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Εισαγωγή
Την Κυριακή της 28ης Ιουνίου 1914 ο Αρχιδούκας της Αυστρίας
Φραγκίσκος Φερδινάνδος και η γυναίκα του Σοφί Κότεκ πέφτουν νεκροί
από τις σφαίρες του νεαρού Σερβοβόσνιου αυτονομιστή Γκαβρίλο
Πρίντσιπ στο Σεράγεβο. Μέσα σε τριανταεπτά ημέρες, ολόκληρη η
ευρωπαϊκή ήπειρος βρισκόταν σε εμπόλεμη κατάσταση: 65 εκατομμύρια
ένστολοι κινητοποιήθηκαν, 15 εκατομμύρια στρατιώτες και άμαχοι
σκοτώθηκαν, 21 εκατομμύρια τραυματίστηκαν, τρεις αυτοκρατορίες
κατέρρευσαν. Αυτή η καταστροφή γέννησε τις φρικαλεότητες του 20ού
αιώνα.1 Έκτοτε, η διαμάχη για τα αληθινά αίτια του πολέμου καλά κρατεί,
παράγοντας «μια ιστορική γραμματεία πρωτοφανούς μεγέθους», κατά
τον ιστορικό Christopher Clark, ενώ, μεταξύ άλλων, η αφθονία ιστορικών
πηγών είναι εκπληκτική, καθιστώντας ακόμη πιο πολύπλοκη και
προκλητική την ιστορική έρευνα. Η προθυμία και η ευκολία με την οποία
ηγεσίες και πολίτες πήγαν στον πόλεμο ωστόσο, συνδέονται άμεσα με
μια κοινά αποδεκτή φιλοπόλεμη κουλτούρα της εποχής και την
ιμπεριαλιστική παράνοια όχι μόνο των Γερμανών και Αυστριακών
ιθυνόντων (Κεντρικές Δυνάμεις) αλλά, στο βαθμό που τους αναλογεί, και
της άλλης πλευράς (Entente), σηματοδοτώντας «μια πολυπολική και
γνήσια διαδραστική κρίση», ενώ «κανένα από τα τρόπαια για τα οποία
αγωνίστηκαν οι πολιτικοί το 1914 δεν άξιζε τον κατακλυσμό που
ακολούθησε».2
Οι Γερμανοί στρατηγοί υπέγραψαν την ανακωχή με τους συμμάχους
στις 11 Νοεμβρίου του 1918 με συνακόλουθη παύση πυρός. Το τέλος του
πολέμου σφραγίστηκε με τη Συνθήκη των Βερσαλλιών, στις 28 Ιουνίου
του 1919. Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο Ουίνστον Τσώρτσιλ: «Και οι δύο
πλευρές, νικητές και ηττημένοι, καταστράφηκαν. […] Οι πάντες
ηττήθηκαν. Οι πάντες επλήγησαν. Όλα όσα έδωσαν ήταν επί ματαίω. […]
Όσοι επιβίωσαν, οι βετεράνοι αναρίθμητων ημερών μάχης, επέστρεψαν
1

«Η πρώτη συμφορά του 20ού αιώνα, η συμφορά από την οποία ξεπήδησαν όλες οι
άλλες», κατά τον Αμερικανό ιστορικό Φριτς Στερν· βλ. C. Clark, Οι Υπνοβάτες. Πώς η
Ευρώπη πήγε στον πόλεμο το 1914, μτφ. Κ. Κουρεμένος, Αθήνα: Αλεξάνδρεια 2012,
σ. xxiii.
2
C. Clark, ό.π., σ. 561.
[11]

είτε με τις δάφνες της νίκης είτε με τα μαντάτα του ολέθρου σε χώρες
βυθισμένες ήδη στην καταστροφή».3
Στις 23 Φεβρουαρίου του 2019, ο Όμιλος για την Ιστορική Εκπαίδευση
στην Ελλάδα, οργάνωσε μια ημερίδα με αφορμή τη συμπλήρωση 100
χρόνων από τη λήξη του Μεγάλου Πολέμου: του 1ου Παγκόσμιου
Πολέμου.
Έχει μεγάλο ενδιαφέρον να παρακολουθήσει κανείς πώς η υπόλοιπη
Ευρώπη και ο κόσμος γιόρτασε αυτήν την εκατονταετηρίδα και πώς αυτή
μόλις που άγγιξε την Ελλάδα. Υπάρχει εξήγηση, εν μέρει: Είχε προηγηθεί
της συμμετοχής της Ελλάδας στον πόλεμο – και εξ αιτίας ακριβώς αυτής
της συμμετοχής – ο Εθνικός Διχασμός (1915-17) και είχε ακολουθήσει η
Μικρασιατική εκστρατεία, η ήττα και η καταστροφή. Δύσκολα λοιπόν
χωρά στη συλλογική μνήμη ένας πόλεμος που συντάραξε και σπάραξε
την υπόλοιπη Ευρώπη, παρά το ότι ο Διχασμός και η Καταστροφή
συνδέονται απολύτως μαζί του, αφού αυτή πονά από οικείες πληγές.
Εκατό χρόνια αργότερα δεν έχουν λυθεί ακόμη ζητήματα τα οποία
επιχείρησε να διευθετήσει ο Μεγάλος Πόλεμος με τη διάλυση των
αυτοκρατοριών: πόλεμος στη Συρία, εντάσεις και συγκρούσεις σε όλη την
περιοχή της ευρύτερης Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου,
τριγμοί στη συνοχή της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μέσα στο διεθνές ζοφερό πλαίσιο του πολέμου αυτού, ο δικός μας
Εθνικός Διχασμός, ο οποίος καταγράφεται ως ο πρώτος ελληνικός
εμφύλιος του 20ού αιώνα,4 χάραξε ένα βαθύ τραύμα στο σώμα της
3

4

R. Gerwarth, Οι Ηττημένοι. Γιατί δεν τελείωσε ο Α ΄Παγκόσμιος Πόλεμος, 1917-1923,
μτφ Ε. Αστερίου, Αθήνα: Αλεξάνδρεια 2018, σ. 1. Στο ίδιο, ο Ernst Junger σημειώνει
επίσης: «Αυτός ο πόλεμος δεν είναι το τέλος αλλά η αρχή της βίας. Είναι το
σιδηρουργείο στο οποίο ο κόσμος θα σφυρηλατηθεί με νέα σύνορα και νέες
κοινότητες. Νέα καλούπια περιμένουν να γεμίσουν με αίμα και η εξουσία θα ασκείται
με σιδερένια πυγμή» (ό.π., σ. 1).
O Γ. Μαυρογορδάτος αφιερώνει ολόκληρο κεφάλαιο στις διαστάσεις εμφυλίου
πολέμου που έλαβε ο Εθνικός Διχασμός: Κεφ. 5, «Ο Διχασμός ως εμφύλιος πόλεμος»,
στο Γ. Μαυρογορδάτος, 1915. Ο Εθνικός Διχασμός, Αθήνα: Πατάκης 2015, σ. 269318. Συγκεκριμένα αναφέρει: «Ο Εθνικός Διχασμός, που θυμόμαστε περισσότερο ως
σύγκρουση στην κορυφή, συγκλόνισε και διαίρεσε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία,
σε όλα τα επίπεδα - γεγονός πρωτοφανές στη νεότερη ιστορία της Ελλάδας. Διέρρηξε
κάθε κοινωνική σχέση, ακόμη και οικογενειακούς δεσμούς, και, ως εμφύλιος
πόλεμος, πήρε σε ορισμένες φάσεις τη μορφή ενός αγώνα εξόντωσης του αντιπάλου,
έξω από κάθε κανόνα και περιορισμό» (σ. 269). Ο Κώστας Κωστής, αναφέρει
χαρακτηριστικά: «Ο εμφύλιος πόλεμος που μάλλον κατ’ ευφημισμόν ονομάστηκε
Εθνικός Διχασμός, είχε πλέον εκδηλωθεί σε όλη του την έκταση και η ευκολία με την
οποία οι στρατιώτες πέρασαν από τη στρατιωτική κινητοποίηση στην πολιτική
οργάνωση υπογραμμίζει τη ρευστότητα των ορίων μεταξύ τους»· Κ. Κωστής, «Τα
[12]

ελληνικής κοινωνίας και καθόρισε ως ένα βαθμό τις πολιτικές εξελίξεις
για τις επόμενες δεκαετίες.5 Παράλληλα, το τραύμα αυτό καθώς και οι
μακροχρόνιες συνέπειές του δεν αφήνουν να εκτιμηθεί η θέση της
Ελλάδας με την πλευρά των νικητών στο τέλος του Μεγάλου Πολέμου.6
Το πώς προσέγγισε το θέμα αυτό η σχολική εκπαίδευση παρουσιάζει,
επίσης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 7
Σε επίπεδο πολιτικών ιδεών, ο Εθνικός Διχασμός ήταν μια σύγκρουση
του φιλελευθερισμού, στη ριζοσπαστική εκδοχή, του με τον αντιδραστικό
συντηρητισμό, δηλαδή τον συντηρητισμό στην ακραία (μοναρχική
μάλιστα) εκδοχή του.8 Ήταν ασφαλώς και μια κρίση θεσμική.9
κακομαθημένα παιδιά της Ιστορίας». Η διαμόρφωση του νεοελληνικού κράτους 18ος20ος αιώνας, Αθήνα: Πόλις 2013, σ. σ. 558-559.
5
«Στο εξής, και οι δυο πλευρές θα διατηρούν τα συναισθηματικά και όχι μόνο ερείσματα
για έναν χωρίς αρχές ρεβανσισμό και η αντίθεση μεταξύ των δύο «κόσμων» θα
χαρακτηρίζει την ελληνική πολιτική ζωή, έως ότου η αντιπαράθεση μεταξύ
εθνικοφρόνων και κομμουνιστών πάρει τη θέση της στη διάρκεια της γερμανικής
Κατοχής και πολύ περισσότερο μετά το 1945», όπως αναφέρει ο Κ. Κωστής (ό.π., σ.
561-562).
6
Βλ. Χριστίνα Κουλούρη, «Ευρωπαϊκός Πόλεμος και Εθνικός Διχασμός», εφ. Το Βήμα,
12.1.2014 και Έλλη Λεμονίδου «Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος στη γαλλική και την
ελληνική ιστορική εκπαίδευση: από τον πληθωρισμό στην υποβάθμιση», στο Ποια
γνώση έχει την πιο μεγάλη αξία; Ιστορικές-συγκριτικές προσεγγίσεις, Πρακτικά 7ου
Επιστημονικού Συνεδρίου Ιστορίας της Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Πατρών, σ. 5769, προσβάσιμο και στο http://eriande-elemedu.e-millescreations.com/ (πρόσβαση
27.10.2020). Η Έλλη Λεμονίδου επισημαίνει ότι «στο παράδειγμα της Ελλάδας
παρατηρούμε τη σταθερή υποβάθμιση ενός γεγονότος μείζονος σημασίας για την
παγκόσμια και ευρωπαϊκή ιστορία (και με αξιοσημείωτη την ελληνική του διάσταση),
κάτι για το οποίο δεν είναι αμέτοχη ευθυνών και η σχολική ιστορία».
7
Βλ. Βασιλική Σακκά, «O Εθνικός Διχασμός και ο Μεγάλος Πόλεμος. Η σχολική ιστορία
και η προσέγγιση των γεγονότων στη σκιά των παθογενειών της ελληνικής ιστορικής
εκπαίδευσης», στο Ε. Χατζηβασιλείου-Δ. Γιαννακόπουλος (επ.) 1915-2015. 100
χρόνια από τον Εθνικό Διχασμό. Οι πολιτικές, πολιτειακές και κοινωνικές διαστάσεις
των γεγονότων και οι μεταγενέστερες επιδράσεις. Πρακτικά Διημερίδας, Κοινωφελής
Επιχείρηση Άργους-Μυκηνών, Σύνδεσμος Φιλολόγων Αργολίδας, Άργος 2018, σ. 197207.
8
Σ. Πλουμίδης, «Συντηρητισμός εναντίον ριζοσπαστισμού: η γλώσσα του Εθνικού
Διχασμού», στο Η κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης. Η κορύφωση της σύγκρουσης δύο
κόσμων. Η ιστορική αποτίμηση 100 χρόνια μετά, Πρακτικά Συμποσίου, Ίδρυμα της
Βουλής των Ελλήνων, Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, Εθνικό Ίδρυμα
Μελετών και Ερευνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», Αθήνα- Θεσσαλονίκη-Χανιά, 2017, σ.
119-130.
9
Ε. Χατζηβασιλείου, «Salus populi suprema lex: εσωτερική σύγκρουση και διεθνείς
σχέσεις, 1915-1916», Η κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης. Η κορύφωση της σύγκρουσης
δύο κόσμων. Η ιστορική αποτίμηση 100 χρόνια μετά, Πρακτικά Συμποσίου, Ίδρυμα
της Βουλής των Ελλήνων, Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, Εθνικό Ίδρυμα
[13]

Το 1994 ο Φίλιππος Ηλιού σημείωνε: «Οι εθνικές ιστορίες, οι επίσημες
ιστορίες που διδάσκονται στα σχολεία και γαλουχούν τις συνεχόμενες
γενεές, είναι φτιαγμένες με αποσιωπήσεις και αμνησίες, όσες
χρειάζονται, κάθε φορά, για να διαμορφωθεί στις συλλογικές
συνειδήσεις μια αίσθηση αρμονίας, συνοχής και μεσότητας που
υποτίθεται ότι χαρακτήριζε το ιστορικό παρελθόν».10
Είναι, πιστεύουμε, κοινή η διαπίστωση ότι αυτό ισχύει σε μεγάλο
βαθμό για την ιστορική μας εκπαίδευση ακόμη και σήμερα. Με βασικά
στοιχεία παθογένειας τις στερεοτυπικές προσεγγίσεις, τον εθνοκεντρισμό
και την αδυναμία σύλληψης της «μεγάλης εικόνας», την απουσία
ενσυναίσθησης και πολυπρισματικών προσεγγίσεων, την εσωστρέφεια
και την απουσία ολιστικής σύλληψης των θεμάτων, με εμμονή στη
στρατιωτική,
πολιτική και γεγονοτολογική ιστορία η αντίστοιχη
εκπαίδευση στην Ελλάδα ψάχνει ακόμη το βηματισμό της προς τον 21ο
αιώνα.11
Τα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του ’30
αναφέρονται στον Μεγάλο Πόλεμο και τον Εθνικό Διχασμό. Ο τρόπος με
τον οποίο επιλέγουν να παρουσιάσουν τα γεγονότα της περιόδου είναι
αποκαλυπτικός του τρόπου σκέψης της εποχής, δηλαδή της σχέσης
ανάμεσα στην επιστήμη της ιστορίας και τις ευρύτερες πολιτισμικές
καταστάσεις μέσα στις οποίες αυτή η επιστήμη – έστω στην
εκλαϊκευμένη αλλά ενδεικτική μορφή της σχολικής ιστορίας – ασκείται.
Τα άτομα, οι ομάδες και τα έθνη έχουν κατά τον P. Seixas ανάγκες
προσανατολισμού στο χρόνο, ανάγκες οι οποίες επιβάλλουν και τις
ανάλογες προσεγγίσεις και ερμηνείες για τους ιστορικούς.12
Μελετών και Ερευνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», Αθήνα- Θεσσαλονίκη-Χανιά, 2017, σ.
27.
10
Φ. Ηλιού «Η μνήμη της Ιστορίας και η αμνησία των εθνών» στο Α. Ματθαίου - Σ.
Μπουρνάζος - Π. Πολέμη (επ.), Φίλιππος Ηλιού. Ψηφίδες Ιστορίας και Πολιτικής του
εικοστού αιώνα, Αθήνα: Πόλις 2007, σ. 295.
11
Οι περιπέτειες των Προγραμμάτων Σπουδών Ιστορίας επιβεβαιώνουν τις αδράνειες και
αντιστάσεις οι οποίες αναπτύσσονται σε κάθε προσπάθεια εκσυγχρονισμού τους. Βλ.
και Γ. Κόκκινος-Π. Γατσωτής, «Το σχολείο απέναντι στο επίμαχο ιστορικό γεγονός και
το τραύμα», στο Γ. Κόκκινος, Δ. Μαυροσκούφης, Π. Γατσωτής, Έλλη Λεμονίδου, Τα
συγκρουσιακά θέματα στη διδασκαλία της Ιστορίας, Αθήνα: Νοόγραμμα 2010, σ. 3340. Σχετική διαδικτυακή συζήτηση οργανώθηκε από τον Ο.Ι.Ε.Ε. την Τετάρτη, 14
Οκτωβρίου 2020.
12
«Οι ιστορικοί θέτουν ερωτήματα τα οποία ανακύπτουν από αυτές τις ανάγκες,
κινητοποιώντας θεωρίες και αξιοποιώντας μεθοδολογίες οι οποίες αναπτύσσονται
στην επιστήμη της Ιστορίας. Ως ανταπόδοση, τα προϊόντα της εργασίας των
ιστορικών, οι αναπαραστάσεις τους για το παρελθόν, τροφοδοτούν την ευρύτερη
πολιτισμική κατανόηση και τους προσανατολισμούς του κοινού». P. Seixas, “A
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Ο Ο.Ι.Ε.Ε. επέλεξε να προσεγγίσει το Μεγάλο Πόλεμο σε διαστάσεις
οι οποίες ξεφεύγουν από τις συνήθεις προσεγγίσεις της σχολικής
ιστορίας στα καθ’ ημάς: τη σχέση του Μεγάλου Πολέμου με τα μικρά
έθνη (Γιώργος Μαυρογορδάτος), την πρόσληψη του Μεγάλου Πολέμου
και τον απολογισμό της επετείου (Έλλη Λεμονίδου), το θέμα των
υγειονομικών παραμέτρων της παραμονής στη Θεσσαλονίκη της
Στρατιάς της Ανατολής (Λένα Κορμά) και τη συνάντηση της προσωπικής,
της «μικρής» ιστορίας με τη «μεγάλη» μέσα από τα απομνημονεύματα
και το ημερολόγιο ενός αιχμαλώτου στο Γκαίρλιτς (Γιούλη Χρονοπούλου).
Οι εισηγήσεις αυτές μας έδωσαν το έναυσμα να επιχειρήσουμε και
διδακτικές προτάσεις οι οποίες παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν σε δύο
εργαστήρια με συμμετοχή περίπου 40 εκπαιδευτικών. Στα εργαστήρια,
τα οποία αναπτύχθηκαν με τη μορφή των σχεδίων εργασίας (project),
αξιοποιήθηκε πολυπρισματικό υλικό (πρωτογενείς και δευτερογενείς
πηγές, οπτικό και ακουστικό υλικό: γραπτά και υλικά τεκμήρια,
ιστοριογραφικά κείμενα, έργα τέχνης, μαρτυρίες, πτυχές της δημόσιας
ιστορίας, επικαιρότητα).
Τους/τις ευχαριστούμε όλους και όλες:
εισηγητές/-τριες και εκπαιδευτικούς οι οποίοι/-ες μας τίμησαν με την
παρουσία τους, βοήθησαν να αναπτυχθεί ένας γόνιμος διάλογος και να
αποκομίσουμε πολύτιμη ανατροφοδότηση για μελλοντικές δράσεις,
θυμίζοντας ότι το παρελθόν είναι πάντα απρόβλεπτο, συνεπώς
επιφυλάσσει εκπλήξεις!
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΚΚΑ
Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2020

History/Memory Matrix for History Education”, στο Public History Weekly 4 (2015)
6, https://public-history-weekly.degruyter.com/4-2016-6/a-historymemory-matrixfor-history-education/ (πρόσβαση 20.3.2019).
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ΓΙΩΡΓΟΣ Θ. ΜΑΥΡΟΓΟΡΔΑΤΟΣ

Ο Μεγάλος Πόλεμος και τα μικρά έθνη

Είναι μεγάλη χαρά να συμμετέχω στη σημερινή εκδήλωση. Με παρηγορεί
κάπως για το ότι δεν πήρα είδηση τη διημερίδα του Νοεμβρίου. Αμέσως
εδώ γίνεται φανερό ένα πρώτο «δομικό» πρόβλημα: η έλλειψη
επικοινωνίας μεταξύ των Ελλήνων ιστορικών και ο κατακερματισμός τους
σε στεγανές κλίκες. Διαφορετικά, κάποιος θα μου είχε πει για τη
διημερίδα, αφού μάλιστα αφορούσε ένα ζήτημα που ανέκαθεν με
απασχολούσε στο πανεπιστήμιο και με απασχολεί και σήμερα.
Πράγματι, τον τελευταίο καιρό μιλάω μονότονα για την αποτυχία του
εκπαιδευτικού μας συστήματος να μεταδώσει μία στοιχειώδη αλλά
έγκυρη ιστορική γνώση, οπότε αφήνει υπερβολικά μεγάλο περιθώριο για
διάφορες φαντασιώσεις και ανοησίες. Με αποτέλεσμα να ξοδεύεται
άδικα ενέργεια και ενθουσιασμός για εντελώς ανιστόρητα συνθήματα,
όπως συνέβη με το Μακεδονικό ζήτημα. Το ότι υπάρχει ένα μεγάλο
μέρος του πληθυσμού, το οποίο ωρύεται πως η σημερινή Μακεδονία
είναι μόνο μία και είναι ελληνική, δείχνει πόσο οικτρά έχουν αποτύχει όχι
μόνο οι πολιτικές μας ηγεσίες, αλλά και το ίδιο το εκπαιδευτικό μας
σύστημα.
Ομολογώ ότι μόνο κατόπιν εορτής είχα την περιέργεια να ελέγξω τα
σημερινά εγκεκριμένα σχολικά βιβλία. Η εικόνα είναι αποκαρδιωτική.
Παρά τα βαρύγδουπα ονόματα, επικρατεί απίστευτη προχειρότητα και
ασυναρτησία. Το βιβλίο Ιστορίας της ΣΤ΄ Δημοτικού αναφέρει μόνο ότι
χάρη στον Β΄ Βαλκανικό Πόλεμο η Ελλάδα κέρδισε «την υπόλοιπη (;)
Κεντρική καθώς και την Ανατολική Μακεδονία» και ύστερα χάρη στη
Συνθήκη του Βουκουρεστίου «ολόκληρη την Ανατολική Μακεδονία».1
Αναρωτιέται κανείς τι απέγινε η υπόλοιπη Μακεδονία. Η Δυτική, ας
πούμε. Το βιβλίο Ιστορίας της Γ΄ Λυκείου Γενικής Παιδείας δεν γράφει

1

Ιωάννης Κολιόπουλος, Ιάκωβος Μιχαηλίδης, Αθανάσιος Καλλιανιώτης και
Χαράλαμπος Μηνάογλου, Ιστορία του Νεότερου και Σύγχρονου Κόσμου, σ. 187.

απολύτως τίποτα.2 Μόνο το βιβλίο Ιστορίας της Γ΄ Γυμνασίου είναι
σχεδόν ικανοποιητικό. Γράφει ότι χάρη στη Συνθήκη του Βουκουρεστίου
«η Ελλάδα εξασφάλισε το μεγαλύτερο μέρος της Μακεδονίας», ενώ «η
Σερβία κέρδισε ένα σημαντικό τμήμα της ΒΔ Μακεδονίας». Τίποτα η
Βουλγαρία; 3
Η κατάσταση δεν ήταν πάντα έτσι. Σε παλαιότερες εποχές και χωρίς
βαρύγδουπα ονόματα, υπήρξαν σχολικά βιβλία Ιστορίας της
υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δηλαδή τότε της ΣΤ΄ Δημοτικού, που
έγραφαν ότι με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου η Ελλάδα απέκτησε
«ολόκληρον την Νότιον Μακεδονίαν».4 Τα βιβλία αυτά άφηναν
σαφέστατα να εννοηθεί ότι υπάρχει και «Βόρεια Μακεδονία», που δεν
ανήκει στην Ελλάδα.5
Πάντως, διαπιστώνει κανείς διαχρονικά διακυμάνσεις και διαφορές
για τις οποίες δεν υπάρχει η παραμικρή επιστημονική ή έστω ιδεολογική
δικαιολογία. Μένει μόνο η απίστευτη προχειρότητα και ανευθυνότητα
των εκάστοτε αρμοδίων, σε ένα ζήτημα μάλιστα όχι μόνο θεμελιώδες,
όπως είναι η σταδιακή γεωγραφική συγκρότηση του κράτους, αλλά και
δυνητικά φορτισμένο συναισθηματικά, όπως έδειξαν τα μαζικά
συλλαλητήρια. Από την άποψη αυτή, όσοι μετέχουν σ’ αυτά ίσως και να
δικαιολογούνται, ανάλογα με τα σχολικά βιβλία που τους έτυχαν.
Η αποτυχία του εκπαιδευτικού συστήματος έχει και μία άλλη, ακόμη
πιο επικίνδυνη συνέπεια: αφήνει την εθνική διαπαιδαγώγηση στη
λεγόμενη Χρυσή Αυγή (ΧΑ) και σε άλλα ακραία και ανεξέλεγκτα
κυκλώματα. Χρειάζεται επιτέλους να επανεξετάσουμε την ανιστόρητη
διαστρέβλωση και παραμόρφωση που έχει υποστεί ο εθνικισμός ως
έννοια και ως όρος. Ο εθνικισμός γενικά έχει αποκτήσει κακό όνομα, είτε
2

Ιωάννης Κολιόπουλος, Κωνσταντίνος Σβολόπουλος, Ευάνθης Χατζηβασιλείου,
Θεόδωρος Νημάς και Χάρις Σκολινάκη-Χελιώτη, Ιστορία του νεότερου και του
σύγχρονου κόσμου (από το 1815 έως σήμερα).
3
Ευαγγελία Λούβη και Δημήτριος Χρ. Ξιφαράς, Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, σσ. 8788. Όταν γνώρισα μετά την ομιλία μου τον Δημήτρη Ξιφαρά, μου εξήγησε ότι το
κείμενο που παραδόθηκε επίσημα από τους συγγραφείς ανέφερε: «Στη Βουλγαρία
αποδόθηκε τμήμα της Μακεδονίας και το μεγαλύτερο μέρος της Δ. Θράκης».
Ωστόσο, όταν το βιβλίο κυκλοφόρησε είχε απαλειφθεί η αναφορά σε «τμήμα της
Μακεδονίας» και δεν έγινε έκτοτε διόρθωση, μολονότι τη ζήτησαν οι συγγραφείς.
4
Α. Κυριαζόπουλος και Ν. Διαμαντόπουλος, Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος (1967), σ.
151.
5
Ακόμη σαφέστερα ήσαν βιβλία Γεωγραφίας που ανέφεραν απερίφραστα τη Σερβική
Μακεδονία (ή και τη Βουλγαρική Μακεδονία). Βλ. π.χ. Ιωάννης Χριστιάς, Γεωγραφία
Ευρώπης ΣΤ΄ Δημοτικού (1975), σ. 87.
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εξαιτίας εγκλημάτων που έγιναν πρόσφατα στο όνομά του (π.χ. στην
πρώην Γιουγκοσλαβία), είτε εξαιτίας ακραίων ή και διεστραμμένων
μορφών του, όπως η ΧΑ στη χώρα μας και άλλα ακροδεξιά κινήματα
αλλού.
Ωστόσο, χρειάζεται να θυμηθούμε ότι ο εθνικισμός ως ιδεολογία
γεννήθηκε φιλελεύθερος και δημοκρατικός. Υπήρξε καρπός δύο
ελπιδοφόρων
επαναστάσεων
κοσμοϊστορικής
σημασίας:
της
Αμερικανικής το 1776 και της Γαλλικής το 1789. Με τους όρους μιας
διάκρισης που γεννήθηκε ακριβώς τότε, ο εθνικισμός αρχικά ήταν
αποκλειστικά «αριστερός». Μόνο στη διάρκεια του 19ου αιώνα και από
αντίδραση στη Γαλλική Επανάσταση εμφανίστηκαν «δεξιές» έως και
«ακροδεξιές» εκδοχές ή παραμορφώσεις του, με απώτατη συνέπεια τα
παραληρήματα του φασισμού και του ναζισμού τον 20ό αιώνα.
Για τον αρχέγονο φιλελεύθερο εθνικισμό, τα έθνη είναι καταρχήν
ισότιμα. Ισχύει δηλαδή για τα έθνη ό,τι ισχύει και για τα άτομα. Για να
ταυτιστείς με το έθνος στο οποίο ανήκεις, δεν χρειάζεται να μισείς ούτε
να υποτιμάς τα άλλα. Άλλωστε, είσαι πάντα ελεύθερος να αλλάξεις
έθνος, αν θέλεις.
Αυτή την αρχική – φιλελεύθερη και ανεκτική – έννοια του εθνικισμού
αναφέρει το Λεξικό της κοινής νεοελληνικής ως δεύτερη σημασία του
όρου σήμερα: «η άποψη που ενθαρρύνει την έκφραση και την
καλλιέργεια της εθνικής συνείδησης· η αφοσίωση των ατόμων στο έθνος
στο οποίο ανήκουν, χωρίς όμως καμία διάθεση υποτίμησης ή
περιφρόνησης άλλου έθνους· εθνισμός, πατριωτισμός». Ως πρώτη
σημασία, όμως, προηγείται ο «κακός» εθνικισμός: «η απόλυτη και με
πάθος προσήλωση των ατόμων στο έθνος τους, η οποία φτάνει ως την
περιφρόνηση και την εχθρότητα προς άλλα έθνη· (πρβ. σοβινισμός)».
Σύμφωνα με το ίδιο λεξικό, ο όρος «εθνισμός» είναι εκείνος που
σημαίνει αποκλειστικά την αρχική, φιλελεύθερη και ανεκτική εθνική
ιδεολογία. Δυστυχώς, όμως, πρόκειται για όρο που έχει πέσει προ
πολλού σε αχρησία. Σήμερα θα ήταν δυσνόητος και θα προκαλούσε
πρόσθετη σύγχυση. Η καθιέρωσή του θα απαιτούσε μακροχρόνια και
επίμονη προσπάθεια. Παραμένει λοιπόν ως πιο λειτουργική λύση η
αναφορά στις διάφορες εκδοχές του εθνικισμού, με τους αντίστοιχους
επιθετικούς
προσδιορισμούς:
φιλελεύθερος,
συντηρητικός,
αντιδραστικός, ακραίος, μετριοπαθής, δημοκρατικός, αντιδημοκρατικός
κ.ο.κ. Άλλωστε, όλες αυτές εξακολουθούν να συνυπάρχουν.
Ωστόσο, η λεγόμενη «πολιτική ορθότητα» έχει επιβάλει σήμερα να
αποφεύγεται σαν αναθεματισμένος ο όρος «εθνικισμός» και να
προτιμάται στη θέση του ο όρος «πατριωτισμός». Πρόκειται για τελείως
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ανιστόρητη παρανόηση. Ο πατριωτισμός είναι έννοια αρχαιότερη και
ευρύτερη, επειδή είναι νοητός και σε κράτη που δεν είναι εθνικά, όπως,
για παράδειγμα, οι πόλεις-κράτη της Αρχαιότητας ή της Αναγέννησης,
αλλά και πολυεθνικές αυτοκρατορίες. Πατριώτες ήσαν οι Αθηναίοι, οι
Σπαρτιάτες, οι Πλαταιείς, οι Μήλιοι κ.ο.κ., χωρίς να αποτελούν έθνη με τη
νεότερη σημασία του όρου. Πατριώτες ήσαν οι Βενετοί, οι Γενοβέζοι, οι
Φλωρεντινοί (με κορυφαίο παράδειγμα τον Νικολό Μακιαβέλι).
Πατριώτες ήσαν και οι στρατιωτικοί της Αυστροουγγαρίας που
πολέμησαν στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο με μόνο κοινό στοιχείο την
αφοσίωση στον αυτοκράτορα.
Όταν όμως αναφέρεται σε ένα απροσχημάτιστα εθνικό κράτος, ο
πατριωτισμός λογικά δεν μπορεί παρά να αποτελεί μία εκδοχή του
εθνικισμού – όχι κάτι «άλλο», διαφορετικό. Έχει απλώς μία χροιά
«αμυντική». Έτσι π.χ. όρισα εγώ ως «εσωστρεφή πατριωτισμό» την
Αντιβενιζελική εκδοχή του νεοελληνικού εθνικισμού την εποχή του
Εθνικού Διχασμού. Η Βενιζελική εκδοχή του ίδιου εθνικισμού ήταν τότε
ο αλυτρωτισμός, δηλαδή η απελευθέρωση («λύτρωση») των ομοεθνών
που ζουν υπό ξένη κυριαρχία και η προσάρτηση των περιοχών τους στο
εθνικό κράτος.
Τέλος, παρανόηση ή ευσεβή πόθο αποτελεί και η εντύπωση ότι ο
εθνικισμός είναι τάχα ιστορικά ξεπερασμένος στην πραγματικότητα. Τον
αρχέγονο φιλελεύθερο εθνικισμό εξακολουθεί να αποτυπώνει καταρχήν
η εσωτερική, αλλά και η διεθνής έννομη τάξη. Όλα σχεδόν τα κράτη είναι
(ή παριστάνουν ότι είναι) εθνικά. Συναποτελούσαν προπολεμικά την
Κοινωνία των Εθνών και μεταπολεμικά συναποτελούν, ακριβώς, τα
Ηνωμένα Έθνη.
Όσο, λοιπόν, το κράτος μας παραμένει, με την ελεύθερη θέληση της
συντριπτικής πλειοψηφίας των πολιτών του, ένα εθνικό κράτος –
φιλελεύθερο, δημοκρατικό, κοινωνικό, φιλειρηνικό, φιλόξενο, αλλά
πάντως εθνικό – χρειάζεται να αποκτούν οι πολίτες του την αντίστοιχη
εθνική ταυτότητα. Χρειάζεται δηλαδή να μαθαίνουν από το σχολείο έναν
ιστορικά τεκμηριωμένο εθνικισμό, απαλλαγμένο από αβάσιμες
μυθολογίες και αστόχαστη μισαλλοδοξία. Παρά τις τυπικές τελετές και
παρελάσεις, το σχολείο στη χώρα μας έχει προ πολλού πάψει να
εκπληρώνει ικανοποιητικά αυτόν τον ρόλο. Στο κενό έχουν πλέον
παρεισφρήσει η ΧΑ και άλλα ακροδεξιά κυκλώματα, προσφέροντας στους
μαθητές αυτό που δεν προσφέρει το σχολείο.
Το να εκχωρούμε συνολικά τον εθνικισμό στη ΧΑ και να την αφήνουμε
να παριστάνει ότι τον μονοπωλεί αποτελεί ένδειξη έσχατης πνευματικής
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οκνηρίας και ασυναρτησίας. Είναι αυτόχρημα τραγελαφικό να
παριστάνουν τους Έλληνες εθνικιστές όσοι εξιδανικεύουν και αναπολούν
Γερμανούς ακραίους εθνικιστές, που επιτέθηκαν στην Ελλάδα, την
υποδούλωσαν και την αιματοκύλισαν. Είναι τάχα αυτό «εθνικισμός»;
Επιπλέον, το να αφήνουμε την εθνική διαπαιδαγώγηση των
Ελληνόπουλων στη ΧΑ και παρόμοια κυκλώματα (διαδικτυακά και μη)
ισοδυναμεί με αυτοκτονία – όχι μόνο για το δημοκρατικό πολίτευμα,
αλλά και για το ίδιο το έθνος μας. Το μέλλον του ελληνικού έθνους δεν
μπορεί να διαμορφώνεται από τα παραληρήματα της Χρυσής Αυγής. Αν
όντως η ΧΑ έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στις μαθητικές καταλήψεις για
το Μακεδονικό, αυτές υπήρξαν μία σοβαρή προειδοποίηση.
Ας δούμε τώρα μέσα από αυτή την οπτική πώς θα έπρεπε να
διδάσκεται ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος – ο λεγόμενος «Μεγάλος
Πόλεμος». Λέγεται συχνά ότι η ιστορία των πολέμων και άλλων
συγκρούσεων γράφεται από τους νικητές. Αυτό όμως που δεν
επισημαίνεται ως πρόβλημα είναι ότι γράφεται από τη σκοπιά των
ισχυρότερων δυνάμεων που συμμετείχαν – των Μεγάλων Δυνάμεων.
Μικρά ή πάντως μικρότερα κράτη ή έθνη απασχολούν ελάχιστα – είτε ως
απλά πιόνια, είτε ως αφορμές για δράση (ή αδράνεια) από τις Μεγάλες
Δυνάμεις. Αυτό ισχύει στην ιστοριογραφία ακόμη και όταν η τότε
προπαγάνδα των Μεγάλων Δυνάμεων μεγέθυνε και πρόβαλε την επίθεση
εναντίον μικρής χώρας, όπως η Σερβία ή το Βέλγιο.
Χρειάζεται να είσαι Σέρβος ή Βέλγος για να εξετάσεις σε βάθος τη
συγκεκριμένη εμπειρία της αντίστοιχης χώρας, πολύ συχνά ξεχνώντας ή
και αγνοώντας την ευρύτερη εικόνα. Ο επαρχιωτισμός και η
ομφαλοσκόπηση εμφανίζονται ακόμη εντονότερα όταν οι ιστορικοί και οι
ενδιαφερόμενοι πολίτες βυθίζονται στην πολεμική ιστορία της δικής τους
μικρής χώρας και δεν δείχνουν το παραμικρό ενδιαφέρον για τις
συγκρίσιμες εμπειρίες άλλων μικρών χωρών, τις οποίες συνεχίζουν να
αγνοούν αγέρωχα. Αυτό ισχύει κατεξοχήν στη χώρα μας.
Θα έπρεπε λοιπόν η διδασκαλία για τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο να
κινηθεί σε δύο τουλάχιστον διαδοχικά επίπεδα, ίσως και τρία. Στο πρώτο
οι Μεγάλες Δυνάμεις, στο δεύτερο τα μικρά έθνη, ενδεχομένως με τρίτο
επίπεδο ειδικά για την περιοχή μας: Βαλκάνια και Εγγύς Ανατολή. Σ’ αυτό
το δεύτερο ή και τρίτο επίπεδο χρειάζεται να ενταχθεί η ελληνική
περίπτωση.
Για τις Μεγάλες Δυνάμεις δεν έχω να πω τίποτα καινούριο. Σημειώνω
όμως ότι στο βιβλίο της Γ΄ Γυμνασίου ενοχοποιείται ο εθνικισμός ως ένας
από τους τρεις παράγοντες που οδήγησαν στον πόλεμο, ισότιμα με τον
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ιμπεριαλισμό και τον μιλιταρισμό. Αυτό είναι συζητήσιμο στο επίπεδο
των Μεγάλων Δυνάμεων, ιδίως μάλιστα στην περίπτωση δύο
πολυεθνικών αυτοκρατοριών: της Αυστροουγγαρίας και της Οθωμανικής
αυτοκρατορίας. Σ’ αυτές ακριβώς ταιριάζει περισσότερο ο πατριωτισμός
ως έννοια.
Ο εθνικισμός έχει περισσότερη σχέση με τα μικρά κράτη ή γενικότερα
με τα μικρά έθνη. Γι’ αυτό και διατυπώθηκε έτσι ο τίτλος της ομιλίας μου.
Δεν προκάλεσαν βέβαια αυτά τον γενικευμένο πόλεμο. Αλλά είτε
επωφελήθηκαν τα μικρά κράτη για να επεκταθούν, είτε επωφελήθηκαν
τα μικρά έθνη για να αποκτήσουν το δικό τους κράτος.
Μόνο σ’ ένα τέτοιο γενικό πλαίσιο μπορεί να γίνει πληρέστερα
κατανοητή και η ελληνική περίπτωση. Αποφεύγονται έτσι και τα
πατροπαράδοτα στερεότυπα περί ελληνικής μοναδικότητας. Αντίστροφα,
αναδεικνύεται μία γενική νομοτέλεια. Όλα τα έθνη επιδίωξαν την εθνική
τους ολοκλήρωση – όχι μόνο το ελληνικό.
Αναδεικνύεται όμως και η ελληνική ιδιαιτερότητα: ότι ειδικά η Ελλάδα
πέρασε μία κρίση εθνικής ολοκλήρωσης λόγω του πολέμου και των
επιλογών που αυτός απαιτούσε. Κρίση εθνικής ολοκλήρωσης που δίκαια
ονομάστηκε Εθνικός Διχασμός με κεφαλαία, ως ξεχωριστή και
ανεπανάληπτη σύγκρουση. Έτσι, η Ελλάδα μπήκε στον πόλεμο διχασμένη
και καθυστερημένα, σε δύο δόσεις – πρώτα ως Προσωρινή Κυβέρνηση,
ύστερα ως ενιαίο κράτος.
Χάθηκε έτσι η καλύτερη ευκαιρία να εφαρμοστεί η πολιτική του
Βενιζέλου. Η Ελλάδα και η συμμαχία της είχαν μέγιστη αξία αν έμπαινε
στον πόλεμο ενωμένη, όπως έλπιζε και ο ίδιος μέχρι τη δεύτερη
παραίτησή του, τον Σεπτέμβριο του 1915. Ύστερα όμως, ο Εθνικός
Διχασμός υπονόμευσε το αξιόμαχο της χώρας και την αξία της ως
συμμάχου. Παρά τις προσπάθειες της Προσωρινής Κυβέρνησης και τον
ηρωισμό του μικρού στρατού της από το 1916, παρά την επανένωση του
Κράτους το 1917, μόνο με πρωτοφανή σε σκληρότητα μέτρα (και αθρόες
εκτελέσεις στασιαστών και λιποτακτών) κατάφερε τελικά η Ελλάδα να
παρατάξει ανάλογη στρατιωτική δύναμη, μόλις τους τελευταίους μήνες
του πολέμου.
Η συγκριτική οπτική εδώ επιβάλλεται. Μέχρι τη λήξη του Παγκοσμίου
Πολέμου, οι Έλληνες είχαν πολεμήσει πολύ λιγότερο από άλλους μικρούς
λαούς, όπως οι Σέρβοι, οι Βέλγοι ή οι Βούλγαροι. Και είχαν υποστεί πολύ
μικρότερες απώλειες και καταστροφές. Μόνο εκ των υστέρων, με τα τρία
και πλέον χρόνια πολέμου στη Μικρά Ασία, επρόκειτο να γίνει η ελληνική
περίπτωση συγκρίσιμη με τις άλλες.
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ΈΛΛΗ ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ

Ο Μεγάλος Πόλεμος και η πρόσληψή του
στην Ελλάδα: απολογισμός μιας επετείου

Εκατό χρόνια μετά τη λήξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η καταλυτική
σημασία του γεγονότος αυτού για την ευρωπαϊκή και παγκόσμια ιστορία δεν
επιδέχεται αμφισβήτηση. Είναι γνωστή και διεθνώς οικεία η επωνυμία του
ως «Μεγάλου Πολέμου» και εξίσου καθιερωμένος στη διεθνή βιβλιογραφία
ο χαρακτηρισμός του ως της «μεγάλης ριζικής καταστροφής του 20ού
αιώνα».1 Στον πυρήνα αυτών των αξιολογήσεων βρίσκεται η διαπίστωση ότι
ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος υπήρξε σημείο τομής για την ευρωπαϊκή και
παγκόσμια ιστορία, λόγω του ολοκληρωτικού του χαρακτήρα (κάτι που
τεκμαίρεται από την άμεση ή έμμεση εμπλοκή του συνόλου σχεδόν του
πλανήτη σε αυτόν, από το μέγεθος των καταστροφών που προκάλεσε και τη
βαρύτητα των συνεπειών του σε επίπεδο μεμονωμένων εθνών και διεθνούς
συστήματος), αλλά και της κομβικής του σημασίας για την ιστορία και τη
σημασιοδότηση της νεωτερικότητας.2 Δεν είναι τυχαία, άλλωστε, η επιλογή
1

George Kennan, The Decline of Bismarck’s European Order: Franco-Russian Relations 18751890, Princeton: Princeton University Press 1981, σ. 3. Δεν είναι τυχαίο ότι στην ίδια
σελίδα ο συγγραφέας χρησιμοποιεί τρεις φορές και τον όρο «holocaust» για τα
γεγονότα της περιόδου 1914-1918.
2
Σύμφωνα με μια ερμηνεία, ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος σηματοδοτεί το τέλος της
νεωτερικότητας, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί με την τεχνολογική πρόοδο και τις
υπόλοιπες εξελίξεις του 19ου αιώνα. Υπάρχει ωστόσο και η άποψη ότι η πραγματική
εικόνα του σύγχρονου κόσμου (άρα, και η ουσιαστική έννοια της νεωτερικότητας)
συμπεριλαμβάνει αναγκαστικά την αμφισβήτηση της πίστης στην ανθρώπινη πρόοδο
και στην ηθική ανωτερότητα της Ευρώπης στον απόηχο της μαζικοποίησης του θανάτου
και όλων των συναφών δραματικών φαινομένων (βίαιες μετακινήσεις πληθυσμών,
εθνοκαθάρσεις κλπ.) του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Σε ένα άλλο επίπεδο, έχει υπάρξει
σύνδεση της νεωτερικότητας, μέσω των τεράστιων μεταβολών που αυτή επέφερε στην
οικονομική δραστηριότητα, με την παραγωγή και χρήση όπλων μαζικής καταστροφής
και, συνεπώς, τα φαινόμενα βιομηχανοποιημένου θανάτου στα μέτωπα του Μεγάλου
Πολέμου. Το θέμα παρουσιάζεται αναλυτικά, σε σύνδεση και με το ιδεολογικό τοπίο

του Eric Hobsbawm να ξεκινήσει από το 1914 τη δική του περιοδολόγηση
του «σύντομου εικοστού αιώνα».3 Η δυναμική αυτή επιβεβαιώθηκε με τον
πιο κατηγορηματικό τρόπο από τις επετειακές δράσεις της
εκατονταετηρίδας, που εκ των πραγμάτων ανανέωσαν και
ανανοηματοδότησαν τη συζήτηση για τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, εντός και
εκτός του ακαδημαϊκού κόσμου.
Είναι κοινό μυστικό, ωστόσο, ότι στην ιστορική διαδρομή των εκατό ετών
αυτό το τόσο σημαντικό γεγονός είχε και έχει μια μάλλον υποβαθμισμένη
θέση σε επίπεδο μνήμης, ιστοριογραφίας και δημόσιας γνώσης στην
Ελλάδα.4 Πριν αναφερθούμε αναλυτικότερα στην ελληνική περίπτωση, είναι
σκόπιμο να τονίσουμε πως πρόκειται για ένα φαινόμενο που δεν
περιορίζεται στην Ελλάδα. Σε αντίθεση με το εμβληματικό παράδειγμα της
Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου και μερικών ακόμα περιπτώσεων,
όπου ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος είχε και έχει κεντρική θέση σε επίπεδο
εθνικής ιστορίας και μνήμης, σε έναν αξιοσημείωτο αριθμό ευρωπαϊκών
χωρών –κυριότατα από τον χώρο της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής
Ευρώπης– καταγράφεται το φαινόμενο της διαχρονικής του υποβάθμισης.
Πρόκειται για μια διαπίστωση η οποία στα μάτια του σημερινού
παρατηρητή φαντάζει έως και παράδοξη, αν ληφθεί υπόψη η μεγάλη
σημασία του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου για την εθνική ιστορία, ενίοτε και για
την ίδια την κρατική υπόσταση των περισσοτέρων από αυτές τις χώρες.5 Αν

των προηγούμενων δεκαετιών, στο βιβλίο του Emilio Gentile, L’ apocalypse de la
modernité, Paris: Aubier 2011.
3
Eric Hobsbawm, Η εποχή των άκρων. Ο Σύντομος Εικοστός Αιώνας 1914-1991, μτφρ.
Βασίλης Καπετανγιάννης, Αθήνα: Θεμέλιο 1995.
4
Elli Lemonidou, “La Première Guerre mondiale des Grecs : une guerre oubliée”, στο Elli
Lemonidou (επιμ.), 100 ans après : la mémoire de la Première guerre mondiale/100
years after: the Memory of the First World War, Athènes: École française d’Athènes
2018, σ. 188.
5
Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος στάθηκε καταλυτικός για την ανεξαρτησία της Φινλανδίας, της
Πολωνίας, της Τσεχοσλοβακίας και της Γιουγκοσλαβίας (αρχικά με τη μορφή του
Βασιλείου των Σέρβων, Κροατών και Σλοβένων), για τη γένεση του νέου τουρκικού
κράτους, καθώς και για κρίσιμες εδαφικές ανακατατάξεις στις περιπτώσεις της
Ρουμανίας, η οποία βρέθηκε στο στρατόπεδο των νικητών, της Βουλγαρίας και της
Ουγγαρίας, από την πλευρά των ηττημένων. Κορυφαία θέση στην εξέταση αυτού του
παραδείγματος κατέχει ασφαλώς η Ρωσία, χώρα με καταλυτικό ρόλο για την έναρξη
του πολέμου και για τις εξελίξεις στο Ανατολικό Μέτωπο, όπου ωστόσο η μνήμη του Α΄
Παγκοσμίου Πολέμου επισκιάστηκε πλήρως από την Οκτωβριανή Επανάσταση και τον
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην περίπτωση της Ρωσίας υπάρχει αισθητή αναθέρμανση του
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και υπάρχουν πολλές ιδιαιτερότητες σε κάθε περίπτωση, οι οποίες οδηγούν
και σε αντίστοιχες εξηγήσεις για το φαινόμενο της υποβάθμισης, παραμένει
δεδομένο ότι σε έναν ευρύ γεωγραφικό χώρο, με θεωρητικά περιφερειακό
αλλά επί της ουσίας ουσιαστικότατο ρόλο κατά τη διάρκεια των
εχθροπραξιών (και καταλυτικά επηρεασμένο από τις συνέπειες της
αναμέτρησης), ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος είναι συνδεδεμένος με πολλή
σιωπή και άφθονα κενά σε επίπεδο μνήμης και γνώσεων, κάτι που
αντικατοπτρίζεται και στην αντίστοιχη μειωμένη βαρύτητα που έχει δοθεί σε
αυτές τις περιοχές –τουλάχιστον μέχρι πριν από μερικά χρόνια– στις
σημαντικότερες συνθέσεις γενικής ιστορίας για τον πόλεμο.
Στο κείμενο αυτό θα εστιάσουμε την προσοχή μας στην πρόσφατη
επέτειο της εκατονταετηρίδας, επιχειρώντας μια πρώτη συγκεντρωτική
αποτίμηση των δράσεών της, με την επίγνωση ότι η ακριβής αποτίμηση μιας
τόσο σημαντικής επετείου σε όλες τις πτυχές της απαιτεί την παρέλευση
αρκετών ακόμα ετών.6 Στο πρώτο μέρος θα κάνουμε λόγο για τα βασικά
χαρακτηριστικά των εκδηλώσεων σε διεθνές επίπεδο, με έμφαση στα
βασικά προτάγματα και τις ερευνητικές προκλήσεις που αφήνει πίσω της η
τετραετία, ενώ στο δεύτερο μέρος θα γίνει μια επισκόπηση των κυριότερων
πρωτοβουλιών στην Ελλάδα, σε μια προσπάθεια ένταξης του ελληνικού
παραδείγματος μέσα στο συνολικό διεθνές τοπίο και ειδικότερα στο πλαίσιο
που αφορά τις παραδοσιακά θεωρούμενες ως περιφερειακές χώρες στη
μελέτη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, με την επισήμανση ότι η διαχείριση
αυτής της οπτικής είναι καθοριστική για τη διαμόρφωση των όρων
μελλοντικής αντιμετώπισης του γεγονότος από την ελληνική ιστοριογραφική
κοινότητα.

6

ερευνητικού ενδιαφέροντος τα τελευταία χρόνια, βλ. ενδεικτικά: Alexandre Sumpf, La
Grande Guerre oubliée, Perrin, Paris 2014.
Σύμφωνα με τον Jay Winter, έναν εκ των κορυφαίων ιστορικών του Α΄ Παγκοσμίου
Πολέμου, η ολοκληρωμένη αποτίμηση της συνεισφοράς της εκατονταετηρίδας στην
έρευνα γύρω από τον πόλεμο δεν πρέπει να αναμένεται παρά μόνο μέσα στην
επόμενη δεκαετία, όταν θα έχει εκδοθεί το σύνολο των πρακτικών από τα σχετικά
συνέδρια και θα έχουν ολοκληρωθεί τα ερευνητικά προγράμματα και οι διατριβές
που προέκυψαν μέσα από την πυκνή δραστηριότητα της επετείου· βλ. τη
μαγνητοσκοπημένη ομιλία του Winter σε συμπόσιο της βρετανικής Βασιλικής
Ιστορικής Εταιρείας (17 Μαΐου 2019), που είχε ως θέμα του την επισκόπηση της
επετείου στη Βρετανία
http://stadium.open.ac.uk/stadia/preview.php?whichevent=3263&s=1&schedule=4
289&option=both&record=0 (πρόσβαση 20.10.2020).
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Η επέτειος των 100 ετών στον κόσμο
Η επέτειος των 100 χρόνων αποτέλεσε κάτι παραπάνω από ένα συμβολικό
ορόσημο για την επανεξέταση ενός τόσο σημαντικού ιστορικού γεγονότος
όπως ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος. Από τις παραμονές ήδη του 2014 και μέχρι
και τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, λίγους μήνες μετά το
ημερολογιακό τέλος της επετειακής περιόδου, η εκατονταετηρίδα
προκάλεσε έναν καταιγισμό δράσεων σε όλο τον κόσμο και σε όλα τα
επίπεδα, φέρνοντας εκ νέου τον Μεγάλο Πόλεμο στις πρώτες θέσεις της
διεθνούς επικαιρότητας και εμπλουτίζοντας ακόμα περισσότερο, ποσοτικά
και ποιοτικά, την ήδη τεράστια διεθνή βιβλιογραφία για το γεγονός. Αν
υπάρχει κάτι πραγματικά εντυπωσιακό σε αυτή την πληθώρα των δράσεων,
δεν είναι άλλο από τη μεγάλη τους ποικιλομορφία. Θα μπορούσε να πει
κανείς ότι κατά τη διάρκεια αυτών των ετών η παραδοσιακή προσέγγιση του
πολέμου (σε επίπεδο φορέων και θεματολογίας) βρέθηκε σε μια διαρκή
διελκυστίνδα με τις ανανεωμένες οπτικές, είτε αυτές αφορούσαν νέα
ζητήματα είτε επρόκειτο για την επέκταση ήδη γνωστών θεματικών σε μη
επαρκώς ερευνημένα παραδείγματα χωρών ή άλλων αναλυτικών μονάδων,
καθιστώντας εκ των πραγμάτων εξαιρετικά δύσκολη και ολισθηρή κάθε
προσπάθεια ολοκληρωμένης αποτίμησης της περιόδου.
Σε μια εκ των πραγμάτων ατελή, αλλά, στο μέτρο του δυνατού
αντιπροσωπευτική αποτύπωση των εξελίξεων, μπορούμε να συνοψίσουμε
την προσφορά και τις προκλήσεις της επετειακής τετραετίας στα εξής
σημεία:
1. Η επέτειος των 100 ετών δεν ανέκυψε μέσα σε ένα ερευνητικό κενό,
αλλά αντιθέτως ήρθε σε μια στιγμή που οι σπουδές και η γενικότερη
ενασχόληση με τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο είχαν φτάσει σε ένα σημείο
αξιοσημείωτης
ωριμότητας.7
Σημαντικότερα
ορόσημα
που
τεκμηριώνουν αυτόν τον χαρακτηρισμό είναι αφενός το οριστικό
πέρασμα του γεγονότος στην ιστορικοποίηση, μετά την απώλεια και των
τελευταίων επιζώντων βετεράνων μαρτύρων την πρώτη δεκαετία του
21ου αιώνα, αφετέρου η εντυπωσιακή διεύρυνση των μελετών για τον
Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ήδη από τα τελευταία χρόνια του 20ού αιώνα.
Κύρια χαρακτηριστικά αυτής της διεύρυνσης ήταν η έμφαση σε θέματα
πολιτισμικής ιστορίας, το μεγάλο ενδιαφέρον για τον τρόπο που βίωσαν
7

Έλλη Λεμονίδου, «Ιστορία και μνήμη του Μεγάλου Πολέμου», στο Γιώργος Κόκκινος –
Έλλη Λεμονίδου – Παναγιώτης Κιμουρτζής – Σωτήρης Ντάλης, Ιστορικά τραύματα και
ευρωπαϊκή ιδέα. Από τη φρίκη των πολέμων και των ολοκληρωτισμών στο όραμα της
ενοποίησης, Αθήνα: Παπαζήσης 2016, σ. 66-86.
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τον πόλεμο τόσο οι στρατιώτες στο μέτωπο, όσο και ο άμαχος
πληθυσμός, η ολοένα και περισσότερο οργανική ένταξη του εσωτερικού
μετώπου στο πεδίο αναφοράς των μελετών για τον πόλεμο, η εκτόξευση
του ενδιαφέροντος για το περιεχόμενο και την τυπολογία της μνήμης
του πολέμου, καθώς και η αναψηλάφηση, σε κάποιες περιπτώσεις,
ορισμένων από τις πλέον τραυματικές του σελίδες σε επίπεδο
ιστοριογραφίας και δημόσιου λόγου.8
2. Επιβεβαιώθηκε, σε γενικές γραμμές, η ισχυρή δυναμική των εθνικών
αφηγήσεων, αλλά και ο κυρίαρχος ρόλος συγκεκριμένων χωρών στη
μνήμη και την ιστοριογραφία του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Οι
περισσότερες και πιο προβεβλημένες εκδηλώσεις και ακαδημαϊκές
πρωτοβουλίες είχαν επίκεντρο τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο,9 δύο
χώρες που έχουν αποτελέσει διαχρονικά τα πιο γνωστά παραδείγματα
για τη διαχείριση της μνήμης του πολέμου σε όλες τις εκφάνσεις της,
από τον τρόπο απόδοσης τιμής προς τους πεσόντες έως την αποτύπωσή
του στα γράμματα και στις τέχνες. Παράλληλα, καταγράφηκε μια
περαιτέρω δυναμική ανάπτυξης του ενδιαφέροντος για τον Α΄
Παγκόσμιο Πόλεμο σε εξίσου κομβικές χώρες όπως η Γερμανία και η
Ιταλία, σε συνέχεια της τάσης των αμέσως προηγούμενων δεκαετιών.10
8

Το πιο γνωστό παράδειγμα σε αυτή την κατηγορία είναι η κεντρική θέση που πήρε το
ζήτημα των τυφεκισθέντων προς παραδειγματισμό στη γαλλική επιστημονική και
δημόσια συζήτηση, ιδίως κατά τη δεκαετία του 1990 (η βιβλιογραφία για το θέμα είναι
εκτενέστατη – βλ. ενδεικτικά Nicolas Offenstadt, Les fusillés de la Grande Guerre et la
mémoire collective (1914-1999), Paris: Odile Jacob 1999), ενώ αξίζει επίσης να
επισημανθεί, μεταξύ άλλων, η σταδιακή επαναξιολόγηση του ρόλου των αποικιακών
στρατευμάτων στον αγώνα των Συμμάχων κατά τη διάρκεια του πολέμου.
9
Αν εξαιρέσει κανείς ορισμένες δράσεις που πραγματοποιήθηκαν με ευθύνη των
ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, οι πλέον προβεβλημένες εκδηλώσεις μνήμης κατά τη
διάρκεια της τετραετίας είχαν ένα σαφώς προσδιορισμένο γαλλικό ή βρετανικό στίγμα,
με αναφορά κυρίως στις μεγάλες μάχες του Δυτικού Μετώπου (Verdun, Somme), ή
ακόμα και στην επιχείρηση της Καλλίπολης, πολλαπλό κόμβο της μνήμης του Α΄
Παγκοσμίου Πολέμου για μια σειρά από χώρες· βλ. ενδεικτικά ρεπορτάζ από τον
ηλεκτρονικό τύπο των ημερών για τη γαλλογερμανική συνάντηση κορυφής στο Verdun
το 2016 και για τις εκδηλώσεις στην Καλλίπολη έναν χρόνο νωρίτερα:
https://www.reuters.com/article/us-ww1-century-verdun-merkel-hollande/merkelhollande-together-mark-100-years-since-verdun-battle-idUSKCN0YK0C3,
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/gallipoli-centenary-thousandsgather-in-turkey-to-pay-tribute-to-the-fallen-on-anzac-day-10203494.html αντίστοιχα
(πρόσβαση 20.10.2020).
10
Τόσο στη Γερμανία, όσο και στην Ιταλία η μνήμη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου ήταν για
πολλές δεκαετίες μονοσήμαντη, στιγματισμένη από τη συλλογική δυσαρέσκεια για τις
μεταπολεμικές διευθετήσεις και ιδεολογικά χρωματισμένη από τα αφηγήματα περί
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Ακόμα σημαντικότερη ωστόσο ήταν η επέκταση και διασπορά
εκδηλώσεων και ακαδημαϊκών πρωτοβουλιών, με διαφορετική κατά
περίπτωση πυκνότητα και φυσιογνωμία, σε πολλές άλλες χώρες που
είχαν μείνει επί δεκαετίες έξω από τον «κανόνα» του ενεργού
ενδιαφέροντος για τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, με τη ρητορική που
συνόδευσε πολλές από αυτές τις εκδηλώσεις να εστιάζει ακριβώς στην
εκ νέου ανακάλυψη και στην επιστροφή στο προσκήνιο μιας ξεχασμένης
σελίδας στην ιστορία της κάθε χώρας (μέσω και της απόδοσης τιμής
στους νεκρούς του πολέμου).
3. H ανωτέρω διαπίστωση για τη μεγάλη γεωγραφική διεύρυνση του
ενδιαφέροντος για τον πόλεμο συνδέεται άρρηκτα με το διαρκές (και
ενεργό κατά τη διάρκεια της επετειακής περιόδου) αίτημα για
ουσιαστική επέκταση της έρευνας σε όλα τα μέτωπα του Α΄ Παγκοσμίου
Πολέμου, πέρα δηλαδή από το δυτικό, το οποίο εκ των πραγμάτων έχει
κυριαρχήσει διαχρονικά στη δημόσια αντίληψη και στην ακαδημαϊκή
έρευνα για το γεγονός. Στη βάση αυτού του αιτήματος βρίσκεται η
παραδοχή ότι καμιά ιστορία του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου δεν μπορεί να
είναι ολοκληρωμένη αν δεν ενσωματώνει λειτουργικά τις (πολλές φορές
άμεσα συνδεδεμένες και αλληλεξαρτώμενες) εξελίξεις σε όλα τα πεδία
των εχθροπραξιών, μαζί με τη διαπίστωση ότι πολλά από τα
σημαντικότερα φαινόμενα, που καθορίζουν την εμπειρία και το βίωμα
του πολέμου εντός και εκτός του μετώπου, διαπερνούν οριζόντια τις
περισσότερες εμπόλεμες και μη χώρες, συνεπώς δεν μπορούν να
μελετηθούν με πληρότητα και ακρίβεια στα στενά όρια ενός μόνο
μετώπου ή ακόμα και μιας μεμονωμένης χώρας.
«πισώπλατης μαχαιριάς» στη Γερμανία και περί «ακρωτηριασμένης νίκης» στην Ιταλία,
που υιοθετήθηκαν ασμένως από τα κινήματα του ναζισμού και του φασισμού
αντίστοιχα. Τα πρώτα βήματα για μια ολοκληρωμένη εξέταση του πολέμου με
ακαδημαϊκά κριτήρια έγιναν από τη δεκαετία του 1960 και μετά και στις δύο χώρες.
Χωρίς σε καμιά περίπτωση η θέση του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου στην εθνική τους μνήμη
να μπορεί μέχρι και σήμερα να συγκριθεί με τις περιπτώσεις της Γαλλίας ή της
Βρετανίας, και μόνο ο αριθμός των εκδόσεων κατά τη διάρκεια της επετείου
επιβεβαιώνει τη ραγδαία ενίσχυση του ενδιαφέροντος σε όλα τα επίπεδα.
Δειγματοληπτικά αναφέρεται ότι ο κατάλογος της πολύ ενημερωμένης Bibliothek für
Zeitgeschichte της Στουτγκάρδης καταγράφει 906 γερμανόφωνες νέες εκδόσεις ή
επανεκδόσεις παντός τύπου με θεματική σχετική με τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο από το
2012 έως σήμερα, ενώ στο αντίστοιχο παράδειγμα της Ιταλίας και στον ιστότοπο
γνωστού ηλεκτρονικού βιβλιοπωλείου (www.ibs.it) μόνο κατά το ενδεικτικό
παράδειγμα του έτους 2015 καταγράφονται 270 εκδόσεις (ακαδημαϊκές και μη) με μια
από τις συνεκφορές «Μεγάλος Πόλεμος» ή «Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος» στον τίτλο
τους.
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4. Κατά ανάλογο τρόπο, τέθηκε το αίτημα για διεύρυνση των χρονικών
ορίων εντός των οποίων πρέπει να εξετάζεται ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος.
Εάν η προηγούμενη γενιά της ιστοριογραφίας είχε εστιάσει στην
πρόταση για ενιαία θεώρηση της περιόδου από το 1914 έως το 1945,
θέτοντας στη συζήτηση όρους όπως ο «ευρωπαϊκός εμφύλιος» ή ο
«νέος τριακονταετής πόλεμος»,11 στην έξοδο από την επετειακή
τετραετία έχουν πυκνώσει διεθνώς οι αναφορές σε έννοιες όπως «Long
First World War», «Greater War» ή «Second Great War», με πολλούς
ιστορικούς να υποστηρίζουν πλέον ανοιχτά την ανάγκη να εξετάζεται
συνεκτικά και ως ενιαίο σύνολο η περίοδος που ξεκινά από τους
Βαλκανικούς Πολέμους, ή και από την ιταλική επίθεση στη Λιβύη έναν
χρόνο νωρίτερα, και ολοκληρώνεται με την υπογραφή της Συνθήκης της
Λοζάνης το 1923.12
5. Παράλληλα με τη συνέχιση της θεματικής διεύρυνσης των μελετών για
τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ανανεώθηκε το ενδιαφέρον για ορισμένες
από τις παλαιότερες και πλέον συζητημένες πτυχές του γεγονότος.
Κορυφαίο παράδειγμα σε αυτή την κατηγορία είναι η συζήτηση για τα
αίτια του πολέμου, ένα παλιό επίμαχο ζήτημα που από μόνο του
αποτελεί μια διακριτή και πλουσιότατη κατηγορία των σπουδών για τον
Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Στη βάση νέων στοιχείων και, κυρίως,
ανανεωμένων προσεγγίσεων επί ενός ήδη τεράστιου διαθέσιμου
υλικού, το θέμα επανήλθε δυναμικά στην επικαιρότητα, με πολλές
ακαδημαϊκές εκδόσεις και πληθωρική παρουσία και στη δημόσια
σφαίρα, με κύριο άξονα τους Υπνοβάτες του Christopher Clark.13 Η
11

Βλ. ενδεικτικά Enzo Traverso, 1914-1945. La guerre civile européenne, Hachette
Littératures, Paris 2009 (ελληνική έκδοση: Διά πυρός και σιδήρου. Περί του ευρωπαϊκού
εμφυλίου πολέμου 1914-1945, μτφρ. Γιάννης Ευαγγέλου, Αθήνα: Εκδόσεις του
Εικοστού Πρώτου 2013).
12
Το γνωστότερο έργο σε αυτήν την κατεύθυνση, με έμφαση στη διατήρηση του κύκλου
του αίματος σε μια σειρά από χώρες μετά το τέλος του πολέμου, είναι το βιβλίο του
Robert Gerwarth, The Vanquished: Why the First World War Failed to End, 1917–1923.
London: Allen Lane 2016 (ελληνική έκδοση: Οι ηττημένοι. Γιατί δεν τελείωσε ο Α΄
Παγκόσμιος Πόλεμος, μτφρ. Ελένη Αστερίου, Αθήνα: Αλεξάνδρεια 2018). Στον ευρύ
χρονολογικό ορίζοντα από το 1911 έως το 1923 κινείται και ο συλλογικός τόμος των
Robert Gerwarth – Erez Manela (επιμ.), Empires at War. 1911-1923, Oxford University
Press, Oxford 2014 (ελληνική έκδοση: Αυτοκρατορίες σε πόλεμο, 1911-1923, μτφρ.
Ελένη Αστερίου, Αθήνα: Αλεξάνδρεια 2014). Βλ. ακόμα Jay Winter, “The Second Great
War, 1917-1923”, Revista Universitaria de Historia Militar, 7/14 (2018) 160-179.
13
Christoper Clark, The Sleepwalkers: How Europe Went to War in 1914, London: Allen Lane
2012 (ελληνική έκδοση: Οι Υπνοβάτες: Πώς η Ευρώπη πήγε στον πόλεμο το 1914, μτφρ.
Κώστας Κουρεμένος, Αθήνα: Αλεξάνδρεια 2014). Ενδεικτικά αναφέρονται ακόμα τα
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δυναμική αυτή ενισχύθηκε περαιτέρω από τους αρκετά διαδεδομένους,
ειδικά μέσα από τις στήλες του διεθνούς τύπου, παραλληλισμούς
μεταξύ της προ του 1914 περιόδου και του σημερινού παγκόσμιου
σκηνικού.14
6. Σε συνέχεια όλων των προηγουμένων και ειδικά της επισήμανσης για τη
διευρυμένη στόχευση σε όλα τα μέτωπα του πολέμου, τονίστηκε για μια
ακόμα φορά η ανάγκη για ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας των
ιστορικών και υιοθέτηση μιας διεθνικής (transnational) αντίληψης στην
προσέγγιση των σημαντικότερων πτυχών του πολέμου. Η αντίληψη αυτή
είχε αρχίσει να αναπτύσσεται ραγδαία μετά το 1990, χάρη σε μια σειρά
δράσεων σε ακαδημαϊκό κυρίως επίπεδο, ωστόσο διευρύνθηκε ακόμα
περισσότερο κατά τη διάρκεια της επετειακής περιόδου, μέσα από μια
μακρά σειρά πρωτοβουλιών και συγκεκριμένων έργων.15
Η επέτειος των 100 ετών στην Ελλάδα
Η ελληνική περίπτωση, όπως ήδη τονίστηκε, αποτελεί τυπικό παράδειγμα
χώρας της περιφέρειας σε σχέση με το παραδοσιακό κέντρο βάρους των
σπουδών για τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην ιστορική της διαδρομή, η
ελληνική βιβλιογραφία αντιμετώπισε το μεγάλο γεγονός της ευρωπαϊκής και
παγκόσμιας ιστορίας με έναν τρόπο που μπορεί να χαρακτηριστεί
«διαχειριστικός»: σε όλα τα έργα διεθνούς και ευρωπαϊκής ιστορίας που
γράφτηκαν από Έλληνες συγγραφείς, τα οποία εξάλλου δεν είναι πολλά στον
αριθμό, υπάρχουν επαρκείς αναφορές στα βασικά γεγονότα και στις κύριες
πτυχές του πολέμου, χωρίς ωστόσο να δίνεται η ολοκληρωμένη διάσταση
ενός εξαιρετικά σύνθετου γεγονότος. Το κενό μιας γενικής μονογραφίας για
έργα των Sean McMeekin, The Russian Origins of the First World War, Cambridge,
Massachusetts: Belknap 2011· Margaret Macmillan, The War that Ended Peace: The
Road to 1914, New York: Random House 2013· Thomas G. Otte, July Crisis: The World's
Descent into War, Summer 1914, Cambridge: Cambridge University Press 2014· William
Mulligan, The Origins of the First World War, Cambridge: Cambridge University Press,
2017.
14
Ε. Λεμονίδου, «Ιστορία και μνήμη του Μεγάλου Πολέμου», ό.π., σ. 95.
15
Jay Winter, “The Transnational History of the Great War”, στο E. Lemonidou (επιμ.), 100
ans après, ό.π., σ. 23-45. Τη διεθνική προσέγγιση της ιστορίας του Α΄ Παγκοσμίου
Πολέμου υπηρετούν δεδηλωμένα δύο μείζονα έργα που είδαν το φως στις αρχές της
τετραετίας: η τρίτομη Ιστορία του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου των εκδόσεων του
Πανεπιστημίου του Cambridge, υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Jay Winter (The
Cambridge History of the First World War, 3 τόμοι, Cambridge - New York: Cambridge
University Press 2014) και η διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου
(https://encyclopedia.1914-1918-online.net), που δημιουργήθηκε από το Ελεύθερο
Πανεπιστήμιο του Βερολίνου με επιμέλεια διεθνούς ομάδας ειδικών.
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τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στην ελληνική γλώσσα καλύφθηκε με την έκδοση
μεταφράσεων, άνισων μεταξύ τους ως προς το περιεχόμενο της ύλης και την
ποιότητα της γλώσσας, αλλά και εκ των πραγμάτων γραμμένων με γνώμονα
τις ανάγκες και τις παραστάσεις ενός διαφορετικού κοινού.16 Η συμβολή
Ελλήνων ιστορικών στη διαπραγμάτευση των διεθνών διαστάσεων του
πολέμου είναι πολύ μικρή και κατά κανόνα αφορά τη σύνδεση της
εσωτερικής πτυχής με τον ρόλο των ξένων δυνάμεων ή με το γενικότερο
πολιτικό και διπλωματικό πλαίσιο της εποχής. Στην τελευταία αυτή
κατηγορία τοποθετούνται μια σειρά από συνθετικές εργασίες που έχουν
καθιερωθεί ως έργα αναφοράς για την ελληνική διάσταση του Α΄
Παγκοσμίου Πολέμου και που –κάποια από αυτά– έχουν συχνά θέση στη
διεθνή βιβλιογραφία για το Μακεδονικό Μέτωπο.17 Πρόκειται ασφαλώς για
πολύ ουσιαστικές συμβολές, η σημασία και η εγκυρότητα των οποίων δεν
μπορεί να αμφισβητηθεί. Στη συνολική εικόνα ωστόσο, με λιγοστές
εξαιρέσεις, η απήχηση στην Ελλάδα του διεθνούς ιστοριογραφικού
προβληματισμού σχετικά με τον πόλεμο μπορεί να χαρακτηριστεί εξαιρετικά
περιορισμένη.
Σε ό,τι αφορά τη σχολική ιστορία, προνομιακό φορέα για τη μετάδοση
της ιστορικής γνώσης στις επόμενες γενιές, η εικόνα δεν είναι πολύ
διαφορετική. Για πολλές δεκαετίες οι αναφορές στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο
στα εγχειρίδια ιστορίας της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης είχαν περιγραφικό και ελληνοκεντρικό χαρακτήρα, με γενικές
μόνο αναφορές στις εξελίξεις στο ευρωπαϊκό πεδίο και πολλές ουσιώδεις
παραλείψεις, με την εικόνα να βελτιώνεται μερικώς μόνο, και σποραδικά,
από τη δεκαετία του 1980 και μετά.18
16

Ενδεικτικά: Niall Ferguson, Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος. Στρατιωτική, διπλωματική,
οικονομική και κοινωνική ιστορία 1914-1918, μτφρ. Καρολίνα Χάγιερ, Αθήνα: Ιωλκός
2008· Hew Strachan, Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, μτφρ. Νικόλαος Λαζαρίδης, Αθήνα:
Γκοβόστης 2013.
17
Βλ. ενδεικτικά, κατά χρονολογική σειρά έκδοσης: George B. Leon, Greece and the Great
Powers 1914 – 1917, Thessaloniki: Institute for Balkan Studies 1974· Yannis G. Mourelos,
L'intervention de la Grèce dans la Grande Guerre, Athènes: Institut français d'Athènes
1983· Γιώργος Θ. Μαυρογορδάτος, Εθνικός Διχασμός και μαζική οργάνωση. Οι
Επίστρατοι του 1916, Αθήνα: Αλεξάνδρεια 1996· Γεώργιος Β. Λεονταρίτης, Η Ελλάδα
στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο 1917-1918, Αθήνα: ΜΙΕΤ 2005· Ιωάννης Μουρέλος, Τα
«Νοεμβριανά» του 1916. Από το αρχείο της Μεικτής Επιτροπής Αποζημιώσεων των
Θυμάτων, Αθήνα: Πατάκης 2007.
18
Για διάφορες πτυχές του θέματος βλ. Έλλη Λεμονίδου, «Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος στη
γαλλική και την ελληνική ιστορική εκπαίδευση: από τον πληθωρισμό στην
υποβάθμιση», Πρακτικά 7ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ιστορίας της Εκπαίδευσης με
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Η διαπίστωση αυτή μας οδηγεί στο γενικότερο μειωμένο ενδιαφέρον για
τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στην Ελλάδα και στους λόγους που μπορούν να
ερμηνεύσουν αυτό το φαινόμενο. Η μόνη περίοδος κατά την οποία
εντοπίζονται αρκετές μνείες στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στον ελληνικό χώρο
είναι, ευλόγως, εκείνη του Μεσοπολέμου, όταν δηλαδή οι μνήμες και οι
άμεσες συνέπειες των γεγονότων ήταν ακόμα νωπές.19 Στα χρόνια εκείνα
καταγράφονται, μεταξύ άλλων, σειρά πολιτικών και διπλωματικών δράσεων
και σημαντικός αριθμός δημοσιευμάτων στον ημερήσιο τύπο, ενώ η
οδυνηρή μνήμη του Διχασμού επανέρχεται την περίοδο 1934-1935 μέσα
από την αρθρογραφία Βενιζέλου και Μεταξά γύρω από τις αποφάσεις της
ελληνικής πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας κατά τη διάρκεια του
πολέμου. Η ευρωπαϊκή πτυχή του πολέμου είναι επίσης παρούσα στον τύπο
της εποχής μέσα από τη δημοσίευση σε συνέχειες απομνημονευμάτων των
πρωταγωνιστών του πολέμου, αλλά και λογοτεχνικών έργων, με
σημαντικότερο το κλασικό μυθιστόρημα Ουδέν νεότερο από το Δυτικό
Μέτωπο του Erich Maria Remarque.20
Οι αναφορές στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο σχεδόν εξαφανίζονται μετά τη
δεκαετία του 1940, υπό το βάρος των νεότερων δραματικών εξελίξεων στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό, στοιχείο που βρίσκεται σε απόλυτη αντιστοιχία
με τις διεθνείς τάσεις της εποχής.21 Σε αντίθεση όμως με τη σταδιακή
αναθέρμανση του διεθνούς ενδιαφέροντος μετά το 1960,22 στην Ελλάδα
τίτλο «Ποια γνώση έχει την πιο μεγάλη αξία; Ιστορικές – συγκριτικές
προσεγγίσεις», Πανεπιστήμιο Πατρών, 28-29 Ιουνίου 2014, προσβάσιμο στο:
http://eriande-elemedu.e-millescreations.com (> Θεματικές > Αναλυτικά προγράμματα,
σ. 57-72, πρόσβαση 19.10.2020)· της ίδιας, «Η γερμανική διάσταση του Α΄ Παγκοσμίου
Πολέμου στα ελληνικά σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας – Μια ημιτελής αφήγηση», Θέματα
Ιστορίας της Εκπαίδευσης, 15-16 (2017-18) 124-142.
19
Elli Lemonidou, «Heritage and Memory of the First World War in Greece during the
Interwar Period: A Historical Perspective», Balcanica 49 (2018), 221-236, προσβάσιμο
στο: https://doi.org/10.2298/BALC1849221L (πρόσβαση 20.10.2020).
20
Ο μεγάλος αριθμός μεταφράσεων του συγκεκριμένου μυθιστορήματος στην ελληνική
γλώσσα, το οποίο κυκλοφόρησε μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και στη δημοφιλή στην
εποχή της σειρά των Κλασικών Εικονογραφημένων, αποτελεί ένδειξη για την ισχυρή
επίδρασή του στη διαμόρφωση μιας στερεοτυπικής ταύτισης του Α΄ Παγκοσμίου
Πολέμου με τις εικόνες και τις κακουχίες των χαρακωμάτων του Δυτικού Μετώπου –
βλ. Ε. Λεμονίδου, «Ιστορία και μνήμη του Μεγάλου Πολέμου», ό.π., 29.
21
Antoine Prost - Jay Winter, Penser la Grande Guerre. Un essai d’historiographie, Paris:
Éditions du Seuil 2004, σ30.
22
Στο ίδιο, σ. 30-42.
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καταγράφονται σποραδικές μόνο μνείες, συνήθως επετειακού χαρακτήρα,
και μεμονωμένες ιστοριογραφικές συμβολές, τη στιγμή που η δραματική
δεκαετία του 1940 διατηρεί σταθερά, υπό ποικίλες οπτικές, τη μερίδα του
λέοντος στη δημόσια και επιστημονική ενασχόληση με τη σύγχρονη
ελληνική ιστορία. Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, είτε στην ελληνική είτε στη
διεθνή του διάσταση, δεν καταλαμβάνει ποτέ κεντρική θέση σε επίπεδο
ιστοριογραφίας και μνήμης και παραμένει σε πολύ μεγάλο βαθμό μέχρι και
τις μέρες μας ένα ανεπαρκώς γνωστό, ημιλησμονημένο γεγονός για μεγάλη
μερίδα του ελληνικού κοινού.
Οι λόγοι για αυτή την «αδιαφορία» είναι πολλοί και έχουν αναπτυχθεί
και σε προηγούμενα κείμενά μας.23 Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε τα
εξής: σε ό,τι αφορά τη διεθνή του διάσταση, ο Μεγάλος Πόλεμος για τους
Έλληνες ήταν διαχρονικά μια αλλότρια εμπειρία, καθώς κυριαρχούσε η
αίσθηση πως το θέατρο των επιχειρήσεων και οι βασικές μάχες που
καθόρισαν το αποτέλεσμα του πολέμου ήταν πολύ μακριά από το ελληνικό
έδαφος· από την άλλη πλευρά, η ιστορία της ελληνικής εμπλοκής συνδέθηκε
από την πρώτη στιγμή άρρηκτα με τον Εθνικό Διχασμό, ένα γεγονός δηλαδή
κυρίως εσωτερικού χαρακτήρα και βεληνεκούς, παρά τις πολλαπλές διεθνείς
διακλαδώσεις του. Η ταύτιση αυτή επισκίασε μια σειρά από κρίσιμες πτυχές
της ελληνικής εμπειρίας του πολέμου, όπως, για παράδειγμα, τα πολλαπλά
παραδείγματα ξένων επεμβάσεων ή και κατοχών ελληνικού εδάφους, καθώς
και τα κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά του εσωτερικού μετώπου
κατά τη διάρκεια του πολέμου. Καθοριστικός παράγοντας, επίσης, για την
υποβάθμιση του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου ήταν ο κυρίαρχος ρόλος που
έπαιξαν διαχρονικά στην επίσημη και συλλογική μνήμη ο θρίαμβος των
Βαλκανικών Πολέμων και η Μικρασιατική Καταστροφή, περιορίζοντας εκ
των πραγμάτων τις αναφορές στις σημαντικότατες ενδιάμεσες εξελίξεις.
Επιπλέον, μετά τη δεκαετία του 1940, η εμπειρία των τραυματικών
γεγονότων της περιόδου, αλλά και ο απόηχος των διεθνών διαστάσεων και
συνεπειών του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, επισκίασαν πλήρως τα παλαιότερα
συμβάντα. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι οι δίαυλοι της Δημόσιας Ιστορίας
στην Ελλάδα έχουν υπάρξει πολύ παραγωγικότεροι και έχουν γνωρίσει πολύ
μεγαλύτερη διεισδυτικότητα αναφορικά με τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.24
23

Ενδεικτικά: E. Lemonidou, “La Première Guerre mondiale des Grecs: une guerre oubliée”,
ό.π., σ. 194-196.
24
Στο ενδεικτικό παράδειγμα των οπτικοακουστικών παραγωγών, δεν είναι τυχαίο ότι οι
αποτυπώσεις των διεθνών πτυχών του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου μέσα από ταινίες
μυθοπλασίας (ενδεικτικά: Πάττον, ο θρύλος της Νορμανδίας, 1970· Λίστα του Σίντλερ,
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Αντίθετα, η συλλογική πρόσληψη της πρώτης μεγάλης σύρραξης του
εικοστού αιώνα έμεινε, όπως τονίστηκε και παραπάνω, αποσπασματικά
προσκολλημένη στις στερεοτυπικές εικόνες των χαρακωμάτων του Δυτικού
Μετώπου, χωρίς πραγματική επίγνωση της συνολικής δυναμικής και των
οικουμενικών προεκτάσεων του γεγονότος.
Σε μια απόπειρα ενός πρώτου απολογισμού της επετειακής τετραετίας
στον ελληνικό χώρο, η εικόνα μπορεί να χαρακτηριστεί «αινιγματική».
Δύσκολα μπορεί να ισχυριστεί κάποιος ότι η επέτειος πέρασε απαρατήρητη,
τουλάχιστον στο επίπεδο της ευρύτερης επιστημονικής κοινότητας. Το ίδιο
δύσκολα όμως θα έλεγε και ότι οι ποικίλες δράσεις με αφορμή αυτήν την
επέτειο άλλαξαν ριζικά το επίπεδο γνώσης και ευαισθητοποίησης του
ευρύτερου κοινού. Η πρώτη επισήμανση που οφείλουμε να κάνουμε είναι
ότι στην Ελλάδα οι εκδηλώσεις για την εκατονταετηρίδα δεν είχαν έναν
κεντρικό συντονιστικό φορέα, σε αντίθεση με ό,τι συνέβη σε άλλες χώρες·25
ως εκ τούτου, οι σχετικές δράσεις αφορούσαν μεμονωμένες πρωτοβουλίες
ακαδημαϊκών, δημόσιων, τοπικών ή ιδιωτικών φορέων και
χαρακτηρίστηκαν, ως επί το πλείστον, από αποσπασματικότητα και απουσία
συνεκτικών δεσμών. Σε μια γενική επισκόπηση οι κύριοι άξονές τους
κωδικοποιούνται ως εξής:
- Επτά διεθνείς επιστημονικές συναντήσεις, με τη μορφή συνεδρίων ή
ημερίδων (τρεις στην Αθήνα, τρεις στη Θεσσαλονίκη και μία στη Λήμνο),
το πενταετές ερευνητικό πρόγραμμα της Γαλλικής Σχολής της Αθήνας με
αντικείμενο τη Στρατιά της Ανατολής, εκδηλώσεις ακαδημαϊκού
περιεχομένου χωρίς διεθνή χαρακτήρα ως προς τις συμμετοχές, σειρά
δράσεων για το ευρύ κοινό με ή χωρίς τη συμμετοχή ακαδημαϊκών
ιστορικών.
- Ένας σχετικά μικρός, αλλά όχι ευκαταφρόνητος για τα δεδομένα της
χώρας και της συγκυρίας, αριθμός νέων αυτοτελών εκδόσεων ή

25

1993· Λεπτή κόκκινη γραμμή, 1998· Διάσωση του στρατιώτη Ράιαν, 1998) ή
τεκμηρίωσης (Επιχείρηση Μπαρμπαρόσα – The Unknown War, προβολή από ΕΡΤ, 1980)
είναι πολύ πιο οικείες στο ελληνικό κοινό σε σχέση με την αντίστοιχη παραγωγή για τον
Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Αναφέρεται ενδεικτικά το παράδειγμα της Σλοβενίας, μιας χώρας μικρότερης σε μέγεθος
από την Ελλάδα, η οποία δεν είχε καν κρατική οντότητα την εποχή του Α΄ Παγκοσμίου
Πολέμου, στο έδαφός της ωστόσο βρίσκονται σημαντικά πεδία μαχών του
Ιταλοαυστριακού Μετώπου – βλ. σχετικά Petra Svoljsak, “Centenary (Slovenia)”, στο Ute
Daniel - Peter Gatrell - Oliver Janz - Heather Jones - Jennifer Keene - Alan Kramer - Bill
Nasson (επιμ.), 1914-1918-online. International Encyclopedia of the First World War,
Freie Universität Berlin, Berlin 2014, DOI: 10.15463/ie1418.11301.
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-

-

-
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27

28

μεταφράσεων,26 καθώς και δύο διαφορετικά ως προς τη στόχευση και το
περιεχόμενό τους αφιερώματα σε περιοδικά.27
Αξιοσημείωτος αριθμός εκθέσεων με αντικείμενο τον Α΄ Παγκόσμιο
Πόλεμο και έμφαση σε πτυχές της ελληνικής εμπλοκής σε αυτόν
(Μουσείο Μπενάκη, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Μουσείο Βυζαντινού
Πολιτισμού, Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών, Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης).
Σποραδικά αφιερώματα σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ, ιδίως κατά τον
πρώτο χρόνο της επετειακής τετραετίας, καθώς και σειρά τηλεοπτικών
αφιερωμάτων ποικίλης στόχευσης και θεματολογίας.28
Τελετές μνήμης, με πεδίο αναφοράς τα νεκροταφεία ή τα μνημεία ξένων
πεσόντων σε ελληνικό έδαφος (Θεσσαλονίκη, Λήμνος), καθώς και τα
πεδία των σημαντικότερων μαχών του ελληνικού στρατού στο
Μακεδονικό Μέτωπο.

Αξίζουν ιδιαίτερης αναφοράς τα δύο νέα έργα του Γιώργου Μαυρογορδάτου, 1915. Ο
Εθνικός Διχασμός. 1915, Αθήνα: Πατάκης 2015 –με σημαντική απήχηση στο
αναγνωστικό κοινό– και Τα γράμματα στην Πάολα. Τι μας λένε για τον Κωνσταντίνο Α΄,
Αθήνα: Πατάκης 2018. Ο συλλογικός τόμος 100 ans après: la mémoire de la Première
guerre mondiale/100 years after: the Memory of the First World War, Athènes: École
française d’Athènes 2018, σε επιμέλεια της Έλλης Λεμονίδου, συμβάλλει στη
διαπραγμάτευση του θέματος της μνήμης του πολέμου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ το
υπό έκδοση βιβλίο της ίδιας Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος (1914-1918). Ιστορία μιας
οικουμενικής καταστροφής, Αθήνα: εστία 2019 αποτελεί μια συνοπτική ιστορία του
πολέμου στις παγκόσμιες διαστάσεις του. Επισημαίνεται ακόμα η πλούσια
δραστηριότητα του οίκου University Studio Press, που εξέδωσε τα τελευταία χρόνια
συνολικά 16 έργα με θέμα τον Μεγάλο Πόλεμο, εντός ή εκτός της σειράς «Η
Θεσσαλονίκη στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο». Από τις λιγοστές μεταφράσεις αυτής της
περιόδου ξεχωρίζουν οι ελληνικές εκδόσεις των σημαντικών έργων των Hew Strachan,
Christopher Clark και Robert Gerwarth, στις οποίες έγινε αναφορά σε προηγούμενες
υποσημειώσεις, καθώς η έκδοση του βιβλίου του Eugene Rogan, H πτώση των
Οθωμανών. Ο Μεγάλος Πόλεμος στη Μέση Ανατολή, μτφρ. Ελένη Αστερίου, Αθήνα:
Αλεξάνδρεια 2016, που καλύπτει το κομβικής σημασίας για τη μετέπειτα ιστορία της
περιοχής Μεσανατολικό Μέτωπο.
Αρχειοτάξιο, 17 (Δεκέμβριος 2015)· Το Δέντρο, 199-200 (Ιούλιος 2014) και 201-202
(Δεκέμβριος 2014).
Κυρίως από το συνδρομητικό κανάλι Cosmote History, σε διάφορους θεματικούς
κύκλους και με έμφαση στην ελληνική πτυχή του πολέμου, αλλά και από το Κανάλι της
Βουλής, το οποίο μετέδωσε επανειλημμένα το γαλλικό ντοκιμαντέρ Αποκάλυψη – Ο Α΄
Παγκόσμιος Πόλεμος (Apocalypse, la 1re Guerre mondiale, 2014), μια από τις
σημαντικότερες διεθνείς δημιουργίες της επετειακής περιόδου στον τομέα των ταινιών
τεκμηρίωσης.
[35]

Μια βασική πτυχή της ελληνικής συμμετοχής στις επετειακές δράσεις
αποτελεί ασφαλώς και η συμμετοχή Ελλήνων ιστορικών σε διεθνή συνέδρια,
συλλογικούς τόμους και αφιερώματα περιοδικών, με τις παρεμβάσεις τους
να χαρακτηρίζονται κατά κανόνα από ελληνικού ενδιαφέροντος
θεματολογία. Επισημαίνονται με ιδιαίτερη ικανοποίηση τα δείγματα
δημιουργικής ώσμωσης των ελληνικών διαστάσεων του πολέμου με
σημαντικές τάσεις της διεθνούς βιβλιογραφίας – είναι σαφές, ωστόσο, ότι
είναι πολύ περισσότερα αυτά που μένουν ακόμα να γίνουν σε αυτή την
κατεύθυνση.
Παρά τη σημαντική αυτή δραστηριοποίηση, ωστόσο, ακόμα και μετά το
πέρας της επετειακής περιόδου εκτιμάται πως η συνολική εικόνα της
πρόσληψης του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ελλάδα παραμένει
ελλειμματική. Λαμβάνοντας υπόψη τον διεθνή προβληματισμό που
ανέδειξε η εκατονταετηρίδα και καθώς αποτελεί γενική πεποίθηση ότι
ακόμα και μετά την παρέλευση του κρίσιμου οροσήμου του ενός αιώνα, ο Α΄
Παγκόσμιος Πόλεμος θα εξακολουθεί να αποτελεί μείζον σημείο αναφοράς
στην ιστοριογραφία και τον δημόσιο λόγο σε διεθνές επίπεδο, είναι
προφανές ότι οι κεραίες της ελληνικής ιστοριογραφίας οφείλουν
περισσότερο από ποτέ να είναι ανοιχτές. Υπενθυμίζεται, επί του
προκειμένου, η κρίσιμη ευκαιρία του ανοίγματος της έρευνας και της
ιστορικής αφήγησης στα περιφερειακά μέτωπα του πολέμου, που επιτάσσει
την οργανική ενσωμάτωση γεγονότων και καταστάσεων από όλα τα μέτωπα
στο συνολικό αφήγημα του πολέμου, μέσα από τη διεθνή συνεργασία των
ιστορικών, την επέκταση της πρωτογενούς έρευνας και την αξιοποίηση
υπαρχόντων πορισμάτων από τις επιμέρους εθνικές ιστοριογραφίες.
Η πρόκληση για την ελληνική ιστορική κοινότητα είναι αμφίδρομη και
διττή: αφενός, να μετουσιώσει τα πορίσματα και τις σύγχρονες τάσεις της
διεθνούς έρευνας σε κεκτημένη γνώση για όσο το δυνατό μεγαλύτερα
στρώματα του ελληνικού κοινού, μια διαδικασία στην οποία είναι
καθοριστικός ο ρόλος της διδασκαλίας της Ιστορίας στο σχολείο29 και η
γόνιμη αξιοποίηση όλων των διαύλων της Δημόσιας Ιστορίας· αφετέρου, να
συμμετάσχει ενεργά σε αυτό το αιτούμενο άνοιγμα προς την περιφέρεια,
μέσω της αξιοποίησης της διεθνούς ερευνητικής εμπειρίας σε ανεπαρκώς
μελετημένα πεδία της ελληνικής ιστορίας του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και
29

Βλ. σχετικά Ε. Λεμονίδου, «Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος στη γαλλική και την ελληνική
ιστορική εκπαίδευση: από τον πληθωρισμό στην υποβάθμιση», ό.π., σ. 67-69· της ίδιας,
«Η γερμανική διάσταση του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου στα ελληνικά σχολικά εγχειρίδια
Ιστορίας», ό.π., σ. 138-141.
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της οργανικής ένταξης του ελληνικού παραδείγματος στο ευρύτερο
περιφερειακό και πανευρωπαϊκό ιστορικό πλαίσιο της καθολικής πολεμικής
εμπειρίας.30

30

Ως ενδεικτικό παράδειγμα θα μπορούσε να αναφερθεί το ζήτημα των επιπτώσεων του
ναυτικού αποκλεισμού και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα στην Ελλάδα, σε
συνεξέταση με αντίστοιχα φαινόμενα σε άλλες χώρες. Ο κατάλογος θα μπορούσε
ασφαλώς να εμπλουτιστεί με πολλά άλλα θέματα (το ζήτημα της ουδετερότητας, οι
αρνήσεις κατάταξης στον στρατό το 1917-18 κτλ.). Μεταξύ άλλων, και παρά τις
προφανείς διαφορές ως προς τα ποσοτικά μεγέθη και τις διαθεσιμότητες του υλικού, η
έρευνα στην Ελλάδα θα μπορούσε να ακολουθήσει το επιτυχημένο παράδειγμα της
γερμανικής και της ιταλικής ιστοριογραφίας των τελευταίων ετών μέσω της
ουσιαστικής αξιοποίησης της τοπικής διάστασης για τη μελέτη ευρύτερων πολιτισμικών
φαινομένων της ιστορίας του πολέμου.
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ΓΙΟΥΛΗ (ΑΓΓΕΛΙΚΗ) ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

Η προσωπική ιστορία συναντάει τη μεγάλη:
Ένας Έλληνας στο Γκαίρλιτς

Όλα ξεκίνησαν όταν κάποια μέρα, πριν λίγα μόλις χρόνια, άνοιξα ένα
συρτάρι στο πατρικό μου σπίτι και αντίκρισα ένα χειρόγραφο σύγγραμμα
γραμμένο από τον παππού μου. Πολλές από τις ιστορίες που κατέγραφε
εκεί από την περιπετειώδη ζωή του τις είχα ακούσει αναδιηγημένες από
τη μητέρα μου. Κανείς, όμως, δεν είχε σκεφτεί ότι αυτό το
απομνημόνευμα, που επιγραφόταν «Απ’ τη ζωή μου», θα μπορούσε να
έχει κάποια ιστορική αξία πέραν της προσωπικής και συναισθηματικής.
Αυτό μπορούσε να εκτιμηθεί μόλις τα τελευταία χρόνια, όταν πια
εισήλθε για τα καλά η μικροϊστορία στο προσκήνιο, για να συναντήσει τη
μεγάλη ιστορία, να τη διαπεράσει, να τη φωτίσει πλάγια, αλλά και να της
δημιουργήσει ρωγμές. Επειδή πια μπορούμε να βλέπουμε και το
προσωπικό βίωμα, το συναίσθημα, ακόμα και την απόκλιση, να δίνουμε
χώρο στους αφανείς και να καθιστούμε κατά κάποιο τρόπο τη ζωή των
απλών και μικρών ανθρώπων κάτι παραπάνω από τη σκόνη της (μεγάλης)
ιστορίας που χάνεται μαζί με το πέρασμά της.
Κι αυτό μ’ έναν τρόπο βοηθά να δούμε πιο βαθιά, ακόμη ίσως και πιο
καθαρά και, παρά τον αποσπασματικό της χαρακτήρα, εντέλει πιο
συνολικά απ’ ό,τι πριν, αφού μας προστατεύει από το να αναγάγουμε την
ανθρώπινη ποικιλότητα σε μια μοναδική αλήθεια.
Σήμερα θα μεγεθύνουμε, όσο μας επιτρέπει ο χρόνος, μια
υποσημείωση της ιστορίας.
Εδώ παρουσιάζω την ιστορία του παππού μου, από την πλευρά της
μητέρας μου, του Τζον Χατζηπανάγου, που είχε λάβει μέρος στον Α΄
παγκόσμιο πόλεμο, κυρίως με τη συμμετοχή του σε μια σελίδα της
ιστορίας αρκετά αποσιωπημένη, την ιστορία του Γκαίρλιτς.
Θα ξεκινήσω, ωστόσο, με λίγα βιογραφικά, για να εντάξω και το
συγκεκριμένο, αφού η ζωή του παρουσιάζει πράγματι ιστορικό

ενδιαφέρον, καθώς ακολουθεί την ιστορία του τόπου κατά τρόπο
καταλυτικό.
Γεννήθηκε το 1887 στα Σώκια, μια κωμόπολη έξω από τη Σμύρνη. Το
όνομά του το πήρε από τον Άγγλο Τζον Φορμπς, ιδιοκτήτη της φάμπρικας
γλυκόριζας στα Σώκια – το ζήτησε η γυναίκα του, Μπάρμπαρα, που
πλήρωσε τα έξοδα της βάφτισης. Για να αποφύγει ο παππούς μου την
κατάταξη στον τουρκικό στρατό, όταν πια είχε ξεκινήσει το κίνημα των
Νεοτούρκων και άρχισαν να στρατολογούν τους Έλληνες (καθώς, όπως
γράφει ο ίδιος: «Στρατός δε τότε στην Τουρκία έμοιαζε με τη Βαστίλλη
της Γαλλίας, που όποιος έμπαινε μέσα δεν έβγαινε ποτέ γιατί τον
ξεχνούσαν»), το 1911, στα 24 του δηλαδή, το έσκασε για την Ελλάδα.
Έφθασε μέσω Μυτιλήνης στον Πειραιά (γιατί ήταν το μόνο μέρος από το
οποίο μπορούσες να φύγεις χωρίς διαβατήριο, το οποίο δεν μπορούσε
να εκδώσει γιατί θα τον έπιαναν), αναζήτησε τρόπο να αποκτήσει την
ελληνική υπηκοότητα, πληροφορήθηκε πως ο μόνος τρόπος ήταν να
καταταγεί για ένα χρόνο εθελοντής στο στρατό (κάποιος, φίλος του
Δημητρίου Ράλλη, του είχε υποσχεθεί ότι μετά απ’ αυτό θα τον διόριζε
δημόσιο υπάλληλο), οπότε κατατάχθηκε στο Πυροβολικό, πριν όμως
τελειώσει τη θητεία του κηρύχθηκε ο πρώτος βαλκανικός πόλεμος,
παρέμεινε, έτσι, αναγκαστικά στο στράτευμα, (δεν έγινε ποτέ βέβαια
δημόσιος υπάλληλος), και υπηρέτησε τελικά ως αξιωματικός (έγινε
αξιωματικός επ’ ανδραγαθία στη διάρκεια του πολέμου), ακολουθώντας
τη μοίρα του τόπου, (σ’ αυτή την εποχή την τόσο πυκνή σε γεγονότα και
εξελίξεις), πολέμησε στους δυο βαλκανικούς πολέμους, μάλιστα
ειδικεύθηκε στο πυροβολικό και έγραψε σχετικά εγχειρίδια, συμμετείχε
στον Α΄ παγκόσμιο όντας με το Δ΄ Σώμα Στρατού στην Καβάλα, το σώμα
που οδηγήθηκε στη Γερμανία και παρέμεινε στο Γκαίρλιτς μέχρι το τέλος
του πολέμου), ενώ στη συνέχεια έλαβε μέρος και στη μικρασιατική
εκστρατεία, αφού ανακλήθηκε στο στράτευμα μετά τις εκλογές του 1920.
Παραιτήθηκε στη διάρκεια της εκστρατείας τον Φεβρουάριο του 1922
διαμαρτυρόμενος για τη μη μάχιμη αξιοποίησή του, επιχειρώντας να
επιστρέψει σε άλλη θέση, χωρίς όμως να το καταφέρει, και εντέλει
ακολούθησε άλλη επαγγελματική πορεία, ως εργοδηγός στη γαλλική
εταιρεία μεταλλευμάτων του Λαυρίου, όπου επίσης τυχαία κατέληξε.
Αργότερα πολέμησε και στον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο στο μέτωπο της
Μακεδονίας. Πέθανε 75 χρόνων στην Αθήνα.
Ο παππούς μου κρατούσε, επίσης, ημερολόγιο σε σημειωματάρια,
κυρίως για τις πολεμικές εμπειρίες, στα οποία υπάρχουν και άλλης
πρακτικής φύσεως σημειώσεις, αλλά και τα μυστικά του πυροβολικού, τα
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είδη των βολών και πώς επιτυγχάνονται, κτλ., που επίσης παρουσιάζουν
μεγάλο ενδιαφέρον.
Υπάρχουν τρία σημειωματάρια: Το πρώτο για τη μεταφορά στο
Γκαίρλιτς και την επιστροφή από αυτό (και με άλλες σημειώσεις, όπως οι
παραπάνω). Ιδιαιτερότητα αποτελεί το γεγονός ότι γράφεται
συγκεντρωτικά αμέσως μετά το ταξίδι, αλλά υπάρχουν και λίγες
εξαιρέσεις με καθημερινή καταγραφή. Τα άλλα δύο για τη Μικρασιατική
εκστρατεία είναι γραμμένα ως τυπικά ημερολόγια.
Το χειρόγραφο απομνημόνευμα, από την άλλη, γράφεται με χρονική
απόσταση από τα γεγονότα, το 1952. Αποτελείται από 230 σελίδες με
αξιομνημόνευτες (κατά την κρίση του) στιγμές της ζωής του, στενά
δεμένες με την ιστορία του τόπου. Περιλαμβάνει πολύ ενδιαφέροντα
κομμάτια για τη ζωή στα Σώκια και τη Μικρασία, για την ειρηνική
συνύπαρξη με τους Τούρκους, αλλά και τα προβλήματα που προέκυψαν
στην πορεία, για τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική
εκστρατεία, αλλά και για το Λαύριο. Η αφήγηση τελειώνει το 1949, όταν
συνέβη το πιο τραγικό γεγονός της ζωής του, ο θάνατος του γιου του,
Τάσου, τελειόφοιτου του Πολυτεχνείου και χαρισματικού νέου, που
σκοτώθηκε στον Εμφύλιο, λίγο πριν το τέλος του, τον Αύγουστο του
1949, το μοναδικό θύμα του Εμφυλίου από το Λαύριο. Εκεί τελειώνει
ουσιαστικά και η δική του ζωή.
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Το απομνημόνευμα συναντά τις ημερολογιακές καταγραφές σε
κάποιες περιστάσεις και τις συμπληρώνει με άλλο ύφος και άλλη
γλώσσα.
Οι ημερολογιακές καταγραφές είναι στην καθαρεύουσα, καθώς είναι
γραμμένες σε πολύ προγενέστερη εποχή, μα και επειδή έχουν πιο
επίσημο και λιτό ύφος, ενώ συνήθως απουσιάζουν τα σχόλια. Μοιάζουν
με ανάγκη συντήρησης της μνήμης του. Το απομνημόνευμα είναι
γραμμένο στην καθομιλουμένη, με πιο ελεύθερο ύφος, πολύ συχνά με
χιούμορ, ενώ μοιάζει να απευθύνεται στη μνήμη των απογόνων. Σε κάθε
περίπτωση αυτές οι καταγραφές δείχνουν ότι αντιλαμβανόταν τη
σημασία των κρίσιμων στιγμών που βίωνε.
Ήταν άνθρωπος εγγράμματος και διαβασμένος, και η γραφή του έχει
πολλές αρετές. Έχει ευθυκρισία, ήθος, χιούμορ, ενδιαφέρουσα αφήγηση.
Ασφαλώς υπάρχει υποκειμενικότητα, είναι η δική του πρόσληψη και
βίωση των γεγονότων, ενδεχομένως με διαφορές από την επίσημη
ιστορία, αλλά αυτή ακριβώς είναι η αξία της μικροϊστορίας.
Στη συνέχεια θα παρουσιάσω κάποια αποσπάσματα από αυτά, που
σχετίζονται με τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο.
Πρώτο απόσπασμα από το Απομνημόνευμα:1
Τότε ήταν η εποχή του πρώτου παγκόσμιου πολέμου, που την Ελλάδα
τη στενοχωρούσαν απ’ τη μια μεριά οι Αγγλογάλλοι να βγη με το μέρος
τους στο πόλεμο, κι απ’ την άλλη η Γερμανία που την απειλούσε με άμεση
εισβολή, αν παραχωρούσε βάσεις στους εχθρούς της. Οι Αγγλογάλλοι
βάλθηκαν σώνει και καλά να καταλάβουν τη Θεσσαλονίκη για να τη
χρησιμοποιήσουν για βάσι εξορμήσεως εναντίον της Γερμανίας. Τότε
έπαιξα κι εγώ τον πιο κωμικό ρόλο που μπορεί να φανταστή κανένας. Κι
αυτό για να κρατηθούν τα προσχήματα.
Με πήρε ο διοικητής μου και μ’ όλη τη σοβαρότητα μούδωσε την
εντολή να πάρω ένα πεδινό κανόνι των 7,5 με της οβίδες του και τους
άντρες του και να πάω να το στήσω στη νότια άκρη του Καραμπουρνού,
δηλαδή μια ώρα μακρυά, και αν δω να καταπλέη ο Αγγλογαλλικός στόλος,
να τον βομβαρδίσω.
Πήγα να γελάσω με τη διαταγή αυτή που πήρα, αλλά μπρος στην τόση
σοβαρότητα του διοικητή μου συγκρατήθηκα.
- Κύριε διοικητά, του ανάφερα, επειδή δεν ξαίρω να διακρίνω ποια
βαπόρια είναι ξένα και ποια ελληνικά, οπότε δυνατόν να βυθίσω κατά
1

Η μεταγραφή των κειμένων τόσο από το Απομνημόνευμα όσο και από το
σημειωματάριο ακολουθούν την ορθογραφία του πρωτοτύπου (πλην της χρήσης του
μονοτονικού συστήματος).
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λάθος τον ελληνικό στόλο, σας παρακαλώ να μου δώσητε σχετικές
πληροφορίες, για να μπορώ να τους διακρίνω για να αποφύγουμε τυχόν
τραγικές συνέπειες.
Γύρισε τα μούτρα του απ’ την άλλη μεριά και είδα πως έβαζε όλα τα
δυνατά του για να μην σκάση στα γέλια.
- Να ξεκινήσετε αμέσως!
Και να εγώ στο Καραμπουρνού ο φόβος και ο τρόμος των
Αγγλογάλλων, καθισμένος όλη τη μέρα στην ακρογιαλιά να ψαρεύω με
μια πετονιά, προσπαθώντας μια που δεν είχα Αγγλογάλλους μπροστά
μου, να εξοντώσω τουλάχιστο το βασίλειο των ψαριών. Μα ούτε κι αυτό
δεν το κατάφερα, αφού τόσες μέρες δεν είχα πιάσει ούτε μια μαρίδα.
Δεύτερο απόσπασμα από το Απομνημόνευμα:
Απ’ τη Θεσσαλονίκη πήγαμε στη Καβάλλα και ιδρύσαμε το Σύνταγμα
Φρουρ/κού Πυροβολικού Καβάλλας. Τον Αύγουστο του 1916 τα πράματα
στην Ελλάδα έφτασαν στο αδιέξοδο. Ο Βενιζέλος κήρυξε επανάστασι και
εγκαθιδρύθηκε με την Κυβέρνησί του στη Θεσσαλονίκη όπου οι
Αγγλογάλλοι έβαλαν για τα καλά το πόδι τους. Η κυβέρνησι της Αθήνας
πιεζόταν να παραδώση στους Αγγλογάλλους τον οπλισμό της. Οι
Γερμανοβούλγαροι απ’ την άλλη μεριά πέρασαν τα σύνορα και
κατέβαιναν προς την Καβάλλα. Ημείς απ’ τη κυβέρνησι των Αθηνών
είχαμε ρητές εντολές να μη προβάλουμε καμμιά ένοπλη αντίστασι, πράμα
που ήθελε να το αποφύγη η Αθήνα, που δήλωσε αυστηρή ουδετερότητα.
Σύμφωνα λοιπόν μ’ αυτή την εντολή έπρεπε να εγκαταλείψουμε την
Καβάλλα και να πάμε στο Κράτος της Αθήνας. Βαπόρια όμως δικά μας δεν
είχαμε γιατί οι Αγγλογάλλοι είχαν κατάσχη όλο τον ελληνικό εμπορικό
στόλο.
Στο λιμάνι υπήρχαν μερικά βαπόρια και ο διοικητής του Τάγματός μας
ζήτησε να μας παραλάβουν. Οι Γάλλοι που ήταν μέσα μαζύ με Έλληνες
επαναστάτες του στρατού του Βενιζέλου, μας έβαλαν ως όρο να
δηλώσουμε ότι προσχωρούμε στην επανάστασι και θέλουμε να πάμε στη
Θεσσαλονίκη. Αυτό δεν το δεχτήκαμε και προτιμήσαμε να πάμε
αιχμάλωτοι στους Γερμανοβούλγαρους παρά να στασιάσουμε ενάντια
στη νόμιμη Κυβέρνησι και στο Βασιληά. Σήμερα που απέχτησα αρκετή
πείρα και διδάχτηκα πολλά πράματα, βλέπω πόσο επιπόλαια φερθήκαμε
τότε όλοι μας και πόσες ζημιές προξενήσαμε και στη πατρίδα μας και
στον εαυτό μας.
Φύγαμε από την Καβάλλα και πήγαμε στη Δράμα όπου θα
συγκεντρωνόταν όλο το τέταρτο Σώμα. Εκεί οι Γερμανοί άλλαξαν γνώμη
και αντί να μας παραδώσουν στους Βουλγάρους, μας μετάφεραν στο
Γκαίρλιτς της Γερμανίας τάχα σαν φιλοξενούμενους που ζητήσαμε μόνοι
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μας την προστασία τους. Ήταν μια καλή προπαγάνδα γι’ αυτούς που την
εκμεταλλεύτηκαν για καλά.
Στο Γκαίρλιτς μείναμε δυόμιση χρόνια. Είμασταν φαινομενικά
ελεύθεροι, μέναμε μέσα στην πόλι σε όποιο σπίτι θέλαμε, πηγαίναμε
κάθε πρωί στους στρατώνες και κάναμε γυμνάσια ή θεωρία στους
στρατιώτες μας, είχαμε τον οπλισμό μας και αν θέλαμε να επισκεφτούμε
άλλες πολιτείες παίρναμε απ’ τη Γερμανική διοίκησι έγγραφη άδεια. Ο
μόνος περιορισμός που είχαμε ήταν να μη βάζουμε πολιτικά ρούχα.
Στο σημείο αυτό χρειάζεται να αναφέρω λίγα λόγια για το Γκαίρλιτς.
Πρόκειται για την «ταπεινωτική» σελίδα στην ιστορία του ελληνικού
στρατού, η παράδοση του Δ΄ Σώματος στους Γερμανούς, η μετάβαση στο
Γκαίρλιτς της Γερμανίας, στα γερμανοπολωνικά σύνορα,2 σχεδόν 7000
ανθρώπων, δηλαδή 6100 στρατιωτών, 430 αξιωματικών (το 1/5 των
αξιωματικών της χώρας), 400 ανδρών της Χωροφυλακής Αν. Μακεδονίας,
λίγων γυναικόπαιδων (93 γυναίκες, 5 παιδιά), που παρέμειναν εκεί για
2,5 χρόνια (1916–1919) ως το τέλος του πολέμου, ως «αιχμάλωτοι
φιλοξενούμενοι»,3 ενώ μετά την επιστροφή τους ανακρίθηκαν,
εκτοπίστηκαν και πολλοί καταδικάστηκαν. Βεβαίως, υπήρχε και η άλλη
πλευρά, καλλιτέχνες και λογοτέχνες με δράση (Ρώτας, Κουκούλας,
Ροδοκανάκης, κ.ά.) κι ακόμη στρατιώτες που προσχώρησαν στην
επανάσταση των σπαρτακιστών.4
Περνώ στο ημερολόγιο, όπου καταγράφει τη μετάβαση στο Γκαίρλιτς.
Από Μαΐου 1916 – 7/βρίου 1916
Από 21η Μαΐου 1916 ήρχισαν υπό των Αγγλογάλλων εν Καβάλλα
αποκλεισμός – πλοία δεν επετρέπετο να προσσεγγίσουν εις τον λιμένα
και συνεπώς η πόλις έδει να τροφοδοτείται εκ των εν αυτή υπαρχόντων
ολίγων τροφών. Μετά τινας ημέρας η έλλειψις άρτου, πετρελαίου και
λοιπών ειδών της πρώτης ανάγκης κατέστησαν λίαν αισθητόν τον
αποκλεισμόν. Μετά ένα μήνα επετράπη να καταπλεύσουν ατμόπλοια
ωρισμένων ατμοπλοϊκών εταιριών αλλ’ υπό τον όρον να μη μεταφέρωσι
εκ της λοιπής Ελλάδος τροφάς και είδη φωτισμού. Πολλαί οικογένειαι
ανεχώρουν διά διάφορα μέρη της Ελλάδος ένθα δεν διενεργείτο
2

Το Γκαίρλιτς τότε ανήκε στη Σιλεσία, ενώ σήμερα στη Σαξωνία, μάλιστα το ανατολικό
κομμάτι, που χωρίζεται από τον ποταμό Νάισσε, ανήκει στην Πολωνία και
ονομάζεται Ζγκοζέλετς.
3
Οι Γερμανοί δεν ήθελαν να δίνεται η εντύπωση της αιχμαλωσίας και επέμεναν να
αποκαλούν φιλοξενούμενο το στράτευμα, το οποίο, ωστόσο, υπόκειτο σε προφανείς
και πολλούς περιορισμούς και, βέβαια, δεν μπορούσε να εγκαταλείψει τη Γερμανία.
4
Αναλυτικά η ιστορία της περιπέτειας του Γκαίρλιτς στο βιβλίο του Γεράσιμου Αλεξάτου,
Οι Έλληνες του Γκαίρλιτς 1916-1919, Θεσσαλονίκη: εκδ. Δέσποινα Κυριακίδη 2015.
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αποκλεισμός. Εξηκολούθησεν αυτή η κατάστασις μέχρι τέλους
Αυγούστου.
Τα ολίγα τρόφιμα κατηναλώθησαν άπαντα. Ο άρτος διενέμετο διά
δελτίων και ούτος μόλις επήρκει διά το εν τέταρτον του όλου πληθυσμού.
Πλήθος ανδρών και γυναικοπαίδων συνωθείτο έξωθι των αρτοποιείων
προς παραλαβήν μικρών τεμαχίων άρτου, συνέπεια της οποίας υπήρξεν ο
θάνατος δύο γυναικών ευρισκομένων εις ενδιαφέρουσαν κατάστασιν.
Περί τας αρχάς Αυγούστου ο πληθυσμός της πόλεως ηλαττώθη κατά το
ήμισυ εκ των αθρόων αναχωρήσεων. Παρέμεινον όσοι δεν είχον τα μέσα
της αναχωρήσεως. Τότε όμως ηλαττώθη ο πληθυσμός εις το εν τέταρτον
εν μια και τη αυτή ημέρα, ότε την 6η Αυγούστου Γερμανικά αεροπλάνα
ιπτάμενα άνωθι της πόλεως έβαλλον διά τα εν τω λιμένι ορμώντα
αγγλογαλλικά πλοία, βόμβαν δε αστοχήσασα των σκοπώ των έπεσεν
εντός της πόλεως αποτέλεσμα των οποίων ήτο ο ακρωτηριασμός ενός
εργάτου καπνών. Την επομένην έβλεπέ τις εν τη παραλία χιλιάδας ν’
αναμένουν την έλευσιν πλοίων και ετοίμων εντός των λέμβων και των
φορτηγίδων όπως επιβιβασθώσι. Ο πανικός ήτο γενικός. Την 10ην
Αυγούστου ανεχώρησεν και η οικογένεια Πετροπούλου διά Μυτιλήνην.
Την 28ην Αυγούστου δευτέρα επιδρομή αεροπλάνων γερμανικών
αποτέλεσμα της οποίας υπήρξαν 4 θύματα πολιτών εντός της πόλεως.
Τότε πλέον η φυγή ήτο γενική. Έφευγον εγκαταλείποντας περιουσίας,
καταστήματα ανοικτά, τας οικίας των και παν ό,τι έκαστος είχε. Εις όλας
τας οικίας ένθα υπήρχον ακόμη οικογένειαι ήκουέ τις πάντοτε θρήνους,
όλος ο εναπομείνας κόσμος ευρίσκετο εν τη οδώ καθ’ ομίλους και
απέτεινον διαφόρους ερωτήσεις παρά των κατά τύχην διαβαινόντων
Στρατιωτικών ελπίζων να παρηγορηθή. Την πρωίαν διεδόθη ότι επρόκειτο
την επαύριον να εβομβαρδίζετο η πόλις παρά του Αγγλογαλλικού στόλου
εάν ο Ελληνικός Στρατός εξηκολούθει παραμένων εν τη πόλει και να
εβομβαρδίζετο και παρά των Γερμανοβουλγάρων εάν ο Ελληνικός
Στρατός δεν παρεδίδετο αιχμάλωτος εις αυτούς. Αδύνατον να περιγράψω
όσα είδον και όσα ήκουσα κατά την απαισίαν εκείνην ημέραν. Οι κάτοικοι
έκλαιον και ωδύροντο. Στρατιωτικοί φίλοι του Κόμματος των
Φιλελευθέρων εγκατέλειπον τους Στρατώνας των και ανεχώρουν διά την
Θάσον όπως καταταχθώσιν εις τον εν Μακεδονία Αγγλογαλλικόν Στρατόν.
Προς το εσπέρας ευρισκόμενος μεθ’ όλων των συναδέλφων μου του
Συντάγματός μου εν των Γραφείω μου, ήλθεν ο Διοικητής μας και μας
ανεκοίνωσεν την κάτωθι διαταγήν του Σώματος Στρατού, Η Γερμανική
Αρχή διέταξε το Σώμα να παραδοθή εις τους Γερμανούς την επομένην την
πρωίαν περί την 10ην ώραν. Διέταξε λοιπόν το Σώμα άπαντας τους
Αξιωματικούς ν’ αναφέρωσιν εις έκαστος προφορικώς εις τον Διοικητήν
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του εάν δέχεται ή να αιχμαλωτισθή παρά των Γερμανών ή να παραδοθή
εις τους Αγγλογάλλους. Εγώ μετά των λοιπών συναδέλφων μου
ανεφέραμεν τα εξής: Προκειμένου περί αιχμαλωσίας προτιμώμεν την εις
τους Αγγλογάλλους παράδοσίν μας. Προκειμένου όμως παραδιδόμενοι
εις τους Αγγλογάλλους να χρησιμοποιηθώμεν ως επαναστάται,
προτιμώμεν την εις τους Γερμανούς παράδοσίν μας. Το αυτό υποθέττω ν’
απήντησαν και τα λοιπά Σώματα. Εκείνην την νύκτα δεν εκοιμήθημεν
διόλου. Εξημέρωσεν χωρίς να συμβή τίποτε. Το Σώμα όμως ήλθεν εις
διαπραγματεύσεις με τας εν Θάσω Αγγλογαλλικάς αρχάς όπως μας
μεταφέρωσι επί ελληνικού εδάφους και ως φαίνεται εδόθη καταφατική
απάντησις διότι περί το μεσονύκτιον όλα τα Σωματα ηυρίσκοντο έτοιμα
προς αναχώρησιν εν τη παραλία αναμένοντα πλοία προς επιβίβασιν.
Αφού όμως παρέμεινον μέχρι πρωίας και δεν κατέπλευσαν ειμή εν ή δύο
τα οποία αμέσως υπερεπληρώθησαν, διετάχθησαν άπαντα τα Σώματα να
επιστρέψωσιν εις τους Στρατώνας των και να τεθώσιν εν επιφυλακή. Όλη
η μέρα της 29ης παρήλθεν εν αγωνία.
Το εσπέρας διετάχθημεν να ήμεθα έτοιμοι προς αναχώρησιν καθόσον
θα παρεδιδόμεθα αιχμάλωτοι εις τους Γερμανούς. Διετάχθημεν να
παραλάβωμεν μεθ’ εαυτών μόνον εν κιβώτιον εκστρατείας. Όλας μας τας
αποσκευάς ως και άπαν το υλικόν Στρατού και Σκηνής εγατελείφθη εν
ταις αποθήκαις. Πράγματι περί το μεσονύκτιον ήρχισεν η εκκίνησις. Περί
το λυκαυγές κατηυλίσθημεν εις Φιλίππους. Κατάκοποι εκ της αϋπνίας και
της πείνης κατεκλίθημεν και περί την μεσημβρίαν ηγέρθημεν προς
εκκίνησιν. Την 30ήν Αυγούστου και περί ώραν 7η μμ αφίχθημεν εις
Δράμαν.
Ήρχισεν εκ Δράμας η αναχώρησις των Σωμάτων κατά συρμούς. Το
Σύνταγμά μου είχε τον αριθμόν 4. Την 8η 7/βρίου ημέραν Πέμπτην και
ώραν 11.45΄ ανεχωρήσαμεν εκ Δράμας.
Σάββατον 10 7/βρίου ώρα 5η πρωινή
Άφιξις εις Αδριανούπολιν. Μας παρέθεσαν κρέας με πατάτες εις εν
μικρόν εστιατόριον του Σταθμού. Μετά δύο ώρας ανεχωρήσαμεν και το
εσπέρας την 5.30΄ εφθάσαμεν εις Φιλιππούπολιν. Εδώ μας
περεποιήθησαν αρκετά καλά. Εστιατόριον ευπρόσωπον, και φαγητόν
καλώς παρεσκευασμένον. Μετά μίαν ώραν ανεχωρήσαμεν και την
Κυριακήν 11 7/βρίου και ώραν 6 π.μ. αφίχθημεν εις Σόφιαν. Μετρία
περιποίησις. Αυθημερόν και ώραν 6η μμ αφίχθημεν εις την Νύσσαν. Εδώ
μας παρεχώρησαν καλλιτέραν αμαξοστοιχίαν και είμεθα αρκετά
ευρύχωρα.
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Δευτέρα 12 7/βρίου ώρα 3μμ Αφίχθημεν εις Βελιγράδιον. Αμέσως
Αυστριακοί Αξιωματικοί μας ωδήγησαν εις διάφορα ξενοδοχεία της
πόλεως και αφού ετακτοποιήθημεν εις την Στρατιωτικήν Λέσχην ένθα μας
παρέθεσαν φαγητόν. Η εν Βελιγραδίω διαμονή μας ήτο λίαν ευχάριστος.
Καθ’ εσπέραν εις την Λέσχην επαιάνιζεν Αυστριακή ορχήστρα μέχρι την
10.10΄ μμ προς τιμήν μας.
Την 15 7/βρίου και ώραν 9 μμ Αυστριακοί Αξιωματικοί μας
εδεξιώθησαν εν τω Κινηματογράφω. Επεσκέφθην τ’ Ανάκτορα του
Βασιλέως Πέτρου. Παντού ερείπια. Όλαι αι αίθουσαι είνε σχεδόν
κατεστραμμέναι εκ των βομβαρδισμών. Επεσκέφθην το Σεμλίνο, πόλιν
Αυστριακήν παραδουνάβειον και παρέμεινον από πρωίας μέχρις
εσπέρας, οπότε επέστρεψα εις Βελιγράδιον με εν εκ των πλοιαρίων των
εκτελούντων την συγκοινωνίαν Βελιγραδίου – Σεμλίνου.
Σάββατον 17 7/βρίου ώρα 11 πμ
Ανεχωρήσαμεν εκ Βελιγραδίου και δι’ αμαξών εφθάσαμεν εις Σεμλίνον
ένθα ανέμενεν η αμαξοστοιχία προς επιβίβασίν μας.5 Την 3ην μμ
ανεχωρήσαμεν εκ Σεμλίνου.
5

Οι απλοί στρατιώτες πήγαιναν με τα πόδια, λόγω της καταστροφής της γέφυρας που
είχε τη σιδηροδρομική γραμμή.
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Την επαύριον και ώραν 2μμ αφίχθημεν εις Βουδαπέστην.
Μετά παραμονήν 4 ωρών ανεχωρήσαμεν. Δευτέρα 19 7/βρίου και
ώρα 4 1/2 μμ παρεμείναμεν επ’ ολίγον εις τον Σταθμόν Ccacza. Την 7.30΄
μμ εις τον Σταθμόν Τέσεν και την 10 μμ εις την πόλιν Odenberg. Μας
παρέθεσαν εις τον Σιδηροδρομικόν Σταθμόν δείπνον. Την επαύριον και
ώραν 3 πμ αφίχθημεν εις Opeln Host πρώτην Γερμανικήν πόλιν των
Αυστρογερμανικών συνόρων. Εδώ υπέστημεν την κεκανονισμένην
απολύμανσιν. Μετά το λουτρό μας παρέθεσαν πρόγευμα υπό τους ήχους
γερμανικής φιλαρμονικής παιανιζούσης εναλλάξ τους ύμνους Ελλάδος και
Γερμανίας. Την 8η πμ ανεχωρήσαμεν της Γερμανικής φιλαρμονικής
παιανιζούσης εις τον Σταθμόν τον εθνικόν μας ύμνον. Την 12 μεσημβρίαν
εφθάσαμεν εις Βρισλάου. Μετά παραμονήν μιας ώρας και αφού μας
πάρέθεσαν φαγητόν ανεχωρήσαμεν. Οι κώδωνες όλων των εκκλησιών
εσήμαιναν. Την μεταμεσημβρίαν παρεμείναμεν επί μίαν ώραν εις την
ωραίαν πόλιν Λίγνιτς και την 9.30΄ αφίχθημεν εις Γκέρλιτς.6

Εις τον Σιδηροδρομικόν Σταθμόν ανέμενον τρεις φιλαρμονικαί
Γερμανικαί και άμα τη αφίξει μας, ανέκρουσαν τον εθνικόν μας ύμνον.
6

Η διάρκεια του ταξιδιού ήταν 13 μέρες (8 – 20 Σεπτεμβρίου).
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Μετά παραμονήν εν τω Σταθμώ μιας ώρας καθ’ ήν εδειπνήσαμεν και υπό
την ηγεσίαν Γερμανικής φιλαρμονικής, μετέβημεν εις τους Στρατώνας.
Όλαι αι οδοί ήσαν κατάμεστοι κόσμου και των δύο φύλων. Προ των
Στρατώνων είχον εγείρει Αψίδας μετά Ελληνικών επιγραφών: «Χαίρετε»
και εστολισμένας δι’ ελληνικών σημαιών.
Την 26ην 7/βρίου ημέραν Δευτέραν και ώραν 11 πμ εγένετο η επίσημος
δεξίωσις του Σώματός μας υπό των Γερμανικών Στρατιωτικών και
πολιτικών αρχών εν τω Stadt–Halle. Ήσαν αντιπροσωπείαι όλων των εν
Γκαίρλιτς Σωμάτων μετά των λαβάρων των, πάσαι αι Στρατιωτικαί και
πολιτικαί αρχαί της πόλεως, ο Δήμαρχος και πολλοί άλλοι. Η αίθουσα ήτο
ωραία διεκευασμένη. Εις το αμφιθέατρον ήτο η Γερμανική ορχήστρα μεθ’
όλων των αντιπροσωπειών των Σωματείων μετά των λαβάρων και εις την
πρώτην γραμμήν όλαι αι Ελληνικαί σημαίαι των Συνταγμάτων του
Σώματος. Εις την πλατείαν αριστερά οι Γερμανοί Αξιωματικοί και οι
Γερμανοί επίσημοι πολίται, δεξιά αι αντιπροσωπείαι των Ελληνικών
Συνταγμάτων και εις το βάθος αριστερά και δεξιά αντιπροσωπείαι
οπλιτών του Ελληνικού Σώματος, εις τα θεωρεία και εις τον εξώστην οι
λοιποί Αξιωματικοί των Ελληνικών Συν/των. Πρώτος μας προσεφώνησεν η
Α.Ε. ο Αντιστράτηγος Διοικητής της πόλεως Ragen εις ον απήντησεν ο
Διοικητής του ημετέρου Σώματος. Δεύτερος μας προσεφώνησεν ο
Δήμαρχος της πόλεως εις τον οποίον απήντησεν ο Σωματάρχης. Χρέη
διερμηνέως εξετέλει ο Γερμανός Λοχαγός Αϊζενμπεργκ7 γνωρίζων καλώς
την Ελληνικήν ως καθηγητής της Ελληνικής εις το εν Μονάχω
Πανεπιστήμιον. Μετά την ανάκρουσιν των εθνικών ύμνων Ελλάδος και
Γερμανίας έληξε και η ωραία αύτη τελετή.
Για την περίοδο της παραμονής στο Γκαίρλιτς απόσπασμα από το
απομνημόνευμα:
Στο Γκαίρλιτς είχαμε δυο λέσχες που τρώγαμε, το Τίβολι για τους
κατώτερους αξιωματικούς και το Χάντελσκαμερ για τους ανώτερους.
Τρώγαμε το μεσημέρι στη μία και το βράδυ στης εφτά. Μια βραδυά μας
είχαν για κύριο φαγητό πηχτή. Τη δεύτερη βραδυά πάλι πηχτή. Την τρίτη
πάλι το ίδιο φαγητό. Αυτό βάσταξε κάμποσες μέρες. Κάποια βραδυά
αγαναχτισμένοι, η παρέα μου και εγώ, αποφασίσαμε να πάρουμε το
7

Πρόκειται για τον πατέρα του γνωστού θεμελιωτή της κβαντομηχανικής Βέρνερ
Χάιζενμπεργκ. Ήταν φιλέλληνας διανοούμενος, βυζαντινολόγος και νεοελληνιστής,
καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου, πρόεδρος της νεοσύστατης
Γερμανοελλληνικής Εταιρείας. Υπήρξε κεντρικό πρόσωπο τόσο στην υποδοχή των
Ελλήνων όσο και στις επιστημονικές έρευνες και μελέτες που διενεργήθηκαν στο
ελληνικό στρατόπεδο (γλωσσολογικές, μουσικές). Ήταν ενθουσιασμένος από την
άφιξη των Ελλήνων.
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ψωμί μας, να αφήσουμε την πηχτή και να πάμε να φάμε σ’ ένα εξοχικό
εστιατόριο, μια ώρα μακρυά, που μάθαμε πως κείνη τη βραδυά θα είχε
κρέας.8
Φτάσαμε κάποτε στο εστιατόριο και η σερβιτόρα μας έφερε τον
κατάλογο. Ένας της παρέας μας, ο έφεδρος ανθυπολοχαγός Σπύρος
Λώλης, που μας έλεγε ότι ήταν γερμανομαθής, ανέλαβε να διαβάση τον
κατάλογο. Ημείς τότε ακόμα δεν ξαίραμε γερμανικά. Αυτός πήρε στα
χέρια του το χαρτί και μ’ όλη τη σοβαρότητα σταμάτησε το δάχτυλό του σ’
ένα φαγητό που ήταν πειο ακριβό απ’ τα άλλα. Μας είπε πως ήταν
μοσχαράκι ψητό και παράγγειλε τρεις μερίδες, όσοι δηλαδή ήμασταν.
Σε λίγο να η σερβιτόρα με τα πιάτα. Ήταν πηχτή! Άλλο φαγητό δεν
υπήρχε εκτός από μερικές χορτόσουπες. Θέλοντας και μη,
αναγκαστήκαμε να φάμε την πηχτή και μάλιστα ακριβοπληρώνοντάς την
και αποφασίσαμε να μην αναθέτουμε άλλη φορά σε γερμανομαθείς να
λύνουν το πρόβλημα του φαγητού μας.
Όσον καιρό μείναμε στη Γερμανία ο καιρός μας δεν πήγε χαμένος. Ο
διοικητής του Σώματος κατάρτισε μια ανώτατη στρατιωτική σχολή, που
λειτούργησε πολύ αποδοτικά για όσους ήθελαν να μορφωθούν και ν’
αυξήσουν της γνώσεις τους. Εκτός απ’ τα στρατιωτικά μαθήματα, είχαμε
και φιλοσοφία, ιστορία, μαθηματικά και άλλα. Διαγωνισμούς κάναμε
ταχτικά και όσοι από μας είχανε καλούς βαθμούς προχωρούσαν για
ανώτερα μαθήματα.
Στην τοπογραφία ήμουνα πολύ καλός. Γι’ αυτό αργότερα μου
ανάθεσαν να κάνω ένα εγχειρίδιο για αξιωματικούς «περί
πανοραματικών σχεδιαγραμμάτων» και για υπαξιωματικούς άλλο βιβλίο
«περί τοπογραφίας». Και τα δύο είχαν εγκριθή, το πρώτο τυπώθηκε και
μοιράστηκε σε όλους τους αξιωματικούς αμέσως. Το άλλο θα το τύπωναν
κι αυτό αργότερα, αλλά σαν τέλειωσε ο πόλεμος και φύγαμε απ’ τη
Γερμανία, μου έμεινε μονάχα το χειρόγραφο με τα σχέδιά του.
Πολλές φορές τα βράδυα παρακολουθούσαμε συναυλίες που έδιναν
στη μεγάλη δημοτική αίθουσα καλλιτέχνες αξίας. Πήγα στη τέταρτη
συμφωνία του Τσαϊκόφσκυ που εχτελέστηκε από διακόσους μουσικούς.
Άλλη βραδυά άκουσα της τέσσερες εποχές του Χάϋντν από εκατόν είκοσι
μουσικούς και χίλους τραγουδιστές. Πεντακόσους άντρες στα μαύρα
ρούχα και πεντακόσες γυναίκες στα άσπρα. Για τη συναυλία αυτή
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Το μεγαλύτερο, ίσως, πρόβλημα ήταν αυτό του φαγητού, αφού ήταν συνήθως άγνωστο
στους στρατιώτες, αλλά και περιορισμένο λόγω της επισιτιστικής κρίσης. Συχνά
προκαλούνταν ασθένειες εξ αυτού.
[50]

ενωθήκαν όλοι οι ωδικοί σύλλογοι του τόπου, μαζύ μ’ αυτούς που είχαν
έρθη απ’ το Βερολίνο.
Δεν περνούσε μήνας χωρίς νάχουμε και μια εκλεκτή συναυλία. Άκουσα
της πειο περίφημες συμφωνίες και τα καλλίτερα ορατόρια απ’ τους πειο
εκλεκτούς καλλιτέχνες της Γερμανίας. Αυτές οι βραδυές θα μου μείνουν
αξέχαστες σ’ όλη μου τη ζωή.
Για την περίοδο στο Γκαίρλιτς καταγραφές στο σημειωματάριο:
22 Ιανουαρίου – 4 Φεβρουαρίου 1917
Ψύχος υπερβολικόν την εσπέραν εντός της πόλεως η θερμοκρασία
έφθασε τους 22 βαθμούς Κ και εις το ύπαιθρον τους 25. Ο Νάισσε
επάγωσε τελείως.9
23 Ιανουαρίου. Την πρωίαν η θερμοκρασία ήτο 18 βαθμούς, την
μεσημβρίαν 8 την δε εσπέραν περί την 10μμ έφθασε 18 Κ.
24 Ιανουαρίου πρωία 19 Κ
20 Φεβρουαρίου Διάλεξις εν τη Λέσχη Τίβολι υπό του Καθηγητού της
εν Αθήναις αρχαιολογικής σχολής κ. Kazzo περί της εν Ελλάδι
καταστάσεως κατά το φθινόπωρο του 1916.
Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου (ν. η.) 1917 Έλαβα 15θήμερη κανονικήν
άδειαν διά Γκέρλιτς.
Πέμπτη 27 7/βρίου μετέβην εις Γιαουερνίκ, εις Πφάφεντορφ, εις
Κούνρβιτς.
Σάββατο 29 7/βρίου. Επεσκέφθην την Ρούμεσχάλλι.
Κυριακή 30 7/βρίου μετέβην εις Τίλιτς και επέστρεψα την μεσημβρίαν.
Τρίτη 2 Οκτωβρίου (ν. η.) Μετέβην εις Oybin μέσω Zittau
Παρασκευή 5 Οκτωβρίου (ν. η.) Μετέβην εις Ρουντόρφ
σιδηροδρομικώς και μετά πεζή μέχρι Ρόζεντάλ εις το εστιατόριον Burg
Bohnau
Τετάρτη 4/17 Απριλίου 1918
Απέθανεν ο Διοικητής του Σώματος Ι. Χατζόπουλος
Σάββατον 7/20 Απριλίου 1918 Εκηδεύθη
31 Δεκεμβρίου 1917 Παρέδωσα την υπηρεσίαν μου ως διαχωριστού
υλικού εις τον Ανθ/γόν Κουνενήν Κ.
4/17 Αυγούστου 1918 έλαβον 20ήμερον κανονικήν άδειαν δι’
ενταύθα.
13/26 & 14/27 Μετέβην εις [όχι ευκρινές] μετά των Ανθ/γών
Κατσάμουλα Ν. και Λώλη Σπυρίδωνα. Καθ’ όλην την διάρκειαν έβρεχε.
9

Εξίσου σημαντικό ήταν, βέβαια, και το πρόβλημα του ψύχους, στο οποίο οι στρατιώτες
ήταν άμαθοι. Το χιόνι κρατούσε μέχρι την άνοιξη, ενώ η έλλειψη άνθρακα για τη
φωτιά είχε ως συνέπεια βαριές ασθένειες.
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1 7/βρίου 1918 Διωρίσθην υπασπιστής της Μοίρας εις αντικατάστασιν
του υπολοχαγού Στάη.
9-1-19 Αντεκατεστάθην παρά του υπ. Κεφάλα Π.
Απόσπασμα από το απομνημόνευμα για την επιστροφή:
Και ήρθε η μέρα που οι Γερμανοί κατάθεσαν τα όπλα και ζήτησαν
ανακωχή. Έτσι ήρθε και για μας η μέρα που μπήκαμε στο τραίνο για να
γυρίσουμε στη πατρίδα μας. Απ’ το Φιούμε μπήκαμε σ’ ένα μεγάλο
φορτηγό βαπόρι και σε έξη μέρες φτάσαμε στα Χανιά, όπου μείναμε τρεις
μήνες ώσπου να πάρουν της καταθέσεις μας αυτοί που ενεργούσαν της
ανακρίσεις για να βρουν τον υπεύθυνο ή τους υπεύθυνους που
παράσυραν το τέταρτο σώμα στη Γερμανία. Απ’ εκεί μας πήγαν στον Αη
Γιώργη στο Κερατσίνι, όπου μείναμε άλλους τέσσαρες μήνες.
Η πορεία της επιστροφής από το σημειωματάριο:
Επιστροφή εις Ελλάδα
1919 Φεβρ. 21 (ν.η.) ώρα 5μμ Παρασκευή αναχώρησις εκ τω Κεντρικώ
Σταθμώ Γκέρλιτς. Ήτο εκεί συγκεντρωμένον άπειρον πλήθος κόσμου ως
επί το πλείστον γυναικών. Πλείστοι Γερμανοί αξιωματικοί της φρουράς
Γκέρλιτς, η φιλαρμονική και αι πολιτικαί αρχαί. Η μουσική επαιάνισε τον
εθνικόν μας ύμνον και πολλά άλλα τεμάχια. Κατά την εκκίνησιν της
αμαξοστοιχίας είδον δεξιά και αριστερά πλήθος κόσμου επί των οδών,
οικιών (;) υψωμάτων. Άπαντες μας εχαιρέτουν με δάκρυα εις τους
οφθαλμούς.
Αυθημερόν και ώρα 5 1/2 άφιξις εις Kolfutr.
Αυθημερόν και ώρα 8μμ άφιξις εις Liegnitz. Στάσις 10 λεπτών.
Σάββατον 22 Φεβρουαρίου (ν.η.) και ώρα 1 πμ άφιξις εις Breslau.
Κατήλθομεν της αμαξοστοιχίας και μετέβην εις τον τόπον της διαμονής.
Διενέμην εν δοχείον καφφέ, εν τεμάχιον άρτον και εν τεμάχιον
λουκάνικον. Δεν έφαγον λόγω της κακής ποιότηος όλων των ανωτέρω
ειδών.
Αυθημερόν και ώρα 9πμ άφιξις εις Odenberg. Διαμονή τρεις ώρας.
Αυθημερόν και ώραν 3 ½ μμ άφιξις εις Brezau. Διαμονή ημισείας
ώρας.
Αυθημερόν και ώραν 7μμ άφιξις εις εις Lundemburg. Διαμονή τριών
τετάρτων της ώρας.
Αυθημερόν και ώραν 11 ½ μμ άφιξις εις Βιέννην. Κατήλθον της
αμαξοστοιχίας και εξήλθον μετ’ άλλων συναδέλφων μου εις την πόλιν.
Παρέμειναν εντός της πόλεως μέχρι της 2ας μετά μεσονύκτιον. Και
κατόπιν επέστρεψα εις την αμαξοστοιχίαν ίνα κοιμηθώ.
Κυριακή 23 Φεβρ. (ν.η.) και ώρα 9 πμ αναχώρησις εκ Βιέννης.
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Αυθημερόν και ώραν 12 μεσημβρία άφιξις εις Neustadt. Κατήλθον εις
την πόλιν, το Ταχυδρομείον, Τηλεγραφείον, τας κεντρικάς οδούς και
πλατείας και περί την 1 μμ επέστρεψα εις τον Σταθμόν και επέβην τω
συρμώ όστις ήτο έτοιμος προς αναχώρησιν.
Δευτέρα 24 Φεβρ. (ν.η.) κι ώρα 7 ½ πμ άφιξις εις Spidze Gratg.
Αυθημερόν και ώρα 9 πμ άφιξις εις Marmurg.
Αυθημερόν και ώρα 9 μμ άφιξις εις Agzam. Εδώ μας διένειμαν
γαλέτας, καφφέ και κρέας εις κυτία.
Τρίτη 25 Φεβρ. (ν.η.) και ώρα 5 μμ. Άφιξις εις Bakaz. Παραμονή 8
ημερών. Παρέμεινον μετά τω συναδέλφω μου κυρίω Σπ. Λώλη εις εν
δωμάτιον παρά της οικογενείας Μάτεσικ, αλλά μετά τρεις ημέρας
μετεφέρθημεν εις έτερον δωμάτιον παρ’ άλλη οικογενεία.
Πέμπτη 6 Μαρτίου (ν.η.) Αναχώρησις εκ Bakaz και μετά ½ ώραν άφιξις
εις Fiume. Αμέσως ήρξατο η επιβίβασις επί του φορτηγού ατμοπλοίου
Austria υπό ραγδαίαν βροχήν. Μόνος μου μετέφερον τας αποσκευάς μου
και την τελευταίαν στιγμήν βοηθηθείς παρ’ ενός Δεκανέως κατέλαβον
μίαν θέσιν εις μίαν εκ των αποθηκών του ατμοπλοίου. Βρώμα και
δυσωδία. Φρικώδες ταξείδι.
Σάββατον 8 Μαρτίου (ν.η.) και ώρα 11 ½ πμ άφιξις εις Κέρκυραν.
Κυριακή 9 Μαρτίου και ώρα 5μμ αναχώρησις εκ Κερκύρας.
Δευτέρα 10 Μαρτίου και ώρα 7 πμ άφιξις εις Σούδαν Κρήτης.
Παραμονή εντός του ατμοπλοίου.
Τρίτη 11 Μαρτίου (ν.η.) Αποβίβασις. Εκ Σούδας μετέβην εις Χανιά,
μίαν ώραν δι’ αμάξης.
Παραμονή εις Χαλέπαν εις την οικίαν Αντωνίου & Αντωνίας Νικολαΐδη
μαζί με τον κύριον Σπύρον Λώλην.
Ιουνίου 4 (π.η.) Αναχώρησις εκ Χανίων.
Ιουνίου 5 άφιξις εις Άγιον Γεώργιον παρά των Πειραιεί.
Η παραμονή ενταύθα εντός σκηνών, εκάστη των οποίων είχε 18
κλίνας. Εντός της σκηνής εν τη οποία έμενον μόνον 13 κλίναι ήσαν
κατειλημμέναι. Επισκέψεις επετρέποντο κατόπιν ειδικής αδείας της
Αναπληρωματικής Διοικήσεως του 1ου Σώματος Στρατού και μόνον
εκάστην Δευτέραν, Πέμπτην και Κυριακήν από της 3ης μμ μέχρι της 7ης μμ.
Μετά παρέλευσιν όμως ολίγων εβδομάδων επετρέποντο επισκέψεις κατά
τας άνω ημέρας και από πρωίας. Κατόπιν δε καθ’ όλας τας ημέρας της
εβδομάδος, αλλά και πάλιν κατόπιν αδείας της ανωτέρω διοικήσεως.
Η ζωή ενταύθα εντελώς μαρτυρική. Ζέστη αφόρητος εντός των σκηνών
ιδίως κατά τας μεσημβρινάς ώρας. Ο περίπατος εντός των χώρων των
σκηνών ήτο απηγορευμένος. Μετά παρέλευσιν πολλών ημερών επετράπη
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τέλος ο περίπατος εις όλην την νήσον πλην του μέρους εις ο κειντο αι
υπηρεσίαι του λοιμοκαθαρτηρίου.
Ύδατος στερείτο η νήσος. Υπάρχει εν υδραγωγείον το οποίον
πληρούται από μίαν φορτηγίδα ήτις φέρει νερό από τον Πόρον. Οσάκις
όμως πνέει σφοδρός άνεμος η φορτηγίς δεν προσεγγίζει, ούτω δε
μένομεν χωρίς νερό επί 24 και πολλάκις επί 36 ώρας. Υπάρχει εν ξύλινον
παράπηγμα χρησιμοποιούμενον ως εστιατόριον. Τρώγομεν όμως εις τας
σκηνάς μας οι πλείστοι τα πινάκιά μας δε κατόπιν τα πλύνουν Τούρκοι
στρατιώται. Κατά τας αρχάς της αφίξεώς μας εμείναμεν επτά ημέρας
χωρίς φαγητόν μαγειρεμένον. Ετρώγαμεν ψωμί και τυρί. Τώρα ήρχισαν
να κατασκευάζωνται ξύλινα παραπήγματα εντός των οποίων θα
διαμένωσι 62 άτομα.
22 Αυγούστου 1919. Άπαντες οι ανώτεροι αξιωματικοί και μερικοί εκ
των κατωτέρων εν όλω 43 αξιωματικοί μετεφέρθησαν εις τας φυλακάς
Αβέρωφ. Αναχώρησις εκ του Αγίου Γεωργίου διά του ατμοπλοίου
Τριανδρία την 7ην πμ.
23 Σεπτεμβρίου 1919 Ανεχωρήσαμεν εξ Αγ. Γεωργίου τεθείς εις
απόταξιν.
Απόσπασμα από το απομνημόνευμα για το στρατόπεδο του Αη
Γιώργη:
Διοικητής στο στρατόπεδο αυτό ήταν ένας Λοχαγός του πυροβολικού
Ζορμπάς το όνομα, που όταν μείναμε στην Καβάλλα υπηρετούσαμε και οι
δυο στο ίδιο σύνταγμα και ήταν πολύ φίλος μου. Αυτός τότε έφυγε και
πήγε με το μέρος του Βενιζέλου και τώρα βρέθηκε να με περνάει δυο
γαλόνια. Πολλές φορές διασταυρωθήκαμε στο στρατόπεδο, αλλά αυτός ο
κύριος έκανε πως δεν με ήξαιρε.
Κάθε μέρα ένας από μας πήγαινε στον Πειραιά και επέβλεπε στα
ψώνια που αγόραζαν για το συσσίτιό μας. Ήταν δε μεγάλη εύνοια της
τύχης για κείνον που έκανε αυτό το μικρό ταξιδάκι, γιατί άλλαζε
περιβάλλον, έβλεπε άλλο κόσμο και μπορούσε ν’ αγοράση οτιδήποτε
ήθελε.
Μια μέρα ήρθε και μένα η σειρά μου να πάω. Οι φίλοι μου με
μακάριζαν την ώρα που ξεκινούσα απ’ τη σκηνή μας για να πάω στο
γραφείο του κυρίου διοικητή που με κάλεσε. Μπήκα στο γραφείο του και
βρήκα έναν άνθρωπο πολύ σοβαρό για την ηλικία του.
- Θα πάτε σήμερα στον Πειραιά, μου είπε, ως αξιωματικός επί των
ωνίων, αλλά θέλω να μου δώσετε το λόγο της τιμής σας ότι δεν θα
απομακρυνθήτε καθόλου από τους στρατιώτες.
- Είναι περιττό να σας δώσω το λόγο της τιμής μου, του απάντησα,
γιατί δεν πρόκειται να πάω στον Πειραιά και να στείλετε άλλον.
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Και έφυγα αμέσως απ’ το γραφείο του και πήγα στη σκηνή μου. Όλοι
οι συνάδελφοί μου ενέκριναν αυτή τη στάσι μου.
Όσοι ακολουθήσαμε το τέταρτο σώμα στρατού στη Γερμανία και
βρισκόμασταν τώρα στο στρατόπεδο, δεν ήμασταν ποινικώς διώξιμοι.
Απέναντι του Νόμου ήμασταν εν τάξει. Πήγαμε στη Γερμανία γιατί δεν
είχαμε τα μέσα να πάμε σε ένα άλλο ελεύθερο ελληνικό μέρος. Μας
πρότειναν να μας πάρουν με τα βαπόρια τους, αλλά με τον όρο να
γείνουμε επαναστάτες. Αλλά κανένας Νόμος δεν τιμωρεί εκείνον που δεν
επαναστατεί.
Μας είπαν ότι μπορούσαμε να αμυνθούμε, να χρησιμοποιήσουμε τα
όπλα μας. Τέτοια όμως διαταγή ημείς δεν πήραμε. Αν μας διέταζαν, θα
πολεμούσαμε.
Αφού λοιπόν δε βρήκαν τίποτα για να μας περάσουν απ’ το
στρατοδικείο, σκέφτηκαν να δημιουργήσουν μια αφορμή. Κάθε πρωί με
το βαποράκι ερχόντουσαν δυο – τρεις πιτσιρίκοι για να πουλήσουν
εφημερίδες και μόλις έβγαιναν στη στεριά έτρεχαν κατά τις σκηνές μας
διαλαλώντας τα νέα απ’ της εφημερίδες.
Μια μέρα μας ξάφνιασαν. Ακούσαμε τους μικρούς να φωνάζουν πως ο
βασιληάς Κωνσταντίνος έφτασε στον Πειραιά με την έγκρισι των
Αγγλογάλλων. Όλοι καταλάβαμε πως αυτό ήταν τέχνασμα για να μας
ξεγελάσουν να εκδηλώσουμε τον ενθουσιασμό μας και ίσως να
επιχειρήσουμε να φύγουμε απ’ το στρατόπεδο. Κανένας δεν έβγαλε μιλιά
και έτσι οι προσπάθειες να μας χαντακώσουν πήγαν χαμένες.
Το βαποράκι μας έφερνε κάθε μέρα επισκέπτες, συγγενείς μας και
φίλους. Φυσικά ο κάθε επισκέπτης έπρεπε να παίρνη κάθε μέρα γραφτή
άδεια απ’ τη στρατιωτική διοίκησι. Όταν έφταναν στο Κερατσίνι έπρεπε
να υποστούν έλεγχο για τα πράματα που μας έφερναν.
Μια μέρα που έκανε πολύ ζέστη –ήταν Ιούλιος– κράτησαν τη γυναίκα
μου πειο πολλή ώρα στον ήλιο για τον έλεγχο και στο τέλος ήθελαν να
ψάξουν και στη τσάντα της. Η γυναίκα μου έχασε την υπομονή της και
εξέφρασε τη δυσφορία της με το «μα είμαστε Βούλγαροι και μας
φέρνεστε έτσι;» Αυτό έφτανε για να την καταγγείλουν στο στρατοδικείο
πως έβρισε τους φρουρούς και τους είπε Βούλγαρους.
Η δίκη έγεινε λίγες μέρες αφού μας απέταξαν απ’ το στρατό και μας
άφησαν ελεύθερους. Το δικαστήριο την αθώωσε και έτσι φύγαμε για τα
Γιάννενα όπου βρήκα κάποια δουλειά ως υπάλληλος σε έναν χορηγητή
του Στρατού.
Ο παππούς μου ήταν άνθρωπος που αγαπούσε τη ζωή, τα ταξίδια, το
διάβασμα, τη μουσική, την τέχνη. Τα χάρηκε και στο Γκαίρλιτς, παρά το
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ότι ήταν εγκλωβισμένος, δεν μπορούσε να δει τη γυναίκα του, δεν ήξερε
τι τον περιμένει. Πιθανολογώ επίσης ότι δεν θα του κακοφαινόταν
καθόλου που τόσα χρόνια μετά το θάνατό του παρουσιάζω ένα μέρος της
ζωής του σε σας και καταφέρνω μ’ έναν τρόπο να τον αναστήσω.

[56]

Για τα εργαστήρια

Η ημερίδα που οργάνωσε ο ΟΙΕΕ για τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο με
αφορμή τα 100 χρόνια από τη λήξη του περιλάμβανε δύο συνομιλούντα
σκέλη: Εισηγήσεις ιστορικών και ερευνητών και βιωματικά εργαστήρια
εκπαιδευτικών για αξιοποίηση συναφούς υλικού στη σχολική πράξη. Στο
δεύτερο σκέλος, η επιλογή της μεθοδολογίας και των θεματικών
ενοτήτων κινείται πέρα από τα συνήθη όρια της δηλωτικής γνώσης και
της πολιτικής-στρατιωτικής ιστορίας που χαρακτηρίζει τις διδακτικές
προσεγγίσεις στο ελληνικό σχολείο. Επιλέξαμε θέματα ελκυστικά και
πρωτότυπα που εξετάζουν το παράλογο, τη φρίκη, τις επιπτώσεις και
άγνωστες πτυχές ενός πολύ σκληρού πολέμου, του Μεγάλου Πολέμου.
Αξιοποιούν στοιχεία της ιστορίας από τα κάτω, της προφορικής ιστορίας,
της δημόσιας ιστορίας και της τέχνης, ανασύροντας στο φως αθέατες
πτυχές (μειοψηφικές και ασθενείς κοινωνικές ομάδες, περιθώριο),
παράλληλα με άλλες πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές και
ιστοριογραφικές αναφορές.
Οι δύο προτάσεις που ακολουθούν οδηγούν και βασίζονται σε
ερευνητική ομαδική εργασία και εγείρουν ερευνητικά ερωτήματα τα
οποία πρέπει να απαντηθούν από τους μαθητές μέσα από μια
διαδικασία συνεργατική και βιωματική. Στα ερωτήματα αυτά ζητούμενο
είναι να γεννηθούν και να προστεθούν και άλλα από τους μαθητές και τις
μαθήτριες, με στόχο να καλλιεργηθεί η ιστορική σκέψη, η ενεργός
πολιτειότητα αλλά και το ενδιαφέρον και η αγάπη για την ιστορία. Ο
προσανατολισμός των εργαστηρίων αφορά σε μαθητές και μαθήτριες
στο Λύκειο, ενώ με τις κατάλληλες προσαρμογές και σε μαθητές της Γ΄
Γυμνασίου. Παρατίθεται συναφής ενδεικτική βιβλιογραφία. Τα
εργαστήρια ακολουθούν στη λογική των Θεματικών Φακέλων των Π.Σ.
Ιστορίας του 2018 και φυσικά μπορούν να αξιοποιηθούν ως
δημιουργικές εργασίες, ως project ή ως μέρος ή όλον ενός πολιτιστικού
προγράμματος, σε ένα ευρύτερο διαθεματικό περιβάλλον, σε
οποιοδήποτε Πρόγραμμα Σπουδών. Η ανάπτυξη των προτάσεων
ακολουθεί της βασικές αρχές των ερευνητικών εργασιών: χωρισμός
ομάδων, έρευνα και συζήτηση, παρουσίαση εργασιών στην ολομέλεια,
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σύνθεση, συζήτηση, αναστοχασμός με έμφαση στις μεταγνωστικές
διαδικασίες.
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ΈΛΛΗ ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ – ΙΩΑΝΝΑ ΔΕΚΑΤΡΗ

Οι «άλλοι» πεσόντες
Διδάσκοντας τον Μεγάλο Πόλεμο
μέσα από ένα αντιηρωικό παράδειγμα
- Εργαστήριο 1-

Α. Εισαγωγή
Κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου (1914-1918) περισσότεροι
από 600 Γάλλοι στρατιώτες καταδικάστηκαν σε θάνατο από στρατοδικεία
και εκτελέστηκαν προς παραδειγματισμό, με την κατηγορία της στάσης
και της προδοσίας, καθώς θεωρήθηκε ότι με τη συμπεριφορά και τις
επιλογές τους έθεσαν ουσιαστικά την ατομική τους ύπαρξη υπεράνω της
πατρίδας. Το θέμα αυτό είναι μια από τις πλέον συζητημένες πτυχές της
μνήμης του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου στη Γαλλία. Στη διάρκεια του
Μεσοπολέμου και χάρη στις προσπάθειες συγγενών των θυμάτων και της
Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου αποκαταστάθηκαν ορισμένοι
στρατιώτες, που αποδείχτηκε πως είχαν εκτελεστεί άδικα. Τα τελευταία
χρόνια αναθερμάνθηκε το σχετικό ενδιαφέρον και το θέμα της
αποκατάστασης αναφέρθηκε επανειλημμένα και από επίσημα χείλη.
Παράλληλα, μια πιο συστηματική σχετική προσπάθεια έχει ξεκινήσει με
πρωτοβουλία της Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και άλλων
φορέων, με σκοπό τη σύσταση με νόμο μιας επιτροπής ιστορικών και
νομικών, η οποία θα ερευνήσει υποθέσεις ανδρών των οποίων οι
καταδίκες αμφισβητήθηκαν. Ως πλήρης αποκατάσταση για όλους αυτούς
τους στρατιώτες νοείται η καταγραφή στις λίστες των Ληξιαρχείων με την
ένδειξη «πεσών για την Γαλλία» δίπλα στο όνομά τους, καθώς και η
αναγραφή των ονομάτων τους στα μνημεία των πεσόντων.
Βασικό ερευνητικό ερώτημα του εργαστηρίου:
Πόσο ηρωικός ήταν τελικά ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος;
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Β. Σκοποί του εργαστηρίου
 Να γνωρίσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες τη μάθηση μέσα από τη
διαδικασία ενός project/θεματικού σχεδίου.
 Να μάθουν να μελετούν το παρελθόν μέσα από προφορικές
μαρτυρίες, καθώς και από δευτερογενείς πηγές (φωτογραφίες,
κινηματογραφικό υλικό, εικαστικές αναπαραστάσεις).
 Να διευκολυνθεί η εξοικείωση με τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ένα
γεγονός κεφαλαιώδους σημασίας για την ιστορία του 20ού αιώνα
που παραμένει ανεπαρκώς γνωστό στο ελληνικό κοινό και ιδίως στις
νεότερες γενιές.
 Να γνωρίσουν τα γεγονότα του πολέμου των χαρακωμάτων, αλλά και
την πολύ ιδιαίτερη περίπτωση των τυφεκισθέντων προς
παραδειγματισμό (τι προκάλεσε αυτές τις ποινές, τι έγινε στη
συνέχεια κτλ.), καθώς και να εξοικειωθούν γενικότερα με τη βία του
πολέμου ή την έννοια της «βιαιοποίησης».
 Να διακρίνουν το αξιακό σύστημα των ανθρώπων εκείνης της εποχής,
συγκρίνοντάς το με το αντίστοιχο προηγούμενων εποχών,
ενδεχομένως και με τις σημερινές κυρίαρχες αξίες σε σχέση με τα
ίδια πάντα ζητήματα («ανυπακοή στον στρατό», «λιποταξία»,
«ηρωισμός», «θάνατος για την πατρίδα» κτλ.).
 Να κατανοήσουμε πόσο δύσκολη είναι η «αναπαράσταση» των
συμβάντων μέσα σε ένα πεδίο μάχης.
 Να αντιληφθούμε πόσο διαφέρει η έννοια της «στρατιωτικής» από
εκείνη της «πολιτειακής/αστικής» δικαιοσύνης.
 Να αναδειχθεί η σημασία της πολυπρισματικής μελέτης των
επίμαχων και τραυματικών γεγονότων της Ιστορίας.
 Να αντιληφθούν ότι μέσα από τo παράδειγμα των τυφεκισθέντων
από το Γαλλικό στρατό, δηλαδή από ένα αφανές θέμα της γαλλικής
ιστορίας οδηγούμαστε στη μελέτη της ευρωπαϊκής-παγκόσμιας
ιστορίας, και από το τοπικό στο γενικό. Το θέμα αυτό δεν είναι μόνο
γαλλική περίπτωση, αλλά καταγράφεται και σε πολλές άλλες χώρες
της Ευρώπης, μεταξύ αυτών και στην Ελλάδα· συνεπώς, μπορεί να
είναι παράδειγμα πολλών ευρωπαϊκών χωρών.
 Να τονιστεί πόσο σημαντικό είναι να αποκτήσουν φωνή οι
αποκλεισμένοι της Ιστορίας. Επίσης, πόσο ουσιαστική είναι η γνώση
της ιστορίας «από τα κάτω», από τη σκοπιά των απλών ανθρώπων,
καθώς και της μικροϊστορίας, που θα μας οδηγήσουν στη γενική, πιο
μεγάλη αφήγηση
 Επίσης, να γνωρίσουν τη βία του πολέμου και την αδικία, καθώς και
τη σημασία της ηθικής αποκατάστασης των τυφεκισθέντων προς
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παραδειγματισμό μετά τον πόλεμο, προκειμένου να προκύψει μια
υγιής φιλειρηνική κοινωνία.
 Τέλος, να αναχθούν τα συμπεράσματά μας σε ένα ευρύτερο ιστορικό
και αξιακό πλαίσιο (π.χ. μέσω συσχετίσεων ή προεκτάσεων σε άλλα
σημαντικά ιστορικά γεγονότα, π.χ. τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, σε
άλλες μειοψηφικές ή ασθενείς κοινωνικές ομάδες κτλ.)
 Να προβληματιστούμε αν αυτό το εργαστήριο μπορεί να μας είναι
χρήσιμο στην τάξη και στην πράξη.
Γ. Αφόρμηση
Οι μαθητές/μαθήτριες κάθονται σε κύκλο. Προβάλλονται ολιγόλεπτα
αποσπάσματα από επιλεγμένες ταινίες με θέμα τον ηρωισμό, τον
αντιηρωισμό, το τραύμα. Π.χ. απόσπασμα με σκηνές μάχης από την ταινία
«Σταυροί
στο
Μέτωπο»
του
Στάνλεϊ
Κιούμπρικ
(1957),
(https://www.youtube.com/watch?v=geydmalMMUs), απόσπασμα από την
ίδια ταινία με σκηνή έμμεσης εκτέλεσης αυτών που αυτοπυροβολήθηκαν και
στάλθηκαν στο μέτωπο πρώτοι ή αυτών που εκτελέστηκαν ως προδότες
επειδή
υποχώρησαν
με
το
σύνταγμά
τους
(https://www.youtube.com/watch?v=5K6BWgUNKYk) ή το τρέιλερ της ταινίας
«Ατέλειωτοι
αρραβώνες»
του
Ζαν-Πιερ
Ζενέ
(2004)
(https://www.youtube.com/watch?v=SyU8eQiJfsk). Δεν υιοθετούμε την
«παιδαγωγική της φρίκης» αλλά υπαινικτικές πρακτικές.
Δίνονται έννοιες όπως Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και ζητείται από τους
μαθητές και τις μαθήτριες να πουν το όνομά τους και μια λέξη/έννοια
που συνειρμικά τους έρχεται στο νου· π.χ. χαρακώματα, ηρωισμός,
τραύμα, εκτελέσεις, μέτωπο κτλ. Οι λέξεις/έννοιες καταγράφονται σε
έναν πίνακα ή σε χαρτόνι.
Δ. Η δομή του εργαστηρίου
 Φύλλο Εργασίας 1: Η περίπτωση του Βινγκρέ.
 Φύλλο Εργασίας 2: Οι περιπτώσεις των δεκανέων του Σουέν.
 Φύλλο Εργασίας 3: Η περίπτωση Μαρκίδη και των Ελλήνων
εθελοντών.
 Φύλλο Εργασίας 4: Η περίπτωση ενός χασάπη, ενός μεθυσμένου και
μιας ομάδας στρατιωτών.
 Κοινό Φύλλο Εργασίας.
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
H περίπτωση του Βινγκρέ
O Ζαν Μπλανσάρ (Jean
Blanchard)
κατηγορήθηκε
άδικα, όπως και άλλοι είκοσι
τέσσερις (24) συμπολεμιστές
του, για οπισθοχώρηση και για
εγκατάλειψη θέσης ενώπιον
του εχθρού. Καταδικάστηκε
μαζί
με
πέντε
άλλους
συντρόφους σε θάνατο και
εκτελέστηκε στις 4 Δεκεμβρίου
1914. Ήταν 34 ετών. Την
προηγούμενη της εκτέλεσής
του έγραψε το παρακάτω
γράμμα προς την σύζυγό του
Μισέλ.1 Ο Ζαν Μπλανσάρ και οι
σύντροφοί του, που είναι
γνωστοί στην ιστορία ως «οι
μάρτυρες του Βινγκρέ» (Martyrs de Vingré), αποκαταστάθηκαν μετά
θάνατον, στις 29 Ιανουαρίου 1921.
Πηγή 1.1
3 Δεκεμβρίου 1914, 11:30 το βράδυ
Ακριβή μου πολυαγαπημένη, αποφάσισα να σου γράψω ευρισκόμενος
σε μεγάλη απόγνωση, και, εάν ο Θεός και η Αγία Παρθένος δε με
βοηθήσουν, είναι για τελευταία φορά που σου γράφω, βρίσκομαι σε μια
τέτοια απόγνωση και σε έναν τέτοιο πόνο που δε δύναμαι να βρω αυτό
που θα ήθελα να μπορέσω να σου πω και βλέπω από τώρα, όταν θα
διαβάσεις αυτές τις γραμμές, τον πόνο που θα δοκιμάσεις, φτωχή μου
φίλη, που μου είσαι τόσο αγαπημένη, συγχώρησέ με για όλο τον πόνο
1

Οι επιστολές που χρησιμοποιούνται προέρχονται από το βιβλίο Jean-Pierre Guéno,
(επιμ.), Paroles des poilus. Lettres et carnets du front 1914-1918, Παρίσι: εκδόσεις J’
ai lu 2012 και μεταφράστηκαν από την Έλλη Λεμονίδου στο: Έλλη Λεμονίδου,
«Τυφεκισθέντες προς παραδειγματισμό…», Το δέντρο 199-200 (Ιούλιος 2014) 146150.
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που θα δοκιμάσεις εξαιτίας μου. Θα ήμουν σε ολοκληρωτική απελπισία,
εάν δεν είχα την πίστη και τη θρησκεία να με στηρίζουν σε αυτήν τη
στιγμή, την τόσο φριχτή για μένα. Γιατί βρίσκομαι στη θέση την πιο
φριχτή που θα μπορούσε να υπάρξει για μένα, γιατί δε θα ζήσω
περισσότερο, εκτός και αν ο Θεός με ένα θαύμα της καλοσύνης του
έρθει σε βοήθειά μου. Θα προσπαθήσω να σου πω με μερικές λέξεις
την κατάστασή μου, αλλά δεν ξέρω εάν θα μπορέσω, νιώθω να μην έχω
καθόλου κουράγιο.
Στις 27 Νοεμβρίου, τη νύχτα, ευρισκόμενος σε ένα χαράκωμα απέναντι
στον εχθρό, οι Γερμανοί μας αιφνιδίασαν και έσπειραν τον πανικό
ανάμεσά μας, στο χαράκωμά μας· αποτραβηχτήκαμε σε ένα χαράκωμα
στο πίσω μέρος, και επιστρέψαμε για να ανακτήσουμε τις θέσεις μας
σχεδόν αμέσως. Αποτέλεσμα: μία δεκάδα αιχμαλώτων από τις τάξεις
του λόχου μας, από τους οποίους ένας της διμοιρίας μου· για αυτό το
λάθος πέρασε σήμερα το βράδυ η διμοιρία (είκοσι τέσσερις άνδρες)
από στρατοδικείο και, αλίμονο! Είμαστε έξι που θα πληρώσουμε για
όλους, δεν μπορώ να σου εξηγήσω περισσότερα, αγαπημένη μου φίλη,
υποφέρω πολύ, ο φίλος Νταρλέ θα μπορέσει να σου εξηγήσει καλύτερα,
έχω ήσυχη τη συνείδηση και υποβάλλω ολοκληρωτικά τον εαυτό μου
στη θέληση του Θεού που το θέλει να γίνει έτσι· αυτός είναι που μου
δίνει τη δύναμη να μπορώ να σου γράψω αυτές τις λέξεις, ακριβή μου
πολυαγαπημένη, που με έκανες τόσο ευτυχισμένο τον καιρό που
πέρασα κοντά σου, και τον οποίον ήλπιζα τόσο πολύ να ξαναβρώ. […]
Σου επιστρέφω τον λόγο που μου έδωσες, να με αγαπάς για πάντα και
να μην αγαπήσεις άλλον εκτός από εμένα, είσαι νέα ακόμη, ξανακάνε
μιαν άλλη οικογένεια· εάν βρεις έναν σύζυγο άξιο για εσένα, που ασκεί
ενεργά τη θρησκευτική του πίστη, να τον παντρευτείς. Σε αποδεσμεύω
από την υπόσχεση που μου έδωσες· να φυλάξεις μια όμορφη ανάμνηση
από εμένα και να μην με ξεχνάς στις προσευχές σου, να φροντίσεις να
μνημονεύεται στις λειτουργίες το όνομά μου, όπως εσύ νομίζεις, και να
προσεύχεσαι πολύ για εμένα, αφήνομαι στο έλεος του Θεού και βάζω
τον εαυτό μου υπό την προστασία της Αγίας Παρθένου, της οποίας ζητώ
την βοήθεια, της Νοτρ Νταμ [= Παναγία] του όρους Καρμέλ, της οποίας
φορώ το ωμοφόριο που μου έδωσες και σου δίνω ραντεβού στον
ουρανό, όπου ελπίζω ότι ο Θεός θα μας ξαναενώσει.
Εις το επανιδείν εκεί επάνω, αγαπημένη μου σύζυγε.
Ζαν
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Ο δεκανέας Ανρί Φλος (Henry Floch) ήταν Γραμματέας του
Ειρηνοδικείου στην πόλη Μπρετέιγ (Breteuil). Ήταν, όπως και ο Ζαν
Μπλανσάρ, ένας από τους έξι αποκαλούμενους «μάρτυρες του Βινγκρέ»
(Martyrs de Vingré) που καταδικάστηκαν σε θάνατο για εγκατάλειψη
θέσης ενώπιον του εχθρού και εκτελέστηκαν διά τυφεκισμού στις 4
Δεκεμβρίου. Η μνήμη και η τιμή τους αποκαταστάθηκαν μετά θάνατον,
στις 29 Ιανουαρίου 1921.
Πηγή 1.2
Πολυαγαπημένη μου Λουσί,
Όταν θα λάβεις αυτό το γράμμα, θα είμαι νεκρός τυφεκισμένος. Ιδού
γιατί: Στις 27 Νοεμβρίου, γύρω στις 5 η ώρα το βράδυ, μετά από έναν
βίαιο βομβαρδισμό δύο ωρών, σε ένα χαράκωμα της πρώτης γραμμής,
και ενώ τελειώναμε τη σούπα, Γερμανοί μπήκαν μέσα στο χαράκωμα και
με έπιασαν αιχμάλωτο μαζί με δύο άλλους συντρόφους. Επωφελήθηκα
από μια στιγμή στριμώγματος για να ξεφύγω από τα χέρια των Γερμανών.
Ακολούθησα τους συντρόφους μου και, έπειτα, κατηγορήθηκα ότι
εγκατέλειψα τη θέση μου παρουσία του εχθρού.
Είκοσι τέσσερα άτομα περάσαμε χθες το βράδυ από στρατοδικείο. Έξι
καταδικάστηκαν σε θάνατο, ένας εκ των οποίων είμαι εγώ. Δεν είμαι
περισσότερο ένοχος από τους άλλους, αλλά χρειάζεται ένα παράδειγμα.
Θα λάβεις το πορτοφόλι μου και ό,τι υπάρχει μέσα σε αυτό.
Σου απευθύνω το τελευταίο μου αντίο βιαστικά, με δάκρυα στα μάτια, με
την ψυχή μου να πονά. Σου ζητώ γονυπετής ταπεινά συγνώμη για όλον
τον πόνο που θα σου προκαλέσω και για τη δύσκολη θέση στην οποία θα
σε φέρω…
Μικρή μου Λουσί, ακόμη μια φορά, συγνώμη.
Θα εξομολογηθώ σε λιγάκι, και ελπίζω να σε ξαναδώ σε έναν καλύτερο
κόσμο.
Πεθαίνω αθώος για το έγκλημα της εγκατάλειψης της θέσης για το οποίο
με κατηγόρησαν. Εάν, αντί να διαφύγω από τους Γερμανούς, είχα
παραμείνει αιχμάλωτος, θα ήμουν ακόμη ζωντανός. Είναι η μοίρα.
Η τελευταία μου σκέψη, για σένα, μέχρι το τέλος.
Ανρί Φλος
Επιστολή του Ανρί Μπλανσάρ στη Λουσί, πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου 1914
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Πηγή 1.3

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΕΣΑΝ ΕΝΔΟΞΑ
ο δεκανέας ΦΛΟΣ
οι στρατιώτες ΜΠΛΑΝΣΑΡ, ΝΤΙΡΑΝΤΕΤ, ΓΚΑΙ, ΠΕΤΕΛΕΤ και ΚΙΝΟ
του 298ου Συντάγματος Πεζικού
ΤΥΦΕΚΙΣΘΕΝΤΕΣ
ΤΗΝ 4η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1914
ΑΦΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΣΤΗΘΗΚΕ Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΗΜΩΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ [ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ]
ΣΤΙΣ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1921
ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΤΟΥ 298ού Συντάγματος Πεζικού
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΩΝ ΤΟΥΣ
ΠΟΥ ΠΕΘΑΝΑΝ ΑΘΩΟΙ ΘΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ
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Πηγή 1.4

Πηγή 1.5

Η τελετή αποκατάστασης των 6 Τυφεκισθέντων στις 5 Απριλίου 1925
στο Βινγκρέ. Εγκαίνια Μνημείου στον τόπο εκτέλεσης. Παρόντες ήταν και
παλιοί συμπολεμιστές των τυφεκισθέντων, του 298 ου Συντάγματος
Πεζικού, και μέλη των οικογενειών τους.2
2

http://soissonnais14-18.net/articles.php?lng=fr&pg=2327&mnu_modecol=W
(τελευταία πρόσβαση 26.10.2020)
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Φύλλο Εργασίας 1: Ερωτήσεις – Δραστηριότητες
1. Δώστε στην ομάδα σας ένα όνομα.
2. Να καταγράψετε: α) τα γεγονότα με χρονολογική σειρά β) τα αίτια
της εκτέλεσης και γ) τα συναισθήματά τους, όπως τα περιγράφουν ο
Μπλανσάρ και ο Φλος στις επιστολές τους.
Γεγονότα/χρονολογικά

Αίτια

Συναισθήματα Μπλανσάρ
και Φλος

3. Είστε η σύζυγος του Μπλανσάρ και αποφασίζετε να γράψετε μία
επιστολή στην Πολιτεία για να ζητήσετε αποκατάσταση για τον
σύζυγό σας. Συνοπτικά αναφέρετε τι θα γράφατε.
4. Συμμετέχετε στην τελετή της αποκατάστασης των τυφεκισθέντων
του Βινγκρέ (μαζί με συγγενείς και συμπολεμιστές). Δημιουργήστε
μια παγωμένη εικόνα· εκφράστε με μια λέξη τις σκέψεις και τα
συναισθήματά σας εκείνη τη μέρα.
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2
Οι περιπτώσεις των δεκανέων του Σουαίν

«Για παραδειγματισμό…»: Οι τέσσερις δεκανείς του Σουαίν και το αίτημα
για δικαίωση.
O Παύλος Μαρκίδης, Κύπριος εθελοντής στο γαλλικό στρατό, παραθέτει
στο βιβλίο του μια μαρτυρία που απέκτησε από ειρηνιστές σχετικά με
την ιστορία των τεσσάρων δεκανέων του 336ου Συντάγματος Πεζικού, οι
οποίοι καταδικάστηκαν σε θάνατο προς παραδειγματισμό και
εκτελέστηκαν στο Σουαίν, στις 17 Μαρτίου 1915. Πρόκειται για την
επιστολή του Λουί Λοράν, υποδηματοποιού στην Γκρανβίλ (Granville), η
οποία γράφτηκε μεταξύ Νοεμβρίου 1924 και Μαρτίου 1925 και
δημοσιεύτηκε σε τοπική εφημερίδα – ο ίδιος ο Λοράν υπήρξε δεκανέας
του 336ου Συντάγματος Πεζικού και είχε επίσης καταδικαστεί σε θάνατο
από το ίδιο στρατοδικείο, όμως η ποινή του δεν εκτελέστηκε. Λίγα χρόνια
αργότερα, η συγκεκριμένη επιστολή στάλθηκε σε ένα από τα μέλη της
επιτροπής αποκατάστασης αυτών των δεκανέων. Κατά τον Μαρκίδη το
δράμα αυτό των δεκανέων του Σουαίν «αποδεικνύει το βαθμό της
ανησυχίας και της τρέλας στην οποία βρίσκονταν τότε οι αρχηγοί του
γαλλικού στρατού».3 Ένα απόσπασμα από αυτήν την επιστολή
διαβάζουμε παρακάτω:

3

Paul Markidès, 14-18. Les Sacrifiés, Pantin: Temps des Cerises 2009, σ. 30-32.
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Πηγή 1.6
Αγαπημένε μου φίλε,
Μου ζητάς κάποιες εξηγήσεις στο θέμα των μαρτύρων του Σουαίν.
Πιστεύω ότι δε θα μπορούσες να απευθυνθείς σε καταλληλότερο
πρόσωπο, γιατί κι εγώ επίσης, έπρεπε να περάσω μπροστά από τον
πάσσαλο της εκτέλεσης, όπου οδηγούνται μόνο οι εγκληματίες. Δε μιλώ
για προδότες της Πατρίδας, γιατί τέτοιοι δεν υπήρχαν στα χαρακώματα.
Αλλά εμείς οι δύστυχοι στις καρδιές μας είχαμε να θυσιαστούμε, αν
έπρεπε, για να ελευθερώσουμε εδάφη μας από το γερμανικό ζυγό και να
γυρίσουμε στη συνέχεια στα σπίτια μας, αν η τύχη μας ευνοούσε. Το
έγκλημα του Σουαίν, που έγινε στη Σουίπ [χωριό στη βορειοανατολική
Γαλλία], έλαβε χώρα υπό τις ακόλουθες συνθήκες: Στις 9 Μαρτίου 1915,
ο 21ος λόχος του 336ου Συντάγματος Πεζικού έπρεπε να επιτεθεί γύρω
στις 5 μμ. […] Περιμένοντας την εντολή της επίθεσης, είχαμε ξαφνικά 32
άντρες εκτός μάχης, από τους οποίους οι πέντε είχαν χτυπηθεί θανάσιμα.
Καθώς η διαταγή για επίθεση δεν είχε έρθει, σηκωθήκαμε να πάμε να
ξεκουραστούμε σε αυτό που ονομάζαμε «χαράδρα».
H επίθεση θα γινόταν την επομένη, την ίδια ώρα, αλλά την ενδεδειγμένη
ώρα πάλι δε λάβαμε διαταγή. Άρα δεν μπορούσαμε να βγούμε. Σε ποιον
έπεφτε το βάρος του σφάλματος; Όχι στους στρατιώτες, ούτε στους
δεκανείς. Δεν ήταν αυτοί οι δύστυχοι που λαμβάνοντας πέντε πεντάρες
την ημέρα, μπορούσαν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για ένα λόχο. Ο τομέας
από όπου έπρεπε να έρθει η εντολή υπήρξε προνομιούχος. Διότι μέσα σε
αυτόν τον τομέα υπήρχε ένα είδωλο που δεν έπρεπε να το αγγίξει κανείς.
Αυτό το είδωλο είχε δυο γαλόνια από χρυσάφι και για να σώσουν αυτόν
το «γαλονά» πείστηκαν οι υψηλά ιστάμενοι των αξιωματικών ότι οι
δεκανείς θα υπέμεναν τις συνέπειες και θα τουφεκίζονταν για
παραδειγματισμό. Να τουφεκίσουν τον Λεσά, που μόλις την προηγούμενη
μέρα είχε έρθει ως εθελοντής πυροβολητής, για μια επίθεση για την
οποία δεν έλαβε ποτέ διαταγή! Να τουφεκίσουν τον Μοπά, τον Ζιράρ, τον
Λεφουλόν: όμως σε αυτές τις συνθήκες θα έπρεπε να τουφεκιστεί όλος ο
λόχος, συμπεριλαμβανομένων των αξιωματικών και υπαξιωματικών.
Πρόκειται για ένα μεγάλο έγκλημα, διότι αυτοί οι τέσσερις δεκανείς ήταν
ήρωες, όπως όλοι οι Γάλλοι. Παρακαλώ να δημοσιεύσεις το γράμμα μου,
εάν συμφωνείς, και να μας δώσεις την ελπίδα πως η αποκατάσταση
αυτών των γενναίων συντρόφων θα λάβει χώρα το συντομότερο.
Απόσπασμα από επιστολή του Λουί Λοράν, μεταξύ Νοεμβρίου 1924-Μαρτίου 1925
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Πηγή 1.7

Πηγή 1.8

Η αποκατάσταση της μνήμης. Αυτοί οι
δεκανείς αποκαταστάθηκαν χάρη στις
ενέργειες των οικογενειών τους και
κυρίως χάρη σε αυτές της συζύγου του
δεκανέα Τεοφίλ Μοπά και επιτροπών που
συστάθηκαν για να απαιτήσουν μια
τέτοια αποκατάσταση.4
Πηγή 1.9
Η Μπλανς Μοπά (Blanche
Maupas), δασκάλα, για 19
χρόνια έκανε τα πάντα για την
αποκατάσταση των δεκανέων.
Παρά την υποστήριξη της
Ένωσης για τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα,
έλαβε
τρεις
αρνητικές απαντήσεις. Τελικά,
στις 3 Μαρτίου 1934, οι
τέσσερις δεκανείς Λουί Ζιράρ,
Λουσιέν Λεσά, Λουί Λεφουλόν
και
Τεοφίλ
Μοπά
αποκαταστάθηκαν
ως
«πεσόντες για την πατρίδα».5
4

http://clioweb.free.fr/dossiers/14-18/souain.htm
http://inspirationalwomenofww1.blogspot.com/2014/10/blanche-maupas-1883-1962france-maupas.html
5
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Πηγή 1.10
ΣΟΥΑΙΝ
ΣΤΟΥΣ
ΔΕΚΑΝΕΙΣ
ΜΟΠΑ,
ΛΕΣΑ, ΖΙΡΑΡ,
ΛΕΦΟΥΛΟΝ
17 ΜΑΡΤΙΟΥ
1915

Ένα μνημείο για τους τυφεκισθέντες δεκανείς αναγέρθηκε στο Σαρτιγί
στη Νορμανδία το 1925. Εκεί ενταφιάστηκε για δεύτερη φορά και ο
Τεοφίλ Μοπά. Από το δράμα των δεκανέων του Σουαίν εμπνεύστηκε ο
Χάμφρεϊ Κομπ το μυθιστόρημά του «Μονοπάτια της Δόξας» (1935), στο
οποίο βασίστηκε και η ταινία του Στάνλεϊ Κιούμπρικ «Σταυροί στο
Μέτωπο» (1957).
Φύλλο Εργασίας 2: Ερωτήσεις – Δραστηριότητες
1. Δώστε στην ομάδα σας ένα όνομα
2. Περιγράψτε
τα
γεγονότα
του
Σουαίν
στους/στις
συμμαθητές/συμμαθήτριές σας. Ποια ήταν η αιτία του τυφεκισμού
για παραδειγματισμό των τεσσάρων δεκανέων;
3. Είστε συγγενής ενός από τους τρεις άλλους δεκανείς που
τουφεκίστηκαν στο Σουαίν. Θα συμπαραστεκόσασταν στον αγώνα της
χήρας Μοπά; Αν ναι, με ποιους τρόπους; Αν όχι, γιατί;
4. Είστε συγγενείς των δεκανέων του Σουαίν. Είστε ικανοποιημένοι με
το μνημείο και την επιγραφή; Γιατί;
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3
Η περίπτωση του Μαρκίδη
και των Ελλήνων εθελοντών
Στο παρακάτω απόσπασμα ο Παύλος Μαρκίδης, γιος του Μαρκίδη,
Κύπριου εθελοντή στη γαλλική Λεγεώνα των Ξένων μιλάει για το πατέρα
του.
Πηγή 1.11
Ο πατέρας μου γεννήθηκε στη Λεμεσό στις 9 Νοεμβρίου 1870, στο νησί
της Κύπρου. Ήταν το πέμπτο παιδί από τα επτά μιας οικογένειας με πέντε
αγόρια και δύο κορίτσια. […] Επειδή ο παππούς μου δεν μπορούσε να τον
βοηθήσει να βρει δουλειά στην οικογενειακή επιχείρηση, ο πατέρας μου
έφυγε μετά από μια έντονη σύγκρουση με τον παππού μου, μαζί με έναν
φίλο του (τον αρραβωνιαστικό της αδελφής του), προκειμένου να πάνε
στην Αθήνα να ενταχθούν στον αγγλικό στρατό για να υπερασπιστούν την
Ελευθερία, αφού ούτε ο ένας, ούτε ο άλλος είχαν δουλειά. Αυτό έγινε τον
Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο του 1914. Όμως δεν βρήκαν τον αγγλικό
στρατό στην Αθήνα και πήγαν στη Μασσαλία όπου τους είπαν ότι ούτε
εκεί υπήρχε αγγλικός στρατός, αλλά κάτι καλύτερο: «Η Γαλλική Λεγεώνα
των Ξένων». Έτσι, σε 15 μέρες βρέθηκαν [να πολεμούν] στα σύνορα στην
πλευρά του Βερντέν.
Πολ Μαρκίντες, 14-18. Οι «θυσιασθέντες». Αυτοί που εκτελέστηκαν
6
από το γαλλικό στρατό, έτος 2009

Στα παρακάτω αποσπάσματα (Πηγές 3.2, 3.3 και 3.4) αφηγείται ο ίδιος
ο Μαρκίδης, εθελοντής στη γαλλική Λεγεώνα των Ξένων.
Πηγή 1.12
Σε κάθε περίπτωση μας συμπεριφέρονταν σαν να είμαστε ζώα. Χωρίς
καμία πληροφόρηση από τους αρχηγούς μας, πάντα υποχρεωμένοι να
υπακούμε χωρίς να ξέρουμε γιατί θα έπρεπε να προετοιμαστούμε για την
επίθεση που δεν ήταν άλλο στο βάθος παρά ένα σφαγείο […] Δεν
γνωρίζαμε ούτε που βρισκόμασταν ακριβώς, πανευτυχής όποιος θα
μπορούσε να το πει. Σπάνιοι οι αρχηγοί που έδιναν σχετικές εξηγήσεις.
Πολ Μαρκίντες, 14-18. Οι «θυσιασθέντες». Αυτοί που εκτελέστηκαν
7
από το γαλλικό στρατό, έτος 2009
6

Paul Markidès, 14-18. Les Sacrifiés, massacrés par l’armée française, , Pantin: Le Temps
des Cerises 2009, σ. 11-12.
7
Paul Markidès, ό.π., σ. 21.
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Πηγή 1.13
Το δικό μας χαράκωμα βρισκόταν 50 μέτρα από το αντίστοιχο
γερμανικό, απέναντι από το δικό μας. Ανάμεσα υπήρχε ένα σημείο με
νερό. Πήγαιναν εκεί και οι Γερμανοί κι εμείς. Στην αρχή, μας
επιτηρούσαν και πηγαίναμε όταν οι Γερμανοί δεν ήταν εκεί. Το ίδιο
έκαναν κι εκείνοι με μας. Αργότερα, μια μέρα, Αλσατοί από τη δική μας
παρέα ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο με Γερμανούς και άρχισαν να
μιλάνε. Στη συνέχεια οι Γερμανοί άρχισαν να έρχονται χωρίς να δίνουν
σημασία στην παρουσία μας. Κι εμείς το ίδιο. Και αρχίσαμε να
ανταλλάσσουμε ψωμί, τυρί, σαλάμι και κρασί. Μετά αρχίσαμε να
κολατσίζουμε μαζί, να δείχνουμε καθένας φωτογραφίες των δικών
μας, να ακούμε μαζί αυτούς που έπαιζαν φυσαρμόνικα είτε ήταν
Γερμανοί είτε Γάλλοι και να τραγουδάμε τραγούδια μερικές φορές και
μαζί. Ανακαλύψαμε ότι και οι γερμανοί στρατιώτες ήταν άνθρωποι σαν
κι εμάς. Αλλά, όταν λάβαμε την εντολή να επιτεθούμε στους
Γερμανούς, δεν ήταν το ίδιο. Όλη η ομάδα αρνήθηκε να τραβήξει όπλο.
Έτσι, δεν άργησε να συμβεί, η διοίκηση μας έβαλε σε καμιόνια
σκεπασμένα με μουσαμά και μας πήγε πολύ κοντά. Μόλις κατεβήκαμε
από τα καμιόνια, οι αξιωματικοί μας έβαλαν σε σειρά ανά δύο, ώστε
να κοιταζόμαστε κατά πρόσωπο και να οπισθοχωρήσουμε δύο βήματα.
Στη συνέχεια μια ομάδα ανώτερων αξιωματικών πέρασε ανάμεσα στις
δύο γραμμές και ο ένας από τους δύο μας μετρούσε ανά δέκα και
πυροβολούσε κάθε φορά το δέκατο με δύο πυροβολισμούς. Ο φίλος
μου που ήρθε μαζί μου από την Κύπρο πέθανε εκείνη τη στιγμή.
Πολ Μαρκίντες, 14-18. Οι «θυσιασθέντες». Αυτοί που εκτελέστηκαν
8
από το γαλλικό στρατό, έτος 2009

Πηγή 1.14
Ήμασταν σχεδόν όλοι σα χαμένοι, κάποιοι όπως εγώ περισσότερο από
άλλους. Είχα χάσει ένα φίλο που θεωρούσα αδελφό. Ήταν το στήριγμά
μου σε αυτή την τρελή περιπέτεια του πολέμου που είχαμε ριχτεί,
εκείνος και εγώ. Έσκυψα το κεφάλι για να μη δει κανένας αξιωματικός
τα δάκρυά μου. Δεν ήμουν ο μόνος. Άλλοι, στο τέλος των δύο σειρών
έκαναν περισσότερα: Ρίχτηκαν πάνω σε κάποιους ανώτερους
αξιωματικούς. Τους σκότωσαν επιτόπου. Ήταν αυτό οι
«αποδεκατισμοί» και ήμασταν στην Λεγεώνα των Ξένων, όπου κανείς
δε σου χαριζόταν. Αυτό ήταν που ο Πεταίν ονόμαζε «εξιλαστήριες
8

Paul Markidès, ό.π., σ. 21.
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τελετές». Στη συνέχεια μας ξανανέβασαν στα καμιόνια και μας
οδήγησαν στα χαρακώματα για να ξαναπάρουμε τις θέσεις μας.
Πολ Μαρκίντες, 14-18. Οι «θυσιασθέντες». Αυτοί που εκτελέστηκαν
9
από το γαλλικό στρατό, έτος 2009

Πηγή 1.15
Την άλλη μέρα το πρωί, πριν μας στείλουν στην επίθεση, οι αξιωματικοί
μας μάς ζήτησαν να βάλουμε στη θέση κάθε ξιφολόγχης πιρούνια των
οποίων τα δόντια έπρεπε να έχουν καθένα κατεύθυνση αντίθετη από το
διπλανό του. Μας εξήγησαν ότι θα έπρεπε να πιέζουμε αυτά τα πιρούνια
στην κοιλιά των αντιπάλων περιστρέφοντάς τα με το όπλο, ώστε να
σκοτώνουμε έτσι τον εχθρό.
Για μένα, το να πρέπει να σκοτώσω με τέτοιον τρόπο ένα νεαρό Γερμανό
για να μη με σκοτώσει, υπήρξε και παραμένει ένα δράμα μέχρι σήμερα
και πιστεύω ότι θα παραμείνει ως το τέλος της ζωής μου. Θέλω να πω, το
γεμάτο φρίκη και πόνο πρόσωπο του νεαρού Γερμανού απέναντί μου.
Αυτή η φρικιαστική πράξη με έκανε να λάβω μια οριστική απόφαση:
νεκρός για νεκρός, είπα μέσα μου ότι σε μια από τις επόμενες επιθέσεις
θα σκοτωνόμουν αμέσως, εξαιτίας των πληγωμένων ματιών μου που
έκλαιγαν ασταμάτητα και συχνά με εμπόδιζαν να δω τι συνέβαινε γύρω
μου, και αποφάσισα να τραυματιστώ. Σε αυτή την περίπτωση, θα
μπορούσαν να με εκτελέσουν λόγω άρνησης να πολεμήσω τον εχθρό,
αλλά, αντιθέτως, είχα μια ευκαιρία να επιβιώσω, αν δεν με ανακάλυπταν
οι αξιωματικοί. Αυτό κι έγινε. Στη συνέχεια μεταφέρθηκα στα μετόπισθεν,
μετά στο νοσοκομείο Γκρανζ Μπλανς στη Λυών, όπου φρόντισαν το
τραύμα μου και μπόρεσα να ξαναλειτουργήσω το χέρι μου, ως
αποτέλεσμα ποιοτικής φροντίδας και καθημερινών ασκήσεων.
Πολ Μαρκίντες, 14-18. Οι «θυσιασθέντες». Αυτοί που εκτελέστηκαν
10
από το γαλλικό στρατό, έτος 2009
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Απόσπασμα από άρθρο της Έλλης Λεμονίδου για τους Έλληνες
εθελοντές στο γαλλικό στρατό στη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
Πηγή 1.16
[…] Στο μεταξύ, καινούργιοι εθελοντές που είχαν φτάσει στο
στρατόπεδο της Βαλμπόν, σχημάτισαν ένα τάγμα υπό τον Ρομιέ. […]
Στις 16 Ιουνίου παρατάχθηκαν για να επιτεθούν στην πλευρά 119 στο
Καρασί, υπό τις διαταγές του διοικητή Ογιέ. Κατά τη διάρκεια αυτής
της μάχης και μετά από την έκρηξη μιας οβίδας, ορισμένοι Έλληνες
βιάστηκαν να πάνε στα μετόπισθεν, προκαλώντας έτσι μεγάλη
αναταραχή μεταξύ των λεγεωνάριων του συντάγματος. Χρειάστηκε η
επέμβαση αρκετών αξιωματικών για να ανακτήσουν οι στρατιώτες τις
θέσεις τους. Ο στρατηγός διοικητής του συντάγματος αποφάσισε την
ανάκληση του Τάγματος C για να εκπαιδευτεί και να αναδιοργανωθεί.
Τέσσερις μέρες αργότερα, στις 20 Ιουνίου του 1915, οι ίδιοι
στρατιώτες επαναστάτησαν εκ νέου με την ευκαιρία της αναχώρησης
των δημοφιλών λοχαγών Μπουλανζέ και Μανδηλάρη, που στάλθηκαν
στο Παρίσι, σε ειδική αποστολή. Αυτή η στάση μαλάκωσε και πάλι
χάρη στην επέμβαση των γάλλων αξιωματικών. Εντούτοις, στις 21
Ιουνίου αποφασίστηκε η απόσυρση του Τάγματος C και οι Έλληνες
εγκατέλειψαν το Σελέρ, για να πάνε να στρατοπεδεύσουν στο Ερλέν λε
Σεκ· όμως ο απόηχος της δράσης τους σημάδεψε για καιρό το ηθικό
των υπόλοιπων λεγεωνάριων του συντάγματος, δημιουργώντας έτσι
ένα σοβαρό πρόβλημα στους υπεύθυνους αξιωματικούς.
Στις 22 Ιουνίου ωστόσο, μία ημέρα δηλαδή μετά την αναχώρησή τους
για το Ερλέν λε Σεκ, ο στρατηγός ντ’ Ολίν, διοικητής της 2 ης Ταξιαρχίας,
έγραψε στο γενικό διοικητή του 33 ου Σώματος Στρατού ότι το Τάγμα C
μεταφέρθηκε στα μετόπισθεν για αναδιοργάνωση, έχοντας
προηγουμένως υποστεί, στις 16 Ιουνίου, την απώλεια 600 περίπου
ανδρών λόγω θανάτου η τραυματισμού, από τους οποίους οι 308
φέρονται ως νεκροί ή αγνοούμενοι. Επιπλέον, το «Ημερολόγιο πορείας
και επιχειρήσεων» διευκρινίζει πως αυτός ο αριθμός των 308 ανδρών
αντιστοιχεί σε 45 νεκρούς και 263 αγνοούμενους. Σε αυτά τα στοιχεία
στηρίζεται ο ιστορικός Ζιλ Μανσερόν για να διατυπώσει την άποψη
πως η απώλεια 308 ατόμων, και ιδιαίτερα ο αριθμός των 263
αγνοούμενων μέσα σε μία ημέρα και για ένα τάγμα με άνδρες των
οποίων η συμπεριφορά κρίθηκε ανεπαρκής στο πεδίο της μάχης,
αφήνει να εννοηθεί πως κάποιοι από αυτούς τους αγνοούμενους –
μεταξύ των οποίων ήταν πολυάριθμοι οι Έλληνες– υπήρξαν θύματα
μιας μαζικής εκτέλεσης με συνοπτικές διαδικασίες και χωρίς
προηγουμένως να έχουν περάσει από στρατοδικείο. Η εκτέλεση αυτή
[79]

πιθανώς έλαβε χώρα στις 22 Ιουνίου και στα περίχωρα του Ερλέν λε
Σεκ, μακριά από τα βλέμματα ενδεχόμενων μαρτύρων. […]
Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το αν έτσι πράγματι συνέβησαν
τα γεγονότα και αν τον Ιούνιο του 1915 οι Έλληνες εθελοντές υπήρξαν
θύματα μιας τέτοιας μαζικής εκτέλεσης. Γνωρίζουμε όμως πως
αυθαίρετες εκτελέσεις έγιναν πολλές κατά τη διάρκεια του πολέμου
στο Δυτικό μέτωπο και πως, επίσης, τα πλέον «εύκολα» και
«συνηθισμένα» θύματά τους υπήρξαν οι εθελοντές που είχαν ενταχθεί
στη Λεγεώνα των Ξένων, άνδρες δηλαδή που είχαν έρθει από χώρες
της κεντρικής και της ανατολικής Ευρώπης (Ρώσοι, Πολωνοί, Ρουμάνοι,
Αρμένιοι, Οθωμανοί υπήκοοι, Εβραίοι της κεντρικής Ευρώπης), καθώς
και όσοι είχαν φτάσει από τις γαλλικές αποικίες για να καταταγούν
στον γαλλικό στρατό.
Έλλη Λεμονίδου, «Έλληνες εθελοντές στη Γαλλία
11
κατά τη διάρκεια του Α Παγκοσμίου Πολέμου» [υπό έκδοση]

Φύλλο Εργασίας 3: Ερωτήσεις – Δραστηριότητες
1. Δώστε στην ομάδα σας ένα όνομα
2. Γιατί ο Μαρκίδης και ο φίλος του κατατάχθηκαν στη γαλλική Λεγεώνα
των Ξένων; Πότε και πώς σκοτώθηκε ο φίλος του Μαρκίδη;
3. Τι συμπεράσματα βγάζετε από την περίπτωση του φίλου του
Μαρκίδη και των δεκάδων Ελλήνων εθελοντών της Λεγεώνας των
Ξένων που χάθηκαν στις 22 Ιουνίου 1915;
4. Υποθέσετε πως είστε ο Μαρκίδης. Πώς θα αντιδρούσατε μετά το
θάνατο του φίλους σας;
5. Ποια θα θέλατε να είναι η επιγραφή σε ένα μνημείο αφιερωμένο
στους τυφεκισθέντες εθελοντές της γαλλικής Λεγεώνας των Ξένων;
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4
Η περίπτωση ενός χασάπη, ενός μεθυσμένου
και μιας ομάδας στρατιωτών
O Σιμόν Κριφ ήταν ένας χασάπης από την Τυνησία που στρατεύθηκε με
την ελπίδα ότι αναμφίβολα θα λάμβανε έτσι την γαλλική υπηκοότητα.
Συμμετείχε στην εκστρατεία στα Ανατολικά στα 1915 και μετά λιποτακτεί
για πρώτη φορά τον Ιούλιο του 1916 –η ποινή του αναβλήθηκε, γιατί
υπήρχαν ελαφρυντικά– και εκ νέου τον Σεπτέμβρη του 1916. Ο ίδιος
εξηγεί τη στάση του ως εξής:
Πηγή 1.17
Λιποτάκτησα επίτηδες, για να μπορέσω να δώσω εξηγήσεις στους
ανωτέρους μου αξιωματικούς. Είμαι Εβραίος, κατατάχθηκα εθελοντικά
κατά τη διάρκεια του πολέμου και μου υποσχέθηκαν την γαλλική
υπηκοότητα. Υπέβαλα ένα αίτημα στον στρατηγό του 4ου Συντάγματος
των ζουάβων [= στρατιωτικές μονάδες του γαλλικού στρατού από
ντόπιους των γαλλικών αποικιών της Βόρειας Αφρικής], ζητώντας την
πολιτογράφησή μου, αίτημα που απορρίφθηκε, παρά την υπόσχεση που
μου είχε δοθεί. Συνεπώς, λιποτάκτησα, με στόχο να πετύχω η περίπτωσή
μου εξεταστεί από ανώτερους αξιωματικούς.
Νικολά Όφενστατ, Οι τυφεκισθέντες στο Μεγάλο Πόλεμο
12
και η συλλογική μνήμη (1914-2009), έτος 2009

Η στρατιωτική δικαιοσύνη δε φάνηκε να πείθεται με τις εξηγήσεις του
Κριφ, του δόθηκε ωστόσο η ευκαιρία να «εξαγοράσει το λάθος του», με
νέα ένταξη στο τάγμα του. Αυτός όμως εγκαταλείπει ξανά τη θέση του
στο Βερντέν, το Δεκέμβριο του 1916, παραβιάζοντας τις εντολές που είχε.
Και, παρόλο που δεν αποδείχτηκε η ενοχή του, ο Κριφ τουφεκίστηκε στις
14 Φεβρουαρίου 1917 στο Παβάν «προς παραδειγματισμό».
Ο Ζοζέφ Ντοφέν ήταν Γάλλος αγρότης που κατηγορήθηκε για
ανταρσία και εκτελέστηκε στις 8 Ιουνίου 1917. Στο επεισόδιο που
στάθηκε αιτία για την εκτέλεσή του και το οποίο έλαβε χώρα στην
περιοχή Μπεβάρντ, στο νομό του Αιν, στη βορειοανατολική Γαλλία,
αναφέρεται ο Μαρκίδης, ένας Κύπριος εθελοντής στη γαλλική Λεγεώνα
των Ξένων.
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Nicolas Offenstadt, Les fusillés de la Grande Guerre et la mémoire collective (19142009), Odile Jacob, Paris 2009, σ. 18-19.
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Πηγή 1.18
Αυτό συνέβη διότι βγήκε έξω από το στρατώνα για να πάει να πιει με
φίλους και στη συνέχεια, φεύγοντας πολύ μεθυσμένος από το καφενείο,
άρχισε να τραγουδάει χωρίς σταματημό –υπάρχουν μάρτυρες που
καταθέτουν σχετικά– «έχω δυο μεγάλα βόδια στο στάβλο μου». Χωρικός
ήταν εξάλλου, τι πιο φυσικό; Μετά ξαναγύρισε με φίλους συνεχίζοντας να
ουρλιάζει και να κάνει φασαρία. Τότε, τον συνέλαβε μια περίπολος και
τον φυλάκισε μαζί με τους άντρες που οι αξιωματικοί υποψιάζονταν ως
αρχηγούς της ανταρσίας. Αφού τον πήραν μαζί μ΄ έναν άλλον από τους
συγκρατουμένους του, ίσως ακριβώς επειδή τραγουδούσε (όχι
αντιπολεμικά ή επαναστατικά τραγούδια) και φώναζε δυνατά υπό την
επήρεια του αλκοόλ, καταδικάστηκε και εκτελέστηκε «δια τυφεκισμού».
Παρόλα αυτά, όλοι λένε ότι ο Ζοζέφ Ντοφέν ήταν ένας χωρικός ήσυχος,
πειθαρχημένος, με θάρρος στη μάχη, με ελάχιστη μόρφωση και χρυσή
καρδιά, που είχε καλές σχέσεις με όλον τον κόσμο. Αυτός ο άνθρωπος
ωστόσο δεν αποκαταστάθηκε ως «πεσών για την Γαλλία», όπως άλλοι
που τουφεκίστηκαν στη διάρκεια του πολέμου.
Πολ Μαρκίντες, 14-18. Οι «θυσιασθέντες». Αυτοί που εκτελέστηκαν
13
από το γαλλικό στρατό, έτος 2009

Το περιστατικό με το στρατιώτη Ζοζέφ Ντοφέν συνέβη όταν σε μια
άλλη περιοχή στο νομό της Αιν, στο Σεμέν ντε Νταμ, έλαβε χώρα μια
ανταρσία των στρατιωτών. Σε αυτή την ανταρσία αναφέρεται το
παρακάτω απόσπασμα από το βιβλίο του Μαρκίδη.
Πηγή 1.19
Το περιστατικό συνέπεσε με περίπτωση ανταρσίας και αντιπολεμικής
διαμαρτυρίας στην περιοχή Σεμέν ντε Νταμ, όπου έλαβαν χώρα φρικτές,
ακατονόμαστες σφαγές λόγω της ανικανότητας των στρατιωτικών
αρχηγών. Οι στρατιώτες έμειναν εκεί οκτώ μήνες χωρίς άδειες, χωρίς
ρεπό, κακοντυμένοι, πεθαίνοντας από πείνα και ανέχεια. Φυσικά σε αυτή
την αθλιότητα δεν είχαν καμία διάθεση να τραγουδήσουν ηρωικά
εμβατήρια. Οι άντρες εξεγέρθηκαν: «Εξάλλου, έλεγαν, δεν θέλαμε εμείς
αυτόν τον πόλεμο και δεν ήρθαμε εδώ από μόνοι μας, μας ανάγκασαν».
Τους υποσχέθηκαν όσα ζητούσαν: άδειες, ψωμί, ειρήνη […] μια μέρα.
Εκείνοι αφελώς τους πίστεψαν. Έτσι, όταν οι επικεφαλής θεώρησαν ότι
τους είχαν στο χέρι τουφέκισαν κάποιους αδιακρίτως για να μάθουν
13

Paul Markidès, 14-18. Les Sacrifiés, massacrés par l’armée française, , Pantin: Le Temps
des Cerises 2009, σ. 36.
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στους άλλους να ζουν.
Πολ Μαρκίντες, 14-18. «θυσιασθέντες». Αυτοί που εκτελέστηκαν
14
από το γαλλικό στρατό, έτος 2009

Προκήρυξη των στρατιωτών του 10ου συντάγματος Πεζικού το έτος
1917.
Πηγή 1.20
Σύντροφοι, θυμηθείτε το Κραόν, το Βερντέν, το Σομ, όπου τα αδέλφια μας
άφησαν τα κόκαλά τους. Σύντροφοι στα όπλα! Σύντροφοι, στο όνομα
όλων των στρατιωτών που έχουν ήδη υπογράψει για να πετύχουν την
κατάπαυση των εχθροπραξιών στα τέλη του Ιουλίου, σας παρακαλούμε
να ενωθείτε μαζί μας για να πετύχουμε αυτό το αποτέλεσμα και να
θέσουμε τέρμα σ' αυτή τη σφαγή, σ' αυτό τον πόλεμο που σαν πρώτο του
στόχο έχει να ενισχύσει τον καπιταλισμό και να αφανίσει την εργατική
τάξη. Θα κρατήσουμε τα χαρακώματα για να μην περάσει ο εχθρός, μέχρι
τον Ιούλιο. Αν περάσει άκαρπα αυτό το χρονικό όριο, θα πετάξουμε τα
όπλα.
Γκι Παντροσινί, Οι ανταρσίες του 1917, έτος 1967

15

Φύλλο Εργασίας 4: Ερωτήσεις – Δραστηριότητες
1. Δώστε στην ομάδα σας ένα όνομα.
2. Τι συνέβη στις περιπτώσεις του χασάπη και του μεθυσμένου;.
Περιγράψτε με συντομία τα γεγονότα.
3. Ποια/ποιες ήταν η αιτία/οι αιτίες της εκτέλεσης του χασάπη και του
μεθυσμένου;
4. Αν ανήκατε στις οικογένειες κάποιου από τους παραπάνω
τυφεκισθέντες, θα διεκδικούσατε την αποκατάσταση της μνήμης του;
Με ποιον τρόπο; Μπορείτε να αξιοποιήσετε την τεχνική του
«διαδρόμου συνείδησης» από το θέατρο στην εκπαίδευση, ή να
γράψετε το σχετικό διάλογο ή μια επιστολή.

14
15

Paul Markidès, ό.π., σ. 36.
Guy Pedroncini, Les mutineries de 1917, Paris: Presses Universitaires de France 1967
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5
Κοινό για όλες τις ομάδες
Οι ομάδες συναντιούνται και παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των
εργασιών τους στην Ολομέλεια (30 λεπτά). Συζητούν μεταξύ τους και
σχολιάζουν τα θέματα, τις εργασίες, τι είδους υλικό χρησιμοποιήθηκε,
αποπειρώνται να αποτιμήσουν την αξία των πολυπρισματικών πηγών,
ποιες σκέψεις έκαναν ή κάνουν για τις έννοιες της «βιαιοποίησης», την
έκπτωση των αξιών, τη ζωή και το θάνατο στα χαρακώματα και στα
μετόπισθεν, το δίκαιο και το άδικο στον πόλεμο, πώς μπορεί να
αξιοποιηθεί ένα παράδειγμα αφανών ηρώων της Γαλλίας και του Α΄
Παγκόσμιου Πολέμου, καθώς και αθέατων όψεων της «Ιστορίας από τα
κάτω» σε άλλα διδακτικά αντικείμενα, ενότητες, εργασίες ή
προγράμματα, μέσω συσχετίσεων ή προεκτάσεων σε άλλα σημαντικά
ιστορικά γεγονότα, π.χ. τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, σε άλλες μειοψηφικές
ή ασθενείς κοινωνικές ομάδες κτλ.
Προτεινόμενες δραστηριότητες για την Ολομέλεια
1. Βρισκόσαστε όλοι και όλες μαζί στις 14 Ιουλίου του 1919, ημέρα της
εθνικής εορτής των Γάλλων, στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων στο
Παρίσι, και παρακολουθείτε την παρέλαση για την πρώτη εθνική
επέτειο μετά το τέλος του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου. Αν είχατε χάσει
κάποιον δικό σας με «σφαίρες της Πατρίδας», πώς θα νιώθατε εκείνη
την ημέρα; Δημιουργήστε ένα πανό που θα θέλατε να κρατήσετε
εκείνη την ημέρα και πιστεύετε πως θα μπορούσε να εκφράσει τα
συναισθήματά σας ή ένα μήνυμα που θα θέλατε να περάσετε.
2. Φτιάξτε μια σελίδα εφημερίδας του 1917, στην οποία θα
ανακοινώσετε ένα σημαντικό γεγονός για ένα σχολείο.
3. Φτιάξτε μια σελίδα εφημερίδας του 1919, στην οποία θα
ανακοινώσετε τη λήξη του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου.
Για τις παραπάνω δραστηριότητες, αλλά και για τη συζήτηση μπορούν να
ληφθούν υπόψη και οι παρακάτω πηγές.
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Πηγή 1.21

Καρτ ποστάλ με την παρέλαση της 14ης Ιουλίου 1919 στο Παρίσι.
Εικονίζονται οι Γάλλοι στρατηγοί Ζόφρ και Φος έφιπποι στη Λεωφόρο των
Ηλυσίων Πεδίων, μπροστά από την Αψίδα του Θριάμβου.16
Πηγή 1.22

Ελληνικό στρατιωτικό τμήμα παρελαύνει κάτω από την Αψίδα του
Θριάμβου στο Παρίσι στις 14 Ιουλίου 1919, ημέρα εθνικής εορτής των
Γάλλων, με αφορμή τους συμμαχικούς εορτασμούς για τη νίκη στον Α'
Παγκόσμιο Πόλεμο.17

16

Προέλευση Πηγής 5.1: https://tetradiogallikon.weebly.com/apipi.html (τελευταία
πρόσβαση: 20.10.2020).
17
Προέλευση Πηγής 5.2:
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL106/282/2017,6874/
(τελευταία πρόσβαση: 20.10.2020).
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Πηγή1.23

Η "Φλόγα της μνήμης" που δε σβήνει ποτέ, στο μνημείο του Αγνώστου
στρατιώτη, στην Αψίδα του Θριάμβου, στο Παρίσι. Στον τάφο
αναγράφεται: «Εδώ αναπαύεται ένας Γάλλος στρατιώτης που σκοτώθηκε
για την πατρίδα. 1914-1948».
Απόσπασμα από το μυθιστόρημα του Γάλλου συγγραφέα Γκαμπριέ
Σεβαλιέ Ο φόβος.
Πηγή 1.24
Δε γνωρίζω άλλο ψυχικό συγκλονισμό που να συγκρίνεται μ' αυτόν που
υφίσταται ο στρατιώτης που βρίσκεται στο χαράκωμα, όταν οι οβίδες
πέφτουν γύρω του. Η ασφάλεια πληρώνεται μ’ ένα φοβερό σπάσιμο των
νεύρων. Αυτό το σφυροκόπημα σε καταδιώκει και σε κρατά θαμμένο σε
μια βρωμερή γαλαρία που μπορεί να γίνει, σε λίγο, κι ο αληθινός τάφος
σου.
Γκαμπριέλ Σεβαλιέ, Ο φόβος, έτος 1930

18

18

Προέλευση Πηγής 5.4: https://www.eyploia.gr/charakwmata/ (τελευταία πρόσβαση
28.10.2020).
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Απόσπασμα από το μυθιστόρημα του Γερμανού συγγραφέα Έριχ Μαρία
Ρέμαρκ Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέτωπο, που εκδόθηκε το 1929.19
Πηγή 1.25
Χάσαμε πια κάθε αίσθημα αλληλεγγύης. Μόλις μπορούμε να
διατηρήσουμε την αυτοκυριαρχία μας, όταν η ματιά μας –ματιά
κυνηγημένου ζώου– φωτίζει τη μορφή κάποιου συνανθρώπου μας.
Είμαστε αναίσθητοι, νεκροί, που κάποια τρομερή μαγεία δίνει τη δύναμη
να τρέχουμε και να σκοτώνουμε. […] Είμαι νέος, μόλις έκλεισα τα 20· από
τη ζωή δεν ξέρω παρά μόνο την απελπισία, τον θάνατο, τον φόβο και μια
αλυσίδα από ανόητες επιπολαιότητες, πάνω από μια άβυσσο πόνων και
θλίψεων. Βλέπω λαούς να ορμούν σε άλλους λαούς, να σκοτώνουν και να
σκοτώνονται, χωρίς ούτε κι εκείνοι να ξέρουν το γιατί, υπακούοντας σ΄
αυτούς που τους στέλνουν, χωρίς συναίσθηση του κινδύνου ή της
ευθύνης τους. Βλέπω πως οι δυναμικότεροι εγκέφαλοι του κόσμου
εφευρίσκουν όπλα και λόγια για να γίνονται όλ’ αυτά μ’ έναν τρόπο
ακόμα πιο ραφιναρισμένο και να διαρκούν όσο γίνεται περισσότερο. Και
όλοι οι συνομήλικοί μου εδώ, στην αντικρινή παράταξη, σ' ολόκληρο τον
κόσμο το βλέπουν όπως εγώ. Αυτή είναι η ζωή της γενιάς μου και η δική
μας. Τι θα κάνουν άραγε οι πατεράδες μας αν μια μέρα σηκωθούμε και
παρουσιαστούμε μπροστά τους για να τους ζητήσουμε λογαριασμό; Τι
περιμένουν από μας όταν μια μέρα τελειώσει ο πόλεμος; Χρόνια
ολόκληρα σκοτώναμε μόνο. Αυτό ήταν το πρώτο μας επάγγελμα στη ζωή.
Για μας η επιστήμη της ζωής περιορίζεται στον θάνατο. Τι θα συμβεί
άραγε ύστερα; Και τι θ' απογίνουμε εμείς; [...]
Απόσπασμα από το μυθιστόρημα του Έλληνα συγγραφέα Στρατή
Μυριβήλη Η ζωή εν τάφω.20
Πηγή 1.26
Τούτα τα τετράδια βρεθήκανε μέσα στο γελιό του Αντώνη Κωστούλα. Ένας
εθελοντής λοχίας, διμοιρίτης στην τρίτη διμοιρία του έβδομου λόχου. Τόνε
19

20

Έριχ Μαρία Ρεμάρκ, Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέτωπο, μτφ. Στέλλα
Βουρδουμπά, Αθήνα: Δωρικός 1983, σ. 90, 195. Η Πηγή 5.5 προσβάσιμη και στη
διεύθυνση:
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-aggregatedcontent-85268360 (τελευταία πρόσβαση 28.10.2020).
Στράτης Μυριβήλης, Η ζωή εν τάφω. Το βιβλίο του πολέμου, Αθήνα: Βιβλιοπωλείον
της Εστίας, Αθήνα 1999, σ. 10-12· η Πηγή 5.6 προσβάσιμη και στη διεύθυνση:
http://www.greeklanguage.gr/digitalResources/literature/education/greek_history/index.html?subpoin
t=7#39 (τελευταία πρόσβαση 20.10.2020).
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θυμήθηκα τόσο ζωηρά και καθαρά κείνο τον αψηλό μελαχροινό φοιτητή με
το μακρουλό πρόσωπο και τα φουντωμένα μαλλιά! Ήταν ένας αληθινός
άντρας, φρόνιμος και συσταζούμενος σαν κοπέλα. […] Κάηκε κατά λάθος
μέσα στα βουλγάρικα χαρακώματα που πατήσαμε, την ώρα που οι
εκκαθαριστές, με τα κοντομάχαιρα στη φούχτα και με το συνεργείο των
«φλογοβόλων», ξεπαστρεύανε τους τελευταίους οχτρούς, που απόμειναν
κρυμμένοι από φόβο για από μπαμπεσιά μέσα στ' αμπριά της κυριεμένης
γραμμής. Τον έκαψε ένας φραντσέζος, υποδεκανέας στην «ειδικότητα του
υγρού πυρός». Αυτό το συνεργείο το κολλήσανε στο Σύνταγμά μας κείνη τη
φοβερή κι εξαιρετική μέρα, γιατί εμείς οι βαλκάνιοι δεν είχαμε τότες ακόμα
στα μηχανικά μας πολεμικά μέσα τέτοιας λογής ευρωπαϊκές «ειδικότητες».
[…] Το λοιπόν ο φραντσέζος αυτός, την ώρα που λαντουρούσε [= ψέκαζε,
έσπερνε] με το μασούρι της συσκευής του μια γλώσσα τρεχούμενης φωτιάς
μέσα σ' ένα βουλγάρικο αμπρί, πήρε μια τραβηχτή μαχαιριά στ' αποικοίλι
από έναν κρυμμένο βούλγαρο. […] Κείνη την ώρα έτυχε να πηδήξει μέσα
στο χαράκωμα κι ο λοχίας ο Κωστούλας και κάηκε. […] Τόνε θάψαμε στο
ίδιο μέρος που βρέθηκε, σ' ένα λάκκο, αντάμα με το φραντσέζο και με τρεις
βουλγάρους. Πολλές μέρες ύστερα, σαν περνούσα από κει κι ένιωθα το
χώμα να λαστιχάρει [= να μην είναι σταθερό] κουφωτό [= κοίλο] κάτω απ'
τα προσεχτικά πόδια μου, ένα κρύο φύσημα περνούσε ως μέσα μου. Μα
δεν μπορούσε να γίνει αλλιώτικα, γιατ' ήτανε των αδυνάτων αδύνατο να
τους παραχώσουμε αλλού. […] Ήτανε, μπορεί να πει κανείς, τυχεροί κιόλας
όσοι έλαχε να πεθάνουνε μέσα στα χαρακώματα ή εκεί κοντά στα
προπετάσματα ένα γύρω. Γιατί οι άλλοι, που πέσανε στο ξέσκεπο, σάπιζαν
άθαφτοι έξω απ' τα συρματοπλέγματα […].
Απόσπασμα από το γαλλικό «Το τραγούδι του Κραόν». Το τραγούδι
γράφτηκε στα χρόνια του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου, από Γάλλους
στρατιώτες, πάνω στη μελωδία ενός παλιότερου τραγουδιού, και
αναφέρεται με έντονο τρόπο τα συναισθήματα που βίωναν οι
στρατιώτες, σε συνθήκες απάνθρωπες και ειδεχθείς. Το Κραόν είναι ένα
χωριό στη βορειοανατολική Γαλλία που κατά τη διάρκεια του Α΄
Παγκόσμιου Πολέμου έλαβαν χώρα πολύ σκληρές μάχες.21
Πηγή 1.27
Αντίο Ζωή, Αντίο Αγάπη
Αντίο σε όλες τις γυναίκες
21

Ολόκληρο το τραγούδι μπορείτε να το ακούσετε στη διεύθυνση:
https://www.youtube.com/watch?v=7IaMaGXkX_g. Τελευταία πρόσβαση 20.10.2020
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Όλα τελείωσαν για τα καλά, για πάντα
Από αυτό τον αποτρόπαιο πόλεμο
Είναι στο Κραόν, στο πεδίο της μάχης;
Εκεί πρέπει να αφήσουμε το τομάρι μας
Γιατί είμαστε όλοι καταδικασμένοι
Είμαστε αυτοί που θυσιάστηκαν! […]
Αυτοί που έχουν τα χρήματα, θα ξανάρθουν,
διότι είναι γι’αυτούς που πεθαίνουμε.
Αλλά τέρμα, γιατί οι φαντάροι
Θα ξεκινήσουν όλοι απεργία.
Θα είναι η σειρά σας, παχουλοί κύριοι,
Να ανεβείτε στο πεδίο της μάχης,
Γιατί εάν θέλετε τον πόλεμο,
Να πληρώσετε με το τομάρι σας!
Πηγή 1.28
Καταδίκες και εκτελέσεις στο γαλλικό στρατό το 1914 και το 1915
1914
1915
Καταδίκες σε
Εκτελέσεις
Καταδίκες
Εκτελέσεις
θάνατο
σε θάνατο
Ιανουάριος
–
–
26
22
Φεβρουάριος
–
–
31
22
Μάρτιος
–
–
55
45
Απρίλιος
–
–
48
34
Μάιος
–
–
59
25
Ιούνιος
–
–
43
35
Ιούλιος
–
–
49
37
Αύγουστος
2
2
22
19
Σεπτέμβριος
76
65
15
8
Οκτώβριος
94
67
43
33
Νοέμβριος
37
32
59
8
Δεκέμβριος
60
31
31
7
Σύνολο
271
199
481
296

Κάποιος μπορούσε να οδηγηθεί στο στρατοδικείο για τους εξής λόγους
(με σειρά συχνότητας): λιποταξία, εγκατάλειψη θέσης, προσβολή/
προσβολές, κλοπή/κλοπές, άρνηση υπακοής, μέθη, κατασκευή πλαστών
πιστοποιητικών κ.ά.
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Πηγή 1.29
Oι τυφεκισθέντες ανά έτος του πολέμου
Έτος
Αριθμός τυφεκισθέντων
1914
125
1915
237
1916
110
1917
74
1918
12
1919-1921
5

Στη διάρκεια του Μεσοπολέμου στη Γαλλία αποκαταστάθηκαν 40
περίπου στρατιώτες, καθώς θεωρήθηκε πως είχαν εκτελεστεί άδικα. Τα
τελευταία χρόνια αναθερμάνθηκε το σχετικό ενδιαφέρον και το θέμα της
αποκατάστασης αναφέρθηκε επανειλημμένα και από επίσημα χείλη· το
Νοέμβριο του 1998 ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Λιονέλ Ζοσπέν
αναφέρθηκε σε αυτό σε ομιλία του στην Κραόν, ενώ στο ίδιο θέμα
αναφέρθηκε και ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Νικολά Σαρκοζί
σε ομιλία του στην Ντουαμόν στις 11 Νοεμβρίου 2008. Παράλληλα, μια
πιο συστηματική σχετική προσπάθεια έχει ξεκινήσει με πρωτοβουλία της
Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και άλλων φορέων, με σκοπό
τη σύσταση με νόμο μιας επιτροπής ιστορικών και νομικών, η οποία θα
ερευνήσει υποθέσεις ανδρών των οποίων οι καταδίκες αμφισβητήθηκαν
Πηγή 1.30
Η ευρωπαϊκή διάσταση του φαινομένου των τυφεκισθέντων
Χώρα
Ιταλία
Ηνωμένο Βασίλειο
Γερμανία
ΗΠΑ
Καναδάς

Αριθμός τυφεκισθέντων
750
305
48
36
25

Ανταρσίες σημειώθηκαν και στην Ελλάδα. Τις πρώτες μέρες του Φλεβάρη
1918 σημειώθηκε ανταρσία σε μονάδες του στρατού στη Θήβα και στη
Λαμία τις πρώτες ημέρες του Φλεβάρη 1918. Οι υπεύθυνοι οδηγήθηκαν
στο στρατοδικείο και δύο στρατιώτες που συμμετείχαν στα επεισόδια
καταδικάστηκαν σε θάνατο.
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ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΚΚΑ – ΛΕΝΑ ΚΟΡΜΑ

Ο πόλεμος αλλιώς: Διδάσκοντας τον Μεγάλο Πόλεμο
μέσα από διαφορετικές οπτικές

Εισαγωγή
 Διερεύνηση τρόπου που παρουσιάζεται ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
στα ισχύοντα σχολικά εγχειρίδια. Αναλυτικά Προγράμματα και στόχοι
διδασκαλίας στις τάξεις: στ΄ τάξη δημοτικού, γ΄ τάξη Γυμνασίου, γ΄
τάξη Γενικού Λυκείου, Α΄ τάξη Επαγγελματικού Λυκείου.
 Η διαφορετική σημασία που αποδίδεται στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο
σε Ελλάδα και Ευρώπη.
 Πώς παρουσιάζεται ο Εθνικός Διχασμός στα ελληνικά σχολικά
εγχειρίδια του 20ού και 21ου αιώνα.
 Οι αλλαγές στις προσεγγίσεις των σχολικών εγχειριδίων προϊόντος
του χρόνου.
Ένα χρόνο μετά την έναρξη του πολέμου και ενώ η χώρα βυθίζεται
σταδιακά στο διχασμό και την τοξική αντιπαράθεση ΚωνσταντίνουΒενιζέλου για τη στάση της Ελλάδας απέναντι στις αντιμαχόμενες
μερίδες, η Πόλη της Θεσσαλονίκης πλημμυρίζει από στρατεύματα ης
Entente. Εκατοντάδες χιλιάδες στρατιωτών στρατοπεδεύουν στα
περίχωρα μιας ήδη πολύχρωμης και πολύβουης πόλης, με πολλά
προβλήματα έλλειψης στοιχειωδών υποδομών, υγειονομικής
περίθαλψης, προσαρμογής στο νέο μεγάλο ελληνικό κράτος την επαύριο
των Βαλκανικών Πολέμων. Η Βρετανική μηχανή ανέλαβε τη δημιουργία
στοιχειωδών υποδομών οι οποίες έμειναν ως κέρδος στην πόλη μετά την
αποχώρηση των στρατευμάτων. Παρόλο που οι στρατιές έμειναν
άκαπνες στην πόλη, η παρουσία χιλιάδων νεαρών στρατιωτών επηρέασε
τη ζωή της πόλης σε ποικίλα επίπεδα. Βασικό πεδίο, ο χώρος της υγείας
με την εγκατάσταση στρατοπέδων σε ελώδεις περιοχές και με έξαρση
ελονοσίας και παράλληλα αφροδισίων νοσημάτων.
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Βασικό Ερευνητικό Ερώτημα
Ποιες πτυχές ενός πολέμου γνωρίζουμε; Ποιες αγνοούμε;
Σκοποί του Εργαστηρίου ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας
 Να εξοικειωθούν οι μαθητές/-τριες, μέσα από τη διαδικασία ενός
project / σχεδίου εργασίας/θεματικού φακέλου, με την ερευνητική
προσέγγιση της ιστορίας, στη βάση ιστορικών ερωτημάτων.
 Να μάθουν να μελετούν το παρελθόν μέσα από πολυτροπικές πηγές
και προφορικές μαρτυρίες (φωτογραφίες, κινηματογραφικό υλικό,
εικαστικές αναπαραστάσεις).
 Να γνωρίσουν πτυχές του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου που συνδέονται
με την Ελλάδα και αφορούν την κοινωνική και πολιτισμική ιστορία.
 Να γνωρίσουν την αντι-ηρωική πλευρά των πολέμων και τα
προβλήματα της καθημερινότητας των πληθυσμών κατά τη διάρκειά
τους, πέρα από τα πεδία των μαχών.
 Να διακρίνουν το αξιακό σύστημα και τη νοοτροπία των ανθρώπων
της εκείνης της εποχής, συγκρίνοντάς το με το αντίστοιχο σύγχρονων
και μεταγενέστερων εποχών σε πεδία όπως συνύπαρξη διαφορετικών
ανθρώπων και εκφράσεων, επικοινωνία.
 Να αναδειχθεί η σημασία της πολυπρισματικής μελέτης ποικίλων και
ενδεχομένως δυσάρεστων πτυχών της ιστορίας.
 Να αντιληφθούν οι μαθητές ότι μέσα από τo παράδειγμα των
προβλημάτων υγιεινής ή των προσωπικών ιστοριών αναδεικνύονται
πτυχές της ιστορίας που αποκλείονται συνήθως από τη σχολική
ιστορία.
 Να εκτιμήσουν τον τρόπο με τον οποίο η τέχνη αποτυπώνει τη φρίκη
του πολέμου.
 Να εκτιμήσουν τον τρόπο με τον οποίο την επόμενη μέρα του
Μεγάλου Πολέμου, οι πληγές είναι ανοιχτές και το έδαφος για τον
επόμενο πόλεμο προετοιμάζεται.
 Να προβληματιστούμε, ως εκπαιδευτικοί, για το αν αυτό το
εργαστήριο μπορεί να μας είναι χρήσιμο στην τάξη και στην πράξη.
Αφόρμηση
Οι μαθητές/μαθήτριες κάθονται σε κύκλο. Δίνονται έννοιες όπως Α΄
Παγκόσμιος Πόλεμος και, καθώς έχουν προηγηθεί οι εισηγήσεις, ζητείται
από τους μαθητές και τις μαθήτριες να πουν το όνομά τους και μια
λέξη/έννοια που συνειρμικά τους έρχεται στο νου· π.χ. χαρακώματα,
ηρωισμός, τραύμα, εκτελέσεις, μέτωπο κτλ. Οι λέξεις/έννοιες
καταγράφονται σε έναν πίνακα ή σε χαρτόνι. Προβάλουμε ολιγόλεπτα
αποσπάσματα από επιλεγμένες ταινίες με θέμα τον ηρωισμό, τον
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αντιηρωισμό, το τραύμα (π.χ. «Ο Τζόνι πήρε το όπλο του» του Ντάλτον
Τράμπο). Δεν υιοθετούμε την «παιδαγωγική της φρίκης» αλλά
υπαινικτικές πρακτικές. Ο κινηματογράφος και οι πάμπολλες
αναπαραστάσεις του Μεγάλου Πολέμου στην τέχνη (εικαστικάλογοτεχνία-κινηματογράφος)
αποτελούν
θέμα
αυτοτελούς
ενδιαφέροντος project.
Δομή Εργαστηρίου
 Φύλλο Εργασίας 1: Τα στρατεύματα της Αντάντ (Entente) στη
Θεσσαλονίκη: μια πολύχρωμη πόλη.
 Φύλλο Εργασίας 2: Πολεμώντας για την υγεία.
 Φύλλο Εργασίας 3: Η τέχνη αφουγκράζεται και περιγράφει. Όταν το
προσωπικό συναντάει το συλλογικό.
 Φύλλο Εργασίας 4: Γκαίρλιτς: Όταν το προσωπικό συναντάει το
συλλογικό.
 Ολομέλεια: Aναστοχασμός.
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
Τα στρατεύματα της Αντάντ (Entente)
στη Θεσσαλονίκη: μια πολύχρωμη πόλη

Ιστορικό πλαίσιο
6 Μαρτίου 1915: Πρώτη παραίτηση του Βενιζέλου, εξαιτίας της άρνησης
του βασιλιά να συμμετέχει η χώρα στην εκστρατεία των
Δαρδανελλίων. Ο Βενιζέλος επανέρχεται στην εξουσία τον Αύγουστο
της ίδιας χρονιάς.
5 Οκτωβρίου 1915: Δεύτερη παραίτηση του Βενιζέλου. Αποβίβαση των
πρώτων συμμαχικών στρατευμάτων στη Θεσσαλονίκη.
6 Οκτωβρίου 1916: Ο Βενιζέλος σχηματίζει την Προσωρινή του
Κυβέρνηση στη Θεσσαλονίκη.
11 Ιουνίου 1917: Ο Charles Jonnart, ως εκπρόσωπος των Συμμάχων
καταφθάνει στην Αθήνα προκειμένου να επιδώσει στον Κωνσταντίνο
τελεσίγραφο με το οποίο ζητά την παραίτησή του από τον θρόνο. Ο
βασιλιάς υπακούει και εγκαταλείπει τον θρόνο· ο διάδοχός του
Αλέξανδρος θα καλέσει τον Βενιζέλο στην Αθήνα για να σχηματίσει
κυβέρνηση.
26 Ιουνίου 1917: Η Ελλάδα μπαίνει στον πόλεμο.
Απόσπασμα από το βιβλίο του Γιάννη Μέγα, Τα συμμαχικά
στρατεύματα, η Βαβέλ των φυλών, Αθήνας: University Studio Press 2015,
σ. 13-14.
Πηγή 2.1
Στις 15 Οκτωβρίου του 1915, ένα χρόνο μετά την έναρξη του πολέμου,
γαλλικές και βρετανικές μεραρχίες αποβιβάστηκαν στη Θεσσαλονίκη. Τον
Απρίλιο του 2016 καταφθάνουν 120.000 άνδρες του ανασυγκροτημένου
σερβικού στρατού, προερχόμενοι από την Κέρκυρα. Στα τέλη Ιουλίου
έχουμε την προσθήκη 50.000 Ρώσων, ενώ από τα μέσα Αυγούστου
αρχίζει η σταδιακή άφιξη 44.000 Ιταλών. Στα τέλη του 2016, οι συνολικές
δυνάμεις της Αντάντ υπό την αρχηγία του Γάλλου στρατηγού Sarrail
αριθμούν λίγο περισσότερο από μισό εκατομμύριο ανθρώπους (550.000).
Τα επίσημα στοιχεία του ελληνικού Γενικού Επιτελείου Στρατού
ανεβάζουν τη συμμαχική παρουσία το 2018 σε 655.800 άνδρες. Όπως
είναι φυσικό, η Θεσσαλονίκη ως έδρα του στρατηγείου αλλά και των
διοικήσεων των επιμέρους επιτελείων απορρόφησε ένα σημαντικό μέρος
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αυτής της πολυάνθρωπης στρατιωτικής μηχανής. Μια απλή αναφορά στις
εθνικότητες έχει ενδιαφέρον: Σενεγαλέζοι, Βορειοαφρικανοί, Ινδοκινέζοι,
Άγγλοι, Σκωτσέζοι, Ουαλλοί, Ιρλανδοί, Ινδοί, Κύπριοι, Μαλτέζοι, Σέρβοι,
Ιταλοί, Ρώσοι, Αλβανοί, Αμερικανοί, καθώς και νοσοκόμες από τον
Καναδά, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, δημιούργησαν ένα χωρίς
προηγούμενο ανθρωπολογικό μωσαϊκό. Υπάρχουν, επίσης, πληροφορίες
που δεν κατέστη εφικτό να τεκμηριωθούν αναφορικά με την παρουσία
δύο ταγμάτων από την Πορτογαλία καθώς και, στις αρχές του 1918, 6.000
ανδρών της Τσεχοσλοβακικής Λεγεώνας.
Γιάννης Μέγας, Τα συμμαχικά στρατεύματα, η Βαβέλ των φυλών, έτος 2015
(διασκευή)

Ερευνητικά ερωτήματα
Ποια στρατεύματα έφθασαν και στρατοπέδευσαν στη Θεσσαλονίκη το
1915; Ποια ήταν η όψη και η πληθυσμιακή σύνθεση της Θεσσαλονίκης
και πώς η άφιξη και παραμονή των στρατιωτών της Αντάντ (Entente)
επηρέασαν την πόλη;
Πηγή 2.2

Ναύτες από το βρετανικό καταδρομικό HMS Lowestoft με στρατιώτες του
7ου τάγματος των ακριτών της Νότιας Ουαλίας, σε καφενείο. 1916.1
1

Προέλευση εικόνας: Imperial War Museums
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Πηγή 2.3

Αποβίβαση σερβικών μονάδων στη Θεσσαλονίκη μετά τη διαμονή τους
στην Κέρκυρα. Απρίλιος – Μάιος 1916.2
Πηγή 2.4
Λεπτομέρεια από
το μακεδονικό
μέτωπο: Ινδικά
στρατεύματα (Σιχ)
εκπαιδεύονται στη
χρήση
αντιασφυξιογόνων
μασκών.
Φωτογραφία του
1916 του Αριέλ
Βαργκ (1890-1972),
που εργαζόταν στη
Θεσσαλονίκη. Δεν
είναι γνωστό
πόσοι ακριβώς Ινδοί έφθασαν στη Θεσσαλονίκη. Η μοναδική βεβαιωμένη
πληροφορία κάνει λόγο για 36 τάγματα που κατέφθασαν στη Θεσσαλονίκη
το Σεπτέμβριο του 1918. Το ινδικό κοιμητήριο της πόλης, με 358 πεσόντες,
βρίσκεται στην οδό Μοναστηρίου, στην περιοχή του Δενδροπόταμου.

2

Προέλευση εικόνας: SAP40/No de serie: ORB52.
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Πηγή 2.5

Στρατόπεδο γαλλικών δυνάμεων στα περίχωρα της Θεσσαλονίκης.3
Απόσπασμα από το βιβλίο του ιστορικού Μαρκ Μαζάουερ,
Θεσσαλονίκη, πόλη φαντασμάτων.4
Πηγή 2.6
Η άφιξη της Στρατιάς της Ανατολής –ή όπως την ονόμαζαν οι Βρετανοί
στην πατρίδα τους, των Κηπουρών της Σαλονίκης-μετέτρεψε την πόλη σε
μια από τις πιο πολύβουες ανθρώπινες κυψέλες του κόσμου. […] Ο
πόλεμος επιτάχυνε την μεγέθυνση και εξάπλωση των οικισμών σε μέρη
που δέκα χρόνια νωρίτερα ήταν βαλτότοποι κοντά σε εκβολές,
παρατημένα χώματα και έλη. Ένας Γάλλος αξιωματικός που έφθασε με
πλοίο το 1917 έμεινε έκπληκτος όταν διέκρινε- δεξιά και αριστερά από
τους μιναρέδες και τα τείχη της παλιάς πόλης –«συμμαχικά στρατόπεδα
που εκτείνονταν κατά μήκος του ορίζοντα ως το άπειρο… χιλιάδες επί
χιλιάδων μικρούς καταυλισμούς και αντίσκηνα που μοιάζουν με άσπρα
στίγματα κάτω από τον καυτό ήλιο. Στα δυτικά, στις άκρες του κάμπου
του Βαρδάρη, τα στρατεύματα στεγάζονταν σε ξύλινους στρατώνες και σε
καφεκίτρινα αντίσκηνα από μουσαμά.[…].

3
4

Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αι., τ. Α2
Mark Mazower, Θεσσαλονίκη, πόλη φαντασμάτων. Χριστιανοί, μουσουλμάνοι και
Εβραίοι 1430-1950, μτφρ. Κ. Κουρεμένος, Αθήνα: Αλεξάνδρεια 2006, σ. 372-373.
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Πηγή 2.7

Στρατεύματα της Αντάντ αποβιβάζονται στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης·
εικόνα από το περιοδικό Illustration, 1916.
Πηγή 2.8

Πηγή 2.9

Αφίσα και γραμματόσημο της εποχής του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου: η
Βρετανική Κοινοπολιτεία.5
5

Ο Α' Παγκόσμιος Πόλεμος, που κάθε άλλο παρά μια ευρωπαϊκή υπόθεση ήταν,
αφορούσε τις αποικιακές κτήσεις των ευρωπαϊκών δυνάμεων, αλλά και απόμακρες
περιοχές που χαρακτηρίζονταν από έλλειψη σταθερότητας και ισορροπίας, όπως τα
Βαλκάνια, η Αφρική και η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτά καθαυτά τα εδάφη
[98]

Απόσπασμα από το βιβλίο του ιστορικού Μαρκ Μαζάουερ,
Θεσσαλονίκη, πόλη φαντασμάτων. 6
Πηγή 2.10
Στην ήδη πολύγλωσση πόλη οι νιόφερτοι πρόσθεσαν πλήθος νέες
αποχρώσεις και γλώσσες. Ακόμη και σήμερα, οι επισκέπτες του
στρατιωτικού νεκροταφείου στο Ζέιτνιλικ –που δύσκολα το εντοπίζεις–
θα βρουν τα λείψανα των εκατοντάδων Γαλλοσενεγαλέζων στρατιωτικών
που πέθαναν από ελονοσία εκεί. Ο βρετανικός και γαλλικός στρατός
περιλάμβαναν και οι δυο αποικιακές μονάδες από την Αφρική, την Ασία
και τις Κτήσεις. Αντίσκηνα με Βιετναμέζους στήθηκαν ακριβώς πίσω από
ο Λευκό Πύργο και οι Σενεγαλέζοι με τα κόκκινα φέσια κατάλυσαν στο
προάστιο Καραγάτσια. Υπήρχαν Ιταλοί, Ρώσοι –15.000 από αυτούς
αποβιβάστηκαν το 1916, λίγο πριν αρχίσουν να κυκλοφορούν ανάμεσά
τους επαναστατικά συνθήματα– Αλβανοί, και τα υπολείμματα του
σερβικού στρατού, υπό την ηγεσία του γηραιού βασιλιά Πέτρου. Όταν
ήταν εκτός υπηρεσίας συνωστίζονταν στα σοκάκια κοντά στη θάλασσα.
Mark Mazower, Θεσσαλονίκη, πόλη φαντασμάτων.
Χριστιανοί, μουσουλμάνοι και Εβραίοι 1430-1950, έτος 2004 (α΄ έκδοση)

Πηγή 2.11

Πλοία της Αντάντ αγκυροβολημένα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης· εικόνα
από το περιοδικό Illustration, 1916.
Απόσπασμα από το βιβλίο του ιστορικού Μαρκ Μαζάουερ,
Θεσσαλονίκη, πόλη φαντασμάτων.7
Πηγή 2.12
Η παρουσία ενός τεράστιου σύγχρονου στόλου μέσα στον κόλπο, τα
στρατόπεδα που ξεπηδούσαν στις παρυφές της πόλης, η εισροή
φορτηγών, γραφειοκρατιών, γλωσσών είχε αντικαταστήσει το τουρκικό

6

7

καθιστούν κατανοητούς τους λόγους για τους οποίους ο πόλεμος δεν φαινόταν
μάταιος εκείνη τη χρονική περίοδο.
Mark Mazower, Θεσσαλονίκη, πόλη φαντασμάτων. Χριστιανοί, μουσουλμάνοι και
Εβραίοι 1430-1950, μτφρ. Κ. Κουρεμένος, Αθήνα: Αλεξάνδρεια 2006, σ. 373-374.
Mark Mazower, Θεσσαλονίκη, πόλη φαντασμάτων. Χριστιανοί, μουσουλμάνοι και
Εβραίοι 1430-1950, μτφρ. Κ. Κουρεμένος, Αθήνα: Αλεξάνδρεια 2006, σ. 375-376.
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παρελθόν με μια «πυρετώδη φτιαχτή ηδονή». «Η Σαλονίκη από τότε όπου
άρχισε ο πόλεμος έχει χάσει κάπως τον Οριενταλισμό της» έγραφε ένας
αξιωματικός. Μέσα σε αυτό το χάος, το στριμωξίδι και τον κουρνιαχτό,
ιεραρχίες, γλώσσες και ράτσες ανακατεύονταν με ιλιγγιώδη τρόπο.
Κυκλοφορώντας με το τραμ ένας Αμερικανός δημοσιογράφος σημείωνε
πως «οποιοσδήποτε από τα «φυλετικώς διαχωρισμένα» λεωφορεία μας
θα έκανε έναν Τούρκο να σαστίσει. Δε θα καταλάβαινε γιατί
διαχωρίζουμε τον λευκό από τον μαύρο». Αυτό ένας κληρωτός το
ονόμασε «δυσάρεστη αταξία» της πόλης της εμπόλεμης περιόδου, αλλά
ένας άλλος θεώρησε ότι απλώς , «η πόλη ζούσε στο παρόν». Οι Άγγλοι και
οι Γάλλοι στρατιώτες έμειναν έκπληκτοι από την ικανότητα των κατοίκων
να μιλούν τέσσερις με πέντε γλώσσες.

Απόσπασμα από το πεζογράφημα του Γιώργου Ιωάννου «Η πλατεία
του Αγίου Βαρδαρίου».8
Πηγή 2.13
Προτού γκρεμίσουν τα τείχη, η πλατεία Βαρδαρίου δεν ήταν
σχηματισμένη. Τα τείχη, κατεβαίνοντας προς το λιμάνι, έκοβαν το χώρο
στη μέση σχεδόν. Η επικοινωνία με την έξω από τα τείχη πόλη γινόταν
από μια μεγάλη διπλή πορτάρα που από τα χρόνια τα βυζαντινά
ονομαζόταν «Χρυσή Πύλη» και που ήταν κάτι το ανάλογο με την επίσημη
Πύλη της τότε πρωτεύουσας. Έξω από τη Χρυσή Πύλη ήταν χάνια,
αλευρόμυλοι, αγροικίες, ο απέραντος χώρος όπου στηνόταν η
εμποροπανήγυρη, τα Δημήτρια, αλλά και έλη πολλά. Από τα έλη αυτά
έλαβε το όνομά της και η περίφημη συνοικία Μπάρα, που πρώτα
σκόρπιζε τις θέρμες, τους τεταρταίου πυρετούς και τα βαθιά τους ρίγη,
και ύστερα, μετά την αποξήρανσή της, το κέφι, τον ξετραχηλισμό και τις
αρρώστιες του έρωτα, σε στρατούς και στόλους. Για τους εντόπιους η
λέξη Μπάρα, που στα τούρκικα σημαίνει έλος, στάσιμα νερά, είναι πολύ
πιο κακόφημη κι από τις λέξεις Τρούμπα ή Πλάκα. […] Τα μέρη αυτά
σήμερα είναι τόποι αρχαιολογικής γαλήνης, κοιμητήρια σωστά. Θα
μπορούσαν να τα περιδιαβάζουν φιλόσοφοι με τους μαθητές τους […].

8

Γ. Ιωάννου, Το δικό μας αίμα, Αθήνα: Κέδρος 161980, σ. 43-44.
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Πηγή 2.14

Πηγή 2.15

Καρτ ποστάλ της εποχής του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου με εικόνες από την
περιοχή του Βαρδάρη.
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Φύλλο Εργασίας 1: Ερωτήσεις – Δραστηριότητες
1. Δώστε στην ομάδα σας ένα όνομα και μια εικόνα που να σχετίζεται
με τον 1ο Παγκόσμιο Πόλεμο και να σας εκπροσωπεί.
2. Να καταγράψετε με βάση τις πηγές: α) τις εθν(ικ)ότητες των
στρατευμάτων της Αντάντ στη Θεσσαλονίκη και τις περιοχές και
χώρες προέλευσής τους, συμπληρώνοντας τον κενό χάρτη της
Ευρώπης (σημειωτέον ότι είναι πολιτικός σημερινός χάρτης και δεν
ανταποκρίνεται στην εποχή) και επιπλέον περιοχές εκτός της
ευρωπαϊκής ηπείρου (βλ. και Πηγή 2.10). Ποιες σκέψεις
υποβάλλονται για τη διάσταση του πολέμου; β) στοιχεία που
δείχνουν την πολυεθνικότητα της πόλης πριν και μετά την άφιξη των
συμμαχικών στρατευμάτων;

1. Στην πηγή 2.12 διαβάζουμε «Η Σαλονίκη από τότε όπου άρχισε ο
πόλεμος έχει χάσει κάπως τον Οριενταλισμό της» έγραφε ένας
αξιωματικός. Μέσα σε αυτό το χάος, το στριμωξίδι και τον
κουρνιαχτό, ιεραρχίες, γλώσσες και ράτσες ανακατεύονταν με
ιλιγγιώδη τρόπο» και «Αυτό ένας κληρωτός το ονόμασε «δυσάρεστη
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αταξία» της πόλης της εμπόλεμης περιόδου, αλλά ένας άλλος
θεώρησε ότι απλώς , «η πόλη ζούσε στο παρόν». Να συζητήσετε
αυτές τις αναφορές του ιστορικού. Στη συνέχεια να αναζητήσετε στις
πηγές στοιχεία (λέξεις, εικόνες) που τις τεκμηριώνουν, αξιοποιώντας
την πρότερη γνώση. Να ερμηνεύσετε στο ιστορικό πλαίσιο της
εποχής και να συζητήσετε σχετικά με τον όρους: οριενταλισμός,
ιεραρχίες και τις φράσεις «δυσάρεστη αταξία», «η πόλη ζούσε στο
παρόν».
2. .«Από τα έλη αυτά έλαβε το όνομά της και η περίφημη συνοικία
Μπάρα, που πρώτα σκόρπιζε τις θέρμες, τους τεταρταίου πυρετούς
και τα βαθιά τους ρίγη, και ύστερα, μετά την αποξήρανσή της, το
κέφι, τον ξετραχηλισμό και τις αρρώστιες του έρωτα, σε στρατούς και
στόλους». Να εντοπίσετε και να περιγράψετε αναφορές στο
απόσπασμα του Γ. Ιωάννου οι οποίες μπορεί να αναφέρονται στη
σταδιακή αλλαγή της πόλης κατά την περίοδο 1916-1918. Ποιες
κοινωνικές και οικιστικές επιπτώσεις είχε η παρουσία των
πολυπληθών στρατευμάτων στη Θεσσαλονίκη; Ποιοι ωφελούνταν
από την παρουσία τους; Να «διαβάσετε» και να σχολιάσετε τις
εικόνες στις Πηγές 2.14 και 2.15.
3. Να επιλέξετε μια από τις κυριαρχούσες πληθυσμιακές ομάδες στη
Θεσσαλονίκη του 1917 και να την εκπροσωπήσετε με κάποιον/-α.
Έπειτα να συζητήσετε για την παρουσία των συμμαχικών
στρατευμάτων στην πόλη σας παίρνοντας θέση υπέρ ή κατά και
σχολιάζοντας την τρέχουσα κατάσταση και τις επιπτώσεις της
παρουσίας της Στρατιάς της Ανατολής στην πόλη. Να αξιοποιήσετε το
φωτογραφικό υλικό που σας ταιριάζει. Ο καθένας-καθεμία θα έχει:
όνομα, φύλο, εθνοτική ομάδα, γλώσσα, θρησκεία και επαγγελματική
απασχόληση.
4. Στην Πηγή 2.12 διαβάζουμε: «Κυκλοφορώντας με το τραμ ένας
Αμερικανός δημοσιογράφος σημείωνε πως «οποιοσδήποτε από τα
«φυλετικώς διαχωρισμένα» λεωφορεία μας θα έκανε έναν Τούρκο να
σαστίσει. Δε θα καταλάβαινε γιατί διαχωρίζουμε τον λευκό από τον
μαύρο». Να μελετήσετε την Πηγή 2.12 και να συζητήσετε με
αφετηρία το πρόβλημα των φυλετικών διακρίσεων και το σημερινό
κίνημα Black Lives Matter, τον τρόπο που αντιμετωπίζεται ο
«διαφορετικός» σε σχέση με το απόσπασμα αυτό και το
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πολυφυλετικό πολυπολιτισμικό κλίμα της Θεσσαλονίκης της εποχής
εκείνης.9
5. Βρίσκεστε στη Θεσσαλονίκη την επόμενη μέρα: 1919, η πόλη είναι με
τους νικητές. Να εκφράσετε τους φόβους, τις ελπίδες και τα
συναισθήματά σας, μέσα από ένα πόστερ ή έναν εννοιολογικό χάρτη
που θα εκπροσωπεί διαφορετικές εθνοτικές και θρησκευτικές ομάδες
της πόλης.
6. Ζέιτενλικ, Σέρβικο Αρχηγείο, Λεμπέτη (Les Betes), οδός Δεσπεραί,
οδός Εθνικής Αμύνης, οδός Στρατηγού Δαγκλή: μνημονικοί τόποι,
ονομασίες οδών στη Θεσσαλονίκη. Να αναζητήσετε την ιστορία του
Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου στα τοπωνύμια, τα οδωνύμια και το δημόσιο
χώρο της πόλης. Να συζητήσετε για τη διαχείριση της μνήμης και το
σεβασμό στην ιστορία της πόλης.
7. Η Πυρκαγιά του 1917. Η εβραϊκή Θεσσαλονίκη (προτάσεις για
project, συνθετικές και δημιουργικές εργασίες).
8. Προτάσεις για μια διδακτική προσέγγιση που ταιριάζει στο Γυμνάσιο
και στο Λύκειο. Ποιες επιλογές θα κάνατε;

9

Βλ. και την ανακοίνωση της Ε.Γαζή με τίτλο «Άγγλοι, Γάλλοι και Σενεγαλέζοι: αντιλήψεις
για το έθνος και την αυτοκρατορία στην Ελλάδα κατά τον Α΄Παγκόσμιο Πόλεμο» στο
https://www.blod.gr/lectures/aggloi-galloi-kai-senegalezoi-antilipseis-gia-ti-fyli-toethnos-kai-tin-aytokratoria-stin-ellada-kata-ton-a-pagkosmio-polemo/
(πρόσβαση
20.10.2020) καθώς και το μυθιστόρημα του David Diop, Τη νύχτα όλα τα αίματα είναι
μαύρα, μτφ. Αλ. Κωσταράκου, Αθήνα: Πόλις 2019.
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2
Πολεμώντας για την υγεία
Η απόβαση και η εγκατάσταση στη Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία
μιας τεράστιας στρατιάς εκατοντάδων χιλιάδων στρατιωτών και
αξιωματικών του συμμαχικού στρατού άλλαξε πολλές από τις
υπάρχουσες κοινωνικές δομές, επηρεάζοντας την οικονομία και
βελτιώνοντας τις υποδομές και τις συνθήκες υγιεινής της περιοχής
(δημιουργώντας, όμως, παράλληλα άλλα προβλήματα).
Ερευνητικά ερωτήματα
Ποιοι ήταν οι υγειονομικοί κίνδυνοι τους οποίους αντιμετώπισε η
στρατιά της Ανατολής στη Θεσσαλονίκη και ποιες ήταν οι συνέπειες του
Μεγάλου Πολέμου στην κοινωνία;
Απόσπασμα από το βιβλίο του ιστορικού Μαρκ Μαζάουερ,
Θεσσαλονίκη, πόλη φαντασμάτων· αναφέρεται στα προβλήματα που
αντιμετώπισαν τα συμμαχικά στρατεύματα από την ελονοσία.10
Πηγή 2.16
Η Μακεδονία απλωνόταν μπροστά τους […] «Δεν ήταν αυτός ένας
πόλεμος ενάντια στον άνθρωπο μόνο, αλλά και ενάντια στη φύση – μια
φύση παραμελημένη, ταλαιπωρημένη, περιφρονημένη», έγραφε ο
Χάρολντ Λέικ το 1917. Ένα σχετικό παράδειγμα στάθηκε η εκστρατεία
ενάντια στην ελονοσία, η οποία ευδοκιμούσε στις βαλτώδεις πεδιάδες
γύρω από την πόλη. Τον πρώτο μάλιστα χρόνο τα κουνούπια ήταν πολύ
πιο θανάσιμος εχθρός από τον άνθρωπο, και χιλιάδες στρατιώτες
πέθαναν. Δεν είχαν προλάβει καλά καλά να σκάψουν χαρακώματα,
πολυβολεία και θωρακισμένα καταφύγια από μπετόν για να αμυνθούν
ενάντια στους Βούλγαρους και άρχισαν να συγκροτούν μια σύνθετη
πανοπλία από κάθε είδους μυγοσκοτώστρες, μυγοδιώκτες, μυγοπίστολα,
μυγοκουρτίνες, μυγόδιχτα και μυγόχαρτα ενάντια στα ολέθρια έντομα. Οι
περισσότεροι άνδρες από όσους διέσχισαν τις ρηχοτοπιές και τις
καλαμιές του Βαρδάρη για να φτάσουν στα συντρίμμια ενός ζέπελιν
έκαναν πυρετό μέσα σε λίγες ώρες. Κάποια στιγμή, όχι λιγότερο από το
είκοσι τοις εκατό της συνολικής βρετανικής δύναμης ήταν στο
νοσοκομείο. Ξεκίνησε έτσι ένα εντατικό ιατρικό ερευνητικό πρόγραμμα
10

Mark Mazower, Θεσσαλονίκη, πόλη φαντασμάτων. Χριστιανοί, μουσουλμάνοι και
Εβραίοι 1430-1950, μτφρ. Κ. Κουρεμένος, Αθήνα: Αλεξάνδρεια 2006, σ. 377.
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για τα αίτια της ελονοσίας και διανεμήθηκε ευρέως το κινίνο, τόσο στους
άντρες όσο και στον άμαχο πληθυσμό. Η στάθμη του νερού μειώθηκε
χάρη στην κατασκευή νέων καναλιών αποστράγγισης που εκτείνονταν
χιλιόμετρα ολόκληρα, οι δε νερόλακκοι στραγγίστηκαν, μπαζώθηκαν ή
ψεκάστηκαν με παραφίνη. Την άνοιξη του 1917 οι μονάδες
μετακινήθηκαν από τις κοιλάδες σε νέες πιο ψηλές θέσεις. Οι απώλειες
από την ελονοσία μειώθηκαν έτσι απότομα τα τελευταία δυο χρόνια της
εκστρατείας και τέθηκαν τα θεμέλια για πιο εκτεταμένα δημόσια έργα, τα
οποία εκτέλεσε το ελληνικό κράτος στην περιοχή, όταν τέλειωσε ο
πόλεμος.
Στην ελονοσία, που είχαν να αντιμετωπίσουν τα στρατεύματα της
Αντάντ στο μέτωπο της Μακεδονίας αναφέρονται τα παρακάτω
αποσπάσματα, από τα έργα δύο Γάλλων γιατρών.
Πηγή 2.17
Ο πόλεμος, είπε ο Ναπολέοντας, είναι μια τέχνη απλή, καθόλη την
διεξαγωγή της. Είναι το ίδιο και ο πόλεμος εναντίον του μικροβίου και
εναντίον του κουνουπιού, με την ιδιαιτερότητα ότι εδώ ο εχθρός είναι
τόσο μικρός και ότι πρέπει να προσαρμοστείς στην κλίμακά του. Η
λατινική παροιμία δεν είναι παρά αληθινή, de minimis non curat
praetor (δεν ασχολείται ο άρχοντας με καθημερινά πράγματα).
Εντμόν και Ετιέν Σερζάν, Η απαλλαγή της Στρατιάς της Ανατολής
11
από την ελονοσία, Παρίσι

Πηγή 2.18
Στις 30 Νοεμβρίου 1916, ο αναπληρωτής Γραμματέας/Σύμβουλος της
Στρατιωτικής Υγειονομικής Υπηρεσίας απέστειλε στο Αλγέρι την
παρακάτω διαταγή: Οι βοηθοί χειρούργοι Εντμόν και Ετιάν Σερζάν πρέπει
να μεταβούν στη Στρατιά της Ανατολής με σκοπό να επεξεργαστούν ένα
σχέδιο αντιμετώπισης της ελονοσίας. Αυτοί οι βοηθοί χειρούργοι θα
11

To πρωτότυπο υλικό των Πηγών 2.17, 2.18, 2.19, 2.20 και 2.21, ανήκει στην εισήγηση
της Λένας Κορμά με τίτλο: «Θεραπεύοντας την ιστορία και διδάσκοντας την υγεία. Ο
Μεγάλος Πόλεμος και η Ελλάδα των αρχών του 20ου αιώνα» στην Ημερίδα του ΟΙΕΕ
(βλ. Λένα Κορμά, «Υγεία εν κινδύνω»: Το «άλλο» Μακεδονικό Μέτωπο», στα
Πρακτικά της ημερίδας με τίτλο «100 Χρόνια από την λήξη του Α΄ Παγκοσμίου
Πολέμου. Ιστορική και γεωστρατηγική σημασία της ελληνικής συμμετοχής στο
“Μεγάλο Πόλεμο”», της Ακαδημίας Αθηνών (υπό έκδοση) και Λένα Κορμά,
«Επαναπροσεγγίζοντας την ιστορία της Στρατιάς της Ανατολής: Το ερευνητικό
πρόγραμμα της Γαλλικής Σχολής Αθηνών» στο Το θέατρο των επιχειρήσεων της
Θεσσαλονίκης στο Πλαίσιο του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου. Διεθνές Συμπόσιο Πρακτικά, Αθήνα: University Studio Press 2018.
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έχουν την άδεια, όταν το κρίνουν απαραίτητο, και για τη μεγαλύτερη
δυνατή αποτελεσματικότητα του έργου τους, στρατιωτικού και πολιτικού,
να κυκλοφορούν και με πολιτικά. […] [Να παίρνετε] καθημερινά κινίνο
όπως τρώτε καθημερινά ψωμί. Η άρνηση λήψης του κινίνου θα
εξομοιώνεται με την ανυπακοή μπροστά στον εχθρό.
Εντμόν και Ετιέν Σερζάν, «Η ελονοσία και η Στρατιά της Ανατολής, 1917

12

Πηγή 2.19

Γαλλική αφίσα της περιόδου του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου για την
καταπολέμηση της ελονοσίας· το κουνούπι εικονίζεται με το γερμανικό
κράνος, ενώ η επιγραφή προτρέπει: για να ζήσεις περισσότερο φυλάξου
από τα κουνούπια.13

12

Edmond et Étienne Sergent, « Paludisme et Armée d’Orient, 1917 », Mercure (15
Février 1931) 48-81.
13
Προέλευση εικόνας: www.delcampe.net
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Στην ελονοσία αναφέρεται και το παρακάτω απόσπασμα από το
μυθιστόρημα του Στρατή Μυριβήκη Η ζωή εν τάφω.14
Πηγή 2.20
Σκαλίζοντας σήμερα τα τοιχώματα τ’ αμπριού ανακάλυψα μία τρύπα
κλεισμένη με μία τρίγωνη πέτρα. Είναι σχεδόν ένα ντουλαπάκι. Βρήκα
μέσα ξεχασμένα δυο πούρα, κι άλλο κινίνο (πόσο κινίνο τρων οι
Φράγκοι!) κι ένα βιβλιαράκι φραντσέζικο.
Πηγή 2.21

Γαλλική αφίσα της περιόδου του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου για την
καταπολέμηση της ελονοσίας· ένας αξιωματικός μοιράζει κινίνο, ενώ η
επιγραφή προτρέπει: εκ των πραγμάτων πρέπει να λαμβάνετε (κινίνο)
κάθε μέρα εθελοντικά.15
Στις ψείρες, ένα άλλο πρόβλημα υγείας, αναφέρεται και το παρακάτω
απόσπασμα από το μυθιστόρημα του Στρατή Μυριβήκη Η ζωή εν τάφω.16
Πηγή 2.22
Και σαν καταλαγιάσει ο πόνος είναι οι ψείρες που τρέχουνε πάνω στο
λερό κορμί και σε κάνουν να ξύνεσαι με τα μαύρα κοφτερά νύχια, να
ξύνεσαι με ηδονή, με πείσμα και με δάκρυα στα μάτια, ώσπου να
14

Στρατής Μυριβήλης, Η Ζωή εν Τάφω. Το βιβλίο του Πολέμου, Αθήνα: Εστία 51949.
Προέλευση εικόνας: www.delcampe.net
16
Στρατής Μυριβήλης, Η Ζωή εν Τάφω. Το βιβλίο του Πολέμου, Αθήνα: Εστία 51949.
15
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κουραστεί το χέρι σου να τα αποτραβήξεις και να δεις ματωμένα τα νύχια
σου. Πολλοί πήγανε στο νοσοκομείο από τέτοιες πληγές που μολεύτηκαν
και μπυώσανε […] Οι φαντάροι μας την κόλλησαν από τ’ αμπριά που
τάχανε γιομίσει με το μικρόβιο της οι Φράγκοι και οι αραπάδες τους. Μα
τώρα καθένας πολεμά να την αποχτήσει για να γλιτώσει όσο μπορεί το
χαράκωμα. Ένας ψωριασμένος φαντάρος κατάντησε πολύτιμος για τους
φίλους του. Πάνε να τον επισκεφτούν τάχα στο Συνεργείο και τρίβουνται
με τρόπο πάνω στα σπειριά του, να κολλήσουν. Έτσι το «Συνεργείο
ψωριώντων» του Γ’ Ορεινού Χειρουργείου γλήγορα προβιβάστηκε σε
«Λόχο Ψωριώντων».
Παρακάτω διαβάζουμε ορισμένες οδηγίες που δόθηκαν στο γαλλικό
στρατό για την αντιμετώπιση της ελονοσίας.
Πηγή 2.23











Για να ζήσεις περισσότερο προφυλάξου από τα κουνούπια.
Η επάλειψη με αλοιφή σε προστατεύει αποτελεσματικά.
Δεν παραμένεις δίπλα στο νερό ούτε για ψάρεμα ούτε για …
οτιδήποτε άλλο.
Φροντίζεις για την προστασία σου αν κοιμάσαι κάτω από
κουνουπιέρα.
Φρόντισέ το με στοργή, όπως με στοργή φροντίζεις το όπλο σου.
Προσπαθήστε να αποφύγετε τις πληγές από τον κνησμό ή
αντιμετωπίστε τες άμεσα.
Σίγουρα το κινίνο σε βοηθάει να ζήσεις.
Να το λαμβάνετε (το κινίνο) όντως καθημερινά για πρόληψη/Να
παίρνετε καθημερινά κινίνο για πρόληψη.
Στο γιατρό θα φανεί αν τελικά πήρες κινίνο.
Θα το κάνεις όχι μόνο για την πατρίδα, αλλά και για δικό σου καλό.
Ρ. Λεγκρουά, «Η προς προφύλαξιν από της ελονοσίας
17
εν τω Στρατώ της Ανατολής Γαλλική Αποστολή», έτος 1919

17

R. Legroix, « La protection du paludisme dans l’Armée d’Orient par la Mission
française » [Η προς προφύλαξιν από της ελονοσίας εν τω Στρατώ της Ανατολής
Γαλλική Αποστολή], Revue d’hygiène du Conseil royal médical [Υγειονομικόν Δελτίον
Ιατροσυνεδρίου], 1919, σ. 205-206.
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Παρακάτω διαβάζουμε μια αποτίμηση για την ελονοσία που έπληξε τα
στρατεύματα της Στρατιάς της Ανατολής.
Πηγή 2.24
Εκείνη την περίοδο, το αγγλο-γαλλικό εκστρατευτικό σώμα που βρισκόταν
στο μέτωπο της Μακεδονίας κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο βίωσε τις
συνέπειες της ενδημικής νόσου, η οποία προσέβαλε τα στρατεύματα με
καταστροφικά αποτελέσματα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες σχετικά με τη
νοσηρότητα από την ελονοσία στο βρετανικό εκστρατευτικό σώμα το
1916, εμφανίστηκαν περισσότερες από 30.000 περιπτώσεις ελονοσίας.
Στο γαλλικό στρατό, ο οποίος, κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο,
δραστηριοποιήθηκε στο δυτικό τομέα του μετώπου της Μακεδονίας, ο
αριθμός των περιπτώσεων ελονοσίας που νοσηλεύτηκαν στα νοσοκομεία
το 1916 ανήλθε στις 31.700, εκ των οποίων 17.600 διακομίστηκαν στη
Γαλλία και 667 απεβίωσαν (θνησιμότητα 2,1%).
Δ. Ανωγιάτης-Pelé, Κ. Τσιάμης, Ι. Αθανασοπούλου, Πολιτικές παρεμβολές
στην αντιμετώπιση του λοιμώδους νοσήματος της ελονοσίας:
Το ανθελονοσιακό πρόγραμμα της UNRRA στη μεταπολεμική Ελλάδα (1945-1949),
18
έτος 2019

Ο Μεγάλος Πόλεμος έμεινε στην ιστορία ως ο πόλεμος με τους
περισσότερους αναπήρους, σωματικά και πνευματικά. Εκατομμύρια
στρατιώτες και πολίτες, θύματα των νέων όπλων μαζικής καταστροφής,
των ανελέητων βομβαρδισμών, των χημικών αερίων και των
χαρακωμάτων, σε μια κατεστραμμένη και μολυσμένη ύπαιθρο και
ισοπεδωμένες πόλεις, συγκροτούν μια εφιαλτική επόμενη μέρα για την
Ευρώπη. Επιπλέον, η ανάγκη για αντιμετώπιση των σοβαρότατων και
πρωτοφανών σωματικών και ψυχικών τραυμάτων, κυρίως των
στρατιωτών, έδωσε ώθηση σε πεδία της ιατρικής, όπως η χειρουργική,
ιδίως η πλαστική και ορθοπεδική, η ψυχιατρική κ.ά. Στα σωματικά
τραύματα των στρατιωτών αναφέρεται το παρακάτω απόσπασμα.
Πηγή 2.25
Το Μάρτιο του 2013 ένας δημοσιογράφος που έγραφε στη Figaro έγραψε
ένα ρεπορτάζ για μια σειρά διαλέξεων που είχαν δώσει πριν από λίγο
καιρό στο Παρίσι κορυφαίοι στρατιωτικοί γιατροί της Γαλλίας. Ένας από
τους ομιλητές ήταν ο καθηγητής Ζακ-Αμπρουάζ Μονπροφί, που είχε μόλις
επιστρέψει από μια ειδική αποστολή στα στρατιωτικά νοσοκομεία της
18

Δ. Ανωγιάτης-Pelé, Κ. Τσιάμης, Ι. Αθανασοπούλου, (2019). Πολιτικές παρεμβολές στην
αντιμετώπιση του λοιμώδους νοσήματος της ελονοσίας: Το ανθελονοσιακό
πρόγραμμα της UNRRA στη μεταπολεμική Ελλάδα (1945-1949), Κέρκυρα:
Τυποεκδοτική, σ. 19.
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Ελλάδας και της Σερβίας, όπου είχε βοηθήσει να θεσπιστούν καλύτερες
προδιαγραφές για τη στρατιωτική χειρουργική. Ο Μονπροφί παρατήρησε
ότι «τα τραύματα που είχαν προκληθεί από τα γαλλικά κανόνια που
είχαν πουληθεί στα βαλκανικά κράτη πριν από την έκρηξη του Πρώτου
Βαλκανικού Πολέμου) δεν ήταν απλώς τα πιο πολλά αλλά και τα πιο
τρομακτικά σοβαρά, με συντετριμμένα οστά, διαλυμένους ιστούς και
θρυμματισμένα στήθη και κρανία». Ήταν τόσο φοβερά τα δεινά που
προκαλούσαν ώστε ένας διακεκριμένος ειδικός της στρατιωτικής
ιατρικής, ο καθηγητής Αντουάν Ντεπάζ, πρότεινε να απαγορευτεί στο
εξής διεθνώς η χρήση τέτοιων στις μάχες.
Ch. Clark, Οι Υπνοβάτες. Πώς η Ευρώπη πήγε στον πόλεμο του 1914, έτος 2014
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Με τη λήξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου τρία στοιχεία στοιχειώνουν
την τέχνη στη Δυτική Ευρώπη: αναπηρία, πορνεία, σύφιλη.
Πηγή 2.26
Πηγή 2.27

Δύο έργα του Γερμανού ζωγράφου Ότο Ντιξ. Στην εικόνα 2.27 «Δύο
θύματα», 1923 και στην εικόνα 2.28 «Ο συφιλιδικός», 1920.
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Ch. Clark, Οι Υπνοβάτες. Πώς η Ευρώπη πήγε στον πόλεμο του 1914, μτφ. Κ.
Κουρεμένος, Αθήνα: Αλεξάνδρεια 2014, σ. 562.
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Στη φυματίωση και στις σωματικές αναπηρίες στη Γερμανία τη
δεκαετία του 1920 αναφέρεται το παρακάτω απόσπασμα.
Πηγή 2.28
Ποτέ στο παρελθόν στους θαλάμους των νοσοκομείων μας δεν
περιθάλπονταν τόσα πολλά παιδιά που πεθαίνουν από φυματίωση. Και
ποτέ επίσης δεν είχαν υποπέσει στην αντίληψή μας τόσες πολλές και
τόσο ακραίες περιπτώσεις δυσμορφιών των οστών.
Έκθεση του 1926 για τη δημόσια υγεία στη Γερμανία
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Φύλλο Εργασίας 2: Ερωτήσεις – Δραστηριότητες
1. Δώστε στην ομάδα σας ένα όνομα και μια εικόνα που να σχετίζεται
με τον 1ο Παγκόσμιο Πόλεμο και να σας εκπροσωπεί
2. Η Στρατιά ης Ανατολής παρέμεινε στη Θεσσαλονίκη μάλλον
«άκαπνη». Ωστόσο ένας άλλος πόλεμος προκαλούσε απώλειες στα
συμμαχικά στρατεύματα. Ποιος ήταν και πού οφειλόταν; Η απάντηση
να πάρει μορφή αναστοχαστικής ημερολογιακής καταγραφής ενός
πολεμικού ανταποκριτή ή ενός ξένου στρατιώτη στην πόλη και να
βασίζεται στις πηγές της φύλλου εργασίας.
3. Ποια ήταν η αιτία των προβλημάτων των Ελλήνων φαντάρων
σύμφωνα με την πηγή 2.22; Ποιος ευθύνεται; Τι μεταστροφή
παρατηρείτε στη στάση των στρατιωτών και για ποιο λόγο; Ποια η
δική σας γνώμη;
4. «Αυτοί οι βοηθοί χειρούργοι θα έχουν την άδεια, όταν το κρίνουν
απαραίτητο, και για τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα του
έργου τους, στρατιωτικού και πολιτικού, να κυκλοφορούν και με
πολιτικά. […] [Να παίρνετε] καθημερινά κινίνο όπως τρώτε
20

Carol Poore, Disability, in Twentieth-Century German Culture, USA: The University of
Michigan Press 2010, σ. 45. Το υλικό των πηγών 2.26 και 2.27, όπως και της σχετικής
δραστηριότητας στο φύλλο εργασίας, προέρχεται από παρουσίαση των Γ. Κόκκινου Ρ. Γεωργοπούλου στα «Απογεύματα με την Ιστορία» που οργανώθηκαν την περίοδο
2019-20 στο 3ο ΠΕΚΕΣ Αττικής σε συνδιοργάνωση με τον ΟΙΕΕ με τίτλο: «Α΄
Παγκόσμιος
Πόλεμος
–
Αναπηρία
και
Ευγονική»
διαθέσιμο
στο
https://drive.google.com/file/d/0B5aY9QqzWtOZHNHa2RIelRidjVyeU5iVTRrMFdUNHdPTTFR/view (προσπέλαση 19.6.2020). Βλ.:
Γ. Κόκκινος, Η ευγονική δυστοπία, Αθήνα: Θίνες 2018.
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καθημερινά ψωμί. Η άρνηση λήψης του κινίνου θα εξομοιώνεται με
την ανυπακοή μπροστά στον εχθρό» (Πηγή 2.18). α) Για ποιο λόγο
νομίζετε ότι κυκλοφορούν με πολιτικά οι βοηθοί; β) Γιατί η άρνηση
λήψης κινίνου ισοδυναμεί με ανυπακοή μπροστά στον εχθρό;
5. Είστε νοσηλευτικό προσωπικό και αντιμετωπίζετε την καχυποψία και
άρνηση των στρατιωτών για τη λήψη του κινίνου. Πώς θα
επιχειρηματολογούσατε υπέρ της λήψης του; Να λάβετε υπόψη τα
στοιχεία που παραθέτει η πηγή 2.24.
6. Να μελετήσετε τις εικόνες. Έπειτα να συνθέσετε μια σύντομη
αφήγηση η οποία θα ιστορεί την περιπέτεια ενός στρατιώτη στη
Θεσσαλονίκη της εποχής.
7. Ημερολογιακή καταγραφή. Αφηρωισμός και αβάσταχτη ελαφρότητα
της ύπαρξης εν καιρώ πολέμου: τα πολλαπλά πρόσωπα του εχθρού
(Δημιουργική γραφή) .
8. Να αναζητήσετε φωτογραφίες εποχής και ζωγραφικά έργα γερμανών
εξπρεσιονιστών ζωγράφων του Μεσοπολέμου (Heinrich Zille/Χάινριχ
Τζσίλε, Max Beckmann/Μαξ Μπέκμαν, Ernst–Ludwig Kirchner/ΕρνστΛούντβιχ Κίρχνερ, Otto Dix/Ότο Ντιξ, George Grosz/Γκέοργκ Γκροστς,
Heinrich Hoerle/Χάινριχ Χέρλε, Max Pechstein/Μαξ Πέχσταιν, Magnus
Zeller/Μάγκνους Τσέλερ) που έχουν ως θέμα τις επιπτώσεις του Α΄
Παγκόσμιου Πολέμου και, ειδικότερα, το πρόβλημα της αναπηρίας
και της αντιμετώπισής της από το γερμανικό κράτος και την κοινωνία
των πολιτών (κοινωνική ενσωμάτωση/περιθωριοποίηση). Στη
συνέχεια, να επιχειρήσετε να αναλύσετε και να συγκρίνετε τα
μηνύματα που εκπέμπουν: Πώς αντιμετωπίζονται οι ανάπηροι
πολέμου; Ως ήρωες, ως θύματα αδικίας, ως μάρτυρες μιας
τερατώδους εποχής, ως «ανάξιες πλέον ζωές», ως αμφισβητίες ή ως
αλλοτριωμένα όργανα του καπιταλιστικού συστήματος, του
εθνικισμού και του πολιτικού αυταρχισμού; Επίσης, να αναζητήσετε
σχετικές θεματικές σε λογοτεχνία, και κινηματογράφο.
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9. Να συγκρίνετε την πηγή 2.19 με την Πηγή 2.29 παρακάτω. Να
γράψετε τα συμπεράσματά σας.
Πηγή 2.29

Γελοιογραφία
που
αναφέρεται
στο Β΄
Παγκόσμιο
Πόλεμο.
10. Σε ποιους παράγοντες νομίζετε ότι οφειλόταν η ραγδαία αύξηση των
κρουσμάτων παιδικής φυματίωσης και σκελετικών δυσμορφιών που
παρατηρείται στη διάρκεια της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης,
σύμφωνα με τη γερμανική έκθεση στην πηγή 2.26; Δείτε και το
σχετικό έργο του Ότο Ντιξ (Πηγή 2.30) και συσχετίστε το με την πηγή
2.25.
Πηγή 2.30

«Ανάπηροι
πολέμου»· πίνακας
του 1920 του
Γερμανού
ζωγράφου Ότο
Ντιξ· «τέσσερις σαν
αυτούς δεν κάνουν
έναν ακέραιο
άνθρωπο».
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11. Επιλέξτε υλικό με βάση τις πηγές και κατασκευάστε μια αφίσα με
ένα μήνυμα σχετικό με το θέμα της υγείας σε σχέση με τον πόλεμο.
Το μήνυμα φροντίστε να έχει διαχρονικό περιεχόμενο, αξιοποιώντας
και την εμπειρία της πανδημίας του Covid-19 του 2020 και τη
ρητορική της: «Βρισκόμαστε σε πόλεμο».
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3
Η τέχνη αφουγκράζεται και περιγράφει.
Όταν το προσωπικό συναντάει το συλλογικό
Ο Μεγάλος Πόλεμος έχει αποτελέσει πηγή καλλιτεχνικής έμπνευσης
διαχρονικά: εικαστικοί καλλιτέχνες οι οποίοι συμμετείχαν στα πεδία των
μαχών, συγγραφείς και ποιητές, σκηνοθέτες και σεναριογράφοι
αναπαράστησαν και απέδωσαν τη φρίκη και την τραγικότητα του
πολέμου. Επιπλέον, προσωπικές ιστορίες αποδίδουν τα αδιέξοδα, τα
διλήμματα και τη μοναξιά των στρατιωτών καθώς και τη μελαγχολία της
επόμενης ημέρας.
Ερευνητικά ερωτήματα
Πώς αποδόθηκε η φρίκη του πολέμου μέσα από λογοτεχνικές και
εικαστικές αναπαραστάσεις; Πώς μέσα από προσωπικές ιστορίες (μικρή
ιστορία) συναντάμε τη μεγάλη ιστορία; Αναζητήστε συμβολικές
μνημονικές αναπαραστάσεις ιστορικών γεγονότων στο δημόσιο χώρο.
Δύο αποσπάσματα από ποιήματα του Γάλλου ποιητή Γκιγιόμ
Απολινέρ. Το πρώτο απόσπασμα (Πηγή 2.31) είναι από του ποίημά του
«Ο μετανάστης του Landor Road», από την ποιητική συλλογή του Αλκοόλ,
που δημοσιεύτηκε το 1913. Το δεύτερο (Πηγή 2.32) είναι από το ποίημά
του «Αγάπη, απαξίωση και ελπίδα», από την ποιητική συλλογή του
Γράμματα στη Λου, που δημοσιεύθηκε το 1915
Πηγή 2.31
Φεύγει το πλοίο μου αύριο για την Αμερική
και θα ξανάρθω από κει
με πλούτη που στους λυρικούς λειμώνες θα κερδίσω,
τυφλή στους δρόμους που αγαπώ τη σκιά μου
να οδηγήσω.
Μόνο οι στρατιώτες νοσταλγούν τη γη την πατρική τους.
Πούλησαν οι χρηματιστές τα οικόσημά μου τα χρυσά.
Μα θέλω πια να κοιμηθώ με την καινούργια φορεσιά
κάτω από δέντρα με πουλιά βουβά και με πιθήκους.
Γκιγιόμ Απολινέρ, «Ο μετανάστης του Landor Road», έτος 1913
21

21

Γκιγιόμ Απολινέρ, «Ο μετανάστης του Landor Road», μτφρ. Μήτσος Παπανικολάου,
στο Μήτσος Παπανικολάου, Ποιητικά έργα. Άπαντα τα ευρεθέντα, φιλολογική
επιμέλεια Μιχαήλ Χ. Ρέμπας, Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
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Πηγή 2.32
Η μέρα της νίκης η αμοιβή
Μέρα της επιστροφής
Δίνω στην ελπίδα μου τα μάτια τούτα τα βότσαλα
Δίνω στην ελπίδα μου τα χέρια μου φοίνικες νίκης
Δίνω στην ελπίδα μου τα πόδια μου άρμα θριάμβου
Δίνω στην ελπίδα μου το στόμα το φιλί μου
Δίνω στην ελπίδα μου τα ρουθούνια να βαλσαμώσουν
τ' άνθη του Μαγιού
Δίνω στην ελπίδα μου την ευχή της καρδιάς μου
Δίνω στην ελπίδα μου το μέλλον ολάκερο
Τρεμουλιαστό σα μικρό-μικρό φως σε δάσος.
Γκιγιόμ Απολινέρ, «Αγάπη, απαξίωση κι ελπίδα», έτος 1915
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Δύο αποσπάσματα από το ποιητικό έργο του Τόμας Στέαρνς Έλιοτ
Έρημη χώρα, που δημοσιεύθηκε το 1922.
Πηγή 2.33
Γ΄. ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ
Ο ποταμός δεν κατεβάζει άδειες μποτίλιες, χαρτιά από σάντουιτς,
Μεταξωτά μαντίλια, χαρτονένια κουτιά, αποτσίγαρα
Κι άλλα τεκμήρια θερινών νυχτών. Φύγανε οι νύμφες.
Κι οι φίλοι τους, οι χασομέρηδες κληρονόμοι των διευθυντών του Σίτυ·
Φύγανε, δεν άφησαν διεύθυνση.
Επί των υδάτων Λεμάν κάθισα κι έκλαψα
Γλυκέ μου Τάμεση, κύλα απαλά, το τραγούδι μου για να πω,
[…]
Αλλά πίσω απ’ τη ράχη μου ακούω σε μια παγωμένη ριπή
Το κροτάλισμα των κοκάλων, και το πνιγμένο γέλιο ν’ απλώνεται. στην
ακοή.
Ένα ποντίκι γλίστρησε απαλά μέσα στη βλάστηση
Τη λασπερή του σέρνοντας κοιλιά στην όχθη
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Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Μεσαιωνικών και
Νεοελληνικών
Σπουδών
2008,
σ.
176·
προσβάσιμο:
http://ikee.lib.auth.gr/record/113037/files/%CE%A1%CE%AD%CE%BC%CF%80%CE%B
1%CF%82.pdf (πρόσβαση 29.10.2020).
Γκιγιόμ Απολινέρ, «Αγάπη, απαξίωση κι ελπίδα», μτφρ. Νίκος Σπάνιας, στο
http://celinathens.blogspot.com/2010/11/blog-post_27.html
(πρόσβαση: 26.10.2020).
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Λευκά κορμιά γυμνά στο έδαφος το χαμηλό το νοτισμένο
Ριγμένα κόκαλα σε χαμηλή μικρή ξερή σοφίτα,
Κροταλισμένα από του ποντικού το πόδι μόνο, χρόνο με χρόνο.
Αλλά πίσω απ’ τη ράχη μου φορές-φορές ακούω
Ήχους σαλπίγγων κι αυτοκινήτων, που θα φέρουν
Τον Σουήνη στην Κυρία Πόρτερ την άνοιξη.
[…]
Ανύπαρχτη Πολιτεία
Μέσα στην καστανή καταχνιά ενός χειμωνιάτικου μεσημεριού
Ο Σμυρνιός έμπορας, κύριος Ευγενίδης
Αξούριστος, με την τσέπη γεμάτη σταφίδες
Τσιφ Λόντρα: φορτωτικές εν όψει,
Εγώ ο Τειρεσίας, μολονότι τυφλός, σφύζοντας ανάμεσα σε δυο ζωές,
Εγώ ο Τειρεσίας, γέροντας με ρυτιδωμένα βυζιά 23
Η ματαιοδοξία του δεν απαιτεί ανταπόκριση,
Και παίρνει για παραδοχή την αδιαφορία.
(Κι εγώ ο Τειρεσίας υπόφερα απ’ τα πριν όλα
Που εγίναν στο ίδιο τούτο ντιβάνι είτε κρεβάτι·
Εγώ που κάθισα στη Θήβα κάτω απ’ τα τείχη
Και περπάτησα ανάμεσα στους χαμηλότερους νεκρούς.)
Τόμας Σ. Έλιοτ, Έρημη Χώρα, έτος 1922
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Πηγή 2.34
Ε. ΤΙ ΕΙΠΕ Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ
Πύργοι πέφτουν
Ιερουσαλήμ Αθήνα Αλεξάντρεια
Βιέννη Λόντρα
Ανύπαρχτες
Μια γυναίκα έσυρε τη μακριά μαύρη της κόμη τεντωμένη
23

Αναφορά στο θεατρικό του Γκιγιόμ Απολινέρ Οι μαστοί του Τειρεσία, (1917), ένα
δίπρακτο σουρεαλιστικό δράμα στον απόηχο της Λυσιστράτης, μια προσπάθεια
διακωμώδησης των αστικών ηθών, της φιλοχρηματίας, της κοινωνικής αναρρίχησης,
που αποτελεί αναμφίβολα προϊόν των κοσμογονικών αλλαγών ως συνέπεια του 1 ου
Παγκοσμίου Πολέμου. Να σημειωθεί ότι ο Γκιγιόμ Απολινέρ χρησιμοποιεί για πρώτη
φορά τον όρο «σουρεαλισμός» που θα γίνει το σύμβολο ένα ρηξικέλευθου
καλλιτεχνικού κινήματος το 1925 στο σχετικό μανιφέστο του Αντρέ Μπρετόν.
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Τόμας Σ. Έλιοτ, Έρημη Χώρα, μτφρ. Γιώργος Σεφέρης, Αθήνα: Ίκαρος 1936·
http://e-keimena.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=156:wasteland&catid=121:tseliot&Itemid=54 (πρόσβαση: 28.10.2020).
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Κι έπαιξε ψίθυρο μουσικής πάνω σ’ αυτή τη χορδή
Και νυχτερίδες με πρόσωπα μωρών μέσα στο φως το μενεξεδένιο
Σφύριξαν και πετάρισαν μια στιγμή
Και σύρθηκαν με τo κεφάλι κάτω στη ρίζα ενός καψαλιασμένου τοίχου
Πάνω σ’ αφανισμένους τάφους, γύρω στην εκκλησιά
Εκεί είναι η αδειανή εκκλησία, του αγέρα μόνο κατοικία.
Χωρίς παράθυρα, κι πόρτα παίζει,
Τα ξερά κόκαλα κανένα δεν πειράζουν.
Μόνο ένας κόκορας στάθηκε στο μεσοδόκι
[…]
Φίλε μου, τραντάζει το αίμα την καρδιά μου
Η φοβερή τόλμη μιας στιγμής παραδομού
Που η εποχή της φρόνησης ποτές δε θ’ αναιρέσει
Μ’ αυτή, μόνο μ’ αυτήν, έχουμε υπάρξει
Που κανείς δε θα βρει μες στις νεκρολογίες μας
Μήτε σε θύμησες από την ελεητικήν αράχνη σκεπασμένες
Ή κάτω από σφραγίδες που έσπασε ο στεγνός δικηγόρος.
Τόμας Σ. Έλιοτ, Έρημη Χώρα, έτος 1922
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Απόσπασμα από το ποίημα του Άγγλου ποιητή Γουίλφρεντ Όουεν
(1893-1918) «Dulce et decorum est» στο οποίο περιγράφει μια ομάδα
Βρετανών στρατιωτών που καταλαμβάνονται εξαπίνης στη διάρκεια μιας
επίθεσης με δηλητηριώδη αέρια. Ο τίτλος του ποιήματος προέρχεται από
το στίχο του Ρωμαίου ποιητή Οράτιου «Dulce et decorum est pro patria
mori» (Οράτιος, Ωδές, 3.2.13) που σημαίνει «Είναι γλυκό και σωστό να
πεθαίνεις για την πατρίδα». Ο Όουεν πολέμησε στο Δυτικό Μέτωπο και
σκοτώθηκε εκεί στις 4 Νοεμβρίου 2020, μια εβδομάδα πριν την
υπογραφή της ανακωχής (11 Νοεμβρίου 2020).
Πηγή 2.35
Αέρια! Γρήγορα παιδιά! Σ’ έκσταση ψηλαφώντας
τα κράνη αδέξια βάλαμε την τελευταία στιγμή
μα κάποιος δίπλα ουρλιάζοντας, τυφλά παραπατώντας
σφαδάζει, λες και σε φωτιά ή ασβέστη έχει ριχτεί.
Θολό το τζάμι και παντού μια πράσινη αχλή
μα να, τον βλέπω, πνίγεται, σαν μέσα σε βυθό
σε κάθε μου όνειρο έρχεται, μου κλέβει τη ματιά
βουλιάζει μπρος μου, ασφυκτιά, σε ρόγχο τρομερό.
25

Τόμας Σ. Έλιοτ, Έρημη Χώρα, μτφ. Γιώργος Σεφέρης, Αθήνα: Ίκαρος 1936·
https://www.sansimera.gr/anthology/570 (πρόσβαση: 28.10.2020).
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Αν ίσως, μέσα σε βραχνά, βαλθείς ν’ ακολουθήσεις
το τρένο όπου τον ρίξαμε μ’ απελπισμένη βία
και τ’ άδεια μάτια, τα τρελά μπορέσεις ν’ αντικρίσεις
σε πρόσωπο όμοιο δαίμονα, άρρωστου απ’ αμαρτία
κι ακούσεις καθώς ξεψυχά το αίμα του ν’ αναβλύζει
απ’ τα άρρωστα πνευμόνια του, ζεστό, γουργουριστό,
άσεμνο σαν καρκίνος, σαν κρούστα που πικρίζει
κρούστα απ’ απαίσια πληγή σε στόμα τρυφερό
Φίλε μου, δεν θα ξαναπείς ποτέ με τέτοια ζέση
σ’ ένα παιδί που φλέγεται για δόξα ή τιμή
το ψέμα το παλιό: Dulce et decorum est
pro patria mori.
Γουίλφρεντ Όουεν, «Dulce et decorum est», έτος 1919
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Οι πηγές 2.36, 2.37 και 2.38 παρακάτω αναφέρονται στην ιστορία του
Αγαθοκλή Χατζηχριστοδούλου, ενός Κύπριου που πολέμησε στον Α΄
Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου και έχασε το ένα του πόδι.
Πηγή 2.36
Ο ΗΜΙΟΝΗΓΟΣ ΠΟΥ ΕΧΑΣΕ ΤΑ ΠΟΔΙΑ ΤΟΥ.
Ο ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (ΠΟΛΥΣΤΥΠΙΩΤΗΣ)
Μία δυναμική αλλά και τραγική μορφή. Ένας γενναίος μαχητής του
Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου του 1914-18. Μία προσφορά του
Πολυστύπου στην προάσπιση της Παγκόσμιας Ελευθερίας.
Ο Αγαθοκλής Χατζηχριστοδούλου, γόνος μίας πολυμελούς αγροτικής
οικογένειας γεννήθηκε στον Πολύστυπο της επαρχίας Λευκωσίας, ένα
μικρό ορεινό χωριό της περιοχής Τροόδους στο κέντρο της Κύπρου το
1901. Διδάχθηκε τα πρώτα γράμματα στο Δημοτικό Σχολείο του χωριού
του. Ήταν παιδί ζωηρό, έξυπνο, δραστήριο, φιλότιμο, εργατικό, αθλητικός
τύπος και με προσωπικότητα.
Με την έκρηξη του Α’ Παγκοσμίου πολέμου, εντάσσεται στο Βρετανικό
Σώμα ημιονηγών, (Macedonian Mule Corps) ως ημιονηγός με αριθμό
μητρώου 10020 μαζί με τους αδελφούς του, τον Γεώργιο και τον Πέτρο,
όπου προωθούνται στο Μακεδονικό Μέτωπο, στη γραμμή Δοϊράνης.
Είναι τολμηρός και γενναίος μαχητής.
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https://www.oanagnostis.gr/o-a%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%8
2-%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B
1/ (πρόσβαση 25.2.2019)
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Ατυχώς προσβάλλεται από κρυοπαγήματα, και οι ιατροί αναγκάζονται να
του αποκόψουν και τα δύο πόδια ενώ το ένα εξ' αυτών
http://www.sciencemuseum.org.uk/broughttolife/objects/display.aspx?id
=5808 φυλάσσεται στο Μουσείο Επιστημών του Λονδίνου (London
Science Museum). Επιστρέφει στην Κύπρο, όπου δυσκολεύεται πολύ να
προσαρμοστεί με τη νέα τραγική κατάσταση. Εδώ εργάζεται σαν
τηλεφωνητής
σε
διάφορες
Κρατικές
Υπηρεσίες.
Ταυτόχρονα εκδίδει ποιήματα με ποικιλία θεμάτων σαν ένας
καταξιωμένος ποιητάρης από το 1920. Με τις πενιχρές του εισπράξεις και
τη στήριξη των φίλων του επιδιώκει να εξασφαλίσει νέα τεχνητά πόδια
για να μπορεί να κινείται κάπως υποφερτά. Τουλάχιστο δύο φορές, το
Βρετανικό κράτος τον βοηθά να εξασφαλίσει τεχνητά πόδια για να μπορεί
να περπατά έστω και με δυσκολία.
Επιπρόσθετα ασχολείται και με το επάγγελμα του υποδηματοποιού.
Αρχές της δεκαετίας του 1940, θα συζευχθεί την Φαίδρα (Λούλλα) από
του Μόρφου της Κύπρου. Καρπός του γάμου τους ήσαν δύο όμορφα
κορίτσια, η Μάρω και η Τασούλα.. Με την έναρξη του Δευτέρου
Παγκοσμίου Πολέμου και ιδιαίτερα μετά την επίθεση των Ιταλών
εναντίον της Ελλάδος, προσπαθεί με διάφορους τρόπους όπως εράνους
και έντυπα ποιήματα να βοηθήσει και να στηρίξει τους αγωνιστές της
Ελευθερίας στην Ελλάδα. Ήταν άνθρωπος φιλόπατρις, ανθρωπιστής,
έντιμος, αξιοπρεπής, ειλικρινής, θεατρόφιλος, θεοσεβής και ενάρετος.
Έδωσε το παρόν του στον 'Μεγάλο Πόλεμο' και παρά τα ανεπανόρθωτα
τραύματά του, βρήκε το θάρρος και το κουράγιο να συνεχίσει την στήριξη
του δια της πέννας και γράφει:
Με ξένα πόδια περπατώ, τα φυσικά μου λείπουν
περικαλώ τους φίλους μου να μην με εγκαταλείπουν.
Εις τον στρατόν μου κόψασιν τα πόδια εμένα
και περπατώ πάνω στην γην σήμερον με τα ξένα.
Αγαπητοί μου Έλληνες πάρτε και αναγνώστε
κι αν είναι για την πληρωμήν ότι αγαπάτε δώστε.
Εγώ αυτό δεν το καμα χρήματα να κερδίσω
αλλ' όσον χρήμα μαζευθή στο έθνος θα δωρίσω.
Πέθανε στην Κύπρο το 1964.
Αγαθοκλής Χατζηχριστοδούλου, Όμηρος Χατζηστυλλής «Ο Μουλάρης που έχασε τα
27
πόδια του. Ο Αγαθοκλής Χατζηχριστοδούλου (Πολυστυπιώτης)»
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Προέλευση πηγής:
https://www.europeana.eu/en/item/2020601/https___1914_1918_europeana_eu_c
ontributions_4491 (πρόσβαση 29.10.2020).
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Πηγή 2.37

Πηγή 2.38

Το βοηθητικό μέλος του Αγαθοκλή Φυλλάδιο με το ποίημα που
Χατζηχριστοδούλου
έγραψε ο Αγαθοκλής
Χατζηχριστοδούλου για τον
ελληνοϊταλικό πόλεμο του 1940.
Παρακάτω διαβάζουμε το γράμμα που έστειλε ένας αμερικανός
στρατιώτης με το όνομα Chas (συντομογραφία του ονόματος Charles)
στην αγαπημένη του και στο οποίο είχε εσωκλείσει μια παπαρούνα. Η
παπαρούνα υπήρξε ένα από τα λίγα φυτά που μπορούσαν να
αναπτυχθούν στα πεδία μαχών του Α' Παγκόσμιου Πολέμου. Έκτοτε έχει
συνδεθεί με αυτόν και αντιπροσωπεύει τη θυσία των εκατομμυρίων
στρατιωτών σε αυτόν, αποτελώντας ένα σύμβολο μνήμης για όλους
αυτούς που έχασαν τη ζωή τους σε αυτόν.
Πηγή 2.39
Αγαπητό κορίτσι, σε αγαπώ τόσο πολύ για τις προσευχές και την αγάπη
σου. Αν οι προσευχές βοηθήσουν και θα βοηθήσουν, ο Θεός θα
φροντίσει για τα πάντα.
Φυσικά είναι δύσκολο να κατανοήσουμε αυτόν τον πόλεμο σε σχέση με
την επιθυμία του Κυρίου και τα μέσα για την προστασία των ανθρώπων
του, αλλά υποθέτω δεν ήταν στις προθέσεις του το να κατανοήσουμε.
Εν τω μεταξύ πρέπει να σταματήσω. Γλυκό μου κορίτσι, θα είμαι πολύ
προσεκτικός και εσύ να είσαι καλή και να μου γράφεις πολύ συχνά.
Πες μου ό,τι κάνεις και επέτρεψε στη γαλλική παπαρούνα που σου
εσωκλείω να αντιπροσωπεύσει τα φιλιά μου. Αγαπημένο κορίτσι, έχεις
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όλη μου την αγάπη. Μνημόνευσέ με στη μητέρα.
Δικός σου
Chas
Επιστολή του στρατιώτη Chas, 1917-1918

Πηγή 2.40

Το γράμμα που έστειλε ο Chas στην αγαπημένη του.29
Πηγή 2.41
28

https://www.news247.gr/weekend-edition/a-pagkosmios-polemos-10-sygklonistikesistories.6283717.html (πρόσβαση 27.10.2020).
29
Προέλευση εικόνας: https://www.news247.gr/weekend-edition/a-pagkosmiospolemos-10-sygklonistikes-istories.6283717.html (πρόσβαση 27.10.2020).
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Η παπαρούνα που εσώκλεισε στο γράμμα του προς την αγαπημένη του ο
Chas.
Ο Βρετανός Έντουαρντ Γκλεντίνινγκ (1896-1983) πολέμησε στον Α΄
Παγκόσμιο Πόλεμο για τις εμπειρίες του από τον οποίο μίλησε σε μια
εκπομπή του αγγλικού BBC που προβλήθηκε το 2014, στα εκατό χρόνια
από την έναρξη του πολέμου. Ανάμεσα στα άλλα αναφέρθηκε και στην
περίπτωση που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει κάποιον που του ζήτησε
βοήθεια.30
Πηγή 2.42
Όπως αποσυρόμασταν, το θέαμα ήταν απίστευτο. Ήταν σαν ένα κοπάδι
πρόβατα που κοιμάται. Κατέστη εμφανές ότι οι τραυματιοφορείς δεν
ήταν σε θέση να αντιμετωπίσουν έναν τόσο μεγάλο αριθμό θυμάτων.
Πολλοί ήταν ακόμα ζωντανοί. Έκλαιγαν και ικέτευαν για νερό.
Γατζώνονταν από τα πόδια μας καθώς περνούσαμε δίπλα τους.
Ένας από αυτούς με άρπαξε και με κρατούσε από τα πόδια. Ετοιμαζόμουν
να βγάλω τον φελλό από το παγούρι μου για να του δώσω νερό. Τότε
κάποιος που ερχόταν πίσω μου φώναξε "συνέχισε, συνέχισε, θα χάσουμε
επαφή με το σώμα μπροστά, θα χαθούμε".
Στα χρόνια που έχουν περάσει με στοιχειώνουν ακόμα οι εκκλήσεις του
30

Τη συνέντευξη του Έντουαρντ Γκλεντίνινγκ μπορείτε να παρακολουθήσετε στο
σύνδεσμο: https://www.facebook.com/BBCArchive/videos/1102913363206363/.
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για βοήθεια.
Τηλεοπτική συνέντευξη του Έντουαρντ Γκλεντίνινγκ στο BBC

Πηγή 2.43
Ένας
αφροαμερικανός
στρατιώτης που έχασε το πόδι
του παρακολουθεί με τη σύζυγό
του και το παιδί τους το 1919
την παρέλαση των στρατιωτών
με τους οποίους πολέμησε μαζί
στη Νέα Υόρκη. Στον Α΄
Παγκόσμιο Πόλεμο οι ΗΠΑ
έστειλαν δύο εκατομμύρια
στρατιώτες
στην
Ευρώπη,
μεταξύ των οποίων και 200.000
αφροαμερικανούς.
Ωστόσο,
αυτοί
υπηρετούσαν
σε
διαφορετικές μονάδες από τους
λευκούς και μόνο 42.000 σε
μάχιμες μονάδες.31
Πηγή 2.44

Ένας
Γάλλος
στρατιώτης
που
σακατεύτηκε στον Α΄ Παγκόσμιο
Πόλεμο ποζάρει στην ημέρα της
επετείου του πολέμου το 1919 με τα
παράσημά του και τις «πληγές» του.

31

Προέλευση πηγών 2.43 και 2.44 Century. One Hundred Years of Human Progress,
Regression, Suffering and Hope, (επιμ.) Bruce Bernard, Νέα Υόρκη: Phaedon Press
Lmited 1999, σ. 203 και 202 αντίστοιχα.
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Πηγή 2.45

Πηγή 2.46

Πηγή 2.47

Δύο πίνακες του Βρετανού ζωγράφου Κρίστοφερ Νέβινσον (Christopher
Nevinson, 1889-1946). Στην εικόνα 2.45 ο πίνακας «Πλημμυρισμένο
χαράκωμα στον Ιζέ», 1916· ο ποταμός Ιζέ βρίσκεται στη βορειανατολική
Γαλλία και εκβάλλει στη Βόρεια Θάλασσα στο Βέλγιο. Στην εικόνα 2.46 ο
πίνακας «Στο γιατρό», 1916. Στην εικόνα 2.47 ο πίνακας «Μονοπάτια της
δόξας», 1917, του Βρετανού Πωλ Νας. .
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Πηγή 2.48

«Χωρίς τίτλο», 1922· πίνακας του Γάλλου ζωγράφου και χαράκτη Μαρσέλ
Ρου (Marcel Roux, 1878-1922).
Πηγή 2.49

Τοπίο πολέμου στο Δυτικό Μέτωπο.
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Πηγή 2.50

«Φτιάχνουμε έναν καινούριο κόσμο»· πίνακας του 1918 του Βρετανού
ζωγράφου, φωτογράφου, γραφίστα και συγγραφέα Πολ Νας (Paul Nash,
1889-1946)
Φύλλο Εργασίας 3: Ερωτήσεις – Δραστηριότητες
1. Δώστε στην ομάδα σας ένα όνομα και μια εικόνα που να σχετίζεται
με τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και να σας εκπροσωπεί.
2. Μελετήστε τα ποιήματα στις πηγές 2.31, 2.32, 2.33, 2.34 και 2.35.
Επιλέξετε εκείνα τα στοιχεία από τα ποιήματα τα οποία
εικονογραφούν τον παραλογισμό και τη ματαίωση του Μεγάλου
Πολέμου. Να αντιστοιχήσετε στίχους με τις εικόνες των πηγών 2.43,
2.44, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48, 2.49 και 2.50.
3. «Φυσικά είναι δύσκολο να κατανοήσουμε αυτόν τον πόλεμο σε
σχέση με την επιθυμία του Κυρίου και τα μέσα για την προστασία
των ανθρώπων του, αλλά υποθέτω δεν ήταν στις προθέσεις του το να
κατανοήσουμε» (Πηγές 2.39 και 2.40). Αν ήσασταν η παραλήπτρια
του γράμματος του στρατιώτη Chas τι θα απαντούσατε σε αυτόν και
ποιες σκέψεις θα καταγράφατε στο ημερολόγιό σας;
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4. Όταν η ιστορία αποκτά πρόσωπο: να εξετάσετε τις τρεις περιπτώσεις
στρατιωτών του Μεγάλου Πολέμου. Αν μπορούσαν να συζητήσουν
μεταξύ τους ποιος θα ήταν ο φανταστικός διάλογος; Να αξιοποιήσετε
την πρότερη γνώση για τον πόλεμο και τις επιπτώσεις του καθώς και
τα στοιχεία προσωπικότητας του καθενός.
5. Σας αναθέτουν να γράψετε το κείμενο (2-3 γραμμές) σε μια
επιτύμβια στήλη για ένα στρατιώτη του Μεγάλου Πολέμου. Τι θα
γράφατε επάνω;
6. Να συγκρίνετε τη φωτογραφία από το Δυτικό Μέτωπο (Πηγή 2.49) με
τα έργα στις πηγές 2.45 και 2.50. Ποιο στοιχείο κυριαρχεί; Να
«διαβάσετε» τις εικόνες στις παραπάνω πηγές λαμβάνοντας υπόψη
τα παρακάτω:







Πρώτη επαφή με το έργο: υποκειμενική σύλληψη πραγματικότητας με
βάση προσωπικά βιώματα
Πρώτη «ανάγνωση» (οπτική και χωρίς βαθύτερη επεξεργασία ή αναζήτηση
πρόσθετων πληροφοριών – καταγραφή πρώτης εντύπωσης και
λεπτομερειών: τόπος, εποχή, άνθρωποι, αντικείμενα).
Δεύτερη «ανάγνωση» (αποκωδικοποίηση – απόδοση νοήματος):
διατύπωση απόψεων για το περιεχόμενο, αποσαφήνιση με τη χρήση άλλων
πηγών, παρατηρήσεις για τη μορφή, εντοπισμός και ερμηνεία συμβόλων,
αποκάλυψη σχέσεων περιεχομένου και μορφής, περιγραφή ιστορικών
δεδομένων.
Έλεγχος ιστορικής αξιοπιστίας (πλαίσιο και συνθήκες δημιουργίας,
προθέσεις δημιουργού, δεσμεύσεις καλλιτέχνη [οπτικές, συμφέροντα,
παραγγελιοδότες], τρόπος πρόσληψης και υποδοχή του έργου από
32
σύγχρονους και μεταγενέστερούς του).

7. Να κατασκευάσετε ένα graffiti με θέμα τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Τι
θα διαλέγατε να απεικονίσετε και να πείτε;
8. Να συζητήσετε το θέμα του τραύματος και της μνήμης με αφορμή τα
έργα τέχνης, τον αυτοβιογραφικό βιωματικό λόγο, την ποίηση και τη
λογοτεχνία. Να σχολιάσετε τη δημόσια διαχείριση της μνήμης μέσα
από μνημονικούς τόπους και σύμβολα, π.χ. παπαρούνα (poppy).
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Δ. Μαυροσκούφης, Αναζητώντας τα ίχνη της Ιστορίας: ιστοριογραφία, διδακτική
μεθοδολογία και ιστορικές πηγές, Εκδόσεις Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2005, σ.
230-232.
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Πηγή 2.51

Η όπερα του Σίδνεϊ φωτισμένη για τα 100 χρόνια από τη λήξη του
Μεγάλου Πολέμου με το σύμβολό του, την παπαρούνα.
Πηγή 2.52

Πηγή 2.53

Σύντομες «υπομνήσεις» του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου στο δημόσιο χώρο.
Στην εικόνα 2.52 αναγράφεται «Ο Πύργος του Λονδίνου θυμάται τον Α΄
Παγκόσμιο Πόλεμο» και στην εικόνα 2.53 «Όλοι έδωσαν κάτι, κάποιοι τα
έδωσαν όλα». Και στις δύο εικόνες υπάρχουν τόσο φιγούρες στρατιωτών
όσο και η παπαρούνα.
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Το τραγούδι «Ο στρατιώτης» (Le Soldat) σε στίχους της Μαρί Μπαστίντ
και μουσική του «Καλογκερό» γράφτηκε το 2013, για τα εκατό χρόνια
από το ξέσπασμα του 1ου Παγκόσμιου Πόλεμου, και αποτελεί ένα φόρο
τιμής στους στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους σε αυτόν.
Πηγή 2.54
Μέσα στα χαρακώματα, την ώρα που πέφτει η νύχτα
Αγαπημένη μου Ογκουστίν, σου γράφω με ανυπομονησία.
Το κρύο με περονιάζει και φοβάμαι πώς θα πεθάνω.
Δε σκέφτομαι παρά εσένα.
Μα είμαι ένας στρατιώτης
Κυρίως να μην ανησυχείς
Είμαι λοιπόν εδώ
Κι εσύ να είσαι περήφανη για μένα!
Την ώρα που ο πόλεμος καταδιώκει τους άντρες κατά χιλιάδες
Τόσο μακριά από τον τόπο τους, και το λουλούδι στο κανόνι
Και οι εχθροί, που μας πυροβολούν, δεν είναι παρά σαν κι εμάς.
Αλλά είμαι ένας στρατιώτης
Κυρίως να μην ανησυχείς
Είμαι λοιπόν εδώ
Κι εσύ να είσαι περήφανη για μένα!
Την ώρα που ο θάνατος με κάνει και τρέμω
Λάσπη παντού, αρβύλες και ποντίκια
Ξαναφέρνω στο νου μου τα καθαρά σου μάτια
και προσπαθώ να φανταστώ το χειμώνα μαζί σου.
Μα είμαι ένας στρατιώτης
Δε νιώθω το χέρι μου
Όλα γυρίζουν γύρω μου
Θεέ μου, πάρε από εδώ.
Αγαπημένη μου Ογκουστίν, θα ήθελα να σου εκμυστηρευθώ
Τις ευτυχισμένες μας αναμνήσεις, και τα παιδιά που ονειρεύομαι.
Πιστεύω ότι μπορώ να πω πώς εμείς αγαπηθήκαμε.
Σε αγαπώ για τελευταία φορά.
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Δεν είμαι παρά ένας στρατιώτης
Όχι, δε θα επιστρέψω
Δεν είμαι παρά ένας στρατιώτης
Να προσέχεις!
α) Σε ποιες εμπειρίες και σε ποια συναισθήματα αναφέρεται ο
στρατιώτης που μιλάει στο τραγούδι;
β) Κατά πόσο αυτά αποτελούν μια «επιτομή» μνήμης του Μεγάλου
Πολέμου;
γ) Αφού δείτε τα δύο βίντεο κλιπ του τραγουδιού σχολιάστε την
εικονογραφία των δύο βίντεο κλιπ σε σχέση με την «κατασκευή»
μνήμης. Τι είδους ερωτήσεις μπορούν να τεθούν για μια τέτοια
προσέγγιση.
κλιπ 1:
https://www.youtube.com/watch?v=vuv0HKpaNrM
κλιπ 2:
https://www.youtube.com/watch?v=EXKSd9WpdeU&feature=player_e
mbedded
δ) Με βάση το τραγούδι και τις πηγές να γράψετε δύο γράμματα που
μπορεί να έστειλε ο στρατιώτης του τραγουδιού στην αγαπημένη του
Ογκουστίν.
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4
Γκαίρλιτς: Όταν το προσωπικό
συναντάει το συλλογικό
Κατά τη διάρκεια του Εθνικού Διχασμού, μετά τη Βουλγαρική εισβολή
στην περιοχή της Καβάλας και τον αποκλεισμό του λιμανιού από τις
Αγγλογαλλικές δυνάμεις της Αντάντ, όλη η δύναμη του Δ’ Σώματος του
Ελληνικού Στρατού μεταφέρθηκε, μετά από συμφωνία, στην πόλη
Γκαίρλιτς της Γερμανίας, όπου έφθασε στις 22 Σεπτεμβρίου του 1916.
Επρόκειτο για 6.100 Έλληνες στρατιώτες, 430 αξιωματικούς,
στρατιωτικούς υπαλλήλους, 93 γυναίκες αξιωματικών και 5 παιδιά. Το Δ΄
Σώμα, μαζί με τον οπλισμό του, είχε παραδοθεί στις γερμανικές δυνάμεις
και έζησε μια ιδιόμορφη «αιχμαλωσία», συμβιώνοντας σε αντίξοες
συνθήκες με τους κατοίκους της γερμανικής πόλης. Προκαλούν
ερωτηματικά τόσο τα γεγονότα που προηγήθηκαν, όσο και το ίδιο το
πρωτοφανές γεγονός της μεταφοράς ξένου στρατού σε εδάφη ξένου
κράτους, το οποίο σύντομα ανήκε στο αντίπαλο στρατόπεδο.33

Ερευνητικά ερωτήματα
Τι οδήγησε στη μεταφορά και «φιλοξενία» του Δ ΄Σώματος του Ελληνικό
Στρατού στη Γερμανία; Ποιες οι συνέπειες για τους Έλληνες στρατιώτες
αλλά και τους Γερμανούς πολίτες;
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Μεταξύ των αιχμαλώτων στρατιωτών ήταν ο θεατρικός συγγραφέας Βασίλης Ρώτας, ο
λογοτέχνης Λέων Κουκούλας και ο ζωγράφος Παύλος Ροδοκανάκης.
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Οι πηγές 2.55, 2.56, 2.57, 2.61, 2.65 και 2.66 που ακολουθούν
προέρχονται από το προσωπικό Ημερολόγιο και τα Απομνημονεύματα
του Τζον Χατζηπανάγου, ο οποίος υπήρξε ένας από τους αιχμαλώτους
του Γκαίρλιτς. Το Ημερολόγιο γράφτηκε συνολικά μετά την επάνοδό του
από το Γκαίρλιτς στην Ελλάδα και πριν το Μικρασιατικό Πόλεμο, ενώ το
Απομνημόνευμά του το 1952. Πρόκειται για εξαιρετικά ενδιαφέρον
πρωτογενές υλικό ιστορικής πηγής34.
Πηγή 2.55
Τότε ήταν η εποχή του πρώτου παγκόσμιου πολέμου, που την Ελλάδα τη
στενοχωρούσαν απ’ τη μια μεριά οι Αγγλογάλλοι να βγη με το μέρος τους
στο πόλεμο, κι απ’ την άλλη η Γερμανία που την απειλούσε με άμεση
εισβολή, αν παραχωρούσε βάσεις στους εχθρούς της. Οι Αγγλογάλλοι
βάλθηκαν σώνει και καλά να καταλάβουν τη Θεσσαλονίκη για να τη
χρησιμοποιήσουν για βάσι εξορμήσεως εναντίον της Γερμανίας. Τότε έπαιξα
κι εγώ τον πιο κωμικό ρόλο που μπορεί να φανταστή κανένας. Κι αυτό για να
κρατηθούν τα προσχήματα.
Με πήρε ο διοικητής μου και μ’ όλη τη σοβαρότητα μούδωσε την εντολή να
πάρω ένα πεδινό κανόνι των 7,5 με της οβίδες του και τους άντρες του και
να πάω να το στήσω στη νότια άκρη του Καραμπουρνού, δηλαδή μια ώρα
μακρυά, και αν δω να καταπλέη ο Αγγλογαλλικός στόλος, να τον
βομβαρδίσω. Πήγα να γελάσω με τη διαταγή αυτή που πήρα, αλλά μπρος
στην τόση σοβαρότητα του διοικητή μου συγκρατήθηκα.
- Κύριε διοικητά, του ανάφερα, επειδή δεν ξαίρω να διακρίνω ποια βαπόρια
είναι ξένα και ποια ελληνικά, οπότε δυνατόν να βυθίσω κατά λάθος τον
ελληνικό στόλο, σας παρακαλώ να μου δώσητε σχετικές πληροφορίες, για να
μπορώ να τους διακρίνω για να αποφύγουμε τυχόν τραγικές συνέπειες.
Γύρισε τα μούτρα του απ’ την άλλη μεριά και είδα πως έβαζε όλα τα δυνατά
του για να μην σκάση στα γέλια.
- Να ξεκινήσετε αμέσως!
Και να εγώ στο Καραμπουρνού ο φόβος και ο τρόμος των Αγγλογάλλων,
καθισμένος όλη τη μέρα στην ακρογιαλιά να ψαρεύω με μια πετονιά,
προσπαθώντας μια που δεν είχα Αγγλογάλλους μπροστά μου, να εξοντώσω
τουλάχιστο το βασίλειο των ψαριών. Μα ούτε κι αυτό δεν το κατάφερα,
αφού τόσες μέρες δεν είχα πιάσει ούτε μια μαρίδα.
Τζον Χατζηπανάγος, Απομνημόνευμα
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Ευχαριστούμε θερμά τη Γιούλη Χρονοπούλου, εγγονή του Τζον Χατζηπανάγου για την
παραχώρηση του αδημοσίευτου αυτού υλικού. Σε όλα τα αποσπάσματα από το
Ημερολόγιο και τα Απομνημονεύματα του Τζον Χατζηπανάγου διατηρείται η
ορθογραφία και η γλώσσα του χειρογράφου.
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Πηγή 2.56
Από Μαΐου 1916 – 7/βρίου 1916
Από 21η Μαΐου 1916 ήρχισαν υπό των Αγγλογάλλων εν Καβάλα
αποκλεισμός […]. Μετά τινας ημέρας η έλλειψις άρτου, πετρελαίου και
λοιπών ειδών της πρώτης ανάγκης κατέστησαν λίαν αισθητόν τον
αποκλεισμόν. Μετά ένα μήνα επετράπη να καταπλεύσουν ατμόπλοια
ωρισμένων ατμοπλοϊκών εταιριών αλλ’ υπό τον όρον να μη μεταφέρωσι
εκ της λοιπής Ελλάδος τροφάς και είδη φωτισμού. Πολλαί οικογένειαι
ανεχώρουν διά διάφορα μέρη της Ελλάδος ένθα δεν διενεργείτο
αποκλεισμός. Εξηκολούθησεν αυτή η κατάστασις μέχρι τέλους
Αυγούστου.
Τα ολίγα τρόφιμα κατηναλώθησαν άπαντα. Ο άρτος διενέμετο διά
δελτίων και ούτος μόλις επήρκει διά το εν τέταρτον του όλου πληθυσμού.
Πλήθος ανδρών και γυναικοπαίδων συνωθείτο έξωθι των αρτοποιείων
προς παραλαβήν μικρών τεμαχίων άρτου, συνέπεια της οποίας υπήρξεν ο
θάνατος δύο γυναικών ευρισκομένων εις ενδιαφέρουσαν κατάστασιν.
Περί τας αρχάς Αυγούστου ο πληθυσμός της πόλεως ηλαττώθη κατά το
ήμισυ εκ των αθρόων αναχωρήσεων. Παρέμεινον όσοι δεν είχον τα μέσα
της αναχωρήσεως. […] Την 28ην Αυγούστου Δευτέρα επιδρομή
αεροπλάνων γερμανικών αποτέλεσμα της οποίας υπήρξαν 4 θύματα
πολιτών εντός της πόλεως. Τότε πλέον η φυγή ήτο γενική. Έφευγον
εγκαταλείποντας περιουσίας, καταστήματα ανοικτά, τας οικίας των και
παν ό,τι έκαστος είχε. Εις όλας τας οικίας ένθα υπήρχον ακόμη
οικογένειαι ήκουέ τις πάντοτε θρήνους […]. Την πρωίαν διεδόθη ότι
επρόκειτο την επαύριον να εβομβαρδίζετο η πόλις παρά του
Αγγλογαλλικού στόλου εάν ο Ελληνικός Στρατός εξηκολούθει παραμένων
εν τη πόλει και να εβομβαρδίζετο και παρά των Γερμανοβουλγάρων εάν ο
Ελληνικός Στρατός δεν παρεδίδετο αιχμάλωτος εις αυτούς. Αδύνατον να
περιγράψω όσα είδον και όσα ήκουσα κατά την απαισίαν εκείνην ημέραν.
Οι κάτοικοι έκλαιον και ωδύροντο. Στρατιωτικοί φίλοι του Κόμματος των
Φιλελευθέρων εγκατέλειπον τους Στρατώνας των και ανεχώρουν διά την
Θάσον όπως καταταχθώσιν εις τον εν Μακεδονία Αγγλογαλλικόν Στρατόν.
Προς το εσπέρας ευρισκόμενος μεθ’ όλων των συναδέλφων μου του
Συντάγματός μου εν τω Γραφείω μου, ήλθεν ο Διοικητής μας και μας
ανεκοίνωσεν την κάτωθι διαταγήν του Σώματος Στρατού: Η Γερμανική
Αρχή διέταξε το Σώμα να παραδοθή εις τους Γερμανούς την επομένην την
πρωίαν περί την 10ην ώραν. Διέταξε λοιπόν το Σώμα άπαντας τους
Αξιωματικούς ν’ αναφέρωσιν εις έκαστος προφορικώς εις τον Διοικητήν
του εάν δέχεται ή να αιχμαλωτισθή παρά των Γερμανών ή να παραδοθή
εις τους Αγγλογάλλους. Εγώ μετά των λοιπών συναδέλφων μου
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ανεφέραμεν τα εξής: Προκειμένου περί αιχμαλωσίας προτιμώμεν την εις
τους Αγγλογάλλους παράδοσίν μας. Προκειμένου όμως παραδιδόμενοι
εις τους Αγγλογάλλους να χρησιμοποιηθώμεν ως επαναστάται,
προτιμώμεν την εις τους Γερμανούς παράδοσίν μας. Το αυτό υποθέττω ν’
απήντησαν και τα λοιπά Σώματα. Εκείνην την νύκτα δεν εκοιμήθημεν
διόλου. […]
Το εσπέρας διετάχθημεν να ήμεθα έτοιμοι προς αναχώρησιν καθόσον θα
παρεδιδόμεθα αιχμάλωτοι εις τους Γερμανούς. Διετάχθημεν να
παραλάβωμεν μεθ’ εαυτών μόνον εν κιβώτιον εκστρατείας. Όλας μας τας
αποσκευάς ως και άπαν το υλικόν Στρατού και Σκηνής εγατελείφθη εν
ταις αποθήκαις. Πράγματι περί το μεσονύκτιον ήρχισεν η εκκίνησις. Περί
το λυκαυγές κατηυλίσθημεν εις Φιλίππους. Κατάκοποι εκ της αϋπνίας και
της πείνης κατεκλίθημεν και περί την μεσημβρίαν ηγέρθημεν προς
εκκίνησιν. Την 30ήν Αυγούστου και περί ώραν 7η μμ αφίχθημεν εις
Δράμαν.
Ήρχισεν εκ Δράμας η αναχώρησις των Σωμάτων κατά συρμούς. Το
Σύνταγμά μου είχε τον αριθμόν 4. την 8η 7/βρίου ημέραν Πέμπτην και
ώραν 11.45΄ ανεχωρήσαμεν εκ Δράμας.
Τζον Χατζηπανάγος, Ημερολόγιο

Πηγή 2.57
Απ’ τη Θεσσαλονίκη πήγαμε στη Καβάλλα και ιδρύσαμε το Σύνταγμα
Φρουρικού Πυροβολικού Καβάλλας. Τον Αύγουστο του 1916 τα πράματα
στην Ελλάδα έφτασαν στο αδιέξοδο. Ο Βενιζέλος κήρυξε επανάστασι και
εγκαθιδρύθηκε με την Κυβέρνησί του στη Θεσσαλονίκη όπου οι
Αγγλογάλλοι έβαλαν για τα καλά το πόδι τους. Η κυβέρνησις της Αθήνας
πιεζόταν να παραδώση στους Αγγλογάλλους τον οπλισμό της. Οι
Γερμανοβούλγαροι απ’ την άλλη μεριά πέρασαν τα σύνορα και
κατέβαιναν προς την Καβάλλα. Ημείς απ’ τη κυβέρνησι των Αθηνών
είχαμε ρητές εντολές να μη προβάλουμε καμμιά ένοπλη αντίστασι, πράμα
που ήθελε να το αποφύγη η Αθήνα, που δήλωσε αυστηρή ουδετερότητα.
Σύμφωνα λοιπόν μ’ αυτή την εντολή έπρεπε να εγκαταλείψουμε την
Καβάλλα και να πάμε στο Κράτος της Αθήνας. Βαπόρια όμως δικά μας δεν
είχαμε γιατί οι Αγγλογάλλοι είχαν κατάσχη όλο τον ελληνικό εμπορικό
στόλο.
Στο λιμάνι υπήρχαν μερικά βαπόρια και ο διοικητής του Τάγματός μας
ζήτησε να μας παραλάβουν. Οι Γάλλοι που ήταν μέσα μαζύ με Έλληνες
επαναστάτες του στρατού του Βενιζέλου, μας έβαλαν ως όρο να
δηλώσουμε ότι προσχωρούμε στην επανάστασι και θέλουμε να πάμε στη
Θεσσαλονίκη. Αυτό δεν το δεχτήκαμε και προτιμήσαμε να πάμε
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αιχμάλωτοι στους Γερμανοβούλγαρους παρά να στασιάσουμε ενάντια
στη νόμιμη Κυβέρνησι και στον Βασιληά. Σήμερα που απέχτησα αρκετή
πείρα και διδάχτηκα πολλά πράματα, βλέπω πόσο επιπόλαια φερθήκαμε
τότε όλοι μας και πόσες ζημιές προξενήσαμε και στη πατρίδα μας και
στον εαυτό μας.
Φύγαμε από την Καβάλλα και πήγαμε στη Δράμα όπου θα
συγκεντρωνόταν όλο το τέταρτο Σώμα. Εκεί οι Γερμανοί άλλαξαν γνώμη
και αντί να μας παραδώσουν στους Βουλγάρους, μας μετάφεραν στο
Γκαίρλιτς της Γερμανίας τάχα σαν φιλοξενούμενους που ζητήσαμε μόνοι
μας την προστασία τους. Ήταν μια καλή προπαγάνδα γι’ αυτούς που την
εκμεταλλεύτηκαν για καλά.
Στο Γκαίρλιτς μείναμε δυόμιση χρόνια. Είμασταν φαινομενικά ελεύθεροι,
μέναμε μέσα στην πόλι σε όποιο σπίτι θέλαμε, πηγαίναμε κάθε πρωί
στους στρατώνες και κάναμε γυμνάσια ή θεωρία στους στρατιώτες μας,
είχαμε τον οπλισμό μας και αν θέλαμε να επισκεφτούμε άλλες πολιτείες
παίρναμε απ’ τη Γερμανική διοίκησι έγγραφη άδεια. Ο μόνος περιορισμός
που είχαμε ήταν να μη βάζουμε πολιτικά ρούχα.
Τζον Χατζηπανάγος, Απομνημόνευμα

Πηγή 2.5835
Η είδηση της
κατάληψης της
Καβάλας στην
εφημερίδα
«Μακεδονία». Η
εφημερίδα
«Μακεδονία»
ιδρύθηκε το 1911 με
έδρα τη
Θεσσαλονίκη. Μετά
το 1915 η
εφημερίδα
συντάχθηκε
πολιτικά με τον
Ελευθέριο Βενιζέλο.
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To φωτογραφικό υλικό προέρχεται από την ιστοσελίδα http://www.paradoxonklangorchester.de/paramithi/arthra/goerlitz.de.html (πρόσβαση 20.10. 2019).
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Πηγή 2.59

Πηγή 2.60

Φωτογραφίες από το ταξίδι του Δ΄ Σώματος Στρατού στο Γκαίρλιτς.
Πηγή 2.61
Σάββατον 17 7/βρίου ώρα 11 πμ
Ανεχωρήσαμεν εκ Βελιγραδίου και δι’ αμαξών εφθάσαμεν εις Σεμλίνον
ένθα ανέμενεν η αμαξοστοιχία προς επιβίβασίν μας. Την 3ην μμ
ανεχωρήσαμεν εκ Σεμλίνου.
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Την επαύριον και ώραν 2μμ αφίχθημεν εις Βουδαπέστην. Μετά
παραμονήν 4 ωρών ανεχωρήσαμεν. Δευτέρα 19 7/βρίου και ώρα 4 1/2 μμ
παρεμείναμεν επ’ ολίγον εις τον Σταθμόν Ccacza. Την 7.30΄ μμ εις τον
Σταθμόν Τέσεν και την 10 μμ εις την πόλιν Odenberg. Μας παρέθεσαν εις
τον Σιδηροδρομικόν Σταθμόν δείπνον. Την επαύριον και ώραν 3 πμ
αφίχθημεν εις Opehn Host πρώτην Γερμανικήν πόλιν των
Αυστρογερμανικών συνόρων. Εδώ υπέστημεν την κεκανονισμένην
απολύμανσιν. Μετά το λουτρό μας παρέθεσαν πρόγευμα υπό τους ήχους
γερμανικής φιλαρμονικής παιανιζούσης εναλλάξ τους ύμνους Ελλάδος και
Γερμανίας. Την 8η πμ ανεχωρήσαμεν της Γερμανικής φιλαρμονικής
παιανιζούσης εις τον Σταθμόν τον εθνικόν μας ύμνον. Την 12 μεσημβρίαν
εφθάσαμεν εις Βρισλάου. Μετά παραμονήν μιας ώρας και αφού μας
παρέθεσαν φαγητόν ανεχωρήσαμεν. Οι κώδωνες όλων των εκκλησιών
εσήμαιναν. Την μεταμεσημβρίαν παρεμείναμεν επί μίαν ώραν εις την
ωραίαν πόλιν Λίγνιτς και την 9.30΄ αφίχθημεν εις Γκέρλιτς. Εις τον
Σιδηροδρομικόν Σταθμόν ανέμενον τρεις φιλαρμονικαί Γερμανικαί και
άμα τη αφίξει μας, ανέκρουσαν τον εθνικόν μας ύμνον. Μετά παραμονήν
εν των Σταθμώ μιας ώρας καθ’ ήν εδειπνήσαμεν και υπό την ηγεσίαν
Γερμανικής φιλαρμονικής, μετέβημεν εις τους Στρατώνας. Όλαι οι οδοί
ήσαν κατάμεστοι κόσμου και των δύο φύλων. Προ των Στρατώνων είχον
εγείρει Αψίδας μετά Ελληνικών επιγραφών: «Χαίρετε» και εστολισμένας
δι’ ελληνικών σημαιών.
Την 26ην 7/βρίου ημέραν Δευτέραν και ώραν 11 πμ εγένετο η επίσημος
δεξίωσις του Σώματός μας υπό των Γερμανικών Στρατιωτικών και
πολιτικών αρχών εν τω Stadt – Halle. Ήσαν αντιπροσωπείαι όλων των εν
Γκέρλιτς Σωμάτων μετά των λαβάρων των, πάσαι αι Στρατιωτικαί και
πολιτικαί αρχαί της πόλεως, ο Δήμαρχος και πολλοί άλλοι. Η αίθουσα ήτο
ωραία διεκευασμένη. Εις το αμφιθέατρον ήτο η Γερμανική ορχήστρα μεθ’
όλων των αντιπροσωπειών των Σωματείων μετά των λαβάρων και εις την
πρώτην γραμμήν όλαι αι Ελληνικαί σημαίαι των Συνταγμάτων του
Σώματος. Εις την πλατείαν αριστερά οι Γερμανοί Αξιωματικοί και οι
Γερμανοί επίσημοι πολίται, δεξιά αι αντιπροσωπείαι των Ελληνικών
Συνταγμάτων και εις το βάθος αριστερά και δεξιά αντιπροσωπείαι
οπλιτών του Ελληνικού Σώματος, εις τα θεωρεία και εις τον εξώστην οι
λοιποί Αξιωματικοί των Ελληνικών Συν/των. Πρώτος μας προσεφώνησεν η
Α.Ε. ο Αντιστράτηγος Διοικητής της πόλεως Ragen εις ον απήντησεν ο
Διοικητής του ημετέρου Σώματος. Δεύτερος μας προσεφώνησεν ο
Δήμαρχος της πόλεως εις τον οποίον απήντησεν ο Σωματάρχης. Χρέη
διερμηνέως εξετέλει ο Γερμανός Λοχαγός Αϊζενμπεργκ γνωρίζων καλώς
την Ελληνικήν ως καθηγητής της Ελληνικής εις το εν Μονάχω
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Πανεπιστήμιον. Μετά την ανάκρουσιν των εθνικών ύμνων Ελλάδος και
Γερμανίας έληξε και η ωραία αύτη τελετή.
Τζον Χατζηπανάγος, Ημερολόγιο

Πηγή 2.62

Η πύλη του στρατοπέδου των Ελλήνων αιχμαλώτων στο Γκαίρλιτς.
Πηγή 2.63

Εικόνα από το στρατόπεδο των Ελλήνων αιχμαλώτων στο Γκαίρλιτς· στην
εικόνα αναγράφεται: «Στρατόπεδο των Ελλήνων. Διανομή φαγητού.
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Πηγή 2.64

Πηγή 2.65
Όσον καιρό μείναμε στη Γερμανία ο καιρός μας δεν πήγε χαμένος. Ο
διοικητής του Σώματος κατάρτισε μια ανώτατη στρατιωτική σχολή, που
λειτούργησε πολύ αποδοτικά για όσους ήθελαν να μορφωθούν και ν’
αυξήσουν της γνώσεις τους. Εκτός απ’ τα στρατιωτικά μαθήματα, είχαμε
και φιλοσοφία, ιστορία, μαθηματικά και άλλα. Διαγωνισμούς κάναμε
ταχτικά και όσοι από μας είχανε καλούς βαθμούς προχωρούσαν για
ανώτερα μαθήματα.
Στην τοπογραφία ήμουνα πολύ καλός. Γι’ αυτό αργότερα μου ανάθεσαν
να κάνω ένα εγχειρίδιο για αξιωματικούς «περί πανοραματικών
σχεδιαγραμμάτων» και για υπαξιωματικούς άλλο βιβλίο «περί
τοπογραφίας». Και τα δύο είχαν εγκριθή, το πρώτο τυπώθηκε και
μοιράστηκε σε όλους τους αξιωματικούς αμέσως. Το άλλο θα το τύπωναν
κι αυτό αργότερα, αλλά σαν τέλειωσε ο πόλεμος και φύγαμε απ’ τη
Γερμανία, μου έμεινε μονάχα το χειρόγραφο με τα σχέδιά του.
Πολλές φορές τα βράδυα παρακολουθούσαμε συναυλίες που έδιναν στη
μεγάλη δημοτική αίθουσα καλλιτέχνες αξίας. Πήγα στη τέταρτη
συμφωνία του Τσαϊκόφσκυ που εχτελέστηκε από διακόσους μουσικούς.
Άλλη βραδυά άκουσα της τέσσερες εποχές του Χάϋντν από εκατόν είκοσι
μουσικούς και χίλους τραγουδιστές. Πεντακόσους άντρες στα μαύρα
ρούχα και πεντακόσες γυναίκες στα άσπρα. Για τη συναυλία αυτή
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ενωθήκαν όλοι οι ωδικοί σύλλογοι του τόπου, μαζύ μ’ αυτούς που είχαν
έρθη απ’ το Βερολίνο.
Δεν περνούσε μήνας χωρίς νάχουμε και μια εκλεκτή συναυλία. Άκουσα
της πειο περίφημες συμφωνίες και τα καλλίτερα ορατόρια απ’ τους πειο
εκλεκτούς καλλιτέχνες της Γερμανίας. Αυτές οι βραδυές θα μου μείνουν
αξέχαστες σ’ όλη μου τη ζωή.
Τζον Χατζηπανάγος, Απομνημόνευμα

Πηγή 2.66
Επιστροφή εις Ελλάδα
Ιουνίου 5 άφιξις εις Άγιον Γεώργιον παρά των Πειραιεί.
Η παραμονή ενταύθα εντός σκηνών, εκάστη των οποίων είχε 18 κλίνας.
Εντός της σκηνής εν τη οποία έμενον μόνον 13 κλίναι ήσαν
κατειλημμέναι. […]
Η ζωή ενταύθα εντελώς μαρτυρική. Ζέστη αφόρητος εντός των σκηνών
ιδίως κατά τας μεσημβρινάς ώρας. Ο περίπατος εντός των χώρων των
σκηνών ήτο απηγορευμένος. Μετά παρέλευσιν πολλών ημερών επετράπη
τέλος ο περίπατος εις όλην την νήσον πλην του μέρους εις ο κειντο αι
υπηρεσίαι του λοιμοκααθαρτηρίου. Ύδατος στερείτο η νήσος. Υπάρχει εν
υδραγωγείον το οποίον πληρούται από μίαν φορτηγίδα ήτις φέρει νερό
από τον Πόρον. Οσάκις όμως πνέει σφοδρός άνεμος η φορτηγίς δεν
προσεγγίζει, ούτω δε μένομεν χωρίς νερό επί 24 και πολλάκις επί 36
ώρας. Υπάρχει εν ξύλινον παράπηγμα χρησιμοποιούμενον ως
εστιατόριον. Τρώγομεν όμως εις τας σκηνάς μας οι πλείστοι τα πινάκιά
μας δε κατόπιν τα πλύνουν Τούρκοι
στρατιώται. Κατά τας αρχάς της
αφίξεώς μας εμείναμεν επτά ημέρας χωρίς φαγητόν μαγειρεμένον.
Ετρώγαμεν ψωμί και τυρί. Τώρα ήρχισαν να κατασκευάζωνται ξύλινα
παραπήγματα εντός των οποίων θα διαμένωσι 62 άτομα.
22 Αυγούστου 1919. Άπαντες οι ανώτεροι αξιωματικοί και μερικοί εκ των
κατωτέρων εν όλω 43 αξιωματικοί μετεφέρθησαν εις τας φυλακάς
Αβέρωφ. Αναχώρησις εκ του Αγίου Γεωργίου διά του ατμοπλοίου
Τριανδρία την 7ην πμ.
23 Σεπτεμβρίου 1919: Ανεχωρήσαμεν εξ Αγ. Γεωργίου τεθείς εις
απόταξιν.
Τζον Χατζηπανάγος, Ημερολόγιο
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Απόσπασμα από τα απομνημονεύματα του Νικολάου Μαργαριτούλη,
ενός δεκανέα που μεταφέρθηκε στο Γκαίρλιτς· αναφέρεται στις δύσκολες
συνθήκες και τις ασθένειες και, ειδικότερα, σε κρούσματα μηνιγγίτιδας. 36
Πηγή 2.67
ο
Στας 2-1-17 στο 37 και στο Σύνταγμα Πυροβολικού παρουσιάσθησαν
δύο κρούσματα μηνιγγίτιδος. Γενικός αποκλεισμός του Στρατοπέδου.
Γερμανοί φρουροί έχουν τεθή γύρω στο Στρατόπεδο. Τα φάρμακα και αι
προληπτικές ενέσεις χορηγούνται με μεγάλη φειδώ. Μάλλον δεν
υπάρχου . Οι άρρωστοι δεν τρώγουν καλύτερα. Τα Σανατόρια γέμισαν
από αρρώστους. Κάποιος Γερμανός ιατρός είπε μια μέρα στον ανθ/τρο
Ευάγγελο Παπαγεωργίου, ότι οι Έλληνες αρρωσταίνουν διότι είναι
ακάθαρτοι κι ο Παπαγεωργίου του απαντά: ότι ο υποσιτισμός είναι
πρώτον και δεύτερον ότι τα κρυολογήματα είναι πολύ συχνά στους
Έλληνες διότι ζουν σε παράγκες μη καλώς θερμαινόμενες. Δέκα οκάδες
κάρβουνο να καύσουν δύο θερμάστραι το ημερονύκτιον, δεν επαρκούν.
Αυτές αι αλήθειες εξώργισαν το Γερμανό γιατρό και για να τον εκδικηθεί,
εζήτησε από τηλεφώνου από τη Διεύθυνσιν του Νοσοκομείου να
απομονωθεί ο ανθ/τρος, διότι ήρθε σε επαφή μετά μηνιγγικού.
Απομνημονεύματα Νικολάου Μαργαριτούλη

Απόσπασμα από τα Νέα του Γκαίρλιτς.37
Πηγή 2.68
Σήμερα, 23 του μηνός Οκτωβρίου και Κυριακή ημέρα, μας έδωσαν έξοδο
από το στρατόπεδο. Γέμισαν τα ρεστοράν, οι μπύρες και τα λοιπά κέντρα
από Έλληνας.
Τα κοριτσόπουλα σε συναγερμό! Όλοι οι φαντάροι, και οι πιο κουτοί
«χαζοί», γιατί έχουμε και τέτοιους, έχουν τη φιλεναδίτσα τους. Αυτές
σώζουν άρα πολύ την κατάστασι. Μας κουβαλούν από τα χωριά των ό,τι
καλό για φαγητό. Αγάπη είναι αυτή, θυσία τα πάντα.
Νέα του Γκαίρλιτς

36

Δ. Μπενέκος (επιμ.), Και εγώ ήμουν στο Γκαίρλιτς. Τα απομνημονεύματα του
στρατιωτικού μου βίου, από το έτος 1913 μέχρι το έτος 1919. Στρατιωτικό
ημερολόγιο του δεκανέα Νικολάου Μαργαριτούλη, Θεσσαλονίκη: εκδ. Κυριακίδη
2019, σ. 116.
37
Μπενέκος, ό.π., σ. 106.
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Οι δύο πηγές παρακάτω αναφέρονται στην καταγραφή, που
επιχειρήθηκε από ομάδες Γερμανών επιστημόνων, των διαλέκτων που
μιλούσαν οι Έλληνες του Γκαίρλιτς, αλλά και των τραγουδιών τους.
Πηγή 2.69
Η παρουσία των Ελλήνων αποτέλεσε θείο δώρο για τους κύκλους των
φιλελλήνων. Οι 7000 Έλληνες από όλα τα κοινωνικά στρώματα και από
όλες τις γωνιές της Ελλάδας αποτελούσαν ανεκτίμητης αξίας «πρώτη
ύλη». Ένα έμψυχο υλικό άφθονο, πρόθυμο και συγκεντρωμένο ανά πάσα
στιγμή. Κύκλοι ειδημόνων αντιλήφθηκαν τις ευκαιρίες αξιοποίησης για τις
ακμάζουσες τότε νεοελληνικές σπουδές και έτσι οι Έλληνες έγιναν
αντικείμενο σοβαρών λαογραφικών μελετών από τους Γερμανούς
επιστήμονες με επικεφαλής τον κορυφαίο ελληνιστή και ερευνητή
Χάιζενμπεργκ38. Ο πρόεδρος της Βαυαρικής Ακαδημίας Κρούζιους στις
αρχές του 1917 διαπίστωνε: «… Η ιδέα της Γερμανοελληνικής Εταιρείας
να επωφεληθούμε από την παρουσία των Ελλήνων με στόχο την
προώθηση των νεοελληνικών ερευνών – ενός κατά παράδοσιν
προσφιλούς αντικειμένου της Ακαδημίας μας- εμφανίστηκε από την
πρώτη στιγμή που το Σώμα βρήκε καταφύγιο στη φιλόξενη στέγη της
Γερμανίας. Συγκεκριμένα προτάθηκε η συστηματική ηχητική καταγραφή
όλων των νεοελληνικών διαλέκτων και ιδιωμάτων, τα οποία χάριν
ευτυχούς ιστορικής συγκυρίας αντηχούν τώρα στα βουνά της
Σιλεσίας...». Με την συνεργασία των δύο κορυφαίων ιδρυμάτων της
Γερμανίας, της Ακαδημίας Επιστημών του Βερολίνου και της Βαυαρικής
Ακαδημίας, η ιδέα της καταγραφής άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά. Ο
Χάιζενμπεργκ ως επικεφαλής υιοθέτησε την ιδέα του μουσικολόγου
Σύνεμαν να ηχογραφηθούν εκτός από τα γλωσσικά ιδιώματα και η
ελληνική παραδοσιακή μουσική. Οι ηχογραφήσεις πραγματοποιήθηκαν
τον Ιούλιο του 1917 σε ειδικά διαμορφωμένο παράπηγμα του
στρατοπέδου. Η Βασιλική Πρωσική Φωνογραφική Εταιρεία με ανάλογη
εμπειρία από άλλα στρατόπεδα «εξωτικών» αιχμαλώτων ανέλαβε το
δύσκολο αυτό επιχείρημα. Το αποτέλεσμα ήταν 72 δίσκοι γραμμοφώνου
με καταγεγραμμένα γλωσσικά δείγματα από όλες τις περιοχές του τότε
Ελληνικού βασιλείου. Εκτός από τις ηχογραφήσεις του Χάιζενμπεργκ τις
ίδιες μέρες έγινε από τον Σύνεμαν μια δεύτερη σειρά εγγραφών με
αποκλειστικά μουσικό περιεχόμενο. Για την μουσική ηχογράφηση
χρησιμοποιήθηκε άλλο μηχάνημα «φωνόγραφος τύπου Έντισον» που
αποτύπωνε τον ήχο σε παλιού τύπου κέρινους κυλίνδρους.
Τα ντοκουμέντα αυτά με την πολύ καλή ακουστική ποιότητα αποτελούν
38

Πατέρας του περίφημου Φυσικού Βέρνερ Χάιζενμπεργκ.
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τους παλαιότερους διατηρημένους δίσκους στην Ελληνική γλώσσα.
Φυλάσσονται σήμερα στο ηχητικό αρχείο του Πανεπιστημίου Χούμπολτ
του Βερολίνου, ασφαλισμένα σε μεταλλικές ντουλάπες, ενώ μεθοδικά
υφίστανται ψηφιακή επεξεργασία και καταγράφονται σε βάση
δεδομένων, προκειμένου να σωθούν για πάντα. Ανάμεσα στα
παραμύθια, τα δημοτικά τραγούδια, τους εκκλησιαστικούς ύμνους, τους
αμανέδες, τις μαντινάδες και τα μοιρολόγια συγκαταλέγεται και η πρώτη
παγκόσμια ηχογράφηση μπουζουκιού και ίσως Κρητικής λύρας.
Κείμενο στο ιστολόγιο «Άγονη γραμμή», 14.10.2011
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Πηγή 2.70
Επί μία ολόκληρη εβδομάδα, οι στρατώνες είχαν μετατραπεί σε πελώριο
εργαστήριο ηχητικών λήψεων. Πολυμελή συνεργεία τεχνικών,
κουβαλώντας ογκώδη μηχανήματα, πηγαινοέρχονταν στο στρατόπεδο,
συνοδευόμενοι από ομάδες ειδικών και επιστημόνων με φακέλους υπό
μάλης. Δεκάδες στρατιώτες, υπό τις διαταγές βαθμοφόρων,
μπαινόβγαιναν στο χώρο των εγγραφών, όπου οι «μυημένοι», άλλοι
κομπάζοντας και άλλοι με χαρακτηριστική άνεση, διάβαζαν μπροστά στο
χωνί τα προεπιλεγμένα κείμενα ή τραγουδούσαν με συνοδεία οργάνων.
«Πολλές φορές τα κομμάτια της απαγγελίας ήταν διαφορετικά από εκείνα
που είχαμε προετοιμάσει», αναφέρει ο Χάιζενμπεργκ, «συχνά μάλιστα οι
απαγγέλλοντες αυτοσχεδιάζουν εξ ολοκλήρου». […] Συνολικά
ηχογραφήθηκαν 72 δίσκοι γραμμοφώνου από τους οποίους οι 65
περιέχουν κατά κανόνα ομιλίες, απαγγελίες κειμένων και διαλόγους –και
εν μέρει μουσικές καταγραφές– ενώ οι υπόλοιποι 7 τραγούδια, χορωδίες
και μουσικά όργανα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του καθηγητή, οι 65
δίσκοι της συλλογής περιλαμβάνουν πληθώρα ηχητικού υλικού
ανεκτίμητης αξίας για τη γλωσσολογική και λαογραφική έρευνα. Εκεί
βρίσκονται καταγεγραμμένα γλωσσικά δείγματα από όλες τις περιοχές
του τότε ελληνικού βασιλείου. Αλλά και πέραν αυτού: Από τη Θράκη, τον
Πόντο, τη Μικρά Ασία, την Κύπρο, ακόμη και από τη μυστική γλώσσα
συνεννόησης των βοσκών της Εύβοιας, τα λεγόμενα «κορακίστικα»! […]
Ανάμεσα στους δίσκους με μουσική της συλλογής Χάιζενμπεργκ
39
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ανακαλύφθηκε και η πρώτη παγκοσμίως εγγραφή μπουζουκιού που είναι
γνωστή μέχρι σήμερα40 όπως μέχρι τότε ήταν πιστευτό). Πρόκειται για το
σμυρναίικο «Χήρα ν’ αλλάξεις όνομα» που τραγούδησε ο Σκιαθίτης
στρατιώτης
Απόστολος Παπαδιαμάντης (συγγενής του Αλ.
Παπαδιαμάντη) υπό τους ήχους μπουζουκιού που έπαιξε ο επίσης
στρατιώτης Κώστας Καλαμαράς από τη Σύρο. «Σπουδαίο υλικό»,
διαπιστώνει γνωστός Έλληνας μουσικολόγος41. «Κυρίως τραγούδια
στεριανά, μανιάτικα, μοιρολόγια, ένα σμυρναίικο, δύο ψαλμοί, δυο
κρητικές μαντινάδες και ορισμένα άλλα. Τα όργανα είναι φλογέρα, λύρα
και μπουζούκι. […] Οι ηχογραφήσεις έχουν ιδιαίτερη σημασία, επειδή δεν
επιλέγουν εμπορικά, αβανταδόρικα άσματα. Έτσι ακούμε το λαϊκό μας
τραγούδι στην πηγή του, όχι από επαγγελματίες εκτελεστές που
προσθέτουν δεξιοτεχνικά στοιχεία. Οι ηχογραφήσεις έχουν όλη την
απλότητα, τη λιτότητα που αποζητούν όσοι αναζητούν το αυθεντικό
τραγούδι».
Γ. Αλεξάτος, Οι Έλληνες του Γκαίρλιτς 1916-1919, έτος 2015
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Φύλλο Εργασίας 4: Ερωτήσεις – Δραστηριότητες
1. Δώστε στην ομάδα της ένα όνομα και μια εικόνα που να σχετίζεται με
τον 1ο Παγκόσμιο Πόλεμο και να της εκπροσωπεί.
2. Nα μελετήσετε το ανωτέρω πρωτότυπο υλικό. α) Ποια διαφορά
εντοπίζετε ανάμεσα στις ημερολογιακές καταγραφές και τα
απομνημονεύματα; β) Να επιλέξετε εκείνα τα στοιχεία τα οποία
εικονογραφούν τον παραλογισμό, την αμφιθυμία και τη ματαίωση
των Ελλήνων στρατιωτών κατά τη διάρκεια του Εθνικού Διχασμού.
Ποια άλλα συναισθήματα εντοπίζετε;
3. Είστε η/ο εγγονή/-ός του Τζον Χατζηπανάγου και αφηγείστε σύντομα
την περιπέτεια του παππού σας στο Γκαίρλιτς. Τι θα επιλέξετε να
τονίσετε; Πώς θα σχολιάζατε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας στο
παράθεμα 3;
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Και όχι αυτή του 1928 στην Αμερική, που είχε εντοπιστεί από τους μουσικολόγους.
Συνέντευξη του Μάρκου Δραγούμη στον Ηλία Βολιώτη-Καπετανάκη (εφ.
Ελευθεροτυπία, 22.11.1998).
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Γ. Αλεξάτος, Οι Έλληνες του Γκαίρλιτς 1916-1919, Θεσσαλονίκη: Εκδ. Κυριακίδη 22015,
σ. 127-128.
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4. Όταν η ιστορία αποκτά πρόσωπο: να εξετάσετε τα συναισθήματα δυο
στρατιωτών του Δ΄ τάγματος στρατού με διαφορετικές πολιτικές
τοποθετήσεις και διαφορετικές εμπειρίες. Να καταγράψετε έναν
φανταστικό διάλογο, αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις για τον
Εθνικό Διχασμό, τον πόλεμο και τις επιπτώσεις του καθώς και
στοιχεία από το υλικό των πηγών.
5. Είστε Γερμανός πολίτης του Γκαίρλιτς. Τι θα λέγατε στον Έλληνα
στρατιώτη που ψωνίζει από το κατάστημά σας; Ο πόλεμος τελειώνει
και η ήττα είναι ορατή.
6. Να σχολιάσετε τις φωτογραφίες που παρατίθενται. Πώς ερμηνεύετε
την φωτ. 8; Η τοποθεσία είναι η πόλη του Γκαίρλιτς. Να αναζητήσετε
κι άλλο σχετικό με την παρουσία του Ελληνικού Δ’ Σώματος Στρατού
στο Γκαίρλιτς φωτογραφικό υλικό.
7. Να συζητήσετε το θέμα του τραύματος και της μνήμης με αφορμή
τον αυτοβιογραφικό βιωματικό λόγο των αποσπασμάτων. Να
σχολιάσετε τις σιωπές της ιστορίας.
8. Να δώσετε έναν τίτλο στη μαρτυρία του Τζον Χατζηπανάγου. Να
γράψετε ένα σύνθημα με έμπνευση από το εργαστήριο.
9. Να διαβάσετε την ιστορία των αιχμαλώτων του Γκαίρλιτς στα δύο
παρακάτω έργα:
α) Θ. Πέτρου, Οι Όμηροι του Γκαίρλιτς. Μια απίστευτη αληθινή
ιστορία διχασμού και πολέμου, Αθήνα: Ίκαρος 2020· πρόκειται για
ένα graphic novel που αναπαριστά την ιστορία.
β) Β. Αβραμίδου-Πλούμπη, Γκαίρλιτς, Αθήνα: Αλεξάνδρεια 2017.
Να συγκρίνετε τις πρωτογενείς πηγές και τα παραθέματα που
παρατίθενται με την ανάπλαση των γεγονότων και να συζητήσετε
στην τάξη τη σημασία των ιστορικών αναπαραστάσεων.
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ΕΠΙΜΕΤΡΟ

ΈΛΛΗ ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ – ΙΩΑΝΝΑ ΔΕΚΑΤΡΗ

Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος στα σχολικά εγχειρίδια
στο ελληνικό σχολείο
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