανοραμική εικόνα της πόλης που καλύπτεται με μαύρο καπνό»  
Σημαντικές είναι οι λήψεις με το έργο των πυροσβεστών- 

αγημάτων πυρκαγιών των συμμαχικών πλοίων που επιχειρούν 
κατασβέσεις όπου μπορούν. 

 

                                                           
42http://www.kinoteka.org.rs/di/efg/Http/EFG/Ser/sp_JK-EFG109.html 

http://www.kinoteka.org.rs/
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 Το βίντεο «Θεσσαλονίκη 2017: ένας αιώνας από τη μεγάλη 

πυρκαγιά»43 
 
 

 
 

Η ταινία «Θεσσαλονίκη 2017: ένας αιώνας από τη μεγάλη 
πυρκαγιά» αφηγείται τα γεγονότα της πυρκαγιάς του 1917 στη 
Θεσσαλονίκη και επιχειρεί μια αποτίμηση των αλλαγών που 

έγιναν στην πόλη από τότε έως σήμερα.  
 

Επιπλέον, παρουσιάζει τις προσπάθειες που κάνει η ομάδα του 
Facebook «Παλιές Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης» να 
διατηρηθούν οι μνήμες της πόλης, μέσα από τη συλλογή και 

προβολή τεκμηρίων για τα χαμένα κτίρια, τους δρόμους της και 
την ιστορία των διαφόρων κοινοτήτων που έζησαν εδώ.  

                                                           
43 https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=ouEAJk0tYMw 
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Η ταινία ολοκληρώθηκε από φοιτητές του Τμήματος 
Κινηματογράφου, Σχολή Καλών Τεχνών, Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στα πλαίσια του μαθήματος. 
 

Παραγωγή, διδάσκουσα Δέσποινα Μουζάκη, 2017. 
Σκηνοθεσία: Τζίνα Γεωργιάδου  
Κάμερα: Τζίνα Γεωργιάδου, Άρης Γαληνός, Στέλλα Δέλλιου, Έλλη 

Δέλλιου  
Μοντάζ: Τζίνα Γεωργιάδου, Ίλμα Τυρμπετάρι  
Παραγωγή: Άρης Γαληνός, Τζίνα Γεωργιάδου 

 
Την αφήγηση κάνει ο Αθανάσιος Ευθύμιος Νικόπουλος, μέλος 

της διαχειριστικής ομάδας του Facebook «Παλιές Φωτογραφίες 
της Θεσσαλονίκης», όπου και επιχειρεί μια αποτίμηση των 
αλλαγών που έγιναν στην πόλη από τότε έως σήμερα.  

 
Το βίντεο βρίσκεται στη διεύθυνση  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=ouEA
Jk0tYMw 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=ouEAJk0tYMw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=ouEAJk0tYMw
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Το βίντεο «1917, Η μεγάλη φωτιά της Θεσσαλονίκης» 44 
 
 

 
 

 
 
 

Το βίντεο είναι παραγωγή του 2012 του Αρχαιολογικού 
Ινστιτούτου Μακεδονικών και Θρακικών Σπουδών και 

περιλαμβάνει λήψεις από ελληνικά και ξένα οπτικοακουστικά 
αρχεία και σχόλια διακεκριμένων ερευνητών. 
 

Η  σκηνοθεσία έγινε από  ΕΛΕΝΗ ΣΤΟΜΠΟΥ-ΚΑΤΣΑΜΟΥΡΗ, 
αρχαιολόγο ενώ η γενική επιμέλεια από την  ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΣΤΡΑΤΗ, αρχαιολόγο διευθύντρια του  Ινστιτούτου. 

Το βίντεο είναι αναρτημένο στην διεύθυνση  
https://www.youtube.com/watch?v=YJbwMisbBUI 

 
 
 

                                                           
44 https://www.youtube.com/watch?v=YJbwMisbBUI 

https://www.youtube.com/watch?v=YJbwMisbBUI
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Έγινε η σπίθα πυρκαγιά- Ένα πολυθέαμα, 100 

χρόνια μετά την μεγάλη πυρκαγιά της 
Θεσσαλονίκης 

 

 
Η «parallaxi» το παλαιότερο σε κυκλοφορία free press στην 

Ελλάδα, (από το 1989), για την  επέτειο των εκατό χρόνων της 
Μεγάλης Πυρκαγιάς του 1917, δημιούργησε ένα μοναδικό 
υπερθέαμα αφιερωμένο στην  επέτειο.45  

 
Για αυτό το αφιέρωμα συνεργάστηκε με το Δήμο Θεσσαλονίκης 
(Αντιδημαρχία Πολιτισμού), το ΚΘΒΕ, την ΕΥΑΘ, την ΔΕΘ-

Helexpo, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, την 
Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, τον ΟΛΘ, τις σχολές θεάτρου 

ΚΘΒΕ, Ανδρέας Βουτσινάς και Βασίλης Διαμαντόπουλος, το 
Μουσείο Φωτογραφίας, τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου 
Θεσσαλονίκης, το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης,  τη μπάντα του 

ΓΣΣ, το Κρουστόφωνο, την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών του 
ΑΠΘ, τη Σχολή Κινηματογράφου του ΑΠΘ, την Εφορία 

Αρχαιότητων Πόλης Θεσσαλονίκης, το Αττικό Μετρό και πολλούς 
άλλους,  
 

Η όλη εκδήλωσε υποστηρίχτηκε από  την ευγενική χορηγία της 
Τράπεζας Πειραιώς και της Lidl Hellas. 

                                                           
45 http://parallaximag.gr/thessaloniki/eginespitha-pyrkagia-ena-polytheama-100-chronia-

meta 
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Η αφίσα της εκδήλωσης 

Η όλη εκδήλωση βασίστηκε σε μια ιδέα του Γιώργου Τούλα, και 

περιελάμβανε  θεατρικά κομμάτια σε πρωτότυπα κείμενα του 

συγγραφέα Σάκη Σερέφα, ειδικά γραμμένα για το πολυθέαμα, σε 

σκηνοθεσία των  In Flux (Κορίνα Βασιλειάδου και Χάρης 

Πεχλιβανίδης), με τη συμμετοχή του φωνητικού συγκροτήματος 

Πλειάδες, ηθοποιών του ΚΘΒΕ και 35 σπουδαστών των σχολών 

θεάτρου της πόλης. 

Η εκδήλωση έγινε το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου, από τις 6 το 

απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. 

Η έναρξη έγινε  στην Πλατεία Μουσχουντή, στην Άνω πόλη, 

εκεί όπου ξεκίνησε η φωτιά. Στον υπαίθριο χώρο της πλατείας, 

πλάι στο τείχος της πόλης, στήθηκε  μια δραματοποιημένη 
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αφήγηση από ηθοποιούς, πλαισιωμένη από μουσικές 

παρεμβάσεις με αυθεντικά μουσικά κομμάτια της εποχής από 

την μουσική παράδοση των Ελλήνων, των Εβραίων και των 

Οθωμανών, που κατοικούσαν στη Θεσσαλονίκη εκείνες τις 

ημέρες.  

 

Το θεατρικό δρώμενο είχε προσεγμένες ενδυμασίες46 

Η συνέχεια  της εκδήλωσης έγινε  στην οδό Εδέσσης, περιοχή 

που γλύτωσε από τη μήνη της πυρκαγιάς, φλόγες  «ξεπηδούσαν» 

                                                           
46 http://www.iefimerida.gr/news/364640/100-hronia-apo-ti-megali-pyrkagia-tis-
thessalonikis-theama-me-kapnoys-floges-kai 
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από σπίτια, ενώ βιολιά έπαιζαν από το μπαλκόνι κτιρίου που 

διασώθηκε από την πυρκαγιά το γραμμένο εκείνη την εποχή 

tango la Cumparcita. 

Η κορύφωση της εκδήλωσης  εξελίχθηκε  στην πεζοδρομημένη, 

λόγω της ημέρας, παραλιακή λεωφόρο Νίκης στις 9 το βράδυ.  

Η έναρξη έγινε  από το κτίριο της Λέσχης Θεσσαλονίκης, Λ. 

Νίκης 63, στο σημείο που σταμάτησε η πυρκαγιά μετά από 32 

ώρες που έκαψε την πόλη, το οποίο μεταμορφώθηκε χάρη σε ένα 

γιγάντιο video mapping από τους Mark & The koksinel, ομάδα 

visual artists, ενώ ηθοποιοί  αφηγήθηκαν βασιζόμενοι σε 

αληθινές μαρτυρίες και γεγονότα. 

 

 

Το κτίριο με την προβολή των γεγονότων της ιστορικής πυρκαγιάς47 

 

                                                           
47 http://www.iefimerida.gr/news/364640/100-hronia-apo-ti-megali-pyrkagia-tis-
thessalonikis-theama-me-kapnoys-floges-kai 
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Στη συνέχεια καλλιτέχνες του δρόμου με φωτιές και χιλιάδες 

κόσμου, με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής του Δήμου  

κατευθύνθηκαν  προς την πλατεία Αριστοτέλους, παιανίζοντας 

εμβατήρια που ακούγονταν στην πόλη κατά τη διάρκεια του 

πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου εκείνων των ημερών της φωτιάς, 

ενώ ταυτόχρονα φλόγες φώτιζαν ολόκληρο το δρόμο και τη 

θάλασσα. 

 

 

Πηγή48 

                                                           
48 http://www.iefimerida.gr/news/364640/100-hronia-apo-ti-megali-pyrkagia-tis-
thessalonikis-theama-me-kapnoys-floges-kai 
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Στην πλατεία Αριστοτέλους, μεταξύ Ολύμπιον και Electra 

Palace, οι Beforelight δημιούργησαν  μια εγκατάσταση 

εμπνευσμένη από την πυρκαγιά στο γυάλινο περίπτερο. 

 

 

Το γυάλινο περίπτερο της Αριστοτέλους 49 

 

 Στις εξωτερικές πλευρές του περιπτέρου τοποθετήθηκε μια 

παχιά επίστρωση στάχτης. Εσωτερικά, το περίπτερο φωτίστηκε  

με σειρά προβολέων μεγάλης έντασης, δημιουργώντας ένα 

έντονο, wash κόκκινου χρώματος σε διαβαθμίσεις. Ο 

                                                           
49 http://parallaximag.gr/thessaloniki/eginespitha-pyrkagia-ena-polytheama-100-
chronia-meta 
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συμμετέχων περαστικός κλήθηκε να “ξύσει” είτε με το χέρι του 

είτε με τη βοήθεια κάποιων εργαλείων αυτήν την επιφάνεια και 

να επιτρέψει στο κόκκινο φως να απλωθεί στο δρόμο. Με έναν 

τρόπο, το υλικό που απομένει μετά τη φωτιά, η στάχτη, γίνεται 

το ενδιάμεσο στοιχείο που ενώνει τον κάτοικο με τη συλλογική 

μνήμη της πόλης για το συγκεκριμένο γεγονός. Ο συμμετέχων 

κλήθηκε  να “ξύσει” τη μνήμη της πόλης του με τα ίδια του τα 

χέρια, και να την αφήσει να ξεχυθεί στο δημόσιο χώρο. 

Το πιο εμβληματικό όμως σημείο της εκδήλωσης, είχε στηθεί στη 

νότια πλευρά της πλατείας Αριστοτέλους, όπου  στήθηκε  μια 

τεράστια μακέτα που αποτύπωνε την όψη της παραλίας τον καιρό 

της πυρκαγιάς.  
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Στον χώρο της μακέτας ολοκληρώθηκε και η εκδήλωση όταν  με 

ειδικά εφέ τυλίχτηκε στις φλόγες σε μια διαδραστική και 

ρεαλιστική απεικόνιση της μεγάλης πυρκαγιάς υπό τους ήχους 

που παιάνισε η μπάντα του Γ΄ Σώματος Στρατού. Ένα 

εκπληκτικό θέαμα, στο οποίο αφού τα φώτα έσβησαν, καπνοί και 

φλόγες ξεπήδησαν πίσω από τη μακέτα, δημιουργώντας ένα 

εντυπωσιακό θέαμα. 

 

Πηγή50 

                                                           
50 http://www.iefimerida.gr/news/366237/kykloforiakes-rythmiseis-tin-kyriaki-stin-athina-

logo-agona-dromoy 
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Επετειακό αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη 

μεγάλη πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης στο 

Πληροφοριακό – Επικοινωνιακό Κέντρο 

Πυροσβεστικού Σώματος στο πλαίσιο της 82ης 

Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. 

 

Το Πυροσβεστικό Σώμα στα πλαίσια της λειτουργίας  του 

πληροφοριακού – επικοινωνιακού κέντρου στον χώρο της 82ης 

Δ.Ε.Θ. συμμετείχε  στις εκδηλώσεις για την 100η επέτειο από την 

μεγάλη πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης του 1917, παρουσιάζοντας 

φωτογραφικό υλικό και υπάρχοντα πυροσβεστικά μέσα της 

εποχής 51. 

 

                                                           
51 
http://www.fireservice.gr/pyr/site/home/Front+Page/spot+news/fotia_1917*.csp;jsessioni

d=0a5a5afa30d625b0b693c4e34a64b1e9d4a1a77b0cc7.e38LaNiOa3yTb40QbNmTc3yLc3z0
n6jAmljGr5XDqQLvpAe 
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Αντί επιλόγου  
 

 
“Εκεί όπου άλλοτε απλώνονταν οι λαβύρινθοι των εβραϊκών 
συνοικιών, υπήρχαν τώρα μονάχα πέτρες και πυρωμένη στάχτη. 
Στην άλλη περιοχή, όπου υψώνονταν τα μεγάλα καταστήματα 

και τα ξενοδοχεία, τραγικά ερείπια θύμιζαν την παλιά τους δόξα. 
Κι όλα τούτα τα θλιβερά κατάλοιπα μιας πλούσιας μεγάλης 

πολιτείας, ήσαν τυλιγμένα σε βαριά σύννεφα καπνού. Στα βαθιά 
τους υπόγεια η χόβολη είχε συντηρηθεί για πολλούς μήνες μετά 
τη φωτιά. Και καθώς διαπιστώθηκε αργότερα, τόση ήταν η 

δύναμη τούτης της φωτιάς, ώστε όλα τα γυάλινα είδη είχαν 
λιώσει, και μέσα στα χαλάσματα των ζαχαροπλαστείων μπορούσε 
κανείς να διακρίνει τα βάζα με τις καραμέλες, πού χανε 

μεταβληθεί σε μια μάζα από καμένη ζάχαρη και γυαλί. Η 
τεράστια αυτή έκταση της συμφοράς πήρε το όνομα τα ‘Καμένα’. 

Τούτα τα ‘καμένα’ είχαν μεταβληθεί σε μια καινούρια Πομπηία, 
όπου την ημέρα δούλευαν συνεργεία ανασκαφών και τις νύχτες 
βρίσκανε άσυλο οι αλήτες, οι κακοποιοί κι οι ερωτευμένοι”. 
Ποιητής Γ. Θ. Βαφόπουλος για την πυρκαγιά (“Σελίδες 

Αυτοβιογραφίας”) 52 

                                                           
52 http://boraeinai.blogspot.gr/2009/08/51881917.html 


