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Η προτεινόµενη διδακτική πρόταση Αποτελεί µια εναλλακτική εκδοχή της διδασκαλίας της 
ενότητας «Ο γύρος της Ελλάδας» του βιβλίου µουσικής της Β’ Γυµνασίου και διαπνέεται από 
την οπτική του νέου προγράµµατος σπουδών για τη µουσική. Eίναι βασισµένη στην 
ανακαλυπτική και την ενεργητική- συµµετοχική µέθοδο και προσεγγίζεται διαθεµατικά µέσα 
από τα µαθήµατα των θρησκευτικών, της ιστορίας, της πληροφορικής και των εικαστικών. 
Εφαρµόζεται στο 2ο Γυµνάσιο Λαγκαδά από το σχολικό έτος 2015 ως σήµερα. Το σεφαραδίτικο 
τραγούδι El incendio de Salonica είναι η αφήγηση της πυρκαγιάς του 1917 στη Θεσσαλονίκη 
και των επιπτώσεών της στη ζωή των κατοίκων. Το κείµενο είναι στη γλώσσα των 
σεφαραδιτών εβραίων της πόλης, δηλαδή παλιά ισπανικά µε τούρκικα και ελληνικά στοιχεία. 
Στόχοι του µαθήµατος είναι, εκτός από την απόκτηση και εξάσκηση γνωστικών µουσικών 
στοιχείων και δεξιοτήτων και της καλλιέργειας του οµαδικού πνεύµατος και της συνεργασίας, η 
ενεργοποίηση για µάθηση µέσα από τη γνωριµία µε ένα γεγονός σηµαντικό για την ιστορία της 
Θεσσαλονίκης και µε µια κοινότητα της πόλης που άσκησε σηµαντική επιρροή στην πολιτιστική 
της ταυτότητα. 
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This teaching material is an alternative approach to teaching the chapter entitled “O Gyros 
tis Elladas” (“All around Greece”) from the book of Music for Secondary School and is 
inspired by the concepts of the new state-approved curriculum concerning the subject of 
Music. It is based on student investigation and expeditionary learning as well as on the 
student-centered and cooperative approach. It also links multiple fields of study together, such 
as religion, history, computer studies and visual arts. It has been applied at the 2nd 
Secondary School of Lagkadas since school year 2015-16. The Sephardic song El incendio de 
Salonica is the narration of the Great Fire of Salonica in 1917 and of its consequences on the 
lives of the residents. The lyrics are in the dialect of the Sephardic Jewish population of 
Thessaloniki, which is old Castilian Spanish with the insertion of Turkish and Greek words 
and verbal elements. Apart from acquiring and practicing gnostic musical elements and skills 
and cultivating team spirit and collaboration, the purpose of this teaching material is to 
activate the learning process via the introduction of an important historical event that took 
place in Thessaloniki and of a whole community that greatly influenced its cultural identity. 
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Εισαγωγή 

Το εκπαιδευτικό σενάριο µε τίτλο «Μαθαίνοντας για την πυρκαγιά του 1917 στη 
Θεσσαλονίκη µέσα από τη διδασκαλία ενός σεφαραδίτικου τραγουδιού» αφορά στην 
ενεργητική ακρόαση µε παράλληλη συµπλήρωση φύλλου εργασίας και στην 
εκµάθηση ενός σεφαραδίτικου τραγουδιού της περιοχής της Θεσσαλονίκης και 
µπορεί να εφαρµοστεί µε προσαρµογή και σε άλλα µαθήµατα. Η διδακτική 
µεθοδολογία βασίζεται στην ανακαλυπτική µάθηση, στην ενεργητική-συµµετοχική 
µάθηση, στην οµαδοσυνεργατική µέθοδο και στην τεχνική της συν-ανάγνωσης, ενώ ο 
καθηγητής έχει το ρόλο του καθοδηγητή και του εµψυχωτή (Schunk, 2010˙ 
Παπανδρέου, 2001). Τα οφέλη για τον κάθε µαθητή είναι η ενεργοποίηση της 
διάθεσης για µάθηση µέσα από το στοιχείο της έκπληξης και της ανατροπής, η 
ανάπτυξη του οµαδικού πνεύµατος και του αισθήµατος της ατοµικής και συλλογικής 
ευθύνης και η καλλιέργεια µουσικών δεξιοτήτων.  

Το τραγούδι El incendio de Salonica είναι η αφήγηση της πυρκαγιάς του 
1917 στη Θεσσαλονίκη και των επιπτώσεών της στη ζωή των κατοίκων. Το κείµενο 
είναι στη γλώσσα των σεφαραδιτών εβραίων της πόλης, δηλαδή τα ισπανικά του 
τέλους του 15ου αι., µε τούρκικα και ελληνικά στοιχεία. Αποτελεί πρόταση 
διδασκαλίας της ενότητας «Ο γύρος της Ελλάδας» του βιβλίου µουσικής της Β’ 
Γυµνασίου και διαπνέεται από την οπτική του νέου προγράµµατος σπουδών για τη 
µουσική. Εφαρµόζεται στο 2ο Γυµνάσιο Λαγκαδά από το σχολικό έτος 2015 ως 
σήµερα.  

Τάξη στην οποία απευθύνεται: Β’ Γυµνασίου 
Γνωστικό αντικείµενο: Μουσική 
Σύνδεση µε άλλα µαθήµατα: Ιστορία, Θρησκευτικά, Πληροφορική, Εικαστικά. 
Προβλεπόµενη διάρκεια: 2-3 διδακτικές ώρες  
Διδακτικοί στόχοι: 
Γνωστικοί:  
Α) Εξοικείωση των µαθητών µε τη δραστηριότητα της ενεργητικής ακρόασης. Μέσω 
αυτής οι µαθητές διακρίνουν µουσικά όργανα, δοµικά σηµεία και νοήµατα της 
µουσικής 
Β) Γνωριµία µε ένα  ιστορικό γεγονός µε δραµατικές συνέπειες για την πόλη της 
Θεσσαλονίκης 
Γ) Προσέγγιση της εβραϊκής κοινότητας της Θεσσαλονίκης και στη γνωριµία µε την 
µακραίωνη παρουσία της  και τη µουσική της παράδοση και 
Δ) Αναζήτηση των επιδράσεων του περιβάλλοντος στην εξέλιξη, διαµόρφωση και 
διαφύλαξη ενός πολιτισµού. 

Καλλιέργεια µουσικών δεξιοτήτων: 
Απόδοση της µελωδίας από τους µαθητές µε τη φωνή και ίσως µε συνοδεία µουσικών 
οργάνων.  

Παιδαγωγικοί στόχοι:  
Ανάπτυξη συνεργασίας και οµαδικότητας, ενεργητική συµµετοχή, ενεργοποίηση της 
θέλησης για µάθηση. 

S4098th Conference of GSME - 8ο Συνέδριο της Ε.Ε.Μ.Ε. - 2018



Oral presentation - Εισηγήσεις Σκαρλάτου

Υλικοτεχνική υποδοµή 
Το παρόν σχέδιο διδασκαλίας είναι υλοποιήσιµο ακόµα και όταν υπάρχουν δυσκολίες 
ως προς την πρόσβαση σε σύγχρονα τεχνολογικά µέσα. Θα χρειαστούν CD player, 
βιντεοπροβολέας (όχι απαραίτητος), φύλλα εργασίας, κάρτες συνανάγνωσης, 
µουσικά όργανα (εφόσον διαθέτει το σχολείο ή υπάρχουν στην τάξη παιδιά που 
γνωρίζουν να παίζουν κάποιο όργανο). 

1η διδακτική ώρα 
1η δραστηριότητα 
Ο καθηγητής ανακοινώνει στην τάξη ότι θα ακούσουν ένα τραγούδι και πρέπει να 
συµπληρώσουν ορισµένες ερωτήσεις, από τις οποίες κάποιες είναι κρίσεως. Κατόπιν 
εξηγεί τους όρους «θέµα του τραγουδιού», «µορφή του τραγουδιού», «συλλαβική 
µελωδία» και «µελισµατική µελωδία». Έπειτα µοιράζει τα φύλλα εργασίας, η ύπαρξη 
των οποίων κινητοποιεί τους µαθητές να ακούσουν προσεκτικά το τραγούδι (Schunk, 
2010˙ Παπανδρέου, 2001). Ακολουθεί η ενεργητική ακρόαση και η συµπλήρωση των 
φύλλων εργασίας. Οι µαθητές µπορούν να δουλέψουν ατοµικά ή σε οµάδες των δύο 
ως τεσσάρων ατόµων. Η προτίµησή της διδάσκουσας συγγραφέως σ’ αυτή τη 
δραστηριότητα είναι οι οµάδες των δύο ατόµων. Στη συνέχεια γίνεται µια συζήτηση 
όσον αφορά στις ερωτήσεις του φύλλου εργασίας και τότε ο καθηγητής αποκαλύπτει 
πως η προέλευση του τραγουδιού είναι από τη Θεσσαλονίκη και συγκεκριµένα από 
την ισραηλιτική της κοινότητα, γεγονός που εκπλήσσει και προσελκύει την προσοχή 
των µαθητών. Αφού µεταφραστεί το τραγούδι, αναφέρεται η γλωσσική διάλεκτος 
στην οποία ανήκει (παλιά ισπανικά µε τούρκικα και ελληνικά στοιχεία) και το θέµα 
του, που είναι ιστορικό – αφηγηµατικό και αφορά στην µεγάλη πυρκαγιά του 1917. 
Αναφέρεται επίσης ο χαρακτηρισµός της Θεσσαλονίκης ως «προσφυγοµάνα» και ο 
µακραίωνος πολυπολιτισµικός της χαρακτήρας (Νεχαµά,2000˙ Χασιώτης, 1997˙ Ναρ, 
1985). Στόχοι αυτής της δραστηριότητας είναι η ενεργοποίηση για µάθηση µέσα από 
το στοιχείο της έκπληξης (κανείς δεν περιµένει ότι ένα τραγούδι σε ισπανική γλώσσα 
αφορούσε και τραγουδιόταν στη Θεσσαλονίκη) και η αποµάκρυνση του φόβου της 
προσωπικής αστοχίας µέσα από τη συνεργασία των µαθητών σε οµάδες των δύο ως 
τεσσάρων ατόµων (Schunk, 2010˙ Παπανδρέου, 2001).  (20’) 

2η δραστηριότητα 
Μέσω του τραγουδιού El incendio de Salonica οι µαθητές προσεγγίζουν δύο µεγάλα 
κεφάλαια της ιστορίας της Θεσσαλονίκης. Το ένα αφορά στο γεγονός της 
καταστροφικής πυρκαγιάς του 1917 και το άλλο στη µακραίωνη ύπαρξη της 
ισραηλιτικής κοινότητας της πόλης. Ο καθηγητής σε ρόλο καθοδηγητή – εµψυχωτή 
χωρίζει κατ’ αρχήν τους µαθητές σε δύο µεγάλες οµάδες, µε στόχο κάθε µια από 
αυτές να εξετάσει ένα από αυτά τα κεφάλαια. Έπειτα οι µαθητές χωρίζονται σε 
µικρότερες οµάδες των τριών ή τεσσάρων ατόµων, δίνονται ρόλοι (συντονιστής, 
γραµµατέας και παρουσιαστής) και µοιράζονται οι κάρτες συν-ανάγνωσης. Σε 
χρονικό διάστηµα 7 λεπτών πρέπει να έχουν διαβάσει τις κάρτες και να έχουν 
περιγράψει αυτό που διάβασαν σε 2-3 προτάσεις. Ο «συντονιστής» συντονίζει τους 
υπόλοιπους και κρατάει το χρόνο και ο «γραµµατέας» γράφει τις προτάσεις που ο 
«παρουσιαστής» θα διαβάσει αργότερα στην τάξη. Η πρώτη µεγάλη οµάδα εξετάζει 
το ιστορικό της πυρκαγιάς, τη χρονική συγκυρία που δυσκόλεψε τις προσπάθειες 
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πυρόσβεσης, την ιστορική σηµασία της µεγάλης πυρκαγιάς για την πόλη λόγω των 
καταστροφών που προξένησε και στοιχεία που αφορούν στην περίθαλψη των 
πληγέντων. Τα θέµατα των καρτών της δεύτερης µεγάλης οµάδας αφορούν σε 
στοιχεία της ιστορίας της ισραηλιτικής κοινότητας της Θεσσαλονίκης και της 
ισπανοεβραϊκής διαλέκτου. Κατόπιν οι µαθητές παρουσιάζουν στην τάξη αυτά που 
διάβασαν στις κάρτες. Οι στόχοι αυτής της δραστηριότητας είναι γνωστικοί και 
παιδαγωγικοί. Οι µαθητές µαθαίνουν µέσα από τη συνεργασία και αναπτύσσουν το 
αίσθηµα της ατοµικής και της συλλογικής ευθύνης (Schunk, 2010˙ Παπανδρέου, 
2001). (20’) 

Στο τέλος της πρώτης διδακτικής ώρας ο καθηγητής µπορεί να δώσει νότες ή 
συγχορδίες του τραγουδιού σε µαθητές που γνωρίζουν να παίζουν κάποιο µουσικό 
όργανο, µε σκοπό τη συµµετοχή τους  µε αυτόν τον τρόπο στην αναπαραγωγή του 
από την τάξη στο µάθηµα που θα ακολουθήσει. 

Το τραγούδι µε τον τίτλο La kantiga del fuego βρίσκεται στο CD Σαββίνα 
Γιαννάτου – Άνοιξη στη Θεσσαλονίκη – Λαϊκά σεφαραδίτικα τραγούδια της 
δισκογραφικής εταιρίας Lyra. Αυτό το CD ηχογραφήθηκε από το Εργαστήριο 
Ηλεκτρακουστικής του Α.Π.Θ. το 1994. Με τον τίτλο El Incendio de Salonica 
βρίσκεται στο CD Δαυίδ Σαλτιέλ – Ισπανοεβραίικα τραγούδια της Θεσσαλονίκης και 
ηχογραφήθηκε από τη δισκογραφική εταιρία ORIENTE MUSIK το 1998.   

Παρατίθεται το κείµενο, όπως βρίσκεται µεταφρασµένο στο CD Δαυίδ Σαλτιέλ – 
Ισπανοεβραίικα τραγούδια της Θεσσαλονίκης: 

Dia de Shabbat la tadre / Τo απόγευµα της µέρας του Σαββάτου 
La horica dando dos / Δύο η ώρα  
Huego salió al Agua Mueva / Ξέσπασε φωτιά στο Νέο Νερό 
A Beyaz Kulé quedó / Μέχρι τον Πύργο το Λευκό. 

Tanto proves como ricos / Έτσι πλούσιοι και φτωχοί 
Todos semos un igual / Όλοι γίναµε το ίδιο 
Ya quedimos arrastando / Και ξωµείναµε 
Por campos y por kishlas / Σε χωράφια και στρατώνες. 

Mos dieron unos chadires / Μας έδωσαν και µερικές σκηνές 
Que del aire se bolan / Που πετάνε από τον αέρα 
Mos dieron pan amargo / Μας έδωσαν πικρό ψωµί 
Ni con agua no se va / Που ούτε µε νερό δεν κατεβαίνει. 

Mos estamos sikleando / Παραπονιόµαστε 
Mos vamos ande el Inglés / Πάµε στον Εγγλέζο  
Por tres grushicos al dia / Για τρία γρόσια τη µέρα 
Y pan para comer / Και ψωµί να φάµε 

Dio del cielo / Κύριε του ουρανού 
No topates que fazer / Δε βρήκες άλλο τι να κάνεις 
Mos deshates arrastrando / Μας άφησες τους έρηµους 
Sin camiza para meter / Δίχως πουκάµισο να φορέσουµε. 
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2η διδακτική ώρα  
3η δραστηριότητα 
Τα παιδιά ακούν πάλι το τραγούδι και θυµούνται τα λόγια και τη µελωδία έτσι ώστε 
να µπορέσουν να το µάθουν πιο εύκολα στη δραστηριότητα που θα ακολουθήσει. (5’) 

4η δραστηριότητα 
Ο καθηγητής προχωρά στη διδασκαλία του τραγουδιού και αναπαραγωγή του από 
τους µαθητές και, αν το σχολείο διαθέτει µουσικά όργανα, συνοδεύει το τραγούδι των 
µαθητών. Αν κάποιος µαθητής µπορεί, συνοδεύει επίσης µε κάποιο όργανο. Μπορούν 
να χρησιµοποιηθούν και κρουστά. Στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι η 
ανάπτυξη των µουσικών δεξιοτήτων των µαθητών. Όταν οι µαθητές µάθουν σε 
ικανοποιητικό βαθµό το τραγούδι, ο καθηγητής τους ηχογραφεί και µετά ακούν όλοι 
µαζί το αποτέλεσµα και το αξιολογούν σε κλίµακα 1-10. (25’) 

Στο τέλος της δεύτερης διδακτικής ώρας ο καθηγητής αναθέτει στους 
µαθητές οµαδικές εργασίες όπως συλλογή πληροφοριών, ιστορικά στοιχεία, 
λογοτεχνικά κείµενα, τραγούδια και φωτογραφίες που σχετίζονται µε την πυρκαγιά 
του 1917 και την Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης. (10’). Εναλλακτικά, ο 
καθηγητής µπορεί να εφαρµόσει την 6η δραστηριότητα, δηλ. την αξιολόγηση (που 
δίνεται στην 3η διδακτική ώρα), έτσι ώστε το µάθηµα να ολοκληρωθεί στη δεύτερη 
διδακτική ώρα. 

3η διδακτική ώρα  
5η δραστηριότητα 
Οι µαθητές παρουσιάζουν τις εργασίες τους. Οι εργασίες των µαθητών του σχολείου 
µας παρουσιάστηκαν σε µορφή ppt. Εναλλακτικά µπορεί να χρησιµοποιηθεί κάποιο 
λογισµικό (π.χ. το padlet) ή, αν δεν είναι εύκολη η πρόσβαση σε τεχνολογικά µέσα, οι 
εργασίες µπορούν να έχουν πιο απλή µορφή, π.χ. κολάζ φωτογραφιών. Ο καθηγητής 
µπορεί συµπληρωµατικά να επιλέξει να δείξει κάποιο βίντεο ή ppt που να αφορά 
στην Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης ή/και στην µεγάλη πυρκαγιά που έπληξε 
την πόλη το 1917. Στόχοι της δραστηριότητας είναι η διεύρυνση και εµπέδωση της 
αποκτηθείσας γνώσης και η ανάπτυξη του οµαδικού πνεύµατος και της συνεργασίας 
(Ράπτης & Ράπτη, 2013). (25’) 

6η δραστηριότητα - αξιολόγηση 
Στο τέλος του µαθήµατος ο κάθε µαθητής αξιολογεί την απόδοσή της οµάδας του 
(αυτοαξιολόγηση) και το αποτέλεσµα των άλλων δύο οµάδων (ετεροαξιολόγηση), µε 
κριτήρια όπως την οργάνωση, τη συνεργασία, την αρτιότητα του αποτελέσµατος. 
Επίσης αξιολογεί το διδακτικό σενάριο µε κριτήρια όπως το ενδιαφέρον που του 
προξένησε, το πόσο του άρεσε το τραγούδι, το αν υπήρξε βοηθητική η παρουσία του 
καθηγητή (Schunk, 2010˙ Παπανδρέου, 2001). (15’) 

Σε όλη τη διάρκεια της εφαρµογής αυτής της διδακτικής πρότασης ο 
καθηγητής αξιολογεί το φύλλο εργασίας το οποίο ο κάθε µαθητής ή η οµάδα έχει 
συµπληρώσει, τη συµµετοχή του κάθε µαθητή στην οµάδα, τη συµµετοχή του στη 
συζήτηση και τη στάση του στο µάθηµα (Schunk, 2010˙ Παπανδρέου, 2001). 
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Προτάσεις 

Το παρόν διδακτικό σενάριο διδάχτηκε µε τον τρόπο που περιγράφτηκε παραπάνω. 
Επιθυµητή θα ήταν η συνεργασία του καθηγητή µε τους συναδέρφους εκπαιδευτικούς 
των µαθηµάτων της ιστορίας και ενδεχοµένως των θρησκευτικών, της νεοελληνικής 
γλώσσας και των εικαστικών. Επίσης οι µαθητές θα µπορούσαν να 
πραγµατοποιήσουν µια επίσκεψη στον Λευκό Πύργο και στο Εβραϊκό Μουσείο 
Θεσσαλονίκης όταν ολοκληρώσουν τις δραστηριότητες αυτού του σχεδίου 
διδασκαλίας. 

Συµπεράσµατα 

Η ενεργοποίηση για µάθηση που προέκυψε µέσα από τη γνωριµία µε ένα γεγονός που 
σηµάδεψε την ιστορία της Θεσσαλονίκης και µέσα από το πλησίασµα µιας 
κοινότητας της πόλης που άσκησε σηµαντική επιρροή στην πολιτιστική της 
ταυτότητα κέντρισε τους µαθητές της περιοχής της συµπρωτεύουσας, ώστε να 
εργαστούν µε ενδιαφέρον και ζήλο για την απόκτηση και εξάσκηση γνωστικών 
µουσικών στοιχείων και δεξιοτήτων και να καλλιεργήσουν το οµαδικό πνεύµα και τη 
συνεργασία µεταξύ τους. Επίσης αυτό το σχέδιο διδασκαλίας βοήθησε στην 
κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των µαθητών για τη µουσική παράδοση ενός 
πολιτισµού που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της ιστορίας της συµπρωτεύουσας και 
έγινε το κίνητρο για να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, να αποβάλλουν τυχόν 
στερεότυπα και προκαταλήψεις και να διαµορφώσουν µια στάση σεβασµού απέναντι 
στο διαφορετικό.  
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%CF%89%CE%BD_%CF%83%CF%84%CE%B7_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF
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https://youtu.be/PnTic0QS2bw  
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%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%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE
%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82_1917 

Παράρτηµα 

Α) Φύλλο εργασίας 

J  
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Β) Κάρτες συνανάγνωσης 

1η κάρτα 

Η πυρκαγιά 
Η πυρκαγιά του 1917 ήταν ένα από τα σηµαντικότερα γεγονότα που σηµάδεψαν την ιστορία 
της Θεσσαλονίκης. Όπως προέκυψε από την ανάκριση που διεξήγαγαν οι δικαστικές αρχές 
της πόλης, ξεκίνησε το Σάββατο στις 5/18 Αυγούστου 1917 περίπου στις 15:00 το µεσηµέρι 
από ένα φτωχικό σπίτι προσφύγων στη διεύθυνση Ολυµπιάδος 3, στη συνοικία Μεβλανέ 
µεταξύ του κέντρου και της Άνω Πόλης. Προκλήθηκε από σπίθα της φωτιάς µιας κουζίνας, 
που έπεσε σε παρακείµενη αποθήκη µε άχυρο. Η έλλειψη νερού και η αδιαφορία των 
γειτόνων δεν έκανε δυνατή την κατάσβεση της αρχικής πυρκαγιάς και σε σύντοµο διάστηµα, 
λόγω του ισχυρού ανέµου, η πυρκαγιά µεταδόθηκε στα γειτονικά σπίτια και άρχισε να 
εξαπλώνεται σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Αρχικά ακολούθησε δύο κατευθύνσεις: προς το 
Διοικητήριο µέσω της οδού Αγίου Δηµητρίου και προς την αγορά µέσω της Λέοντος Σοφού. 
Το Διοικητήριο σώθηκε χάρη στις προσπάθειες των υπαλλήλων του που έσπευσαν να 
βοηθήσουν. Ο άνεµος δυνάµωσε και η πυρκαγιά ακόµη πιο γρήγορα κατέβηκε στο κέντρο 
της πόλης. Τα ξηµερώµατα της επόµενη ηµέρας (19 Αυγούστου 1917) ο άνεµος άλλαξε 
κατεύθυνση και τα δύο µέτωπα της πυρκαγιάς κατέστρεψαν όλο το εµπορικό κέντρο. Στις 
12:00 πέρασε γύρω από τον περίβολο του ναού της Αγίας Σοφίας χωρίς να τον πειράξει και 
συνέχισε ανατολικά µέχρι την οδό Εθνικής Αµύνης (πρώην Χαµιντιέ) όπου σταµάτησε. Το 
βράδυ της 6/19 Αυγούστου σταµάτησε η εξάπλωσή της. 

2η κάρτα 

Προσπάθειες πυρόσβεσης 
Δεν υπήρχαν ικανές ποσότητες νερού για την κατάσβεση, αφού σηµαντικό µέρος του 
δεσµευόταν από τις συµµαχικές δυνάµεις για την τροφοδοσία των στρατοπέδων στα 
προάστια της πόλης. Στην πόλη δεν υπήρχε οργανωµένη πυροσβεστική υπηρεσία, αλλά λίγες 
ιδιόκτητες πυροσβεστικές οµάδες ασφαλιστικών εταιρειών, τις περισσότερες φορές 
ανεκπαίδευτες και µε πολύ παλιό ή καθόλου εξοπλισµό. Η µόνη ελπίδα για τη Θεσσαλονίκη 
ήταν η επέµβαση των συµµαχικών δυνάµεων. Το απόγευµα της πρώτης ηµέρας της 
πυρκαγιάς, ένα γαλλικό τµήµα ανατίναξε µε δυναµίτιδα τρία σπίτια δίπλα από το διοικητήριο 
µε σκοπό να δηµιουργήσει ζώνη ασφάλειας περιορίζοντας το ύψος και την ποσότητα της 
καύσιµης ύλης, αλλά δεν συνέχισε και αποχώρησε, αφήνοντας τη φωτιά να συνεχίσει τον 
δρόµο της. Το επόµενο πρωί δύο βρετανικές πυροσβεστικές αντλίες σταµάτησαν την 
πυρκαγιά κοντά στον Λευκό Πύργο. Το κτήριο του Τελωνείου σώθηκε από Γάλλους 
στρατιώτες. Παρ’ όλα αυτά, οι συµµαχικές δυνάµεις αρνήθηκαν να διακόψουν την 
υδροδότηση των στρατοπέδων και των νοσοκοµείων τους, ώστε να εξοικονοµηθεί νερό για 
την πυρόσβεση. Αξίζει να αναφερθεί πως οι Βρετανοί στρατιώτες βοήθησαν εθελοντικά όσο 
µπορούσαν, ιδιαίτερα µε τη µεταφορά περιουσιών και πυροπαθών µε στρατιωτικά φορτηγά 
προς καταυλισµούς για πρόσφυγες.  

3η κάρτα 

Περίθαλψη 
Η αναφορά του προϊσταµένου της Διεύθυνσης Θυµάτων Πυρκαϊάς Αλεξάνδρου Πάλλη προς 
την κυβέρνηση µνηµονεύει ξεχωριστά τους πυροπαθείς των τριών κοινοτήτων της 
Θεσσαλονίκης: 50.000 Εβραίοι, 12.500 Ορθόδοξοι και 10.000 µουσουλµάνοι. Η περίθαλψη 
των πυροπαθών άρχισε αµέσως µετά την πυρκαγιά. Οι ελληνικές αρχές δηµιούργησαν 100 
παραπήγµατα για τη στέγαση 800 οικογενειών. Οι βρετανικές αρχές έστησαν τρεις 
καταυλισµούς µε 1300 σκηνές, όπου στέγασαν 7.000 άστεγους και οι γαλλικές αρχές 
έστησαν καταυλισµό για 300 οικογένειες, ενώ η Ένωση Γαλλίδων Κυριών µικρότερη 
κατασκήνωση 100 οικογενειών. 5000 άτοµα µεταφέρθηκαν δωρεάν µε τρένο και 
εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα, τον Βόλο και τη Λάρισα. Οι ελληνικές αρχές έστησαν κέντρα 
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διανοµής που µοίραζαν δωρεάν ψωµί σε 30.000 άτοµα, ενώ ο Αµερικανικός, ο Γαλλικός και ο 
Αγγλικός Ερυθρός Σταυρός διένειµαν τρόφιµα. Πολλοί Εβραίοι, έχοντας χάσει τα πάντα, 
έφυγαν για τις δυτικές χώρες και κυρίως τη Γαλλία, ενώ ένας αριθµός τους ακολουθώντας το 
σιωνιστικό κίνηµα εγκαταστάθηκε στην Παλαιστίνη. 

4η κάρτα 

Καταστροφές 
Η πυρκαγιά µέσα σε 32 ώρες έκαψε 9.500 σπίτια σε έκταση 1.000.000 m² (το 32% της 
συνολικής έκτασης της Θεσσαλονίκης) και άφησε άστεγα πάνω από 70.000 άτοµα. Επίσης 
καταστράφηκαν περίπου 4.000 καταστήµατα αφήνοντας ανέργους το 70% των εργαζοµένων. 
Η περιοχή που κάηκε ήταν µεταξύ των οδών Αγίου Δηµητρίου, Λέοντος Σοφού, Νίκης, και 
Εθνικής Αµύνης και αναφέρεται στα επίσηµα έγγραφα ως «πυρίκαυστος ζώνη» και στις 
λαϊκές διηγήσεις τα «καµένα». Το ύψος των υλικών ζηµιών υπολογίστηκε σε 8.000.000 
χρυσές λίρες. Μεταξύ των κτηρίων που κάηκαν ήταν το Ταχυδροµείο, το Τηλεγραφείο, το 
Δηµαρχείο, οι εταιρείες Ύδρευσης και Φωταερίου, η Οθωµανική Τράπεζα, η Εθνική 
Τράπεζα, οι αποθήκες της Τράπεζας Αθηνών, ο ναός του Αγίου Δηµητρίου και άλλοι δύο 
ορθόδοξοι ναοί, το Σαατλή Τζαµί και άλλα έντεκα τεµένη, η Αρχιραββινεία µε όλο το αρχείο 
της και 16 από τις 33 συναγωγές. Καταστράφηκαν επίσης τα τυπογραφεία των περισσότερων 
εφηµερίδων (η Θεσσαλονίκη είχε τον µεγαλύτερο αριθµό εκδιδόµενων εφηµερίδων στην 
Ελλάδα), πολλές από τις οποίες δεν κατάφεραν να επανεκδοθούν. Παρά τις µεγάλες 
καταστροφές και τις χιλιάδες των πληγέντων, κανένας κάτοικος της πόλης δεν έχασε τη ζωή 
του από την πυρκαγιά γιατί εξαπλωνόταν αργά. Μόνο κάποιοι µεθυσµένοι Γάλλοι στρατιώτες 
παγιδεύτηκαν σε καπηλειό και κάηκαν ζωντανοί. Το µέρος της πόλης που κάηκε 
ανοικοδοµήθηκε µε νέο οργανωµένο σχέδιο, δηµιουργώντας µια σύγχρονη πόλη. 

5η κάρτα 

Η εξορία 
Στις 31 Μαρτίου 1492 οι καθολικοί µονάρχες, Φερδινάνδος και Ισαβέλλα εξόρισαν όσους 
Εβραίους αρνήθηκαν να ασπαστούν τον Καθολικισµό. Περίπου 200.000 Ισπανοί Εβραίοι 
εξορίστηκαν στην Πορτογαλία, στη βόρεια Ευρώπη και σ’ ολόκληρη τη λεκάνη της 
Μεσογείου, ενώ µεγάλος αριθµός συνέρρευσε στην Οθωµανική Αυτοκρατορία. 
Ονοµάστηκαν Σεφαραδίτες ή Σεφαραδίµ, σύµφωνα µε το Εβραϊκό όνοµα της Ισπανίας 
(Σεφαράδ), και έφεραν µαζί τους διάφορες διαλέκτους της Ισπανικής, οι οποίες συνιστούν το 
υπόβαθρο της γλώσσας η οποία θα γινόταν η καθοµιλουµένη Ισπανοεβραϊκή. Καθώς 
εξελισσόταν εκτός της Ισπανίας, τα αρχαία Καστιλιάνικα του 15ου αιώνα σύντοµα 
θεωρήθηκαν κυρίως εβραϊκή γλώσσα. Από εκεί προέκυψε και η ονοµασία «Ισπανοεβραϊκά».  

6η κάρτα 

Ισπανο-εβραϊκή διάλεκτος 
Όταν οι Εβραίοι εξορίστηκαν από την Ισπανία το 1492, έφεραν µαζί τους διάφορες 
διαλέκτους της Ισπανικής, οι οποίες συνιστούν το υπόβαθρο της γλώσσας η οποία, γύρω στα 
1620, θα γινόταν η καθοµιλουµένη Ισπανο-εβραϊκή. Οι ταξιδιώτες από την Ισπανία σταδιακά 
τα σταµάτησαν να καταλαβαίνουν την αρχαία Ισπανική -πρόγονο της δικής τους γλώσσας- 
και άρχισαν να αποδίδουν σ’ αυτούς που την µιλούσαν την ιδιότητα του Εβραίου. Αντίστοιχα, 
οι Μουσουλµάνοι Τούρκοι, που γνώριζαν τα Ισπανικά µόνο µέσω της Εβραϊκής µειονότητας, 
αποκαλούσαν τη γλώσσα Yahudije (Yahudice σηµαίνει «Εβραϊκά» στα Τούρκικα). Τα 
Ισπανο-εβραϊκά, µια γλώσσα συγκερασµού, είναι κυρίως τα Καστιλιάνικα του 15ου αιώνα, 
αρχικά µε τοπικά και Ισπανο-αραβικά στοιχεία, και µετά το 1492 µε Μαροκινο-αραβικά, 
Τουρκικά, Ιταλικά, Ελληνικά, Σλαβικά, κ.ά., δανεισµένα από τις διάφορες χώρες υποδοχής 
των εξόριστων Ισπανοεβραίων.  

Τα Ισπανο-εβραϊκά αποτελούν ένα ζωντανό µουσείο για τα Ισπανικά του 15ου αιώνα.  
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Λαντίνο: Ακριβής µετάφραση Εβραϊκών λέξεων στα Ισπανικά, γεγονός που µας οδηγεί 
στο 13ο ή ακόµα και στο 12ο αιώνα. Η Λαντίνο δεν είναι οµιλούµενη γλώσσα. Αποτελεί 
προϊόν ακριβούς µετάφρασης Εβραϊκών ή Αραµαϊκών κειµένων, βιβλικών ή λειτουργικών, 
από ραβίνους των Εβραϊκών διδασκαλείων της Ισπανίας. Πρόκειται δηλαδή για Ισπανικά µε 
Εβραϊκή σύνταξη. 

7η κάρτα 

Ρωµανιώτες 
Παρόλο που οι ιστορικές αποδείξεις είναι περιορισµένες, πιστεύεται ότι οι πρώτοι Εβραίοι 
που εγκαταστάθηκαν στη Θεσσαλονίκη ήρθαν από την Αλεξάνδρεια το 140 π.Χ. Κατά τη 
διάρκεια της Ελληνιστικής περιόδου δηµιουργήθηκε µία Εβραϊκή κοινότητα. Τα µέλη της 
ήταν συγκεντρωµένα στην περιοχή γύρω από το λιµάνι της πόλης. Το κέντρο της κοινωνικής 
και θρησκευτικής τους ζωής ήταν η Συναγωγή τους. Λέγεται ότι ο Απόστολος Παύλος 
κήρυξε για τρία συνεχόµενα Σάββατα σ’ αυτή τη Συναγωγή, πριν να τον αναγκάσουν να 
εγκαταλείψει την πόλη. Οι Ρωµαίοι παραχώρησαν αυτονοµία στην Εβραϊκή κοινότητα, της 
οποίας τα µέλη διέµεναν σε διάφορα µέρη της πόλης και δεν ήταν πια συγκεντρωµένα γύρω 
από το λιµάνι. Ήταν έµποροι, τεχνίτες ακόµα και αγρότες και καλλιεργητές µεταξιού. Ο 
ανώτερος ηγέτης της κοινότητας ήταν ο Ραβίνος. Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης κατά τη 
διάρκεια της Ρωµαϊκής και αργότερα της Βυζαντινής αυτοκρατορίας είχαν ελληνικά ονόµατα 
και µιλούσαν Ελληνικά. Αυτή η αρχαία κοινότητα έγινε γνωστή ως «Ρωµανιώτες». 

S4178th Conference of GSME - 8ο Συνέδριο της Ε.Ε.Μ.Ε. - 2018


