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Selanik Rus toplumuna hizmet etmek için, 1904 yılında Rus hükümetinin temsilcisi
olarak Nicholas Chatzilazarou tarafından 10.925 metre kare arazi alanı satın alınarak
hastanenin temeli atıldı. İnşaat çalışmalarından sonra hastane 5 Şubat 1910 yılında açıldı.
Hastanenin açılışı 18 şubat 1910 tarihli Tasviri Efkar gazetesinde şöyle anlatılıyor:
“ Üççeşmeler’de yeniden inşa olunan Rus Hastanesinin resmi küşadı 5 Şubat 1910
günü pek büyük bir debdebe ile icra olundu. Resmi küşada Selanik’te sakin bilcümle kibar
Rus tebaası ispatı vücut edip Vali İbrahim Bey, Üçüncü ordu Kumandanı Hadi Paşa, Erkan-ı
Harbiye Reisi Ali Rıza Bey, Rum Metropolidi Aleksandros Efendi. Bulgar ve Sırp rüesai
ruhaniyesi ve düveli ecnebiye konsolosları hazır bulunmuşlardır.

Selanik’te Açılan Rus Hastanesi
Rus papazları tarafından dini ayin
icrasından sonra Selanik Rus Konsolosu
Mösyö Çirkof hastanenin açılışına ait bir
nutuk icra edip, hastane heyeti tarafından bu
vazifenin kendisine tevdi edilmesinden
mutahassıl memnuniyetini arz ettikten sonra
resmi küşadından itibaren hastanenin bilcümle
muhtaç ve hastalara hizmet edeceğini beyan eyledi.

Selanik Rus Hastanesi Çalışanları

Selanik Valisi İbrahim Bey, Mösyö Çirkof’un nutkuna mukabele edip, şehrimiz ve
hükümet namına böyle bir maksat insaniyetperverane sarf ve himmet eyleyen
Rus tebaasına teşekkür etti. “ 1
K.N.Kyriazidi “ Hijyen açısından şehir” adlı kitabında (Atina, 1917) hastane binası
hakkında şu bilgilere yer verir: “ … İki katlı temiz ve hijyen şartları yerinde, sıcak suyu olan
ve merkezi ısıtma ile ısınan, ameliyathanesi olan, 16 yataklı, mikrobiyoloji ve kimya
laboratuarı bulunan bina. “
Rus Devrimi'nden sonra, bina terk edilmiş ve yetkililer tarafından 1925 yılında Rum
mübadiller için hastaneye dönüştürüldü. Bir kamu hastanesi olarak kullanılan bina 1939
yılında Kadın Hastalıkları ve Jinekoloji Hastanesi ve Ebelik Okulu olarak hizmet verdi.
1975 yılında Ayasofya hastanesinin inşa edilmesi ile bina terk edilerek bakımsız bir
halde kaldı.
1984 yılında Makedonya Tarih Arşiv’ine verilen binada yenileme çalışmaları tam on
yıl sürdü. Papanastiyu caddesinin açılması sırasında binanın dış cephesine bulunan çok
etkileyici kabartmalar, simetrik anıtsal mermer merdivenler, korint tarzı yarım sütunlarla
süslü giriş bahçesinde bulunan ağaçlarla birlikte ne yazık ki kaldırıldı. Böylece bina
Makedonya Tarih Arşivi olarak kullanılmaya başlandı.
Burada eski arşiv malzemesi, 17. yüzyıl dönemini kapsayan Osmanlı belgeleri ve 1913
tarihinden kalma Rum yönetiminin kayıtları ve orada ve bugüne kadar 19. yüzyılın
ortalarından itibaren olan dönemi kapsayan özel arşiv ve koleksiyonları (1694-1912)
bulunuyor. Osmanlı Dönemi belgeleri şu kategorilere ayrılmıştır. 1) Müslüman din dosyaları,
2) Hukuk dosyaları, 3) İdari kayıtları , 4) Arsalar dosyaları, 5) Vergi kayıtları.
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