
Συμπληρών
νται 80 �ρ�νια (Δε-
κέμ�ρι
ς 1915 - Iαν
υάρι
ς 1916)
απ� την απ��αση των Aγγλ
γάλ-
λων, Συμμά�ων της Entente
(Eγκάρδιας ή Tριπλής Συνενν�η-
σης), να πρ
�ωρήσ
υν στην 
�ύ-
ρωση και 
ργάνωση της άμυνας
της Θεσσαλ
νίκης, μετατρέπ
-
ντας �λη την π�λη και την ευρύτε-
ρη περι
�ή της σε ένα «περι�αρα-
κωμέν
 στρατ�πεδ
». O ανώτε-
ρ
ς στρατιωτι-
κ�ς δι
ικητής
της συμμα�ικής
δύναμης, 
 Γάλ-
λ
ς στρατηγ�ς
M
ρίς Σαράιγ, επέ�αλε καθεστώς
απ�λυτης δι
ίκησης, παρακάμπτ
-
ντας και, σε π
λλές περιπτώσεις,
υπ
καθιστώντας τις ν�μιμες τ
πι-
κές π
λιτικές και στρατιωτικές αρ-
�ές, καταλύ
ντας –σε τελική ανά-
λυση– την κυριαρ�ία τ
υ Eλληνι-
κ
ύ Kράτ
υς σε μια περι
�ή π
υ
μ�λις πριν απ� τρία �ρ�νια εί�ε α-
πελευθερωθεί απ� τ
ν ελληνικ�
στρατ� και ενωθεί με την Eλλάδα,
έπειτα απ� 500 �ρ�νια σ�εδ�ν 
-
θωμανικής κυριαρ�ίας. Aλλά τ

κυρι�τερ
:

H ενέργεια αυτή συνετέλεσε
στη δημι
υργία των πρ�σ�
ρων
εκείνων συνθηκών για να ευδ
κι-
μήσει –λίγ
υς μήνες αργ�τερα– �-
�ι μ�ν
 η ρηματική διακ
ίνωση
των Συμμά�ων πρ
ς την ελληνική
κυ�έρνηση (για την απ
στράτευ-
ση τ
υ ελληνικ
ύ στρατ
ύ, την ά-
μεση αντικατάσταση της κυ�έρνη-
σης Σκ
υλ
ύδη, τη διάλυση της
B
υλής και την πρ
κήρυ#η εκλ
-
γών, καθώς και την απ�λυση 
ρι-

σμένων ανώτερων α#ιωματικών
των σωμάτων ασ�αλείας των 
-
π
ίων η στάση ήταν ε�θρική απέ-
ναντι στ
υς Συμμά�
υς), αλλά και
η εκδήλωση τ
υ «Kινήματ
ς της
Θεσσαλ
νίκης» ή «Kινήματ
ς της
Eθνικής Aμυνας» (Aύγ
υστ
ς
1916) απ� τ
ν Eλευθέρι
 Bενι$έλ

και τη συνεπακ�λ
υθη παραίτηση
τ
υ �ασιλιά Kωνσταντίν
υ, υπέρ
τ
υ δευτερ�τ
κ
υ γι
υ τ
υ Aλε-

#άνδρ
υ (29
Mαΐ
υ/11 I
υνί
υ
1917), 
υσιαστι-
κ� �ήμα πρ
ς
τ
ν Eθνικ� Δι�α-

σμ�, π
υ θα �ασάνι$ε την Eλλάδα
για τα επ�μενα 20 �ρ�νια.

H έρευνα τ
υ α�ιερώματ
ς των
«Eπτά Hμερών» δεν έ�ει στ��
 να
αναλύσει και να πρ
σθέσει μιαν α-
κ�μη ερμηνεία στα γεγ
ν�τα της
επ
�ής. Kαι 
ύτε θα πρ
σπαθήσει
να τα�θεί με τ
 μέρ
ς της μιας ή
της άλλης πλευράς. Aλλωστε δεν
τ
 επιτρέπει και η �ασική πηγή τ
υ
υλικ
ύ π
υ απ
τελεί τ
ν κ
ρμ�
αυτ
ύ τ
υ α�ιερώματ
ς: Πρ�κει-
ται για μια εκτενή �ωτ
γρα�ική
συλλ
γή, ένα είδ
ς «ντ
κ
υμέ-
ντ
υ» –�πως π
λλ
ί θα τ
 �αρα-
κτήρι$αν– απ� την εκστρατεία των
Aγγλ
γάλλων στη Θεσσαλ
νίκη
και τα Bαλκάνια, έκδ
ση τ
υ 1916 -
1917 τ
υ Φωτ
γρα�ικ
ύ Tμήματ
ς
των Γαλλικών Eν�πλων Δυνάμεων.

H έκδ
ση π
υ α�
ρά στην Θεσ-
σαλ
νίκη απ
τελεί τ
 3
 τεύ�
ς
μακράς σειράς, αν και υπάρ�ει και
τ
 16
 τεύ�
ς για την εκστρατεία
της Kαλλίπ
λης (στα Δαρδανέλ-
λια) με αρκετές �ωτ
γρα�ίες απ�
τη Θεσσαλ
νίκη, αλλά και την
Kέρκυρα, τ
 λιμάνι τ
υ M
ύδρ
υ
στη Λήμν
, κ.ά.

Φυσικά, υπάρ�ει μια �ρ
νική α-
ναντιστ
ι�ία στη σειρά των τευ-
�ών σε σ�έση με την ε#έλι#η των
συμμα�ικών επι�ειρήσεων. H εκ-
στρατεία στα Δαρδανέλλια έγινε
τ
 1914 - 1915, ενώ εκείνη της
Θεσσαλ
νίκης ένα �ρ�ν
 αργ�-
τερα. H 
π
ία εί�ε τη δική της ι-
στ
ρία, έντ
ν
 παρασκήνι
 και
καταλυτικές επιπτώσεις στην ε-
σωτερική κατάσταση της �ώρας.
Για �λα αυτά, είναι απαραίτητη
μια συν
πτική, αλλά 
υσιαστική
παρ
υσίαση.
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 τα αρ�εία της Φωτ�γρα�ικής Yπηρεσίας των Γαλλικών Eν
πλων Δυνάμεων
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H εκστρατεία των Aγγλ�γάλλων, ε-
πικε�αλής των �π�ίων ήταν � Γάλ-
λ�ς στρατηγ�ς M�ρίς Σαράιγ (�ω-
τ�γρα�ία κάτω δε�ιά) δεν ήταν τυ-
�αία ή δευτερευ�ύσης σημασίας ε-
πεισ�δι� τ�υ A΄ Παγκ�σμί�υ Π�λέ-

μ�υ. Eπαι�ε καθ�ριστικ� ρ�λ� στην
εμπλ�κή της Eλλάδ�ς στ�ν π�λεμ�

και συνετέλεσε στ� να διαγρα�εί
με σα�ήνεια η δια�ωριστική γραμ-
μή μετα�ύ εκείνων π�υ ήθελαν να
παραμερισθεί η �υδετερ�τητα, με
πρώτ� τ�ν Eλευθέρι� Bενι#έλ� (ε-
πάνω δε�ιά) και εκείνων π�υ ήθε-
λαν �υδέτερη την Eλλάδα τηρώ-
ντας, �μως, σα�ώς γερμαν��ιλη

στάση. Tων τελευταίων ηγείτ� � $α-
σιλιάς Kωνσταντίν�ς (�ωτ�γρα�ία

κέντρ� δε�ιά). Aπ� την �ριστική ρή-
�η των δύ� ανδρών �εκίνησε η μα-

κρά περί�δ�ς τ�υ Eθνικ�ύ Δι�α-
σμ�ύ π�υ πρ�κάλεσε, μετα�ύ άλ-

λων, την εκδήλωση τ�υ Kινήματ�ς
Eθνικής Aμύνης στη Θεσσαλ�νίκη

(στην πάνω �ωτ�γρα�ία � Eλ. Bενι-
#έλ�ς και μερικ�ί απ� τ�υς συνερ-
γάτες τ�υ σε δρ�μ� της Θεσσαλ�-
νίκης τ�ν Oκτώ$ρι� τ�υ 1916) και

την παραίτηση τ�υ $ασιλιά Kωνστα-
ντίν�υ στις 29 Mαΐ�υ - 11 I�υνί�υ
1917. (Φωτ. Aπ� τ� έργ� «Iστ�ρία
τ�υ Eλληνικ�ύ Eθν�υς», τ�μ. IE΄,

της Eκδ�τικής Aθηνών)

Θεσσαλ�νίκη (αριστερά), η π�λη
των π�λλών εθν�τήτων και θρη-
σκειών, τ� μαργαριτάρι των Bαλ-
κανίων, στ� επίκεντρ� τ�υ ενδια-
�έρ�ντ�ς και των $λέψεων �λων
των �ωρών της Bαλκανικής �ερ-
σ�νήσ�υ –και ��ι μ�ν�ν– �πως
σημειώνει � ανώνυμ�ς Γάλλ�ς
συντάκτης. H εικ�να π�υ παρ�υ-
σιά#εται είναι μία απ� τις τελευ-
ταίες πριν απ� τη μεγάλη πυρκα-
γιά τ�υ 1917, π�υ άλλα�ε κυρι�-
λεκτικά τ� πρ�σωπ� της. O�ι, �-
μως  και τις «λεπτ�μέρειες» π�υ
παρίστανται στις δύ� ένθετες
�ωτ�γρα�ίες: Mία απ� τις πύλες
τ�υ κάστρ�υ τ�υ Eπταπυργί�υ
και η δυτική πλευρά των τει�ών
«καθαρά τ�υρκική περι��ή», �-
πως ανα�έρεται στην επε�ήγηση
της �ωτ�γρα�ίας.
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«Kάτω απ� την Aψίδα
τυ Aλε�άνδρυ», είναι η

επε�ήγηση της �ωτ-
γρα�ίας στη Συλλγή

τυ Γενικύ Eπιτελείυ
των Γαλλικών Eν�πλων

Δυνάμεων. Eίναι πρ�α-
νές τ λάθς τυ ανώνυ-

μυ επιμελητή και σ"-
λιαστή των �ωτγρα-

�ιών της Συλλγής, α-
�ύ πρ�κειται σα�ώς για
την Aψίδα τυ Γαλερίυ,
τη γνωστή «Kαμάρα» της
Θεσσαλνίκης. Kαι είναι
μάλλν ικεία αυτή η ει-

κ�να της Kαμάρας για
τυς παλαι�τερυς Θεσ-

σαλνικείς, δεδμένυ
�τι για αρκετά "ρ�νια α-
κ�μη, μετά τα γεγν�τα

πυ συνδένται με τ
παρ�ν α�ιέρωμα, η Eγνα-
τία Oδ�ς περνύσε κάτω
απ� την αψίδα. H παρυ-
σία μεγάλυ αριθμύ �έ-

νων στρατιωτών, αλλά
και «πλύτιμυ συναλ-

λάγματς», έ�ερε τυς
συμπαθείς υπαίθριυς

στιλ$ωτές υπδημάτων
να στήσυν τα σύνεργα
της δυλειάς τυς ακρι-

$ώς στα π�δια της Kαμά-
ρας, αλλά και τυς πε-
ρίεργυς –μικρύς και

μεγάλυς– πυ συνωστί-
%νταν για να δυν τυς

�ένυς στρατιώτες με τις
επι$λητικές στλές και

τις απαστράπτυσες
μπ�τες.
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’H λεω��ρ�ς Bασιλέως
Kωνσταντίν�υ, �πως α-

π�καλ�ύνταν εκείνη
την επ��ή, η λεω��ρ�ς
Nίκης σήμερα ή «Παλιά

Παραλία». Aπ� τα κτί-
ρια της �ωτ�γρα�ίας
δεν έ�ει απ�μείνει τί-

π�τα, εκτ�ς απ� τη μι-
κρή απ�σταση των σπι-

τιών απ� τη θάλασσα.
Στις ημέρες της ά�ι�ης
τ�υ αγγλ�γαλλικ�ύ εκ-
στρατευτικ�ύ σώματ�ς

στη Θεσσαλ�νίκη, η
πρ�κυμαία έσ�υ"ε απ�

κίνηση ανθρώπων και
υλικών. Mετά την απ�-
#ί#αση δεκάδων �ιλιά-

δων στρατιωτών, πλ�ία
παντ�ς τύπ�υ και μεγέ-
θ�υς –π�λεμικά, επι#α-
τηγά και εμπ�ρικά– συ-
νέ�ι"αν επί ε#δ�μάδες
την εκ��ρτωση πυρ�-

#�λων, π�λεμ���δίων,
υλικ�ύ στρατωνισμ�ύ,

ειδών επισιτισμ�ύ, ��η-
μάτων αλλά και "ώων,

και �τιδήπ�τε άλλ�υ υ-
λικ�ύ ήταν απαραίτη-

τ�υ για την κάλυψη
των αναγκών μια μεγά-
λης στρατιάς σε περί�-
δ� π�λέμ�υ και μακριά

απ� την έδρα της.
%πως �αρακτηριστικά
επισημαίνεται στ� κεί-

μεν� π�υ συν�δεύει τη
Φωτ�γρα�ική Συλλ�γή,

η διαμ�ρ�ωση τ�υ λι-
μανι�ύ και της μήκ�υς

1200 μέτρων πρ�κυμαί-
ας υπήρ�ε έργ� Γάλ-
λων μη�ανικών, π�υ

εργάσθηκαν ειδικά για
να καταστήσ�υν ασ�α-
λή την απ�#ί#αση των

στρατιωτών και τ�υ τε-
ράστι�υ υλικ�ύ.

H ά�ι�η των  
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Συνέ�εια στην 10η σελίδα

O A’ Παγκ�σμι	ς Π�λεμ	ς (1914-
1918) ρίσκει την π	λιτειακή και π	-
λιτική ηγεσία της Eλλάδας δι�ασμέ-
νη τ�σ	 ως πρ	ς τη διατήρηση ή μη
της 	υδετερ�τητας έναντι των αντι-
μα�	μένων μερών –της «Eγκάρδιας
ή Tριπλής Συνενν�ησης», π	υ περιε-
λάμανε τις Aγγλία, Γαλλία και Pω-
σία, και της «Tριπλής Συμμα�ίας»,
π	υ περιελάμανε τη Γερμανία, την
Aυστρ		υγγαρία και την Iταλία (η τε-
λευταία απ	�ωρεί σύντ	μα– �σ	 και
ως πρ	ς την επιλ	γή της πλευράς ε-
κείνης π	υ θα ε!υπηρετ	ύσε επω-
"ελέστερα τα εθνικά συμ"έρ	ντα
της �ώρας. Στην επιλ	γή τ	υ στρα-
τ	πέδ	υ της «Tριπλής Συνενν�η-
σης» έ�ει τα�θεί ανεπι"ύλακτα 	
Eλευθέρι	ς Bενι#έλ	ς και τ	 K�μμα
των Φιλελευθέρων, τ	υ 	π	ί	υ ηγεί-
ται, ενώ 	 ασιλιάς Kωνσταντίν	ς
και τ	 Γενικ� Eπιτελεί	 Στρατ	ύ
(στρατηγ�ς Bίκτωρ Δ	ύσμανης και
συνταγματάρ�ης Iωάννης Mετα!άς)
τηρ	ύν σα"ώς γερμαν�"ιλη στάση
συνεπικ	υρ	ύμεν	ι απ’ �λ	 τ	 αντι-
ενι#ελικ� π	λιτικ� στρατ�πεδ	 της
επ	�ής (Σ. Δραγ	ύμη, Δ. Γ	ύναρη, Δ.
Pάλλη, Γ. Θε	τ�κη, Γ. Στρέϊτ, Σ.
Σκ	υλ	ύδη, A. Zαΐμη κ.ά.).

Aκραία �ρια

H διάσταση απ�ψεων "θάνει σε α-
κραία �ρια, γεγ	ν�ς π	υ 	δηγεί τ	ν
Eλευθέρι	 Bενι#έλ	 δύ	 "	ρές σε α-
ναγκαστική παραίτηση και τ	 ασιλιά
να κινείται στα �ρια της συνταγματι-
κής ν	μιμ�τητας, συ�νά παρααίν	-
ντας τ	 Συνταγματικ� Xάρτη. Mε τ	ν
ένα ή τ	ν άλλ	 τρ�π	, ωστ�σ	, η �ώ-
ρα διατηρεί την 	υδετερ�τητά της,
μέ�ρι τ	 Σεπτέμρι	 τ	υ 1915. Στις
21 τ	υ μην�ς η B	υλγαρία, σύμμα-
�	ς της «Tριπλής Συμμα�ίας», κη-
ρύσσει μερική επιστράτευση, την 	-
π	ία -στις 23 τ	υ ίδι	υ μήνα- μετα-
τρέπει σε γενική. O πρωθυπ	υργ�ς,
τ�τε, Bενι#έλ	ς #ητά απ� τ	 ασιλιά
Kωνσταντίν	 να υπ	γράψει τ	 διά-
ταγμα για την κήρυ!η μερικής γενι-
κής επιστράτευσης και την επίσπευ-
ση των διαδικασιών για την ενεργ	-
π	ίηση τ	υ ελλην	σερικ	ύ συμ"ώ-
ν	υ, π	υ πρ	έλεπε την κινητ	π	ίη-
ση της Eλλάδ	ς σε περίπτωση 	υλ-
γαρικής επίθεσης εις άρ	ς της Σερ-
ίας. Mε άση τ	υς �ρ	υς της συμ-
"ωνίας, �μως, η Σερία θα έπρεπε
να παρατά!ει κατά μήκ	ς των συν�-
ρων της με τη B	υλγαρία τ	υλά�ι-
στ	ν 150.000 στρατιώτες, πράγμα α-
δύνατ	ν λ�γω των συνε�ι#�μενων
π	λεμικών επι�ειρήσεων με την Aυ-
στρ		υγγαρία, 	ι 	π	ίες ε!ελίσσ	-
νταν αρνητικά για τη Σερία. O Kων-
σταντίν	ς ταλαντεύεται πρ	ς στιγ-
μήν, ως πρ	ς την υπ	γρα"ή ή ��ι
τ	υ διατάγματ	ς για την επιστρά-
τευση της �ώρας, αλλά απ	δέ�εται
την εισήγηση τ	υ E. Bενι#έλ	υ να
πρ	ταθεί στ	υς Συμμά�	υς της
Aντάντ να καλύψ	υν τη συματική
δέσμευση της Σερίας για τη δύναμη
των 150.000 ανδρών απ	στέλλ	ντας

 Aγγλ�γάλλων
Oι λ�γ
ι π
υ  την επέ-

�αλαν και 
ι επιπτώσεις
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O Λευκ�ς Πύργ�ς –στη
μεγάλη �ωτ�γρα�ία–

τ� έμ#λημα της Θεσσα-
λ�νίκης, τ�τε και τώρα.
Eλά�ιστη είναι η δια��-
ρά τ�υ �θες απ� τ� σή-
μερα. Aκ�μη και δια�η-
μίσεις υπήρ�αν, �πως
μαρτυρεί η επιγρα�ή

«Σιγαρέττα Aτλας» στ�
σημεί� �π�υ σήμερα υ-

πάρ�ει τ� κτίρι� τ�υ
πρώην Bασιλικ�ύ Θεά-

τρ�υ. Tα ιστι���ρα, στ�
#άθ�ς, �αίνεται να

«δια�ωρί"�υν» τη θέση
τ�υς απ� την άλλη

πλευρά τ�υ λιμανι�ύ, �-
π�υ (ένθετες και μικρ�-

τερες �ωτ�γρα�ίες)
μεταγωγικά τ�υ αγγλ�-

γαλλικ�ύ στ�λ�υ και
–πρ��ανώς– επιταγμέ-
να εμπ�ρικά πλ�ία �ε-
��ρτωναν π�λεμ���-
δια, "ώα, "ω�τρ��ές

και άλλ� υλικ�.
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αντίστ	ι�η στρατιωτική δύναμη. Kα-
τά μία άλλη εκδ	�ή, 	 Kωνσταντίν	ς
τ	 πρωί της ίδιας ημέρας έδωσε τη
συναίνεσή τ	υ και τ	 μεσημέρι, ύ-
στερα απ� επιμ	νή τ	υ Γενικ	ύ Eπι-
τελεί	υ, αναίρεσε την απ�"ασή τ	υ
και διέτα!ε να λη"θ	ύν �λα εκείνα
τα μέτρα π	υ θα παρεμπ�δι#αν την
ά"ι!η των Aγγλ	γάλλων στη Θεσσα-
λ	νίκη.

H απ��αση

Γεγ	ν�ς, πάντως, είναι �τι 	ι συμμα-
�ικές δυνάμεις –άσει εν�ς καλά
πρ	ετ	ιμασμέν	υ σ�εδί	υ– άρ�ισαν
να απ	ιά#	νται στη Θεσσαλ	νίκη
απ� την 5η Oκτωρί	υ 1915. Mία –α-
π� τις π	λλές ιστ	ρικές πηγές– π	υ
ασ�	λείται με τ	 θέμα ανα"έρει �α-
ρακτηριστικά:
«O Bενι�έλ�ς, 
ύση ευαίσθητη, ανυπ�-
μ�νη και πεισματική, ενεργώντας με δι-
κή τ�υ πρωτ���υλία, παρακινεί την
Aγγλία, Γαλλία και Pωσία, να πρ���ύν
στην εκτέλεση τ�υ απ� π�λύ καιρ� κα-
ταρτισμέν�υ σ�εδί�υ τ�υς, ν’ απ��ι�ά-
σ�υν δηλαδή �σ� τ� δυνατ�ν πι� γρή-

γ�ρα στη Θεσσαλ�νίκη μια στρατιά τ�
λιγ�τερ� 150.000 ανδρών, η �π�ία θα έ-
δινε τη δυνατ�τητα στην Eλλάδα, στην
κατάλληλη στιγμή, να εκπληρώσει τις υ-
π��ρεώσεις της πρ�ς τη Σερ�ία. Eίναι
αλήθεια �τι � Bενι�έλ�ς, σε ιδιωτικές
συν�μιλίες, εί�ε ενημερώσει τ�ν Kων-
σταντίν� σ’ αυτές τις πρ�θέσεις τ�υ,
αλλ’ αυτ�ς δεν τις εί�ε εγκρίνει.
Eτσι, στις 5 Oκτω�ρί�υ αρ�ί�ει στη σκ�-
νισμένη και π�λυθ�ρυ�η απ� π�ικίλ�υς
πρ�σ
υγες Θεσσαλ�νίκη η απ��αση
των αγγλ�γαλλικών στρατευμάτων, π�υ
συνε�ί�εται κατά διαλείμματα και στις ε-
π�μενες μέρες. Ως τα τέλη τ�υ Iαν�υαρί-
�υ 1916 εί�αν απ��ι�αστεί 125.000 Γάλ-
λ�ι και 100.000 Aγγλ�ι, �ωρίς να υπ�λ�-
γιστ�ύν �ι άνδρες των τε�νικών και ��η-
θητικών υπηρεσιών. H περι��ή της Θεσ-
σαλ�νίκης μετα�άλλεται σ’ ένα περι�α-
ρακωμέν� στρατ�πεδ�.
H απ��αση των συμμα�ικών στρατευ-
μάτων στη Θεσσαλ�νίκη, «των κηπ�υ-
ρών της Θεσσαλ�νίκης», �πως τα εί�ε
�αρακτηρίσει ειρωνικά � Clemenceau
π�υ ήταν εναντί�ν τ�υ σ�εδί�υ αυτ�ύ,
πρ�καλεί στην Aθήνα την ε$έγερση της

Συνέ�εια απ� την  7η σελίδα

Συνέ�εια στην 13η σελίδα
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Παν�ραμική εικ�να (πάνω
αριστερά) τ�υ τμήματ�ς

της Θεσσαλ�νίκης έ�ω απ�
τ� ανατ�λικ� τεί��ς. +ε�ω-

ρί"ει τ� N�σ�κ�μεί� τ�υ
Aγί�υ Δημητρί�υ, �πως α-
π�καλείται σήμερα, και τ�
Eπταπύργι� πι� πάνω. Στ�
�ώρ� μπρ�στά απ� τ� N�-

σ�κ�μεί� είναι τ� νεκρ�τα-
�εί� της Eυαγγελίστριας, ε-
νώ στα δε�ιά τ�υ η συν�ικία

των Σαράντα Eκκλησιών.
Στην ένθετη �ωτ�γρα�ία,
στεν� σ�κάκι στ� κέντρ�

της Θεσσαλ�νίκης π�υ κα-
ταλήγει στην εκκλησία της
Aγίας Σ��ίας η �π�ία (στην
κάτω αριστερή �ωτ�γρα-
�ία) ανα�έρεται ως μ�υ-
σ�υλμανικ� τέμεν�ς. Στη

δε�ιά �ωτ�γρα�ία υπάρ�ει
πράγματι ένα μ�υσ�υλμανι-

κ� τέμεν�ς της Πάνω Π�-
λης της Θεσσαλ�νίκης, ένα
απ� τα π�λλά π�υ υπήρ�αν
στην κατ’ ε���ήν μ�υσ�υλ-
μανική συν�ικία της π�λης,
πριν απ� την απελευθέρω-

ση τ� 1912.
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H εκστρατεία τ�υ αγγλ�γαλλι-

κ�ύ σώματ�ς έ�ει αρ�ίσει και �ι

εικ�νες (�ωτ�γρα�ική σύνθεση

πάνω) είναι �αρακτηριστικές. Eί-

μαστε στ� �ι�νισμέν� Kα#αντάρ,

�πως σημειώνει � Γάλλ�ς σ��-

λιαστής, με σκηνές απ� την π�-

λη, την ά�ι�η των ε��δι�π�-

μπών, την εγκατάσταση τηλε-

γρα�ικής γραμμής, την περιπ�-

λία στρατιωτών και α�ιωματικών.

Kατά την ανα�ώρηση άλλων μ�-

νάδων απ� τη Θεσσαλ�νίκη, με

πρ�π�μπ� την απαραίτητη στρα-

τιωτική μπάντα (αριστερά), μικρ�

άγημα τ�υ ελληνικ�ύ στρατ�ύ α-

π�δίδει τιμές, ενώ κ�ντά στ�

T�πσίν (πάνω δε�ιά �ωτ�γρα�ία)

–τ� σημεριν� �ωρι� Γέ�υρα– �

ανώνυμ�ς Γάλλ�ς σ��λιαστής α-

να�έρει �τι έγιναν παλαι�ντ�λ�-

γικές έρευνες. Στις ένθετες �ω-

τ�γρα�ίες παρατίθενται ευρήμα-

τα απ� ανασκα�ές στην Πέλλα,

π�υ εί�αν εκτεθεί στη Θεσσαλ�-

νίκη. Θα ήταν ενδια�έρ�ν να

πληρ���ρηθ�ύμε σήμερα απ�

ειδικ�ύς αν υπάρ��υν και π�ύ ε-

κτίθενται τα εν λ�γω αρ�αι�λ�-

γικά ευρήματα και τί απέδωσαν

�ι παλαι�ντ�λ�γικές έρευνες.



αντιπ�λιτεύσεως και τ�υ �ασιλιά Kων-
σταντίν�υ και επι
έρει την πτώση τ�υ
Bενι�έλ�υ. Eίναι τα πρ�ανακρ�ύσματα
τ�υ δι�ασμ�ύ. Oι σύμμα��ι στη Θεσσα-
λ�νίκη υπ� τη δι�ίκηση τ�υ ευερέθιστ�υ
και κα�ύπ�πτ�υ στρατηγ�ύ Sarrail πα-
ραπ�ν�ύνται για συστηματική αντίδρα-
ση των ελληνικών στρατιωτικών αρ�ών
στ� έργ� τ�υς· τις κατηγ�ρ�ύν �τι τρέ-

�υν γερμαν�
ιλα αισθήματα. T� �έ-
�αι� είναι �τι �ι Aγγλ�ι και ιδίως �ι
Γάλλ�ι στρατιωτικ�ί, εκνευρισμέν�ι α-
π� την �υδετερ�τητα της Eλλάδας, 
έ-
ρ�νται περι
ρ�νητικά και �άναυσα
πρ�ς τ�υς κατ�ίκ�υς. Mερικ�ί απ� τ�υς
στρατιωτικ�ύς αυτ�ύς κατηγ�ρ�ύνται
ακ�μη και για ανάμει$η σε ύπ�πτες ε-
μπ�ρικές υπ�θέσεις, και για �ρηματι-
σμ�». (Aπ�στ	λ	υ E. Bακαλ�π	υλ	υ,
Nέα Eλληνική Iστ	ρία, 1204-1975,
ΘEΣΣAΛONIKH 1979, σελ. 330-331).

H εικ�να της π�λης
Στα τέλη Δεκεμρί	υ τ	υ 1915 και

στις αρ�ές τ	υ 1916, μετά τ	ν κύκλ	
επι�ειρήσεων τ	υ συμμα�ικ	ύ εκ-
στρατευτικ	ύ σώματ	ς, η κατάστα-
ση π	υ διαμ	ρ"ώνεται στη Θεσσα-

λ	νίκη είναι πραγματικά μ	ναδική:
Σε μια π�λη π	υ μ�λις ελευθερώθη-
κε απ� τ	ν ελληνικ� στρατ� και στην
	π	ία τ	 ελληνικ� στ	ι�εί	 μ�λις
π	υ έ"τανε στ	 ένα τρίτ	 τ	υ πλη-
θυσμ	ύ της, συνωστί#	νταν στα σπί-
τια της, τ�σ	 τα αστικά της παραλίας
και εκείνα τ	υ κέντρ	υ των ε!	�ών,
αλλά και στα πι	 λαϊκά και "τω�ικά
της δυτικής εισ�δ	υ της π�λης και
της πάνω π�λης μέσα απ� τα κά-
στρα, μια δυναμική μ	υσ	υλμανική
κ	ιν�τητα, μια π	λυάριθμη εραϊκή
και ευάριθμες σλαικές 	μάδες, απ�
τη B	υλγαρία και τη Σερία, αλλά και
π	λλ	ί Eυρωπαί	ι, απ� τις �ώρες της
Mεσευρώπης, την Iταλία και τη Γαλ-
λία. Σε μια π	λύ	υη και 	ικ	ν	μικά
ανθηρή αγ	ρά ακ	ύγ	νταν 	ι περισ-
σ�τερες ευρύτατα διαδεδ	μένες
γλώσσες της επ	�ής, ενώ εκατ	ντά-
δες πράκτ	ρες δεκάδων μυστικών υ-
πηρεσιών συνέλεγαν μεθ	δικά κάθε
σημαντική ή ασήμαντη πληρ	"	ρία.
Aπ� τη μ	ναδική σε ιστ	ρία εκείνη ε-
π	�ή, ελά�ιστα έ�	υν μείνει σήμερα,
εκτ�ς –"υσικά– απ� την κ	ρυ"αία
σημασία π	υ έπαι#ε και παί#ει στα
Bαλκάνια η π�λη της Θεσσαλ	νίκης.

T	 πέρασμα τ	υ �ρ�ν	υ, αλλά και η
τεράστια πυρκαγιά τ	υ 1917, μ�λις
ένα �ρ�ν	 μετά τα γεγ	ν�τα τ	υ πα-
ρ�ντ	ς α"ιερώματ	ς, έσησε και τ	
�ρώμα της Θεσσαλ	νίκης των πρώ-
των δεκαετιών τ	υ αιώνα μας, μετα-
τρέπ	ντας τις "ωτ	γρα"ίες της ε-
π	�ής σε ένα εκπληκτικ� ιστ	ρικ�
ντ	κ	υμέντ	. Iδιαίτερη σημασία –εν
πρ	κειμένω– απ	κτά και τ	 κείμεν	
π	υ συν	δεύει τη Συλλ	γή τ	υ Φω-
τ	γρα"ικ	ύ Tμήματ	ς των Γαλλικών
Eν�πλων Δυνάμεων, απ� �π	υ και 	ι
απ	κλειστικές "ωτ	γρα"ίες τ	υ α-
"ιερώματ	ς, π	υ παραθέτ	υμε αυ-
τ	ύσι	. 

Mε μία παρατήρηση: E�ει συντα-
�θεί τ	 1916 απ� Γάλλ	 συντάκτη και
διερμηνεύει τις επίσημες γαλλικές
θέσεις της επ	�ής. Eκτ�ς απ� την
περιγρα"ή της αγγλ	γαλλικής εκ-
στρατείας, με π	λλές γλα"υρές λε-
πτ	μέρειες γύρω απ� τις μά�ες και
τις ετερ�κλητες στρατιωτικές μ	νά-
δες π	υ έλααν μέρ	ς σε αυτές, πα-
ρέ�εται και μια ιδι�τυπη εικ�να της
π�λης και των κατ	ίκων της τ	 1916.
Oι μ	ναδικές "ωτ	γρα"ίες 	λ	κλη-
ρών	υν τ	 σύν	λ	.
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Συνέ�εια απ� την  10η σελίδα



Aπ� �λες τις εκπλή�εις τ�υ π�λέμ�υ,
εκείνη της Θεσσαλ�νίκης ήταν ίσως
η μεγαλύτερη. Π�ι�ς θα τ� ’λεγε
στ�υς στρατιώτες μας, ενώ ετ�ίμα-
�αν σιωπηρά την αντίσταση γύρω α-
π� τ� Bερντέν, την T�υλ, τ� Eπινάλ
και τ� Mπελ��ρ, �τι τα ��υρά αυτά,
με ε�αίρεση τ� Bερντέν, θα παρέμε-
ναν παθητικά στη διάρκεια αυτής
της τεράστιας σύγκρ�υσης και �τι
μακριά, π�λύ μακριά, στ� "άθ�ς ε-
ν�ς κ�λπ�υ τ�υ Aιγαί�υ, θα παι��ταν
η μεγάλη παρτίδα; Kι �μως, αυτ� συ-
νέ"η. Aπέναντι στ� �ι�νισμέν� Oλυ-
μπ�, κατ�ικία των αρ�αίων Θεών,
πρ�ετ�ιμα��ταν μια μά�η π�υ έμελ-
λε να έ�ει τεράστι� αντίκτυπ�, με
εμ"έλεια παρ�μ�ια με εκείνη της
πτώσης τ�υ Bυ�αντί�υ.

Aς θυμηθ�ύμε πώς εγκαταστάθη-

κε η αγγλ�-γαλλική στρατιά στη
Θεσσαλ�νίκη, μετατρέπ�ντας τη με-
γάλη μακεδ�νική π�λη σε ��υρωμέ-
ν� στρατ�πεδ�.

H Σερ"ία, π�υ απ� τ�ν Aύγ�υστ�
τ�υ 1914, αντιστεκ�ταν στ�υς Aυ-
στριακ�ύς και, έπειτα απ� �δυνηρές
απ�τυ�ίες, κατά�ερε μια συντριπτι-
κή νίκη κατά τ�υ ε�θρ�ύ ανακατα-
λαμ"άν�ντας τ� Bελιγράδι και εκ-
διώκ�ντάς τ�ν τελείως απ� τα εδά-
�η της, τώρα �αιν�ταν �τι θα μπ�-
ρ�ύσε να ανασάνει, να δέσει τις πλη-
γές της και να αρ�ίσει να �ανακτί�ει
τα ερείπια π�υ πρ�κάλεσε η τ�σ� ά-
δικη εκείνη επίθεση. Oμως, η B�υλ-
γαρία, σπρωγμένη απ� τ� μίσ�ς, τη
δίψα για εκδίκηση και τ�υς κατακτη-
τικ�ύς π�θ�υς, συμμά�ησε με την

14 H KAΘHMEPINH - KYPIAKH 21 IANOYAPIOY 1996

Συνέ�εια στην 18η σελίδα

Oι Σύμμα��ι στη Θεσσαλ�νίκη
H μετατρ�πή της μακεδ�νικής π�λης σε περι�αρακωμέν� στρατ�πεδ� και �ι στρατιωτικές επι�ειρήσεις

T� καλά πρ�ετ�ιμασμέν� σ�έδι� των Aγγλ�γάλλων για απ��αση στη Mακεδ�νία �ρίσκεται σε πλήρη ε�έλι�η. H εντυπωσιακή �ωτ�γρα�ία δεί�νει τα π�λεμικά πλ�ία στη
Mεσ�γει� να πλέ�υν πρ�ς τη Θεσσαλ�νίκη και η ένθετη �ωτ�γρα�ία δεί�νει στρατιώτες τ�υ εκστρατευτικ�ύ σώματ�ς να επι�ι�ά"�νται σε επιταγμένα επι�ατηγά πλ�ία.

Διαν�μή «κ�υραμάνας» εν πλω.
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«Παν�ραμα της Θεσσαλ�νίκης» είναι η επε�ήγηση της �ωτ�γρα�ίας της Συλλ�γής, έστω και αν τ� μεγαλύτερ� μέρ�ς της πρ�κυμαίας και των κτιρίων σε αυτήν κρύ-
��νται απ� τ�ν �γκ� των πλ�ίων π�υ έ�θασαν στην π�λη.

Eικ�νες απ� τα πλ�ία: O παρατηρητής στη θέση τ�υ, �ι α�ιωματικ�ί ρεμ�ά"�υν και �ι απλ�ί στρατιώτες �ρίσκ�υν τρ�π� να διασκεδάσ�υν τη μ�ν�τ�νία τ�υ τα�ιδι�ύ,
πριν απ� την ά�ι�η στη Θεσσαλ�νίκη, π�υ σημαίνει επα�ή με την πραγματικ�τητα τ�υ π�λέμ�υ.
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«Στη ράδα της Θεσσα-
λ�νίκης», είναι η επε-
�ήγηση της �ωτ�γρα-

�ίας, π�υ πρ�σ�έρει έ-
να μ�ναδικ� παν�ραμα

της π�λης στα 1915-
1916. H π�λη εκτειν�-
ταν �υσιαστικά εντ�ς

των τει�ών της, π�υ �ε-
κιν�ύσαν πάνω απ� τ�
Eπταπύργι� και συνέ-

κλιναν πρ�ς της θά-
λασσα, απ� τα ανατ�λι-

κά μέ�ρι τ�ν Λευκ�
Πύργ� και απ� τα δυτι-

κά μέ�ρι την περι��ή
των εγκαταστάσεων

τ�υ σημεριν�ύ λιμανι-
�ύ. A�ι�σημείωτ�ς εί-

ναι � αριθμ�ς των μινα-
ρέδων, π�υ διακρίν�-
νται στη �ωτ�γρα�ία,

αριθμ�ς π�υ σ�εδ�ν
μηδενίστηκε ένα �ρ�ν�
μετά τα εκτιθέμενα γε-

γ�ν�τα, ε�αιτίας της
μεγάλης πυρκαγιάς

π�υ α�άνισε τ� ιστ�ρι-
κ� κέντρ� της π�λης.
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Συνέ�εια απ� την  14η σελίδα

Aυστρ��υγγαρία και τη Γερμανία και
στρά�ηκε έτσι εναντί�ν των δυτικών
δυνάμεων και της Pωσίας. T� μικρ�
σερ"ικ� "ασίλει� έμελλε να υπ�στεί
μια τρ�μακτική επίθεση με στ���
την ε��υθένωσή τ�υ. Mε παρακίνη-
ση της Γαλλίας, �ι Σύμμα��ι απ��ά-
σισαν να σπεύσ�υν σε "�ήθεια.
E��υσι�δ�τημέν�ι απ� τ�ν Eλευθέ-
ρι� Bενι�έλ�, π�υ � μ�νάρ�ης τ�υ έ-
μελλε να απ�κηρύ�ει και να απ�πέμ-
ψει, � Aγγλ�γάλλ�ι επέλε�αν τη
Θεσσαλ�νίκη ως επι�ειρησιακή "ά-
ση. Tις πρώτες ημέρες τ�υ Oκτω"ρί-
�υ τα στρατεύματα απ�"ι"άστηκαν·
�ι Γάλλ�ι, π�υ ήσαν π�λύ περισσ�τε-
ρ�ι, εί�αν επικε�αλής τ�ν στρατηγ�
Σαράιγ.

Aπ� τις 15 Oκτω"ρί�υ, τα ενωμένα
στρατεύματα άρ�ισαν να κατευθύ-
ν�νται πρ�ς τη Σερ"ία. Kατά τις 20,
τ� συμμα�ικ� σώμα π�υ ανέ"αινε
κατά μήκ�ς τ�υ π�ταμ�ύ A�ι�ύ (Bαρ-
δάρη), έ�θασε στ� Kρί"�λακ, διέσ�ι-
σε τ�ν π�ταμ� και εί�ε την πρώτη ε-
πα�ή με τις "�υλγαρικές δυνάμεις
κ�ντά στ� Pάμπρ�"�. Oι στρατιώτες
έ�ταναν "αθμιαία, μέσω της μ�ναδι-
κής σιδηρ�δρ�μικής γραμμής, συ-
ντάσσ�νταν, απέκρ�υαν τ�υς B�υλ-
γάρ�υς και έ�θασαν έτσι, τις πρώτες
ημέρες τ�υ N�εμ"ρί�υ, στην περι�-
�ή τ�υ Bέλες, �ωρίς να εισέλθ�υν σ’
αυτή τη μικρή σερ"ική π�λη, π�υ �ι
σύμμα��ι εί�αν εκκενώσει για να
πρ��ωρήσ�υν πρ�ς τ’ ανατ�λικά,
πρ�ς τ� M�ναστήρι. Π�λλές μά�ες
δ�θηκαν στ�ν A�ι� και στ�ν παραπ�-
ταμ� τ�υ Tσέρνα, � �π�ί�ς απ�τέλε-
σε τη γραμμή άμυνας των Γάλλων
στις απ�πειρές τ�υς να ενωθ�ύν με
τ�υς Σέρ"�υς στ�ν αυ�ένα τ�υ "�υ-
ν�ύ Mπάμπ�υνα, � �π�ί�ς πρ�σ�έ-
ρει πρ�σ"αση στ� Πρίλεπ και στ�
M�ναστήρι.

H σύνδεση αυτή δεν μπ�ρεσε να
πραγματ�π�ιηθεί: �ι Σέρ"�ι, απει-
λ�ύμεν�ι ταυτ��ρ�να απ� τ�υς
B�υλγάρ�υς στα ανατ�λικά και απ�
τ�υς Aυστριακ�ύς στ� B�ρρά, ανα-
γκάστηκαν να αναδιπλωθ�ύν �πως
�πως στην Aλ"ανία. Oι Aγγλ�γάλλ�ι
δεν εί�αν πλέ�ν κανένα λ�γ� να ανέ-
"�υν τ�ν A�ι�, τ�υ �π�ί�υ τ� ανώτε-
ρ� μέρ�ς κρατ�ύσαν �ι B�ύλγαρ�ι
και �π�υ θα έ�θαναν �ι Aυστρ�-Γερ-
μαν�ί πρ�ερ��μεν�ι απ� τη Mιτρ�"ί-
τσα και τη Nις (Nίκαια). Aπ��ασίστη-
κε λ�ιπ�ν η �πισθ��ώρηση, η �π�ία
πραγματ�π�ιήθηκε με θαυμαστ�
τρ�π�: τα στρατεύματά μας, δε��με-
να συνε�ώς επιθέσεις, έκαναν τ�σ�
επιδέ�ιες κινήσεις, και �ρησιμ�π�ίη-
σαν τ�σ� επιθετικά και εύστ��α τ�
πυρ�"�λικ� τ�υς, ώστε �ι απώλειες
ήταν π�λύ ελα�ρές, ενώ των B�υλ-
γάρων ήταν "αριές.

O στρατ�ς μας, μικρ�ς τ�τε, �ρει-
άστηκε να κάνει πάλι τ� δρ�μ� π�υ
σημαδεύτηκε απ� τις επιτυ�ίες στ�
Kρίλ�"ακ και στ� Nτεμίρ-Kαπ�ύ· �ι
μ�νάδες π�υ εί�αν �τάσει στα "�υλ-
γαρικά σύν�ρα, στην κατεύθυνση
της Στρώμνιτσα, αναδιπλώθηκαν με
τ�ν ίδι� ασ�αλή τρ�π�. Oι Aγγλ�ι
μ�ν� πέρασαν μερικές δύσκ�λες
στιγμές κ�ντά στη Δ�ϊράνη. Mια
σκληρή μά�η, στην �π�ία έ�ασαν
1.500 άνδρες –π�λύ λιγ�τερ�υς, ω-

Συνέ�εια στην 20ή σελίδα

Eικ�νες απ� τ� στρατωνισμ� των Aγγ�γάλλων στα περί�ωρα της Θεσσαλ�νίκης, στην περι��ή Zεϊτενλίκ: � �ρ�υρ�ς στη θέ-
ση τ�υ, �ι "�υά��ι στην «ανα��ρά» και την κ�υ"ίνα εκστρατείας και τ� στρατ�πεδ� των Γάλλων.
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Δύ� εντυπωσιακές �ωτ�γρα�ίες με πρωταγωνιστές τ� μακεδ�νικ� τ�πί�, τ�ν A�ι� π�ταμ� και τ�ν ανώτατ� δι�ικητή τ�υ αγγλ�γαλλικ�ύ σώματ�ς, Γάλ-
λ� στρατηγ� M�ρίς Σαράιγ.
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Συνέ�εια απ� την  18η σελίδα

Συνέ�εια στην 22η σελίδα

στ�σ�, απ’ �σ�υς �ι B�ύλγαρ�ι–
τ�υς επέτρεψε να απεμπλακ�ύν. Kα-
τ�πιν η �πισθ��ώρησή τ�υς, �πως
και η δική μας, πραγματ�π�ιήθηκε
εύκ�λα μέ�ρι τα ελληνικά σύν�ρα, �-
π�υ σταμάτησε η "�υλγαρική κατα-
δίω�η.

Tα συμμα�ικά στρατεύματα, με �-
λες τις ε��δι�π�μπές τ�υς, έ�θα-
σαν στα περί�ωρα της Θεσσαλ�νί-
κης, εγκαταστάθηκαν και άρ�ισαν να
κατασκευά��υν τά�ρ�υς και άλλα
έργα δημι�υργώντας ένα εκπληκτι-
κ� ��υρ� στρατ�πεδ�.

Aυτή ήταν, σε συντ�μία, η εκστρα-
τεία την �π�ία κατέστησε απαραίτη-
τη η κ�ύραση τ�υ σερ"ικ�ύ στρατ�ύ,
� �π�ί�ς εί�ε μείνει �ωρίς πυρ�"�λι-
κ�, �ωρίς πυρ�μα�ικά και τρ��ιμα.
Eδει�ε, για μια ακ�μη ��ρά, τις θαυ-
μαστές αρετές των στρατιωτών μας
και απέδει�ε στ�υς B�υλγάρ�υς �τι
δεν θα τα έ"γα�αν πι� εύκ�λα πέρα
μα�ί τ�υς απ’ �,τι �ι T�ύρκ�ι. Hταν
�ρήσιμ� να υπενθυμίσ�υμε αυτά τα
γεγ�ν�τα πρ�τ�ύ παρ�υσιάσ�υμε
τις �ωτ�γρα�ίες π�υ κάν�υν γνω-
στή τη �ωή των στρατιωτών μας στ�
μεγάλ� λιμάνι τ�υ Aιγαί�υ και στην
κ�ιλάδα τ�υ A�ι�ύ.

Θεσσαλ�νίκη

H π�λη, π�υ για την κατ��ή της α-
νταγωνίστηκαν σκληρά τα "αλκανικά
κράτη, έ�ει για την Kεντρική Eυρώπη
κε�αλαιώδη σημασία. Θα μπ�ρ�ύσε
να ε�ασ�αλίσει στις γερμαν��ωνες
�ώρες τ� εμπ�ρι� με την Aσία, συν-
δέ�ντάς τες με τη Διώρυγα τ�υ Σ�υ-
έ�, την πύλη πρ�ς τις Iνδίες και την
A�ρική. Kτισμένη στ� μυ�� εν�ς
κ�λπ�υ π�υ διεισδύει "αθιά μέσα
στη στεριά, καλά πρ�στατευμέν�υ,
με "αθιά νερά, �π�υ μπ�ρ�ύν να α-
ρά��υν στ�λ�ι �λ�κληρ�ι, είναι μια
απ� τις παλαι�τερες και ενδ���τε-
ρες π�λεις τ�υ αρ�αί�υ κ�σμ�υ.
Παρ’ �λη την επι"�λή τ�υ τ�υρκικ�ύ
�υγ�ύ, π�υ στάθηκε εμπ�δι� σε κάθε
�ικ�ν�μική ανάπτυ�η, παρέμεινε μια
μεγάλη και π�λυάνθρωπη π�λη,
πρ�ικισμένη μ’ ένα λιμάνι ά�ι� τ�υ �-
ν�ματ�ς τ�υ. Mια σιδηρ�δρ�μική
γραμμή τη συνέδεε με τ� Bελιγράδι
και με �λη την κεντρική Eυρώπη, μια
άλλη με την Kωσταντιν�ύπ�λη, μια
τρίτη γραμμή, λιγ�τερ� σημαντική,
�δηγ�ύσε στ� M�ναστήρι, ενώ μια
τέταρτη θα τη συνέδεε σύντ�μα με
την Aθήνα. Kαμιά μητρ�π�λη της α-
νατ�λικής Mεσ�γεί�υ δεν μπ�ρ�ύσε
να ελπί�ει σε τ�σ� λαμπρ� μέλλ�ν.

Ωστ�σ�, αν και η Θεσσαλ�νίκη εί-
ναι ένα μεγάλ� λιμάνι, δεν έ�ει δι-
κ�ύς της π�ρ�υς. Πρέπει �λα να έρ-
��νται απ� τ�ν τ�π� πρ�έλευσης
των στρατευμάτων: άνδρες, άλ�γα,
τρ��ιμα, �πως τα �πλα και τα π�λε-
μ���δια. Eπρεπε �λα να μετα�έρ�-
νται μέσω θαλάσσης: � μεγάλ�ς κ�λ-
π�ς απέκτησε �α�νικά πρωτ��ανή
κίνηση. Oι �ωτ�γρα�ίες μας δεί-
�ν�υν την π�ρεία των στρατευμάτων
μας, τη �ωή πάνω στα πλ�ία, την ά�ι-
�η στην π�λη, την απ�"ί"αση στρα-
τιωτών και ε��δίων, τα δημητριακά
π�υ γίν�νταν επιτ�π�υ αλεύρι, τις
�ω�τρ��ές  π�υ  δεν  μπ�ρ�ύσαν να
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Mια άλλη σειρά �ω-

τ�γρα�ιών απ� την

εκ��ρτωση στρα-

τιωτικ�ύ και άλλ�υ

υλικ�ύ στ� λιμάνι

της Θεσσαλ�νίκης,

αλλά και απ� την ε-

γκατάσταση και τ�

στρατωνισμ� τ�υ

εκστρατευτικ�ύ σώ-

ματ�ς στα περί�ωρα

της π�λης και συ-

γκεκριμένα στην

περι��ή Zεϊτενλίκ,

�π�υ ακ�μη και σή-

μερα υπάρ�ει τ� με-

γάλ� στρατιωτικ�

νεκρ�τα�εί� των

Συμμά�ων. Bε�αί-

ως, την επ��ή εκεί-

νη, τ� Zεϊτενλίκ ή-

ταν κυρι�λεκτικά έ-

�ω απ� την π�λη, ε-

νώ σήμερα είναι �υ-

σιαστικά μέσα σ’ αυ-

τήν, α��ύ πέρα απ�

αυτ� εκτείνεται �λ�

τ� λεγ�μεν� δυτικ�

τμήμα της Θεσσα-

λ�νίκης. O �γκ�ς

της στρατιάς, � άρ-

τι�ς για τα δεδ�μέ-

να της επ��ής

στρατωνισμ�ς της

και τ� ά�θ�ν� υλικ�

επιμελητείας επέ-

τρεψαν στ�ν στρα-

τηγ� Σαράιγ να δη-

μι�υργήσει κράτ�ς

εν κράτει στη Θεσ-

σαλ�νίκη, ακρι�ώς

πριν απ� 80 �ρ�νια,

υλ�π�ιώντας στ� α-

κέραι� τις επιταγές

της γαλλικής ε�ωτε-

ρικής π�λιτικής, και

να δημι�υργήσει λί-

γ� αργ�τερα τις

πρ�ϋπ�θέσεις για

να �ρει γ�νιμ� έδα-

��ς η έκρη�η τ�υ

Kινήματ�ς Eθνικής

Aμύνης τ�υ E. Bενι-

"έλ�υ.
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Συνέ�εια απ� την  20ή σελίδα

Συνέ�εια στην 24η σελίδα

�ρεθ�ύν  στ�ν παραμελημέν� αυτ�
τ�π� π�υ θα ήταν τ�σ� πλ�ύσι�ς
αν εί�ε α�ι�π�ιηθεί �πως έπρεπε.

Tα στρατ�πεδα

Παρ’ �λη τη μεγάλη έκταση της
π�λης, δεν ήταν δυνατ� να �νει-
ρευτ�ύμε �τι θα �ρίσκαμε κατα-
λύμματα για τ�υς στρατιώτες, �ω-
ρίς να πρ�καλέσ�υμε σημαντική ε-
ν��ληση στ�υς κατ�ίκ�υς και �ω-
ρίς να εκθέσ�υμε τ�υς στρατιώτες
σε ασθένειες. Eτσι �ρειάστηκε να
στήσ�υμε στρατ�πεδα στα περί�ω-
ρα της π�λης, να τα συνδέσ�υμε
με δρ�μ�υς και να μετα�έρ�υμε ε-
κεί π�σιμ� νερ�. Eμείς εγκαταστή-
σαμε τα στρατεύματά μας σε μια
γωνιά των περι�ώρων, �ν�μα!�με-
νη Zεϊτενλίκ.· �ι Aγγλ�ι ήταν πι�
μακριά· ένα άλλ� στρατ�πεδ� �ρ-
γανώθηκε αργ�τερα για τ�υς Σέρ-
��υς. Στην ίδια την π�λη δεν υπήρ-
�αν καθ�λ�υ στρατιώτες, καθώς έ-
μεναν στα στρατ�πεδα �π�υ η �ρ-
γάνωση απαιτ�ύσε άλλωστε συνε-
�ή δ�υλειά.

H π
ρεία πρ
ς
τη Σερ�ία

Στην αρ�ή, η εγκατάσταση των
στρατ�πέδων με σκηνές θα ήταν
πρ�σωρινή, ε��σ�ν στ���ς τ�υ
στρατ�ύ ήταν η διείσδυση στη Σερ-
�ία, η �π�ία άρ�ισε �ταν η στρατιω-
τική δύναμη ήταν αρκετά ισ�υρή. H
επι�είρηση ήταν αρκετά δύσκ�λη,
επειδή η σιδηρ�δρ�μική σύνδεση
με τ� Bελιγράδι απ�τελείται απ�
μία μ�ν� σιδηρ�δρ�μική γραμμή,
με ανώμαλη διατ�μή και με ανε-
παρκή υλική υπ�δ�μή, π�υ γιν�ταν
πι� ελλιπής, λ�γω της κακής διάθε-
σης της ελληνικής κυ�έρνησης.

M�ν� για τη μετα��ρά των ε��-
δι�π�μπών �ρειά!�νταν π�λλές α-
μα��στ�ι�ίες, ενώ π�λύ �ρ�ν� μάς
πήρε και η μετα��ρά στρατευμά-
των στα σύν�ρα. Aπ��ι�άστηκαν
σε ένα σταθμ� �ν�ματι Στρώμνι-
τσα, �πως η ��υλγαρική π�λη, π�υ
�ρίσκεται απ� την άλλη πλευρά
μίας αρκετά υψηλής �ρ�σειράς,
πάνω στην �π�ία έμελλε να διε�α-
�θ�ύν σημαντικές μά�ες. Tα στρα-
τ�πεδα στήθηκαν, καθώς �ι �άλαγ-
γες συνέ�ι!αν την π�ρεία τ�υς κα-
τά μήκ�ς τ�υ A�ι�ύ, π�υ �υν�ταν
μέσα σε στενά �αράγγια, �αθιά και
άγρια μέ�ρι τ� Nτεμίρ Kαπ�ύ.

Mε τις πρώτες π�ρείες �ι Γάλλ�ι
έ�τασαν στ� Kρί��λακ, κάστρ� �τι-
σμέν� σε μια απ�τ�μη καμπή τ�υ
π�ταμ�ύ, την �π�ία η ελικ�ειδής
κίνηση τ�υ π�ταμ�ύ έ�ει μετατρέ-
ψει σε κάστρ�. Eγκατασταθήκαμε
στα γρήγ�ρα και σύντ�μα ήμαστε
σε θέση να αντέ��υμε τις επιθέ-
σεις των B�υλγάρων, λυσσαλέες
σε ακραί� �αθμ� μερικές ��ρές. 

Eπεκτείναμε την κατ��ή σε μία
μικρή γειτ�νική π�λη, τ� Nεγκ�τίν,
με μικρή μεν στρατιωτική σημασία,
πρ�σ��ρη, �μως, σε πηγές ανε��-
διασμ�ύ για τ�υς καταυλισμ�ύς. H
κατ��ή στ� Kρί��λακ και τ� Nεγκ�-
τίν συνε�ίστηκε σε �λ� τ� διάστη-
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H πρώτη �άση της αγγλ�γαλλικής

εκστρατείας, η π�ρεία πρ�ς τη Σερ-

�ία (πρ�ς τα Σκ�πια) για την απ�-

κρ�υση των ��υλγαρικών επιθέσεων,

έ�ει αρ�ίσει. O συμμα�ικ�ς στρατ�ς

πέρασε απ� τ� Kρί��λακ (αριστερά ε-

πάνω), συνάντησε τ�υς καταπ�νημέ-

ν�υς Σέρ��υς στρατιώτες, π�υ ανα-

παύ�νται, ενώ στις τρεις ένθετες �ω-

τ�γρα�ίες �ι Σύμμα��ι �ρειάστηκαν

με διά��ρα μέσα να διασ�ίσ�υν τ�ν

A�ι� π�ταμ�. Eνα ωραί� παν�ραμα

τ�υ Kρί��λακ απ� τ�ν A�ι� (αριστερά

κάτω), αλλά και μ�ναδική η �ωτ�γρα-

�ία τ�υ �ειρ�κίνητ�υ �αγ�νέτ�υ τ�υ

μη�ανικ�ύ με τ�ν α�ιωματικ� με τη

λευκή γ�ύνα (δε�ιά πάνω). Στις άλλες

δύ� �ωτ�γρα�ίες δε�ιά έ��υμε, κατά

σειρά, την πρ�σαγωγή B�ύλγαρων

αι�μαλώτων και τη �ρησιμ�π�ίηση

T�ύρκων αι�μαλώτων για τη μετα��-

ρά υλικ�ύ.
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Συνέ�εια απ� την  22η σελίδα

Συνέ�εια στην 26η σελίδα

μα της π�ρείας πρ�ς την Tσέρνα. O
ε�θρ�ς απ�πειράθηκε π�λλές ��-
ρές να τα καταλά�ει, αλλά απωθή-
θηκε. Mε τη σιδηρ�δρ�μική �δ� ε-
λεύθερη, ε�ασ�αλίστηκε και � ανε-
��διασμ�ς.

Στα δυτικά τ�υ Nεγκ�τίν, �ι
γραμμές μας έ�ταναν μέ�ρι τ� �ω-
ρι� Kα�αντάρ, στη μικρή κ�ιλάδα
της Bέλικα. Στ� σημεί� αυτ� εί�α-
με στήσει �ώρ�υς απ�θήκευσης, ε-
κεί �ρισκ�ταν και τ� κέντρ� ανε-
��διασμ�ύ και δι�ίκησης. M�λις α-
π��ασίστηκε η �πισθ��ώρηση, η
εκκένωση πρ�ετ�ιμάστηκε με απ�-
λυτη τά�η και μεθ�δικ�τητα, π�υ
τηρήσαμε μέ�ρι την ά�ι�ή μας στη
Θεσσαλ�νίκη.

H 
πισθ
�ώρηση

Π�σ� σκληρές �ι αναδιπλώσεις,
�ταν � σκ�π�ς είναι άγνωστ�ς, �-
πως ήταν τ�τε, τ�ν Aύγ�υστ� τ�υ
1914 μετά τ� Σαρλερ�υά, η υπ��ώ-
ρηση και η επιστρ��ή τ�υ στρατ�ύ
πρ�ς τ� Παρίσι, κίνηση, της �π�ίας
κανείς δεν καταλά�αινε, �ύτε μπ�-
ρ�ύσε να καταλά�ει τα αίτια, και
π�υ, �μως, κατέλη�ε στις ένδ��ες
μά�ες τ�υ Oυρκ, τ�υ Mάρνη και
τ�υ Γκραν M�ρέν.

T� συναίσθημα πρέπει να ήταν α-
κ�μη πι� ���ερ� σε αυτή τη μακρι-
νή �ώρα με την άγνωστη γλώσσα,
μέσα απ� την �π�ία εί�αμε πρ�ω-
θηθεί με τ�σες ελπίδες. Oμως τα
στρατεύματά μας, πειθαρ�ημένα
σε σημεί� α�ι�θαύμαστ�, ε�ασκη-
μένα απ� τ�σες μά�ες με διά��ρες
περιπέτειες, σε τ�σ� δια��ρετικά
θέατρα π�λέμ�υ, δεν α�έθηκαν
στην απ�καρδίωση. H εκκένωση
των σερ�ικών εδα�ών συντελέ-
στηκε με τέτ�ια επιμέλεια, ώστε τί-
π�τε δεν έμεινε πίσω· μέ�ρι και τα
τηλεγρα�ικά σύρματα μετα�έρθη-
καν, για να μην τα �ρει � ε�θρ�ς.
Tα συντάγματα �ανάκαναν την π�-
ρεία πρ�ς την αντίθετη κατεύθυν-
ση αυτή τη ��ρά, με τ�ν ίδι� τρ�-
π�, �πως �ταν πρ�ωθ�ύνταν.

Oι συμμ�ρίες των κ�μιτατ!ήδων,
κάτι σαν τ�υς δικ�ύς μας ελεύθε-
ρ�υς σκ�πευτές τ�υ 1870, αλλά με
ήθη και αγρι�τητα ληστών, δεν
τ�λμησαν να μας εν��λήσ�υν· ε-
�άλλ�υ, �άρη στ�υς Σέρ��υς �δη-
γ�ύς, κατα�έραμε να συλλά��υμε
π�λλ�ύς απ� τ�υς σ�αγείς. Mέσα
στ� σερ�ικ� πληθυσμ� αναμιγνύ�-
νται B�ύλγαρ�ι, Eλληνες και T�ύρ-
κ�ι, πράγμα π�υ ε�ηγεί γιατί �ι γυ-
ναίκες πρ�σπαθ�ύσαν να ��ηθή-
σ�υν με τρ��ιμα και π�λεμ���δια,
τ�υς κ�μιτατ!ήδες, τη �ύλα�η των
�π�ίων εί�ε αναλά�ει η στρατιωτι-
κή αστυν�μία.

Tίπ�τε, λ�ιπ�ν, δεν έμεινε για
τ�ν ε�θρ� στην �πισθ��ώρηση. H
σιδηρ�δρ�μική γραμμή, π�υ ακ�-
λ�υθεί τ�ν A�ι� μέσα στη στενωπ�
π�υ � ίδι�ς έσκαψε, καταστρά�ηκε
με μεγάλη μεθ�δικ�τητα. Oι σιδη-
ρ�τρ��ιές και �ι τρα�έρσες α�αι-
ρέθηκαν, �ι γέ�υρες ανατινά�τη-
καν και �ι σήραγγες κατέρρευσαν.
O παράλληλ�ς δρ�μ�ς α�ρηστεύ-
τηκε και αυτ�ς. Eτσι, σωρεύ�ντας
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«Π�ρεία πρ�ς τ� Δεμίρ-Kαπ�ύ» είναι η επε�ήγηση της
�ωτ�γρα�ίας με την πρ�σθήκη �τι αρ�ί#ει η �πισθ�-
�ώρηση. «Mε τά�η και συγκεκριμέν�υς στ���υς»,
πρ�σθέτει � ανώνυμ�ς συντάκτης τ�υ κειμέν�υ, π�υ
συν�δεύει τη Φωτ�γρα�ική Συλλ�γή. Oπως και αν δι-
και�λ�γείται, γεγ�ν�ς είναι �τι �ταν η �αλκανική πε-
ριπέτεια των Συμμά�ων άρ�ισε να παίρνει αρνητική
τρ�πή, η γρήγ�ρη αναδίπλωση και η περι�αράκωση
της Θεσσαλ�νίκης ήταν � μ�ναδικ�ς ε�ικτ�ς στ���ς.
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Συνέ�εια απ� την  24η σελίδα

Συνέ�εια στην 28η σελίδα

εμπ�δια στ�υς B�ύλγαρ�υς, π�υ
απ��ευγαν να εκτεθ�ύν στα πυρά
μας, τα στρατεύματα έ�τασαν στις
7 Δεκεμ�ρί�υ στ� Nτεμίρ Kαπ�ύ, �-
π�υ τ� �αράγγι στενεύει ακ�μη πε-
ρισσ�τερ�.

H μακριά �άλαγγα, της �π�ίας �
σιδηρ�δρ�μ�ς μετέ�ερε τα ε��-
δια, τ�υς τραυματίες, αλλά και
τ�υς Σέρ��υς πρ�σ�υγες και
B�ύλγαρ�υς αι�μαλώτ�υς, κατέ-
�ηκε, πάντα με την ίδια τά�η, τ�ν
A�ι�.

Στις 8 �τάσαμε στ� Γκράντετς,
�π�υ αρ�ίσαμε να συναντ�ύμε
στ�ι�εία, π�υ εί�αν έλθει απ� την
Στρώμνιτσα στα ��υλγαρικά σύν�-
ρα. Στη μεριά αυτή έγιναν συ-
γκρ�ύσεις, πέρα απ� τ� Γκράντετς,
στ�ν π�ταμ� B�!ίμια. Στις 10 �ι
B�ύλγαρ�ι ε�απέλυσαν λυσσαλέα
επίθεση, π�υ απ�κρ�ύστηκε. Φ�-
�ερές ήταν �ι απώλειες τ�υ ε-
�θρ�ύ, την ίδια, �μως, ημέρα �ι
Aγγλ�ι αναγκάστηκαν να π�λεμή-
σ�υν στην αιματηρή μά�η, κ�ντά
στη Δ�ϊράνη, για την �π�ία μιλήσα-
με πι� πάνω.

Στις 11 η μά�η συνε�ι!�ταν. H
π�ρεία μέσα στη νύ�τα, ευκίνητη
και παράτ�λμη, μας ��ήθησε να
�τάσ�υμε στη Γε�γελή. Bρίσκεται
απέναντι απ� μία πεδιάδα, π�υ α-
πλώνεται στην αριστερή ��θη τ�υ
A�ι�ύ, ακρι�ώς στα σύν�ρα, π�υ
δεν θέλησε να περάσει, �ύτε και
πέρασε ακ�μη, � ε�θρ�ς, αν και η
Γε�γελή, σερ�ική π�λη, καταλή-
�θηκε μ�λις �ύγαμε.

Eκεί έ�ταναν μπ�υλ�ύκια �ι Σέρ-
��ι, π�υ έ�ευγαν για να γλιτώσ�υν
απ� τ�υς κ�μιτατ!ήδες και τ�
��υλγαρικ� τακτικ� στρατ�, � �-
π�ί�ς σε τίπ�τε δεν διέ�ερε απ�
τις συμμ�ρίες, έκανε τ� ίδι� πλιά-
τσικ�, δ�λ���ν�ύσε και �ασάνι!ε.
Για τ�υς άμ�ιρ�υς αυτ�ύς Σέρ-
��υς η Γε�γελή σήμαινε τη λύτρω-
ση, τ� τέλ�ς στα πι� �ρι�τά �άσα-
να. Στην άλλη μεριά των συν�ρων
έ�ρισκαν την ασ�άλεια και μα!ί τη
��ήθεια, π�υ αδελ�ικά τ�ύς πρ�-
σ�εραν Γάλλ�ι και Aγγλ�ι στρατιώ-
τες. Στ� ε�ής �ι μ�ν�ι B�ύλγαρ�ι
π�υ συναντ�ύσαν ήταν αι�μάλωτ�ι
δικ�ί μας απ� τις μά�ες.

T
 στρατ�πεδ

της Θεσσαλ
νίκης

Tα σύν�ρα εγκαταλεί�τηκαν κι
αυτά. Δεν �άσαμε καθ�λ�υ �ρ�ν�
και μ�λις απ��ασίστηκε η �πισθ�-
�ώρηση, δ�θηκε μεγάλη ώθηση
στα αμυντικά έργα. Tα υψώματα
π�υ εκτείν�νται ��ρείως της Θεσ-
σαλ�νίκης απ� τ�ν A�ι� και μετά,
μία αλυσσίδα απ� λίμνες και �άλ-
τ�υς, π�υ καταλήγ�υν στα ανατ�-
λικά πρ�ς τ�ν K�λπ� τ�υ Oρ�αν�ύ,
�ρησίμεψαν σαν �άση για μία ενι-
σ�υμένη γραμμή �αρακωμάτων,
π�λυ��λείων και δικτύων απ� συρ-
ματ�πλέγματα, π�υ πρ�στάτευαν
απ� μακριά την π�λη, η �π�ία εί�ε
γίνει τ� τελευταί� ��υρ�. Eίναι
πρ�στατευμένη απ� τα καν�νια,
αλλά και στα αερ�πλάνα και τα !έ-
πελιν. Tα σημαντικά στρατ�πεδα

H υπ��ώρηση συνε�ί#εται, πάντα με την ίδια τά�η π�υ
θέλει να παρ�υσιάσει � Γάλλ�ς σ��λιαστής. Σε ση-
μεί� ώστε να θέλει και τη στρατιωτική μπάντα να
πρ�ηγείται των συντεταγμένων μ�νάδων (πάνω �ω-
τ�γρα�ία), παρά τ� δριμύ ψύ��ς και τ� �ι�νι, �σ� η
στρατιά πλησιά#ει στα ελλην�σερ�ικά σύν�ρα, στη
Γευγελή. Δεν παραλείπει, �ε�αίως, να μας δεί�ει και
τις στιγμές ανάπαυσης και σίτισης των μ�νάδων (κά-
τω �ωτ�γρα�ία), τ�υς τρ�μαγμέν�υς Σέρ��υς �ωρι-

κ�ύς, π�υ εκκενών�υν τα �ωριά τ�υς (κάτω, στ� κέ-
ντρ�) για να απ��ύγ�υν την εκδικητική μανία των
B�υλγάρων, �ι �π�ί�ι για μία ακ�μη ��ρά παρ�υσιά-
#�νται υπ� την ιδι�τητά τ�υς ως αι�μαλώτων στα �έ-
ρια των Γάλλων (κάτω δε�ιά). Aλλά η �ωτ�γρα�ία πά-
νω δε�ιά είναι πραγματικά μ�ναδική για την �μ�ρ�ιά
και τ� περιε��μεν� της: γυναίκες B�ύλγαρων κ�μιτα-
τ#ήδων έρ��νται στ� αγγλ�γαλλικ� στρατ�πεδ� �έρ-
ν�ντας τρ��ιμα στ�υς αι�μαλώτ�υς συ#ύγ�υς τ�υς. 



KYPIAKH 21 IANOYAPIOY 1996 - H KAΘHMEPINH  27



28 H KAΘHMEPINH - KYPIAKH 21 IANOYAPIOY 1996

Συνέ�εια απ� την  26η σελίδα

Συνέ�εια στην 30ή σελίδα

των Συμμά�ων, των Aγγλων, των
Γάλλων και των Σέρ�ων, �ρίσκ�-
νται στις παρυ�ές της π�λης, κάτω
απ� τα παλιά τεί�η, πάνω στα �π�ία
�ι αιώνες και �ι κατακτητές έ��υν
α�ήσει τα ί�νη τ�υς.

H Θεσσαλ�νίκη ήταν η Θέρμη, έ-
να λιμάνι τ�υ Φίλιππ�υ και τ�υ Aλέ-
�ανδρ�υ τ�υ Mακεδ�να· μετ�ν�-
μάστηκε σε Θεσσαλ�νίκη απ� τ� �-
ν�μα της αδελ�ής τ�υ μεγάλ�υ κα-
τακτητή. Yπήρ�ε ρωμαϊκή, έπειτα
�υ!αντινή, �ράγκικη και ενετική,
τέλ�ς τ�ν 15� αιώνα περιήλθε
στ�υς Oθωμαν�ύς. Π�λη έντ�να ε-
�ραϊκή, α��ύ �ι Iσραηλίτες π�υ
διώ�τηκαν απ� την Iσπανία ρί!ω-
σαν εκεί και σήμερα αντιστ�ι��ύν
στ� μισ� πληθυσμ�, π�υ �τάνει πε-
ρίπ�υ τις 150.000 ψυ�ές.

H Θεσσαλ�νίκη είναι ελληνική
μ�ν� απ� τ� 1912, ύστερα απ� τ�ν
π�λεμ� ανάμεσα σε B�υλγάρ�υς
και Eλληνες, π�υ διεκδικ�ύσαν τ�
πλ�ύσι� αυτ� απ�μεινάρι της
T�υρκίας. Θα γιν�ταν ��υλγάρικη
�ωρίς την παρ�υσία των συμμά-
�ων, ή γερμανική, α��ύ �ι Γερμα-
ν�ί �ρέγ�νται πάντα με την ίδια !έ-
ση αυτ� τ� θαλάσσι� μαργαριτάρι
της Aνατ�λής.

Mαργαριτάρι απ� �ικ�ν�μική
σκ�πιά, γιατί, �πως �ι περισσ�τε-
ρες π�λεις της Aνατ�λής, η Θεσσα-
λ�νίκη είναι τ�σ� γρα�ική �σ� υ-
στερεί σε κ�ιν�τική και υγει�ν�μι-
κή �ργάνωση. Mε τ�υς μιναρέδες,
τη θάλασσα απ� σκεπές και τα πα-
λιά τεί�η της δημι�υργεί απ� μα-
κριά μία δυνατή, έντ�νη εντύπωση.
Oι �ωτ�γρα�ίες μας δίν�υν μία ι-
δέα της κ�σμ�π�λίτικης αυτής
μυρμηγκ��ωλιάς, �π�υ � πληθυ-
σμ�ς -αμάλγαμα απ� E�ραί�υς,
Eλληνες, Σλά��υς και K�υτσ��λα-
��υς- ενώθηκε, με τρ�π� π�υ εκ-
πλήσσει, με τα τ�σ� ετερ�κλητα
στ�ι�εία των γαλλ�-αγγλικών
στρατευμάτων.

Oι Γάλλ�ι, εκτ�ς απ� τ� μητρ�-
π�λιτικ� στρατ�, έ�εραν Aρα�ες
και Kα�ύλ�υς απ� την Aλγερία και
την Tυνησία, Mαρ�κιν�ύς, μαύ-
ρ�υς τ�υ Σ�υδάν, κρε�λ�ύς απ�
τις Aντίλλες. Oι Aγγλ�ι έ�εραν
Σκώτ�υς, ντυμέν�υς με κιλτ, Aυ-
στραλ�ύς, Nε�!ηλανδ�ύς, στρα-
τιώτες απ� τις τ�σ� δια��ρετικές
�υλές της Iνδίας. Oι Σέρ��ι, π�υ
σιγά σιγά ενών�νται με τ�υς συμ-
μά��υς, �πως και �ι Mαυρ���ύνι�ι,
αυ�άν�υν τ� σλα�ικ� πληθυσμ�.

Στην π�λη αυτή, �π�υ συνωστί-
!�νται τ�σα δείγματα της ανθρω-
π�τητας, τ� περι�άλλ�ν είναι ε�ί-
σ�υ περίεργ� με τ� πλήθ�ς. H αρ-
�αία πύλη, π�υ �ν�μά!εται αψίδα
τ�υ Aλε�άνδρ�υ (Σ.Σ. ανα�έρεται
μάλλν, στην Aψίδα τυ Γαλερίυ),
� Λευκ�ς Πύργ�ς, μεσαιωνικ�ς α-
κρ�πυργ�ς στε�ανωμέν�ς με ε-
πάλ�εις, τ!αμιά, �υ!αντινές εκκλη-
σίες και συναγωγές, σ�υκ και πα!ά-
ρια, �άρμα ��θαλμών, αν ��ι και
της �σ�ρησης. H Aνατ�λή στις με-
γάλες δ��ες της και μα!ί � κραυγα-
λέ�ς μ�ντερνισμ�ς των αναρίθμη-
των κινηματ�γρά�ων. Mε την επιστρ��ή τ�υ εκστρατευτικ�ύ σώματ�ς στη Θεσσαλ�νίκη, αμέσως �ργανώθηκαν και τα στρατ�-

πεδα, �πως αυτ� τ�υ πυρ���λικ�ύ  και της ασ�αλ�ύς απ�θήκευσης των πυρ�μα�ικών και π�λεμ���δίων.
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Δύ� ακ�μη �ωτ�γρα�ίες απ� τ�ν στρατωνισμ� των συμμα�ικών μ�νάδων στην
ευρύτερη περι��ή της π�λης της Θεσσαλ�νίκης.

Δύ� απ� τις εικ�νες π�υ
συνάντησαν �πωσδήπ�τε
�ι Γάλλ�ι στρατιώτες κατά
τις ε��δ�υς τ�υς στην π�-
λη της Θεσσαλ�νίκης: H εκ-
κλησία τ�υ Aϊ-Γιώργη, η
γνωστή P�τ�ντα, και τα
«σ�υκ», τα γρα�ικά πα#ά-
ρια της π�λης. 
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O γαλλικ�ς στρατ�ς, �πως κάθε α�ι�πρεπής μεγάλη δύναμη της επ��ής εί�ε επιστρατεύσει �λες τις απ�ικίες της στ�ν π�λεμ� εκτ�ς των συν�ρων της. Στη Θεσσα-
λ�νίκη εί�αν α�ι�θεί π�λλές μ�νάδες της γαλλικής A�ρικής, �ι �π�ίες �ργάνωσαν και τις γι�ρτές τ�υς. Oπως αυτή της �ωτ�γρα�ίας, με τα �υλ�π�δαρα, τη �ελώνα,
αλλά και την κλασική παρέλαση της «�υλής τ�υ Bατιλ�ύκ». T� Bατιλ�ύκ, �μως, δεν είναι �ώρα της A�ρικής, αλλά τ�πωνύμι� έ�ω απ� τ� σημεριν� �ωρι� Γέ�υρα της
Θεσσαλ�νίκης.

T� λιμάνι κατέ�ει σημαντική θέ-
ση σε αυτή τη �ωτ�γρα�ική συλλ�-
γή. Tην α�ί!ει, γιατί είναι εύν�ια
της τύ�ης, αλλά και λ�γ�ς ύπαρ�ης
της π�λης αυτής. Eίναι έργ� Γάλ-
λων μη�ανικών, π�υ διασκεύασαν
τη μικρή μαρίνα, πρ�σιτή μ�ν� σε
μικρά πλε�ύμενα, σε πρ�κυμαία
μήκ�υς 1.200 μέτρων. T� �άθ�ς εί-
ναι 8 έως 10 μέτρα, επιτρέπει σε
μεγάλα υπερωκεάνεια να αρά��υν.
Γεραν�ί και σιδηρ�δρ�μικές γραμ-
μές είναι η τε�νική υπ�δ�μή, π�υ
�ελτιώθηκε σε μεγάλ� �αθμ� απ�
τ�υς Συμμά��υς. Xάρη σ’ αυτές τις
εγκαταστάσεις, τα στρατεύματα,
τα καν�νια, τα αυτ�κίνητα, τα άλ�-
γα, τα π�υλερικά, τ� τεράστι� αυτ�
υλικ�, π�υ �ρειά!εται � στρατ�ς, α-
π��ι�άστηκαν γρήγ�ρα. Oλα αυτά
δημι�υργ�ύν ένα αίσθημα ασ�ά-
λειας στις δυνάμεις κατ��ής, α-
σ�άλειας π�υ ενισ�ύεται απ� τα
π�λεμικά πλ�ία, π�υ, συγκεντρω-
μένα στ�ν ευρύ�ωρ� κ�λπ�, επιτη-
ρ�ύν με τα καν�νια τ�υς την πι�
ευάλωτη πλευρά τ�υ �ρ�υρί�υ, τ�
δυτικ� τ�μέα, �π�υ καταλήγ�υν �
δρ�μ�ς και �ι σιδηρ�δρ�μικές
γραμμές τ�υ M�ναστηρί�υ.

Mα#ί με τ�υς μαύρ�υς της A�ρικής, τη �ρωματική π�λυ�υλετική ν�τα τ�υ γαλλικ�ύ στρατ�ύ –και της π�λης της Θεσσαλ�νίκης–
συμπλήρωναν �ι Iνδ�νήσι�ι. Στη �ωτ�γρα�ία είναι η ώρα τ�υ �αγητ�ύ, π�υ γίνεται με τ�ν δικ� τ�υς παραδ�σιακ� τρ�π�.
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Kαι σερ�ικές μ�νάδες –�σες κατά�εραν– έ�θασαν στη Θεσσαλ�νίκη. Πάνω αριστερά, η ώρα της σ�ύπας. Oι κ�υ#ίνες τ�υ 23�υ σερ�ικ�ύ συντάγματ�ς πε#ικ�ύ (πάνω
δε�ιά) σε πλήρη λειτ�υργία, «ανταλλακτήρι� ν�μισμάτων» (κάτω αριστερά) και η απαραίτητη στρατιωτική μπάντα (κάτω δε�ιά).

Aλλα δύ� στιγμι�τυπα απ� την παρ�υσία των Iνδ�νησίων στη Θεσσαλ�νίκη. Στ� στρατ�πεδ� τ�υς και σε περιπ�λία κάπ�υ έ�ω απ� την π�λη, παντ�ύ και πάντα με τα
�αρακτηριστικά καπέλα τ�υς.
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