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Πρόλογος

του Sir Michael Llewellyn Smith

Η απόβαση των δυνάμεων της «Τριπλής Συνεννόησης» στη Θεσσαλονίκη το φθινόπωρο του 1915 ήταν 

παρεπόμενο στρατηγικής. Ήταν μια ευκαιριακή απόφαση των συμμάχων που προέκυψε από την αποτυχημένη 

επιχείρηση να καταληφθεί η χερσόνησος της Καλλίπολης. Η απόσυρση από την Καλλίπολη άφησε μεγάλο 

αριθμό στρατιωτών χωρίς αποστολή. Υπήρχε πάντοτε στην πλευρά των Συμμάχων μια ομάδα συμβούλων 

που επεδίωκαν την ανάληψη στρατιωτικής δράσης εναντίον του «μαλακού υπογαστρίου» της Ευρώπης και 

δεν θα έχαναν μια τέτοια ευκαιρία. Έλαβαν την απόφαση να αποβιβαστούν οι δυνάμεις στη Θεσσαλονίκη 

με αναπόδραστες συνέπειες για την έκβαση του πολέμου.

Οι φωτογραφίες του βιβλίου είναι και αυτές προϊόν του πολέμου. Πρέπει να είμαστε ευτυχείς που οι στρα-

τιωτικοί αρέσκονται στο να αποτυπώνουν με τάξη και σε σειρά αυτά που πράττουν και όσα βλέπουν γύρω τους. 

Κρίνοντας από το βιβλίο, η φωτογραφική υπηρεσία του γαλλικού επιτελείου της Στρατιάς της Ανατολής υπό 

τον στρατηγό Μωρίς Σαράιγ ανέλαβε το καθήκον του με θέρμη αλλά και ευαισθησία. Αρκετές εικόνες που 

αποτύπωσαν και βλέπουμε εδώ είναι έξοχες.

Σε άλλο σημείο του βιβλίου περιγράφονται το πολιτικο-στρατιωτικό πλαίσιο της συμμαχικής κατάληψης 

της Θεσσαλονίκης, η μακεδονική εκστρατεία και η εγκατάσταση της προσωρινής κυβέρνησης του Βενιζέλου. 

Στο λεύκωμα παρατηρούμε την ιστορία εν τω γίγνεσθαι: η άφιξη των συμμαχικών στρατευμάτων (σελ. 23), 

ο στρατηγός Σαράιγ (σελ. 21, 25) η υποχώρηση των Σέρβων και η καταφυγή τους στην Κέρκυρα (σελ. 71),  

οι ενέργειες και μετακινήσεις του συμμαχικού πεζικού και πυροβολικού. Παρούσα, στους Έλληνες, η σκιά της 

ιστορίας στις φωτογραφίες της μεγάλης πυρκαγιάς τον Αύγουστο του 1917 που κατέστρεψε μεγάλο τμήμα 

της πόλης. Το συστηματικό στρατιωτικό πνεύμα μάς υπηρετεί σημειώνοντας τη στιγμή που τραβήχτηκαν 

ορισμένες φωτογραφίες (σελ. 213, 215). Ο αφανισμός είναι πρόδηλος στις εικόνες από το κέντρο της πόλης 

(σελ. 222, 224). Η ιστορία και η τραγωδία σμίγουν στις εικόνες του ναού του Αγίου Δημητρίου, το εσωτερικό 

του λαμπρό λίγο πριν από την πυρκαγιά (σελ. 48) και ένας σωρός ερειπίων αμέσως μετά (σελ. 223). 
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Το ενδιαφέρον του λευκώματος δεν βρίσκεται μόνο στα μεγάλα διασταυρούμενα ρεύματα ιστορίας 

και πολέμου, αλλά στις λεπτομέρειες της καθημερινής ζωής. Βλέπουμε τα χιόνια στα βουνά και μπορούμε 

να νιώσουμε το ψύχος που διαπερνά τις στρατιωτικές στολές όταν κατεβαίνει ο βοριάς στον κάμπο του 

Βαρδάρη. Μπορούμε να νιώσουμε τη λάσπη που ακινητοποιεί φορτηγά, οχήματα μεταφοράς προσωπικού 

και κάρα. Βλέπουμε τα πρόχειρα μαγειρεία, τους σταθμούς πρώτων βοηθειών, όπως και τις γραμμές των 

πεζοπόρων μονάδων, τους σχηματισμούς οχημάτων, τις συστάδες πυροβόλων. Νιώθουμε την εξουθένωση 

και ικανοποίηση των Ιταλών στρατιωτών όταν αποχωρούν από το Μοναστήρι.

Δύσκολα θα αποτυπωνόταν καλύτερα η καθαρή έξαψη μιας στιγμής της ιστορίας από τις φωτογραφίες 

του καταρριμμένου ζέπελιν και του ανασυγκροτημένου σκελετού του δίπλα στον Λευκό Πύργο, ή του υδρο-

πλάνου που λικνίζεται στα νερά του Θερμαϊκού. Ακόμη δυσκολότερα ο απόλυτος τρόμος, όπως απεικονίζεται 

στη φωτογραφία του δύσμοιρου Βούλγαρου κατασκόπου που οδηγείται στον τόπο της εκτέλεσής του.

Οι φωτογράφοι συνέλαβαν τη Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία σε μια μεταβατική φάση. Ο μακεδονι-

κός αγώνας και οι Βαλκανικοί Πόλεμοι του 1912-13 είχαν προκαλέσει σοβαρές μετακινήσεις πληθυσμών. 

Αλλά εξακολουθούσε να είναι μια περιοχή όπου φυλές, γλώσσες και πολιτισμοί συμφύρονταν σε μια 

μικτή εθνική μάζα Ελλήνων, Σλάβων, Εβραίων, μουσουλμάνων, Βλάχων και Τσιγγάνων. Αυτό αποδεικνύ-

εται στις φωτογραφίες της εβραϊκής συνοικίας στη Θεσσαλονίκη, των Τσιγγάνων, των μουσουλμάνων, 

των Σέρβων προσφύγων. Ο συμμαχικός στρατός πρόσθεσε εξωτικά στοιχεία στο μείγμα, οι Γάλλοι τις 

μονάδες Σενεγαλέζων, οι Βρετανοί τους Ινδούς (οι οποίοι από ό,τι είδα δεν εμφανίζονται στο λεύκωμα),  

οι Ιταλοί, οι Σέρβοι, οι σχετικά λίγοι Ρώσοι. Τα μουσουλμανικά τεμένη της Θεσσαλονίκης, η τουρκική 

κρήνη και οι περιστρεφόμενοι δερβίσηδες είναι δίπλα στους μεγάλους ναούς του Αγίου Δημητρίου και 

της Αγίας Σοφίας.

Μια μακρινή εξαδέλφη μου βρέθηκε ως εθελόντρια νοσοκόμα (ως VAD, όπως αποκαλούσαν τα μέλη 

του Voluntary Aid Detachment) στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και μετέφερε στις σελίδες του 

ημερολογίου της μια ζωντανή εικόνα του στρατοπέδου. «Σήμερα, 12 Νοεμβρίου, είχα την πρώτη μου απο-

γευματινή έξοδο. Μαζί με τον Σκωτ πήραμε άδειες εισόδου στην πόλη της Θεσσαλονίκης… Δεν έχω λόγια 

να περιγράψω τον ενθουσιασμό που μας προκάλεσε το πολύχρωμο πλήθος που συναντήσαμε � Ρώσοι, 

Γάλλοι, Σέρβοι, Ιταλοί με τις στολές τους, πεζικό, Alpini και Bersaglieri με τα μαύρα φτερωτά καπέλα, 

Έλληνες με φουστανέλλες, Τούρκοι, Εβραίοι με μεσαιωνικές γκαμπαρντίνες, χωρικοί με τις παραδοσιακές 
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φορεσιές τους από όλα τα βαλκανικά κράτη, Κρητικοί με μαύρες μπότες του ταγκό. Η βρετανική στολή 

επικυριαρχούσε στους δρόμους, οι ναύκληροι του στόλου μας και των Γάλλων, λίγοι Ινδοί στρατιώτες, 

Αλγερινοί, μονάδες έγχρωμων από τις γαλλικές αποικίες � σεβάσμιοι Έλληνες κληρικοί, και πότε-πότε 

αδελφές και μοναχές με τις κολλαριστές καλύπτρες τους». Τούρκους αποκαλούσε τους μουσουλμάνους, 

δεν υπήρχε περίπτωση να συναντήσει Τούρκους υπηκόους τη στιγμή που η Τουρκία συμμαχούσε με τις 

αντίπαλες Κεντρικές Δυνάμεις.

Τέλος, το λεύκωμα μας επιτρέπει να ανακαλέσουμε όχι μόνο τον μόχθο και τη θλίψη που γεννά  

ο πόλεμος, αλλά και τον χώρο της Βόρειας Ελλάδας. Περιοχές του βούβαλου και του βοδιού, με καμήλες 

και μοναχικές λεύκες σε κάμπους που στο βάθος περιβάλλονται από λόφους. Ανάμεσα στις πολλές ενδια-

φέρουσες εικόνες, ξεχωρίζουν η ρωμαϊκή γέφυρα της Βέροιας (σελ. 161), αγγλικά πεζοπόρα τμήματα πάνω 

στην κορυφογραμμή (σελ. 154), ο θερισμός κοντά στη Φλώρινα (σελ. 143). Είναι παράδοξο το πώς η αγριότητα 

και βαναυσότητα του πολέμου προσφέρουν τέτοιες εικόνες μελαγχολικής γοητείας και ομορφιάς. Είμαστε 

τυχεροί που διασώθηκαν και τώρα δημοσιεύονται.

Childrey, Απρίλιος 2009
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Η Θεσσαλονίκη και το Μακεδονικό Μέτωπο

του Βύρωνα Μήτου

Από τον Οκτώβριο του 1915 μέχρι τον πρώτο μήνα του 1916, διακόσιες πενήντα χιλιάδες άνδρες, Γάλλοι και Βρετανοί της 

συμμαχικής «Τριπλής Συνεννόησης», αποβιβάστηκαν στο ξαφνιασμένο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ποτέ άλλοτε στη μακρό-

τατη ιστορία της η πόλη δεν είχε δεχτεί τόσα στρατεύματα. Ήταν η αρχή μιας ανεπανάληπτης συρροής στρατευμάτων και 

ευκαιριακού πλήθους ανθρώπων που κράτησε τη ζωή της σε ξέφρενη κίνηση μέχρι το τέλος του Μεγάλου Πολέμου.

Ένα καινούργιο χρώμα και ένας εκπληκτικός ρυθμός αντικατέστησαν τη μέχρι τότε ειδυλλιακή ζωή και τον χαλαρό ρυθμό 

της. Έλληνες, Τούρκοι, Εβραίοι και μικρότερες άλλες εθνότητες είχαν συνηθίσει να περπατάνε στα λιθόστρωτα σοκάκια και 

στα στενά σκονισμένα πεζοδρόμια, σκορπίζοντας στον αέρα τους ήχους της κάθε γλώσσας και τους κυματισμούς της χαρα-

κτηριστικής εθνικής φορεσιάς τους. Είχαν συνηθίσει στην αρμονική συμβίωση που είχε καθιερώσει το πέρασμα εκατοντάδων 

χρόνων και η ανάγκη που υποχρεώνει τους ανθρώπους να συναντάνε καθημερινά έξω από την πόρτα τους τον αλλοεθνή 

και αλλόθρησκο γείτονα μια ολόκληρη ζωή. Μαζί και τις ξεχωριστές του συνήθειες.

Με την ξαφνική και απρόσμενη αποβίβαση των ξένων στρατευμάτων η ζωή των ντόπιων κατοίκων θα ξεφύγει από τον 

ήρεμο ρυθμό της. Καθώς η Θεσσαλονίκη θα αποτελέσει το κέντρο των πολεμικών γεγονότων του Μακεδονικού Μετώπου 

και θα γίνει η πόλη-στρατηγείο, ο κατοικημένος χώρος της μαζί με την χέρσα γύρω περιοχή θα μεταβληθούν σ’ ένα περιχα-

ρακωμένο ιδιότυπο στρατόπεδο. Δεν ήταν όμως μόνον ο τεράστιος όγκος των στρατωνισμένων στρατιωτών που άλλαξε το 

ρυθμό της ζωής της. Ήταν και οι πάμπολλες δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν ξαφνικά και που προκαλούσαν τον ντόπιο 

πληθυσμό σε μια διαρκή κίνηση και δοσοληψία μαζί τους. Μια χωρίς προηγούμενο οικονομική συναλλαγή αναπτύχθηκε 

ανάμεσα στους ντόπιους κατοίκους και τους χιλιάδες ξένους στρατιώτες, όπου τα διάφορα εθνικά νομίσματα, γνωστά 

μέχρι τότε κυρίως από τις τραπεζικές εργασίες με το εξωτερικό, απέκτησαν ξαφνικά ένα «λαϊκό» συναλλαγματικό κύρος.  

Τα πολύχρωμα χαρτονομίσματα των διαφόρων χωρών φανέρωναν καθημερινά τη χειροπιαστή τους έλξη στα μόνιμα και τα 

εφήμερα παζάρια της Θεσσαλονίκης, όπου οι εύγλωττες χειρονομίες Γάλλων, Άγγλων, Ρώσων, Ιταλών, Σέρβων, Αλγερινών, 

Μαροκινών, Σενεγαλέζων, Ινδών, Αυστραλών, Νεοζηλανδών και άλλων είχαν πολύ πιο σπουδαία σημασία και πρακτική 

εφαρμογή από τις παράξενες γλώσσες εκείνης της πολύμορφης Βαβέλ.

Οι στρατιώτες της «Στρατιάς της Ανατολής» όπως ονομάστηκε η δύναμη της «Τριπλής Συνεννόησης» στο Μακεδονικό 

Μέτωπο, στρατωνίστηκαν έξω από την πόλη της Θεσσαλονίκης, όπως στην περιοχή του Ζέιτενλικ, του Σέδες, του Χορτιάτη, 

του Λαγκαδά αλλά και τις άλλες άδειες περιοχές γύρω της. Επιτάχθηκαν ωστόσο και κτίρια μέσα στην πόλη για να στεγάσουν 
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κυρίως τις διάφορες υπηρεσίες. Σ’ ένα από αυτά, μια έπαυλη στην οδό Βασιλίσσης Όλγας, θα στεγαστεί η Φωτογραφική 

Υπηρεσία ολόκληρης της Στρατιάς.

Η οργάνωσή της θ’ αρχίσει σχεδόν ταυτόχρονα με την οργάνωση των υπολοίπων Υπηρεσιών. Ένα πλήθος από έμπειρους 

στρατευμένους φωτογράφους και κινηματογραφιστές, κυρίως Γάλλους, θα αποτελέσει τον κορμό της. Είναι η Υπηρεσία που θα 

τροφοδοτήσει με το λογοκριμένο «οπτικό» υλικό της εκτός από τα εκατοντάδες έντυπα και τις κρατικές Υπηρεσίες των χωρών 

της Συμμαχίας. Μαζί και έναν σημαντικό αριθμό ξενόγλωσσων εφημερίδων και άλλων εντύπων που άρχισαν ή συνέχιζαν 

την έκδοσή τους στη Θεσσαλονίκη για τις ανάγκες των στρατευμάτων εκείνη την εποχή. Όπως τις έξι νέες εφημερίδες στη 

γαλλική γλώσσα, αλλά και εκείνων που εκδόθηκαν για πρώτη φορά στα ιταλικά, τα σέρβικα και τα ρωσσικά. Η ίδια Υπηρεσία 

θα διανείμει σε όλη τη διάρκεια του πολέμου με μια σπάταλη προπαγανδιστική διάθεση τα κινηματογραφικά επίκαιρα από τη 

δραστηριότητα της Τριπλής Συνεννόησης στο Μακεδονικό Μέτωπο, κάνοντας ιδιαίτερα αισθητή την καθημερινή «παρουσία» 

της στις ήδη λογοκριμένες κινηματογραφικές ταινίες που προβάλλονταν στους κινηματογράφους της πόλης.

Οι άνθρωποι της Φωτογραφικής Υπηρεσίας φωτογραφίζουν ό,τι ελκύει την ευαίσθητη ματιά του φωτογράφου. Με τις 

υπερβολές ίσως που προκαλούνται από τη χρήση του άφθονου φωτογραφικού υλικού. Ο φακός στρέφεται παντού. Στη χαλαρή 

και ξέγνοιαστη στάση των ανθρώπων που παρακολουθούν με περιέργεια τους ένστολους με τα παράσημα και τις ατσαλάκωτες 

στολές καθώς γεμίζουν τους δρόμους, τις πλατείες και τα καθίσματα των καφενείων και των ζαχαροπλαστείων της παραλίας. 

Άλλοτε, πάλι, στρέφεται στις στρατιωτικές μπάντες που παρελαύνουν τις Κυριακές στους κεντρικούς δρόμους παιανίζοντας 

εμβατήρια και μουσικές των χωρών τους, ή στην πλευρά του τελωνείου, εκεί όπου τα εμπορικά και μεταγωγικά πλοία ξεφορτώ-

νουν από τα γεμάτα αμπάρια τους τούς αμέτρητους σάκους με σιτάρια, όπλα και πολεμοφόδια. Μαζί και τα τεράστια κανόνια, 

τα άλογα του ιππικού και τις μπάλες με τα τηλεγραφικά σύρματα. Φωτογραφίζουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους αχθοφόρους, 

τα φορτωμένα κάρα, τα στρατιωτικά αυτοκίνητα, το πλήθος που κινείται ανάμεσά τους. Χωρίς να εξαιρούν από τις καθημερινές 

φωτογραφικές εξορμήσεις τους τη δελεαστική πρόκληση για πανοραμικές λήψεις που τους προσφέρει η εξαίσια τοπογραφική 

διάταξη της πόλης με τα σπίτια να σκαρφαλώνουν από τη θάλασσα μέχρι τα κάστρα του Επταπυργίου.

Η πολυμορφία της μακεδονικής υπαίθρου θα είναι για τους φωτογράφους και κινηματογραφιστές μια αποκάλυψη. 

Δύσβατες περιοχές ανάμεσα σε χιονισμένα βουνά και ποτάμια �αναγκαίο πέρασμα των στρατιωτών, των κανονιών και των 

λογής στρατιωτικών τροχοφόρων� θα συνθέσουν ένα πλούσιο υλικό. Οι απρόσμενες δυσκολίες και κακοτυχίες και μαζί  

οι άνθρωποι της υπαίθρου που φωτογραφίζονται πολλές φορές δίπλα στους στρατιώτες με έκπληξη και ευχαρίστηση καθώς 

για τους περισσότερους είναι η πρώτη φορά που κοιτάζουν τον φωτογραφικό φακό, θυμίζουν περισσότερο ειδυλλιακές 

εικόνες, μακριά από τον θόρυβο των όπλων και τις καταστροφές του πιο φονικού πολέμου που είχαν ζήσει μέχρι τότε.



13

Έντονα θα κεντρίσει την προσοχή των φωτογράφων και η πολύμορφη αρχιτεκτονική των σπιτιών με τις μακεδονικές και 

τις ποικίλες ανατολίτικες αναφορές. Μαζί και ο αρχιτεκτονικός πλούτος των βυζαντινών εκκλησιών, τα ρωμαϊκά κατάλοιπα 

και τα μεσαιωνικά κάστρα, οι ψηλοί μιναρέδες των τζαμιών και τα δημόσια λουτρά. Και φυσικά, η αέναη πολύχρωμη κίνηση 

των ανθρώπων της Θεσσαλονίκης στις ελεύθερες αυλές των σπιτιών και στα καθημερινά παζάρια.

Ανεκτίμητη για την ιστορία της Θεσσαλονίκης θα παραμείνει η φωτογράφηση της πόλης στη διάρκεια της μεγάλης πυρ-

καγιάς τον Αύγουστο του 1917. Όταν για 32 ολόκληρες ώρες η φωτιά με την πύρινη ορμή της κατέκαψε 9.500 κτίσματα σε 

μια έκταση 120 εκταρίων! Την αρχαιότερη και, ίσως γι’ αυτό, τη σημαντικότερη περιοχή της. Ανάμεσά τους, την εκκλησία του 

Αγίου Δημητρίου, περισσότερες από τριάντα εβραϊκές συναγωγές, δημόσια κτίρια, και πολυτιμότατα αρχεία από σπουδαία 

έγγραφα, οικογενειακές φωτογραφίες επιφανών, σπάνια βιβλία και άλλα ιστορικά τεκμήρια που ήταν συγκεντρωμένα για 

αιώνες ίσως μέσα στα σπίτια που κάηκαν.

Τρεις ολόκληρες ημέρες, 70.000 πυροπαθείς έψαχναν με απόγνωση τα ίχνη των σπιτιών και τις περιουσίες τους ανάμεσα 

σε πυκνούς καπνούς και ερείπια. Ανάμεσα στους απελπισμένους, οι φωτογράφοι και οι κινηματογραφιστές της Φωτογραφικής 

Υπηρεσίας έστηναν γρήγορα τις μηχανές, εξαντλώντας όλη την αγωνία και την προσπάθειά τους να αποτυπώσουν στα φιλμ, 

όσα μπορούσαν περισσότερα. Από την απελπισμένη έκφραση στα πρόσωπα των ανθρώπων, μέχρι την όψη της περιοχής 

και τα κτίρια που παραδίνονταν γρήγορα στο έλεος της φωτιάς και της οριστικής διαγραφής τους από τον κτιριακό ιστό της 

πόλης. Οι φωτογραφίες τους θα κληροδοτήσουν στην ιστοριογραφία της Θεσσαλονίκης μοναδικά τεκμήρια για μια από τις 

πιο ιστορικές περιοχές της, που αφανίστηκε κυριολεκτικά μέσα σε τρία εικοσιτετράωρα.

Το φωτογραφικό υλικό που παρουσιάζεται εδώ με τις 198 πρωτότυπες φωτογραφίες διαστάσεων 17,50x12,50 εκατοστών, 

αν και αποτελεί ελάχιστο δείγμα από τη δραστηριότητα της Φωτογραφικής Υπηρεσίας της Στρατιάς της Ανατολής, δεν εξα-

ντλεί τη θεματογραφία του μόνο στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Περιλαμβάνει μια σειρά φωτογραφιών από την ευρύτερη 

περιοχή της Μακεδονίας, όπως το υποδηλώνει η λιτή επεξηγηματική περιγραφή κάτω από κάθε μία ή από κάθε ζεύγος 

φωτογραφιών, κάνοντας αναγνωρίσιμο τον τόπο και το χώρο των φωτογραφικών λήψεων. Είναι μια μικρή φωτογραφική 

αναφορά για τις πόλεις της Βέροιας, της Έδεσσας, της Φλώρινας, των Σερρών, της Θάσου, της περιοχής του Αγίου Όρους 

και εκείνης του Αξιού αλλά και πόλεων της Σερβίας, όπως το Μοναστήρι, το Νέγκοτιν και η Δοϊράνη. Αποσπασματική ίσως, 

σημαντική όμως για την ιστοριογραφία αυτών των πόλεων και των περιοχών σε κείνη τη μακρινή εποχή.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι εκτός από την επίσημη Φωτογραφική Υπηρεσία της Στρατιάς της Ανατολής, αρκετοί άλλοι 

ερασιτέχνες φωτογράφοι, στρατιωτικοί οι περισσότεροι, τράβηξαν τις δικές τους φωτογραφίες, εστιάζοντας το ενδιαφέ-

ρον και τον φακό τους στην καθημερινή στρατιωτική τους ζωή. Επιμένοντας παράλληλα να κρατήσουν στη φωτογραφική 
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μνήμη πρόσωπα, σκηνές και χώρους που θα ήθελαν να θυμούνται πάντα. Πολλές από αυτές τις «ιδιωτικές» φωτογραφίες, 

τυπωμένες σε μικρότερο μέγεθος �μια και η πολυτέλεια της σπατάλης του φωτογραφικού υλικού ήταν προνόμιο των εντεταλ-

μένων φωτογράφων� αποτελούν το ίδιο πολυσήμαντη μαρτυρία για τον χώρο και την ιστορία του Μακεδονικού Μετώπου. 

Δυστυχώς, αυτές οι ιδιωτικές φωτογραφικές μαρτυρίες των «ανεπίσημων» φωτογράφων παραμένουν σχεδόν άγνωστες. 

Προορισμένες να μείνουν μακριά από τη δημοσιότητα, κλείστηκαν μαζί με τα προσωπικά ανθυμήματα του καθενός στο 

οικογενειακό αρχείο των ενθυμημάτων ή έγιναν βορά της αδιαφορίας των κληρονόμων, σαπίζοντας ανάμεσα στα αζήτητα 

που πολτοποιεί καθημερινά η αδιαφορία του χρόνου. Θα ήταν ευτύχημα, αν και άλλες φωτογραφικές μαρτυρίες, «επίσημες» 

ή ιδιωτικές �που ασφαλώς θα υπάρχουν σε κρατικά ή ιδιωτικά αρχεία� έβλεπαν το φως της δημοσιότητας. Θα συνέβαλλαν 

ουσιαστικά στη διερεύνηση της γνώσης που έχουμε σήμερα για την όψη και τους ανθρώπους της πολύπαθης μακεδονικής 

γης εκείνη την ταραγμένη εποχή.

Η φωτογραφία του πολέμου

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όλα σχεδόν τα πολεμικά γεγονότα που σημάδεψαν και ταλαιπώρησαν τον κόσμο από το τελευταίο 

μισό του δεκάτου ενάτου αιώνα μέχρι τις μέρες μας χρωστάνε στη φωτογραφία ένα πολύ μεγάλο μέρος της αδιάψευστης 

καταγραφής τους στις επίσημες σελίδες της Ιστορίας.

Τρεις μόλις δεκαετίες από το πρώτο θρυλικό τύπωμα της φωτογραφίας, ο πόλεμος της Κριμαίας και ο αμερικανικός 

εμφύλιος πόλεμος προκάλεσαν τον φωτογραφικό φακό ν’ αποδείξει στους ιστορικούς ότι θα γινόταν η γνησιότερη και 

αμεσότερη πηγή των πληροφοριών τους. Φάνηκε σχεδόν αμέσως πως ήταν αρκετή η μοναδική του ικανότητα ν’ αποτυπώνει 

με ωμή ειλικρίνεια ακόμα και την πιο μικρή λεπτομέρεια των γεγονότων. Από τότε, ο φωτογραφικός φακός δεν έπαψε να 

βρίσκεται δίπλα στο μέτωπο και τα χαρακώματα. Τις περισσότερες φορές, χάρη στην αυτοθυσία ριψοκίνδυνων φωτογράφων 

που προσπαθούσαν ν’ απαθανατίσουν τις πιο ρεαλιστικές σκηνές του πολέμου και της ανθρώπινης αντοχής. Ξεκίνησε έτσι  

η «μάχη» της φωτογραφίας. Το ίδιο σκληρή με τις μάχες των χαρακωμάτων.

Η φωτογράφηση του πολέμου άρχιζε από τις πιο αγαπητές στο κοινό φωτογραφίες. Όπως είναι εκείνες που παρουσι-

άζουν τους αξιωματικούς με τις λαμπρές στολές και τους νεαρούς στρατιώτες με τη λάμψη στο βλέμμα να παρελαύνουν 
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περήφανοι λίγο πριν ξεκινήσουν για το μέτωπο. Ο ίδιος φωτογράφος, ή μια ομάδα στρατευμένων φωτογράφων, θα τους 

συνοδεύσει στα στρατόπεδα, στις στρατιωτικές ασκήσεις, στις κοπιαστικές πορείες μέσα στη λάσπη και το κρύο, στα οχυρά 

και τα χαρακώματα. Και θα τύχει όχι σπάνια να αιχμαλωτίσει με το φακό του τον τελευταίο τους σπασμό λίγο πριν ξεψυχή-

σουν χτυπημένοι από τις σφαίρες του αντιπάλου. Για να διασωθεί μ’ αυτόν τον φρικιαστικό επίλογο ολόκληρη η «μαγεία» 

του πολέμου!

Αυτός ο ασυγκράτητος ρεαλισμός της φωτογραφίας, το πιο ευδιάκριτο άλλωστε στοιχείο της, είναι εκείνος που μαγνη-

τίζει τον κόσμο. Η μαγική της έλξη και συνακόλουθα η τεράστια αποδοχή της την έκαναν από την πρώτη στιγμή μια από τις 

κυρίαρχες μεθόδους της προπαγάνδας. Η διαδικασία στάθηκε απλή: οι εμπόλεμοι, μαζί με τα καθαρά στρατιωτικά σώματα, 

θα φροντίσουν και για τη συγκρότηση των στρατιωτικών φωτογραφικών υπηρεσιών, όπου ειδικά επιλεγμένοι φωτογράφοι 

θα έχουν κύριο μέλημά τους να προπαγανδίσουν με το φωτογραφικό υλικό τους, το «δίκιο» του αγώνα, τους γελαστούς και 

γεμάτους έπαρση για τη νίκη στρατιώτες μέσα και έξω από τα χαρακώματα και φυσικά τις απάνθρωπες και ωμές μεθόδους 

που μεταχειρίζεται ο αντίπαλος. Οι «φωτογραφικές» αναφορές τους θα χρησιμεύσουν όχι μόνο για να δικαιολογήσουν 

στους ομοεθνείς τους την αναγκαιότητα του πολέμου αλλά και για να παραμείνει υψηλό το ηθικό των στρατευμένων και 

του λαού σε όλη τη διάρκεια της πολεμικής σύρραξης. Και φυσικά να διασώσουν πρόσωπα και γεγονότα, συμβάλλοντας 

καθοριστικά στην υστεροφημία εκείνων που αποφάσισαν τον πόλεμο αλλά και όσων έλαβαν μέρος σ’ αυτόν. Για τη δίκαιη 

καταγραφή όλων ανεξαιρέτως στους καταλόγους της ιστορίας του έθνους!

Αυτή η αντίληψη για την προπαγανδιστική χρήση της φωτογραφίας ενισχύθηκε μέχρι τα όρια της υπερβολής και από τα 

δύο αντιμαχόμενα στρατόπεδα στα τέσσερα χρόνια, τους τρεις μήνες και τις δέκα τέσσερις ημέρες που κράτησε ο Πρώτος 

Παγκόσμιος Πόλεμος. Υπολογίζεται ότι μόνο στο Μακεδονικό Μέτωπο, όπου εντάσσονται και οι φωτογραφίες του λευκώ-

ματος, τραβήχτηκαν περισσότερες από 18.000 διαφορετικές φωτογραφίες από την επίσημη Γαλλική Φωτογραφική Υπηρεσία 

της Στρατιάς της Ανατολής και περίπου 12.000 μέτρα προπαγανδιστικών κινηματογραφικών φιλμ που προβλήθηκαν με την 

μορφή των «επικαίρων» στις κινηματογραφικές αίθουσες. Σ’ αυτό το τεράστιο φωτογραφικό υλικό θα πρέπει να προστεθούν 

οι πλούσιες φωτογραφικές και κινηματογραφικές λήψεις των άλλων συμμάχων. Και οπωσδήποτε η τεράστια φωτογραφική 

προπαγάνδα που είχε στηθεί από την πλευρά της Γερμανίας και των δικών της συμμάχων. Χωρίς να είναι ασήμαντες και  

οι αναρίθμητες «ιδιωτικές» φωτογραφήσεις των στρατιωτών που πολέμησαν στο Μακεδονικό Μέτωπο και που πολλές φορές 

ήταν ισάξιες των καλύτερων επαγγελματικών λήψεων.

Ωστόσο, θα ήταν σκόπιμο να προσθέσουμε εδώ ότι από όλο αυτό το καταπληκτικό φωτογραφικό και κινηματογραφικό 

αρχείο μικρό σχετικά μέρος κατόρθωσε να διασωθεί. Γιατί, όπως είναι γνωστό, οι Γερμανοί κατά τη διάρκεια του Δευτέρου 
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Παγκοσμίου Πολέμου, όταν κατέλαβαν το Παρίσι, μετέφεραν στο Βερολίνο ένα μεγάλο μέρος από το φωτογραφικό αρχείο 

του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου μαζί με άλλα σημαντικότατα αρχεία. Ανάμεσά τους χιλιάδες φωτογραφίες, αρνητικές 

εκτυπώσεις και κινηματογραφικά φιλμ. Ο σχεδόν ολοκληρωτικός βομβαρδισμός του Βερολίνου από τους συμμάχους κατέ-

στρεψε ανεξερεύνητο μέρος του. Εάν μάλιστα προστεθεί και το αρχειακό υλικό που κάηκε από τους ίδιους τους Γερμανούς 

κατά την αποχώρησή τους από το Παρίσι, τότε ό,τι απέμεινε φαντάζει αρκετά φτωχό.

Σήμερα σπαράγματα κυριολεκτικά αυτού του φωτογραφικού θησαυρού �σημαντικότατη μαρτυρία ενός τόπου όπως το 

«Μακεδονικό Μέτωπο» και μιας μαρτυρικής εποχής γεμάτης αίματα, έριδες και εθνικές διεκδικήσεις� σώζονται μόνο στα 

Στρατιωτικά Μουσεία. Και οπωσδήποτε σε ιδιωτικές συλλογές και μικρά αρχειακά σύνολα. Ελάχιστο μέρος τους αποτελεί το 

σύνολο των φωτογραφιών που παρουσιάζεται σ’ αυτό το λεύκωμα και που βρέθηκαν στην κατοχή μιας ιδιωτικής συλλογής 

στη Γερμανία.
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Σύντομο χρονολόγιο του Μακεδονικού Μετώπου

Για την «ανάγνωση» των φωτογραφιών του λευκώματος θεωρήσαμε χρήσιμη μια συνοπτική καταγραφή των γεγονότων 

που εκτυλίχθηκαν αποκλειστικά στο Μακεδονικό Μέτωπο. Καθώς η θεματογραφία των φωτογραφιών εξαντλείται κυρίως  

σ’ αυτό, θα ήταν ανώφελο να συμπεριληφθούν στο χρονολόγιο που ακολουθεί όλα τα πολιτικά και στρατιωτικά γεγονότα που 

συνέβησαν κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου σε όλον τον ελληνικό χώρο, αν και ο πόλεμος αυτός ήταν για 

τη χώρα μας ιδιαίτερα οδυνηρός. Όχι μόνο για την τεράστια συνεισφορά σε αίμα �24.330 νεκροί και αγνοούμενοι�, αλλά 

κυρίως για τον διχασμό των Ελλήνων σε «βασιλικούς» και «βενιζελικούς» που ταλαιπώρησε επί δεκαετίες ολόκληρες το έθνος 

με την ουδέτερη στην αρχή και αργότερα την ουσιαστική συμμετοχή της χώρας στο πλευρό της «Τριπλής Συνεννόησης».

Οκτώβριος-

Νοέμβριος 1915  Αποβίβαση στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης των γαλλικών και βρετανικών μεραρχιών. Ο Γάλλος στρατη-

γός Σαράιγ στη Θεσσαλονίκη. Το γαλλικό εκστρατευτικό σώμα μετονομάζεται σε Γαλλική Στρατιά της 

Ανατολής. Η ονομασία «Στρατιά της Ανατολής» θα υποδηλώνει στο εξής το σύνολο των συμμαχικών 

στρατευμάτων στο Μακεδονικό Μέτωπο.

Οκτώβριος 1915  Οι Βούλγαροι καταλαμβάνουν τα Σκόπια.

Δεκέμβριος 1915  Γερμανικά αεροπλάνα βομβαρδίζουν τους συμμαχικούς καταυλισμούς στη Θεσσαλονίκη προκαλώ-

ντας σημαντικές απώλειες και καταστροφές. Ο στρατηγός Σαράιγ συλλαμβάνει τους προξένους των 

εχθρικών χωρών και τους περιορίζει σε πολεμικό πλοίο.

Ιανουάριος 1916  Ο στρατηγός Σαράιγ αναλαμβάνει αρχιστράτηγος όλων των συμμαχικών δυνάμεων στη Μακεδονία. 

Παρά το έντονο διάβημα της ελληνικής κυβέρνησης, διατάσσει την κατάληψη του φρουρίου Καρά 

Μπουρνού (Έμβολο) στη Θεσσαλονίκη που το κατείχε ελληνική φρουρά.

Μάρτιος 1916  Τα συμμαχικά στρατεύματα εξέρχονται από το «περιχαρακωμένο» στρατόπεδο της Θεσσαλονίκης και 

αναλαμβάνουν δράση στην ελληνική μεθόριο, ερχόμενα σε επαφή με τα εχθρικά στρατεύματα.

Μάιος 1916  Οι Γερμανοβούλγαροι εισβάλλουν στην κοιλάδα του Στρυμόνα καταλαμβάνοντας το οχυρό Ρούπελ. 

Η ελληνική φρουρά διατάσσεται να αποχωρήσει χωρίς να προβάλει σημαντική αντίσταση.

  Ο σερβικός στρατός (130.000 άνδρες), που βρισκόταν στρατωνισμένος στην Κέρκυρα, φθάνει στη 

Χαλκιδική και ενώνει τις δυνάμεις του με τις υπόλοιπες συμμαχικές δυνάμεις.
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Ιούνιος 1916  Ο στρατηγός Σαράιγ κηρύσσει στρατιωτικό νόμο στη Θεσσαλονίκη παρά την αντίδραση του Βρετανού 

στρατηγού. Κατάληψη από τους Γάλλους του Ταχυδρομείου, του Τηλεγραφείου, του Τελωνείου, των 

Σιδηροδρόμων, έλεγχος του λιμανιού, παύση δύο εφημερίδων και λογοκρισία των υπολοίπων.

Ιούλιος 1916  Φθάνει στη Θεσσαλονίκη ταξιαρχία 6.000 Ρώσων στρατιωτών.

Αύγουστος 1916  Συγκρότηση στρατιωτικού επαναστατικού κινήματος από Έλληνες αξιωματικούς με την ονομασία «Επι-

τροπή Εθνικής Άμυνας». Την αρχηγία του κινήματος αναλαμβάνει ο υποστράτηγος Ζυμβρακάκης. 

Επιδίωξη η συμμετοχή της Ελλάδας στον πόλεμο με το πλευρό της «Τριπλής Συμμαχίας». Αποδοχή της 

από τον στρατηγό Σαράιγ. Αποβιβάζεται στη Θεσσαλονίκη η 35η Ιταλική Μεραρχία.

  Οι Γερμανοβούλγαροι καταλαμβάνουν τη Φλώρινα, τη γύρω περιοχή καθώς και όλη την Ανατολική 

Μακεδονία. Βιαιοπραγίες και ωμότητες των Βουλγάρων σε βάρος του ελληνικού πληθυσμού. Δολο-

φονίες, βιασμοί, αρπαγή περιουσιών, εμπρησμοί, μεταφορά χιλιάδων αμάχων ανδρών στη Βουλγαρία 

προκειμένου να εργαστούν σε καταναγκαστικά έργα κάτω από απάνθρωπες συνθήκες.

  Συνθηκολόγηση και παράδοση του Ελληνικού Δ’ Σώματος Στρατού στην Καβάλα και στη συνέχεια μετα-

φορά του στην πόλη Γκαίρλιτς της Γερμανίας, όπου παρέμεινε αιχμάλωτο μέχρι το τέλος του πολέμου.

  Η Ρουμανία εισέρχεται στον πόλεμο στο πλευρό της «Τριπλής Συνεννόησης».

Σεπτέμβριος 1916  Κατάληψη της Φλώρινας από τα συμμαχικά στρατεύματα.

Οκτώβριος 1916  Ο Ε. Βενιζέλος αποβιβάζεται στη Θεσσαλονίκη. Αναλαμβάνει την αρχηγία της Εθνικής Άμυνας και με τη 

συμμετοχή του ναυάρχου Κουντουριώτη και του στρατηγού Δαγκλή σχηματίζει επαναστατική κυβέρνηση.

  Συγκροτείται το «Σώμα Στρατού της Μακεδονίας» με διοικητή τον υποστράτηγο Λεωνίδα Παρασκευόπουλο.

Νοέμβριος 1916  Η προσωρινή κυβέρνηση κηρύσσει τον πόλεμο κατά της Γερμανίας και της Βουλγαρίας.

  Τα συμμαχικά στρατεύματα καταλαμβάνουν το Μοναστήρι και την ευρύτερη περιοχή.

Δεκέμβριος 1916  Διάλυση της Ρουμανίας. Ολοσχερής καταστροφή του ρουμανικού στρατού.

Αύγουστος 1917  Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώνεται στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Η φωτιά καταστρέφει ολοκληρωτικά 9.500 

σπίτια και 72.000 πυροπαθείς μένουν άστεγοι.

Δεκέμβριος 1917  Αντικατάσταση του στρατηγού Σαράιγ. Νέος αρχιστράτηγος ο Γάλλος στρατηγός Γκυγιωμά.

Φεβρουάριος 1918  Ο βασιλιάς Αλέξανδρος φθάνει στη Θεσσαλονίκη όπου επιθεωρεί τις ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις 

και εκφράζει τα συγχαρητήριά του για το υψηλό φρόνημα των ανδρών.

Απρίλιος 1918  Το σύνολο των συμμαχικών δυνάμεων στο Μακεδονικό Μέτωπο φθάνει τους 500.000 άνδρες.
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Μάιος 1918  Καθοριστική μάχη του Σκρα, με πρωταγωνιστική συμμετοχή των ελληνικών στρατευμάτων που προκα-

λούν τον θαυμασμό των συμμάχων.

Ιούνιος 1918  Ο Γάλλος στρατηγός Φρανσαί ντ’ Εσπεραί φθάνει στη Θεσσαλονίκη και αναλαμβάνει την αρχιστρατηγία 

των συμμαχικών δυνάμεων.

Σεπτέμβριος 1918  Τελική επίθεση των συμμαχικών δυνάμεων για τη διάσπαση του Μακεδονικού Μετώπου. Στο σύνολο 

των 655.800 ανδρών, οι 129.500 είναι Έλληνες. Νίκες των συμμάχων.

Σεπτέμβριος 1918  Συνθηκολόγηση της Βουλγαρίας. Υπογραφή στη Θεσσαλονίκη του σχεδίου ανακωχής, μεταξύ του 

αρχιστρατήγου Φρανσαί ντ’ Εσπεραί και της βουλγαρικής αντιπροσωπείας.

Οκτώβριος 1918  Η τουρκική αντιπροσωπία υπογράφει στο Μούδρο της Λήμνου την ανακωχή. Τα ελληνικά θωρηκτά «Αβέ-

ρωφ» και «Κιλκίς» εισπλέουν στο λιμάνι της Κωνσταντινουπόλεως. Κρήτες χωροφύλακες εγκαθίστανται 

στο Φανάρι ως φρουρά του Πατριαρχείου.

Νοέμβριος 1918  Η Γερμανία υπογράφει την άνευ όρων υποταγή της στις αποφάσεις των συμμάχων.

Σημείωση: Για τη σύνταξη του χρονολογίου πολύτιμα στοιχεία αντλήθηκαν από τις παρακάτω πηγές.

«Επίτομη Ιστορία της Συμμετοχής του Ελληνικού Στρατού στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο 1914-1918», ΔΙΣ/ΓΕΣ, Αθήνα, 1993

Σπύρου Μαρκεζίνη, «Πολιτική Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος 1828-1964», Αθήνα, 1966
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Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
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