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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου αποτελεί το 

στρατηγικό κέντρο μιας πολυεθνικής στρατιάς που αρχίζει να καταφθάνει στην πόλη 

το φθινόπωρο του 1915. Η καταφανής  αυτή καταπάτηση της ουδετερότητας της 

Ελλάδας, προκάλεσε την πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στον βασιλιά Κωνσταντίνο 

και τον πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο. Παρά τη διαδραματιζόμενη σύγκρουση 

των πολιτικών αρχηγών, τα συμμαχικά στρατεύματα εγκαταστάθηκαν στη 

Θεσσαλονίκη, αντιμετωπίζοντας τη ψυχρή και σχεδόν εχθρική υποδοχή των 

κάτοικων της, καθώς θεωρούσαν τις Δυνάμεις της Αντάντ υπεύθυνους για την 

πολιτική κατάσταση στη χώρα. Η παρουσία των στρατευμάτων γέμισε τους δρόμους 

της πόλης. Τα καταστήματα στην πλατεία Ελευθερίας από το πρωί μέχρι το βράδυ 

ήταν γεμάτα από στρατιώτες όλων των φυλών να αγοράζουν διάφορα αγαθά και να 

διασκεδάζουν στα καφέ και μπαρ της πόλης για να ξεχάσουν για λίγο τη θλιβερή 

πραγματικότητα του πολέμου. Οι θεσσαλονικείς από την πλευρά τους επωφελήθηκαν 

από τα έργα που έκαναν οι Σύμμαχοι στην πόλη και από τη μεγάλη εισροή χρήματος. 

Ωστόσο η καθημερινότητα όλων άλλαξε ριζικά με την πυρκαγιά του 1917. Η μεγάλη 

έκταση της καταστροφής μεταμόρφωσε την όψη της Θεσσαλονίκης που με τη 

βοήθεια από τους Συμμάχους αναδύθηκε σ’ ένα σύγχρονο αστικό κέντρο.  

 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά:  Θεσσαλονίκη, Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, Καθημερινή Ζωή. 
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Πρόλογος 

 

Η παρούσα εργασία διαρθρώνεται σε έξι κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο 

παρουσιάζεται ένα σύντομο ιστορικό πλαίσιο της περιόδου του Α΄ Παγκοσμίου 

Πόλεμου ξεκινώντας από τις πολιτικές διεργασίες που είχαν ξεκινήσει από τα μέσα 

του 19
ου

 αιώνα τον ιμπεριαλιστικό πυρετό, που κατέκλυσε τις Μεγάλες Δυνάμεις, το 

συμμαχικό δίκτυο που αναπτύχθηκε σε περίπτωση πολεμικών επιχειρήσεων, τη 

δολοφονία του διαδόχου της αυστροουγγρικής αυτοκρατορίας, Φραγκίσκου-

Φερδινάνδου στο Σαράγεβο, τις διπλωματικές διαπραγματεύσεις και τις κηρύξεις 

πόλεμου, τις καθοριστικής σημασίας μάχες στα διαφορετικά πολεμικά μέτωπα και το 

τέλος του πολέμου με τις συνθήκες ειρήνης που υπεγράφησαν. 

 Στο επόμενο κεφάλαιο, βλέπουμε τα γεγονότα που προηγούνται του Α΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου στα Βαλκάνια. Τη συσπείρωση των βαλκανικών κρατών για 

την αποτίναξη του οθωμανικού ζυγού, την αποδυνάμωση της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας με τους Βαλκανικούς Πολέμους (1912-1913). Η δολοφονία του 

αυστριακού διαδόχου την επόμενη χρονιά (1914) στάθηκε η αφορμή για το ξέσπασμα 

ενός ακόμα πολέμου στα Βαλκάνια, αυτή τη φορά, του Μεγάλου Πολέμου, εδώ  

επικεντρωνόμαστε στο Μακεδονικό Μέτωπο μέσα από τη σκοπιά των βαλκανικών 

χωρών και τη στάση που αυτές κράτησαν από την έναρξη των διπλωματικών 

διεργασιών, την εμπλοκή στις πολεμικές επιχειρήσεις αλλά και τι απέφερε σε κάθε 

μια από αυτές οι συνθήκες ειρήνες που υπογράφηκαν. Πρώτα παρακολουθούμε τη 

Σερβία στην οποία κήρυξε τον πόλεμο η Αυστροουγγαρία, θεωρώντας την υπεύθυνη 

για τη δολοφονία του διαδόχου της. Τις πρώτες πολεμικές συγκρούσεις ανάμεσα στις 

δυο χώρες, την υποχώρηση της Σερβίας μέσω Αλβανίας στην Ελλάδα για τη 

συσπείρωση και ανασυγκρότηση του σερβικού στρατού από τις δυνάμεις της Αντάντ 

στη Θεσσαλονίκη. Ακολούθως βλέπουμε τη στάση που κράτησε η Ελλάδα κατά τη 

διάρκεια του πολέμου, τις πολιτικές αντιπαραθέσεις ανάμεσα στο βασιλιά 

Κωνσταντίνο και τον πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο αναφορικά για με τη 

πολιτική θέση που θα ακολουθούσε η χώρα. Η αντιπαράθεση αύτη οδήγησε σε μια 

σκληρή πολιτική που δίχασε τους πολίτες και χώρισε τη χώρα σε δυο πολιτικά 

στρατόπεδα  και κατέληξε με την επικράτηση των θέσεων του πρωθυπουργού μετά 

την παρέμβαση των δυνάμεων της Αντάντ που προηγουμένως είχαν στρατωνίσει στη 
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Θεσσαλονίκη και ακολούθως η Ελλάδα συμμετείχε στον πόλεμο στο πλευρό τους 

επωφελούμενη τελικώς από την έκβαση του πολέμου και των συνθηκών ειρήνης που 

τις απέφερε εδαφικές προσαρτήσεις. Ο ιδιαίτερος και κομβικός ρόλος της Ρουμανίας 

που από σύμμαχος των Κεντρικών Αυτοκρατοριών μετά την αλλαγή μονάρχη 

αλλάζει και την πολιτική της στάση αλλά και συμμαχική παράταξη. Η αρχική της 

ουδετερότητα θα ωφελήσει και τις δυο αντιμαχόμενες πλευρές, η συμμετοχής με την 

Αντάντ αν και δεν ήταν επιτυχημένη αφού έχασε από τα γερμανοβουλγαρικά 

στρατεύματα, ωστόσο έδωσε χρόνο στις συμμαχικές δυνάμεις. Το κεφάλαιο 

ολοκληρώνεται με τη συμμέτοχή της Βουλγαρίας που αν και αρχικά 

διαπραγματεύεται τη συμμετοχή της στον πόλεμο και με τις δυο αντιμαχόμενες 

πλευρές καταλήγει να συμμετάσχει με το πλευρό των Κεντρικών Αυτοκρατοριών και 

να είναι αντίπαλος των υπόλοιπων βαλκανικών γειτονικών κρατών και τις επιπτώσεις 

της απόφασης αυτής να αντιμετωπίζει από τους όρους των συνθηκών ειρήνης που 

είχαν ως αποτέλεσμα τις εδαφικές απώλειες. 

Το τρίτο κεφάλαιο ασχολείται με την πόλη της Θεσσαλονίκης και πιο 

συγκεκριμένα με την ιστορία της. Για να μπορέσουμε να δούμε την πόλη κατά την 

διάρκεια του Μεγάλου Πολέμου θα πρέπει πρώτα να την γνωρίσουμε, για το λόγο 

αυτό παρακολουθούμε την ιστορία της Θεσσαλονίκης από την ίδρυση της και μέχρι 

την έκρηξη του πολέμου. Μέσα από τις ιστορικές περιόδους παρακολουθούμε την 

πορεία της και τον ρόλο που διαδραματίζει στην εκάστοτε εποχή. 

Η Θεσσαλονίκη συνεχίζει να μας απασχολεί και στο επόμενο κεφάλαιο καθώς 

με την άφιξη των συμμαχικών στρατευμάτων, η πόλη αποτέλεσε σημαντικό κέντρο 

πολιτικών και στρατιωτικών αποφάσεων του Μακεδονικού Μετώπου ή του Μετώπου 

της Σαλονίκης, όπως συχνά αναφέρεται. Οι συνθήκες ζωής στην πόλη, η συνύπαρξη 

του πολυεθνικού πληθυσμού με τα ακόμα περισσότερα πολυεθνοτικά  στρατεύματα. 

Η συνεισφορά των στρατευμάτων στη Θεσσαλονίκη σε οικονομικό, κοινωνικό, 

πολιτισμικό και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου σε συνδυασμού με τη μεγάλη 

πυρκαγιά του  1917 αποτελούν τους κύριους άξονες του κεφαλαίου. 

Οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης αποτελούν το επίκεντρο του πέμπτου 

κεφαλαίου. Οι διάφορες εθνοτικές ομάδες που κατοικούν στην πόλη, συνοικίες που 

διαμένουν, τα επαγγέλματα που ασκούν, οι μεταξύ τους σχέσεις αλλά και με τα 

συμμαχικά στρατεύματα είναι το κύριο θέμα του κεφαλαίου. 
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Η ολοκλήρωση της εργασίας αυτής γίνεται με το έκτο και τελευταίο κεφάλαιο 

που αφορά τα συμμαχικά στρατεύματα. Η άφιξη της πολυπληθούς και πολυφυλετικής 

αποστολής στη Θεσσαλονίκη και πως αυτή επηρέασε την πόλη και τους κατοίκους 

της. Οι χώροι που στρατοπέδευσαν, οι συνθήκες διαβίωσης εκεί, η χώροι ψυχαγωγίας 

τους καθώς και οι συναναστροφές τους με τον τοπικό πληθυσμό απασχολεί το 

κεφάλαιο αυτό. 

Η εργασία αυτή παρακολουθεί τη διαβίωση στη Θεσσαλονίκη την περίοδο 

του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου μετά την άφιξη των συμμαχικών στρατευμάτων (1915) 

και τη δημιουργία του Μακεδονικού Μετώπου μέχρι το τέλος του πόλεμου (1918). 

Ωστόσο, το κύριο επίκεντρο είναι η πόλη της Θεσσαλονίκης και όσων κατοικούν σε 

αυτή. Πολιτικά και στρατιωτικά περιστατικά και γεγονότα δεν αφορούν το θέμα που 

μας απασχολεί. 

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όσους με 

βοήθησαν για την ολοκλήρωση της διπλωματικής αυτής εργασίας. Δεν θα μπορούσα 

να μην ξεκινήσω παρά μόνο από τον επιβλέποντα καθηγητή μου, κύριο Βλάση 

Βλασίδη, ο οποίος με τις πολύτιμες  συμβουλές και τη σωστή καθοδήγηση του 

συνέβαλλαν σημαντικά στο αποτέλεσμα της εργασίας. Ακολούθως να ευχαριστήσω 

τον κύριο Στράτο Δορδανά, δεύτερο μέλος της επιτροπής αξιολόγησης της εργασίας 

για τις χρήσιμες συμβουλές του. Επίσης, οφείλω να ευχαριστήσω τον διευθυντή του 

Ιδρύματος Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, κύριο Βασίλειο Νικόλτσιο για την 

ευγενική του παραχώρηση υλικού από το προσωπικό του αρχείο, καθώς και την 

κυρία Κατερίνα Γιαννουκάκου, βιβλιοθηκονόμο του Ιστορικού Αρχείου Μακεδονίας 

για την βοήθεια της στην έρευνα των αρχείων. Την κυρία Μαρία Τριανταφυλλίδου, 

για τις συμβουλές της, την κριτική της, τις πολύωρες συζητήσεις και τη 

συμπαράσταση της. Τέλος έχω την ανάγκη να ευχαριστήσω την οικογένεια μου, τους 

γονείς μου, την αδερφή μου, το γαμπρό μου, τις ανιψιές μου, αλλά και τους φίλους 

μου Αλέξανδρο, Κατερίνα και Φιλίτσα,, για την υπομονή τους, την συμπαράσταση 

και την ενθάρρυνση τους όλο αυτό το διάστημα, που χωρίς αυτή τη βοήθεια τους,  

δεν θα  είχε ολοκληρωθεί η παρούσα εργασία.   
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Κεφάλαιο 1ο 

Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 

 

1.1. Η Αφορμή και οι αιτίες για το ξέσπασμα του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου 

 

Με την δολοφονία του διαδόχου της Αυστροουγγρικής Αυτοκρατορίας το καλοκαίρι 

του 1914 στο Σεράγεβο από ένα Σερβοβόσνιο φοιτητή  δόθηκε η αφορμή για να 

ξεσπάσει στην Ευρώπη ένας γενικευμένος πόλεμος, που όμοιο του δεν είχε δεν είχε 

γνωρίσει η ανθρωπότητα. 

Η αφορμή αυτή δεν ήταν τίποτα παραπάνω από μια σπίθα που πυροδότησε 

την έκρηξη του Μεγάλου Πολέμου (Le Grande Guerre). Δεν ήταν η πρώτη φορά που 

δολοφονήθηκε μέλος βασιλικής οικογένειας, ακόμα και βασιλείς είχαν δολοφονηθεί 

στο παρελθόν χωρίς να προκληθεί μια τόσο διευρυμένης κλίμακας πολεμική 

σύγκρουση. Ωστόσο ήταν η πρώτη φορά που με αφορμή μια δολοφονία, ένα 

διπλωματικό επεισόδιο στάθηκε ικανό για να  αιματοκυλήσει ολόκληρη την Ευρώπη. 

Πίσω από την αφορμή για το ξέσπασμα του Α' Παγκοσμίου Πολέμου θα 

πρέπει να διερευνηθούν οι αιτίες που οδήγησαν τις Μεγάλες Δυνάμεις στον όλεθρο 

του πολέμου. Ο φαινομενικά ονειρικά πλασμένος κόσμος της Μπελ Εποκ (Belle 

Epoque)
1
 έληξε άδοξα και απότομα.  Την ίδια στιγμή που ήταν διάχυτη η αίσθηση 

της πολιτικής σταθερότητας και του ειρηνικού κλίματος, ο ανταγωνισμός των 

Μεγάλων Δυνάμεων μαινόταν και διαδραματίζονταν υπογείως.  

 

1.1.2. Οι  Συνέπειες του Γαλλο-Πρωσικού Πολέμου 

 

Με την λήξη του Γαλλοπρωσικού πολέμου και την ενοποίηση των γερμανικών 

φύλων (18 Ιανουαρίου 1871) σε ένα ενιαίο βασίλειο
2
  μια νέα δύναμη αναδύθηκε στο 

                                                           

1 
 
Ο όρος Μπέλ επόκ χρησιμοποιείται για να περιγράψει το όμορφο (όπως ετυμολογικά είναι η 

ονομασία του) και ειρηνικό κλίμα που επικρατεί στο Δυτικό κόσμο  από το τέλος του Γαλλόπρωσικού 

πολέμου(1871) μέχρι το ξέσπασμα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου (1914). 

2 Michael Howard, The Franco-Prussian War: the German invasion of France 1870–1871, New York: 

Macmillan, 1961, 432-456.  
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προσκήνιο προκειμένου να καλύψει το κενό χρόνων αδράνειας και εσωτερικής 

διαμάχης. Η Γερμανία ισχυροποιημένη πλέον αναζητούσε να βρει τη θέση της 

ανάμεσα στις Μεγάλες Δυνάμεις της Ευρώπης. Έχοντας μείνει πίσω στο παιχνίδι της 

αποικιοκρατίας, προσανατολίζονταν στην αναζήτηση διεξόδων για προσοδοφόρες 

επιχειρήσεις και καινούργιες πηγές κέρδους. 

Ωστόσο η πολιτική που ακολουθεί ο καγκελάριος της Γερμανίας, Μπίσμαρκ 

(Otto von Bismarck) σε όλη τη διάρκεια της θητείας του στη καγκελαρία  είναι αυτή 

που  διατηρεί το ειρηνικό κλίμα  και τις ισορροπίες ανάμεσα στις Μεγάλες Δυνάμεις  

το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τον Χόμπσμπαουμ: 

o Μπίσμαρκ ήταν ο αδιαμφισβήτητος νικητής της διπλωματικής σκακιέρας για είκοσι 

χρόνια μετά το 1871. Αφιερώθηκε αποκλειστικά και με επιτυχία στην διατήρηση της 

ειρήνης μεταξύ των Δυνάμεων.
3
 

Οι  Γάλλοι αδυνατούσαν  να συνέλθουν από την ταπείνωση που είχαν υποστεί 

από τους Γερμανούς στον μεταξύ τους πόλεμο, καθώς και την απώλεια των δυο 

επαρχιών, της Αλσατίας και της  Λορένης.   Η προσάρτηση αυτή είχε προκαλέσει 

ευρύτατη δυσαρέσκεια στη Γαλλία είχε δημιουργήσει  την επιθυμία για εκδίκηση και 

οδήγησε  μια πολιτική απέναντι στην Γερμανία γνωστή ως ρεβανσισμός
4
.  

Με τα χρόνια η Γαλλία κατάφερε να ανακάμψει από την ήττα  όμως ήταν 

εδαφικά και πληθυσμιακά μικρότερη από την Γερμανία συνεπώς και η βιομηχανία 

της ήταν μικρότερη ενώ δημιουργήθηκε ένα κλίμα ανασφάλειας  δίπλα στον πιο 

ισχυρό γείτονά της.
5
 Συνεπώς, όλα αυτά αποτέλεσαν τις  συνέπειες του 

Γαλλοπρωσικού πολέμου.  

 

1.1.3.  Η  Δημιουργία των συμμαχιών 

Στόχος της Γαλλίας ήταν η  απομόνωση της Γερμανίας. Για τον λόγο αυτό ο 

Μπίσμαρκ ήθελε να αποφύγει ένα πόλεμο ανάμεσα σε  δύο μέτωπα που θα  έβρισκε 

την Γερμανία περικυκλωμένη από εχθρούς. Στο Συνέδριο του Βερολίνου με το οποίο 

εκτονώνεται η Ανατολική Κρίση (1875-1878) ο Μπίσμαρκ επιδίωξε να συμμαχήσει 

με την Αυστροουγγαρία υπογράφοντας ένα χρόνο μετά (1879) την Διπλή Συμμαχία. 

Με  δεδομένο ότι οι δύο χώρες δεν είχαν τις καλύτερες σχέσεις κατά το παρελθόν 

                                                           

3Eric Hobsbawm, Η εποχή των αυτοκρατοριών 1875-1914, μετάφραση Κώστας Σκλαβενίτης, Αθήνα: 

Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2007, 312. 

4 Karine Varley, Under the Shadow of Defeat: The War of 1870-71 in French Memory,London: 

Palgrave, 2008, 62-80. 
5 Mark Ηewitson, "Germany and France before the First World War: a reassessment of Wilhelmine 

foreign policy", English Historical Review,Vol. 115, NO.462, 2000, 570-606. 



12 
 

(είχε προηγηθεί ο αυστροπρωσικός πόλεμος του 1866), o Μπίσμαρκ είδε την 

συμμαχία  ως έναν τρόπο να αποτρέψει την απομόνωση της Γερμανίας και να 

διατηρήσει την ειρήνη, καθώς η Ρωσία δεν θα ήταν δυνατό να πολεμήσει εναντίον 

των δύο αυτοκρατοριών. H απέχθεια της Γερμανίας και της Αυστροουγγαρίας για τη 

Ρωσία, ένωσε τις δυο χώρες για μια κοινή αιτία.
6
 

Λίγα χρόνια μετά, η διπλή αυτή συμμαχία ισχυροποιήθηκε με την προσθήκη 

της Ιταλίας (1882). Η Ιταλία καθώς ήταν δυσαρεστημένη  με την Γαλλία για την 

κατάληψη της Τυνησίας, κατέφυγε στη συμμαχία Γερμανίας-Αυστροουγγαρίας και 

με αυτό τον τρόπο  διαμορφώθηκε η Τριπλή Συμμαχία
7
. Βέβαια, οι σχέσεις της 

Ιταλίας με την Αυστροουγγαρία δεν ήταν οι καλύτερες λόγω των αλύτρωτων 

ιταλικών κτήσεων του Τρεντίνο και της Ίστρια που βρίσκονταν υπό αυστριακή 

κατοχή. Επίσης, είχαν προηγηθεί αρκετές πολεμικές συγκρούσεις ανάμεσα στις δύο 

χώρες τα προηγούμενα χρόνια (1820-21, 1848-49, 1859, 1866) και  για το λόγο αυτό 

οι σχέσεις  των δύο χωρών  ήταν  τεταμένες. Κατόπιν τούτου η συμμαχία είχε καθαρά 

αμυντικό χαρακτήρα. Όπως επίσης και η συμμαχία που υπογράφηκε  ανάμεσα σε 

Σερβία και Αυστροουγγαρία (1881)
8
. 

Το επόμενο διάστημα (1883) υπογράφηκε η  μυστική συμφωνία με την 

Ρουμανία προκειμένου η χώρα να αποτελέσει κέντρο σταθερότητας στην 

Νοτιοανατολική Ευρώπη. Κι αυτή η χώρα όμως είχε τις διαφορές της με την 

Αυστροουγγαρία. Η περιοχή της Τρανσυλβανίας και η πολιτική που ακολουθούσαν 

οι Ούγγροι στην περιοχή ήταν ο κυριότερος λόγος δυσαρέσκειας με την 

Αυστροουγγαρία.
9
 

Το 1887 ο καγκελάριος Μπίσμαρκ είχε καταφέρει να συμμαχήσει με την 

Ρωσία και οι δύο αυτές χώρες υπέγραψαν  την Συνθήκη Αντασφάλισης. Με την 

συμμαχία αυτή η Γερμανία είχε εξασφαλίσει την στρατιωτική στήριξη της Ρωσίας σε 

                                                           

6 Gordon Martel, The Origins of the First World War. London: Routledge 2003, 21. 

7 
 
Christopher  Clark, Οι υπνοβάτες Πως η Ευρώπη πήγε στον πόλεμο το 1914, μετάφραση Κώστας 

Κουρεμένος, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2014, 121. 
8  Clark, 28.  

9 Λευτέρης Σταυριανός, Τα Βαλκάνια από το 1453 και μετά, Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2007, 1048. 
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περίπτωση πολέμου με την Γαλλία και η Ρωσία με την σειρά της σε περίπτωση 

πολέμου με την Αυστροουγγαρία.
10

 

Η συμμαχία ανάμεσα σε Γερμανία και Ρωσία δεν έμελλε να μακροημερεύσει. 

Με την άνοδο του Γουλιέλμου Β' στο θρόνο της Γερμανίας (1888) η εξωτερική 

πολιτική της Γερμανίας άλλαξε. Ο Γουλιέλμος πίστευε ότι η φιλική σχέση του με τον 

Τσάρο και οι συγγενικοί δεσμοί που τους ένωναν θα ήταν αρκετοί  για να 

εξασφαλίσει περαιτέρω τους διπλωματικούς δεσμούς ενώ θεώρησε ότι η διατήρηση 

ενός στενού δεσμού με τη Ρωσία θα έβλαπτε τους στόχους του να προσελκύσει τη 

Βρετανία ως σύμμαχο με την Γερμανία
11

. Ο ανταγωνισμός ανάμεσα σε Ρωσία και 

Αυστροουγγαρία για τα Βαλκάνια, σε συνδυασμό με τις τεταμένες σχέσεις Ρωσίας-

Αγγλίας εξαιτίας της επιρροής της Ρωσίας στα Βαλκάνια και καθώς ο ρωσικός 

στόχος για τον  έλεγχο των στενών των Δαρδανελίων  απειλούσε τα βρετανικά 

αποικιακά συμφέροντα στη Μέση Ανατολή
12

. Για όλους τους παραπάνω λόγους η 

Γερμανία αποφάσισε ότι έπρεπε να λήξει η Συνθήκη Αντασφάλισης  το 1890
13

. Η μη 

ανανέωση της Συνθήκης με τη Ρωσία επηρέασε και την εσωτερική πολιτική στη 

Γερμανία καθώς  αποτέλεσε ένα από τους σημαντικότερους  λόγους  της παραίτησης 

του Μπίσμαρκ από τη καγκελαρία.  

Με την απομάκρυνση του Μπίσμαρκ από την πολιτική και την αλλαγή 

πλεύσης στην εξωτερική πολιτική της Γερμανίας, η Γαλλία δεν άφησε την ευκαιρία 

ανεκμετάλλευτη και επεδίωξε να ξεφύγει από την διπλωματική απομόνωση που είχε 

υποστεί εξαιτίας την συμμαχίας της Γερμανίας με τις περισσότερες ηπειρωτικές 

δυνάμεις της Ευρώπης. Μετά από συνεχείς διαπραγματεύσεις εξασφάλισε μια 

στρατιωτική σύμβαση το 1892, που προέβλεπε αμοιβαία στρατιωτική βοήθεια σε 

περίπτωση γερμανικής επίθεσης. Η επικύρωση της στρατιωτικής σύμβασης ήρθε δύο 

χρόνια αργότερα (1894) με την υπογραφή της Γαλλορωσικής Συμμαχίας όχι μόνο σε 

στρατιωτικό αλλά αυτή την φορά και σε πολιτικό επίπεδο
14

.  Η νέα αυτή συμμαχία 

αποτέλεσε το αντίβαρο στην Τριπλή Συμμαχία Γερμανίας-Αυστροουγγαρίας- Ιταλίας. 

 

                                                           

10 Patricia A Weitsman, Dangerous alliances: proponents of peace, weapons of war, Stanford: 

Stanford University Press, 2004, 79. 
11 

 
Clark, 180-185. 

12 
 
Clark, 126-127. 

13 Hajo Holborn,  A History of Modern Germany: 1840-1945, Princeton: Princeton University Press, 

1982, 304-305. 
14 

 
Clark, 130. 
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1.1.4. Ο ρόλος της Βρετανίας 

 

Η Βρετανία ακολούθησε την πολιτική της Απομόνωσης (Splendid Isolation)  κατά 

την οποία στόχος  ήταν να παραμείνει η χώρα μακριά από συμμαχίες με άλλα κράτη, 

να διατηρήσει τις ισορροπίες στην Ευρώπη, να προστατεύσει τις αποικίες της και 

τους εμπορικούς δρόμους που οδηγούν σε αυτές
15

.  Η πολιτική που εισηγήθηκε μετά 

το τέλος του Γαλλοπρωσικού πολέμου εγκαταλείφθηκε στο τέλος του 19ου αιώνα. 

 Μεγάλο ρόλο σε αυτό διαδραμάτισε η νέα πολιτική που ακολούθησε η Γερμανίας 

στην μετά Μπίσμαρκ εποχή. Εγκαταλείποντας τον ρόλο του ειρηνοποιού ακολούθησε 

 πλέον μια επιθετική εξωτερική πολιτική. Η απόκτηση αποικιών και η ανάπτυξη ενός 

ισχυρού ναυτικού ήταν οι βασικοί στόχοι της πολιτικής που έθεσαν  την χώρα στην 

αναζήτηση για μια θέση στον ήλιο. (Κατά την περίοδο αυτή επινοήθηκε  και το 

σχέδιο Σλίφεν (der Schlieffen Plan) για την διεξαγωγή ενός πολέμου σε δυο μέτωπα 

απέναντι σε Γαλλία δυτικά και Ρωσία ανατολικά).  

Στις αρχές του 20ου αιώνα η Βρετανία  εγκατέλειψε την πολιτική της 

Απομόνωσης, καθώς βρέθηκε απομονωμένη και χωρίς συμμάχους κατά την διάρκεια 

του Πολέμου των Μπόερς. Προχώρησε  στη σύναψη συμμαχιών πρώτα με την 

Ιαπωνία (1902) στην συνέχεια με την Γαλλία  υπέγραψαν την Εγκάρδια Συνεννόηση 

(Entente Cordiale, 1904), η οποία ολοκληρώθηκε με την προσθήκη  της Ρωσίας στη 

συμμαχία (1907)
16

. Η νέα πολιτική της Βρετανίας μπορεί να θεωρηθεί ως αντίδραση 

απέναντι στην αρκετά επιθετική πολιτική της Γερμανίας με την ανάπτυξη ναυτικού 

στόλου ικανού να απειλήσει την πρωτοκαθεδρία της Βρετανίας στη θάλασσα
17

. 

Επιπλέον η Βρετανία επέλεξε ως συμμάχους τη Γαλλία και τη Ρωσία και όχι τη 

Γερμανία καθώς η Γερμανία ήταν πολύ αδύναμη ως σύμμαχος ώστε να αποτελέσει 

ένα αποτελεσματικό αντίβαρο απέναντι στις άλλες δυνάμεις και δεν ήταν σε θέση να 

παρέχει ασφάλεια στη Βρετανία και στην παγκόσμια αυτοκρατορία της κάτι το οποίο 

 επιτεύχθηκε μέσα από τις συμφωνίες με τη Γαλλία και την Ρωσία
18

.  Σύμφωνα και με 

                                                           

15 John Charmley, Splendid Isolation? Britain, the Balance of Power and the Origins of the First 

World War, London: Hodder & Stoughton, 1999, introduction. 

16 
 
Hew Strachan, Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος, μετάφραση  Νίκος Λαζαρίδης,  Αθήνα: Γκοβόστη, 2003, 

73-74. 
17  Strachan, 160. 

18 Niall Ferguson, Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος Στρατιωτική, Διπλωματική, Οικονομική και Κοινωνική 

Ιστορία 1914-1918, μετάφραση Καρολίνα Χάγιερ, Αθήνα: Ιωλκός, 2008, 53. 
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το Βρετανό πρέσβη στη Ρωσία Arthur Nicolson: Ήταν “πολύ πιο εις βάρος μας να 

έχουμε μια μη φιλική Γαλλία και Ρωσία από μια μη φιλική Γερμανία”
19

. 

 

1.1.5. Οι πολιτικές εξελίξεις την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα   

Τα επόμενα χρόνια η ήττα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας  στον Ιταλο-τουρκικό 

πόλεμο (1911) και στους Βαλκανικούς Πολέμους (1912-1913) ώθησε την οθωμανική 

κυβέρνηση να αναζητήσει βοήθεια από τις ξένες δυνάμεις με σκοπό να 

αναδιοργανώσει τις ένοπλες δυνάμεις της και να επιφέρει ολοκληρωτική 

αναδιοργάνωση των στρατευμάτων της.
20

 Τον ρόλο αυτό ανέλαβαν να φέρουν εις 

πέρας οι Γερμανοί, οι οποίοι ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα είχαν μόνιμη παρουσία 

στην περιοχή. Οι υπόλοιπες δυνάμεις δεν είδαν με καλό μάτι την γερμανική ανάμιξη 

στο εσωτερικό της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Η γερμανοποίηση του οθωμανικού 

στρατού είχε ως στόχο την μετατροπή της Οθωμανικής αυτοκρατορίας σε όργανο της 

γερμανικής εξωτερικής πολιτικής κάτι το οποίο είχε ανησυχήσει έντονα τις δυνάμεις 

της Αντάντ και ιδιαίτερα την Ρωσία.
21

 

Η αποδυνάμωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας την καθιστούσε λεία στα 

αδηφάγα δόντια όλων των Δυνάμεων. Ο διαφαινόμενος διαμελισμός της έκανε τις 

Μεγάλες Δυνάμεις να καραδοκούν για να προσαρτήσουν τα εδάφη της. 

Ο διαρκώς αυξανόμενος ανταγωνισμός των Μεγάλων Δυνάμεων, οι 

ιμπεριαλιστικές τάσεις τους, ο εξοπλιστικός πυρετός και οι εθνικιστικές τάσεις των 

κρατών, ώθησαν τα ευρωπαϊκά κράτη στο ξέσπασμα του πολέμου. Η σύναψη των 

συμμαχιών που είχε σκοπό να προστατέψει τα εμπλεκόμενα κράτη από ενδεχόμενη 

επίθεση, έφερε ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα.  Το περιστατικό που συνέβη  στο 

Σεράγεβο αντί να συγκρατήσει τις εμπλεκόμενες δυνάμεις κατάφερε να εξαπλώσει 

και να εμπλέξει σε μια πολεμική σύρραξη ολόκληρη την Υφήλιο.  

 

1.1.6. Το χρονικό της  δολοφονίας που πυροδότησε τον πόλεμο 

 

Τον Ιούνιο του 1914 ο διάδοχος της αυστροουγγρικής αυτοκρατορίας Φραγκίσκος 

Φερδινάνδος πραγματοποίησε επίσκεψη στην Βοσνία (επαρχία της Αυστροουγγαρίας 

                                                           

19  Clark, 324. 
20  Strachan, 339. 
21 Strachan, 145. 



16 
 

που είχε προσαρτηθεί το 1908), με σκοπό να παρακολουθήσει τις στρατιωτικές 

ασκήσεις του XV και  XVI Σώματος Στρατού.
22

 Η 28η Ιουνίου ήταν για τους 

Σέρβους ημέρα μνήμης, η επέτειος από την μάχη του Κοσσόβου του 1389. Το 1914 

ήταν η πρώτη χρονιά που οι Σέρβοι   γιόρταζαν την επέτειο της μάχης του 

Κοσσυφοπεδίου μετά την απελευθέρωση της περιοχής κατά τους Βαλκανικούς 

Πολέμους 1912-13.
23

 Η χρονική συγκυρία της επίσκεψης του διαδόχου στην περιοχή 

 ήταν ατυχής, προκλητική και εντελώς καταστροφική. 

Τα μέτρα ασφάλειας στην περιοχή ήταν χαλαρά ενώ η υποδοχή του κόσμου 

στο πριγκιπικό ζευγάρι ήταν θερμή χωρίς να σημειωθεί κάποιο επεισόδιο, τίποτα δεν 

προμήνυε τις εξελίξεις που ακολούθησαν.
24

 Την ίδια στιγμή βρίσκονταν στο 

Σεράγεβο μέλη της εθνικιστικής οργάνωσης Ένωσις ή Θάνατος που  είχαν ως στόχο 

να δολοφονήσουν τον διάδοχο της αυστροουγγρικής αυτοκρατορίας.    

Οι σχέσεις ανάμεσα στην Αυστροουγγαρία και την Σερβία παρουσίαζαν 

σημάδια βελτίωσης. Στα τέλη Μαΐου του 1914, οι δυο χώρες είχαν υπογράψει 

συμφωνία για την ανταλλαγή κρατουμένων με την κατηγορία της κατασκοπείας. Μια 

μικρή και ελπιδοφόρα κίνηση για βελτίωση των σχέσεων των δύο γειτονικών χωρών 

που  δεν επρόκειτο να διαρκέσει.
25 

Ο στόχος των συνωμοτών ήταν ένα χτύπημα στην καρδιά της αυτοκρατορίας, 

ο τελικός αποδέκτης δεν ήταν τυχαία επιλογή για την οργάνωση. Αν και οι 

αντιλήψεις του Φραγκίσκου Φερδινάνδου για την διοίκηση της αυτοκρατορίας ήταν 

σαφώς πιο προοδευτικές, φιλελεύθερες και εκ διαμέτρου αντίθετες από τις ισχύουσες 

αυταρχικές τακτικές του αυτοκράτορα Φραγκίσκου Ιωσήφ. Ωστόσο, ο αρχιδούκας 

σαν μελλοντικός ηγεμόνας της αυτοκρατορίας σχεδίαζε μεταρρυθμίσεις για τις 

σλαβικές περιοχές που θα έδιναν μεγαλύτερη αυτονομία στους πληθυσμούς κάτι το 

οποίο εμπόδιζε την ένωση των Σλάβων, που αποτελούσε τον πρωταρχικό στόχο της 

οργάνωσης.
26

 

Μετά από μια αποτυχημένη προσπάθεια του Νεντέλικο 

Τσαμπρίνοβιτς(Nedeljko Cabrinovic), ο οποίος έριξε μια βόμβα στο αυτοκίνητο του 

αρχιδούκα και το μόνο που κατάφερε ήταν να τραυματίσει  μέλη της ακολουθίας και 

                                                           

22 Strachan, 37. 

23 
 
Clark, 368. 

24 Vladimir Dedijer, The road to Sarajevo, London: Macgibbon&Kee, 1967, 10. 

25 Clark, 118. 
26 Clark, 49. 
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μερικούς παρευρισκόμενους. Ο δεκαεννιάχρονος Γαβρίλο Πρίνσιπ (Gavrilo Princip) 

ήταν εκείνος  που κατόρθωσε να πετύχει τον στόχο. Με δυο εξ επαφής 

πυροβολισμούς σκότωσε τον αρχιδούκα Φραγκίσκο Φερδινάνδο και την σύζυγο του 

Σοφία.
27

 

Η δολοφονία του Φραγκίσκου Φερδινάνδου αποτελούσε ηχηρό χτύπημα σε 

αυτό που εκείνος εκπροσωπούσε, το μέλλον της αψβουργικής δυναστείας, της 

αυστριακής αυτοκρατορίας και της σφυρηλατημένης κρατικής ιδεολογίας που την 

συγκρατούσε ενωμένη.
28

 

Οι εξελίξεις που ακολούθησαν το επόμενο διάστημα της δολοφονίας  του 

διαδόχου της Αυστροουγγαρίας  καθόρισαν  το μέλλον ολόκληρου του κόσμου.  

 

 

1.1.7. Τα επακόλουθα της δολοφονίας 

 

Στο άκουσμα της είδησης της δολοφονίας του Φραγκίσκου Φερδινάνδου, 

προκλήθηκε στην Ευρώπη ένα αίσθημα τρόμου και ταραχής. Στη Βρετανία ο 

Βασιλιάς Γεώργιος Ε΄ κήρυξε πένθος μιας εβδομάδας στην Αυλή. Ο Ρώσος 

Αυτοκράτορας Νικόλαος Β΄ έστειλε τα συλλυπητήρια του στην Βιέννη. Στη 

Γερμανία ο Κάιζερ Γουλιέλμος Β΄ θρηνούσε για την απώλεια του αγαπημένου του 

φίλου, με τον οποίο είχαν συναντηθεί μόλις μερικές εβδομάδες νωρίτερα. Στην 

Αυστρία κυριαρχούσε οργή και αγανάκτηση όλοι πίστευαν ότι πίσω από την 

δολοφονία του αρχιδούκα κρυβόταν η Σερβία.
29

 Ο υπουργός εξωτερικών της 

Αυστρο-Ουγγαρίας κόμης Λέοπολντ Μπρέχτολντ (Leopold Brechtold) πρότεινε στον 

αυτοκράτορα Φραγκίσκο Ιωσήφ ένα οριστικό ξεκαθάρισμα λογαριασμών με την 

Σερβία. Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου στρατάρχης Κόνραντ (Franz Conrand 

von Hontzendorff) ιδιαίτερα επιθετικός σε κάθε διπλωματική πρόκληση απαντούσε 

με την κήρυξη ενός πολέμου. Η Σερβία ήταν ο κυριότερος του εχθρός της 

Αυτοκρατορίας.  Από το 1907 ζητούσε την εισβολή και προσάρτηση της Σερβίας 

καθώς θεωρούσε πως εκεί βρισκόταν ένα φυτώριο με βλέψεις στην απόσχιση των 

                                                           

27 Clark, 369-375. 

28 
Clark, 380. 

29  
H.P. Willmott, World War 1, London: Dorling Kindersley, 2003, 26. 
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νοτιοσλαβικών περιοχών από την αυτοκρατορία.
30 

Δεν ήταν  τυχαίο άλλωστε που από 

τον Ιανουάριο του 1913 μέχρι τον Ιανουάριο του 1914 εισηγήθηκε τον πόλεμο κατά 

της Σερβίας 22 ολόκληρες φορές.
31

 Αντίθετα αρχιδούκας ήταν πάντοτε εναντίον του 

πολέμου, ήταν κόντρα στις αρχές κι αυτός ήταν κυριότερος λόγος που ερχόταν συχνά 

σε ανοιχτή αντιπαράθεση με τον Κόνραντ. Κι όμως με τον θάνατο του βοήθησε τους 

αρμόδιους να βρουν την ενέργεια που εκείνος δεν θα είχε ποτέ όσο ζούσε.
32

 

 

1.1.8. Διπλωματικός Πυρετός  

Εκείνο το διάστημα η Σερβία  βρισκόταν σε προεκλογική  περίοδο και ο 

πρωθυπουργός της χώρας, Νίκολα Πάσιτς (Nicola Pasic) εκτός από τα σοβαρά 

εσωτερικά θέματα που είχε να αντιμετωπίσει, βρέθηκε παγιδευμένος ανάμεσα σε 

έναν εσωτερικό και πλέον και σε ένα εξωτερικό εχθρό για την χώρα.
33

 

Την επόμενη μέρα της δολοφονίας ο πρωθυπουργός Πάσιτς προειδοποίησε 

την Αυστρία ότι αν δοκίμαζαν να εκμεταλλευτούν πολιτικά το λυπηρό συμβάν εις 

βάρος της Σερβίας, τότε οι Σέρβοι δεν θα δίσταζαν να αμυνθούν και να εκτελέσουν το 

καθήκον τους.
34

 

Σε συνάντηση που είχε ο Φραγκίσκος Ιωσήφ  με την πολιτική και 

στρατιωτική ηγεσία της αυτοκρατορίας, μόνο ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Τίσα 

(Count Istvan Tisza) ήταν αντίθετος με την διεξαγωγή ενός πολέμου, καθώς 

υποστήριζε ότι έπρεπε να δοθεί κάποια πίστωση χρόνου στη σερβική κυβέρνηση, 

ώστε να “αποδείξει την καλή της θέληση”.   Με δεδομένο το γεγονός ότι χρειάζονταν 

περίπου δύο εβδομάδες για την κινητοποίηση των ενόπλων δυνάμεων της 

αυτοκρατορίας, ο υπουργός εξωτερικών της  Αυστροουγγαρίας Μπρέχτολντ 

υποχώρησε από την αρχική του θέση έως ότου επιβεβαιωνόταν περαιτέρω η ενοχή 

της Σερβίας.
35

 

Το υπόμνημα Ματσέκο που συντάχθηκε μόλις ένα μήνα πριν την δολοφονία 

του Φραγκίσκου Φερδινάνδου μοιάζει πιο επίκαιρο από ποτέ. Με αναθεωρημένη τη 

μορφή  του υπομνήματος και μαζί με μια προσωπική επιστολή του αυτοκράτορα 

                                                           

30 Clark, 104. 
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Φραγκίσκου Ιωσήφ προς τον Κάιζερ της Γερμανίας, ο κόμης Χόυος (Count 

Alexander Graf von Hoyos) αναχωρεί για το Βερολίνο, με σκοπό να μάθει τις  θέσεις  

της συμμάχου  για το θέμα που είχε προκύψει με τη Σερβία.  

Η απάντηση του Βερολίνου ήταν άμεση και σχετικά απρόσμενη για την 

αυστριακή πλευρά. Υπήρξε σύμπνοια απόψεων μεταξύ του Κάιζερ και της 

γερμανικής κυβέρνησης και με τον υπουργό Πολέμου να ενημερώνει ότι ο 

γερμανικός στρατός ήταν έτοιμος για κάθε εξέλιξη. Η δέσμευση της Γερμανίας για 

στήριξη στην Αυστροουγγαρία για οποιοδήποτε εξέλιξη έχει μείνει γνωστή ως λευκή 

επιταγή.
36

   

Έχοντας την απόλυτη στήριξη της Γερμανίας η Αυστροουγγαρία ήταν έτοιμη 

να προετοιμάσει  στρατιωτική επίθεση εναντίον της Σερβίας. Για ακόμα μια φορά ο 

πρωθυπουργός της Ουγγαρίας ήταν αντίθετος με αυτή τη θέση, καθώς φοβόταν την 

επέμβαση της Ρωσίας σε περίπτωση σύγκρουσης με τη σύμμαχο της, Σερβία. Αυτό 

που συμφωνήθηκε από όλες τις πλευρές του υπουργικού συμβουλίου ήταν η 

παράδοση ενός τελεσίγραφου προς τη Σερβία πριν από ενδεχόμενη επίθεση της. 

Ωστόσο το τελεσίγραφο αυτό θα έπρεπε να ήταν διατυπωμένο με τέτοιο τρόπο ώστε 

να ήταν αδύνατο από την σερβική πλευρά να το αποδεχτεί και να δοθεί οριστική 

λύση μέσω στρατιωτικής επέμβασης
37

. 

Οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές δυνάμεις δεν έμειναν αμέτοχες  στο θέμα. Γαλλία 

και Ρωσία είχαν προγραμματίσει μεταξύ τους συνάντηση.  Ο πρόεδρος της Γαλλίας 

Πουανκαρέ (Raymond Poincare) και ο Πρωθυπουργός Βιβιανί (Rene Viviani) 

πραγματοποίησαν επίσημη επίσκεψη στην Αγία Πετρούπολη. Στη συνάντηση που 

είχαν οι δύο πλευρές συμφώνησαν να ακολουθήσουν μια κοινή γραμμή δράσης 

αναφορικά με την κρίση που  προέκυψε στα Βαλκάνια και να στηρίξουν τη Σερβία 

από ενδεχόμενη αυστριακή απειλή. Ωστόσο αυτό που δεν ήξεραν οι δυο σύμμαχοι 

(Γαλλία- Ρωσία) ήταν πως την στιγμή που αναχώρησε η γαλλική αντιπροσωπεία από 

την Ρωσία, οι αυστριακοί ολοκλήρωναν το τελεσίγραφο με αποδέκτη τη Σερβία
38

.  

Μόνο τυχαία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί η συγκυρία για την αποστολή του 

τελεσιγράφου στη Σερβία. Στόχος της Αυστροουγγαρίας ήταν να μην υπάρξει άμεση 
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επικοινωνία ανάμεσα στη Γαλλία και τη Ρωσία και να τις πιάσουν στον ύπνο, χωρίς 

να μπορούν να αντιδράσουν στις εξελίξεις. 

 

1.1.9. Το τελεσίγραφο 

 

Το απόγευμα της 23ης Ιουλίου 1914 ο πρέσβης της Αυστροουγγαρίας στο Βελιγράδι 

Γκήσλ (Baron Giesl von Gieslingen) είχε μεταβεί στο Υπουργείο Εξωτερικών με 

σκοπό να παραδώσει στον υπουργό Οικονομικών της Σερβίας Πάτσου (Lazar Pacu), 

που αντικαθιστούσε τον πρωθυπουργό Πάσιτς, ένα σημαντικό μήνυμα. 

Το τελεσίγραφο της Αυστροουγγαρίας είχε διορία σαράντα οκτώ ωρών και με 

τη λήξη της προθεσμίας εάν δεν υπήρχε απάντηση ή αν η απάντηση δεν ήταν 

ικανοποιητική ο Γκήσλ ήταν εξουσιοδοτημένος να διακόψει τις διπλωματικές σχέσεις 

με την Σερβία και να επιστρέψει στη Βιέννη.
39

   

Το τελεσίγραφο περιείχε δέκα όρους, οι οποίοι έπρεπε όλοι να γίνουν δεκτοί 

από την σερβική κυβέρνηση. Οι απαιτήσεις της Αυστροουγγαρίας ήταν τέτοιες που 

καμία κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να τις δεχτεί στο σύνολο τους. 

Η αντίδραση του Έντουαρντ Γκρέυ στο αυστριακό τελεσίγραφο ήταν πως 

πρόκειται για το πιο φοβερό έγγραφο που είχε δει να απευθύνεται από ένα κράτος σε 

άλλο που ήταν ανεξάρτητο, ενώ ο Ουίνστον Τσόρτσιλ περιέγραψε το ύφος του 

τελεσίγραφου ως το πιο αναιδές έγγραφο του είδους του που έχει ποτέ γραφτεί.
40

 

Έχοντας απευθυνθεί και λάβει την στήριξη της Ρωσίας, η Σερβία απάντησε 

στο αυστριακό τελεσίγραφο αποδεχόμενη τους εννέα από τους δέκα όρους του. Ο 

μοναδικός όρος που απορρίφθηκε ολοκληρωτικά ήταν το σημείο 6 που σύμφωνα με 

αυτό ζητούσε την συμμετοχή Αυστριακών αξιωματούχων στη δίωξη των ενόχων για 

τη δολοφονία. Ο όρος αυτός πέρα από αντισυνταγματικός έθιγε και την κυριαρχία της 

ίδιας της Σερβίας.
41

 

Ο πρωθυπουργός  Πάσιτς παρέδωσε ο ίδιος την απάντηση της σερβικής 

κυβέρνησης στον αυστριακό εκπρόσωπο. Αμέσως ο Γκήσλ παρέδωσε στον Πάσιτς 

μια επιστολή που τον ενημέρωνε πως εγκατέλειπε το Βελιγράδι. Ο πόλεμος 

βρισκόταν προ των πυλών. 
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Η απάντηση της Σερβίας αποτελούσε ένα αριστούργημα διπλωματικής 

αμφισημίας. Ο ίδιος ο συντάκτης του αυστριακού τελεσιγράφου χαρακτηρίζει το 

σερβικό κείμενο ως το πιο λαμπρό δείγμα διπλωματικής δεινότητας.
42

 

 Κι όμως οι αποφάσεις είχαν ήδη ληφθεί, παρά τις προσπάθειες της Βρετανίας 

για λύση του ζητήματος μέσα από ένα συνέδριο όπου Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία και 

Γερμανίας θα επίλυαν την διαμάχη ανάμεσα σε Αυστρία και Σερβία.
43

 Λίγα χρόνια 

νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Έντουαρντ Γκρέυ είχε 

προειδοποίησει προφητικά τον πρέσβη της Γερμανίας κόμη Λιχνόφσκυ: Αν προέκυπτε 

ευρωπαϊκός πόλεμος λόγω επίθεσης της Αυστρίας εναντίον της Σερβίας και η Ρωσία 

πιεσμένη από την κοινή γνώμη, προέλαυνε εναντίον της Γαλικίας αντί να υποστεί μια 

ταπείνωση αντίστοιχη με εκείνη του 1909, υποχρεώνοντας τη Γερμανία να προστρέξει 

σε βοήθεια της Αυστρίας, τότε μοιραία η Γαλλία θα έμπαινε στο παιχνίδι και κανείς δεν 

θα μπορούσε να προβλέψει τι άλλες εξελίξεις θα ακολουθούσαν.
44

 

Αμέσως ο Πάσιτς κήρυξε γενική επιστράτευση του σερβικού στρατού  ενώ 

και το Γενικό Επιτελείο της Ρωσίας διέταξε προπαρασκευαστική περίοδο πολέμου.
45

 

   Ο Κάιζερ της Γερμανίας   επικαλούμενος τους  συγγενικούς του δεσμούς με 

τον Τσάρο, ζητά από τον ξάδερφο του να σταματήσει τις πολεμικές προετοιμασίες 

και να μείνει αμέτοχος στην διένεξη της Αυστροουγγαρίας και Σερβίας. Όμως ούτε 

και η προσωπική προσέγγιση των δυο αυτοκρατόρων κατάφερε να αποτρέψει την 

συμμετοχή τους στην πολεμική σύγκρουση που θα ξεκινούσε.
46

 

Στις 28 Ιουλίου 1914 ο αυτοκράτορας της Αυστροουγγαρίας, Φραγκίσκος 

Ιωσήφ υπογράφει την κήρυξη πολέμου εναντίον της Σερβίας. Ο πόλεμος που θα 

τελείωνε όλους τους πολέμους μόλις είχε ξεκινήσει.  Σερβικός πόλεμος σήμαινε 

γενικός ευρωπαϊκός πόλεμος.
47

 

 

1.1.10. Η κήρυξη του πολέμου και το ντόμινο των εξελίξεων 
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Με την κήρυξη του πολέμου στη Σερβία πυροδοτείται στην Ευρώπη  ένα 

ντόμινο εξελίξεων που οδηγεί στη διαδοχική εμπλοκή των χωρών στον πόλεμο και 

χωρίζει την ήπειρο σε δύο άξονες όπου τα συμβαλλόμενα μέλη  κήρυτταν πόλεμο 

στην αντίπαλη πλευρά. Μέχρι το 1918   διακηρύχθηκαν εξήντα κηρύξεις πολέμου. 

Η Ρωσία από την πλευρά της ανακοίνωσε γενική επιστράτευση προκειμένου 

να βοηθήσει τη Σερβία. Σε αντίδραση της ρωσικής επιστράτευσης, η Γερμανία 

κήρυξε τον πόλεμο στη Ρωσία (1 Αυγούστου 1914)
48

. Ακολούθως Γερμανοί και 

Γάλλοι αντάλλαξαν μεταξύ τους κηρύξεις πολέμου. Οι Γερμανοί σκόπευαν να θέσουν 

σε εφαρμογή το σχέδιο Σλίφεν. Σύμφωνα με αυτό έπρεπε να κρατήσουν τους Ρώσους 

στα ανατολικά, και με ένα ελιγμό να χτυπήσουν γρήγορα τη Γαλλία,  ώστε στη 

συνέχεια να ο γερμανικός στρατός, μαζί με την Αυστροουγγαρία, να πολεμήσουν 

εναντίον των Ρώσων. Έπρεπε λοιπόν να  γίνει εισβολή στις Κάτω Χώρες 

(Λουξεμβούργο και Βέλγιο) προκειμένου να παρακάμψουν στα βόρεια τις ισχυρές 

οχυρώσεις κατά μήκος των γαλλικών συνόρων. Μετά την  κατάκτηση των Κάτω 

Χωρών, ο γερμανικός στρατός  θα συνέχιζε στη βόρεια Γαλλία, για να στρέψει το 

γαλλικό στρατό  προς τα δυτικά και να καταλάβει τη γαλλική πρωτεύουσα.  

Αυτό που δεν υπολόγισε η Γερμανία ήταν αντίδραση του Βελγίου στο 

γερμανικό τελεσίγραφο, καθώς και η εμπλοκή της Βρετανίας.
49

 Σύμφωνα με την 

Συνθήκη του Λονδίνου (1839) οι Δυνάμεις της Ευρώπης (Βρετανία, Γερμανία, 

Ρωσία, Αυστρία, Ολλανδία) είχαν εγγυηθεί την ουδετερότητα του Βελγίου,
50

 η 

καταπάτηση της σήμανε την κήρυξη πολέμου στη Γερμανία από την Βρετανία (4 

Αυγούστου).
51

 

 

 

 1.2. Τα Μέτωπα του πολέμου  και οι  καθοριστικής σημασίας μάχες 

Ο πόλεμος κρίθηκε σε πέντε μέτωπα (Δυτικό, Ανατολικό, Βαλκανικό, 

Αφρικανικό, Μέσης Ανατολής) και μάχες δόθηκαν σε όλες τις επιφάνειες (ξηρά, 

αέρα, θάλασσα) με όλα τα στρατεύματα να βρίσκονται σε ετοιμότητα.   
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Μερικές από τις  σημαντικές μάχες του πρώτου παγκοσμίου πολέμου που 

έπαιξαν ουσιαστικό ρόλο στην εξέλιξη αλλά και την έκβαση του πολέμου είναι οι 

παρακάτω: 

 

1.2.1. Η Μάχη του Τάνενμπεργκ (Αύγουστος 1914) 

Τον Αύγουστο του 1914 πραγματοποιήθηκε η μάχη του Τάνενμπεργκ 

ανάμεσα στις δυνάμεις της Γερμανίας και της Ρωσίας. Οι Γερμανοί ακολουθώντας το 

σχέδιο Σλίφεν είχαν στείλει όλο τον στρατό στο Δυτικό Μέτωπο με σκοπό να 

νικήσουν γρήγορα τους Γάλλους και στη συνέχεια να επικεντρωθούν στο Ανατολικό 

Μέτωπο και να αντιμετωπίσουν τον ρωσικό στρατό που ήταν ο μεγαλύτερος και 

ισχυρότερος της εποχής. 

  Την διοίκηση του ρωσικού στρατού είχε αναλάβει ο Μέγας Δούκας Νικόλαος. 

Στόχος της Ρωσίας ήταν να βοηθήσει τη  σύμμαχο της Γαλλία που δεχόταν την 

επίθεση των Γερμανών στο Δυτικό Μέτωπο και να αποπροσανατολίσει τους 

αντιπάλους. Δύο ρωσικές στρατιές εισέβαλαν στην Ανατολική Πρωσία.
52

 Στις 20 

Αυγούστου η 1η Ρωσική Στρατιά με επικεφαλής  τον στρατηγό Ρένενκαμπαφ (Paoul 

von Rennenkampf) νίκησε οκτώ τμήματα της 8ης Μεραρχίας της Γερμανίας στο 

ανατολικό μέτωπο. Μέχρι τότε η δεύτερη ρωσική στρατιά με επικεφαλής τον 

στρατηγό Σαμσόνοφ (Aleksander Samsonov) διέσχισε τα νότια σύνορα της 

Ανατολικής Πρωσίας και απείλησε τρία γερμανικά στρατεύματα. Οι Γερμανοί 

 επιτέθηκαν στην αριστερή πλευρά του στρατού του Σαμσόνοφ, αναγκάζοντας τους 

Ρώσους να υποχωρήσουν. 

  Η αντεπίθεση που πραγματοποίησαν οι Ρώσοι βοήθησε τους δύο ρωσικούς 

στρατούς στη διαφυγή τους στα νοτιοανατολικά. Ωστόσο, οι Γερμανοί  συνέχισαν να 

τους  καταδιώκουν. Ο Ρωσικός στρατός βρισκόταν περικυκλωμένος από τον 

γερμανικό χωρίς να μπορεί ξεφύγει.
53

 Αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας ήταν η 

αποδιοργάνωση του ρωσικού στρατού και η επακόλουθη ήττα. Ο στρατηγός 

Σαμσόνοφ μη μπορώντας να αντέξει την ταπείνωση που υπέστη, αυτοκτόνησε. Μέχρι 

το τέλος του μήνα οι Γερμανοί κατέλαβαν 92.000 φυλακισμένους και κατέστρεψαν 

το ήμισυ της  2ης Ρωσικής Στρατιάς. 
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  Συνολικά, οι Ρώσοι έχασαν περίπου 250.000 άνδρες καθώς και στρατιωτικό 

εξοπλισμό.
54

 Το μόνο θετικό από τη Μάχη του Τάνενμπεργκ ήταν ότι αποτέλεσε έναν 

αντιπερισπασμό των Γερμανών από την επίθεση στη Γαλλία. Δίνοντας με αυτό τον 

τρόπο την ευκαιρία στους  Γάλλους να αντισταθούν στην επίθεση κατά την πρώτη 

μάχη του Μάρνη. 

 

1.2.2 Η πρώτη Μάχη του Μάρνη (Σεπτέμβριος 1914) 

Πρόκειται για την συνδυασμένη γαλλο-βρετανική αντεπίθεση  που 

εξαπέλυσαν εναντίον των γερμανικών στρατευμάτων υπό την ηγεσία του Γάλλου 

στρατηγού Ζοζέφ Ζόφρ, ενώ με αυτή την μάχη ξεκίνησε και ο πόλεμος των 

χαρακωμάτων. 

Ο γερμανικός στρατός  στράφηκε δυτικά κοντά στη Μάγχη, ενώ στη συνέχεια 

νότια ώστε να αποκόψει την  γαλλική υποχώρηση. Εάν το σχέδιο δράσης επιτύγχανε, 

ο γερμανικός στρατός θα περικύκλωνε τον γαλλικό στρατό από το βορρά και θα 

καταλάμβανε το Παρίσι. Ωστόσο, μια γαλλική επίθεση στη Λορένη προκάλεσε την 

αντεπίθεση των Γερμανών. Η γαλλική άμυνα ισχυροποιήθηκε με την αποστολή 

στρατευμάτων ώστε να ενισχύσουν την αριστερή πλευρά. Τα γερμανικά στρατεύματα 

της βόρειας πτέρυγας ήταν αδύναμα μετά την αφαίρεση τμημάτων για να 

πολεμήσουν στο Ανατολικό Μέτωπο. 

  Ο γερμανικός στρατός  για να φτάσει στη βόρεια πλευρά του Παρισιού, 

έπρεπε να περάσει μέσα από την κοιλάδα του ποταμού Μάρνη  και πέρα από τις 

γαλλικές άμυνες. Στις 3 Σεπτεμβρίου, ο Γάλλος στρατηγός Ζόφρ  διέταξε τη διακοπή 

της γαλλικής υποχώρησης, ενώ τρεις μέρες αργότερα ενίσχυσε την αριστερή πλευρά 

και άρχισε η επίθεση. Η κίνηση αυτή  υποχρέωσε τον στρατηγό Kluck να σταματήσει 

την  γερμανική προέλαση για να στηρίξει την αδύναμη πλευρά του. Η αντεπίθεση 

από τον γαλλικό και βρετανικό στρατό οδήγησε στην πρώτη μάχη του Μάρνη. Οι 

γερμανικές αρχές διέταξαν την άμεση υποχώρηση των στρατευμάτων  καθώς οι 

Γερμανοί  είχαν απομακρυνθεί από τις προμήθειες τους και δεν μπορούσαν να 

ανταπεξέλθουν.  

  Μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου οι Γερμανοί  είχαν υποχρεωθεί σε πλήρη 

υποχώρηση και αποσύρθηκαν προς  βορρά κατά μήκος του ποταμού Αιν. Το Παρίσι 

                                                           

54 
 
Strachan, 184.  

 



25 
 

είχε σωθεί από τη γερμανική κατοχή και ο γερμανικός στρατός είχε  απωθηθεί  σε 

απόσταση εβδομήντα χιλιομέτρων από την γαλλική πρωτεύουσα.  

Παρά τις μεγάλες απώλειες που είχε και για τις δύο πλευρές  η μάχη του 

Μάρνη ήταν μια μεγάλης στρατηγικής σημασίας  νίκη για τα συμμαχικά 

στρατεύματα καθώς  επέτρεψε στις δυνάμεις της Αντάντ να συνεχίσουν τον πόλεμο. 

Η ήττα στη μάχη του Μάρνη είχε ως αποτέλεσμα για την Γερμανία την αποτυχία του 

σχεδίου δράσης, (το σχέδιο Σλίφεν), ενώ κόστισε και την θέση του αρχηγού του 

γενικού επιτελείου στρατού, στρατηγού Μόλτκε την θέση του οποίου ανέλαβε ο 

στρατηγός Φάλκενχαιν (Erich von Falkenhayn).
55

 

 

1.2.3. Η Μάχη της Υπρ  (Οκτώβριος- Νοέμβριος 1914) 

Η πρώτη μάχη της Υπρ  είναι η πρώτη από μια σειρά τριών μαχών που 

 έλαβαν μέρος στην περιοχή μέχρι το 1917, ενώ είναι  η τελευταία που  δόθηκε τον 

πρώτο χρόνο του πολέμου. Γύρω από την κατεχόμενη από τους Βρετανούς βελγική 

πόλη της Υπρ, ο Γερμανός στρατηγός Φάλκενχαιν ενίσχυσε τα γερμανικά 

στρατεύματα με σκοπό να επιτεθεί στις συμμαχικές γραμμές και να καταλάβει την 

πόλη, καθώς και τον έλεγχο των  λιμανιών που βρίσκονται κοντά (Καλαί και 

Βουλώνη) και  εκβάλλουν στη Βόρεια Θάλασσα. Η αριθμητική υπεροχή των 

Γερμανών ήταν αρκετά μεγάλη (έξι προς ένα).  

Η επίθεση των Γερμανών άρχισε με τα γαλλικά, βρετανικά και βελγικά 

στρατεύματα να προσπαθούν να ανακόψουν την επίθεση. Οι επιθετικές προσπάθειες 

των Γερμανών συνεχίστηκαν με τα βρετανικά κυρίως στρατεύματα να επωμίζονται το 

βάρος της επίθεσης και να ανακόπτουν την πορεία των Γερμανών.  

Παρά  τις μεγάλες απώλειες των Βρετανών, η πρώτη μάχη της Υπρ κερδήθηκε 

από τις συμμαχικές δυνάμεις της Αντάντ.
56

 Τα πρώτα χιόνια που έπεφταν στην 

περιοχή επέβαλαν το τέλος των πολεμικών επιχειρήσεων για τον πρώτο χρόνο του 

πολέμου. Στο κενό αυτό διάστημα και οι δύο πλευρές εργάζονται εντατικά για την 

κατασκευή των χαρακωμάτων που εκτείνονταν από την Βόρεια Θάλασσα μέχρι τα 

σύνορα με την Ελβετία.
57

 Οι επόμενες δύο μάχες που πραγματοποιήθηκαν στην 
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περιοχή  έμειναν γνωστές κυρίως για την εκτεταμένη χρήση χημικών όπλων και από 

τις δύο πλευρές. 

 

1.2.4 Μάχη του Βερντέν (Φεβρουάριος - Νοέμβριος 1916) 

Πρόκειται για την μεγαλύτερη σε διάρκεια μάχη, κατά την περίοδο του Α΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου. Διήρκησε δέκα ολόκληρους μήνες και αποτέλεσε μια από τις 

φονικότερες μάχες του πολέμου. Ξεκίνησε με την επίθεση των Γερμανών στην 

οχυρωμένη πόλη του Βερντέν (Verdun), στην βόρειο-ανατολική Γαλλία  και σκληρές 

μάχες δόθηκαν στα χαρακώματα της περιοχής. Οι Γάλλοι  άντεξαν στις επιθέσεις, 

προσπαθώντας να μην σπάσουν τις  αμυντικές γραμμές. Με σκοπό να 

αποπροσανατολίσουν τις γερμανικές δυνάμεις από το Βερντέν, οι Ρώσοι αποφάσισαν 

να επιτεθούν  στο Ανατολικό Μέτωπο, ενώ οι Άγγλοι από το καλοκαίρι του 1916 

είχαν αρχίσει  να βομβαρδίζουν τα γερμανικά χαρακώματα κοντά στον ποταμό Σομ.  

Στο τέλος του χρόνου οι Γάλλοι υπό τον στρατηγό Πεταίν (Philippe Petain), ο 

οποίος βελτιώνοντας τις συνθήκες διαβίωσης των στρατιωτών και ανυψώνοντας το 

ηθικό τους και  αυξάνοντας τη ροή των εφοδίων, των ενισχύσεων καθώς και του 

πυροβολικού κατάφερε να επιτεθεί και να απομακρύνει τους Γερμανούς από ζωτικής 

σημασίας θέσεις και να επιτύχει, παρά τις μεγάλες απώλειες, μια σημαντικής νίκη για 

τα συμμαχικά στρατεύματα στο Δυτικό Μέτωπο
58

. 

 

1.2.5. Μάχη της Γιουτλάνδης (31 Μαΐου - 1 Ιουνίου 1916) 

Εκτός από την ξηρά μάχες δίνονταν και στη θάλασσα. Η αναμέτρηση 

ανάμεσα στο  Στόλο Ανοικτής Θάλασσας του Γερμανικού Αυτοκρατορικού Ναυτικού 

(Hochseeflotee) και τον Μεγάλο Στόλο του Βασιλικού Ναυτικού του Ηνωμένου 

Βασιλείου (Grand Fleet) στην ναυμαχία της Γιουτλάνδης αποτέλεσε τη μεγαλύτερη 

σε έκταση ναυτική μάχη κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Κατά την διάρκεια 

καταδίωξης γερμανικών υποβρυχίων στη Βόρεια Θάλασσα,  ο βρετανικός στόλος του 

ναυάρχου Τζέλικο (John Jellicoe) και η ναυτική δύναμη του αντιναυάρχου Μπίτι 

(David Beatty) ήρθαν  αντιμέτωποι  με ενέδρα που είχαν στήσει ο Γερμανός 

αντιναύαρχος Χίπερ ( Franz von Hipper)και ο ναύαρχος Σέερ  (Reinhard Scheer).  

Αν και με αριθμητικό μειονέκτημα οι Γερμανοί, αλλά με μεγαλύτερη ακρίβεια 

στο στόχο τους κατάφεραν  να προκαλέσουν περισσότερες απώλειες στο Βρετανικό 
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ναυτικό, τόσο σε έμψυχο, όσο και σε άψυχο δυναμικό. Οι συνολικές απώλειες των 

Βρετανών ήταν δεκατέσσερα πλοία και περισσότεροι από έξι χιλιάδες άνδρες, έναντι 

έντεκα πλοίων και δυο μισή χιλιάδων ανδρών των Γερμανών. Το αποτέλεσμα της 

ναυμαχίας της Γιουτλάνδης ήταν  πρακτικά μια νίκη των Γερμανών αλλά από 

στρατηγικής πλευράς η μάχη επιβεβαίωσε τη βρετανική ναυτική κυριαρχία και 

εξασφάλισε τον έλεγχο της Βόρειας Θάλασσας  χωρίς να δοθούν  ποτέ σοβαρά 

θέματα  αμφισβήτησης του βρετανικού ελέγχου.
59

 

  

1.2.6. Μάχη του Καπορέτο (Οκτώβριος- Νοέμβριος 1917) 

Το κέντρο των πολεμικών επιχειρήσεων στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμος ήταν 

σίγουρα το Δυτικό Μέτωπο. Πέρα από αυτό πολλές μάχες δόθηκαν και στα υπόλοιπα 

 μέτωπα. Ένα από αυτά ήταν και το Ιταλικό. Η Ιταλία αν και σύμμαχος της Γερμανίας 

και της Αυστροουγγαρίας ήδη από το 1892, με το ξέσπασμα του πολέμου αποφάσισε 

να τηρήσει ουδέτερη στάση καθώς ο πόλεμος που ξεκίνησε ήταν επιθετικός και 

σύμφωνα με την συνθήκη που είχε υπογράψει, θα έπρεπε να λάβει μέρος στον πόλεμο 

σε περίπτωση που μια εκ των συμμάχων της χώρας δεχόταν επίθεση από τρίτη χώρα. 

Μέτα από συμφωνία που είχε με την Βρετανία, Γαλλία, Ρωσία (26 Απριλίου 1915),
60

 

η Ιταλία εισήλθε στον πόλεμο με το πλευρό της Αντάντ, κηρύσσοντας τον πόλεμο 

στην Αυστροουγγαρία (23 Μαΐου 1915).
61

  Η κίνηση αυτή επιβεβαίωσε τις 

πεποιθήσεις του αυστριακού στρατάρχη Κόνραντ, ο οποίος παρομοίαζε την Ιταλία 

σαν “ένα φίδι του οποίου το κεφάλι δεν έχει συνθλιβεί εγκαίρως”.
62

  

Στόχος αυτού του μετώπου ήταν να ελαφρύνει την πίεση από το Δυτικό 

Μέτωπο. Μετά από πολλές μάχες που δόθηκαν στην περιοχή  του ποταμού Ιζόντσο, 

για δύο χρόνια, οι ιταλικές και αυστροουγγρικές δυνάμεις παρέμεναν στάσιμες. Η 

μάχη του Καπορέτο ήταν η δωδέκατη μάχη του Ιζόντσο, υπό τις οδηγίες του 

στρατηγού Καντόρνα (Luigi Candorna) οι ιταλικές δυνάμεις  προσπάθησαν να 

απωθήσουν τις επιθέσεις των αυστρο-γερμανικών δυνάμεων. 

Η αναποτελεσματικότητα του ιταλικού στρατού ήταν και η κύρια αιτία της 

υποχώρησης κοντά στον ποταμό Πιάβε (κοντά στη Βενετία) που διέταξε ο Καντόρνα 

                                                           

59Eric Grove, «The Jutland Paradox: A keynote address», The Mariner’s Mirror, Vol. 103, 2017, 168-

174. 

60 Strachan, 204. 

61 Westwell, 66. 

62 Herwig, 151. 
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καθώς ο ιταλικός στρατός απειλούνταν από κατάρρευση. Ωστόσο οι προσπάθειες των 

 αυστρο-γερμανικών δυνάμεων απέφερε ελάχιστα κέρδη. Η ήττα του ιταλικού 

στρατού στη μάχη του Καπορέτο καθώς και οι μεγάλες απώλειες που αυτή 

προξένησε, είχαν ως αποτέλεσμα την αντικατάσταση του στρατηγού Καντόρνα από 

τον στρατηγό Ντίαζ (Armando Diaz), όπως επίσης και την αποστολή συμμαχικών 

δυνάμεων για την ενίσχυση  του  Ιταλικού   Μετώπου.
63

 

 

1.2.7. Τα υπόλοιπα μέτωπα και η είσοδος των Ηνωμένων Πολιτειών της 

Αμερικής στον πόλεμο 

Στην Μέση Ανατολή οι δυνάμεις μάχονται για να αποκτήσουν τον έλεγχο των 

περιοχών, όπου βρίσκονται οι πετρελαιοπηγές. Τα αραβικά φύλλα ενωμένα κατόπιν 

μεσολάβησης του αξιωματικού Τ.Ε. Λόρενς(ευρύτερα γνωστός με το προσωνύμιο 

Λόρενς της Αραβίας) πολεμούσαν με το πλευρό των Βρετανών εναντίον των 

Οθωμανικών Δυνάμεων. Αποτέλεσμα όλων αυτών των επιχειρήσεων ήταν  και η 

κατάληψη της Ιερουσαλήμ (11 Δεκεμβρίου 1917). Μάχες δόθηκαν και στην 

αφρικανική ήπειρο στις αποικίες των δυνάμεων (Βρετανίας, Γαλλίας, Γερμανίας) με 

σκοπό την εναλλαγή της σφαίρας επιρροής από την μια αποικιοκρατία στη άλλη.
64

 

Σημαντική είναι η συμβολή των “άσσων” πιλότων μαχητικού που κατάφερναν να 

καταρρίπτουν εχθρικά αεροσκάφη. Ο πιο επιτυχημένος ιπτάμενος άσσος με 

ογδόντα(80) καταρρίψεις είναι ο γερμανός Μάνφρεντ φον Ριχτχόφεν, γνωστός ως 

«Κόκκινος Βαρόνος».
65

 

Μετά  την μάχη της Γιουτλάνδης  ο υποβρύχιος πόλεμος που δίνουν οι 

Γερμανοί εντείνεται κατά πάντων χωρίς διακρίσεις σε πολεμικά, εμπορικά και 

επιβατικά πλοία. Η κίνηση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση των ΗΠΑ, που δεν 

 άργησαν να ανταπαντήσουν. 

Οι Ηνωμένες Πολιτείες με την κήρυξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου 

προτίμησαν να κρατήσουν ουδέτερη στάση στην ευρωπαϊκή, όπως φαίνεται, διένεξη 

που έχει μόλις ξεσπάσει. Μάλιστα ο πρόεδρος  Γούιντροου Ουίλσον αντιστεκόταν 

σθεναρά στο αίτημα εισόδου της χώρας στον πόλεμο, που η αντιπολίτευση ζητούσε 

επίμονα, ύστερα από τις προκλητικές κινήσεις του γερμανικού στόλου με τους 

                                                           

63 Cyril Falls, The battle of Caporetto, Philadelphia: Lippincott, 1966. 

64 Howard, 52-54. 
65 Westwell, 162 
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τορπιλισμούς εμπορικών πλοίων αλλά και επιβατικών με θύματα αμερικανούς 

πολίτες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στις 6 Απριλίου 1917 εισήλθαν στον πόλεμο στο 

πλευρό της Αντάντ κηρύττοντας τον πόλεμο στη Γερμανία.
66

 

Με τις δυνάμεις της Αντάντ να έχουν αυξήσει τους συμμάχους τους και ιδιαίτερα με 

την προσθήκη των ΗΠΑ, η υπεροχή τους στις μάχες είναι ξεκάθαρη, τα νικηφόρα 

αποτελέσματα διαδέχονταν το ένα το άλλο. Ωστόσο η κούραση και η εξάντληση ήταν 

εμφανή και στα δύο στρατόπεδα, ο πόλεμος είχε αποδυναμώσει όλες τις δυνάμεις, οι 

απώλειες ήταν τρομακτικές και όλοι ήλπιζαν να δοθεί ένα τέλος σε αυτό τον ανηλεή 

πόλεμο που είχε προκαλέσει σημαντικές καταστροφές σε όλες τις χώρες που 

συμμετείχαν.  

 

 

1.2.8. Επίθεση Μεύση- Αργκόν (26 Σεπτεμβρίου - 11 Νοεμβρίου 1918) 

Είναι η τελευταία μάχη που έλαβε χώρα στο μοναδικό ανοιχτό μέτωπο του Α΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου, το Δυτικό.  Γαλλικές και αμερικανικές δυνάμεις υπό την 

καθοδήγηση του Γάλλου στρατάρχη Φος (Ferdinard Foch) έδωσαν την τελική μάχη 

για την συντριβή των γερμανικών δυνάμεων. Η απώθηση των Γερμανών από τα 

αμυντικά έργα της γραμμής Χίντενμπουργκ και η επιτάχυνση της παράδοσης τους 

ήταν το σχέδιο του Φος.
67

 Τα αμερικανικά στρατεύματα κινήθηκαν δυτικά του 

ποταμού Μεύση, ενώ τα γαλλικά δυτικά του δάσους της Αργκόν. Οι συνεχείς 

επιθέσεις αμερικανών και γάλλων, καθώς  και  η προέλαση τους προκάλεσε την 

κατάρρευση της αντίστασης των Γερμανών. Οι αμερικανικές δυνάμεις συνέχισαν την 

προώθηση τους στην κοιλάδα του Μεύση ποταμού και κατέλαβαν την σιδηροδρομική 

γραμμή του Σεντάν, οι επιθέσεις συνεχίστηκαν και τις επόμενες μέρες.  Οι  πολιτικές 

εξελίξεις και η υπογραφή ανακωχής προκάλεσαν τον απότομο τερματισμό των 

επιθέσεων.
68

 Η επιτυχία της επίθεσης Μεύση-Αργκόν, παρά το βαρύ τίμημα που 

πλήρωσαν με τις απώλειες του αμερικανικού στρατού, σήμανε τον τερματισμό των 

πολεμικών επιχειρήσεων μετά από τέσσερα συνεχόμενα χρόνια, σκληρών πολεμικών 

συνθηκών και μεγάλου αριθμού απωλειών. 
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1.3 Οι Συνθήκες ειρήνης που τερματίζουν τον πόλεμο 

Με το τέλος των πολεμικών συγκρούσεων σειρά είχαν οι διπλωματικές 

διεργασίες οι οποίες ξεκίνησαν την επόμενη χρονιά (18 Ιανουαρίου 1919) στο 

Παρίσι, με την Συνδιάσκεψη Ειρήνης των Παρισίων. Στο συνέδριο πήραν μέρος 

αντιπρόσωποι των τριάντα-δύο χωρών που συμμετείχαν στον πόλεμο εκτός από τη 

Ρωσία, που είχε συνθηκολογήσει προηγουμένως (Με την συνθήκη Μπρεστ-Λιτόφσκ 

3 Μαρτίου 1918,
69

  η Ρωσία εξέρχεται από τον πόλεμος χάνοντας μεγάλος μέρος των 

εδαφών και καταβάλλοντας μεγάλη χρηματική αποζημίωση στα κράτη των 

Κεντρικών Δυνάμεων). Ύστερα από μήνες διαπραγματεύσεων το κύριο αποτέλεσμα 

αυτών ήταν η υπογραφή ξεχωριστών συνθηκών ειρήνης με την  Γερμανία  και των 

συμμάχων αυτής, Αυστρίας, Ουγγαρίας, Βουλγαρίας και Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας.  

 

1.3.1 Η Συνθήκη Ειρήνης των Βερσαλλιών  

Με την Συνθήκη Ειρήνης των Βερσαλλιών που υπογράφηκε ανάμεσα στις 

Δυνάμεις της Αντάντ και την Γερμανία, πέντε χρόνια μετά την δολοφονία του 

Φραγκίσκου Φερδινάνδου, που στάθηκε αφορμή για το ξέσπασμα του Μεγάλου 

Πολέμου (28 Ιουνίου 1919), στην Αίθουσα των Καθρεφτών όπου το 1871 στην ίδια 

αίθουσα είχε πραγματοποιηθεί η ανακήρυξη του Γουλιέλμου Α’  σε αυτοκράτορα της 

Γερμανικής Αυτοκρατορίας, η Γερμανία υπέγραψε την συνθήκη, με την οποία 

αποδεχόταν την πλήρη ευθύνη για την έναρξη του πολέμου, ενώ δέχτηκε να 

καταβάλει πολεμική αποζημίωση στις διάφορες χώρες. Επιπλέον με την συνθήκη 

αυτή η Γερμανία απώλεσε μεγάλος μέρος των εδαφών της  προς όφελος γειτονικών 

χωρών (Αλσατία, Λορένη παραχωρείται στη Γαλλία, το Βόρειο Σλέσβιγκ στη Δανία, 

η Δυτική Πρωσία στην Πολωνία κ.α.)  ενώ οι αποικίες της περιήλθαν υπό την 

επικυριαρχία της Κοινωνίας των Εθνών, του νέου διεθνή οργανισμού για τη 

διατήρηση της ειρήνης και την αποφυγή μιας αντίστοιχης διευρυμένης πολεμικής 

σύγκρουσης.
70

 

 

1.3.2 Συνθήκη του Αγίου Γερμανού ( 10 Σεπτεμβρίου 1919) 

                                                           

69 Σταυριανός, 1050. 
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Η υπογραφή της συνθήκης αυτής μεταξύ της Δημοκρατίας (πλέον) της 

Αυστρίας και των νικητήριων δυνάμεων της Αντάντ επικύρωσε την διάλυση της 

Αυστροουγγρικής Αυτοκρατορίας, καθώς και την παραχώρηση εδαφών της στις 

γείτονες χώρες (Τεργέστη, νότιο Τιρόλο στην Ιταλία, Βοημία, Μοραβία στη 

νεοσύστατη Τσεχοσλοβακία, Γαλικία στην Πολωνία κ.α.).
71

 Επίσης περιορίστηκε ο 

στρατός της σε τριάντα χιλιάδες εθελοντές, ο στόλος της παραχωρήθηκε στην Αντάντ 

ενώ κλήθηκε να καταβάλει και πολεμική αποζημίωση. 

 

1.3.3 Συνθήκη του Νεϊγύ ( 27 Νοεμβρίου 1919) 

Η έτερος σύμμαχος των Κεντρικών Αυτοκρατοριών, Βουλγαρία υπέγραψε με 

την σειρά της, την συνθήκη ειρήνης, κατά  την οποία  ως υπαίτια και αυτή του 

πολέμου καλούταν να παραχωρήσει εδάφη της στις νικήτριες χώρες του πολέμου 

(Σερβία, Ρουμανία, Ελλάδα) και να καταβάλει πολεμικές αποζημιώσεις σε αυτές 

αλλά να περιορίσει και αυτή τον στρατό της σε τριάντα τρεις χιλιάδες(33.000) 

άνδρες.
72

 

 

 

1.3.4 Συνθήκη του Τριανόν ( 4 Ιουνίου 1920) 

Το δεύτερος μέλος της Αυστροουγγρικής Αυτοκρατορίας, Ουγγαρία ερχόταν 

αντιμέτωπη με τις συνέπειες του πολέμου, υπογράφοντας  την συνθήκη ειρήνης τις 

χώρες της Αντάντ. Σύμφωνα με αυτή η Ουγγαρία κατακερματίστηκε καθώς έχασε τα 

τρία τέταρτα(¾) των εδαφών της και το εξήντα πέντε τοις εκατό(65%) του 

πληθυσμού της από τα νεοσύστατα κράτη της Τσεχοσλοβακίας (Σλοβακία, 

Ρουθήνια), του Βασιλείου Σερβίας, Κροατίας, Σλοβενίας (Κροατία, Σλοβενία) και 

την Ρουμανία (Τρανσυλβανία και Βανάτο).
73

 

 

 

1.3.5 Συνθήκη των Σεβρών (10 Αυγούστου 1920) 

Η αποδυνάμωση και η πλήρης διαμέλιση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 

συντελέστηκε με την υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών.  Στις  δυνάμεις της 

                                                           

71 Σταυριανός, 1066-1070. 
72 Σταυριανός, 1073-1077. 

73Stevan Pavlowitch, Η Ιστορία των Βαλκανίων 1804-1945, μετάφραση Λουκιανός Χασιώτης, 
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Αντάντ περιήλθαν η κυριαρχία της Μεσοποταμίας (Ιράκ), Παλαιστίνης, Ιορδανίας 

στη Βρετανία,  Συρία, Λίβανος, στη Γαλλία  που είχε επιρροή και στην Ανατολική 

και Δυτική Ανατολία ενώ η Ιταλία στα παράλια της Μικράς Ασίας εκτός από την 

Ιωνία . Στην Ελλάδα παραχωρήθηκαν τα εδάφη της Ανατολικής Θράκης (μέχρι την 

γραμμή της Τσατάλτζας), τα νησιά Ίμβρος και Τένεδος καθώς και η διοίκηση της 

περιοχής της Σμύρνης με την τοποθέτηση Έλληνα Αρμοστή. Τα Στενά των 

Δαρδανελίων τέθηκαν υπό διεθνή κυριαρχία ενώ και η Οθωμανική Αυτοκρατορία θα 

έπρεπε να περιορίσει τον στρατό της σε πενήντα χιλιάδες (50.000) άνδρες αλλά να 

μειώσει σημαντικά και το  ναυτικό της.
74

 Η συγκεκριμένη συνθήκη επρόκειτο να 

καταργηθεί τρία χρόνια αργότερα με την πολιτική και στρατιωτική επικράτηση του 

Μουσταφά Κεμάλ, ύστερα από την αποτυχημένη Μικρασιατική Εκστρατεία 

επιστέγασμα της οποίας αποτελεί η Συνθήκη της Λωζάνης (23 Ιουλίου 1923). 

Με τις παραπάνω συνθήκες τερματίζεται ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, ο 

πόλεμος που θα έδινε τέλος σε όλους τους πολέμους. Αντίθετα αυτό που κατάφερε 

ήταν  να διαλύσει τις μεγάλες αυτοκρατορίες της Γερμανίας, της Αυστρο-Ουγγαρίας, 

της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και της Ρωσίας προκαλώντας την συθέμελη 

αναδιοργάνωση της με την Οκτωβριανή Επανάσταση και την δημιουργία της 

Σοβιετικής Ένωσης. Να αναδιοργανώσει  την Ευρώπη αλλά και ολόκληρο τον κόσμο 

του 20ου αιώνα. Έφερε μια νέα μεγάλη δύναμη στο προσκήνιο (ΗΠΑ), που θα 

αναλάμβανε πλέον ηγετικό ρόλο στις εξελίξεις.  Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι 

αντί να τερματίσει όλους του πολέμους έθεσε τα θεμέλια για να επαναληφθεί σε 

μεγαλύτερο βαθμό και με πιο καταστροφικές συνέπειες, μια νέα παγκόσμια πολεμική 

σύρραξη που αποτέλεσε έναν φαύλο κύκλο στις πολιτικές  και στρατιωτικές εξελίξεις 

του αιώνα.  
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Κεφάλαιο 2ο 

 Το Μακεδονικό Μέτωπο 

 

2.1 Τα Βαλκάνια πριν το ξέσπασμα του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου 

  

2.1.1. Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι 

 

Μετά την Μαροκινή κρίση του 1911
75

, η Ιταλία εκμεταλλευόμενη την διεθνή 

αναταραχή βρήκε την ευκαιρία που έψαχνε και επιτέθηκε στην Οθωμανική 

Αυτοκρατορία με σκοπό να κατακτήσει εδάφη της και να αποκτήσει αποικίες στην 

αφρικανική ήπειρο. Η αδυναμία του οθωμανικού στρατού απέναντι στις ιταλικές 

δυνάμεις και η εύκολη επικράτηση  έδωσε στις βαλκανικές χώρες την συγκυρία που 

χρειαζόταν για να επιτεθούν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Τα βαλκανικά κράτη 

της Σερβίας, Βουλγαρίας, Μαυροβουνίου και Ελλάδας έχοντας συμμαχήσει απέναντι 

στον κοινό εχθρό (Οθωμανική Αυτοκρατορία), το ένα μετά το άλλο κήρυξαν τον 

πόλεμο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.  

Με την συνθήκη του Λονδίνου (30 Μαΐου 1913) τερματίστηκε ο Α΄ 

Βαλκανικός Πόλεμος. Στα βαλκανικά κράτη παραχωρούνται τα εδάφη (πλην της 

Αλβανίας) της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που βρίσκονται δυτικά της γραμμής 

Αίνου-Μηδείας.
76

 Ωστόσο, πριν προλάβει να επικυρωθεί η Συνθήκη του Λονδίνου, η 

Βουλγαρία δυσαρεστημένη με την διανομή των κατακτηθέντων εδαφών κήρυξε τον 

πόλεμο στις δύο πρώην συμμάχους της, Σερβία και Ελλάδα. Στον Β΄ Βαλκανικό 

Πόλεμο η Βουλγαρία  βρέθηκε αντιμέτωπη εκτός από τις πρώην συμμάχους της 

(Σερβία και Ελλάδα) με την Ρουμανία και την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το 

αποτέλεσμα αυτού του πολέμου επικυρώθηκε με την Συνθήκη του Βουκουρεστίου 

(10 Αυγούστου 1913).  Τα Βαλκάνια διαμορφώθηκαν ως εξής: Στη Σερβία 

παραχωρήθηκαν οι νότιες περιοχές μέχρι τα Σκόπια (Μοναστήρι, Σκόπια, 

Στρώμνιτσα), η Ελλάδα  πρόσθεσε στον εθνικό κορμό τα εδάφη της Ηπείρου, της 

Μακεδονίας (μέχρι τις εκβολές του Νέστου) καθώς και τα νησιά του Αιγαίου (πλην 

των Δωδεκανήσων που συνέχισαν να βρίσκονται υπό ιταλική κατοχή), η Οθωμανική 

Αυτοκρατορία επανέφερε υπό την κατοχή της την Ανατολική Θράκη μέχρι και την 

Αδριανούπολη.  Στη Ρουμανία περιήλθε η περιοχή της Δοβρουτσάς ενώ η Βουλγαρία 

παρά την ήττα της στον Β΄ Βαλκανικό κατάφερε να εξασφαλίσει την πολυπόθητη 

έξοδο στο Αιγαίο μεταξύ Αλεξανδρούπολης και Πόρτο Λάγος.
77

   

Το τέλος του Β΄ Βαλκανικού Πολέμου δεν έφερε και το τέλος των 

συγκρούσεων στην περιοχή των Βαλκανίων. Η Βουλγαρία σαφώς απογοητευμένη και 

ταπεινωμένη από την εξέλιξη των Βαλκανικών Πολέμων  και κυρίως των  

αποτελεσμάτων αυτών που δεν είχε καταφέρει να επιτύχει το όραμα της Μεγάλης 

                                                           

75 Η κρίση του Αγκαντίρ ξέσπασε την 1η Ιουλίου 1911 ανάμεσα σε Γαλλία και Γερμανία, ύστερα από 

την αποστολή ενός γερμανικού πλοίου στις ακτές της μαροκινής πόλης για την δημιουργία ναυτικής 

βάσης με σκοπό να προκαλέσει τον εκφοβισμό των Γάλλων και να σταματήσει την μονομερή επιρροή 

τους στο Μαρόκο. Η διπλωματική αυτή κρίση τερματίστηκε με την υπογραφή συνθήκης ειρήνης στις 4 

Νοεμβρίου 1911 σύμφωνα με την οποία το Μαρόκο έγινε αποκλειστικά γαλλικό προτεκτοράτο και η 

Γαλλία από την πλευρά της παραχώρησε τμήματα του Κονγκό στη Γερμανία (Clark, 204-214). 
76 Richard Hall, The Balkan Wars 1912-1913: Prelude to the First World WAR, London: Routledge, 

2000, 111. 

77  Pavlowitch, 241. 
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Βουλγαρίας της Συνθήκης του Αγίου Στεφάνου (1878) έκανε τους υπόλοιπους 

βαλκάνιους λαούς να αναμένουν την αντίδραση της μέσω μιας νέας πολεμικής 

σύγκρουσης. Εξάλλου η Βουλγαρία καθώς ήταν απομονωμένη από βαλκανικούς 

συμμάχους ήδη από  το τέλος του Α΄ Βαλκανικού Πολέμου  επιδίωξε μια νέα 

συμμαχία που θα εξασφάλιζε την φιλοδοξία της για την αποκατάστασης της θέσης 

της αλλά και των χαμένων  περιοχών. Η συμμαχία αυτή  που θα της απέφερε όλα 

αυτά που προσδοκούσε πραγματοποιήθηκε μετά την έναρξη του Α΄ Παγκοσμίου 

Πολέμου με τις Κεντρικές Δυνάμεις (Γερμανία - Αυστροουγγαρία). 

 

2.2.  Η Σερβία στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 

 

 Η Σερβία από την πλευρά της ήταν μια από τις νικήτριες χώρες  των 

Βαλκανικών Πολέμων και είχε τις περισσότερες εδαφικές και πληθυσμιακές 

προσαρτήσεις. H έκταση του βασιλείου της Σερβίας αυξήθηκε κατά ογδόντα τοις 

εκατό (80%),
78

 ενώ ο πληθυσμός κατά εξήντα τέσσερα τοις εκατό (64%).
79

 Ωστόσο, 

εξήλθε από τους πολέμους αποδυναμωμένη, έχοντας εξασφαλίσει όμως την εύνοια 

της Ρωσίας ως μοναδικής πλέον συμμάχου της στα Βαλκάνια. Ο πρωθυπουργός της 

Σερβίας, Νίκολα Πάσιτς εκτιμούσε πως η χώρα χρειαζόταν τουλάχιστον τρία  (3) 

χρόνια για την ανασυγκρότηση και ανάπτυξη του στρατού και των υποδομών της 

χώρας. 

Η αύξηση της Σερβίας προκάλεσε την έντονη ανησυχία της Αυστροουγγαρίας που 

έβλεπε στα σύνορα της να ισχυροποιείται ένας εχθρός της αυτοκρατορίας. Στόχος της 

Σερβίας μετά την σημαντική επιτυχία στους Βαλκανικούς Πολέμους ήταν η ένωση 

όλων των Νότιων Σλάβων υπό μια Μεγάλη Σερβία. Ο αλυτρωτισμός των Σλάβων 

συναντούσε  εμπόδιο στην διατήρηση της αυστροουγγρικής αυτοκρατορίας. 

Η Αυστροουγγρική Αυτοκρατορία ήταν ένα ετοιμοθάνατο πολιτειακό σύστημα που η 

εξαφάνιση του από τον πολιτικό χάρτη ήταν απλώς θέμα χρόνου.
80

 

Ο διάδοχος της αυτοκρατορίας, αρχιδούκας Φραγκίσκος Φερδινάνδος δεν 

έκρυβε τις προθέσεις του να αναδιαμορφώσει το αυτοκρατορικό σύστημα και 

στρεφόταν σε έναν ριζικό μετασχηματισμό με την δημιουργία των “Ενωμένων 

Πολιτειών της Μεγάλης Αυστρίας” με δεκαπέντε (15) κράτη-μέλη στα οποία η 

πλειοψηφία θα ήταν σλαβική
81

. Η σκέψη αυτή ερχόταν σε κόντρα με  τις βλέψεις των 

Σλάβων και ιδιαίτερα των ακραίων εθνικιστικών οργανώσεων που διεκδικούσαν την 

απόσχιση των αυστριακών επαρχιών, όπου κατοικούσαν οι Νότιο-σλάβοι (Κροατία, 

Σλοβενία, Βοσνία- Ερζεγοβίνη, Βοϊβοντίνα). Αυτή η διευρυμένη ένωση όλων των 

νοτιοσλάβων και η συγκρότηση μιας Μεγάλης Σερβίας παρά την ένωση των 

ορθοδόξων Σέρβων με τους καθολικούς Κροάτες ευνοούνταν από την Ρωσία. Τα 

σχέδια αυτά είχαν έντονο αντίκτυπο στις σχέσεις Βελιγραδίου και Βιέννης.  

Η εξουδετέρωση της Σερβίας  ήταν ένα σημαντικό ζήτημα για το status quo 

της αυτοκρατορίας. Το κλίμα του αντισερβικού ψυχολογικού πολέμου που είχε 

δημιουργηθεί, κορυφώθηκε με την διοργάνωση στρατιωτικών γυμνασίων στην 

Βοσνία σε απάντηση των εορταστικών εκδηλώσεων στην πρώτη επέτειο για την μάχη 

του Κοσσόβου μετά την απελευθέρωση της.
82

 Η δολοφονία του αρχιδούκα 

                                                           

78 Clark,99. 
79 Clark, 286. 
80 Clark, 68. 
81 Herwing, 19-21. 

82 Σπυρίδων Σφέτας, Εισαγωγή στην Βαλκανική Ιστορία: Από την Οθωμανική κατάκτηση  των 

Βαλκανίων μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο(1354-1918), Θεσσαλονίκη: Βάνιας,2009, 513. 
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Φραγκίσκου- Φερδινάνδου στο Σεράγεβο ήταν ένα “χρήσιμο” πρόσχημα για να δοθεί 

μια οριστική και ξεκάθαρη επίλυση με την Σερβία.
83

 Η τελική λύση του ζητήματος 

της Σερβίας ξεκίνησε ένα μήνα μετά με το ξέσπασμα του πολέμου.  

Από την πρώτη στιγμή η Σερβία είχε στο πλευρό της, την προστάτιδα της, 

Ρωσία, ενώ  είχε και την στήριξη του Μαυροβουνίου. Σε τηλεγράφημα του, ο 

Βασιλιάς Νικόλαος του Μαυροβουνίου προς τον εγγονό του, Αλέξανδρο 

Καραγιώργεβιτς, ο οποίος εκτελούσε βασιλικά καθήκοντα μετά την παραίτηση του 

πατέρα του, Βασιλιά Πέτρου για λόγους υγείας,
84

 εκφράζει την αμέριστη στήριξη του 

Μαυροβουνίου προς τη Σερβία.
85

 

Με την παράδοση της απάντησης της Σερβίας στο τελεσίγραφο της 

Αυστροουγγρικής αυτοκρατορίας και την διακοπή των διπλωματικών σχέσεων 

μεταξύ Βιέννης- Βελιγραδίου η σερβική κυβέρνηση αναγγέλλει γενική επιστράτευση 

το βράδυ της 25ης Ιουλίου. Η επιστράτευση ξεκίνησε την επόμενη μέρα και 

κατάφερε να ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις μέρες.
86

 

Το Γενικό Επιτελείο της Αυστροουγγαρίας για την άμεση τιμωρία της 

Σερβίας διέθεσε τρία (3) από τα στρατεύματα του. Την 5η  και την 6η στρατιά, καθώς 

και μέρος της 2
ης

, συνολικά ξεκίνησε τον πόλεμο εναντίον της Σερβίας με έντεκα (11) 

μονάδες Πεζικού. 

Μετά την κήρυξη του πολέμου εναντίον της Σερβίας (28 Ιουλίου) 

χρειάστηκαν αρκετές εβδομάδες προκειμένου να ολοκληρωθεί η επιστράτευση της 

Αυστροουγγρικής αυτοκρατορίας  και να ετοιμαστεί  για μία επίθεση ευρείας 

κλίμακας. Η επίθεση εναντίον της Σερβίας ξεκίνησε στις 12 Αυγούστου με την  2η 

στρατιά να  κατευθύνεται προς την Λόζνιτσα (Loznica) και το Σάμπατς (Šabac), ενώ 

η 6η στρατιά να κατευθύνεται προς το Ούζιτσε (Užice). 

Ο  σερβικός στρατός σε συνεργασία με τον στρατό του Μαυροβουνίου 

κατάφερε να απωθήσει την 6η Στρατιά της Αυστροουγγαρίας προς το Σεράγεβο και 

την ανατολική Βοσνία.  Εκεί, ο στρατηγός της Αυστροουγγαρίας Όσκαρ Πίοτρεκ 

(Oskar Piotrek) είχε την δυνατότητα ανασυγκρότησης των στρατευμάτων του και για 

δεύτερη φορά ξεκίνησε την επίθεση κατά της Σερβίας.  

Μετά από σκληρές μάχες που δόθηκαν και με τα πυρομαχικά να 

εξαντλούνται, ο Σερβικός Στρατός ξεκίνησε την υποχώρηση, εκκενώνοντας ακόμα 

και την πρωτεύουσα. Στις αρχές Δεκεμβρίου η 1η Σερβική Στρατιά με επικεφαλής 

τον στρατηγό Μίσιτς (Zivojin Misic) εξαπολύει αιφνιδιαστική επίθεση κατά των 

αυστροουγγρικών θέσεων με αποτέλεσμα την συντριβή της 6ης Στρατιάς της 

Αυστροουγγαρίας, ενώ η 5η Στρατιά με τον στρατηγό Πίοτρεκ αναγκάστηκε να 

εγκαταλείψει το Βελιγράδι αλλά και ο ίδιος την στρατιωτική του σταδιοδρομία.
87

 

Το τέλος της πρώτης χρονιάς του πολέμου βρίσκει τη Σερβία να 

ανταπεξέρχεται στις επιθέσεις της αυστροουγγρικής αυτοκρατορίας και να τις απωθεί 

ενώ το σύντομο μάθημα που προσδοκούσε να δώσει σε αυτή θα καταλήξει σε 

πολύχρονες πολεμικές διαμάχες.  

Μετά από δέκα μήνες κατάπαυσης του πυρός, τον Οκτώβριο του 1915, δύο 

γερμανικές και αυστροουγρικές στρατιές (11η και 3η) εισέβαλαν στη Σερβία κατά 
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μήκος των βόρειων συνόρων.  Την ίδια στιγμή η Βουλγαρία είχε εισέλθει  στον 

πόλεμο με το μέρος των Κεντρικών Αυτοκρατοριών και κήρυξε τον πόλεμο στην 

Σερβία (14 Οκτωβρίου 1915). Παράλληλα δύο (2) βουλγαρικές Στρατιές  είχαν 

επιτεθεί από τα ανατολικά στη Σερβία. Η μια από την Νις και η δεύτερη από τα 

Σκόπια. Αρχηγός της συντονισμένης συμμαχικής επίθεσης είχε τεθεί  ο Γερμανός 

στρατάρχης Μάκενσεν (August von Mackensen).
88

 

Οι βασικοί στόχοι της επίθεσης  ήταν το Βελιγράδι και η κοιλάδα του 

Μοράβα, όπου οι Κεντρικές Δυνάμεις θα είχαν άμεση επαφή με τη Βουλγαρία και 

την Οθωμανική Αυτοκρατορία, θα εξωθούσαν σε διαφυγή τη Σερβία και θα 

διέκοπταν την δίοδο  εφοδιασμού στη Ρωσία από τη Θεσσαλονίκη. 

Η Σερβία παρά το γεγονός ότι υστερούσε αριθμητικά των αντιπάλων της 

συνέχισε τις πολεμικές της προσπάθειες με οποιουδήποτε τρόπο μπορούσε. Ο μικρός 

στρατός του Μαυροβουνίου ήταν η ουσιαστική βοήθεια που είχε από τους συμμάχους 

της. Το πρωταρχικό καθήκον τους ήταν να βελτιώσουν την υπεράσπιση του 

Βελιγραδίου και της δεξιάς όχθης του Δούναβη. Παρά την σθεναρή τους αντίσταση, 

οι Σέρβοι άρχισαν σταδιακά να αποσύρονται, περιμένοντας μάταια την βοήθεια που 

τους είχαν υποσχεθεί οι Σύμμαχοι. Ωστόσο, η άφιξη των αγγλο-γαλλικών 

στρατευμάτων στη Θεσσαλονίκη ήταν πολύ αργή ώστε να συγκροτηθεί ένας ισχυρός 

στρατός που θα ανέκοπτε την πορεία των βουλγαρικών στρατευμάτων από τα νότια 

της χώρας. Οι προσπάθειες των συμμαχικών δυνάμεων για συνένωση με τον σερβικό 

εμποδίστηκαν από τις βουλγαρικές στρατιές που κατέλαβαν την Νις και τα Σκόπια. Η 

Σερβία άρχισε την υποχώρηση της μέσω του Μαυροβουνίου και της Αλβανίας, ώστε 

να ενωθεί με τους συμμάχους και να συνεχίσει τον πόλεμο έξω από την χώρα.  

Ύστερα από μια δύσκολη πορεία με κίνδυνο και πολλές κακουχίες που είχε να 

αντιμετωπίσει ο σερβικός λαός η συμμαχική βοήθεια έφτασε για την μετάβαση από 

την αλβανική ακτή προς την Κέρκυρα, που οι αγγλο-γαλλικές δυνάμεις είχαν 

καταλάβει για την διάσωση του σερβικού στρατού. 

Μετά από μερικούς μήνες ανάκαμψης, και  ανασυγκρότησης περίπου 125.000 

Σερβικά στρατεύματα στάλθηκαν στη Θεσσαλονίκη. Ο Σερβικός Στρατός 

ενσωματώθηκε με τον Συμμαχικό Στρατό της   Ανατολής (L'armée d'Orient). 

Η ξαφνική επίθεση της Βουλγαρίας τον Αύγουστο του 1916, νότια του 

Μοναστηρίου, αιφνιδίασε τον διοικητή των συμμαχικών δυνάμεων, στρατηγό Σαράιγ 

(Maurice Sarrail) και τις σερβικές δυνάμεις. Σύντομα,  κατάφεραν να σταματήσουν 

τη βουλγαρική επίθεση καταλαμβάνοντας τις κορυφές των βουνών, και να 

απωθήσουν τις βουλγαρικές και γερμανικές δυνάμεις. Το Μοναστήρι  

απελευθερώθηκε και έγινε το πρώτο σερβικό έδαφος. 

Δύο χρόνια αργότερα τον Σεπτέμβριο του 1918 θα δοθεί η τελική μάχη στο 

Βαλκανικό Μέτωπο ανάμεσα στις δυνάμεις της Αντάντ και των Κεντρικών 

Δυνάμεων. Στη μάχη του Ντόμπρο Πόλε (16-18 Σεπτεμβρίου 1918) 2η Σερβική 

Στρατιά, ενισχυμένη από δύο γαλλικά τμήματα στην πρώτη γραμμή, κατάφερε  

σημαντικό κτύπημα. Το χτύπημα ήταν τόσο τεράστιο που ο εχθρός δεν μπορούσε να 

ανασυγκροτηθεί. Και οι δύο σερβικοί στρατοί συνέχισαν να επιδιώκουν την 

αποδυνάμωση των βουλγαρικών στρατευμάτων και να συντρίβουν όλες τις απόπειρες 

των αντιπάλων. Οι Βούλγαροι υποχώρησαν γρήγορα και μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου 

είχαν ζητήσει ανακωχή. Η γρήγορη διείσδυση του πρώτου Στρατού της Σερβίας και 

του Γαλλικού ιππικού στην κοιλάδα του Μόραβα και η απελευθέρωση της  Νις  

κατέστρεψαν όλες τις ελπίδες της γερμανικής ανώτατης διοίκησης να οργανώσει το 
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βαλκανικό μέτωπο με σκοπό να σώσει την Αυστρία-Ουγγαρία από την κατάρρευση. 

Το σύνολο του εδάφους του πρώην Βασιλείου της Σερβίας απελευθερώθηκε μέχρι 

την 1η Νοεμβρίου 1918. 

Ένα μήνα αργότερα,  μετά την πτώση και την διάλυση της αυστροουγγρικής 

αυτοκρατορίας, το όνειρο για την ένωση των νοτιοσλάβων της Αυστροουγγαρίας με 

την Σερβία και το Μαυροβούνιο έγινε πραγματικότητα. Την 1η Δεκεμβρίου 1918 

ανακηρύχθηκε επίσημα το νέο Βασίλειο Σέρβων, Κροατών και Σλοβένων υπό την 

ηγεσία του Σερβικού Οίκου των Καραγεώργεβιτς.   

 

 

2.3. Ο ρόλος της Ρουμανίας στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμος 

 

Από το 1866 στη Ρουμανία βασίλευε ο Κάρολος Α΄ που άνηκε στον 

γερμανικό βασιλικό οίκο των  Χοεντσόλερν. Το 1883 ο Βασιλιάς της Ρουμανίας 

υπέγραψε μυστική συμφωνία με την Γερμανία και την Αυστροουγγρική 

αυτοκρατορία, η οποία όριζε την υποχρέωση της Ρουμανίας σε περίπτωση επίθεσης 

των δυο συμμάχων από την Ρωσία, να εισέλθει στον πόλεμο στο πλευρό τους. Με το 

ξέσπασμα του πολέμου ο Κάρολος γνωστοποίησε στους πολιτικούς της χώρας τους 

όρους της συμφωνίας που είχε υπογράψει με τις Κεντρικές Δυνάμεις και υποστήριξε 

την είσοδο της χώρας στον πόλεμο στο πλευρό της Γερμανίας και της 

Αυστροουγγαρίας. Ωστόσο, ο Πρωθυπουργός της χώρας Ιον Μπρατιάνου (Ion 

Bratianu) κατάφερε να εμποδίσει τόσο τον βασιλιά, όσο και την γερμανόφιλη 

αντιπολίτευση από το να εισέλθει στον πόλεμο και στις 3 Αυγούστου 1914 κήρυξε 

την ουδετερότητα της χώρας. Το γεγονός ότι ο πόλεμος ξεκίνησε με υπαιτιότητα της 

Αυστροουγγαρίας απάλλαξε την Ρουμανία από τις υποχρεώσεις της συμφωνίας του 

1883.
89

 

Λίγους μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου ο Βασιλιάς Κάρολος Α΄ της 

Ρουμανίας πέθανε και στον θρόνο τον διαδέχθηκε ο ανεψιός του Φερδινάνδος, ο 

οποίος βαθύτατα επηρεασμένος από τη σύζυγο του Μαρία του Εδιμβούργου 

υποστήριξε την συμμετοχή της χώρας στον πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ. 

Τα επόμενα δύο χρόνια η ρουμανική κυβέρνηση προετοίμασε την οικονομία 

της χώρας για τον πόλεμο. Σε αυτό συνέβαλε και η συμμετοχή της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας στον πόλεμο, στο πλευρό των Κεντρικών Αυτοκρατοριών και το 

κλείσιμο των Στενών που εμπόδιζε την μεταφορά προϊόντων και πολεμοφοδίων κάτι 

που έπληξε σημαντικά τις Δυνάμεις της Αντάντ. Το μέτρο αυτό ενίσχυσε το 

εξωτερικό εμπόριο καθώς και σε μεγάλο ποσοστό τις εισαγωγές και εξαγωγές της 

Ρουμανίας.  

Μέχρι το 1914 τα στρατιωτικά πολεμικά σχέδια της Ρουμανίας βασίζονταν σε 

σενάρια που ήθελαν την χώρα να δέχεται επίθεση στα ανατολικά της σύνορα από την 

Ρωσία και στα νότια από την Βουλγαρία. Τα σχέδια αυτά άλλαξαν το φθινόπωρο του 

1914,  καθώς πλέον ο εχθρός ήταν η Αυστροουγγαρία.  

Ύστερα από διαπραγματεύσεις της ρουμανικής κυβέρνησης με τις Δυνάμεις 

της Αντάντ και έχοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο σε περίπτωση ήττας των Κεντρικών 

Δυνάμεων να καταλάβουν εδάφη της αυστροουγγρικής αυτοκρατορίας, όπου η 

πλειονότητα των κατοίκων τους ήταν ρουμανική (Τρανσυλβανία), η Ρουμανία 

υπέγραψε συμφωνία με τους Συμμάχους (Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία, Ρωσία) με την 

                                                           

89 Herwing, 150. 



38 
 

οποία δεσμευόταν να εισέλθει στον πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ. Όπως και έγινε, 

στις 27 Αυγούστου 1916 η Ρουμανία κήρυξε τον πόλεμο στην Αυστροουγγαρία.
90

 

Η Ρουμανία είχε μεγάλο στρατό χωρίς όμως να διαθέτει αξιόλογη εκπαίδευση 

και εξοπλισμό, ήταν μάλλον απροετοίμαστος για πολεμικές επιχειρήσεις συγκριτικά 

μάλιστα με τους αντιπάλους του.
91

 

Την ίδια κιόλας μέρα η Ρουμανία ξεκίνησε τις πολεμικές της επιχειρήσεις. Η 

1η και η 2η Στρατιά πέρασε μέσω των Καρπαθίων προκειμένου να αιφνιδιάσει τους 

αντιπάλους και να επιτεθεί στην περιοχή της Τρανσυλβανίας. Αφού αντιμετώπισαν 

με επιτυχία την αντίσταση της 1ης Αυστροουγγρικής Στρατιάς κατάφεραν να την 

απωθήσουν στην Ουγγαρία και να απελευθερώσουν τις πόλεις Μπρασόβ και Σιμπίου. 

Η προέλαση του ρουμανικού στρατού διακόπηκε απότομα μόλις κατέφθασαν στην 

περιοχή ισχυρές γερμανικές δυνάμεις υπό την διοίκηση του στρατηγού Φάλκενχαιν ( 

Erich von Falkenhayn). Παράλληλα στην νότια πλευρά της χώρας  οι συντονισμένες 

ενέργειες βουλγαρικών, οθωμανικών και γερμανικών στρατευμάτων υπό την 

διοίκηση του γερμανού στρατάρχη Μάκενσεν (August von Mackensen) κατέληξαν 

εναντίον των ρουμανικών δυνάμεων στην Δοβρουτσά, προέλασαν μέχρι την 

Κωστάντζα και κατάφεραν να περικυκλώσουν την ρουμανική φρουρά.  Χωρίς την 

βοήθεια των Συμμάχων και όντας εγκλωβισμένος  στην Τρανσυλβανία και την 

Δοβρουτσά, ο ρουμανικός στρατός δεν μπορούσε να αποφύγει την κατάρρευση. Λίγο 

αργότερα οι δυνάμεις του Μάκενσεν κατέλαβαν την πρωτεύουσα της Ρουμανίας, 

Βουκουρέστι. Ο Βασιλιάς και η κυβέρνηση καθώς και το μεγαλύτερο μέρος του 

στρατού διέφυγαν στο Ιάσιο, όπου έγινε η προσωρινή έδρα της ρουμανικής 

κυβέρνησης. 

Την επόμενη χρονιά (1917) ο ρουμανικός στρατός κατάφερε να ανασυνταχθεί 

και να  ενισχυθεί  από  ρωσικές δυνάμεις ενώ με την σειρά τους και  οι υπόλοιποι 

σύμμαχοι (Βρετανία, Γαλλία) βοήθησαν μέσω της αποστολής πολεμικού εξοπλισμού 

καθώς και Γάλλων στρατιωτών με στόχο την εκπαίδευση του ρουμανικού στρατού. Η 

ανασυγκρότηση του ρουμανικού στρατού οδήγησε σε νέες επιθέσεις εναντίον των 

αντιπάλων. Τα αποτελέσματα αρχικά ήταν επιτυχημένα η πορεία όμως στην συνέχεια 

 ήταν καταστροφική. Σε συνδυασμό και με την Οκτωβριανή Επανάσταση που 

εκτυλίχθηκε στην Ρωσία, η Ρουμανία έμεινε απομονωμένη και περικυκλωμένη από 

τις Κεντρικές Δυνάμεις, αναγκάζοντας την ρουμανική κυβέρνηση να υπογράψει 

ανακωχή (9 Δεκεμβρίου 1917).  

Με την Συνθήκη του Βουκουρεστίου (7 Μαΐου 1918), την οποία υπέγραψε μόνο η 

νέα κυβέρνηση (που είχε γερμανική στήριξη), αλλά όχι και ο βασιλιάς Φερδινάνδος, 

 οι Κεντρικές Δυνάμεις  αναγνωρίζουν την προσάρτηση  της Βεσσαραβίας στην 

Ρουμανία αλλά με αντίτιμο την προμήθεια τόνων σιτηρών και πετρελαίου.
92 

 

Μόλις η Βουλγαρία εξήλθε ηττημένη από τον πόλεμο η Ρουμανία βρήκε την ευκαιρία 

να εισέλθει για δεύτερη φορά στον πόλεμο, στις 10 Νοεμβρίου 1918.
93

 Την επόμενη 

μέρα ο Μεγάλος Πόλεμος τερματίζεται και η Ρουμανία βρίσκεται  στην πλευρά των 

νικητών. Με την Συνθήκη των Βερσαλλιών ακυρώνεται η Συνθήκη του 

Βουκουρεστίου που οι Ρουμάνοι είχαν υπογράψει με τις Κεντρικές Δυνάμεις. Με τις 

Συνθήκες του Τριανόν και του Νεϊγύ η Ρουμανία θα λάβει τα διαφιλονικούμενα 
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εδάφη από την Ουγγαρία και την Βουλγαρία. Συγκεκριμένα τις περιοχές της 

Τρανσυλβανίας, του Βανάτου και της Δοβρουτσάς. 
 

 

 

2.4. Η στάση της Ελλάδας στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 

 

Με το ξέσπασμα του πολέμου η Ελλάδα είχε βρεθεί αντιμέτωπη με ένα 

σημαντικό δίλημμα που   ταλάνισε την πολιτική και στρατιωτική ζωή της χώρας. Η 

συμμετοχή ή μη της Ελλάδας  στον πόλεμο στο πλευρό της συμμάχου της Σερβίας 

 δημιούργησε μια πόλωση ανάμεσα στις δύο πιο ισχυρές προσωπικότητες της χώρας, 

της περιόδου εκείνης, τον Βασιλιά Κωνσταντίνο και τον Πρωθυπουργό Ελευθέριο 

Βενιζέλο. 

Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος ήταν παντρεμένος με την αδερφή του Κάιζερ της 

Γερμανίας, Γουλιέλμου Β΄, Σοφία, ενώ και η στρατιωτική του εκπαίδευση είχε 

πραγματοποιηθεί στην στρατιωτική σχολή της Ακαδημίας Πολέμου της Πρωσίας, 

επομένως οι δεσμοί του με την Γερμανία ήταν στενοί. Κατά συνέπεια επιθυμούσε την 

συμμετοχή της Ελλάδας στον πόλεμο στο πλευρό των Κεντρικών Αυτοκρατοριών, 

καθώς πίστευε ότι ο γερμανικός στρατός ήταν ο πιο ισχυρός στρατός της εποχής και 

ήταν αδύνατο να ηττηθεί,
94

 συνεπώς  η πιο κατάλληλη στάση που θα έπρεπε να 

υιοθετήσει η χώρα ήταν αυτή της ουδετερότητας, καθώς παράλληλα  ήταν και  προς 

όφελος των Κεντρικών Δυνάμεων. 

Αντίθετα ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Ελευθέριος Βενιζέλος υποστήριζε 

την συμμετοχής της χώρας στο πλευρό της Αντάντ, θεωρώντας ότι τα συμφέροντα 

της χώρας βρίσκονταν σε αυτό τον Συνασπισμό.  Πιο συγκεκριμένα ο Βενιζέλος 

θεωρούσε ότι η Ελλάδα έπρεπε να τηρήσει τις υποχρεώσεις της απέναντι στη 

σύμμαχο της Σερβία και για ένα εξίσου σημαντικό λόγο, η ενδεχόμενη συντριβή της 

Σερβίας έθετε σε κίνδυνο τα νεοαποκτηθέντα εδάφη της Μακεδονίας σε μια 

μελλοντική σύμπραξη Βουλγαρίας- Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 

Σε συνάντηση που είχε ο  Βενιζέλος με τον Γερμανό πρέσβη στην Αθήνα, 

Κουάτ, ο  γερμανός διπλωμάτης εξέθεσε την θέση του Κάιζερ για την συμμετοχής 

της Ελλάδας στον πόλεμο  με τις Κεντρικές Δυνάμεις και την Βουλγαρία εναντίον 

της Σερβίας με όφελος την επέκταση των συνόρων προς τη Σερβία. Η απάντηση του 

Βενιζέλου ήταν ευθεία και άμεση «Η Ελλάς είναι πάρα πολύ μικρόν κράτος δια να 

πράξη τόσον μεγάλην ατιμίαν».
95

 Ο Βενιζέλος δεν διανοούνταν να προδώσει τη 

σύμμαχο της Ελλάδας, Σερβία και να εκμεταλλευτεί μια πιθανή διαμέλιση της. 

Στις  6 Αυγούστου 1914, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι η χώρα 

τηρούσε ουδέτερη στάση στον Πόλεμο, αλλά η θέση της είναι με τα κράτη της 

Αντάντ.
96

   Αναφορικά με την Σερβία, η Ελλάδα  εξασφάλιζε τον εφοδιασμό σε 

πολεμικό υλικό μέσω του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, καθώς και του  ελληνικού 

σιδηροδρόμου ως τα ελληνοσερβικά σύνορα, ενώ σε περίπτωση που η Σερβία  

δεχόταν την επίθεση της Βουλγαρίας η Ελλάδα θα στρεφόταν εναντίον της.
97

 

Η  συνεισφορά της Ελλάδας προς την Σερβία με την εξασφάλιση του 

ανεφοδιασμού για μεγάλο χρονικό διάστημα, υπήρξε πολύτιμη για την εξέλιξη του 
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πολέμου, καθώς συνέβαλε σημαντικά στην επί δεκαπέντε μήνες ηρωική άμυνα της 

Σερβίας.
98

   

  Την επόμενη χρονιά το 1915 οι πολεμικές επιχειρήσεις στο μέτωπο της 

Σερβίας είχαν μειωθεί αισθητά. Οι στρατιωτικές δυνάμεις των Κεντρικών 

Αυτοκρατοριών είχαν συγκεντρώσει το μεγαλύτερο μέρος των στρατευμάτων τους 

στο Ανατολικό Μέτωπο. Στόχος τους ήταν η συντριβή και η εξουδετέρωση της 

Ρωσίας,  προκειμένου να κλείσει το ανατολικό μέτωπο και να συγκεντρωθούν όλες οι 

δυνάμεις στο δυτικό αλλά και στην απόλυτη ταπείνωση της Σερβίας. Σημαντική 

παράμετρος για την εξασθένηση των επιχειρήσεων στο μέτωπο της Σερβίας ήταν και 

η εξάπλωση της επιδημίας του τύφου που έπληξε τον αυστριακό αλλά και τον 

σερβικό στρατό. Ο τύφος ξεκίνησε από την Ουγγαρία και μεταφέρθηκε στα Βαλκάνια 

 από τους αυστριακούς στρατιώτες οι οποίοι πιάστηκαν αιχμάλωτοι των Σέρβων.
99

 

Με την οθωμανική αυτοκρατορία ήδη στο πλευρό των Κεντρικών 

Αυτοκρατοριών και έχοντας δυσκολέψει τον ανεφοδιασμό μέσω των Στενών η 

Βρετανική πολιτική ηγεσία αποφασίζει να πραγματοποιήσει μία συνδυασμένη 

επίθεση από ξηρά και θάλασσα στη Χερσόνησο της Καλλίπολης, στόχος της 

επιχείρησης αυτής ήταν η κατάληψη των Στενών από τις Συμμαχικές Δυνάμεις της 

Αντάντ. Η Ελλάδα μέσω του πρωθυπουργού Βενιζέλου επιθυμούσε να συμμετάσχει 

στις προσπάθειες της Αντάντ στην Καλλίπολη. Η Βρετανία όμως αρνήθηκε, καθώς 

ήθελε να εξασφαλίσει την συμμετοχή της Βουλγαρίας στο πλευρό της Αντάντ.
100

  Η 

αποτυχία του εγχειρήματος αυτού είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός νέου 

μετώπου με βάση τη Θεσσαλονίκη. Η Ελλάδα εξακολουθώντας να βρίσκεται σε 

καθεστώς ουδετερότητας μη μπορώντας να αντιδράσει έβλεπε την καταπάτηση της 

επικρατείας της από αγγλογαλλικά στρατεύματα που μεταφέρονται από την περιοχή 

της Καλλίπολης.  

Μετά το αποτέλεσμα της ήττας των Δυνάμεων της Αντάντ στην εκστρατεία 

στην Καλλίπολη η Βουλγαρία αποφάσισε να πάρει μέρος στον πόλεμο στο πλευρό 

των Κεντρικών Δυνάμεων. Παρά τις προσπάθειες διαπραγμάτευσης από τις αγγλικές 

δυνάμεις η Βουλγαρία  κήρυξε τον πόλεμο εναντίον της Σερβίας στις 5 Οκτωβρίου 

1915.
101

 

Αγγλογαλλικά στρατεύματα άρχισαν να καταφθάνουν στο λιμάνι της 

Θεσσαλονίκης και υπό την διοίκηση του Γάλλου στρατηγού Σαράιγ  ξεκίνησαν να 

συνδράμουν σε  βοήθεια προς  τη Σερβία. Ωστόσο οι δύσκολες καιρικές συνθήκες 

που επικρατούσαν στην περιοχή σε συνδυασμό με την κακή κατάσταση του οδικού 

δικτύου δυσκόλευαν  την μεταφορά των στρατευμάτων. Επιπλέον η έλλειψη 

οργάνωσης των στρατευμάτων  αποτέλεσε ένα  σοβαρό λόγο για την αποτυχία της 

διάσωσης του σερβικού στρατού.  Με την επίθεση των βουλγαρικών στρατευμάτων 

εναντίον των δυνάμεων της Αντάντ και την συνεχή πίεση που αυτά ασκούσαν 

οδήγησαν στην υποχώρηση των αγγλογαλλικών στρατευμάτων. Ο Σαράιγ θεώρησε 

ότι  ήταν προτιμότερο να οργανώσει την αμυντική γραμμή μεταφέροντας όλα τα 

στρατεύματα στην περιοχή γύρω από την Θεσσαλονίκη (μεταξύ του Αξιού ποταμού 

και της λίμνης του Λαγκαδά). 
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Σε αυτό το διάστημα η Ελλάδα δεχόταν πιέσεις και από τις δύο πλευρές για να 

πάρει θέση στον πόλεμο. Και ενώ η ελληνική βουλή είχε ψηφίσει υπέρ της 

συμμετοχής της χώρα στον πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ, ο βασιλιάς ζήτησε άμεσα 

την παραίτηση του πρωθυπουργού.  Η χώρα συνέχισε να τηρεί ουδέτερη στάση με 

σκοπό να αποφύγει οποιαδήποτε πολεμική εμπλοκή. Με τις συγκεκριμένες κινήσεις ο 

βασιλιάς είχε ήδη μετατραπεί ουσιαστικά  σε  «κυβερνήτη –δικτάτορα».
102

 

Στις αρχές του 1916 οι Γάλλοι κατέλαβαν την Κέρκυρα προκειμένου να 

μεταφερθούν εκεί οι Σέρβοι που διέφυγαν της επίθεσης των Κεντρικών Δυνάμεων δια 

μέσου της Αλβανίας.  Παρά τις διαμαρτυρίες της ελληνικής κυβέρνησης οι Δυνάμεις 

της Αντάντ μετέφεραν τον σερβικό πληθυσμό στο νησί και ύστερα από μερικούς 

μήνες που ο σερβικός στρατός κατάφερε να οργανωθεί και να ανασυνταχθεί 

μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ενσωματωθεί με τις υπόλοιπες 

συμμαχικές δυνάμεις. 

Χωρίς τις απαραίτητες υποδομές στην περιοχή τα συμμαχικά στρατεύματα 

που βρίσκονταν στη Θεσσαλονίκη ξεκίνησαν να ασχολούνται με έργα για την 

αμυντική οχύρωση στην κοιλάδα του Αξιού δημιουργώντας μια διευρυμένη αμυντική 

γραμμή που μετέτρεπε την Θεσσαλονίκη και τα περίχωρα της σε ένα τεράστιο 

στρατόπεδο. 

Με την προώθηση των αγγλογαλλικών στρατευμάτων στην Ανατολική 

Μακεδονία, η Γερμανία ενημέρωσε την ελληνική κυβέρνηση για την εισβολή των 

στρατευμάτων της σε ελληνικό έδαφος και ζήτησε την απόσυρση των ελληνικών 

στρατευμάτων από την περιοχή. Με την εισβολή των γερμανικών και βουλγαρικών 

δυνάμεων στην περιοχή του Στρυμόνα το Δ΄ Σώμα Στρατού δέχτηκε εντολή να μην 

αντισταθεί και να παραδοθεί στους Γερμανούς. Οι στρατιώτες που δεν υπάκουσαν 

στην εντολή διέφυγαν στη Θάσο, ενώ όσοι παρέμειναν μεταφέρθηκαν ως αιχμάλωτοι 

των Γερμανών στην πόλη του Γκαίρλιτς (Goerlitz). Η παράδοση του οχυρού στο 

Ρούπελ προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Σαράιγ που ζήτησε και πέτυχε την 

πλήρη αποστράτευση του ελληνικού στρατού. 

Τον Σεπτέμβριο του 1916 δόθηκε η μάχη του Καϊμάκτσαλαν ανάμεσα στις 

σερβικές και τις βουλγαρικές δυνάμεις. Πάνω στην κορυφή του όρους σε υψόμετρο 

2.500 μέτρων οι Σέρβοι υπέστησαν βαριές απώλειες, όμως με την επίθεση που 

επιχείρησαν κατάφεραν να διασπάσουν τις βουλγαρικές γραμμές και να τους 

απωθήσουν. 

Μετά την αποχώρηση του Κωνσταντινου, η κυβέρνηση του Ελευθερίου 

Βενιζέλου στις 26 Ιουνίου 1917 εισήλθε στον πόλεμο, στο πλευρό των συμμάχων της 

Αντάντ και κήρυξε τον πόλεμο στις Κεντρικές Δυνάμεις. Η μάχη του Σκρα (16 

Μαΐου 1918) είναι η σημαντικότερη μάχη που δόθηκε επί ελληνικού εδάφους. 

Αποκλειστικά από ελληνικές δυνάμεις με επικεφαλής τον γάλλο αρχιστράτηγο 

Γκυγιωμά και τον διοικητή των Σωμάτων Στρατού Εθνικής Αμύνης, αντιστράτηγο Ε. 

Ζυμβρακάκη  εξαπέλυσαν επίθεση κατά των βουλγαρικών θέσεων στην περιοχή του 

Σκρα. Η αντίδραση των Βουλγάρων ήταν άμεση και ισχυρή, όμως η ελληνική ορμή 

ήταν τόση που έκαμψε την αντίσταση των αντιπάλων. Παρά τις σοβαρές και βαριές 

απώλειες η νικηφόρα εξέλιξη της μάχης αυτής που προκάλεσε τον θαυμασμό και την 

έκπληξη τόσο των συμμάχων όσο και των εχθρών, αποτελεί σημαντικό κομμάτι της 

στρατιωτικής ιστορίας της χώρας. 

Οι ελληνικές δυνάμεις ενώθηκαν με τις συμμαχικές και υπό την καθοδήγηση 

του γάλλου στρατηγού Φρανσέ ντ’ Εσπερέ (Franchet D’ Esperey)  που είχε αναλάβει 
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τη γενική διοίκηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο βαλκανικό μέτωπο και με 

την πολυεθνική στρατιά γνωστή και ως «Συμμαχική Στρατιά της Ανατολής», στις 15 

Σεπτεμβρίου 1918 επιτέθηκε κατά των βουλγαρικών στρατευμάτων στη μάχη του 

ποταμού Αξιού. Ύστερα από μάχες που διήρκεσαν περίπου 2 εβδομάδες οι 

βουλγαρικές δυνάμεις κατέρρευσαν. Αυτή ήταν  και η τελευταία μάχη που δόθηκε επί 

των βαλκανικών εδαφών. Δύο μήνες αργότερα, τον Νοέμβριο του 1918 υπογράφηκε  

η ανακωχή ανάμεσα στις αντίπαλες δυνάμεις. 

 

2.5. Η Βουλγαρία στο πλευρό των Κεντρικών Δυνάμεων  

 

Ύστερα από την λήξη του Α΄ Βαλκανικού Πολέμου και την υπογραφή της 

Συνθήκης του Λονδίνου, η οποία απέτυχε να δώσει σαφείς προσδιορισμούς ως προς 

τη διαίρεση των πρώην οθωμανικών εδαφών μεταξύ των νικητών, είχε ως 

αποτέλεσμα  τη διάλυση της Βαλκανικής Συμμαχίας. Η νέα κυβέρνηση δεν ήταν 

διατεθειμένη να συμβιβαστεί με βουλγαρικές διεκδικήσεις στη Μακεδονία.  Τον 

Ιούνιο του 1913 η νέα βουλγαρική κυβέρνηση, μετά από την πίεση του Γενικού 

Επιτελείου Στρατού, έπρεπε να αποφασίσει εάν θα προέβαινε είτε σε επίθεση είτε σε 

αποστράτευση των σωμάτων εντός 10 ημερών. Μετά την σύναψη συμμαχίας 

ανάμεσα σε Ελλάδα- Σερβία (Μάιος 1913), που προκάλεσε την ανησυχία του 

βουλγαρικού στρατού, η Βουλγαρία διέταξε δύο Σώματα του στρατού να επιτεθούν 

και να εδραιώσουν τις θέσεις τους στη Μακεδονία.
103

  Ελλάδα και Σερβία κήρυξαν 

αμέσως τον πόλεμο στη Βουλγαρία.
104

   

Αντιλαμβανόμενη την ευκαιρία να αποκτήσει τη νότια Δοβρουτσά, η Ρουμανία 

εισέβαλε  στη Βουλγαρία. Η ρουμανικός στρατός δεν συναντήσει σχεδόν καμία 

αντίσταση και σύντομα ακολούθησε και  η Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία 

αποκατέστησε τον έλεγχό της στην Ανατολική Θράκη
105

. Η έκρηξη του Β΄ 

Βαλκανικού Πολέμου έφερε την Βουλγαρία αντιμέτωπη με όλα σχεδόν τα βαλκανικά 

κράτη, η ήττα απέναντι σε όλα τα μέτωπα ήταν δεδομένη. Η  συνθηκολόγηση που 

ακολούθησε έφερε την Βουλγαρία στο σημείο χάσει όλα όσα είχε κερδίσει στον Α΄ 

Βαλκανικό Πόλεμο. Η Βουλγαρία υπέγραψε ξεχωριστή συνθήκη με την Οθωμανική 

Αυτοκρατορία στην Κωνσταντινούπολη κατά την διάρκεια της οποίας η κυβέρνηση 

Ράντοσλαβοφ προσπάθησε για πρώτη φορά να αποκαταστήσει τις μεταξύ τους 

σχέσεις, προτείνοντας μια συμμαχία που θα στρεφόταν κατά της Σερβίας και της 

Ελλάδας, χωρίς ωστόσο να επιτευχθεί κάτι τέτοιο την δεδομένη στιγμή.
106

 

Εξερχόμενη από τον πόλεμο η Βουλγαρία πέρα από την ηθική ταπείνωση είχε 

να αντιμετωπίσει και το οικονομικό κόστος ενός πολέμου. Η κυβέρνηση κατέφυγε 

στο εξωτερικό προς αναζήτηση δανείου για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες που 

άφησε πίσω ο πόλεμος. Αρχικά στράφηκε προς τη Γαλλία, η οποία κατείχε ένα 

σημαντικό μέρος του δημόσιου χρέους της Βουλγαρίας και από την οποία η 

Βουλγαρία είχε συνάψει δάνεια και  πριν από τους βαλκανικούς πολέμους. Κατόπιν 

πιέσεων από τη Ρωσία, η Γαλλία αρνήθηκε να παραχωρήσει επιπλέον δάνεια στη 

Βουλγαρία, την ίδια στιγμή, που δανειοδοτούσε τις αντιπάλους της στο Β΄ Βαλκανικό 

Πόλεμο, Σερβία, Ελλάδα, Ρουμανία και Οθωμανική Αυτοκρατορία.
107

 Στη συνέχεια ο 
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υπουργός Οικονομικών της Βουλγαρίας κατάφερε να εξασφαλίσει βραχυπρόθεσμο 

δάνειο από τις αυστριακές τράπεζες, 30 εκατομμυρίων φράγκων αλλά το ποσό δεν 

επαρκούσε.
108

 Το καλοκαίρι του 1914 η βουλγαρική κυβέρνηση προχώρησε στην 

σύναψη δανείου ύψους  500 εκατομμυρίων χρυσών λέβα με γερμανικές τράπεζες υπό 

σκληρές συνθήκες (κατασκευή λιμανιού στο Πόρτο Λάγος και σιδηροδρομικής 

γραμμής που οδηγούσε σε αυτό από γερμανική εταιρεία, καθώς και εκμετάλλευση 

των κρατικών ορυχείων κ.ά.).
109

  Η συμφωνία αυτή αποτέλεσε την ουσιαστική 

απομάκρυνση της Βουλγαρίας από τις Δυνάμεις της Αντάντ, καθώς με αυτό τον 

τρόπο εξώθησαν την Βουλγαρία να συνταχθεί με το μέρος των Κεντρικών 

Αυτοκρατοριών την πιο κρίσιμη στιγμή.  

Με το ξέσπασμα του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, τόσο ο Τσάρος, όσο και ο 

πρωθυπουργός της χώρας αποφάσισαν από κοινού ότι η Βουλγαρία θα  τηρούσε 

αυστηρή ουδετερότητα απέναντι στα αντιμαχόμενα κράτη.
110

 Εξάλλου ο 

πρωθυπουργός Ραντοσλάβοφ διαπίστωσε ότι η έλλειψη σωστής διπλωματικής 

προετοιμασίας και στήριξης από τις Μεγάλες Δυνάμεις ήταν οι σημαντικότεροι 

παράγοντες για την ήττα του 1913 και αυτή την φορά δεν σκόπευε να επαναλάβει τα 

ίδια λάθη. Κήρυξε στη χώρα στρατιωτικό νόμο και ξεκίνησε την αναδιοργάνωση του 

στρατού.  

Η βουλγαρική ουδετερότητα  βρήκε θετική ανταπόκριση από τις Δυνάμεις της 

Αντάντ αλλά και από τις Κεντρικές Αυτοκρατορίες, καθώς προμήνυε την 

ουδετερότητα, Ρουμανίας, Ιταλίας και ενδεχομένως και της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας. Εκείνο όμως που δεν ήξερε κανένας από τους δύο αντιμαχόμενους 

συνασπισμούς ήταν η μυστική συμφωνία που υπέγραψε η Βουλγαρία με την 

Οθωμανική Αυτοκρατορία λίγο μετά το ξέσπασμα του πολέμου στις 6 Αυγούστου 

1914.
111

  Πρόκειται για μια αμυντική συμφωνία, η οποία ίσχυε σε περίπτωση όπου 

μια από τις δύο πλευρές δεχόταν επίθεση από άλλη βαλκανική χώρα, ενώ 

συμφώνησαν να μην επιτεθούν σε άλλη βαλκανική χώρα χωρίς να ενημερώσουν 

πρώτα η μια την άλλη. Η συμφωνία παρέμεινε μυστική, ακόμα και μετά την είσοδο 

της Οθωμανικής αυτοκρατορίας στον πόλεμο στο πλευρό των Κεντρικών 

Δυνάμεων.
112

  

Μέχρι το τέλος της πρώτης χρονιάς του πολέμου, η  Βουλγαρία 

παρακολουθούσε τις εξελίξεις στα στρατιωτικά μέτωπα και διατηρούσε μια στάση 

αναμονής ενώ παράλληλα αξιολογούσε την δυναμική των αντιμαχόμενων με βάση τα 

αποτελέσματα στις πολεμικές επιχειρήσεις ώστε να δει ποιος από τους δύο 

συνασπισμούς μπορούσε να ικανοποιήσει τις εθνικές της φιλοδοξίες. Το  1915  κατά 

την διάρκεια της εκστρατείας στην Καλλίπολη, οι Δυνάμεις της Αντάντ και πιο 

συγκεκριμένα η Μεγάλη Βρετανία προσεγγίζει την Βουλγαρία για να την  

προσεταιριστεί και να πολεμήσει στο πλευρό τους  προσφέροντας της εδάφη στην 

Μακεδονία, για τα οποία Ελλάδα και ιδιαίτερα Σερβία δεν είχαν συναινέσει και αυτό 

δημιουργούσε αμφιβολίες στη Σόφια ως προς τις προθέσεις της Αντάντ.
113

 Αντίθετα 
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οι Κεντρικές Αυτοκρατορίες επωφελούμενες από τα δάνεια που είχαν υπογραφεί με 

την Βουλγαρία το 1914 αλλά και χωρίς να δεσμεύονται από άλλες συμμάχους ήταν 

σε θέση να της προσφέρουν τα εδάφη που ζητούσε.
114

 

 Στις 6 Σεπτεμβρίου 1915 η Βουλγαρία υπογράφει στρατιωτικό σύμφωνο με 

την Γερμανία και την Αυστροουγγαρία, με το οποίο δεσμεύονται για συντριβή της 

Σερβίας. Λίγες μέρες αργότερα η Βουλγαρία κήρυξε γενική επιστράτευση (22/9)
115

. 

 Επίσημα η Βουλγαρία εισήλθε στον πόλεμο στις 14 Οκτωβρίου 1915 κηρύσσοντας 

τον πόλεμο κατά της Σερβίας.
116

  

Η συνδυασμένη επίθεση που εξαπέλυσαν οι γερμανικές, αυστροουγγρικές και 

βουλγαρικές δυνάμεις εναντίον της Σερβίας κατάφεραν να την περικυκλώσουν και να 

την εξωθήσουν σε διαφυγή. Μέχρι τις 5 Νοεμβρίου ο Πρώτος Βουλγαρικός Στρατός 

κατέλαβε την Νις, ενώ στη συνέχεια νίκησαν τους Σέρβους στο Κοσσυφοπέδιο. Στο 

τέλος του 1915  ότι είχε απομείνει από το σερβικό στρατό  υποχώρησε στα 

νοτιοδυτικά κατά μήκος των αλβανικών βουνών προς την Αδριατική Θάλασσα. 

Παράλληλα στη Θεσσαλονίκη είχαν καταφτάσει αγγλογαλλικά στρατεύματα για να 

προστρέξουν σε βοήθεια προς την Σερβία. Τα συμμαχικά στρατεύματα προσπάθησαν 

να βοηθήσουν τα σερβικά, ώστε να υποχωρήσουν προς τη Θεσσαλονίκη, όμως η 2η 

βουλγαρική στρατιά που είχε καταλάβει το Βέλες και το Κουμάνοβο  σταμάτησε τα 

αγγλογαλλικά στρατεύματα στην κοιλάδα του Αξιού  ποταμού και τα ανάγκασε να 

επιστρέψουν πίσω στα ελληνικά σύνορα.
117

  Την ίδια στιγμή ο αρχιστράτηγος  του 

βουλγαρικού στρατού,  Ζέκοβ (Nikola Zhekov) επεδίωκε μια επίθεση   εναντίον των 

αποδιοργανωμένων στρατευμάτων της Αντάντ που επέστρεφαν  προς τη 

Θεσσαλονίκη, όμως ο Γερμανός στρατάρχης Μάκενσεν τους σταμάτησε στα σύνορα 

με  την Ελλάδα, σεβόμενοι την ουδετερότητα της χώρας αλλά και επειδή  

προσδοκούσαν την συμμετοχή της Ελλάδας στον πόλεμο με το πλευρό των 

Κεντρικών Δυνάμεων.
118

 

Την επόμενη χρονιά (1916) τα βουλγαρικά στρατεύματα παρέμεναν σε 

κατάσταση παθητικής άμυνας, κατόπιν εντολής του γερμανού στρατάρχη, καθώς 

ανέμεναν τις πολιτικές εξελίξεις και τον προσανατολισμό που θα ακλουθούσε η 

Ελλάδα. Η βουλγαρική αυτή στάση επέτρεψε στα στρατεύματα της Αντάντ να 

δημιουργήσουν αμυντικές οχυρωματικές θέσεις, ενώ η δύναμη της αυξανόταν με την 

προσθήκη στρατευμάτων.  

Την άνοιξη του 1916 οι δυνάμεις της Αντάντ εξαπέλυσαν μια αιφνίδια 

επίθεση κατά των βουλγαρικών στρατευμάτων στην περιοχή του Στρυμόνα με σκοπό 

να δημιουργήσουν αντιπερισπασμό, ώστε να απασχολήσουν τα βουλγαρικά 

στρατεύματα στο νότο και να διευκολύνουν την είσοδο της Ρουμανίας στον πόλεμο. 

Η κίνηση  αυτή των αγγλογάλλων είχε ως αποτέλεσμα   γερμανικά και βουλγαρικά 

στρατεύματα να περάσουν τα σύνορα στην κοιλάδα του Στρυμόνα και κατόπιν 

συνεννοήσεως με την ελληνική κυβέρνηση να τους παραδώσουν το οχυρό του 

Ρούπελ και όλη η γύρω περιοχή , όπως επίσης και οι ελληνικές στρατιωτικές 

δυνάμεις (Δ’ Σώμα Στρατού).  

Με την είσοδο της Ρουμανίας στον πόλεμο το καλοκαίρι του 1916, ο 

γερμανός στρατάρχης Μάκενσεν διέταξε την 3η Βουλγαρική Στρατιά (η οποία ήταν 
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ενισχυμένη με γερμανικά και οθωμανικά στρατεύματα) να εισβάλλει στα νότια 

σύνορα της χώρας. Μέσα στους επόμενους  μήνες  η βουλγαρική στρατιά κατάφερε 

να επικρατήσει των ρουμανικών δυνάμεων, να καταλάβει τη Δοβρουτσά  να 

προωθηθεί στην πρωτεύουσα της χώρας, Βουκουρέστι και να θέσει τη Ρουμανία 

εκτός πολέμου. Παράλληλη οι βουλγαρικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε δύο μέτωπα 

απέναντι στο συμμαχικό στρατό στη Μακεδονία. Στα ανατολικά κατέλαβαν με 

ευκολία την περιοχή ανατολικά του ποταμού Στρυμόνα δεν συνέβη όμως το ίδιο και 

στα δυτικά. Οι συμμαχικές δυνάμεις απέκρουσαν τις βουλγαρικές επιθέσεις και 

πέρασαν στην αντεπίθεση. Στη μάχη του Καϊμακτσαλάν ύστερα από σφοδρές 

συγκρούσεις και με πάρα πολλά θύματα οι συμμαχικές κατάφεραν να καταλάβουν 

την κορυφή του βουνού (Προφήτη Ηλία) και να αναγκάσουν τις Κεντρικές Δυνάμεις 

να τους παραχωρήσουν το Μοναστήρι.
119

 

Ωστόσο, ύστερα από αρκετούς μήνες πολεμικής ανάπαυλας και στρατιωτικής 

ανασυγκρότησης οι συμμαχικές δυνάμεις επιτίθενται κατά των βουλγαρικών θέσεων, 

την άνοιξη του 1918. Η μάχη του Σκρα αιφνιδίασε τα βουλγαρικά στρατεύματα και 

παρά την αποφαστική αντίδραση δεν κατάφεραν να κατάφεραν να αποκρούσουν την 

επίθεση των συμμαχικών δυνάμεων με αποτέλεσμα την κατάληψη της περιοχής.
120

 

Το φθινόπωρο του 1918 ξεκίνησε η συντονισμένη επίθεση των συμμαχικών 

δυνάμεων κατά των βουλγαρικών θέσεων στο Ντόμπρο Πόλε. Παρά το γεγονός ότι 

τα βουλγαρικά στρατεύματα υστερούσαν αριθμητικά έναντι των αντιπάλων 

προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να τους αποκρούσουν, αυτό δεν κατέστει δυνατό και 

τα συμμαχικά στρατεύματα, παρά τις σοβαρές απώλειες που υπέστησαν κατάφεραν 

να προωθηθούν. Ο βουλγαρικός στρατός μέσα σε λίγες μέρες κατέρρευσε. Η 

βουλγαρική διοίκησε διέταξε υποχώρηση.
121

 

Με την υποχώρηση των βουλγαρικών στρατευμάτων, βουλγαρική 

αντιπροσωπεία μετέβη στη Θεσσαλονίκη με σκοπό να υπογράψει ανακωχή με τις 

δυνάμεις της Αντάντ, αποδεχόμενη όλους τους όρους που ετέθησαν.
122

 Με αυτό τον 

τρόπο το Μακεδονικό Μέτωπο συνέβαλε αποφασιστικά στη λήξη του πολέμου καθώς 

στη συνέχεια μια προς μια οι Κεντρικές Δυνάμεις εγκατέλειπαν τις προσπάθειες 

ώσπου στις 11 Νοεμβρίου 1918 έληξε και επίσημα ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος με την 

ανακωχή της Γερμανίας.    
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Κεφάλαιο 3
ο 

Η Ιστορία της Θεσσαλονίκης από την ίδρυσή της μέχρι την έλευση των 

συμμαχικών στρατευμάτων 

 

 

3.1. Η ίδρυση της Θεσσαλονίκης 

Η πόλη της Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 315 π. Χ. από τον Κάσσανδρο, έναν 

από του Επιγόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το όνομα της οφείλεται στη σύζυγο 

του και ετεροθαλή αδελφή του Αλέξανδρου, τη Θεσσαλονίκη.
123

 Η επιλογή της θέσης 

μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί, καθώς η χωροταξία της στις εκβολές του 

Θερμαϊκού κόλπου διευκόλυνε τις θαλάσσιες και τις χερσαίες μετακινήσεις προς όλες 

τις κατευθύνσεις καθιστώντας την ιδιαίτερης στρατηγικής σημασίας. Κατά την 

Ελληνιστική Περίοδο, η Θεσσαλονίκη ήταν μία νεόδμητη πόλη σχεδιασμένη 

σύμφωνα με το ιπποδάμειο πολεοδομικό σύστημα,
124

 βάση του οποίου χαράζονται 

οριζόντιοι και κάθετοι ευθείς δρόμοι διαμορφώνοντας αντίστοιχα οικοδομικά 

τετράγωνα. Ήταν περιμετρικά τειχισμένη. Νότια, σε ευρεία έκταση αναπτυσσόταν ο 

λιμένας. Οι συνθήκες αυτές διαμόρφωσαν άριστες προοπτικές ανάπτυξης για τη 

Θεσσαλονίκη σε βάθος χρόνου. 

 

3.2. Η Θεσσαλονίκη των τριών αυτοκρατοριών - Η ρωμαϊκή πόλη 

 

Η Ελληνιστική Εποχή ολοκληρώθηκε για την Μακεδονία με τη μάχη της 

Πύδνας (168 π.Χ.). Τα στρατεύματα του τελευταίου Μακεδόνα βασιλιά Περσέα 

ηττήθηκαν από τις ρωμαϊκές λεγεώνες του ύπατου Αιμίλιου Παύλου και η 

Θεσσαλονίκη όπως και η Μακεδονία αποτέλεσε τμήμα του Ρωμαϊκού Κράτους. Κατά 

την διάρκεια της Ρωμαϊκής Εποχής, η Θεσσαλονίκη μετατράπηκε αρχικά σε 

διοικητική περιφέρεια και μετά το 148 π. Χ. σε έδρα της επαρχίας της Μακεδονίας. Η 

πόλη ανακηρύχθηκε σε civitas libera (ελεύθερη πόλη) και απαλλάχτηκε από την 

                                                           

123  N.G.L Hammond, Το Μακεδονικό Κράτος γένεση, θεσμοί και ιστορία, μετάφραση Διονύσης 

Γκούσκος,  Παπαζήσης, Αθήνα, 1999, 301.  

124 Βιτρούβιου, Περί Αρχιτεκτονικής, Βιβλία I-V, Μετάφραση Λέφας, Αθήνα, Πλέθρον, 2000. 
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πληρωμή φόρου στους Ρωμαίους για την στάση που κράτησαν οι κάτοικοι στην μάχη 

των Φιλίππων 42 π. Χ.
125

 

 

Με την κατασκευή της Εγνατίας Οδού τον 2ο αι. π.Χ. η Θεσσαλονίκη 

εξελίχθηκε σε σημαντικό σταθμό και μοναδικό λιμένα στον άξονα μεταξύ 

Απολλωνίας και Έβρου.
126

 Ο πληθυσμός της πόλης αυξήθηκε με την συνεχή 

προσέλευση πληθυσμών από διάφορα μέρη του ρωμαϊκού κράτους αποκτώντας έναν 

κοσμοπολίτικο χαρακτήρα που τη συνόδευσε μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα. Αυτή 

την περίοδο, η πνευματική ζωή βρισκόταν σε άνθηση καθώς αποτελούσε πόλο έλξης 

ρητόρων, συγγραφέων και σοφιστών.  Τo 50 π.Χ., την επισκέφθηκε ο Απόστολος 

Παύλος για να κηρύξει την χριστιανική πίστη.
127

 Οι προς Θεσσαλονικείς Επιστολές, 

που συνέγραψε για τους κατοίκους της πόλης, θεωρούνται τα παλαιότερα σωζόμενα 

κείμενα της Καινής Διαθήκης.
128

 

Στα μέσα του 3ου αιώνα μ.Χ. οι βαρβαρικές απειλές σε ολόκληρη τη 

Βαλκανική χερσόνησο ενίσχυσαν τη στρατηγική θέση της Θεσσαλονίκης. Την ίδια 

περίοδο πραγματοποιήθηκαν οχυρωματικά έργα για την ενίσχυση των τειχών, τα 

οποία συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχημένη απόκρουση των Γότθων κατά τις 

δύο πολιορκίες του 254 μ.Χ. και του 268 μ.Χ.
129

 Αργότερα, το 293 μ.Χ., ο 

αυτοκράτορας Διοκλητιανός εισήγαγε το σύστημα της Τετραρχίας διορίζοντας 

καίσαρα του ανατολικού τμήματος το Γαλέριο, ο οποίος μετά την νίκη του κατά των 

Περσών (297 μ.Χ.) όρισε τη Θεσσαλονίκη ως την διοικητική πρωτεύουσα του 

ανατολικού τμήματος της αυτοκρατορίας.
130

 Στο διάστημα αυτό ανεγέρθηκαν 

σημαντικά αρχιτεκτονικά οικοδομήματα που αποτύπωναν τη μνημειακή 

μεγαλοπρέπεια της εποχής. Η Αψίδα του Γαλερίου και η Ροτόντα είναι δύο μνημεία 

δηλωτικά του μεγέθους και του ρόλου της ρωμαϊκής Θεσσαλονίκης. 

Η ρωμαϊκή φάση της πόλης ολοκληρώθηκε με την τελική μάχη του 

Κωνσταντίνου Α΄ εναντίον του Λικίνιου για την απόλυτη κυριαρχία της 

                                                           

125Παντελής Νίγδελης «Από τον Κάσσανδρο στον Γαλέριο: Σχεδίασμα ιστορίας της αρχαίας 

Θεσσαλονίκης», Θεσσαλονικέων Πόλις 1, 1997,  24. 
126 Richard J. A Talbert, Barrington atlas of the Greek and Roman world: Map-by-map Directory, 

Princeton University Press, 2000, 749. 
127 Νίγδελης, 27. 
128 Raymond E.Brown, An Introduction to the New Testament, Anchor Bible, 1997, 456-466. 

129I. K Σβέρκος., «Η Θεσσαλονίκη υπό την κυριαρχία των Ρωμαίων», Θεσσαλονικέων πόλις, 4 

2001, 101. 
130 Αλκμήνη Σταυρίδου- Ζαφράκα,  Η Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, Καθημερινή, 1997, 1 
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αυτοκρατορίας. Ο Κωνσταντίνος Α΄ εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη όπου ενίσχυσε 

τα τείχη της πόλης, δημιούργησε στόλο και κατασκεύασε ένα μεγάλο τεχνητό λιμάνι 

καθιστώντας την πόλη το στρατηγικό του ορμητήριο κατά την περίοδο της μάχης της 

Χρυσούπολης (324 μ.Χ.) και την επικράτησή του απέναντι στον αντίπαλο του 

Λικίνιο. 

 

 

3.3. Η Θεσσαλονίκη των τριών αυτοκρατοριών-Η Συμβασιλεύουσα του 

Βυζαντίου 

Ο Κωνσταντίνος Α΄ μετά την νίκη του κατά του Λικινίου, ορίστηκε ως 

μονοκράτορας της αυτοκρατορίας και αποφάσισε για στρατηγικούς λόγους να 

μεταφέρει την πρωτεύουσα από τη Ρώμη στο ανατολικό τμήμα. Στην περιοχή της 

αρχαίας πόλης του Βυζαντίου ίδρυσε τη νέα πρωτεύουσα και το 330 μ.Χ. τελέστηκαν 

με λαμπρότητα τα εγκαίνια της πόλης που πήρε το όνομα της από τον αυτοκράτορα 

και ονομάσθηκε Κωνσταντινούπολη. Ο ρόλος της Θεσσαλονίκης στη νέα εποχή που 

ξεκίνησε με την βασιλεία του Κωνσταντίνου ήταν ιδιαίτερα σημαντικός. Η 

Θεσσαλονίκη θεωρήθηκε ως «πρώτη μετά την πρώτη» και «η μετά την μεγάλην παρά 

τοις Ρωμαίοις, πρώτη πόλις».
131

 Κατά την διάρκεια του 4ου αι. μ.Χ. συντελέστηκε 

στην Θεσσαλονίκη μια σημαντική μετάβαση που μετασχημάτισε την πόλη. Η 

θρησκευτική μεταβολή από την ειδωλολατρία στον χριστιανισμό οφείλεται εν 

πολλοίς στο χριστιανό αξιωματικό Δημήτριο που μαρτύρησε εκεί στα χρόνια του 

Γαλερίου. Οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης ταυτίστηκαν μαζί του. Στη θέση όπου 

μαρτύρησε οικοδομήθηκε ναός, ο οποίος εξελίχθηκε σε τόπο λατρείας και 

προσκυνήματος για τους κατοίκους και τους ξένους συμβάλλοντας στη διαμόρφωση 

του οικουμενικού χαρακτήρα της.
132

 

Η Θεσσαλονίκη πέρα από πολιτικό, στρατιωτικό και οικονομικό προπύργιο 

της αυτοκρατορίας, υπήρξε μια πνευματική πόλη. Από εδώ προέρχονται τα αδέρφια 

Κωνσταντίνος (Κύριλλος) και Μεθόδιος που έδρασαν ως ιεραπόστολοι στη Μοραβία 

ύστερα από πρόσκληση του βασιλιά Ραστισλάβου και εισήγαγαν το σλαβικό 
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αλφάβητο στο οποίο μεταφράστηκαν τα σημαντικά βιβλία της εποχής, όπως η 

Βίβλος.
133

 

Στα χρόνια που ακολούθησαν η Θεσσαλονίκη αντιμετώπισε τον κίνδυνο των 

βαρβαρικών επιδρομών από διάφορα φύλλα που έπλητταν τις επαρχίες επιδιώκοντας 

σε περιπτώσεις, τη διάσπαση της αυτοκρατορίας, όπως αυτές των Γότθων, των 

Αβαροσλάβων και των Σλάβων. Αποδείχθηκαν όμως μη επιτυχείς. Το λιμάνι της 

Θεσσαλονίκης σε όλη την διάρκεια των βαρβαρικών επιδρομών συνέχισε 

ακατάπαυστα την λειτουργία του και διαδραμάτισε ρόλο ζωτικής σημασίας για την 

ύπαρξη και λειτουργία της πόλης. Στο λιμάνι, έφταναν συνεχώς καράβια με 

εμπορεύματα που προμήθευαν τις αγορές των Βαλκανίων και της Ανατολής. Την 

αγορά, πλημμύριζε αμέτρητο πλήθος κατοίκων και ξένων για να ανταλλάξουν τα 

εισαγόμενα στο λιμάνι είδη. Παρά τα οχυρωματικά έργα, η Θεσσαλονίκη δεν γλίτωσε 

από την επιδρομή των Σαρακηνών κουρσάρων, το 904 μ.Χ., που επί δέκα ημέρες τη 

λεηλατούσαν. Μεγάλο τμήμα του πληθυσμού αιχμαλωτίστηκε και οδηγήθηκε στα 

σκλαβοπάζαρα της Ανατολής. Η πόλη όμως, παρά την καταστροφή, ανέκαμψε. 

Την περίοδο της Μακεδονικής Δυναστείας η Θεσσαλονίκη έφτασε στην ακμή 

της, καθώς αποτέλεσε έδρα των αυτοκρατόρων στις επιχειρήσεις κατά των 

Βουλγάρων. Με τις νίκες του βυζαντινού στρατού εναντίον των Βουλγάρων 

αποφεύχθηκε η εχθρική απειλή μέχρι το 1041 μ.Χ. όπου η πόλη πολιορκείται από τον 

ανιψιό του Βούλγαρου βασιλιά Συμεών, Αλουσιάνο. Με την έξοδο των κατοίκων, η 

Θεσσαλονίκη σώθηκε από την κατάκτηση.
134

 

Στα τέλη του 12ου αιώνα η βυζαντινή αυτοκρατορία περιήλθε σε μια φάση 

έκδηλης παρακμής. Οι συνεχείς εχθρικές επιδρομές σε συνδυασμό με την πολιτική 

δυναστική αστάθεια έδωσαν πρόσφορο έδαφος για την κατάληψη της αυτοκρατορίας. 

Η Θεσσαλονίκη παρά την οικονομική ανάπτυξη δεν μπόρεσε να αποφύγει πλέον τις 

εχθρικές επιδρομές. Πρώτα από τους Νορμανδούς (1185 μ.Χ.), όταν η πόλη για τρεις 

μήνες γνώρισε πρωτόγνωρες θηριωδίες (σφαγές, βιασμούς, λεηλασίες, 

βανδαλισμούς) και στη συνέχεια στα πλαίσια της Δ΄ Σταυροφορίας (1204) από τους 

Φράγκους οι οποίοι για είκοσι χρόνια μετέτρεψαν τη Θεσσαλονίκη σε πρωτεύουσα 

του Λομβαρδικού Βασιλείου. Το 1224 η κυριαρχία πέρασε στον ηγεμόνα της 

Ηπείρου, Θεόδωρο Δούκα που την όρισε βασιλεύουσα της αυτοκρατορίας.  
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Τους επόμενους δύο αιώνες η αυτοκρατορία παρήκμαζε διαρκώς λόγω των 

βίαιων ανατροπών αυτοκρατόρων και των αποσχιστικών κινημάτων. Οι δυναστικές 

και εμφύλιες διαμάχες προλείαναν το έδαφος για την οριστική πτώση και διάλυση.
135

 

Την ευκαιρία αυτή εκμεταλλεύτηκαν οι Οθωμανοί Τούρκοι οι οποίοι και επιτέθηκαν 

κατά των Βυζαντινών. Η Θεσσαλονίκη ύστερα από πολιορκία τεσσάρων ετών από 

τον οθωμανικό στρατό κατέστη φόρου υποτελής στο σουλτάνο (1387).
136

 Μερικά 

χρόνια αργότερα, το 1391 η πόλη καταλήφθηκε για πρώτη φορά από τους 

Οθωμανούς Τούρκους και της επιβλήθηκε ο νεοεισαχθείς θεσμός του 

παιδομαζώματος. Στις αρχές του 15ου αι. η Θεσσαλονίκη μετά την ήττα των 

Οθωμανών από τους Μογγόλους περιήλθε πάλι στα χέρια των Βυζαντινών που τη 

διοίκησαν μέχρι το 1423, οπότε την παρέδωσαν στους Βενετούς. Στις 29 Μαρτίου 

1430 η Θεσσαλονίκη έπεσε για δεύτερη φορά στα χέρια των Οθωμανών. Η πόλη 

λεηλατήθηκε και ο πληθυσμός αποδεκατίστηκε. Η κατοχή αυτή την φορά ήταν 

οριστική και διήρκησε σχεδόν πέντε αιώνες. 

 

3.4. Η Θεσσαλονίκη των τριών αυτοκρατοριών –Σελανίκ 

 

3.4.1. Η Θεσσαλονίκη από την άλωση του 1430 μέχρι το 18
ο
 αιώνα 

 

Μετά την κατάκτηση της Θεσσαλονίκης από τους Οθωμανούς, η Αχειροποίητος ήταν 

η πρώτη εκκλησία της πόλης που μετατράπηκε σε τζαμί.
137

 Ο σουλτάνος Μουράτ Β’ 

τέλεσε ευχαριστία στο εσωτερικό του ναού για τη νίκη του.
138

 Στον όγδοο από 

ανατολικά κίονα της βόρειας κιονοστοιχίας χαράχθηκε η επιγραφή: «Ο σουλτάνος 

Μουράτ πήρε τη Θεσσαλονίκη. 883».
139

 Μετά την άλωση του 1430 η πόλη ήταν 

ερειπωμένη και ο πληθυσμός της δεν ξεπερνούσε τις 7.000 κατοίκους. Για το λόγο 

αυτό ο Σουλτάνος διέταξε να μετακινηθούν μουσουλμανικοί πληθυσμοί-γιουρούκοι 

από τη νεοϊδρυθείσα πόλη των Γιαννιτσών (Γενιτζέ Βαρδάρ) στη Θεσσαλονίκη 

σηματοδοτώντας παράλληλα το σταδιακό μετασχηματισμό σε μουσουλμανική 

                                                           

135 Σταυρίδου-Ζαφράκα , 6-8. 

136  Βασίλης Δημητριάδης, Τοπογραφία της Θεσσαλονίκης κατά την εποχή της Τουρκοκρατίας 1439-
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Μπαρμπουνάκης, 2018, 236-237.  



51 
 

πόλη.
140

 Σύμφωνα με τις ισλαμικές αρχές έπρεπε να δημιουργηθούν τόποι προσευχής 

για τους κατοίκους. Έτσι ξεκίνησε η μετατροπή των εκκλησιών σε μουσουλμανικά 

τεμένη. Αρχικά, λόγω του περιορισμένου αριθμού των μουσουλμάνων και εν γένει 

κατοίκων, η μετατροπή ακολουθούσε αργούς ρυθμούς. Πολλές εκκλησίες παρέμειναν 

ως είχαν, χωρίς αλλαγή χρήσης. Με το πέρασμα όμως των χρόνων και την 

ενδυνάμωση του μουσουλμανικού στοιχείου, όλες οι βυζαντινές εκκλησίες, με 

εξαίρεση όσες υπάγονταν στο Άγιο Όρος, μετατράπηκαν σε τεμένη. Το 1590 έλαβε 

χώρα η τελευταία μετατροπή, αυτή του ναού των Αγγέλων (Ροτόντα).
141

 

Το 15ο αιώνα, στην Ευρώπη ξεσπούν διωγμοί κατά των εβραϊκών 

πληθυσμών. Αρχικά στην Κεντρική Ευρώπη (Ουγγαρία, Βαυαρία), 1470 από όπου 

Ασκεναζίμ Εβραίοι εκδιώκονται και καταφθάνουν στη Θεσσαλονίκη. Προς το τέλος 

του 15ου αιώνα χιλιάδες Σεφαραδίτες Εβραίοι της Ισπανίας με το Διάταγμα των 

βασιλέων Φερδινάνδου Β της Αραγονίας και Ισαβέλλας Α΄ της Καστίλης (1492) 

υποχρεούνται να εγκαταλείψουν τις πατρίδες τους
 
και εγκαθίστανται στην πόλη.

142
 

Επιπλέον, Εβραίοι έρχονται και από τη Σικελία, την Κάτω Ιταλία, την Πορτογαλία 

και την Προβηγκία.
143

 Η οθωμανική διοίκηση υποστήριξε την εγκατάσταση των 

εβραϊκών πληθυσμών από την Δυτική Ευρώπη αναλογιζόμενη τα οφέλη που θα 

προέκυπταν από την αύξηση του πληθυσμού και την ανάπτυξη της βιοτεχνικής και 

εμπορικής δραστηριότητας (φαρμακευτική, υφαντουργία, τυπογραφία κατασκευή 

όπλων κ.ά.).
144

 Με τον τρόπο αυτό ο μουσουλμανικός πληθυσμός της Θεσσαλονίκης 

θα μπορούσε ανεμπόδιστα να ασχοληθεί με τους θρησκευτικούς και διοικητικούς 

θεσμούς της πόλης. 

Η εγκατάσταση των εβραϊκών ομάδων επέφερε στις αρχές του 16ου αι. 

δημογραφικές αλλαγές και σημαντική αύξηση του πληθυσμού. Η απογραφή του 1519 

καταγράφει το σύνολο της Θεσσαλονίκης σε 29.220 κατοίκους εκ των οποίων οι 

15.715 ήταν Εβραίοι, 6.875 Μουσουλμάνοι και 6.635 Χριστιανοί. Όπως φαίνεται από 

την απογραφή, οι Εβραίοι αποτέλεσαν το κυρίαρχο πληθυσμιακό στοιχείο της πόλης 

που συνεχίστηκε καθόλη τη διάρκεια της οθωμανοκρατίας, μέχρι και την 

                                                           

140Μαρία  Καμπούρη, «Η Θεσσαλονίκη μετά την άλωση», Αρχαιολογία,  49. 
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144 Ρένα Μόλχο, «Η εβραϊκή παρουσία στη Θεσσαλονίκη», Παρατηρητής (25-26), 1994, 21-22. 
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απελευθέρωση της το 1912.
145

 Η Θεσσαλονίκη υπήρξε μια σημαντική εβραϊκή πόλη, 

«η Ιερουσαλήμ των Βαλκανίων» και «η Μητέρα του Ισραήλ».
146

 

Η Θεσσαλονίκη την περίοδο της βασιλείας του Σουλεϊμάν του 

Μεγαλοπρεπούς (1520-1566) γνώρισε μεγάλη πρόοδο και ανάπτυξη όπως και 

ολόκληρη η οθωμανική αυτοκρατορία. Στο διάστημα αυτό ανεγέρθηκαν διάφορα 

συγκροτήματα λουτρών, ισλαμικά μοναστήρια, και τεμένη. Το κτίριο όμως που 

δέσποζε ήταν ο Πύργος των Λεόντων (1535).
147

 Η αρχική χρήση ήταν ως φρούριο 

που ένωνε το ανατολικό με το νότιο, παραλιακό τείχος, ακολούθως ως φρουρά και 

αργότερα σε φυλακή. Λόγω της τελευταίας χρήσης έφερε την άτυπη ονομασία 

Πύργος του Αίματος. Εκεί οι γενίτσαροι υπέβαλαν τους φυλακισμένους σε 

βασανιστήρια πριν τους θανατώσουν, αιματοκυλώντας το κτίριο και δικαιολογώντας 

την ονομασία του.
148

 

Στους αιώνες που ακολούθησαν, η Θεσσαλονίκη ή Σελανίκ κατά την 

οθωμανική παραλλαγή του ονόματος, υπήρξε ένα σημαντικό διοικητικό, οικονομικό 

και θρησκευτικό κέντρο κατέχοντας παρόμοιο ρόλο με αυτόν που είχε στη Βυζαντινή 

Εποχή. Η σημαντική θέση επί του οδικού άξονα Σολ Κολ (Εγνατία Οδός κατά την 

Οθωμανική Περίοδο) και η άμεση πρόσβαση στην πρωτεύουσα και τις επαρχίες της 

Ρούμελης (Βαλκανική χερσόνησο) ενδυνάμωναν το ρόλο της και εξασφάλιζαν την 

επικοινωνία με τις σημαντικές πόλεις της αυτοκρατορίας και της Ευρώπης. 

 

3.4.2. Η Θεσσαλονίκη κατά την Επανάσταση του 1821 

 

Ο 18ος αιώνας βρίσκει την ελληνική αστική τάξη της Θεσσαλονίκης σε 

άνθιση και ιδρύονται τα πρώτα σχολεία και οι πρώτοι σύλλογοι. Η Ελληνική 

κοινότητα ενισχύεται ενώ παρατηρούνται τα πρώτα σημάδια εθνικής αφύπνισης. Οι 

μεγάλες αλλαγές ωστόσο πραγματοποιήθηκαν κατά τον 19ο αιώνα. Αρχίζει να 

δραστηριοποιείται πιο έντονα και ανοίγουν σχολεία ανώτερης μόρφωσης. 

Παράλληλα με την πνευματική άνοδο του ελληνικού στοιχείου, αρχίζουν να 

κυκλοφορούν οι πρώτες εφημερίδες και ξεκινά ο εξευρωπαϊσμός της Θεσσαλονίκης 

                                                           

145 Απόστολος Βακαλόπουλος, Ιστορία της Μακεδονίας 1354-1833, Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 1992, 99. 
146 Ρένα Μόχλο,  Πατρίδα της εβραϊκής διασποράς για 2.250 χρόνια, Νέα Σελίδα, 10-9-2017. 

147 Βασίλης Γούναρης, «Εντός του Λευκού Πύργου», Θεσσαλονικέων Πόλις, 1997, 100-105. 

148 Ανδρούδης, 178. 
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που αποτυπώνεται κυρίως από το 1873 με τη σταδιακή κατεδάφιση του θαλάσσιου 

τείχους και τη δημιουργία της προκυμαίας. 

Οι σποραδικές εξεγέρσεις στη Μακεδονία είχαν κυρίως κοινωνικά αιτήματα 

προερχόμενες από τους ελληνικούς πληθυσμούς και καταπνίγηκαν σχετικά εύκολα 

από τη διοίκηση. Ιδιαίτερη, όμως, σκληρότητα επέδειξαν οι Οθωμανοί με το 

ξέσπασμα της επανάστασης της Χαλκιδικής.
149

 Το Μάιο του 1821 οι οθωμανικές 

αρχές σφάγιασαν περίπου 3.000 Έλληνες στην περιοχή του Διοικητηρίου
150

 

σημαίνοντας την απαρχή μιας περιόδου τρομοκρατίας, που διήρκησε έως και το 

1823, χρονιά που κατεστάλησαν τα επαναστατικά κινήματα της Μακεδονίας. Κατά 

την Ελληνική Επανάσταση του 1821 η οθωμανική διοίκηση θανάτωσε πρόκριτους 

της ελληνικής κοινότητας που ήταν μέλη της Φιλικής Εταιρείας. Σφαγές επίσης 

έγιναν στην περιοχή της Ροτόντας και στην Πύλη Αξιού. Παρόμοιες σκηνές 

εκτυλίχθηκαν στο προαύλιο του μητροπολιτικού ναού του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, 

όπου είχαν καταφύγει 2.000 Έλληνες και τελικά πολλοί από αυτούς φονεύτηκαν από 

τον τουρκικό όχλο.
151

 Συνολικά οι Έλληνες της Θεσσαλονίκης, που έπεσαν θύματα 

από τις εκτελέσεις των Οθωμανών, υπολογίζονται σε 25.000 μόνο κατά το 1821, 

γεγονός που επέφερε ανεπανόρθωτο πλήγμα στην ελληνική κοινότητα της πόλης, η 

οποία κατάφερε να ανακάμψει τη δεκαετία του 1880.
152

 

Σημαντικές προσωπικότητες της Θεσσαλονίκης που πρωτοστάτησαν την 

περίοδο της ελληνικής επανάστασης ήταν ο Γρηγόριος Ζαλύκης, ο Μιλτιάδης 

Αγαθόνικος, ο Κωνσταντίνος Τάττης, ο Ιωάννης Γούτας Καυτατζόγλου, ο Ιωάννης 

Μιχαήλ, ο οποίος συμμετείχε στη Γ' Εθνοσυνέλευση Τροιζήνας, ο Ιωάννης Παπάφης, 

ο Ανδρόνικος Πάικος κ.ά. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Α' γραμματέας του 

Βουλευτικού της Α' Εθνοσυνέλευσης της Επιδαύρου ήταν ο Θεσσαλονικέας Ιωάννης 

Σκανδαλίδης, ένας από τους πληρεξούσιους της Μακεδονίας.
153

 

 

3.4.3. Ο Μακεδονικός Αγώνας 

 

                                                           

149 Απόστολος Βακαλόπουλος, Η Μακεδονία κατά την Ελληνική Επανάσταση του 1821, Μακεδονία: 

4000   χρόνια ελληνικής ιστορία και πολιτισμού, Εκδοτική Αθηνών, 1992, 438-442. 
150 Mazower, 175-176. Α. Παπάζογλου, «Η Θεσσαλονίκη κατά τον Μάιο του 1821», Μακεδονικα, 1, 

1940, 417-428. 
151 Mazower, 126-129. 

152 Απόστολος Βακαλόπουλος, Ιστορία της Μακεδονίας 1354-1833, Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 1992. 
153 Ιωάννης Βασδραβέλλης, «Η Μακεδονική Λεγεών κατά το 1821»,  Μακεδονικά, 1, 1940, 77-107. 
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Η λήξη του προτελευταίου  Ρωσοτουρκικού πολέμου (1828-1829) που 

 επέφερε την ηρεμία στα ευρωπαϊκά εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είχε ως 

επακόλουθο την  οικονομική ανάπτυξη των περιοχών. Μέσα σε αυτό το θετικό κλίμα 

λαμβάνουν χώρα και οι μεταρρυθμίσεις του Τανζιμάτ από το τέλος της δεκαετίας του 

1830(1839-1876). Η εμπορική δύναμη   της Θεσσαλονίκη ενισχύθηκε περαιτέρω 

κατά το διάστημα αυτό, ενώ παράλληλα ξεκίνησε η ανοικοδόμηση σημαντικών 

διοικητικών, εκπαιδευτικών και ιδιωτικών κτιρίων. Η βελτίωση των συνθηκών 

διαβίωσης στη Θεσσαλονίκη παρατηρείται στη σημαντική αύξηση του πληθυσμού 

της πόλης κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα, που από 50.000 το 1865, 

φτάνει τις 90.000 το 1880 και τις 120.000 το 1895.
154

 

  Κατά την διάρκεια των διπλωματικών διεργασιών που κατέληξαν στη 

Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου (1878), ρουμανικές εφημερίδες δημοσίευαν 

στατιστικές με ρουμανικούς πληθυσμούς στη Θεσσαλία, Ήπειρο και Μακεδονία 

προσπαθώντας να οικειοποιηθούν τους Βλάχους των περιοχών αυτών. Στα πλαίσια 

αυτά το ρουμανικό προξενείου στη Θεσσαλονίκη παρουσίασε μια στατιστική 

σύμφωνα με την οποία υπήρχε ρουμανικός πληθυσμός  20.000 ανθρώπων που ζούσε 

στη Θεσσαλονίκη. Έντονες  ήταν οι αντιδράσεις που ακολούθησαν ενώ οι Έλληνες 

Θεσσαλονικείς φοιτητές  προκάλεσαν επεισόδια έξω από το ρουμανικό προξενείο 

που κατέληξαν σε μεγαλειώδη βουβή παρέλαση (αρκετές χιλιάδες διαδηλωτών) με 

τερματισμό στο προξενείο της Ρουμανίας. Στη βουβή διαδήλωση συμμετείχαν και 

εκπρόσωποι της ισραηλιτικής κοινότητας της πόλης, με σκοπό να υποστηρίξουν την 

ελληνικότητα του χριστιανικού πληθυσμού της πόλης. Αποτέλεσμα όλων αυτών των 

αντιδράσεων ήταν να εκδώσει ο βαλής της Θεσσαλονίκης, επίσημη στατιστική που 

παρουσίαζε τον Ελληνικό πληθυσμό σε 25.000 και να αποπεμφθεί ο Ρουμάνος 

πρόξενος.
155

 

Το ρεύμα της εθνικιστικής ιδεολογίας, που ακολούθησε τη Γαλλική 

Επανάσταση και απλώθηκε σε όλη την Ευρώπη άρχισε, σταδιακά μέσα στον 19ο 

αιώνα, να διογκώνεται και να επιδρά στις βαλκανικές εθνικές ομάδες, που 

βρίσκονταν στην οθωμανική επικράτεια. Ένα πρώτο κρούσμα αυτών ήταν η σφαγή 

των Προξένων στη Θεσσαλονίκη, που συνέβη στις 6 Μαΐου του 1876.
156

 Το ελληνικό 

                                                           

154 Βακαλόπουλος, 345-346. 
155 Γεώργιος Μόδης, Αγώνες στη Μακεδονία, Θεσσαλονίκη: Μπαρμπουνάκης, 1975, 209-210. 

156 Ζωή Σέμπη, «Τα γεγονότα της σφαγής των προξένων της Θεσσαλονίκης (Μάιος 1876)», 

Βαλκανικά Σύμμεικτα , 2000,179-221. 
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στοιχείο συγκρούστηκε έντονα με το βουλγαρικό, που με τη δράση των 

κομιτατζήδων προσπάθησε τη μεταστροφή των ορθοδόξων πληθυσμών από την 

δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη Βουλγαρική Εξαρχική Εκκλησία με 

στόχο τον εκβουλγαρισμό τους.  Εκμεταλλευόμενοι τη δεινή θέση της Ελλάδας στα 

τέλη του 19ου αιώνα μετά την κήρυξη χρεοκοπίας της χώρας (1893), την επιβολή του 

Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου, αλλά και τις συνέπειες της ήττας στον  ατυχή 

Ελληνοτουρκικού πολέμου (1897) με  την καταβολή υψηλής πολεμικής αποζημίωσης 

στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, η Ελλάδα δεν μπορούσε ανταποκριθεί στις 

απαιτήσεις των καιρών και ιδιαίτερα στο θέμα της διεκδίκησης των ελληνικών 

εδαφών στο χώρο της Μακεδονίας. 

 

Τα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα το Βουλγαρικό κομιτάτο περνούσε στην ένοπλη 

δράση, με σώματα κομιτατζήδων να διέρχονται ολόκληρη τη μακεδονική ύπαιθρο και 

να τρομοκρατούν τους κατοίκους. Μέσα σε αυτό το κλίμα την άνοιξη του 1903 

ξέσπασαν στη Θεσσαλονίκη μια σειρά τρομοκρατικών επιθέσεων από μια ομάδα 

Βούλγαρων αναρχικών με το όνομα “Βαρκάρηδες”.
157

  Μετά τα Απριλιανά (όπως 

έμειναν γνωστά) στην πόλη επικράτησε ένταση με τις οθωμανικές αρχές να 

αντιδρούν βίαια ενώ με την παρέμβαση των Μεγάλων Δυνάμεων που έστειλαν 

πολεμικά πλοία στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης κήρυξαν στρατιωτικό νόμο στην πόλη 

με σκοπό να αποτρέψουν τις σφαγές του ελληνικού πληθυσμού από τους 

Οθωμανούς.
158

 Τα γεγονότα αυτά σε συνδυασμό με  την εξέγερση του Ίλιντεν 

ώθησαν την  ελληνική κυβέρνηση να αναλάβει  δράση για την απελευθέρωση της 

Μακεδονίας. Τον γενικό συντονισμό και εποπτεία για την οργάνωση των ανταρτικών 

σωμάτων είχε αναλάβει το Γενικό Προξενείο της Θεσσαλονίκης, με το Λάμπρος 

Κορομηλάς από τη θέση του Γενικού Προξένου. Εθελοντικά σώματα κατέφθαναν 

στη Μακεδονία από την ελεύθερη Ελλάδα με σκοπό να πολεμήσουν με τα 

βουλγαρικά και τουρκικά σώματα στην μακεδονική ύπαιθρο. Η σύγκρουση αυτή 

κορυφώθηκε το διάστημα 1904-1908. Ο Μακεδονικό Αγώνας ολοκληρώθηκε ύστερα 

από την παρέμβαση των Μεγάλων Δυνάμεων που πίεζαν για την διακοπή των 

εχθροπραξιών τις κυβερνήσεις Ελλάδας, Βουλγαρίας και Σερβίας. Η απόσυρση των 

αντάρτικων στρατιωτικών σωμάτων σήμαινε την τυπική ολοκλήρωση του 
                                                           

157,Γιάννης Μέγας, Οι βαρκάρηδες της Θεσσαλονίκης, Αθήνα: Τροχαλία, 1994, 35-45. 

158Ιωάννης Νοτάρης, «Τα γεγονότα της Θεσσαλονίκης τον Απρίλιο του 1903 με βάση έγγραφα του 

ιστορικού αρχείου του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών», Μακεδονικά 10, 1970, 35-91. 
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Μακεδονικού Αγώνα.
159

 Η αφύπνιση, η προστασία και η αποτροπή της 

“βουλγαροποίησης” των Ελλήνων της Μακεδονίας ήταν τα αποτελέσματα του 

Μακεδονικού Αγώνα, οι συνέπειες του οποίου πραγματοποιήθηκαν με τις νικηφόρες 

μάχες των Βαλκανικών Πολέμων 1912-1913.   

 

 

  

3.4.4. Το κίνημα των Νεότουρκων 

 

Παράλληλα με τα εθνικιστικά κινήματα αναπτυσσόταν και ένα άλλο κίνημα 

με στελέχη από τη στρατιωτική και πνευματική ελίτ της Οθωμανικής αυτοκρατορίας 

και κέντρο του τη Θεσσαλονίκη. Στόχος αυτού του κινήματος ήταν ο 

μετασχηματισμός της Οθωμανικής αυτοκρατορίας σε μια ευρωπαϊκού τύπου 

συνταγματική μοναρχία, όπου θα κυριαρχεί ο εκδημοκρατισμός, ο εκσυγχρονισμός 

και η εδαφική ακεραιότητα της χώρας.  

Η απώλεια των ευρωπαϊκών κτήσεων της αυτοκρατορίας (πλην βεβαίως της 

Μακεδονίας και της Αλβανίας), η απόλυτη εξάρτηση από τους Ευρωπαίους 

κεφαλαιούχους καθώς και η ανεξάντλητη διείσδυση των ξένων επενδυτών στη χώρα 

είχαν ως αποτέλεσμα να προκαλέσουν την οργή και την αγανάκτηση των κατοίκων. 

Όλα τα παραπάνω και σε συνδυασμό με το θεοκρατικό σύστημα διοίκησης, που 

εξαρτιόταν από τους ισλαμικούς νόμους της Σαρίας, οδήγησαν τους διανοούμενους 

της εποχής με την βοήθεια του Στρατού να εκδηλώσουν τον Ιούλιο του 1908 το 

Κίνημα των Νεότουρκων διεκδικώντας την επαναφορά του Συντάγματος του 1876, 

την ισχύ του οποίου ανέστηλε ο σουλτάνος, Αμπντούλ Χαμίτ Β’ μόλις δύο χρόνια 

αργότερα.
160

  

Με σύνθημα Ελευθερία- Ισότητα - Δικαιοσύνη πλήθος κόσμου, ανεξαρτήτου 

καταγωγής και θρησκείας, κατευθύνθηκε στο Κονάκι (σημερινό Διοικητήριο) όπου 

παρακολούθησε τον Έλληνα και τον Βούλγαρο Επίσκοπο καθώς και τον Μουφτή της 

πόλης να δίνουν τα χέρια και να αγκαλιάζονται αδελφικά παρακινώντας τους 

ομόθρησκους τους να ακολουθήσουν το παράδειγμα τους. Την ίδια στιγμή σε 

μπαλκόνια  κεντρικών ξενοδοχείων της Θεσσαλονίκης  η τριανδρία του κινήματος 
                                                           

159 Αλέξανδρος Μαζαράκης-Αινιάν, Απομνημονεύματα, Αθήνα: Ίκαρος, 1948, 53-79. 
160 Erik Jan Ζürcher, Σύγχρονη Ιστορία της Τουρκίας, μετάφραση Βαγγέλης Κεχριώτης, Αθήνα: 

Αλεξάνδρεια, 2004, 113-116. 
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των Νεοτούρκων, Εμβέρ Πασάς, Ταλαάτ Πασας και Τζεμάλ Πασάς έβγαζαν λόγους 

κατά του σουλτανικού καθεστώτος και υπέρ της Δημοκρατίας, Ισότητας και 

Δικαιοσύνης.
161

 Με την προσχώρηση στο κίνημα  της 3ης Στρατιά της Μακεδονίας 

και της 2ης της Αδριανούπολης τα μέλη των Νεότουρκων απαίτησαν από το 

σουλτάνο την επαναφορά του Συντάγματος του 1876. 

Με την αποδοχή των αιτημάτων του κινήματος από το Σουλτάνο, οι πόλεις 

της Θεσσαλονίκης και της Κωνσταντινούπολης, έδρας της αυτοκρατορίας, 

πλημμύρισαν από πλήθη Τούρκων, Ελλήνων, Αρμενίων, Εβραίων που πανηγύριζαν 

για ένα ελπιδοφόρο και ευοίωνο μέλλον. Ο Ενβέρ πασάς στην πλατεία Ελευθερίας 

δήλωνε το τέλος της “αιώνιας τυραννίας” και την αδελφοσύνη Τούρκων, Ελλήνων, 

Βουλγάρων, Εβραίων, Σέρβων, Ρουμάνων, Μουσουλμάνων, που είναι όλοι 

Οθωμανοί.
162

 

Το αντικίνημα  των συντηρητικών του 1909 υποστηριζόμενο από τον Αμπντούλ 

Χαμίτ, πού είχε σκοπό να επαναφέρει την σουλτανική κυριαρχία, κατέληξε σε 

αποτυχία. Οι Νεότουρκοι αντέδρασαν άμεσα και κατέστειλαν το αντικίνημα και 

κήρυξαν έκπτωτο το Σουλτάνο σε ανεβάζοντας στο θρόνο το μετριοπαθή αδελφό του, 

Μεχμέτ Ε' Ρεσάτ.
163

 Ο Αμπντούλ Χαμίτ μεταφέρθηκε στο πολιτικό κέντρο των 

Νεότουρκων, στη Θεσσαλονίκη, όπου παρέμεινε φρουρούμενος στην έπαυλη 

Αλλατίνη (σημερινή Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονία) μέχρι και το 1912.   

Οι προκηρύξεις των Νεότουρκων για Ελευθερία, Ισότητα, Δικαιοσύνη 

αποδείχθηκαν πολιτικά σκευάσματα που είχαν σκοπό να προσελκύσουν και να 

προσεταιριστούν στο κίνημα τις διάφορες εθνότητες της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, 

ενώ απείχαν μακράν  από τις πραγματικές προθέσεις των κινηματιών  για 

εκτουρκισμό και πλήρη ομογενοποίηση της αυτοκρατορίας. Αποτέλεσμα  αυτού ήταν 

η πολιτική σύμπτυξη των βαλκανικών λαών και η κήρυξη του Α΄ Βαλκανικού 

Πολέμου. 

 

3.4.5. Η λήξη της οθωμανικής πόλης και η ένταξη στο ελληνικό κράτος 

 

                                                           

161 Paul Dumont, Το λεύκωμα των επαναστατικών ημερών, Θεσσαλονίκη 1850-1918,  Αθήνα: Εκάτη, 
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Η επίσκεψη του προτελευταίου σουλτάνου της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, 

Μεχμέτ Ε΄ Ρεσάτ στη Θεσσαλονίκη στις 31 Μαΐου 1911, στο πλαίσιο της περιοδείας 

του στα ευρωπαϊκά εδάφη της Αυτοκρατορίας, αποτελεί το τελευταίο σημαντικό 

γεγονός της πόλης επί οθωμανοκρατίας. Αποκορύφωμα της επίσκεψης υπήρξε η 

παρέλαση των εθνοτήτων μπροστά στο μονάρχη και το εντυπωσιακό προσκύνημά 

του στο τζαμί (ναό) της Αγίας Σοφίας, σύμφωνα με το επίσημο τυπικό του 

προσκυνήματος της Παρασκευής.
164

  

Η έκρηξη του  Α΄ Βαλκανικού Πολέμου, το φθινόπωρο του 1912  αποτέλεσε 

τη λήξη της οθωμανικής κυριαρχίας στη Θεσσαλονίκη. Ύστερα από διαταγή του 

Πρωθυπουργού Βενιζέλου προς τον αρχιστράτηγο διάδοχο Κωνσταντίνο,
165

 η 

Στρατιά της Θεσσαλίας κατευθύνεται προς τη Θεσσαλονίκη. Έπειτα από την 

επιτυχημένη μάχη των Γιαννιτσών (19-20 Οκτωβρίου), ο ελληνικός στρατό πέρασε 

τον ποταμό Αξιό και έφτασε έξω από την πόλη της Θεσσαλονίκης στις 25 Οκτωβρίου 

1912. Το αρχηγείο του εγκαταστάθηκε στη βίλα Μοδιάνο στο Τόψιν (σημερινό χωριό 

Γέφυρα). Εκεί ξεκίνησαν πυρετωδώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του διαδόχου 

Κωνσταντίνου και του Τούρκου αρχιστράτηγου Χασάν Ταχσίν Πασά σχετικά με την 

παράδοση της Θεσσαλονίκης. Έπειτα από σκληρές διαπραγματεύσεις ο Ταχσίν 

Πασάς απεδέχθη τελικά τους όρους του διαδόχου και στις 11 το βράδυ της 26ης 

Οκτωβρίου 1912, ανήμερα της εορτής του Αγίου Δημητρίου, οι πληρεξούσιοι  του 

Ελληνικού Στρατού ο λοχαγός Ιωάννης Μεταξάς και ο αντιστράτηγος Βίκτωρ 

Δούσμανης υπέγραψαν στο Διοικητήριο της Θεσσαλονίκης, το Πρωτόκολλο 

Παράδοσης της πόλης στον ελληνικό στρατό.
166

 

Από τα μεσάνυχτα ακόμη της 26ης Οκτωβρίου είχαν εισέλθει τα πρώτα 

τμήματα των μακεδονομάχων πολεμιστών με επικεφαλής τον Κωνσταντίνο 

Μαζαράκη. Μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ο Θεσσαλονικιός Αλέξανδρος 

Ζάννας με τη βοήθεια ενός ναυτικού ύψωσε την ελληνική σημαία στον ιστό του 

Λευκού Πύργου.
167

 Την  επόμενη μέρα, (27 Οκτωβρίου) η ελληνική σημαία υψώθηκε 

 στο Διοικητήριο, ενώ παρά τη δυνατή βροχή πλήθος κόσμου υποδέχτηκε τα πρώτα 
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τμήματα του ελληνικού στρατού που εισήλθαν επίσημα στην πόλη. Οι πανηγυρισμοί 

κορυφώθηκαν με την είσοδο του βασιλιά Γεωργίου Α΄(ο οποίος δολοφονήθηκε 

περίπου έξι μήνες αργότερα στη Θεσσαλονίκη, από τον Αλέξανδρο Σχοινά) που 

συνοδευόταν από τον διάδοχο Κωνσταντίνο (που είχε φτάσει στην πόλη την 

προηγούμενη μέρα) και την πανηγυρική δοξολογία στο ναό του Αγίου Μηνά, 

χοροστατούντος του Μητροπολίτου Γενναδίου.  

Επίσημα η Θεσσαλονίκη εντάσσεται  στο ελληνικό κράτος  με την υπογραφή 

της συνθήκης του Βουκουρεστίου (28 Ιουλίου 1913) , με την οποία τερματίζεται ο Β΄ 

Βαλκανικός Πόλεμος και οριοθετούνται τα σύνορα των βαλκανικών κρατών. Μια 

καινούργια περίοδος εγκαινιάστηκε για την Θεσσαλονίκη με την αλλαγή των 

πολιτικών και διοικητικών συνθηκών, να αποτελεί κέντρο σημαντικών αλλαγών που 

επηρέασαν σημαντικά τις εξελίξεις στην ελληνική πολιτική ζωή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

Κεφάλαιο 4
ο
  

Η Θεσσαλονίκη την περίοδο του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου 

 

4.1. Περιγραφή της πόλης 

4.1.1. Τα όρια της πόλης 

Από τα μέσα του 19
ου

 αιώνα πραγματοποιούνται στη Θεσσαλονίκη έργα 

υποδομής που διαμόρφωσαν την όψη της πόλης μέχρι και την άφιξη των συμμαχικών 

στρατευμάτων το φθινόπωρο του 1915. 

Το 1912, λίγο πριν την απελευθέρωση της, η Θεσσαλονίκη χαρακτηρίζεται ως 

«η πιο σύγχρονη πόλη της Οθωμανικής αυτοκρατορίας».
168

  Ωστόσο, ο 

εκσυγχρονισμός της πόλης παρέμεινε ατελής. 

Παρόλα αυτά τα βυζαντινά τείχη της πόλης είναι αυτά που καθορίζουν τα 

όρια της πόλης από την ανατολική πλευρά με την Πύλη της Καλαμαριάς   

(Κασσανδρεωτική Πύλη, όπως λεγόταν προηγουμένως)  και  από τη δυτική με την 

Πύλη του Βαρδαρίου (Χρυσή Πύλη).
169

  

Οι παράγοντες που επηρέασαν την αλλαγή των ορίων αυτών ήταν κυρίως 

οικονομικοί και πολιτικοί. Οι πρόσφυγες που έφτασαν στη Θεσσαλονίκη στις αρχές 

του 20
ου

αίωνα αλλά και η οικονομική ανάπτυξη των Θεσσαλονικέων συνέβαλλαν 

στην επέκταση της πόλης, εκτός των τειχών της. 

Βασικός άξονας της πόλης ήδη από τα ρωμαϊκά χρόνια ήταν η Εγνατία Οδός. 

Ο δρόμος αυτός αποτελούσε την βασική αρτηρία κυκλοφορίας στην πόλη και  σε 

αυτή την περιοχή κατοικούσε η πλειοψηφία του ελληνικού πληθυσμού. Κατά την 

περίοδο του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου η κίνηση στην Εγνατία είχε υπερδιπλασιαστεί 

με την άφιξη των συμμαχικών στρατευμάτων. Μεγάλα φορτηγά μετέφεραν 

φαντάρους και στρατιωτικά είδη έξω από τα τείχη, όπου ήταν εγκατεστημένα τα ξένα 

στρατεύματα, ενώ την κίνηση δυσκόλευαν ακόμα περισσότερο τα κάρα των ντόπιων 

ή κατοίκων από τα γύρω χωριά,  που ήταν  γεμάτα με φρούτα και ζαρζαβατικά. Για 
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το λόγο αυτό, εγγλέζοι τροχονόμοι φορώντας κοντά παντελόνια(μέχρι το γόνατο)και 

κάσκα στο κεφάλι ρύθμιζαν την κυκλοφορία. 
170

  

4.1.2. Οι πρώτες εντυπώσεις από την πόλη 

 Το φθινόπωρο του 1915 κατέφθασαν στη Θεσσαλονίκη τα πρώτα 

στρατεύματα των δυνάμεων της Αντάντ. Σε σύντομο χρονικό διάστημα ο Θερμαϊκός 

γέμισε με πολεμικά, μεταγωγικά, νοσοκομειακά πλοία και υδροπλάνα.
171

   

Η πρώτη εντύπωση που άφηνε η  Θεσσαλονίκη στους στρατιώτες ήταν 

αντίστοιχη με αυτή που θα έβρισκε κανείς σε κάθε γωνιά της ανατολής μερικοί 

ακόμα από το πλοίο παρατηρούν τα τείχη της πόλης, άλλοι  θαυμάζουν τη φωτισμένη 

προκυμαία και την καινούργια λεωφόρο Νίκης, ενώ κάποιοι άλλοι εντυπωσιάζονται 

από το θεατρικό χτίσιμο της πόλης με τους μιναρέδες και τα κυπαρίσσια.
172

  

 Από την αποβάθρα μπορούσε κανείς να δει τα ξενοδοχεία και τα καφέ της 

πλατείας Ελευθερίας, όπως το Olympos Palace, το Hotel de Grande Bretagne, Hotel 

de Rome, το καφέ Floca, το Hotel Royal, το μεγάλο κατάστημα του Stein και τα 

ναυτιλιακά γραφεία της Messageries Maritimes στην οδό Βενιζέλου, ενώ στα δεξιά 

την ευρωπαϊκού τύπου  Λεωφόρου Νίκης, τον κινηματογράφος Olympia, το Splendid 

Palace, το Pathe, το Imperial Palace και στο βάθος να καταλήγουν  στο Λευκό 

Πύργο.
173

 

Μόλις όμως έφτανε στην πόλη το θέαμα που αντίκριζε δεν ανταποκρινόταν 

στην εικόνα που είχε πλάσει προηγουμένως. Η πόλη είχε πολλά ανατολίτικα  

χαρακτηριστικά, ένα από αυτά ήταν οι ανύπαρκτες συνθήκες καθαριότητας στους 

δρόμους. Η πόλη είχε  βυθιστεί σε μία θάλασσα από λάσπη. Η λάσπη  στη 

Θεσσαλονίκη  ήταν σαν τον αέρα, ένα στοιχείο με το οποίο οι άνθρωποι είχαν 

συνηθίσει να ζουν χωρίς να του δίνουν σημασία.  

 Για τα συμμαχικά στρατεύματα, όμως  η Θεσσαλονίκη δεν ήταν τίποτε άλλο  

παρά ένας σταθμός ανεφοδιασμού, ένα νοσοκομείο και ένας τόπος αναψυχής όπου 

όλοι όσοι είχαν υποφέρει, έρχονταν για να περάσουν λίγες ώρες διασκέδασης. 

Ωστόσο, η άφιξη της Στρατιάς της Ανατολής μετέτρεψε την πόλη σε “μια από 

τις πιο πολύβουες ανθρώπινες κυψέλες του κόσμου”.  “Μ’ ένα μαγικό ραβδί έμοιαζε 
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να έχει ξυπνήσει από τον ύπνο της αυτή την πόλη, που είχε απολαύσει ησυχία και 

απόλυτη γαλήνη”.
174

 

Σε αυτήν την ήδη πολύγλωσση πόλη  προστέθηκε σε αυτό το διάστημα μια επίσης 

πολύγλωσση και πολυπολιτισμική στρατιά
175

. 

Την εικόνα της Θεσσαλονίκης όπως τη γνώρισαν τα συμμαχικά στρατεύματα 

και τη θυμούνταν οι κάτοικοι της  πριν αλλάξει η όψη της από τη μεγάλη πυρκαγιά 

του 1917, περιγράφει  ένας από τους ανθρώπους που έχει συνδέσει το όνομα του με 

τη Θεσσαλονίκη, ο γνωστός Γάλλος βυζαντινολόγος Κάρολος Ντηλ (Charles Diehl) 

αναφέρει τα εξής: «Ήταν μια αληθινή ανατολίτικη πόλη. Πίσω από τη δυτική και 

σύγχρονη όψη που της παρείχαν το μήκος της θάλασσας, οι ωραίες ευρωπαϊκές 

κατοικίες, αραδιασμένες στις πλατείες προκυμαίες του λιμανιού, η πόλη 

διαρρυθμισμένη αμφιθεατρικά στις τελευταίες πλαγιές του όρους Χορτιάτη, εμφανιζόταν 

στεφανωμένη από πύργους τζαμιών και τρούλλους, περικυκλωμένη από ψηλά οδοντωτά 

οχυρώματα που κυριαρχούσε ο μεγάλος όγκος της παλιάς βυζαντινής ακρόπολης. Στο 

μεγάλο δρόμο του Βαρδάρη που, παράλληλος προς τη θάλασσα, διέσχιζε τη 

Θεσσαλονίκη από τα δυτικά προς τα ανατολικά, διασταυρωνόταν ένα πολυσύνθετο 

δίκτυο δρομίσκων σκαρφαλώνοντας το λόφο, που τα καταστήματα της αγοράς 

ομόρφαιναν με τα πολύχρωμα εκθέματα τους, όπου παλιά τούρκικα σπίτια με ξύλινες 

ετοιμόρροπες προσόψεις με ξύλινα περιφράγματα στα παράθυρα διακριτικά διάτρητα, 

έκαναν να ξαναζούν τα μακρινά ενθύμια και η πανάρχαιη χάρη του Ισλάμ. Τερπνές 

μικρές πλατείες, σκεπασμένες με σκιά από μεγάλα δέντρα και δροσερές από τον 

κελαυρισμό του νερού της κοντινής πηγής άνοιγαν γύρω από κάποιο τζαμί, του οποίου 

οι ψηλοί βυζαντινοί τρούλλοι υπενθύμιζαν την αρχαία χριστιανική προέλευση…». 
176

 

  

4.1.3. Προσπάθειες βελτίωσης της ζωής στη Θεσσαλονίκη 

 Αμέσως μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, στις αρχές του 1913   η 

πρώτη ελληνική διοίκηση της πόλης, υπό τον εκπρόσωπο της ελληνικής κυβέρνησης 

Κωνσταντίνο Ρακτιβάν αποφάσισε να αναδιαμορφώσει τις συνθήκες και να  

αντιμετωπίσει τα προβλήματα που υπήρχαν.
177

 Για το λόγο αυτό ο δήμαρχος της 
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πόλης Ομάν Σαΐτ όρισε μια επιτροπή για την εκπόνηση νέου πολεοδομικού σχεδίου 

με στόχο τον ευπρεπισμό της πόλης.  Τα έργα της Επιτροπής Εξωραϊσμού, όπως αυτή 

ονομάστηκε στόχευαν στην διάνοιξη της Εγνατίας με μεγάλα πεζοδρόμια 

δενδροφυτευμένα, διαπλάτυνση του κάθετου δρόμου (Βενιζέλου) προς τη θάλασσα 

για να συνδέει το λιμάνι με το Διοικητήριο, καθώς και την διάνοιξη πλατειών 

μπροστά από διάφορα μνημεία της πόλης όπως για παράδειγμα μπροστά από την 

Αψίδα του Γαλερίου, αλλά και τις σημαντικές εκκλησίες της πόλης. Επιπλέον, πολλοί 

υποστήριζαν την άποψη για τη μεταφορά του κέντρου της Θεσσαλονίκης σε ένα 

σημείο με ισχυρή συμβολική σημασία όπως αυτό του λευκού Πύργου. Ωστόσο,  παρά 

την εγκατάλειψη του σχεδίου για τη μεταφορά του κέντρου της Θεσσαλονίκης στο 

Λευκό Πύργο, ο χώρος γύρω από το μνημείο λειτουργούσε ήδη ως τόπος για την 

οργάνωση συλλαλητηρίων και εκδηλώσεων.
178

  Οι εργασίες της επιτροπής  

ξεκίνησαν αμέσως και συνεχίστηκαν μέχρι και τα μέσα του 1914. Ο πόλεμος και η 

άφιξη των συμμαχικών στρατευμάτων στη Θεσσαλονίκη, το φθινόπωρο του 1915 

σταμάτησαν τις όποιες διεργασίες είχαν ξεκινήσει.  

 Όταν τα συμμαχικά στρατεύματα κατέφθασαν στη Θεσσαλονίκη 

αντιμετώπισαν πολλές δυσκολίες καθώς  οι ανύπαρκτες υποδομές επιβράδυναν  το 

έργο του  συμμαχικού  στρατού. Ο πόλεμος στο Μακεδονικό Μέτωπο δεν ήταν μόνο 

απέναντι στον εχθρό αλλά και απέναντι  στη φύση.
179

 

Η εγκατάσταση των συμμαχικών στρατοπέδων έγινε σε εδαφικές εκτάσεις 

έξω από τη Θεσσαλονίκη, κάτι το οποίο κατέστησε άμεση την ανάγκη κατασκευής 

αμαξιτών δρόμων και σιδηροδρομικών γραμμών(εικόνα 215) για τη σύνδεση της 

πόλης με τις οχυρωματικές θέσεις των συμμάχων έξω από αυτή, προκειμένου να είναι 

έγκαιρη η σύνδεση για την μεταφορά άψυχου και έμψυχου δυναμικού. Με τα έργα 

αυτά ασχολήθηκαν οι σύμμαχοι ήδη από τις αρχές του 1916. Αντίστοιχες εργασίες 

πραγματοποίησαν οι σύμμαχοι και μέσα στη Θεσσαλονίκη.    

Τα οχυρωματικά έργα, στα οποία επιδόθηκαν αμέσως οι συμμαχικές δυνάμεις, 

όπου δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες άπλωναν και στερέωναν συρματοπλέγματα, 

έσκαβαν φράγματα, έστρωναν δρόμους και δημιούργησαν στρατόπεδα με όλες τις 
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υποδομές.
180

 Σε μικρό χρονικό διάστημα, λίγων μηνών  η Θεσσαλονίκη 

διαμορφώθηκε σ’ ένα τεράστιο στρατόπεδο με έκταση χιλιάδων στρεμμάτων. Με τα 

έργα αυτά οι δυνάμεις της Αντάντ μετέτρεψαν τη Θεσσαλονίκη σε Βερντέν του 

Αιγαίου πριν προλάβουν οι Κεντρικές Δυνάμεις να την καταστήσουν σε Κίελο της 

Μεσογείου.
181

 Εξάλλου, η ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης ήταν δομημένη με 

τέτοιο τρόπο που ευνοούσε την αμυντική οχύρωση των συμμάχων. Στόχος αυτών των 

έργων ήταν η προστασία της πόλης και του λιμένα της από οποιαδήποτε εχθρική 

ενέργεια και κυρίως από βομβαρδισμούς μεγάλης κλίμακας (εικόνα 201). Ωστόσο, η 

ενασχόληση με τα οχυρωματικά έργα είχε ως αποτέλεσμα τον ειρωνικό  

χαρακτηρισμό που απέδωσε ο Γάλλος πρωθυπουργός Κλεμανσό στο Στρατό της 

Ανατολής, «Κηπουροί της Θεσσαλονίκης» (Les jardinières de Salonique).
182

 

Πέρα από τα οχυρωματικά και οδικά έργα με τα οποία καταπιάστηκαν τα 

συμμαχικά στρατεύματα έπρεπε παράλληλα να αντιμετωπίσουν και τις 

περιβαλλοντικές συνθήκες. Η εγκατάσταση των στρατευμάτων έγινε σε μέρη που 

προηγουμένως ήταν βαλτότοποι, παρατημένα χωράφια και έλη. 
183

 Τα κουνούπια 

ήταν  ο σημαντικότερος  εχθρός που κυριαρχούσε στις βαλτώδεις περιοχές της πόλης 

ενώ τα κρούσματα και οι θάνατοι από ελονοσία συνεχώς αυξάνονταν. Μάλιστα, ο 

Βρετανός στρατηγός Μιλν συχνά συμβούλευε τους στρατιώτες του ότι η κουνουπιέρα 

είχε την ίδια αξία με το τουφέκι τους.
184

 Για την αντιμετώπιση της ασθένειας,  το 

ιατρικό προσωπικό διένειμε στους στρατιώτες αλλά και στον άμαχο πληθυσμό, την 

κινίνη.
185

 

 Επιπλέον, κατασκευάστηκαν νέα κανάλια αποστράγγισης πολλών 

 χιλιομέτρων με σκοπό να μειωθεί η στάθμη του νερού, οι νερόλακκοι 

στραγγίστηκαν, μπαζώθηκαν ή ψεκάστηκαν με παραφίνη.
186

 Το πόσιμο νερό ήταν 

άλλο ένα σοβαρό πρόβλημα υγιεινής. Τα αποθέματα της πόλης δεν μπορούσαν να 

καλύψουν τον συνεχώς αυξανόμενο πληθυσμό της. Για το λόγο αυτό, ο στρατηγός 

                                                           

180 Ευάγγελος Χεκίμογλου, «Οι Επιδράσεις της συμμαχικής παρουσίας στη Θεσσαλονίκη (1915-
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Σαράιγ δημιούργησε μια υπηρεσία ύδρευσης για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. 

Έχτισε ένα νέο υδραγωγείο που έφερνε νερό από τον Χορτιάτη,  άνοιξε εκατοντάδες 

νέα πηγάδια και ξανάφτιαξε μεγάλο αριθμό από βρύσες και πηγές, τα οποία όμως  με 

τα χρόνια είχαν περιέλθει σε αχρηστία. 
187

 

4.1.4. Η επέκταση της πόλης 

Η συμμαχική παρουσία στη Θεσσαλονίκη επέφερε πολλές αλλαγές στη ζωή 

της πόλης.  Η άφιξη της Στρατιάς της Ανατολής μετέτρεψε την πόλη σε μια βάση 

εκατοντάδων χιλιάδων στρατιωτών όπου οι λειτουργίες του εμπορίου και της 

ψυχαγωγίας είχαν διογκωθεί με σκοπό την παροχή υπηρεσιών τόσο προς τα 

στρατεύματα όσο και στους πολυάριθμους επισκέπτες που βρίσκονταν στη 

Θεσσαλονίκη την περίοδο αυτή.
188

  Η προσθήκη σερβικών, ρωσικών και ιταλικών 

μονάδων στα ήδη υπάρχουσα αγγλογαλλικά στρατεύματα, ξεπερνώντας τις δέκα 

μεραρχίες είχε ως αποτέλεσμα την αριθμητική υπεροχή των ξένων στρατευμάτων 

έναντι του τοπικού πληθυσμού.
189

 Το καλοκαίρι του 1916, η Θεσσαλονίκη ήταν 

πιθανώς η πόλη με τον μεγαλύτερο συνωστισμό σε ολόκληρη την οικουμένη. 
190

  

Ο χώρος της Θεσσαλονίκης αναπτύσσεται στη δυτική πλευρά της πόλης 

θέτοντας νέο όριο της πόλης την κοίτη του Δενδροποτάμου.  Οι άξονες που 

διαμορφώνονται δημιουργούν το τρίγωνο  Λεμπέτ- Μοναστηριου- Δενδροπόταμος 

όπου  εγκαθίστανται οι στρατώνες τα νοσοκομεία των συμμαχικών στρατευμάτων τα 

οποία εξυπηρετούνται από νέους δρόμους αλλά και σιδηροδρομικές γραμμές. Στην 

ίδια αυτή περιοχή θα βρουν καταφύγιο οι πυρόπληκτοι του 1917 καθώς και οι 

πρόσφυγες που φτάνουν στη Θεσσαλονίκη μετά το τέλος του πολέμου. Ουσιαστικά οι 

φτωχογειτονιές του Βαρδάρη επεκτείνονται δημιουργώντας τις σημερινές Δυτικές 

Συνοικίες της πόλης. 

Οι αλλαγές στο ανατολικό τμήμα της Θεσσαλονίκης δεν είναι τόσο μεγάλης 

κλίμακας αναφορικά με το χώρο, οι αλλαγές εδώ έγκειται στη διαφοροποίηση του 

αστικού τοπίου. Εδώ τα συμμαχικά στρατεύματα εγκαθιστούν το πρώτο αεροδρόμιο 

της Θεσσαλονίκης στον ελεύθερο χώρο που υπάρχει μεταξύ του Μικρού 
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Καραμπουρνού και της βίλας Αλλατίνη.  Στη νότια πλευρά του ανατολικού τμήματος 

οργανώνονται πολυάριθμα στρατιωτικά νοσοκομεία και εντός της Συνοικίας των 

Εξοχών οι μεγάλοι χώροι δεσμεύονται για τη στάθμευση των στρατιωτικών 

αυτοκινήτων. Σε αυτή τη συνοικία, κατά μήκος της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας, 

όπου βρίσκονται οι αρχοντικές κατοικίες της πόλης συγκεντρώνονται όλες οι 

κυβερνητικές λειτουργίες, τόσο οι ελληνικές, όσο και οι συμμαχικές καθώς και τα 

ξένα προξενεία.  
191

 

 

4.1.5. Η Πυρκαγιά του 1917 

Σημαντική καμπή στην ιστορία της Θεσσαλονίκης, μετά την άφιξη των 

συμμαχικών στρατευμάτων, αποτελεί η μεγάλη πυρκαγιά που έπληξε την πόλη, τον 

Αύγουστο του 1917.  Η όψη της Θεσσαλονίκης δεν θα ήταν πότε ξανά ίδια μετά από 

αυτή την  καταστροφή. 

Το μεσημέρι της 5
ης

 Αυγούστου 1917(18 Αυγούστου με το γρηγοριανό 

ημερολόγιο) παραμονή της γιορτής του Σωτήρος, ξέσπασε στη Θεσσαλονίκη 

πυρκαγιά. Η  φωτιά ξεκίνησε από την κουζίνα μιας μικρής ξύλινης κατοικίας επί της 

οδού Ηφαιστίωνος, κοντά στην οδό Ολυμπιάδος, στη τούρκικη συνοικία Μεβλανέ 

της άνω πόλης, δυτικά του Διοικητηρίου.  

Το ξέσπασμα της φωτιάς δεν ανησύχησε τις αρχές της πόλης, ούτε και τους 

κατοίκους, που ήταν μάλλον συνηθισμένοι με αυτό το φαινόμενο. Ο δυνατός άνεμος 

που φυσούσε, δυνάμωσε την φωτιά με αποτέλεσμα να πάρει μεγάλες διαστάσεις και 

γρήγορα να επεκταθεί  προς δυο κατευθύνσεις. Ανατολικά προς το Διοικητήριο και 

το ναό του Αγίου Δημητρίου και νότια προς την αγορά δια μέσω της Λέοντος Σοφού.  

Τα περισσότερα κτίρια στην περιοχή ήταν ξύλινες κατασκευές σε μικρή 

απόσταση το ένα από το άλλο με αποτέλεσμα η φωτιά να μεταφέρεται με ευκολία και 

να καταστρέφει ολόκληρες περιοχές. Σε συνδυασμό με την πυροσβεστική ανυπαρξία 

η πυρκαγιά μέσα τριάντα δύο (32) ώρες που διήρκησε κατάφερε να καταστρέψει όλο 

το εμπορικό κέντρο της πόλης. Η φωτιά σταμάτησε από μόνη της το βράδυ της 

επόμενης μέρας, αφού πρώτα πέρασε γύρω από τον περίβολο του ναού της Αγίας 
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Σοφίας, χωρίς να προκαλέσει καμία ζημιά, προχώρησε προς την Εθνικής Αμύνης, 

όπου και σταμάτησε.
192

 

Δεν υπήρχαν μεγάλες  ποσότητες νερού ικανές να συμβάλλουν για την 

κατάσβεση της φωτιάς. Σημαντικό μέρος της υδροδότησης δεσμευόταν από τις 

συμμαχικές δυνάμεις για την τροφοδοσία των στρατοπέδων και των νοσοκομείων 

τους που βρίσκονταν στα προάστια της πόλης, οι οποίοι μάλιστα αρνήθηκαν να 

διακόψουν την υδροδότηση ώστε να εξοικονομηθεί νερό για την πυρόσβεση.
193

 Στην 

πόλη δεν υπήρχε οργανωμένη πυροσβεστική υπηρεσία, αλλά λίγες ιδιόκτητες 

πυροσβεστικές ομάδες ασφαλιστικών εταιρειών, οι οποίες τις περισσότερες φορές 

ανεκπαίδευτες και με πολύ παλιό ή καθόλου εξοπλισμό.
194

 

Οι ελπίδες όλων για την κατάσβεση της πυρκαγιάς εναποτίθονταν πλέον στην 

επέμβαση των συμμαχικών δυνάμεων. Αρχικά, κανείς από τους στρατιώτες δεν είχε 

καταλάβει τη σοβαρότητα της φωτιάς. Πολλοί από αυτούς βρίσκονταν εκτός 

υπηρεσίας και είχαν πάει να διασκεδάσουν. Οι ρυθμοί στο κέντρο της πόλης 

κυλούσαν κανονικά, μάλιστα στην Πλατεία Ελευθερίας η ιταλική ορχήστρα συνέχιζε 

να παίζει εμβατήρια ενώ παρουσιάζονταν και τα προγραμματισμένα θεάματα.
195

   

Ύστερα από παρέμβαση του Εκπροσώπου της Ελληνικής Κυβέρνησης, Περικλή 

Αργυρόπουλου κινητοποιήθηκαν τα Συμμαχικά στρατεύματα.
196

 Το απόγευμα της 

πρώτης ημέρας της πυρκαγιάς, ο επικεφαλής των Δυνάμεων της Αντάντ στη 

Θεσσαλονίκη, στρατηγός Σαράιγ, επισκέφθηκε για λίγη ώρα την περιοχή του 

Διοικητηρίου. Ένα γαλλικό τμήμα ανατίναξε με δυναμίτιδα τρία σπίτια δίπλα από το 

Διοικητήριο με σκοπό να δημιουργήσει ζώνη ασφάλειας περιορίζοντας το ύψος και 

την ποσότητα της καύσιμης ύλης, αλλά δεν συνέχισε και αποχώρησε, αφήνοντας τη 

φωτιά να συνεχίσει τον δρόμο της.
197

 Το επόμενο πρωί δύο βρετανικά πυροσβεστικά 

οχήματα, τα οποία μόλις είχαν φτάσει στη Θεσσαλονίκη, με το πλήρωμα τους 

ανέλαβαν δράση και σταμάτησαν την πυρκαγιά κοντά στον Λευκό Πύργο.
198

 Το 

κτήριο του Τελωνείου σώθηκε από Γάλλους στρατιώτες. 

Με τις ενέργειες τους οι Γάλλοι στρατιώτες έχασαν μεγάλο μέρος της εκτίμησης που 

έτρεφαν για αυτούς οι θεσσαλονικείς. Αντί να πολεμήσουν για την κατάσβεση της 

φωτιάς και να βοηθούν τις γυναίκες και τα παιδιά, πολλοί προέβησαν σε λεηλασίες 

καταστημάτων και οικιών, πολλές φορές εμποδίζοντας τους ιδιοκτήτες να 
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περισώσουν την περιουσία τους, ώστε να μπορούν οι ίδιοι να την λεηλατήσουν. Ο 

στρατηγός Σαράιγ διέταξε την εκτέλεση δύο στρατιωτών του, καθώς συνελήφθησαν 

επ’ αυτοφώρω να πωλούν κλεμμένα κοσμήματα.
199

 Έκπληξη προκάλεσε η 

συμπεριφορά των Βρετανών στρατιωτών, οι οποίοι βοήθησαν όσο μπορούσαν, 

ιδιαίτερα με τη μεταφορά περιουσιών και πυροπαθών με στρατιωτικά φορτηγά προς 

καταυλισμούς για πρόσφυγες. Αντίθετα οι οδηγοί των γαλλικών αυτοκινήτων 

ζητούσαν φιλοδώρημα από τους πυροπαθείς προκειμένου να τους βοηθήσουν στη 

μεταφορά.  

Ένας από τους αυτόπτες μάρτυρες που έζησε αυτή τη μεγάλη καταστροφή, 

ήταν ο Θεσσαλονικέας ποιητής Γιώργος Βαφόπουλος, ο οποίος περιγράφει τις 

δύσκολες αυτές στιγμές που βίωσε, μικρό παιδί μόλις δεκατριών ετών: «Νωρίς το 

απόγευμα στις 5 Αυγούστου 1917, διακόσια ή τριακόσια μέτρα από το καινούργιο 

μαγαζί του πατέρα μου προς το Διοικητήριο, πήρε φωτιά κάποιο σπίτι. Έτρεξαν οι 

«τουλούμπες», οι χειροκίνητες αντλίες, όπως γινόταν σε κάθε πυρκαγιά. Κανένας δεν 

είχε δώσει σημασία σ’ ένα τόσο συνηθισμένο γεγονός. Μονάχα ο δυνατός αέρας που 

φυσούσε ο περίφημος βαρδάρης της Θεσσαλονίκης, γεννούσε κάποιες ανησυχίες στους 

γειτόνους. Αργότερα ήρθαν ειδήσεις, πως η φωτιά είχε απλωθεί και σε άλλα σπίτια. 

Μια ασυνήθιστη κίνηση τώρα άρχισε να γίνεται στους δρόμους. Ένας φόβος είχε 

κυριεύσει όλους τους μαγαζάτορες της περιοχής. Και ο φόβος σε λίγη ώρα έγινε αγωνία 

και η αγωνία μεταβλήθηκε σε πανικό. (…) « Έτρεχαν όλοι να βρούνε κάρρα, για να 

μεταφέρουν τα υπάρχοντας τους, μακριά από τη ζώνη της φωτιάς, που προχωρούσε 

τώρα προς την οδό Βενιζέλου. Ο πατέρας μου στεκόταν αναποφάσιστος και δεν ήξερε τι 

να κάμει. Δεν μπορούσε να το φαντασθεί, πως η πυρκαγιά θα απλωνόταν ως την 

Εγνατία, εκεί κοντά όπου βρισκόταν το μαγαζί μας. Ωστόσο, όλη η αναστάτωση εκείνη 

με τους χαμάληδες που μάλωναν, με τα κάρρα που τραντάζονταν πάνω στο λιθόστρωτο, 

με τις απεγνωσμένες φωνές των ανθρώπων που κουβαλούσαν τα πράγματα τους 

μαρτυρούσε πως ο κίνδυνος προχωρούσε. (…) «Απ’ όπου κι αν περνούσαμε ακούγαμε 

κραυγές τρόμου, βλέπαμε ανθρώπους σε μιαν έξαλλη κατάσταση ν’ αγωνίζονται να 

μεταφέρουν τα υπάρχοντα τους. Η Εγνατία ήταν το μεγάλο κανάλι, όπου διοχετεύονταν 

αυτό το πλήθος της αλλοφροσύνης. Άνδρες και γυναίκες κουβαλούσαν όλων των ειδών 

τα πράγματα. Μητέρες με τα βρέφη στην αγκαλιά τους, ξεφώνιζαν, ζητώντας βοήθεια. 

Παιδιά με ορθάνοιχτα μάτια, από την κατάπληξη και τον τρόμο, δεν είχαν τη δύναμη 
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ούτε να κλάψουν. Σκηνή μιας φοβερής κόλασης, όπου άνθρωποι, ζώα φορτωμένα και 

κάρρα έφευγαν τρομαγμένα από τη μεγάλη φωτιά, που ολοένα σταθερά 

προχωρούσε…».
200

  

Οι ζημιές από την πυρκαγιά ξεπερνούσαν κάθε λογική. Η πυρκαγιά 

κατέστρεψε το 32% της συνολικής έκτασης της Θεσσαλονίκης, δηλαδή 1.000.000 

τετρ. μέτρα ή 120 εκτάρια, τα ¾ της παλιάς  πόλης είχαν καεί, όλες οι τράπεζες, όλα 

τα γραφεία των επιχειρήσεων, όλα τα ξενοδοχεία, ουσιαστικά όλα τα μαγαζιά, τα 

θέατρα και οι κινηματογράφοι είχαν γίνει στάχτη. 
201

 Η περιοχή που κάηκε ήταν 

κυρίως η περιοχή μεταξύ των οδών Αγίου Δημητρίου, Λέοντος Σοφού, Νίκης, 

και Εθνικής Αμύνης. Αυτή η περιοχή στα επίσημα έγγραφα αναφέρεται ως 

«πυρίκαυστος ζώνη» και στις λαϊκές διηγήσεις τα «καμένα». Το ύψος των υλικών 

ζημιών υπολογίστηκε σε 8.000.000 χρυσές λίρες.
202

 Μεταξύ των κτηρίων που κάηκαν 

ήταν το Ταχυδρομείο, το Τηλεγραφείο,  το Δημαρχείο, οι εταιρείες Ύδρευσης και 

Φωταερίου, η Οθωμανική Τράπεζα, η Εθνική Τράπεζα, οι αποθήκες της Τράπεζας 

των Αθηνών, ο ναός του Αγίου Δημητρίου και άλλοι δύο ορθόδοξοι ναοί, το Σαατλή 

Τζαμί και άλλα έντεκα τεμένη, η Αρχιραββινεία με όλο το αρχείο της και 16 από τις 

33 συναγωγές. Καταστράφηκαν επίσης τα τυπογραφεία των περισσότερων 

εφημερίδων (η Θεσσαλονίκη είχε τον μεγαλύτερο αριθμό εκδιδόμενων εφημερίδων 

στην Ελλάδα), πολλές από τις οποίες δεν κατάφεραν να επανεκδοθούν.
203

 Επίσης 

καταστράφηκαν 4.096 από τα 7.695 καταστήματα αφήνοντας ανέργους το 70% των 

εργαζομένων της πόλης.  

Παρά τις μεγάλες καταστροφές και τις χιλιάδες των πληγέντων, κανένας 

κάτοικος της πόλης δεν έχασε τη ζωή του από την πυρκαγιά γιατί εξαπλωνόταν αργά. 

Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε, κάποιοι μεθυσμένοι Γάλλοι στρατιώτες παγιδεύτηκαν σε 

καπηλειό και κάηκαν ζωντανοί.
204

 

Περίπου 9.500 κτίρια καταστράφηκαν και πάνω από 70.000 άνθρωποι έμεινα 

άστεγοι. Μεγαλύτερο πλήγμα υπέστη η εβραϊκή κοινότητα, αφού η φωτιά είχε 

                                                           

200 Γιώργος Βαφόπουλος, Σελίδες Αυτοβιογραφίας- Το πάθος, Αθήνα, Εστία, 1970, 132-135 
201 Mazower,  ο.π., 382 
202 Owen, ο.π., 103 
203 Ότι είχε απομείνει από τα γραφεία των εφημερίδων οι Σύμμαχοι τα στέγασαν σε παραπήγματα στη 

δυτική πλευρά της Εθνικής Αμύνης, Κώστας Τομανάς, Οι Ταβέρνες της παλιάς Θεσσαλονίκης, 

Θεσσαλονίκη, Εξάντας, 1991,71. 
204 Σπύρος Λουκάτος, «Η πυρκαϊά της Θεσσαλονίκης, Αύγουστος 1917. Δύο  ανέκδοτες εκθέσεις», 

Θεσσαλονίκη, 2, 1990, 334. 
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αφανίσει την συνοικία της, Συναγωγές, σχολεία, βιβλιοθήκες, λέσχες, γραφεία, 

καταστήματα έγιναν στάχτη.
205

  

 Τις πρώτες μέρες μετά την πυρκαγιά η κύρια μέριμνα των Αρχών 

επικεντρώθηκε στη στέγαση και τον επισιτισμό των πυροπαθών. Για αυτό το σκοπό 

οι Ελληνικές Αρχές διέθεσαν 100 νεόχτιστα παραπήγματα, που προορίζονταν για τη 

στέγαση προσφύγων, όπου εκεί μπορούσαν να φιλοξενηθούν περίπου 800 

οικογένειες. Από την πλευρά τους, οι αγγλικές στρατιωτικές αρχές έστησαν τρεις 

μεγάλες κατασκηνώσεις 1300 σκηνών, γύρω από τη Θεσσαλονίκη στις περιοχές 

Καράϊσσιν
206

, Ντουντουλάρ
207

 και Καλαμαριά. Εκεί 7000 άνθρωποι βρήκαν 

προσωρινό καταφύγιο. Οι γαλλικές στρατιωτικές αρχές δημιούργησαν μια 

κατασκήνωση  στην περιοχή της 25
ης

 Μαρτίου κοντά στην κεντρική αποθήκη του 

υγειονομικού, για περίπου 300 οικογένειες. Μια ακόμη κατασκήνωση για την 

στέγαση 100 οικογενειών, δημιουργήθηκε από την Ένωση των Γαλλίδων Κυριών επί 

της Λεωφόρου Εθνικής Αμύνης.    

 Επιπλέον όσοι από τους πυροπαθείς επιθυμούσαν να αποχωρήσουν από την 

Θεσσαλονίκη προς άλλες πόλεις στην Παλιά Ελλάδα, είχαν την δυνατότητα να 

ταξιδέψουν δωρεάν με το σιδηρόδρομο. Περίπου 5000 άνθρωποι αναχώρησαν από 

την πόλη, για να εγκατασταθούν σε Αθήνα, Λάρισα και Βόλο. Μεγάλος μέρος του 

εβραϊκού πληθυσμού προτίμησε να μεταναστεύσει στο εξωτερικό, κυρίως στη 

Γαλλία.  

 Αναφορικά με τη σίτιση των οικογενειών που βρίσκονται στις κατασκηνώσεις 

η Ελληνική Διοίκηση εγκαθίδρυσε κέντρα διανομής άρτου σε διάφορα σημεία στην 

πόλη, όπου διένειμαν καθημερινά άρτο σε 30000 άτομα, ενώ διάφορα άλλα τρόφιμα 

μοιράζονταν από τον Αμερικάνικο, Γαλλικό και Αγγλικό Ερυθρό Σταυρό.
208

     

Μετά την καταστροφική πυρκαγιά οι ασφαλιστικές εταιρείες διατήρησαν 

επιφυλακτική στάση αναφορικά με τα αίτια της για το λόγο αυτό  έστειλαν πράκτορές  

να ερευνήσουν επί τόπου την υπόθεση, προσπαθώντας να αποδώσουν την 

καταστροφή σε πολεμικές ενέργειες (στηριζόμενες και σε διάφορες φήμες για 

εμπρησμό από πράκτορες του εχθρού των συμμαχικών στρατευμάτων)
209

, 

                                                           

205 Mazower, 383  
206 Πολίχνη 
207 Διαβατά 
208 Χαράλαμπος Παπαστάθης , «Ένα υπόμνημα για την πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης στα 1917 και 
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προκειμένου να αποφύγουν την πληρωμή των τεραστίων ποσών στους 

ασφαλιζομένους τους. Το συνολικό ύψος των ασφαλιστηρίων ήταν 3.000.000 χρυσές 

λίρες και το μεγαλύτερο μέρος τους ήταν σε βρετανικές εταιρείες. Για παράδειγμα 

η North & British Mercantile Co. είχε να αποζημιώσει 3000 ασφαλιστικά συμβόλαια. 

Τελικά όμως, με την πίεση των ελληνικών και ξένων αρχών και  ύστερα από την 

απόφαση του δικαστηρίου Θεσσαλονίκης που απάλλαξε τους  ενοίκους της οικίας, 

από όπου ξεκίνησε η φωτιά από την κατηγορία του εμπρησμού,  καθώς αποφάνθηκε 

ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από τυχαία αίτια,
210

 έγινε η αποπληρωμή όλων των 

ασφαλιστηρίων. 

Μετά την πυρκαγιά, η πόλη ήταν ερημωμένη οι δρόμοι της Θεσσαλονίκης 

ήταν άδειοι, τα καφενεία, τα εστιατόρια της δεν υπήρχε πλέον τίποτα, πέρα από 

στάχτες και ερείπια. 

Ο στρατηγός Σαράιγ προσφέρθηκε να βοηθήσει και συνέστησε στις ελληνικές αρχές, 

τους αρχιτέκτονες και τους μηχανικούς του επιτελείου του. Η πυρκαγιά είχε 

δημιουργήσει την ευκαιρία να χτιστεί μια νέα Θεσσαλονίκη, ένα υπόδειγμα 

επιχειρηματικής και εμπορικής ζωής, που θα προκαλούσε τον σεβασμό των ξένων. 

Έτσι συγκροτήθηκε μια επιτροπή από Έλληνες, Γάλλους και Βρετανούς ειδικούς με 

επικεφαλή τον διακεκριμένο Βρετανό αρχιτέκτονα τοπίου Τόμας Μόσον (Thomas 

Mawson), στο οποίο ο Βενιζέλος συνέστησε να αντιμετωπίσει την πόλη σαν ένα 

άγραφο φύλλο χαρτί. 
211

 

Τρεις μήνες αργότερα τη θέση του Μόσον ανέλαβε ο νεαρός Γάλλος 

αρχιτέκτονας Ερνέστ Εμπράρ (Hernest Hebrart). Σύμφωνα με το σχέδιο του, ο 

Εμπράρ οραματίστηκε μια διοικητική και επιχειρηματική κυρίως συνοικία, όπου η 

ζώνη κατοικίας θα απωθούνταν προς τις παρυφές και τα νέα προάστια της πόλης. Μια 

νέα βιομηχανική ζώνη θα ιδρυόταν πίσω από το λιμάνι, ενώ οι αδόμητες πλαγιές έξω 

από το ανατολικό τείχος πάρκα και χώρος για ένα πανεπιστήμιο, εκτοπίζοντας από 

εκεί τα μεγάλα νεκροταφεία. 

Οι δρόμοι θα διαπλατύνονταν και θα ευθυγραμμίζονταν με το ορθογώνιο 

οικόπεδο να γίνεται ο κανόνας. Μακριές διανοίξεις ευθύγραμμων αρτηριών θα 

μετέφεραν την κυκλοφορία μέχρι την καρδιά της οθωμανικής πόλης. Θα 

διανοίγονταν μια φαρδιά λεωφόρος, που ξεκινώντας από μια μεγάλη κεντρική 

πλατεία πάνω στην Εγνατία θα κατηφόριζε ως τη θάλασσα πλαισιωμένη από 

μεγαλόπρεπα δημόσια κτίρια, ενώ η κυκλοφορία θα διέσχιζε την πόλη πάνω σε 

                                                           

210 Τομανάς, Χρονικό, ο.π. 231 
211 Mazower, 386 



72 
 

δρόμους που θα διασταυρώνονταν με αυτήν, βαίνοντας παράλληλα προς την 

ακτογραμμή
212

.  

Το φιλόδοξο σχέδιο του Εμπράρ για τη Θεσσαλονίκη, δεν κατάφερε να 

ολοκληρωθεί. Η αλλαγή του πολιτικού σκηνικού, οι οικονομικές δυσκολίες για την 

εύρεση επαρκών  κονδυλίων ήταν μόνο μερικοί από τους παράγοντες. Ωστόσο 

βελτίωσε σημαντικά την όψη της πόλης  από την προγενέστερη εικόνα της, ενώ 

έδωσε μια σύγχρονη, ευρωπαϊκή ρυμοτομία που έλειπε.  

 

4.2.  Η Εστίαση στη Θεσσαλονίκη 

Η κοινωνική ζωή στη Θεσσαλονίκη με την άφιξη της Στρατιάς της Ανατολής 

γνωρίζει περεταίρω ανάπτυξη. Τα διάφορα εστιατόρια της πόλης διαφημίζονται στις 

σελίδες των εφημερίδων και πληροφορούν το κοινό για την κουζίνα που σερβίρουν. 

Μεταξύ αυτών τα πιο γνωστά ήταν: Το Grand Restaurant Verdun με  γαλλική 

κουζίνα, το εστιατόριο Bastasini στο ξενοδοχείο Roma  με την  πιο πλούσια κάβα της 

Θεσσαλονίκης, το Olympos Palace  με διεθνή κουζίνα,  το Jardin d'hiver, το 

Restaurant Alhambra στην οδό Νίκης με γαλλική και ιταλική κουζίνα αλλά και το 

γάλλοσερβικό εστιατόριο στο Imperial Palace. 

Άλλα γνωστά εστιατόρια της εποχής ήταν το Astoria Park επί  της 

 Βασιλίσσης Όλγας και το Park Resort, το οποίο αποτελούσε ένα συγκρότημα 

ψυχαγωγίας που περιελάμβανε ξενοδοχείο, εστιατόριο, μπυραρία, ζαχαροπλαστείο 

και αποτελούσε το πιο σικ μέρος στη Θεσσαλονίκη. Το εστιατόριο του διέθετε 

γαλλική και ανατολίτικη κουζίνα ιδιαίτερα σαλόνια μεγάλο σαλόνι για διπλωματικά 

γεύματα κήπους σκεπασμένος από την εξωτερική πλευρά του δρόμου και μία 

συμφωνική ορχήστρα που έπαιζε μέχρι τα μεσάνυχτα. 

Ωστόσο, η τροφή στα εστιατόρια της Θεσσαλονίκης ήταν γενικά πολύ κακής 

ποιότητας. Εξαιτίας της έλλειψη μαγειρικού βουτύρου οι μάγειρες το  

αντικαθιστούσαν με πρόβειο λίπος με αποτέλεσμα η διαφορά στη γεύση των φαγητών 

να είναι εμφανή. Επίσης, τα κρέατα δεν ήταν ιδιαίτερα φρέσκα αλλά λόγω των 

ελλείψεων σερβίρονται τα πάντα ο πελάτης έπρεπε να καταναλώσει και τις τελευταίες 

προμήθειες. Οι κατάλογοι των εστιατορίων  ήταν δίγλωσσοι, γραμμένοι στα ελληνικά 

και στα γαλλικά.  
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Στα καφέ της Θεσσαλονίκης υπήρχε μεγάλη κοσμοσυρροή τα τραπέζια τους 

ήταν  γεμάτα από Άγγλους και Αγγλίδες που συνήθιζαν να  παίρνουν το τσάι τους, 

ενώ στους εξώστες οι Γάλλοι πίνουν το απεριτίφ τους,   οι Σέρβοι αξιωματικοί με τα 

μακριά παλτά τους με σφιγμένη τη μέση βαδίζουν ρυθμικά και οι Έλληνες 

προσπαθούν να τους μιμηθούν όσο πιο πιστά γίνεται, οι Ιταλοί είναι πιο απλοί  από 

όλους, ενώ και οι Ρώσοι είναι σα χορευτές με τις σφιχτές μπλούζες.
213

 

 

Τα πιο γνωστά καφέ της πόλης βρίσκονταν στην πλατεία Ελευθερίας, αυτά 

ήταν το Floca και το Crystal. Ιδιαίτερα το καφέ-ζαχαροπλαστείο των αδελφών Φλόκα 

ήταν το πιο εντυπωσιακό από όλα τα υπόλοιπα καφέ, όπου όλοι έδιναν τα ραντεβού 

τους εκεί. Κανένα δεν μπορούσε να το συναγωνιστεί. Από τις εφτά και μισή το πρωί 

που άνοιγε μέχρι αργά το βράδυ  το μέρος ήταν υπερπλήρες.  Η χωρητικότητά του 

ήταν για 50 άτομα αλλά συνήθως οι πελάτες ήταν παραπάνω από 100 στα τραπέζι και 

στις καρέκλες. Ξεκινούσαν με το πρωινό που αποτελούταν από δυο βραστά αυγά, 

καφέ και ψωμί, συνέχιζαν με ένα πρώτο αναψυκτικό, μετά με ένα ποτήρι βερμούτ 

πριν το γεύμα, ένα λικέρ μετά το γεύμα, ακολουθούσε ένα φλιτζάνι τσάι και  στο 

τέλος κατέληγαν με μια μπύρα ή ουίσκι.
214

 

 

 

4.3. Το εμπόριο στη Θεσσαλονίκη 

Η παρουσία της πολυάριθμης στρατιάς  έδωσε μεγάλη ώθηση στην εμπορική 

κίνηση της πόλης. Έμποροι που πριν λίγα χρόνια βρίσκονταν στα πρόθυρα 

πτώχευσης με τις υψηλές τιμές που απέκτησαν τα προϊόντα είχαν γίνει πλέον 

πλούσιοι και με μεγάλα κέρδη. Οι τιμές στα καταστήματα ήταν αστρονομικές, η 

στάση που τηρούσαν οι έμποροι απέναντι στους ξένους πελάτες βασιζόταν στη 

λογική πάρτο σε αυτή την τιμή ή άστο. Οι συμμαχικοί στρατιώτες προκειμένου να 

αποφύγουν τις καθυστερήσεις και τους κινδύνους της θαλάσσιας μεταφοράς 

αγόραζαν επιτόπου οτιδήποτε έβρισκαν σε υπερβολικά υψηλές τιμές. Εξάλλου το 

εμπόριο της Θεσσαλονίκης ήταν ελεύθερο από συνοριακούς τελωνειακούς ελέγχους 

και αυτή την περίοδο βρισκόταν σε φάση αύξησης και αναζωογόνησης.      
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Χαρακτηριστικό της πολυπολιτισμικότητας της πόλης είναι το γεγονός ότι οι 

έμποροι μιλούσανε με την ίδια ευκολία διάφορες γλώσσες όπως τουρκικά ισπανικά 

γαλλικά ιταλικά και φυσικά ελληνικά και μπορούσαν να συνεννενοήθουν με ευκολία 

χωρίς να υπάρχει δυσκολία στην επικοινωνία, ενώ τα καταστήματα που αφορούσαν 

την μόδα αλλά και τα καφέ της πόλης μιλούσαν στα γαλλικά. 

Ο πιο αριστοκρατικός δρόμος της Θεσσαλονίκης την περίοδο εκείνη 

θεωρούνταν η οδός Βενιζέλου
215

. Λίγο παρακάτω και μετά τη Cite Saul ξεκινούσε η 

σκεπαστή αγορά. Η ανατολίτικη αίσθηση  ήταν διάχυτη παντού μέσα στην αγορά.  

Εκεί   η τιμή καθορίζεται από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη μόλις εμφανιστεί ο υποψήφιος 

αγοραστής ο πολίτης κρίνοντας την εμφάνιση του πελάτη ορίζει και την τιμή στην 

οποία θα πουλήσει τα προϊόντα του η οποία συνήθως είναι γύρω στο 200% πάνω από 

την πραγματική της αξία μόλις ο πελάτης απομακρύνεται από το προϊόν και το 

κατάστημα ο πολίτης παζαρεύει την τιμή την κατεβάζει και σε περίπτωση που ο 

αγοραστής αποφασίσει να αγοράσει το προϊόν στην τιμή που προτείνει εκείνος τότε ο 

πωλητής θα του προσφέρει σε μία μηδαμινή τιμή κάποιο άλλο προϊόν χαμηλότερης 

ποιότητας και αξίας. 
216

 

Η άφιξη των συμμαχικών στρατευμάτων αποτέλεσε πρώτης τάξεως ευκαιρία 

για πλουτισμό των εμπόρων της πόλης και έδωσε νέα ώθηση στην παρανομία
217

. Οι 

έμποροι, ιδιαίτερα οι Εβραίοι, που ήταν αμέτοχοι στον πόλεμο, βρήκαν την ευκαιρία 

να θησαυρίσουν, ξεφορτώνοντας όλα τα αποθέματα που είχαν στις αποθήκες τους. 

Για να καλύψουν τις ανάγκες των ξένων, οι έμποροι κατέφευγαν στο λαθρεμπόριο, 

καθώς τα συμμαχικά καράβια κουβαλούσαν διάφορα αγαθά, τα οποία ξεφόρτωναν 

στο λιμάνι μαζί με τα πολεμικά εφόδια.
218

 

Αισχροκέρδεια που κυριαρχούσε στην αγορά της πόλης είχε ως αποτέλεσμα 

τον πλουτισμό Ελλήνων και Εβραίων εμπόρων με τα ετήσια έσοδα τους να 

δεκαπλασιάζονται κατά τη διάρκεια της συμμαχικής παρουσίας στη Θεσσαλονίκη. 

Στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιούνταν διαδηλώσεις με βασικό αίτημα τη μείωση των 

τιμών η κατάσταση αυτή υποχρέωσε την εφαρμογή του στρατιωτικού νόμου στην 
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πόλη.
219

 Πέρα όμως από τους εμπόρους της πόλης που θησαύριζαν, πολλοί από τους 

κατοίκους αντιμετώπιζαν σοβαρές δυσκολίες επιβίωσης εξαιτίας της αύξησης των 

τιμών. Κάποιοι κατέφυγαν στην κλοπή αγαθών από εκείνους που είχαν αρκετά, στην 

προκειμένη περίπτωση ήταν τα συμμαχικά στρατεύματα. Το πιο συνηθισμένο σημείο 

κρούσης των νεαρών κλεπτών των γνωστών  «σαλταδόρων», ήταν το τρένο που 

συνέδεε το συμμαχικό στρατόπεδο της Μίκρας με το λιμάνι της πόλης από όπου 

έκλεβαν τα προϊόντα.
220

  

Για την αποφυγή τέτοιων φαινομένων, οι συμμαχικές αρχές τόσο το 1916 όσο και το 

1917, σε  προκήρυξή τους προς τον πληθυσμό, απαγόρευσαν την κλοπή και την 

κατοχή όπλων, πολεμοφοδίων και ζώων που ανήκαν στα συμμαχικά στρατεύματα
221

.  

Μετά την πυρκαγιά του 1917 στη Θεσσαλονίκη τα προβλήματα είχαν πλέον 

διογκωθεί αφού  αποδιοργανώθηκε τελείως η εμπορική κοινότητα ενώ το 

λαθρεμπόριο δημιουργούσε νομισματικά προβλήματα με τους Γάλλους να πιέζουν 

για αναγκαστική κυκλοφορία του φράγκου. Επιπλέον η διακοπή των συγκοινωνιών 

με την υπόλοιπη Ευρώπη αλλά κυρίως τη Σερβία δυσκόλεψε τις δανειοπιστωτικές 

ενέργειες που προκάλεσαν την αναστολή της ελεύθερης διακίνησης εργατικού 

δυναμικού προς τη Θεσσαλονίκη, αλλά κυρίως ο επισιτισμός του στρατού και του 

λαού δημιούργησαν ένα ιδιαίτερα δυσάρεστο κλίμα
222

.  

Η παρουσία της πολυάριθμης στρατιάς των συμμάχων επέφερε σημαντικά 

χρηματικά ποσά τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και την ύπαιθρο χωρίς όμως τελικά τα 

κεφάλαια αυτά να επενδυθούν για την ανάπτυξη του τόπου.  

 

4.4. Η ψυχαγωγία και η καλλιτεχνική ζωή στην πόλη 

Η καλλιτεχνική κίνηση στη Θεσσαλονίκη την περίοδο του πρώτου 

Παγκοσμίου Πολέμου περιλαμβάνει τους κινηματογράφους Pathe, Olympia, Palace, 

 Splendid, καθώς και τα  κινηματοθέατρα Eden και Λευκός Πύργος ένα σινεμά -

βαριετέ το Alhambra ένα θέατρο βαριέται το  Odeon και τα θέατρα του Λαού της 

Νέας σκηνής και Etranger. Τα περισσότερα από αυτά βρίσκονταν επί της Λεωφόρου 

                                                           

219 Βασίλης Γούναρης, «Στην Μακεδονία τον καιρό του Μεγάλου Πολέμου (1914-1919)», 

Θεσσαλονικέων Πόλις, 1, 2000, 179-192.  
220 Τομανάς, Χρονικό της Θεσσαλονίκης, ο.π.,  226 
221 Ανακοίνωση του George Milne (αρχηγού των βρετανικών στρατευμάτων) με την οποία 

προβλεπόταν παραδειγματική τιμωρία για όσους δεν συμμορφώνονταν: ΓΔΜ, ΔΙΟΙΚ, 001, φακ.118.14   

222Βασίλης Γούναρης, «Στην Μακεδονία τον καιρό του Μεγάλου Πολέμου (1914-1919)», 

Θεσσαλονικέων Πόλις, 1, 2000, 179-192. 
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Νίκης, όπου όλες οι αποθήκες της παραλίας μετατράπηκαν σε θεατράκια, καφέ 

σαντάν και σε μπαρ.
223

 

  Η κοσμική κίνηση στη Θεσσαλονίκη είναι η καθημερινή οι στήλες των 

Εφημερίδων πληροφορούν τους κατοίκους της πόλης για τα θεάματα που 

προσφέρονται στους κινηματογράφους και τα θέατρα. 

Στην κοσμοπολίτικη Θεσσαλονίκη των προηγούμενων ετών δεν υπήρχαν 

μπαρ, με την άφιξη όμως των συμμαχικών στρατευμάτων και με σκοπό τη 

διασκέδαση των χιλιάδων αξιωματικών, υπαξιωματικών και απλών φαντάρων 

άρχισαν σιγά-σιγά να φυτρώνουν σαν μανιτάρια μπαρ γύρω από την πλατεία 

Ελευθερίας, την προκυμαία, την Εγνατία με ονόματα που παραπέμπουν σε μπαρ του 

εξωτερικού και κυρίως του Παρισιού. Υπήρχαν  το Maxim’s στη λεωφόρο Νίκης ενώ 

το Bar Francais κάτω από το ξενοδοχείο Splendid Palace το Bar Parisien δίπλα στο 

Όλυμπος Palace καθώς και το Moulin Rouge κοντά στον κινηματογράφο Palace. 

Music Hall υπήρχαν αρκετά τα πιο σικ ήταν το Oden, ο Λευκός Πύργος και το 

Skating Rink. Το Odeon  ήταν από τα κυριότερα κέντρα ξεφαντώματος έμοιαζε 

μινιατούρα της Όπερας του Covent Garden, στο Λονδίνο η φασαρία ήταν τρομερή 

και σχεδόν ποτέ δεν προερχόταν από τη σκηνή ενώ τα τραγούδια που ακούγονταν 

προέρχονταν από Γαλλικά καμπαρέ μεγαλύτερη φασαρία να προέρχεται από  τα 

θεωρεία. 

Το καζίνο του Λευκού Πύργου δίπλα στο ομώνυμο μνημείο διέθετε έναν 

άνετα ρυθμισμένο κήπο όπου μετά τις τέσσερις το απόγευμα γέμιζε από 

αξιωματικούς όλων των Εθνών και οικογένειες της Θεσσαλονίκης που συνήθιζαν να 

παίρνουν το απεριτίφ ή το παγωτό τους.  Μετά τις εφτά το απόγευμα μπορούσε  

κανείς να δειπνήσει στις ταράτσες που είχαν θέα στον κήπο που έβλεπε μπροστά τη 

θάλασσα ή ακόμη και στη μεγάλη αίθουσα του εστιατορίου.
224

 

 

4.5. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης. 

Ο τύπος της Θεσσαλονίκης γνώρισε ιδιαίτερη άνθηση κατά την περίοδο του 

πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και της άφιξης  των συμμαχικών στρατευμάτων στην 

πόλη. Το ίδιο διάστημα παρατηρείται αύξηση του αριθμού των εφημερίδων τόσο των 

ελληνόγλωσσων, όσο και των ξενόγλωσσων εφημερίδων γραμμένες στη γαλλική 

                                                           

223 Τομανάς, Δρόμοι και Γειτονίες της Θεσσαλονίκης, ο.π. 77. 
224 Κολώνας, ο.π., 48-51. 
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αγγλική σερβική ρωσική τουρκική και ιταλική γλώσσα. Η Θεσσαλονίκη ήταν η πόλη, 

όπου εκδίδονταν οι περισσότερες εφημερίδες από οποιαδήποτε άλλη πόλη στην 

Ελλάδα.  

Οι Θεσσαλονικείς διάβαζαν καθημερινά όλες τις εφημερίδες. Δεν τις 

αγόραζαν, αλλά προτιμούσαν να τις διαβάζουν στα καφενεία,  δικές τους εφημερίδες 

αγόραζαν μόνο μια φορά την εβδομάδα, κάθε Κυριακή. Ίσως αυτός να είναι και ένας 

από τους λόγους που ενώ πολλές εφημερίδες εκδόθηκαν κατά καιρούς στην πόλη, 

ελάχιστες ήταν αυτές που μπόρεσαν να αντέξουν στο χρόνο και την τσιγγουνιά των 

κατοίκων της.
225

   

Από τις πιο γνωστές εφημερίδες ήταν: Η μακροβιότερη εφημερίδα της 

Θεσσαλονίκη, που συνεχίζει την κυκλοφορία της  μέχρι και σήμερα, με μικρά κατά 

καιρούς διαλείμματα, «Η Μακεδονία» του Κώστα Βελλίδη, που ξεκίνησε να 

εκδίδεται το 1911. Την ίδια χρόνια ξεκίνησε την κυκλοφορία της  «Νέα Αλήθεια»   

του Γιάννη Κούσκουρα, η οποία προϋπήρχε από το 1903 ως «Η Αλήθεια» και 

κυκλοφορούσε στην πόλη μέχρι το 1971. Μια άλλη σημαντική εφημερίδα της πόλης 

ήταν το «Φως» του Δημοσθένη Ρίζου τα πρώτα φύλλα της οποίας κυκλοφόρησαν το 

1914 και σταμάτησε το 1958.  Από τις ξενόγλωσσες εφημερίδες η «Balkan News», 

του H.C.Owen  που απευθύνονταν στα ξένα στρατεύματα ήταν η μεγαλύτερη σε 

κυκλοφορία  με 25.000 φύλλα που εκδιδόταν από το 1915 έως το 1919.
226

  

Ενδεικτικά κάποιες άλλες εφημερίδες της Θεσσαλονίκης ήταν ο «Εργάτης» 

του Αλ. Ωρολογά, οι «Progres», «Opinion», «Independant», «Βήμα» του Χ. 

Γουγούση, «Tribune» του Χ. Βαμβακά, «Paris-Balkan» του P. Colombe, «Voce 

d’Italia», «Ελευθέρα Μακεδονία», του Α. Μπέρου, «Hak», του τούρκου 

συνταγματάρχη Σαμή Μπέη, «Srpski Glasnik», «Russki Slovo» του Ν. Δαμασκηνού, 

«Courrier de Salonique» του Μιτάτ εφέντη, «Echo da France», του J.Rattau, «Velika 

Srbija», του Α. Μπέρου, η «Σημαία» του Α. Ζουρμπά, «Ο Νεολόγος» του Α. 

Βουτυρά και άλλες. 
227

  Με την πυρκαγιά του 1917 πολλές από τις εφημερίδες 

σταμάτησαν οριστικά την κυκλοφορία τους. 

Η ελευθερία του τύπου δεν ήταν ανεμπόδιστη την περίοδο της παραμονής των 

Συμμάχων στη Θεσσαλονίκη.  Η Γαλλική διοίκηση συνέστησε υπηρεσία λογοκρισίας 

                                                           

225 Γιώργος Σταμπούλης, «Η ζωή των θεσσαλονικέων πριν και μετά το 1912», Θεσσαλονίκη, 

Διόσκουροι, 1984, 368.  
226 Καραδήμου- Γερολύμπου – Χεκίμογλου, ο.π. 176. 
227 Παπαστάθης, ο.π. 147. 
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με συχνές επεμβάσεις στις εφημερίδες την ίδια τακτική ακολούθησε τον Τριανδρία με 

την απαγόρευση ειδήσεων που αφορούσαν το έργο της επανάστασης
228

. Επιπλέον 

υπήρξαν μέτρα καταστολής περιπτώσεις εξαγοράς εφημερίδων αλλά και 

δημοσιογράφων από αυστριακούς γερμανικούς και τουρκικούς κύκλους ενοχλώ 

γαλλικές εφημερίδες κατηγορήθηκαν για χορηγήσεις από γαλλικές πηγές.
229

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

228 Κανδυλάκης, Μ., Ο Τύπος της Θεσσαλονίκης κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, 
229 Καραδήμου-Γερολύμπου-Χεκίμογλου, ο.π. 175. 
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Κεφάλαιο 5
ο
  

Οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης την περίοδο του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου (1915-

1918). Κύριες πληθυσμιακές ομάδες (Έλληνες Ορθόδοξοι, Εβραίοι και 

Μουσουλμάνοι).  

 

Ένα από τα βασικά γνωρίσματα της Θεσσαλονίκης κατά την περίοδο της οθωμανικής 

κατοχής ήταν ο πολυπολιτισμικός της χαρακτήρας. Η ύπαρξη (και συνύπαρξη) 

διαφόρων εθνοτικών/θρησκευτικών πληθυσμών είναι ένα χαρακτηριστικό που δεν 

τελειώνει με την απελευθέρωση και την προσάρτηση της πόλης στην ελληνική 

επικράτεια το 1912, αλλά συνεχίζεται τουλάχιστον για μια δεκαετία ακόμη.  Εκτός 

από τις κύριες ομάδες που είχαν ριζώσει, δηλαδή των Εβραίων, των Ελλήνων και 

Μουσουλμάνων, υπήρχαν και μικρότερες πληθυσμιακές ομάδες όπως των Αρμενίων, 

των Βουλγάρων, των Ρουμάνων και άλλων κεντροευρωπαϊκών πληθυσμών που 

ζούσαν στην πόλη.   

Στο παρόν κεφάλαιο της εργασίας μας θα αναφερθούμε στις πολυπληθέστερες 

πληθυσμιακές  ομάδες (Έλληνες, Εβραίοι, Μουσουλμάνοι) και μέσα από την 

παράθεση δημογραφικών, χωροταξικών και κοινωνικών στοιχείων θα 

προσπαθήσουμε να αναδείξουμε στοιχεία της καθημερινότητας και της κοινωνικής 

ζωής της Θεσσαλονίκης. Σε ένα δεύτερο επίπεδο θα επιχειρηθεί η σκιαγράφηση των 

σχέσεων των εν λόγω ομάδων με τα συμμαχικά στρατεύματα που εγκαθίστανται στην 

πόλη από το 1915.  

5.1. Δημογραφικά και άλλα γενικά στοιχεία. 

Σύμφωνα με την πρώτη απογραφή που έγινε στη Θεσσαλονίκη από την ελληνική 

διοίκηση το 1913, λίγους μήνες μετά την προσάρτηση της στο ελληνικό κράτος, ο 

συνολικός πληθυσμός της πόλης ανερχόταν σε 157.889 κατοίκους. Από αυτό το 

σύνολο, 61.439 ήταν Εβραίοι, 45.889 Οθωμανοί, 39.959 Έλληνες, ενώ υπήρχε και 

ένα μικρό ποσοστό Βουλγάρων, Δυτικών και Αρμενίων.
230

 Όπως προκύπτει από τα 

παραπάνω στοιχεία, ο εβραϊκός πληθυσμός αποτελούσε την πλειοψηφία των 

                                                           

230 Βασίλης Δημητριάδης, «Ο πληθυσμός της Θεσσαλονίκης και η ελληνική κοινότητά της κατά το 

1913», Μακεδονικά, 23, 1983, 88-115. 
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κατοίκων της πόλης ακολουθούμενος αντίστοιχα από τον μουσουλμανικό και τον 

ελληνικό. Στην επόμενη απογραφή, μόλις τρία χρόνια αργότερα, το 1916, η 

δημογραφική εξέλιξη της πόλης αποτυπώνεται ως εξής: Εβραίοι 61.400, Έλληνες 

68.205, Μουσουλμάνοι 30.000 και ένα 3.5% αποτελούνταν από διάφορες εθνότητες. 

Με βάση αυτά τα δεδομένα, το εβραϊκό στοιχείο φαίνεται να παρέμεινε σταθερό. Από 

την άλλη το ελληνικό αυξήθηκε, πιθανότατα λόγω της μεταναστευτικής κίνησης από 

άλλες περιοχές των Νέων Χωρών ή της Παλαιάς Ελλάδας, ενώ το μουσουλμανικό 

μειώθηκε αισθητά.
231

 

Ήδη από την πρώτη αποβίβαση των πρώτων στρατευμάτων οι ντόπιοι 

έβλεπαν με σκεπτικισμό τα στρατεύματα που κατέφθαναν στο λιμάνι της πόλης. Οι 

Θεσσαλονικείς έβλεπαν με καχυποψία το όλο εγχείρημα καθώς πίστευαν ότι η 

απόβαση αποτελούσε την εμπροσθοφυλακή μιας δύναμης που θα καταλάμβανε την 

Καβάλα και στη συνέχεια θα την παρέδιδε στους Βουλγάρους με σκοπό τον 

εξευμενισμό τους και τη μη εμπλοκή τους στον πόλεμο. 

Το 1916 οι γαλλικές αρχές επέβαλαν στρατιωτικό νόμο και αυστηρή 

αστυνομική επιτήρηση στη Θεσσαλονίκη. Αμέσως και χωρίς καμία εξαίρεση, 

ανέπτυξαν πολυπρόσωπες Υπηρεσίες Πληροφοριών και καταστολής 

χρησιμοποιώντας Έλληνες πληροφοριοδότες, κάτι αντίστοιχο γινόταν και στις 

βρετανικές υπηρεσίες.  Ένα μέρος των συμμαχικών υπηρεσιών αφορούσε την 

παρακολούθηση και τη δίωξη των μοναρχικών και των γερμανόφιλων, το ίδιο ίσχυε 

και για την ελληνική χωροφυλακή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί μία αφίσα 

που διαφημίζει φρούτα αλλά απεικόνιζε τον Κωνσταντίνο. Η συγκεκριμένη αφίσα 

ήταν αναρτημένη σε ένα κατάστημα του οποίου ο καταστηματάρχης μετά 

συνελήφθη.
232

 Ενώ όταν ένας αγράμματος καταστηματάρχης τύλιξε το εμπόρευμά 

του σε μία γερμανική προκήρυξη εν αγνοία του, καταδικάστηκε σε θάνατο.
233

  

Ως προς τις αγροτικές εκτάσεις και τα λιβάδια, σε μεγάλο βαθμό δόθηκαν για 

στρατιωτικές χρήσεις. Ενώ, ήταν συχνές οι περιπτώσεις που οι ίδιοι οι αγρότες 

υποχρεώνονταν να προσφέρουν χειρωνακτική εργασία, ιδιαίτερα για έργα οδοποιίας 

και μεταφοράς. 

                                                           

231 Σπύρος Λουκάτος, «Πολιτειογραφικά Θεσσαλονίκης, νομού και πόλης στα μέσα της δεκαετίας 

του 1910», Η Θεσσαλονίκη μετά το 1912, Συμπόσιο 1-3 Νοεμβρίου, Κ.Ι.Θ., Θεσσαλονίκη 1986, 111. 
232 Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, Αρχείο Γενικής Διοικήσεως Μακεδονίας, φάκελος 118. 
233 Τομανάς, ο.π., 217. 
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Από τις αρχές του 1916 ξεκίνησαν οι ελλείψεις σε τροφές όπως κρέας, ψάρι 

και ζάχαρη. Οι τιμές πλέον καθοριζόταν από την αγορανομία. Η αστυνομία έστελνε 

χωροφύλακες μπροστά από κάθε κατάστημα για να εποπτεύουν τους εμπόρους και αν 

πωλούν τα εμπορεύματα στις καθορισμένες τιμές. Μαζί με όλα τα παραπάνω 

προϊόντα είχε αυξηθεί και η αξία του καφέ που ξεπερνούσε τότε τις 6 δραχμές/κιλό. 

Ωστόσο παρά την αύξηση του καφέ αλλά και της ζάχαρης κανένας Θεσσαλονικιός 

δεν σταμάτησε να απολαμβάνει το καφεδάκι του. Η έλλειψη των τροφίμων αυξήθηκε 

περισσότερο την επόμενη χρονιά (1917). Για παράδειγμα, η δυνατότητα προμήθειας 

με ζυμαρικά προϋπέθετε την προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης καθότι μόνο οι 

ασθενείς είχαν την δυνατότητα να προμηθευτούν ζυμαρικά. Επίσης, η διανομή του 

ψωμιού γινόταν με δελτίο, με την μερίδα να κατανέμεται σε 50 δράμια ανά άτομο η 

οποία ύστερα από παράκληση των σωματείων της πόλης προς την κυβέρνηση 

διπλασιάστηκε το επόμενο έτος.
234

  

Η εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης με την άφιξη των Συμμάχων στην 

πόλη ήταν κατά πλειοψηφία με το μέρος των Κεντρικών Δυνάμεων, το ίδιο ίσχυε και 

για την μουσουλμανική κοινότητα που κρυφά υποστήριζε την Οθωμανική 

Αυτοκρατορία. Αυτό προφανώς οφείλεται στο γενικότερο κλίμα που επικρατεί και 

εδραιώνεται στην πόλη μετά τις συμμαχικές αποβάσεις. Πέρα από αυτό, το γεγονός 

ότι από το 1912 η Θεσσαλονίκη αποτελούσε μέρος της ελληνικής επικράτειας, σε 

κάποιο βαθμό τοποθετούσε τις άλλες εθνοτικές και θρησκευτικές κοινότητες σε 

δεύτερη μοίρα. Αντιθέτως οι Έλληνες, όπως θα ήταν λογικό, σε μεγάλο βαθμό ήταν 

πιστοί στον βασιλιά που λίγα χρόνια νωρίτερα είχε απελευθερώσει την πόλη τους από 

τον τουρκικό ζυγό το 1912.
235

  

Το πολυπολιτισμικό και πολυγλωσσικό υπόβαθρο της πόλης είχε δώσει τη 

δυνατότητα στους κατοίκους να αναπτύξουν τις γλωσσικές τους ικανότητες. Σε 

καθημερινό επικοινωνιακό επίπεδο πολλοί μαγαζάτορες και λούστροι μπορούσαν να 

μιλήσουν σε μερικές γλώσσες. Κάτι τέτοιο είχε προκαλέσει το ‘θαυμασμό’ και είχε 

ξαφνιάσει τους Άγγλους και τους Γάλλους στρατιώτες. Παρόλο που πολλοί ήταν 

αυτοί που μπορούσαν να ομιλούν έως τέσσερις με πέντε γλώσσες, η ‘φτωχή’ γλώσσα 

                                                           

234 Χεκίμογλου, ο.π., Οι Επιδράσεις της συμμαχικής παρουσίας στη Θεσσαλονίκη (1915-1918), 51-

63.   
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και η μη ορθή χρήση τους προκαλούσε την περιφρόνηση και το χλευασμό των 

αξιωματικών.
236

  

Συγκεκριμένα, η γλώσσα που μιλούσαν κυρίως οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης 

ήταν η ισπανική, επιπλέον αρκετοί μιλούσαν την ιταλική και μερικοί την 

προβηγκιανή.
237

 Το 1528 ιδρύθηκε η Ταλμούδ Τορά πολιτιστικό κέντρο, ίδρυμα 

κοινωνικής πρόνοιας και ανώτατη σχολή για την εκπαίδευση των μελλοντικών 

ραβίνων. Εκεί λειτουργούσε και η πλουσιότερη βιβλιοθήκη της Θεσσαλονίκης. Το 

κύρος και η φήμη που είχε ήταν τέτοιας εμβέλειας που πολλές ισραηλιτικές 

κοινότητες επεδίωκαν να έχουν ραβίνους σπουδαγμένους στη Θεσσαλονίκη.
238

 Ενώ η 

ίδρυση το 1873 σχολείων της Alliance Israelite Universelle έδινε ιδιαίτερη έμφαση 

στην εκμάθηση τεχνικών δεξιοτήτων στα χαμηλά στρώματα της κοινότητας.
239

  

Φυσικό επακόλουθο με τη διάδοση της γαλλικής γλώσσας ήταν η μετατροπή αρκετών 

από τους Εβραίους της πόλης σε γαλλόφιλους.
240

 

 Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω σύμφωνα με την καταγραφή του 1913 ο 

εβραϊκός της Θεσσαλονίκης αριθμούσε 61.439 κατοίκους.
241

 Σ’ έναν πληθυσμό όπου 

κατά τον γνωστό γάλλο βυζαντινολόγο Κάρολο Ντήλ ανερχόταν σε 158.000 ψυχές, οι 

Εβραίοι ήταν περισσότεροι από 61.000 κάτι που ορίζεται σε ποσοστό 56%.
242

 Μετά 

την απογραφή του 1913 και τις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα μετά το ’12 και κατά 

τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου παρατηρείται αισθητή μείωση του 

εβραϊκού πληθυσμού στη Θεσσαλονίκη.  
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Παρά τις διαβεβαιώσεις που έλαβαν από τον Βασιλιά Γεώργιο κατά την 

είσοδο των ελληνικών στρατευμάτων για ίδια πολιτικά δικαιώματα για όλους τους 

κατοίκους της Θεσσαλονίκης
243

, η εβραϊκή κοινότητα ήταν αυτή που υπέστη το 

μεγαλύτερο πλήγμα. Οι προσπάθειες του πρώτου Νομάρχη της Θεσσαλονίκης 

Περικλή Αργυρόπουλου στην ίδια κατεύθυνση και οι δηλώσεις του πως θα εργαζόταν 

για να εμποδίσει οποιαδήποτε αντισημιτικά περιστατικά και πως ο ίδιος θα 

λειτουργήσει ως προστάτης τους
244

, φαίνεται πως δεν απέφεραν καρπούς καθώς οι 

εξελίξεις που ακολουθούν υποδεικνύουν την μεγάλη καταστροφή και λεηλασία που 

υπέστη η εβραϊκή κοινότητά και η περιουσία των κατοίκων της.  

Την ταφόπλακα για τη μετέπειτα πορεία της εβραϊκής κοινότητα τη βάζει η 

πυρκαγιά του 1917. Πρόκειται για το πιο καθοριστικό σημείο στη διαβίωση και 

περαιτέρω επιβίωση του εβραϊκού πληθυσμού της Θεσσαλονίκης. Η πυρκαγιά 

προκάλεσε τέτοιες ζημιές στην εβραϊκή  κοινότητα, που θα μπορούσε να πούμε χωρίς 

ιδιαίτερη υπερβολή ότι κατέστρεψε συθέμελα όλη την συνοικία. 

Διαχρονικά, η εξέλιξη και η ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης  μέσα στην διάρκεια 

των χρόνων βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό στη συμβολή της εβραϊκής κοινότητας της 

πόλης. Εξάλλου ο ελληνικός εθνικισμός διέφερε σημαντικά με τον δυτικό και αυτό 

ευνόησε την ταύτιση των ελληνικών με των εβραϊκών θέσεων και την ύπαρξη και 

διατήρηση της κοινότητας στη Θεσσαλονίκη την στιγμή που στη Δυτική Ευρώπη 

συντελούνταν μαζικές διώξεις και μετακινήσεις των εβραϊκών μειονοτήτων που 

κατέληγαν σε πογκρόμ. 

Κατά τις εκλογές του 1915 η πλειοψηφία της πόλης τάσσεται με τους 

αντιβενιζελικούς που πρεσβεύουν την ουδετερότητα της χώρας στον πόλεμο. Με αυτή 

την παράταξη συνεργάζεται και η σοσιαλιστική οργάνωση Φεντερασιόν που δυο από 

τα στελέχη της εκλέγονται βουλευτές.
245

  

Η άλλη πληθυσμιακή κοινότητα της πόλης, αυτή των Μουσουλμάνων 

κατοίκων στις αρχές του 20
ου

 αιώνα μετρούσε 45.000 άτομα. Με άλλα λόγια, 

καταλάμβανε το 25% του πληθυσμού της Θεσσαλονίκης. Η αναλογία τους είναι 
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μεγαλύτερη τον 16ο και 17ο αιώνα οπόταν είχαν ενισχυθεί από την ομαδική 

προσχώρηση στον ισλαμισμό της Ισραηλιτικής αίρεσης των Ντονμέδων. Οι 

Ντονμέδες αποτελούσαν το πιο εύρωστο οικονομικά κοινωνικό στρώμα της πόλης. 

Στην παραδοσιακή εμπορική τους δραστηριότητα προσθέτουν μετά τον εξισλαμισμό 

τους τις προόδους από την συμμετοχή τους στην κρατική εκμετάλλευση των πόρων 

της χώρας - όπως είχαμε χάρη σε αυτούς όμως η οθωμανική ηγεμονική τάξη αποκτά 

επαφή με την εβραϊκή και την ευρωπαϊκή κουλτούρα.
246

 

 

 

5.2 Χωροταξικός προσδιορισμός των πληθυσμιακών ομάδων  

Κατά τη διάρκεια 1915-1918 τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή κοινότητα συγκροτούν οι 

Εβραίοι, οι οποίοι όπως αναφέρθηκε στο 3
ο
 κεφάλαιο της παρούσας εργασίας 

κατοικούν στην πόλη ήδη από τον 15
ο
 αιώνα και προέρχονται από Ισπανία, Γερμανία, 

Ιταλία καθώς και από άλλα σημεία της κεντρικής Ευρώπης κομίζοντας πολιτισμικά 

στοιχεία των χωρών αυτών.  

Το στοιχείο που χαρακτηρίζει
 
τη συνύπαρξη των διαφόρων πληθυσμιακών 

κοινοτήτων της Θεσσαλονίκης, κατά κανόνα είναι ο ξεκάθαρος χωροταξικός 

διαχωρισμός των κατοικιών τους ανάλογα με την πληθυσμιακή ομάδα. Με αυτή τη 

λογική είναι διαχωρισμένα και οι συνοικίες στις οποίες κατοικούν, δηλαδή έχουμε 

Ελληνικές, Μουσουλμανικές και Εβραϊκές συνοικίες. Γύρω στα 1880 είχαν πια 

διαμορφωθεί οι συνοικίες των διαφόρων εθνοτήτων της πόλης. Έτσι, οι Τούρκοι 

είχαν τα σπίτια τους στο Μπαΐρι, οι εβραϊκές γειτονιές ήταν σχεδόν όλες κάτω από 

την Εγνατία, ενώ οι ξένοι έμεναν στον Φραγκομαχαλά και τέλος οι Έλληνες στις 

δώδεκα συνοικίες. Οι πλούσιες ελληνικές οικογένειες είχαν τα σπίτια τους στις 

συνοικίες του Αγίου Αθανασίου, του Αγίου Νικολάου του Τρανού και στην Εγνατία, 

ενώ τα σπίτια των οικονομικά ασθενέστερων -τα πιο πολλά κακοχτισμένα, ανήλιαγα 

και ετοιμόρροπα- ήταν διασκορπισμένα στις άλλες γειτονιές. Μέσα σ’ αυτά, οι 

ιδιοκτήτες τους ζούσαν άβολα και περίμεναν πάνω από εκατό χρόνια τους 

εργολάβους να τα γκρεμίσουν και να τους δώσουν αντιπαροχή μαγαζιά και 
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διαμερίσματα. Οι φτωχότεροι, που δεν είχαν δικά τους σπίτια, άλλαζαν κάθε τόσο 

σπίτι και γειτονιά. Για ποιο λόγο όμως μετακόμιζαν; Πρώτα- πρώτα το νοίκι, τότε δεν 

υπήρχε νομική προστασία του ενοικιαστή και ο ιδιοκτήτης, αν του χρωστούσαν 

νοίκια, πετούσε στον δρόμο τα λιγοστά πράγματα και τα παιδιά του νοικάρη δίχως να 

δώσει λογαριασμό σε κανένα.
247

 

Παρατηρούμε ότι ο διαχωρισμός των συνοικιών δεν ήταν μόνο φυλετικός ή 

θρησκευτικός αλλά και ταξικός. Αυτό συμβαίνει και στους Εβραϊκούς πληθυσμούς, 

αφού οι πιο πλούσιες  Εβραϊκές οικογένειες των  Μορπούργο, Αλλατίνι, Φερναντέζ, 

Μοδιάνο, Κούνιο κατοικούσαν στις βίλες τους κατά μήκος της λεωφόρου Βασιλίσσης 

Όλγας. Ο διαχωρισμός με τους φτωχούς ομόθρησκούς τους επεκτείνονταν και στη 

γλώσσα, αφού η συγκεκριμένη τάξη των Εβραίων μιλούσε κατά κύριο λόγο γαλλικά 

ή ιταλικά, ενώ συνδεόταν με τους φτωχότερους Εβραίους μέσω των επιχορηγήσεων 

τους στα φιλανθρωπικά ιδρύματα, επικυρώνοντας παράλληλα στις συνειδήσεις όλων 

των Εβραίων αλλά και όλων των Θεσσαλονικέων  την οικονομική της επιφάνεια και 

δύναμη.  

Οι εβραϊκές μικροαστικές οικογένειες των γιατρών, των δικηγόρων και των 

επαγγελματιών κατοικούσαν: 

- στην περιοχή των οδών Μητροπόλεως και Βουλγαροκτόνου, 

-στην περιοχή μεταξύ των οδών Βασιλέως Γεωργίου, λεωφόρου 

Στρατού, Ευζώνων και Ιταλίας, 

- στην περιοχή μεταξύ των οδών Παπάφη, Ιωαννίνων, Αγίας Τριάδος 

και Κατσιμίδου.
248

    

Οι περισσότεροι Εβραίοι ανήκαν στην πιο χαμηλή οικονομική κλίμακα και 

κατοικούσαν συνήθως πάνω από την Εγνατία. Οι ίδιοι πίστευαν ότι η κακή 

οικονομική τους κατάσταση οφείλονταν στην κακή τουρκική διοίκηση, στον 

αποκλεισμό της Θεσσαλονίκης από το βασικό διεθνές δίκτυο επικοινωνιών και τέλος 

στην υπερευλογημένη τεκνοποιία των εβραϊκών ανδρόγυνων.
249   

Εξαίρεση στον κανόνα των ξεχωριστών συνοικιών αποτελούν οι πολυτελής 

κατοικίες στη περιοχή της Βασιλίσσης Όλγας  (κάποιες από αυτές διατηρούνται έως 
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σήμερα π.χ βίλα Μοδιάνο, βίλα Καπαντζή, βίλα Μορντώχ), η οποία αποτελούσε 

μικτή περιοχή κατοίκησης πλούσιων Εβραίων, Ελλήνων και Μουσουλμάνων. Η 

πυρκαγιά του 1917, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, έκαψε το μεγαλύτερο μέρος της 

Εβραϊκής κοινότητας.  

Οι τούρκικες συνοικίες της Άνω Πόλης ήταν μακριά η μία από την άλλη. Στα 

επόμενα χρόνια όμως, με τον ερχομό των προσφύγων από τη Βοσνία (1876), τα κενά 

συμπληρώθηκαν. Σπάνια οι Ρωμιοί ανέβαιναν στο τουρκομαχαλά επειδή κάτι τέτοιο 

ήταν πολύ επικίνδυνο. Στις γειτονιές οι Τούρκοι ζουν στα κονάκια τους χωρίς να 

έρχονται πολύ σε επαφή με τους γκιαούρηδες (Έλληνες) και τους γιαχουντήδες 

(Εβραίοι). Είναι όλοι τους κτηματίες, χωροφύλακες, βυρσοδέψηδες, διοικητικοί 

υπάλληλοι και μοιράζονται τις ώρες της ραχατλίδικης ζωής τους με τις νόμιμες 

γυναίκες τους που τους επιτρέπει το Κοράνι, και με τις παλλακίδες τους που δεν τις 

απαγορεύει το ιερό βιβλίο. Τα τούρκικα σπίτια είναι διώροφα ή τριώροφα, βαμμένα 

κόκκινα κι έχουν στο πίσω μέρος μεγάλες αυλές, με πηγάδια, σιντριβάνια, κήπους και 

πολλά δέντρα. Στην πρόσοψη έχουν μπαλκόνια, χαγιάτια και σαχνισιά με χρωματιστά 

τζάμια και καφάσια. 

Τα μπαλκόνια ήταν εξώστες δίχως στέγη που στηρίζονταν σε ξύλινα δοκάρια 

ή σε σιδερένιες απλές ή δουλεμένες με τέχνη, ανάλογα με τις οικονομικές 

δυνατότητες και το γούστο του νοικοκύρη. Τα χαγιάτια ήταν σκεπασμένοι χώροι που 

στήριζαν την οροφή. Ήταν κατασκευασμένα με κατακόρυφα δοκάρια και βρίσκονταν 

στην εσοχή ή στην προεξοχή της πρόσοψης. Χρησίμευαν για να δίνουν περισσότερο 

φως στο εσωτερικό του σπιτιού και για τον εξαερισμό του.
250

 

Ανηφορίζοντας στην άνω πόλη ο επισκέπτης ανακαλύπτει τις τουρκικές 

συνοικίες που θυμίζουν Ανατολή. Η περιοχή είναι μία ήσυχη γεμάτη μυστήριο μικρά 

στενά δρομάκια με δρομάκια που μοιάζουν μεταξύ τους στρίβουν κόβονται 

διασταυρώνονται και άλλα που καταλήγουν σε αδιέξοδα. Τα σπίτια αυτά μοιάζουν 

έρημα και φτωχικά, ίσως όμως από τη μεγάλη εξώπορτα κρύβονται όμορφες αυλές με 

λεπτό δουλεμένες αψίδες ενώ ακούγεται και κάποιο σιντριβάνι.
251

 

Οι μεγάλες και ακριβές ιδιοκτησίες βρίσκονται νοτίως της Εγνατίας οδού, 

αντίθετα οι μικρότερες και πιο φτηνές βρίσκονται στο βόρειο τμήμα της κοντά στις 
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μουσουλμανικές συνοικίες. Η ιδιοκτησία μεταξύ των μουσουλμάνων ήταν πιο 

συνηθισμένη εν αντιθέσει με τους εβραίους στους οποίους η εισοδηματική ανισότητα 

είναι πιο αισθητή. Στο μέσο όρο βρίσκεται το ανατολικό τμήμα της πόλης στο οποίο 

επικρατούσαν οι Έλληνες. 

Τα σπίτια της Ελληνικής συνοικίας που βρίσκονται βορειοανατολικά της 

λεωφόρου Εθνικής Αμύνης όπως και στη λεβαντίνικη λεγόμενη συνοικία κατά μήκος 

της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας που είναι χτισμένες στα αύστρο-ιταλικά πρότυπα 

ενώ το εσωτερικό των σπιτιών είναι επιπλωμένο με έπιπλα αυστριακού ρυθμού, σε 

περίοπτη θέση βέβαια βρίσκεται το πορτρέτο του Έλληνα αρχηγού σήμερα Βενιζέλου 

ενώ εχθές του Κωνσταντίνου. Η φιλοξενία στα σπίτια της συνοικίας αυτής αποτελεί 

μία ιδιαίτερη ιεροτελεστία καθώς ο καλεσμένος καλωσορίζει στο  αποκλείει και τον 

προτρέπουν να προχωρήσει του προσφέρουν ένα τσιγάρο ειδικά διαλεγμένο για 

αυτόν, ενώ η μεγαλύτερη κόρη της οικογένειας θα κεράσει τον καλεσμένο κάποιο 

λικέρ η τούρκικο καφέ νερό καθώς και γλυκό του κουταλιού. Πολύ πιθανό να τον 

κρατήσουν για φαγητό όπου συνήθως σερβίρουν μια ελληνική ποικιλία του ιμάμ 

μπαϊλντί. Μετά το δείπνο η οικογένεια και ο φιλοξενούμενος θα απολαύσουν την 

κουβέντα στον κήπο  με τη συνοδεία μουσικής κιθάρας ή μαντολίνου.
252

 

 

5.3. Επαγγέλματα Εβραίων, Ελλήνων και Μουσουλμάνων. Διατροφικές 

συνήθειες πληθυσμιακών ομάδων 

Η βιομηχανία-βιοτεχνία και το εμπόριο ήταν οι επικρατέστερες κατηγορίες στις 

οποίες ασχολούνταν οι κάτοικοι  της Θεσσαλονίκης  

Ανά εθνότητα, κατά την πρώιμη εποχή του 1915 παρατηρούμε ότι στον 

πρωτογενή τομέα ασχολούνταν κυρίως οι μουσουλμάνοι (αποτελούσαν το 60,7% του 

συνόλου του τομέα) και σε δεύτερη μοίρα οι Έλληνες, ενώ οι Εβραίοι ήταν σε μικρή 

αναλογία. Στο δευτερογενή τομέα, το 1915, ασχολούνταν ιδίως οι Έλληνες (το 47,1% 

του συνόλου του τομέα), σε 2η μοίρα ακολουθούσαν οι Εβραίοι και τελευταίοι οι 

μουσουλμάνοι. Στον τριτογενή τομέα, το 1915, ασχολούνταν ιδίως οι Εβραίοι (το 

41,7% του τομέα), σε 2η μοίρα οι Έλληνες και τελευταίοι οι μουσουλμάνοι. Τα 

επόμενα χρόνια, τη θέση των μουσουλμάνων κατέλαβαν οι Έλληνες, ενώ τα ποσοστά 
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των Εβραίων συρρικνώθηκαν και στους τρεις τομείς -αποτέλεσμα, άλλωστε, και της 

νέας ισορροπίας που επήλθε στους αριθμούς των μελών των δύο εθνοτικών 

κοινοτήτων μετά τις πληθυσμιακές ανακατατάξεις.
253

 

Αναλυτικά, η απασχόληση των κατοίκων ανά κατηγορία της κάθε εθνότητας 

όπως διαπιστώνεται το 1915, οι κυριότερες δραστηριότητες ήταν τρεις: η βιομηχανία, 

το εμπόριο και οι μεταφορές. Βλέπουμε αναλυτικά τη διασπορά των εθνοτήτων της 

πόλης στην κάθε κατηγορία και είναι πολύ χαρακτηριστικός ο μαζικός 

προσανατολισμός στις τρεις κατηγορίες που αναφέραμε. 

Συγκεκριμένα διαπιστώνουμε: 

α) την αυξημένη απασχόληση των ελλήνων στο εμπόριο, κατόπιν στη 

βιομηχανία και στις μεταφορές, 

β) την απασχόληση των ισραηλιτών ιδίως στο εμπόριο, αλλά και στη 

βιομηχανία και τις μεταφορές, 

γ) και των μουσουλμάνων κατά σειρά στο εμπόριο, στη βιομηχανία 

και στη γεωργία. 

Διαπιστώνουμε επίσης ορισμένες ιδιομορφίες στην απασχόληση των εθνοτήτων, που 

γνωρίζουμε ήδη και από άλλες πηγές, όπως ο αυξημένος αριθμός των Εβραίων που 

ασχολούνται στην αλιεία.
254

  

Οι Εβραίοι έκλειναν τα καταστήματα τους το Σάββατο, καθώς και στις 

μεγάλες γιορτές τους. Τις μέρες αυτές, όμως, η απασχόληση των υπαλλήλων 

παρατεινόταν μέχρι τα μεσάνυχτα. Τα μεγάλα εμπορικά καταστήματα άνηκαν σε 

Εβραίους αυστριακής καταγωγής, όπως ήταν το Τίριγκ στην πλατεία Ελευθερίας, το 

εντυπωσιακό Στάιν με το μεγάλο πράσινο μπαλκόνι στην κορυφή που άλλαζε 

καθημερινά τις βιτρίνες του στον ίδιο δρόμο. Το Ορόσδι Μπαγκ με τα πιο μοντέρνα 

κομμάτια αντρικής μόδας, το Ρεκανάτι με την αποκλειστική αντιπροσωπεία καπέλων 

μπορσαλίνο, η μεγάλη πιλοποιία των Μόσχοβιτς αλλά και το μεγάλο κατάστημα του 

Μάγιερ με τα καπέλα Μελόν.
255

 Η ποικιλία των καταστημάτων καθώς και τα είδη 

που πωλούνται δηλώνει την κάποια ευημερία που έχαιρε τουλάχιστον ένα μέρος του 

                                                           

253 Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Επαγγέλματα, παραγωγή-εμπόριο, 

κοινωνική ζωή, 18
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 αιώνας, Διεθνές Συνέδριο,1997, Θεσσαλονίκη, 1998, 82-83. 
254 Ο.π. 
255 Σταμπούλης, ο.π., 366. 
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πληθυσμού της πόλης. Επίσης, φαίνεται ότι το εμπόριο σε μεγάλο βαθμό ήταν 

αποκλειστικότητα των Εβραίων.  

Οι Εβραίοι δεν άφηναν καμία ευκαιρία ανεκμετάλλευτη. Κάτι τέτοιο αποτελεί 

και το παρακάτω παράδειγμα. Μετά την κατάρριψη του γερμανικού Ζέπελιν (5 

Μαρτίου 1916) από τα αγγλογαλλικά στρατεύματα, οι συμμαχικές δυνάμεις 

αποφάσισαν να εκθέσουν τον σκελετό του εχθρικού αεροπλάνου  στην περιοχή του 

Λευκού Πύργου με σκοπό να επιδείξουν το κατόρθωμα τους, να επιβεβαιώσουν την 

ισχύ και τη θέση τους στην πόλη, αλλά και να ενισχύσουν το ηθικό των πολιτών. Στη 

συνέχεια ο σκελετός πουλήθηκε σε εβραίους εργολάβους, οι οποίοι έφτιαξαν διάφορα  

σταυρουδάκια, δαχτυλίδια και άλλα μικροαντικείμενα που πολύς κόσμος τα αγόραζε 

ως κειμήλια.
256

  

Ένα άλλο γεγονός που αλλάζει τη πληθυσμιακή σύνθεση της πόλης είναι και 

τα προσφυγικά ρεύματα που προσέρχονται στην πόλη μετά το 1913. Πρόκειται για 

ελληνόφωνο πληθυσμό που μετά τις εδαφικές αλλαγές – που επισφραγίστηκαν μετά 

το Β΄ Βαλκανικό Πόλεμο με τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου- επιζητούν τόπους 

(1913)Οι Έλληνες πρόσφυγες από τη Βουλγαρία και τη Μικρά Ασία που έφτασαν 

στη Θεσσαλονίκη, ανέρχονταν σε 9.497  οικογένειες, και 31.528 άτομα 

Τα μαγαζιά δούλευαν ασταμάτητα όλες τις μέρες, καθημερινές, γιορτές ακόμα 

και Κυριακές, μέχρι αργά τη νύχτα και μέσα στα καθήκοντα των υπαλλήλων ήταν να 

σκουπίσουν το μαγαζί και να βάλουν τα σκουπίδια πίσω από την πόρτα, πριν 

φύγουν.
257

 Η χρησιμοποίηση μεγάλου αριθμού Θεσσαλονικέων ως 

φορτοεκφορτωτών αλλά και ως εργατών στα λιμενικά, οδικά και άλλα έργα (εκτός 

από τα οχυρωματικά με τα οποία ασχολούνταν αποκλειστικά τα στρατεύματα), 

δημιούργησε νέες θέσεις εργασίας  και εισροή χρήματος στην πόλη, το μεροκάματο 

ήταν 4 δραχμές, στις οδικές κατασκευές οι απασχολούμενοι (ανεξαρτήτου φύλου και 

ηλικίας) πληρώνονταν από 3-7 φράγκα την ημέρα.
258

 

Η επισιτιστική κατάσταση της πόλης βρισκόταν σε πολύ καλά επίπεδα 

συγκριτικά με τη νότια Ελλάδα που υπέφερε από ελλείψεις τροφών. Στο λιμάνι της 

                                                           

256 Τομανάς,  Χρονικό της Θεσσαλονίκης, ο.π., 216. 
257 Τα σκουπίδια τα τοποθετούσαν πίσω από την πόρτα, καθώς τότε θεωρούταν γρουσουζιά  να τα 

βγάλουν  έξω τη νύχτα, διότι θα έβγαινε και η τύχη του μαγαζιού μαζί με αυτά. Σταμπούλης, ο.π., 366. 
258 Συντομόρου, ο.π., 292 
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Θεσσαλονίκης έφθαναν καθημερινά πλοία γεμάτα με κρέατα και κουνέλια από την 

Αυστραλία, ζάχαρη από την Ιάβα, κορν-μπιφ από την Αργεντινή, άσπρο αλεύρι και 

βούτυρο από τις Η.Π.Α. και σοκολάτα από την Ελβετία. Τα τρόφιμα αυτά 

προορίζονταν για την τροφοδοσία των στρατευμάτων, αλλά και οι εργαζόμενοι 

επωφελούνταν από τα τρόφιμα πέρα από τις αμοιβές τους. 

Εκτός από τα συσσίτια που τους χορηγούσαν οι Σύμμαχοι δυο φορές την 

ημέρα (πρωί και μεσημέρι), τους εφοδίαζαν και με τυριά, κονσέρβες, μπέικον, κουτιά 

με γάλα, σοκολάτες, χουρμάδες, βούτυρο, τσάι Κεϋλάνης, μαρμελάδες, μπισκότα και 

καραμέλες. Εκτός από τρόφιμα, οι εργαζόμενοι προμηθεύονταν και δερμάτινα είδη ή 

ρούχα από γνήσιο μαλλί Αυστραλίας, παπούτσια, μπότες, αρβύλες, φόρμες, 

στρατιωτικές στολές και κάσκες. Πέρα από είδη πρώτης ανάγκης οι σύμμαχοι 

εφοδίαζαν τους εργαζόμενους και με άλλα αντικείμενα όπως γαλλικές κολόνιες, 

ρολόγια, φωτογραφικές μηχανές. Αυτό που έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και αντίκρισαν 

για πρώτη φόρα ήταν η ξυριστική μηχανή.
259

 

 

5.6 Η συναναστροφή των πληθυσμιακών ομάδων.  

Οι σχέσεις των διαφόρων πληθυσμιακών ομάδων μεταξύ τους φωτίζει και κομμάτια 

της καθημερινότητας και της κοινωνικής ζωής τους. Από την έρευνά μας διαφαίνεται 

ότι οι Εβραίοι και οι Τούρκοι βρίσκονται σε καλές σχέσεις και συνδέονται μεταξύ 

τους ήδη με το γεγονός της κοινής τους αποστροφής κατά των Ελλήνων.  

 Οι σχέσεις των ανθρώπων στο εσωτερικό της Εβραϊκής κοινότητας 

κανονίζονται μέσω της εσωτερικής αυτοδιοίκησης τους, η οποία γίνεται με 

υποδειγματική τάξη. Οι λίγοι πλούσιοι παρέχουν στους πολυάριθμους φτωχούς πολύ 

γενναιόδωρη υποστήριξη. Και κατά τα υπόλοιπα υπάρχει μεταξύ των σεφαρντίμ μια 

πολύ στενή συνοχή, ειδικά στην άμυνα κατά των αδικιών. Αν κάποιος λόγου χάρη 

διώξει έναν Εβραίο υπηρέτη, ή τον κακομεταχειρίζεται για να φύγει ο ίδιος, αυτό 

γίνεται γνωστό στην κοινότητα η οποία και αποφασίζει να απαγορεύσει την ανάληψη 

υπηρεσίας στο σπίτι του αδικήσαντος. Και έτσι θα ψάχνει ο ένοχος άδικα να βρει 

άλλον υπηρέτη, οπωσδήποτε δεν θα ξαναβρεί πια έναν Εβραίο υπηρέτη ως τη στιγμή 

                                                           

259 Σταμπούλης, ο.π., 355-356. 
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που θα επανορθώσει την αδικία που έκανε στον άλλον.
260

 Το παραπάνω γλαφυρό 

παράδειγμα της καθημερινής ζωής των Εβραίων καταδεικνύει ότι η εσωτερική 

διοίκηση της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας διασφάλιζε ένα είδος κοινωνικής 

δικαιοσύνης μεταξύ των δυνατών πλουσίων και των φτωχότερων ομάδων, έτσι ώστε 

να μη διαρρηγνύεται η συνοχή της συγκεκριμένης ομάδας.  

 Ο εβραϊκός πληθυσμός της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε να εγκαθίσταται στην 

πόλη ήδη από τις αρχές ίδρυσής της. Η μεγάλη προσέλευση τους χρονολογείται την 

περίοδο του Μεσαίωνα, ύστερα από τις διώξεις που υπέστησαν από τα Βασίλεια της 

Κεντρικής και Δυτικής Ευρώπης. Η Θεσσαλονίκη αποτέλεσε πρόσφορο έδαφος για 

την εγκατάσταση του, θυμίζοντας σε πολλά σημεία τις παλιές τους πατρίδες και ως 

αποτέλεσμα να συνεχίσουν να ασχολούνται με τις ίδιες δραστηριότητες. Το λιμάνι 

και η ίδια η πόλη της Θεσσαλονίκης ήταν για τους εβραϊκούς πληθυσμούς  “Η γη της 

Επαγγελίας”. Με το πέρασμα των αιώνων οι Εβραίοι ενσωματώθηκαν με τον 

υπόλοιπο πληθυσμό της πόλης και ακόμα και μετά την απελευθέρωση της 

Θεσσαλονίκης αποτελούσαν την πλειοψηφία του πληθυσμού στην πόλη. 

Εκτός των εμπορικών σχέσεων, οι Έλληνες δεν είχαν ούτε κοινωνικές ούτε 

άλλου είδους συναναστροφές με τους Εβραίους και τους Τούρκους. Τους χώριζε όχι 

μονάχα η διαφορά της θρησκείας, που την εποχή εκείνη είχε μια εντελώς ειδική 

βαρύτητα στην ζωή τους αλλά και οι πολλές προκαταλήψεις που δημιουργούσαν τη 

δυσπιστία και την αντιπάθεια. Στην δημιουργία των προκαταλήψεων και της 

δυσπιστίας προ πάντων προς τους Εβραίους, συνέτεινε και το γεγονός ότι οι 

τελευταίοι δεν επιχείρησαν ποτέ κάποιο πλησίασμα προς το ελληνικό στοιχείο. Αιτία 

ήταν η εμπορική δύναμη και δραστηριότητα των ελλήνων η οποία απλωνόταν σε 

κοινά πεδία με αυτή των Εβραίων, τούτοι τους αντιμετώπιζαν πάντοτε με 

ανταγωνιστικό πνεύμα που έφτανε στα όρια της σύγκρουσης.
261

 Κάτι τέτοιο, όπως θα 

ήταν λογικό στην καθημερινότητα μεταφραζόταν ως κοινή παράλληλη πορεία. Τα 

πράγματα μετά το 1912 αρχίζουν να αλλάζουν υπέρ της μικρότερης ελληνικής 

κοινότητας η οποία πλέον, ως μέρος της ελληνικής επικράτειας, άρχιζε να κερδίζει 

σταδιακά έδαφος.  

                                                           

260 Π.Κ. Ενεπεκίδης, Η Θεσσαλονίκη στα χρόνια 1875 –1912, Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη, 1988, 178. 
261 Γιώργος Βαφόπουλος, Το παραμύθι της Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 1992, 40-41. 
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Άλλες πηγές, όπως για παράδειγμα το περιστατικό της επιχείρησης κλοπής 

των αποθηκών των συμμαχικών στρατευμάτων στο λιμάνι της πόλης το 1916
262

, 

μαρτυρά τις τάσεις συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών. Βέβαια στην προκειμένη 

περίπτωση η συνεννόηση και η συνεργασία μεταξύ Εβραίων και Ελλήνων δεν 

εκφράζει ακριβώς τις πληθυσμιακές ομάδες από τις οποίες προέρχονταν διότι, στην 

κοινή πρόσληψη ως πράξη και κίνηση, επρόκειτο περισσότερο για αποκλίνουσες 

περιπτώσεις. Με άλλα λόγια, το κοινό πλαίσιο που γίνεται πάτημα και για τις δύο 

πλευρές είναι απλώς ο σκοπός, η ληστεία δηλαδή. Έτσι, η συνεργασία και 

ενδεχομένως η καλή συνεννόηση μεταξύ τέτοιων περιπτώσεων δεν θα μπορούσε να 

εκληφθεί ως παράμετρος που θα μπορούσε να χαρακτηρίσει και την μεταξύ τους 

καθημερινότητα. 

 

5.7. Συναναστροφή με τις συμμαχικές δυνάμεις  

Οι Έλληνες έτρεφαν διαφορετικά αισθήματα για την πολυεθνική στρατιά. Τους 

Ιταλούς δεν τους συμπαθούσαν, επειδή η γλώσσα τους έμοιαζε με των εβραίων και 

είχαν εμπορικές δοσοληψίες αποκλειστικά μαζί τους. Επιπλέον, υπήρχαν φήμες  ότι 

οι φρατέλοι (όπως αποκαλούσαν τους Ιταλούς, fratelli (εν. fratello) = ελλ. αδέλφια) 

ήταν αριστοτέχνες στο να πετούν ξυραφάκια από μακριά, που άνοιγαν με ελατήριο 

και έκοβαν τον λαιμό του αντιπάλου τους. Οι Ιταλοί ήταν αχώριστοι με τους 

Εβραίους.
263

 

Από τα αποικιοκρατικά στρατεύματα έτρεμαν τους Σενεγαλέζους, καθώς 

κυκλοφορούσε η φήμη ότι άρπαζαν, έσφαζαν, μαγείρευαν και έτρωγαν τα μικρά 

παιδιά στο φούρνο με πατάτες. Μια φήμη που φυσικά δεν είχε υπόσταση αλλά 

οργίαζε την φαντασία των Θεσσαλονικέων. Τους Γάλλους, τους επονομαζόμενους 

                                                           

262 Οι Εβραίοι που ήταν οι κυρίαρχοι βαρκάρηδες σχεδίαζαν τις επιχειρήσεις με τους Έλληνες. Ένα 

περιστατικό του 1916 αναφέρει πως τρεις Έλληνες και ένας Εβραίος είχαν σχεδιάσει να κλέψουν από 

τις συμμαχικές αποθήκες στο λιμάνι σκηνές σταυλισμού. Με την βοήθεια των βαρκάρηδων έφτασαν 

στην περιοχή και με προσεκτικές και αθόρυβες κινήσεις κατάφεραν να φορτώσουν στην βάρκα μια 

σκηνή που κατά παράδοξο τρόπο ήταν ασήκωτη για τέσσερις γεροδεμένους άνδρες. Μόλις έφτασαν 

και ξεφόρτωσαν τη σκηνή σάστισαν  και τρόμαξαν από το θέαμα  που αντίκρισαν. Μέσα στη σκηνή 

που είχαν διπλώσει για να μεταφέρουν υπήρχε ένας Άγγλος στρατιώτης με το τουφέκι του, προφανώς 

ήταν σκοπός που κάθισε να ξεκουραστεί και αποκοιμήθηκε μέσα στη σκηνή, που τους κοιτούσε 

κατατρομαγμένος. Αμέσως, οι σαλταδόροι άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητοι και χάθηκαν μέσα στα 

στενά της Άνω Πόλης. Βλ. Σταμπούλης, ο.π., 380. 
263 Συντομόρου, ο.π., 286. 
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και πουαλούς, δεν τους συμπαθούσαν ιδιαίτερα αφού τους θεωρούσαν 

δημοκρατικούς και γυναικάδες. Κάθε βράδυ που μεθούσαν τραγουδούσαν διάφορα 

τραγούδια με διφορούμενη σημασία, έκαναν πονηρά υπονοούμενα στις γυναίκες 

αλλά κυρίως δεν άντεχαν το γεγονός, ότι έλεγχαν τα πάντα με την Sûreté (Ασφάλεια) 

τους.
264

 

Αντίθετα τους Άγγλους (όλους τους Άγγλους στρατιώτες τους αποκαλούσαν 

Τόμμυ), τους λάτρευαν κυριολεκτικά και τους υπολόγιζαν όλους για λόρδους. Ήταν 

όλοι τους καλά παιδιά, που ήταν βολικοί και σέβονταν τις γυναίκες και ήταν βολικοί, 

αφού τους μεθούσαν και τους έκλεβαν με απίστευτη ευκολία, ενώ τους παρατούσαν 

ολόγυμνους στους δρόμους. Κάθε βράδυ οι στρατιωτικοί περίπολοι τους μάζευαν από 

τους δρόμους και τους πήγαιναν πίσω στους στρατώνες.
265

 Οι δε γυναίκες 

συμπαθούσαν πολύ τους Σκωτσέζους  καθώς η παραδοσιακή φορεσιά (κιλτ) που 

φορούσαν τους εξήπταν την περιέργεια.
266

 Τέλος, οι Ρώσοι εντυπωσίασαν τους 

κατοίκους με το όμορφο παρουσιαστικό τους και τις φανταχτερές στολές τους. Τους 

συμπάθησαν αμέσως καθώς βρίσκονταν μονίμως σε ταβέρνες και έπιναν τα πάντα 

εκτός από νερό.
267

 

Οι ταβέρνες τις Θεσσαλονίκης σέρβιραν γλυκό σαμιώτικο κρασί, ρακί, κονιάκ 

και όλα με μπόλικο νερό. Αργότερα οι ταβερνιάρηδες δικαιολογούνταν ότι νόθευαν 

τα ποτά κατόπιν υποδείξεων της Αστυνομίας, για να μη μεθούν οι φαντάροι και 

κάνουν φασαρίες.
268

  

Στην Ανατολική περιοχή είχε δημιουργηθεί ένα παραθαλάσσιο προάστιο με καθαρά 

Ευρωπαϊκό χαρακτήρα που προσέλκυσε τα μεσαία και υψηλά εισοδήματα όλων των 

θρησκευτικών κοινοτήτων της πόλης.  

Τα αποικιακά στρατεύματα των συμμαχικών δυνάμεων βοηθούσαν τους 

αξιωματικούς τους καθώς μπορούσαν να συνεννοηθούν και να πραγματοποιήσουν 

συναλλαγές με τον τουρκόφωνο πληθυσμό.
269

  

                                                           

264 Τομανάς, ο.π. 192. 
265 Σταμπούλης, ο.π., 379. 
266 Τομανάς, Χρονικό της Θεσσαλονίκης, ο.π.,  192. 
267 Τομανάς,  ο.π., 234. 
268 Τομανάς, ο.π., 192. 
269 Mann, ο.π., 79-80. 
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 Οι μωαμεθανοί κάτοικοι της Θεσσαλονίκης τάσσονταν εχθρικά απέναντι στα 

αγγλογαλλικά στρατεύματα καθώς αν και πλέον η πόλη βρισκόταν εδώ  και μερικά 

χρόνια υπό ελληνική διοίκηση, συνέχιζαν κρυφά να υποστηρίζουν τα συμφέροντα της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η κατασκοπεία λοιπόν λειτουργούσε ευνοϊκά στη 

μουσουλμανική κοινότητα και δύσκολα μπορούσε να τεθεί υπό έλεγχο καθώς στο 

παλιό και πυκνοκατοικημένο βόρειο τμήμα της Θεσσαλονίκης, όπου οι στενοί και 

λαβυρινθώδεις δρόμοι, με τα παλιά σπίτια και τους τυφλούς τοίχους έκρυβαν όσα 

συνέβαιναν στο εσωτερικό τους. Επίσης πολλοί κάτοικοι εμφανίζονταν υπήκοοι 

διαφόρων ευρωπαϊκών κρατών με βάση το τουρκικό σύστημα των διομολογήσεων 

και μιλούσαν διάφορες γλώσσες.
270

  

 

5.8. Σχέσεις πληθυσμιακών ομάδων με το διοικητικό σύστημα της 

Θεσσαλονίκης 

Η διοικητική διαίρεση της πόλης της Θεσσαλονίκης χωριζόταν σε 12 διοικητικά 

τμήματα: Το πρώτο τμήμα περικλείονταν από την λεωφόρο της Εθνικής Αμύνης 

μέχρι τα ανατολικά προάστια της πόλης, το δεύτερο ανάμεσα στις οδούς Εθνικής 

Αμύνης, Νίκης, Αγίου Νικολάου και Εγνατίας, το τρίτο περικλειόταν ανάμεσα στις 

οδούς Αγίου Νικολάου, Νίκης, Βενιζέλου και Βασιλέως Ηρακλείου, το τέταρτο 

βρισκόταν ανάμεσα στις οδούς Αγίου Νικολάου, Βασιλέως Ηρακλείου, Βενιζέλου 

και Εγνατίας, το πέμπτο ανάμεσα στις οδούς Βενιζέλου, Νίκης, Αλεξάνδρου και 

Βασιλέως Ηρακλείου, το έκτο ανάμεσα στις οδούς Βενιζέλου, Βασιλέως Ηρακλείου, 

Μ. Αλεξάνδρου και Εγνατίας, το έβδομο ανάμεσα στις οδούς Εγνατίας, Μ. 

Αλεξάνδρου, Ολ. Διαμαντή και Λέοντος Σοφού, το όγδοο ανάμεσα στις οδούς 

Λέοντος Σοφού, Εγνατίας έως την γέφυρα του σιδηροδρομικού σταθμού 

Κωνσταντινουπόλεως, Κουντουριώτη, Μ. Αλεξάνδρου και Ολ. Διαμαντή, το ένατο 

ανάμεσα στις οδούς Εθνικής Αμύνης, Αγίου Δημητρίου, Βενιζέλου και Εγνατίας, το 

δέκατο ανάμεσα στις οδούς Αγίας Παρασκευής και Εγνατίας, το ενδέκατο ανάμεσα 

στις οδούς Αγίου Δημητρίου, Αγίας Παρασκευής έως και το Επταπύργιο και τέλος το 
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δωδέκατο τμήμα περικλειόταν ανάμεσα στις οδούς Αγίας Παρασκευής, 

26ης Οκτωβρίου και από εκεί έως τα δυτικά προάστια της πόλης.
271

 

Με την είσοδο των ελληνικών στρατευμάτων στην πόλη η Εβραϊκή κοινότητα 

βρέθηκε χωρισμένη σε δύο αντιμαχόμενα στρατόπεδα: τους Εβραϊους εθνικιστές από 

τη μία πλευρά και από την άλλη τους οπαδούς της Alliance Israelite Universelle ή 

αφομοιωτικούς. Τη σύγχυση επέτεινε τότε η παραίτηση του προέδρου της 

κοινότητας, που έμεινε έτσι ακέφαλη έως τις επόμενες κοινοτικές εκλογές. Η 

επικράτηση των σιωνιστικών ιδεών και συλλόγων έναντι των άλλων πολιτικών 

τάσεων στην εβραϊκή κοινότητα επιβεβαιώθηκε από τις πολιτικές της επιλογές κατά 

τις εκλογές του 1915 και 1916. Η πρώτη συμμετοχή των Θεσσαλονικέων Εβραίων 

επηρέασε υπέρ του Γούναρη και του Βασιλιά.
272

 

Η κυβέρνηση Βενιζέλου που αντιλήφθηκε αμέσως το πνεύμα των Εβραίων 

και έλαβε ουσιαστικά μέτρα προκειμένου να κερδίσει την εμπιστοσύνη του τοπικού 

Εβραϊκού πληθυσμού αλλά και την υποστήριξη του Εβραϊκού κόσμου γενικότερα, με 

την εξαγγελία ειδικών προνομίων προς τους Εβραίους. Τα προνόμια αυτά αφορούσαν 

τα εξής:  

α) τη δυνατότητα απαλλαγής στρατιωτικών τους υποχρεώσεων για τρία 

χρόνια από την είσοδο των ελληνικών στρατευμάτων στην πόλη, χωρίς αυτό 

να είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια του εκλογικού τους δικαιώματος. 

β) τη διατήρηση της αργίας του Σαββάτου, ειδικά για την πόλη της 

Θεσσαλονίκης. 

γ) το δικαίωμα συμμετοχής στην δημόσια διοίκηση. 

δ) το δικαίωμα να συνεχίσουν να κρατούν τα λογιστικά τους βιβλία στην 

γλώσσα τους. 

ε) την ελευθερία του τύπου τους. 

στ) τη δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ του αστικού κτηνιάτρου και του 

ειδικού υπευθύνου της κοινότητας, προκειμένου να ελέγχονται και να 

                                                           

271Σπύρος Λουκάτος, «Πολιτειογραφικά Θεσσαλονίκης, Νομού και Πόλης, στα μέσα της δεκαετίας 

του 1910», Η Θεσσαλονίκη μετά το 1912, Συμπόσιο 1985, Δήμος Θεσσαλονίκης 1986, 101-129.  

272 Ιωάννης Χασιώτης -  Γκίουλα Κασαπιάν, "Η Εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης και η ένταξη 

της στο ελληνικό κράτος ( 1912 - 1919 )", Η Θεσσαλονίκη μετά το 1912, Θεσσαλονίκη 1985.  
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σφάζονται τα ζώα σύμφωνα με τις θρησκευτικές προδιαγραφές της Εβραϊκής 

υγιεινής. 

ζ) η κρατική επιχορήγηση 1200 δρχ. σε Εβραϊκές κοινότητες στην Ελλάδα 

που απαριθμούσαν πάνω από 50 οικογένειες, καθώς και την κρατική 

επιχορήγηση διαφόρων Εβραϊκών συλλόγων, όπως π.χ. ήταν ο αθλητικός και 

Σιωνιστικός σύλλογος της Μακαμπί. 

η) την απαλλαγή της φορολογίας των εισαγομένων αζύμων για το Εβραϊκό 

Πάσχα κ.λ.π.
273

  

Με την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (1912) και την ανάληψη της 

εξουσίας από την ελληνική πλευρά δεν παρουσιάζεται ολιστική αλλαγή στη διοίκηση 

της πόλης. Η αλλαγή από το παλιό στο νέο καθεστώς εξελίχθηκε ομαλά και 

σταδιακά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού είναι η διατήρηση στο αξίωμα του 

δημάρχου της πόλης του μουσουλμάνου Οσμάν Σαΐτ Μπέη με γενικό διοικητή τον 

Κωνσταντίνο Ρακτιβάν. 

Παρά τις διαβεβαιώσεις της ελληνικής πλευράς η παρουσία του ελληνικού 

στρατού δεν έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από την μουσουλμανική πλευρά, όπως 

επίσης και από τις υπόλοιπες κοινότητες (εβραϊκή, βουλγαρική κ.α.). Αμέσως 

άρχισαν οι αναχωρήσεις μουσουλμανικών πληθυσμών προς εδάφη της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας (πρακτική που ακολουθήθηκε και σε ολόκληρη την Βαλκανική). Η 

συμβίωση όμως με τον ελληνικό πληθυσμό αποδείχτηκε δύσκολη. Η παρουσία του 

στρατού και της χωροφυλακής λειτούργησε ανασταλτικά. Η κακομεταχείριση, η 

εμφανής διάκριση καθώς και η ατιμώρητη άσκηση βίας από τους χριστιανικούς 

πληθυσμούς εις βάρος των  μουσουλμανικών οδήγησε την ελληνική κυβέρνηση και 

τον Βενιζέλο τον ίδιο να διαβεβαιώνει προσωπικά τους αρχηγούς των 

μουσουλμανικών κοινοτήτων για την ασφάλεια των μελών της.  

Ωστόσο  με την άφιξη των προσφύγων της Μικράς Ασίας (1914), τα 

προβλήματα της κοινότητας διογκώθηκαν. Οι ανάγκες για την κάλυψη των αναγκών 

των προσφύγων και του στρατού οδήγησε στην επίταξη ιδιωτικών και κοινοτικών 

κτιρίων της μουσουλμανικής κοινότητας (κυρίως σχολείων και χώρων λατρείας). Η 

κίνηση αυτή προκάλεσε μεγάλο μεταναστευτικό ρεύμα μουσουλμάνων. 
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  Με την απογραφή του 1913 οι μουσουλμάνοι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης 

ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη πληθυσμιακή κοινότητα της πόλης με 45.867 κατοίκους. 

Στην  επόμενη απογραφή του 1916 είναι πλέον ορατή η διαφοροποίηση των 

στοιχείων ύστερα από όλα που συνέβησαν τα χρόνια που μεσολάβησαν. Μετά από 

την έντονη προσφυγική δράση ο πληθυσμός των μουσουλμάνων είχε μειωθεί στους 

30.000 κατοίκους.
274

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

274 Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης, «Οι μουσουλμάνοι της Θεσσαλονίκης (1912-2012): μια διακεκομμένη 

και άβολη παρουσία», Θεσσαλονίκη μια πόλη σε μετάβαση, Θεσσαλονίκη: Δήμος Θεσσαλονίκης- 

Navarino Network, 2012, 404-408. 
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Κεφάλαιο 6
ο
  

Τα συμμαχικά στρατεύματα στη Θεσσαλονίκη 

την περίοδο του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου (1915-1918) 

  

Η απόβαση των συμμαχικών στρατευμάτων το 1915 αποτελεί μια από τις 

σημαντικότερες εξελίξεις κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου για την 

πόλη της Θεσσαλονίκης. Δεν επρόκειτο απλώς για μια απόβαση που είχε μια 

περαστική αποστολή η οποία, μετά από ένα σύντομο χρονικό διάστημα θα 

κορυφωνόταν με την αποχώρηση από την πόλη. Τα στρατεύματα καθ’ όλη τη 

διάρκεια της παρουσίας τους θα αποτελέσουν κεντρικό παράγοντα της ζωής της 

πόλης. Κάτι τέτοιο δεν οφείλεται μόνο στις στρατιωτικές εντολές και αποστολές που 

είχαν αναλάβει να διεκπεραιώσουν, αλλά κυρίως στην ίδια την παρουσία τους στην 

πόλη και τα καινούργια δεδομένα που δημιουργούν.  

 Το παρόν κεφάλαιο πραγματεύεται σε πρώτο πλάνο την εγκατάσταση των 

στρατευμάτων και σε μια δεύτερη ευρύτερη ματιά αποσκοπεί να αποτυπώσει τις 

διάφορες πτυχές της παρουσίας τους στην πόλη. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις 

καθημερινές ασχολίες, την πρόσληψη της πόλης και των ατόμων από την πλευρά των 

στρατευμάτων καθώς και το πως περνούσαν τον ελεύθερο χρόνο.  

 

 

6.1. Η αποβίβαση και η εγκατάσταση των συμμαχικών στρατευμάτων. 

 

Το πρωί της 3ης Οκτωβρίου 1915 καταφθάνουν στη Θεσσαλονίκη τα πρώτα σώματα 

της Στρατιάς της Ανατολής. Ο Λευκός Πύργος αποτελεί το σημείο αναφοράς. Ένα 

άλλο σημείο που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς των στρατευμάτων είναι το 

ζαχαροπλαστείο των αδελφών Φλόκα στην πλατεία Ελευθερίας. Στη συνέχεια, στις 5 

Οκτωβρίου, πλοία της Ανταντ (Entente) άρχισαν να αποβιβάζουν στρατό στο λιμάνι 

της Θεσσαλονίκης. Ήταν οι πρώτες μονάδες της 10ης Βρετανικής και της 156ης 

Γαλλικής μεραρχίας. Επρόκειτο για την εμπροσθοφυλακή μιας μεικτής Γαλλο-

Βρετανικής δύναμης 150.000 ανδρών, που θα προωθούνταν στην Σερβική Μακεδονία 

προκειμένου να συνδράμουν την εμπόλεμη σύμμαχό τους
275

. Τα μεταγωγικά πλοία 

                                                           

275 Alan Palmer, Το Μακεδονικό μέτωπο και ο ελληνικός Διχασμός, Αθήναι: Συμπληρωματικαί 

Εκδόσεις Διευθύνσεως Εκδόσεων Αρχηγείου Στρατού, 1977, 17. 
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που έφτασαν στη Θεσσαλονίκη μεταφέροντας άντρες των συμμαχικών στρατευμάτων 

αποβίβασαν και μεταφορικά ζώα μουλάρια αγορασμένα από την Κύπρο ή την Νέα 

Ορλεάνη μικροσκοπικά ιππάρια και γαϊδούρια ελληνικών μεταγωγικών. 

Το βράδυ της 4ης–5ης Οκτωβρίου ζήτησε και εξασφάλισε την έγκριση του 

σχεδίου του από την Βουλή, ακόμη κι αν η Ελλάδα έπρεπε να πολεμήσει εναντίον 

των Κεντρικών δυνάμεων. Όταν την ίδια μέρα πήγε για να εξασφαλίσει και την 

επίσημη έγκριση του Κωνσταντίνου, ο βασιλιάς αρνήθηκε και ο Βενιζέλος υπέβαλε 

την παραίτησή του. Λίγες ώρες νωρίτερα είχε ξεκινήσει η αποβίβαση των πρώτων 

Συμμαχικών στρατευμάτων.
276

 

Ακόμη πριν φτάσουν στην πόλη τα συμμαχικά στρατεύματα, είχαν ήδη φτάσει 

δύο ελληνικές μεραρχίες οι οποίες –με σκοπό τη διατήρηση της ουδετερότητας της 

χώρας, είχαν επιτάξει τα κτίρια και διάφορες εγκαταστάσεις προκειμένου να μην 

χρησιμοποιηθούν από τα συμμαχικά στρατεύματα. Οι εσωτερικές εξελίξεις που είχαν 

απασχολήσει την τριετία 1912-15, είχαν σχετικά προϊδεάσει τους κατοίκους τις 

πόλεις. Είναι αυτός ο λόγος που και η υποδοχή ήταν ψυχρή και τυπική διότι κανείς 

και τίποτε δεν είχε προετοιμαστεί για την υποδοχή τους. Ένα μέρος των κατοίκων, 

όπως οι έμποροι, ήταν από τους πρώτους που ‘‘φιλοτιμήθηκαν’’ να υποδεχτούν τους 

συμμάχους ‘’προσφέροντας’’ τους τη γκάμα των προϊόντων τους και εγκαινιάζοντας 

κατ’ αυτό τον τρόπο τις εμπορικές συναλλαγές που θα ελάμβαναν χώρα στο εξής.
277

 

Ο Γάλλος στρατηγός απαίτησε να πάρει τον έλεγχο του λιμανιού, των 

σιδηροδρομικών και των οδικών αρτηριών της πόλης και όταν χαρακτηρίστηκε 

αυταρχικός από τους Έλληνες, ζήτησε την απομάκρυνση των ελληνικών 

στρατευμάτων από την Θεσσαλονίκη με την αιτιολογία, ότι δημιουργούσαν 

προβλήματα και δρούσαν κατασκοπευτικά υπέρ των Γερμανών. Την ίδια στιγμή 

μέρος του ελληνικού τύπου που χρηματοδοτούνταν από την γερμανική πρεσβεία 

έκανε λαμπρή προπαγανδιστική εκστρατεία κατά της Αντάντ.
278

 

                                                           

276  Palmer, ό.π., 59–60. 

277 «Οι Έλληνες έμποροι κατέπλευσαν κατά δεκάδες προς το μέρος των συμμαχικών στρατευμάτων 

με σκοπό να πουλήσουν τα εμπορεύματα τους. Παζαρεύουν στυγνά τα αγαθά τους και παίρνουν τα 

συμφωνηθέντα χρήματα μέσα από τα καλάθια που κατέβαζαν οι στρατιώτες για να τα γεμίσουν με την 

σειρά τους οι έμποροι με σταφύλια, ρεπάνια, ελιές, σύκα και ψωμί.» βλ. Σερέφας, Σάκης, Η 

Θεσσαλονίκη εξ αποστάσεως Βλέμματα από τα χρόνια του Μεγάλου Πολέμου, Θεσσαλονίκη, 

Εντευκτήριο, 1991, 12-15. 
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 Τα συμμαχικά στρατόπεδα βρίσκονταν περίπου πέντε μίλια δυτικά της 

Θεσσαλονίκης ενώ οι δρόμοι της πόλης ήταν  συνεχώς κοσμοπλημμυρισμένοι και 

δύσκολα μπορούσε να κινηθεί κάποιος ελεύθερα.
279

Δεξιά και αριστερά από τα τείχη 

της παλιάς πόλης βρίσκονταν τα συμμαχικά στρατόπεδα, με χιλιάδες μικρούς 

καταυλισμούς και αντίσκηνα ενώ στα δυτικά στο Ζέιτενλικ  ο καταυλισμός των 

συμμαχικών στρατευμάτων  είναι “μια ολόκληρη πολιτεία από ξύλο και μουσαμά”. 

Στην πύλη του Βαρδαρίου η κυκλοφορία ελεγχόταν από Βρετανούς στρατονόμους.
280

 

Αντίσκηνα με Βιετναμέζους στήθηκαν ακριβώς πίσω από τον Λευκό Πύργο. 

Σενεγαλέζοι με κόκκινα φέσια στρατοπέδευσαν στο προάστιο Καραγάτσια 

(Χαριλάου).
281

 

Τα πρώτα στρατόπεδα οργανώθηκαν έξω από τη ΒΔ πλευρά της πόλης, με 

τους Γάλλους να επιλέγουν το Ζέϊτενλικ
282

,  και τους Άγγλους το Λεμπέτ. Οι πρώτες 

γαλλικές δυνάμεις που αποβιβάστηκαν στη Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο του 1915 

αποτελούνταν από πεζικό, μονάδες Πεδινού Πυροβολικού και μερικά πολυβόλα. 

Αργότερα  σε αυτά προστέθηκαν μονάδες Βαρέος Πυροβολικού, Ιππικού , καθώς και 

μονάδες «Εθνοφρουρών», όπως επίσης και τμήματα αποικιακών στρατευμάτων από 

τη Βόρεια και τη Δυτική Αφρική, οι τελευταίοι μάλιστα αποδείχτηκαν ιδιαίτερα 

ανθεκτικοί στο πολύ ζεστό κλίμα της πόλης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
283

   

Στην αρχή η εγκατάσταση των στρατοπέδων με σκηνές ήταν προσωρινή, 

επειδή στόχος ήταν η διείσδυση των στρατιωτών στη Σερβία. Με την οπισθοχώρηση 

τους πίσω, στρατοπέδευσαν έξω από την πόλη της Θεσσαλονίκης, αλλά επιτάχθηκαν 

και κτήρια μέσα στην πόλη για τη στέγαση διάφορων υπηρεσιών. Στους χώρους που 

επέλεξαν οι σύμμαχοι για να στρατωνιστούν υπήρχαν επίσης, παραπήγματα, 

νοσοκομεία,
284

 αποθήκες πυρομαχικών, αποθήκες τροφίμων και ιματισμού, στάβλοι, 

κτηνιατρικά νοσοκομεία, στρατόπεδα αιχμαλώτων πολέμου.  

                                                           

279 Χεκίμογλου, Ε., Οι Επιδράσεις της συμμαχικής παρουσίας στη Θεσσαλονίκη (1915-1918), 51-63. 
280 Mazower, ο.π., 373. 

281 Mazower, ο.π., 373. 
282 Αυτή η επιλογή έχει να κάνει με το γεγονός ότι σε πολύ κοντινή απόσταση από αυτή την περιοχή 

υπήρχαν κτήρια του μοναστηρίου των καθολικών καλογραιών του Ζέϊτενλικ, το στρατιωτικό 

νοσοκομείο και το πολιτικό καθολικό νεκροταφείο της Θεσσαλονίκης. Όλα αυτά συγκροτούσαν πολύ 

καλούς λόγους για την εγκατάσταση στην εν λόγω περιοχή. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. και 

Palmer, ο.π., σ. 25. 
283 Mann, ο.π., 79. 
284  Γαρύφαλλος, Α., Σαββαϊδης, Π. & Χριστοδούλου, Δ. (2015). ό.π.. 
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Για τον πλήρη εξοπλισμό και την μαλή λειτουργία κατασκευάστηκαν ντουζ, 

λουτήρες, εστιατόρια, παραπήγματα για τη σφαγή ζωών και τη φύλαξη των 

σφαγείων, κλίβανοι, πλυντήρια και αποχωρητήρια. Μετά την υποχώρηση των 

Αγγλογάλλων από τη Σερβία ιδρύθηκαν και άλλες στρατιωτικές υποδομές, 

νοσοκομεία, στρατόπεδα, αεροδρόμια (Γαλλικό και Αγγλικό), όπως στο ΝΑ της 

πόλης (Χαριλάου, Καλαμαριά, Ντεπώ, Τούμπα, Μίκρα) και επιπλέον εγκαταστάσεις 

αποθηκών και εφοδίων. Εκτός της πόλης της Θεσσαλονίκης, στρατόπεδα, μονάδες 

εφοδιασμού, σταθμοί πρώτων βοηθειών, νοσοκομεία εκστρατείας και προσωρινοί 

χώροι κράτησης αιχμαλώτων πολέμου δημιουργήθηκαν από τις δυνάμεις της Αντάντ 

και σε διάφορες πόλεις της Μακεδονίας, ως υποστήριξη στις πολεμικές επιχειρήσεις 

του μετώπου. 

 Οι Γάλλοι εγκαταστάθηκαν στα ανατολικά της Θεσσαλονίκης, στην Τούμπα, 

στην περιοχή του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου (τότε Νοσοκομείο Χιρς), και σ’ εκείνη 

του Χαριλάου και της Νέας Ελβετίας. Σε αυτές τις περιοχές η Στρατιά της Ανατολής 

(Armee d’ Orient) κατασκεύασε υδραγωγείο και οργάνωσε σε διάφορα κτίρια 

γαλλικό στρατιωτικό νοσοκομείο δίπλα ακριβώς από το σημερινό γήπεδο του Άρη. 

Κοντά στην εκκλησία της Οσίας Ξένης, επί της 25
ης

 Μαρτίου, οι Γάλλοι 

δημιούργησαν μια βάση πυροβολικού η οποία απλωνόταν κατά μήκος όλης της οδού 

φτάνοντας μέχρι τη διασταύρωση με την οδό Δελφών.  

Στην ίδια οδό καθώς και στην Παπαναστασίου είχαν στρατοπεδεύσει οι 

Αναμίτες. Πρόκειται για γαλλικά αποικιακά στρατεύματα προερχόμενα από τη 

Γαλλική Ινδοκίνα (σημερινό Βιετνάμ). Άλλα αποικιακά στρατεύματα της Γαλλίας 

είχαν δημιουργήσει καταυλισμούς επί των οδών Καραμανλή και Μπότσαρη. Τα 

στρατεύματα αυτά αποτελούνταν από  Σενεγαλέζους, που ξεχώριζαν με τα κόκκινα 

τεράστια φέσια και τους σαρικοφόρους Μαροκινούς ποδηλατιστές. 

Στο Μικρό Καραμπουρνού, οι Γάλλοι εγκατέστησαν αεροπορική βάση με 

διάδρομο προσγείωσης και με μονάδες επισκευής και συναρμολόγησης αεροπλάνων. 

Στην ακτή της παραθαλάσσιας αυτής περιοχής κατασκεύασαν και αποβάθρα 

εφοδιασμένη με γερανό για τη διευκόλυνση εκφόρτωσης από τα πλοία ανταλλακτικά 

αεροπλάνων.  Ανατολικά από το Μικρό Καραμπουρνού στις σημερινές περιοχές 

Βυζαντίου, Βότση, Καλαμαριάς, Νέας Κρήνης και Μίκρας, εκχερσώθηκαν χιλιάδες 

στρέμματα αμπελώνων, ώστε  να εγκατασταθούν εκεί στρατόπεδα και νοσοκομεία. 

Οι Βρετανοί είχαν εγκαταστήσει το στρατηγείο τους στη Λεωφόρο των 

Εξοχών επί της Βασιλίσσης Όλγας επέκτειναν τις εγκαταστάσεις τους από την 
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Πυλαία προς το Πανόραμα μέχρι τις πλαγιές του όρους Χορτιάτη και από το Ντεπό, 

προς το Φοίνικα, τη Μίκρα και τη Θέρμη. Στη Μίκρα μάλιστα οργάνωσαν το δικό 

τους στρατιωτικό αεροδρόμιο, τα βρετανικά αποικιακά στρατεύματα από την Ινδία 

στρατοπέδευσαν στο δρόμο Θεσσαλονίκης- Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής.
285

 

Ως προς τα σερβικά στρατεύματα, μετά από τις περιπέτειες που είχαν 

περιέλθει τα προηγούμενα έτη, πλέον οι 144.000 στρατιώτες αποβιβάστηκαν στα 

λιμάνια της μακεδονικής πρωτεύουσας. Με τον ερχομό τους στη Θεσσαλονίκη 

βελτιώθηκε σημαντικά η ψυχολογική τους κατάσταση. Για τους Σέρβους, σε 

σύγκριση με την Κέρκυρα, η Θεσσαλονίκη θεωρούνταν Βαλκάνια. Τα τοπία της 

Μακεδονίας, η φύση και το κλίμα έμοιαζαν με την πατρίδα τους. 

 Οι Σέρβοι, όταν έφθασαν στη Θεσσαλονίκη, εγκαταστάθηκαν στην περιοχή 

Αμπελώνες της Μίκρας. Στα νοτιοανατολικά περίχωρα οι Σέρβοι είχαν συγκροτήσει 

έξι Μεραρχίες (ή τρεις Στρατιές). Ξεχώριζαν από τα υπόλοιπα στρατεύματα με το 

ψηλό ανάστημα τους, την απλότητα τους. Πολλοί από αυτούς εκκλησιάζονταν στη 

σέρβικη εκκλησία του Αγίου Σάββα, πάνω από την πλατεία Ιπποδρομείου.
286

 Οι 

Σέρβοι αξιωματικοί διέμεναν σε πλινθόκτιστα ισόγεια σπίτια επί της οδού Βασιλέως 

Γεωργίου.
287

 

Το καλοκαίρι του 1916 (30 Ιουλίου) έφτασαν στο λιμάνι της  Θεσσαλονίκης 

τα πρώτα κλιμάκια της ρωσικής μονάδας για την ολοκλήρωση της μετακίνησης των 

υπόλοιπων μονάδων χρειάστηκε ένας μήνας από το λιμάνι του Αρχαγγέλου. Μέχρι τα 

μέσα Οκτώβρη είχαν φτάσει στην πόλη και οι δυο ρώσικες ταξιαρχίες. Οι Ρώσοι 

στρατιώτες με την ψηλή κορμοστασιά τους, παρουσίαζαν μια μεγαλοπρεπή εικόνα. 

Καθώς διέσχιζαν παρατεταγμένοι σε οκτάδες τους δρόμους της Θεσσαλονίκης και 

έχοντας τις ξιφολόγχες τους στα μακριά τους όπλα, φάνταζαν σαν ένα χαλύβδινο 

κινούμενο δάσος.   Για τρεις μήνες πέρασαν από σκληρή εκπαίδευση στο στρατόπεδο 

του Ζέιτενλικ, ενώ στη συνέχεια στρατοπέδευσαν στην Καλαμαριά
288

. 

Οι δυο ρώσικες ταξιαρχίες που έφτασαν στη Θεσσαλονίκη, έχοντας πρώτα 

ταξιδέψει τη μισή Ευρώπη για να φτάσουν εκεί, ενίσχυσαν τις προσπάθειες των 

Συμμάχων. Οι Ρώσοι αναγνώριζαν τη σημασία διατήρησης του Μακεδονικού 

                                                           

285 Συντομόρου, ο.π., 218-219. 
286 Συντομόρου, ο.π., 235. 
287 Σταμπούλης, ο.π., 467. 
288 Πρόκειται για την περιοχή όπου σήμερα βρίσκεται το νεκροταφείο. Βλ. Συντομόρου, ο.π., 270. 
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μετώπου στην ευρύτερη στρατηγική των δυνάμεων της Αντάντ και απέστειλαν και 

εκείνοι μικρό αριθμό δυνάμεων το 1916.
289

 

Την ίδια χρονιά, τον Αύγουστο του 1916, αποβιβάστηκε στην πόλη η ισχυρή 

ιταλική  25
η
 Μεραρχία, με επικεφαλή τον στρατηγό Pettiti di Roreto. Οι Ιταλοί 

εξαντλημένοι και ηλιοκαμένοι από τις πολύμηνες μάχες του Τρεντίνο 

εγκαταστάθηκαν στην περιοχή των Χορτατζήδων, όπου σήμερα βρίσκεται το 

νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, στην Άνω Τούμπα και τη σημερινή οδό Λαμπράκη καθώς και 

στο πάνω μέρος του συνοικισμού της Αγίας Φωτεινής. 

 

6.2. Πώς αντιμετώπιζαν οι συμμαχικές δυνάμεις την πόλη και τους 

ντόπιους. 

Η άφιξη των Συμμάχων και κατόπιν του σερβικού στρατού στη Θεσσαλονίκη 

εμπλούτισε την ήδη πλούσια πολιτισμική όψη της. Τώρα, εκτός από τις γνωστές 

εθνοτικές κοινότητες που προϋπήρχαν των συμμαχικών δυνάμεων, προστίθενται και 

τα στρατεύματα. Όπως ήδη έχουμε αναφέρει και πιο πάνω στο παρόν κεφάλαιο, η 

σύνθεση των στρατευμάτων δεν ήταν αποκλειστικά και μόνο μιας εθνότητας. Κάθε 

άλλο παρά αυτό, στις γραμμές των γάλλων και των άγγλων βρισκόντουσαν και 

πολλοί στρατιώτες που προέρχονταν από διάφορες αφρικανικές και ασιατικές χώρες. 

Προφανώς επρόκειτο για στρατεύματα που επανδρώνονταν σε κάποιο ποσοστό από 

στρατό προερχόμενο από τις ‘ιστορικές’ αποικίες των εν λόγω χωρών.  Έτσι, εκτός 

από τους Έλληνες πολίτες, Εβραίους, ντόπιους μουσουλμάνους, σλαβόφωνους και 

πολλές άλλες εθνότητες, υπήρχαν οι Αναμίτες με τα μυτερά τους καπέλα, οι Γάλλοι, 

οι Ζουάβοι, οι Σενεγαλέζοι, οι σαρικοφόροι Μαροκινοί, οι Άγγλοι, οι Ινδοί με το 

μεγάλο τουρμπάνι στην κεφαλή, οι Αυστραλοί με τους Νεοζηλανδούς, οι Ιταλοί, οι 

Ρώσοι και οι Σκωτσέζοι με τα εντυπωσιακά, πολύχρωμα και φανταχτερά τους κιλτ. 

Η πρώτη εντύπωση που αφήνει στα ξένα στρατεύματα η περιοχή της 

Μακεδονίας όπως παρατηρεί ένας Γάλλος αξιωματικός είναι πως η γη της έχει μία 

πρωτόγονη απλότητα οι αντιθέσεις κυριαρχούν οι χειμώνες και ξηρά καλοκαίρια 

πλούσιοι και φτωχοί κάτοικοι.  Πρόκειται για μία χώρα αξιολύπητη, ανεσκαμμένη, 

ματωμένη, και βιασμένη από τους πολέμους ταλαιπωρημένη από τα πλέον αρχαία και 

                                                           

289ΓΕΣ/ΔΙΣ, Η Ελλάς και ο πόλεμος εις τα Βαλκάνια 1914-1918. Αθήνα, Διεύθυνση Ιστορίας του 

Στρατού, 1958, 48. 
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αθεράπευτα πάθη του ανθρώπου
290

. Με το που έφθασαν στην πόλη, τα γαλλικά 

στρατεύματα αισθάνονταν ότι βρίσκονταν σ’ ένα εχθρικό περιβάλλον παρά σ’ ένα 

φιλικό και για το λόγο αυτό υιοθέτησαν, ίσως μη αναγκαία, σκληρή συμπεριφορά, 

απέναντι σε όλους τους Έλληνες.  

Οι Βρετανοί επειδή δεν ήξεραν άλλες γλώσσες πέρα από τη δική τους ήταν σε 

απόσταση από το τοπικό πληθυσμό, ήταν όμως πολύ αγαπητοί καθώς, πλήρωναν όσα 

τους ζητούσαν για να αγοράσουν κάποιο προϊόν, συνήθως πολύ περισσότερο από την 

πραγματική του αξία. Επίσης, φερόντουσαν στις γυναίκες με ευγένεια, πράγμα που 

προκαλούσε μεγάλη εντύπωση και θετική στάση απέναντι τους. Επιπλέον το Ιατρικό 

Αγγλικό Σώμα (R.A.M.C.)
291

 φρόντιζε όλους τους φτωχούς ανεξαρτήτου καταγωγής 

και θρησκείας δείχνοντας με αυτό τον τρόπο τον ανιδιοτελή και αλτρουιστικό ρόλο 

που διαδραμάτισαν στη Θεσσαλονίκη και το Μακεδονικό Μέτωπο.
292

 Επίσης, οι 

βρετανοί χρησιμοποιούσαν για τη Θεσσαλονίκη το φανταστικό τοπωνύμιο 

«Mesopolonica» (από τη Μεσοποταμία και τη Θεσσαλονίκη όπου υπήρχαν βρετανικά 

στρατεύματα), όπου οι πιθανότητες επιβίωσης ήταν μεγαλύτερες. 

Ο ανταποκριτής του βρετανικού στρατού στα Βαλκάνια, ο G. Ward Price, στο 

βιβλίο του The Story of the Salonica Army, έγραψε πως κανένας από τους Συμμάχους 

δεν θα θυμάται τις φυσικές ομορφιές της Μακεδονίας με ενθουσιασμό. Η αντίληψη 

αυτή βασίστηκε στην κακή ποιότητα των δρόμων, τις δυσκολίες πρόσβασης και τα 

ακαλλιέργητα χωράφια, τα οποία δεν έδιναν πολλές δυνατότητες για καλλιέργεια 

λαχανικών, αναγκαίων για την τροφή των στρατιωτών.
293

 Όλα αυτά έκαναν την 

καθημερινότητα των στρατιωτών ακόμη πιο δύσκολη.  

Οι Σέρβοι από την πλευρά τους πίστευαν ότι οι Έλληνες τους είχαν προδώσει. 

Ο γεωγραφικός χώρος και το ιστορικό-πολιτισμικό υπόβαθρο στο οποίο είχαν 

γεννηθεί και μεγαλώσει οι σέρβοι, ήταν κλασική περίπτωση Βαλκανικής χώρας. 

Πολλοί εξ’ αυτών, προφανώς προερχόμενοι από οικογένειες με αγροτικές ρίζες 

αντιμετώπιζαν και έβλεπαν με σκεπτικισμό την πόλη. Οι πόλεις γι’ αυτούς είχαν τα 

ελαττώματα του σύγχρονου κόσμου, τον υπερπληθυσμό, τα πυκνά κτήρια, τη βρωμιά 

και το θόρυβο. Η Θεσσαλονίκη, παρόλες τις ομορφιές της, ήταν μια πόλη 

                                                           

290 Βασίλης Γούναρης, «Στην Μακεδονία τον καιρό του Μεγάλου Πολέμου (1914-1919)», 

Θεσσαλονικών Πόλις, 1, 2000. 
291 Royal Army Medical Corps (R.A.M.C.) 
292 Mann, ο.π., 120. 
293 Ward G. Price, The Story of the Salonica Army, Edward J. Clode, New York 1918, 253-255, 263. 
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«στενόχωρη» και «βρώμικη». Φεύγοντας από την Κέρκυρα για το Μακεδονικό 

Μέτωπο, ένας στρατιώτης έγραψε πως ήταν πλέον έτοιμοι να πεθάνουν αφού είχαν 

δει επιτέλους τη θάλασσα.  Μαζί με τη θάλασσα, οι Σέρβοι πολεμιστές για πρώτη 

φορά στη ζωή τους είδαν γλάρους, ελιές και εξωτικά φρούτα.  

Με τον ερχομό τους στη Θεσσαλονίκη βελτιώθηκε σημαντικά η ψυχολογική 

τους κατάσταση. Για τους Σέρβους, σε σύγκριση με την Κέρκυρα, η Θεσσαλονίκη 

θεωρούνταν Βαλκάνια. Τα τοπία της Μακεδονίας, η φύση και το κλίμα έμοιαζαν με 

την πατρίδα τους. Το ίδιο δεν μπορεί να ειπωθεί για τη Θεσσαλονίκη, η οποία έμεινε 

γι’ αυτούς μια πόλη γεμάτη με «αρπακτικούς» έμπορους και διάφορους χώρους 

αναψυχής, όπου πήγαιναν κυρίως για να διασκεδάσουν. Το κοινό χαρακτηριστικό 

ήταν ότι και οι Σέρβοι και οι Σύμμαχοι περιέγραφαν τη Θεσσαλονίκη ως πόλη της 

διασκέδασης, στην οποία επιθυμούσαν να ξεχάσουν για λίγο την πίκρα του πολέμου. 

Οι Θεσσαλονικείς, στα μάτια των συμμαχικών στρατευμάτων περιγράφονταν 

με την κλασική για την εποχή θέαση του βαλκάνιου από το δυτικό στοιχείο. Δηλαδή 

φάνταζαν περίεργοι στους στρατιώτες, οι οποίοι τους περιέγραφαν ως ανθρώπους 

ντυμένους με παρδαλά ρούχα και να μυρίζουν βαριά αρώματα και μυρωδιές.
294

  

Η μετακίνηση των συμμαχικών στρατευμάτων και των εμπορευμάτων τους 

 πραγματοποιούνταν με αυτοκίνητα. Μέσα σε λίγες εβδομάδες στη Θεσσαλονίκη 

είχαν εμφανιστεί τόσα πολλά οχήματα μεταφορικά και νοσοκομειάκα που συνέδεαν 

τα στρατόπεδα με τα νοσοκομεία, που δεν είχαν ξαναδεί ποτέ πριν  στην πόλη.  

Είναι αυτός ο λόγος που η Θεσσαλονίκη ταυτίστηκε με τον «πύργο της 

Βαβέλ», όπου όλες οι εθνότητες και οι γλώσσες αναμειγνύονταν, όπως στο 

«Piccadilly Circus», όπως τη βάφτισαν ειρωνικά οι Βρετανοί στρατιώτες.
295

 Η 

περίοδος που αναλύουμε στην παρούσα εργασία χαρακτηρίζεται ακριβώς από την 

έντονη πολιτισμική συνεύρεση πολλών και διαφορετικών κόσμων.  

Τόσο πολυ-πολιτισμικό, που και για τον ίδιο το Θεσσαλονικιώτικο πληθυσμό 

κάτι τέτοιο ήταν εμφανές. Ο φόβος, που προκαλούν γενικότερα τα στρατεύματα και 

ειδικότερα συγκεκριμένες στρατιές καταδεικνύουν την πολιτισμική διαφοροποίηση 

μεταξύ των ντόπιων από τη μια πλευρά, και των στρατευμάτων από την άλλη. 

Μιλάμε για τέτοιο φόβο, που θα μπορούσε να ειπωθεί ότι αποτελούσε ένα από τα 

κυρίαρχα συναισθήματα. Φερ ειπείν, ήταν γνωστή και διαδεδομένη η φήμη πως οι 

                                                           

294 Mann, ο.π., 28-29. 
295H.C. Owen, Salonica and after: the Sideshow that Ended the War, Hodder and Stoughton, London 

1919,44.  
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μαύροι ήταν ανθρωποφάγοι. Κάτι τέτοιο, δεν αφορούσε αποκλειστικά και μόνο τους 

θεσσαλονικείς, αλλά και τα ευρύτερα Βαλκάνια όπου αναλάμβαναν επιχειρήσεις τα 

συμμαχικά στρατεύματα. Ένας Σέρβος φαντάρος έγραψε πως οι ντόπιοι του 

Κονοπίστε του είπαν ότι οι Βούλγαροι, που ήταν οχυρωμένοι στο χωριό, φοβήθηκαν 

πολύ όταν εισέβαλαν οι μαύροι, οι οποίοι «ήταν γνωστοί ως εκείνοι που σφάζουν». 

 

6.3. Ελεύθερος χρόνος και διασκέδαση 

Για τον πρωθυπουργό της Γαλλίας Ζωρζ Κλεμανσό, η Στρατιά της Ανατολής ήταν οι 

επονομαζόμενοι «κηπουροί της Θεσσαλονίκης». Ο χαρακτηρισμός οφείλεται στο 

γεγονός ότι η παρουσία των στρατευμάτων σχολιαζόταν με ειρωνεία στη Γαλλία και 

την Αγγλία, μιας και η Θεσσαλονίκη παρουσιαζόταν ως ιδεώδη τόπος παραθερισμού 

και διασκεδάσεως, σε πλήρη αντίθεση με το «αιματοβαμμένο» Δυτικό Μέτωπο. Η 

διατύπωση του Κλεμανσό έκρυβε μία μικρή αλήθεια μπορούμε να παρατηρήσουμε 

καθώς ξετυλίγεται μπροστά μας όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων των συμμαχικών 

στρατευμάτων. Επίσης, όπως και έχει επισημανθεί και από άλλους, για κάποιους ο 

πόλεμος τους άνοιγε και μια καινούργια δυνατότητα ταξιδιού και εξερεύνησης του 

κόσμου
296

, όσο και αν κάτι τέτοιο –δεδομένου των συνθηκών, ακούγεται ακραίως 

αντιφατικό. Όπως θα δούμε επιτροχάδην στην παρούσα υποενότητα, η διασκέδαση 

αποτελούσε κεντρικό θέμα στην καθημερινή ζωή των στρατευμάτων. 

Η αλήθεια είναι πως στην πραγματικότητα ήταν πολύ δύσκολο για τα 

στρατεύματα να έπαιρναν απαλλαγή ή έστω μία σύντομη άδεια με σκοπό την 

επίσκεψη των συγγενών τους. Ειδικά για τα στρατεύματα που βρίσκονταν στη 

Μακεδονία κάτι τέτοιο ήταν ακόμη πιο δύσκολο. Με άλλα λόγια, δεν υπήρχε καμία 

προσδοκία για όσους είχαν αποβιβαστεί στη Θεσσαλονίκη να πάρουν άδεια για να 

επισκεφθούν το σπίτι και τις οικογένειες τους, και αν υπήρχε η πιθανότητα ήταν μια 

στο εκατομμύριο.
297

 Τις ώρες ανάπαυσης, αφού είχαν αντικατασταθεί από άλλα 

στρατεύματα, μεταφερόντουσαν πίσω στο στρατόπεδο. Εκτός από την ξεκούραση και 

την ανάπαυση, οι στρατιώτες παρακολουθούσαν διάφορα προγράμματα και 

εκδηλώσεις διασκεδαστικού χαρακτήρα που διοργανώνονταν στα στρατόπεδα.  

                                                           

296 Βλ. ας πούμε την παρατήρηση του Mazower «Για τους επίστρατους της εργατικής τάξης ο πόλεμος 

ήταν μια ευκαιρία για να ταξιδέψουν έξω από τα σύνορα χώρας τους», Mazower, ο.π., 375. 

297 Harold Lake, In Salonica with our Army, London, 1917, 241-242. 
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Η περίοδος της εγκατάστασης και παραμονής των συμμαχικών στρατευμάτων 

στη Θεσσαλονίκη, εκτός από τα στρατιωτικά τους καθήκοντα εμπεριείχε την 

ενασχόληση με κάθε είδους αθλήματα, θεατρικές παραστάσεις (παντομίμες), 

μουσικές και διάφορες άλλες δραστηριότητες που στόχευαν στη ξεκούραση και τη 

χαλάρωση. Οι Βρετανοί μάλιστα συνήθιζαν να ανεβάζουν εξαιρετικές παραστάσεις 

τόσο στα στρατόπεδα στη Θεσσαλονίκη, όσο και σε πρόχειρες σκηνές του 

μετώπου.
298

 Αυτή παρουσιάζεται με τη μορφή επισκέψεων του Τμήματος Συναυλιών 

του Σώματος ή της Μεραρχίας. Θαυμάσια ψυχαγωγικά νούμερα με κοστούμια και 

πολύ έξυπνες αποδόσεις αγαπημένων τραγουδιών του music-hall, οργανώνονται από 

αυτά τα τμήματα, των οποίων οι προσπάθειες κρατούσαν ψηλά το ηθικό των ανδρών 

από οτιδήποτε άλλο.
299

 

Όπως ήδη είχε ειρωνικά ειπωθεί από τον Κλεμανσό, η καθημερινή ζωή των 

στρατιωτών στη Θεσσαλονίκη είχε λιγότερο απαιτητική πλευρά και αρκετό χρόνο για 

βόλτες και διασκέδαση. Γι’ αυτό το λόγο στους στρατιώτες η διασκέδαση στη 

Θεσσαλονίκη ήταν μια εικόνα που έμεινε ζωντανή στη μνήμη τους. Τυχεροί 

θεωρούνταν εκείνοι που την κέρδισαν. Εκτός από τους στρατιώτες που έρχονταν με 

άδεια για να περάσουν λίγες μέρες στην πόλη, οι μόνιμοι κάτοικοι στα έτη 1915-1918 

ήταν στρατιώτες που εκτελούσαν κάποια υπηρεσία όπως απεσταλμένοι, 

μεταφραστές, δημοσιογράφοι και άλλες υπαλληλικές δουλειές και εκείνοι οι λίγοι 

που απαλλάχθηκαν από τη στρατιωτική θητεία.  

Το διαφορετικό πολιτισμικό πλαίσιο καθώς και η έλλειψη του αστικού 

υποβάθρου, έκανε τα σερβικά στρατεύματα να δυσκολεύονται στην προσαρμογή και 

τη διαβίωσή τους στην καθημερινότητα. Οι Σέρβοι, ως αγρότες, απολάμβαναν την 

υπερκατανάλωση φαγητού.
300 Η Θεσσαλονίκη από την άλλη, στην οποία οι Σέρβοι 

πήγαιναν κυρίως για να διασκεδάσουν, παρέμεινε γι’ αυτούς μια πόλη γεμάτη με 

διάφορους χώρους αναψυχής και «αρπακτικούς» σεφαρδίτες και Έλληνες έμπορους, 

οι οποίοι δεν βρίσκονταν ψηλά στη σερβική κλίμακα εκτίμησης.
301

  

                                                           

298 Γιάννης Μέγας, Τα συμμαχικά στρατεύματα: Η Βαβέλ των φυλών, Θεσσαλονίκη: University Studio 

Press, 2015, 58-62. 
299 Mann, ο.π., 131. 

300  Όπως αποδείχτηκε αργότερα, στο Μακεδονικό Μέτωπο ένας Έλληνας στρατιώτης μπορούσε να 

αντέξει στα χαρακώματα με λιγότερα τρόφιμα από έναν Σέρβο στρατιώτη, Owen, ο.π., 138. 
301 Jasmina Tomasevic, «Ο σερβικός στρατός στο Μεγάλο Πόλεμο, ένας στρατός αγροτών. 

Εντυπώσεις από την εμπόλεμη Ελλάδα», Βαλκανικά Σύμμεικτα, 16, 2014, 193-220. 
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Όπως γενικώς προκύπτει από τις περισσότερες πηγές, το κοινό αφήγημα για 

την πόλη και τον ελεύθερο χρόνο που περνούσαν, φαίνεται ότι κύριο μέλημα ήταν η 

διασκέδαση ώστε κατ’αυτό το τρόπο να ξέφευγαν από τις παραστάσεις και τις 

εμπειρίες του πολέμου. Τα αφηγήματα αυτά δεν περιορίζονται μόνο στη μία πλευρά, 

δηλαδή τους δυτικούς συμμάχους  και αποκλείοντας τους Σέρβους. Φαίνεται ότι και 

οι Σέρβοι έβλεπαν και φρόντιζαν για τα ίδια πράγματα, ποτό και χαλάρωση «να 

ξεχάσουν για λίγο την πίκρα του πολέμου». Άρα, η παρατήρηση ότι γενικά οι 

στρατιώτες έπιναν όλων των ειδών τα ποτά τις ημέρες που ήταν απελευθερωμένοι 

από τα στρατιωτικά καθήκοντα, μάλλον ευσταθεί. Σε άλλες περιγραφές προκύπτει ότι 

το ποτό συνήθως δεν είχε όρια και σταματημό. Το γεγονός αυτό έδωσε τη 

δυνατότητα σε πολλούς ιδιοκτήτες καταστημάτων και μπυραριών να σερβίρουν 

διαφόρων ειδών μπύρες και αλκοολούχα ποτά κατώτερης ποιότητας και τα χρέωναν 

σε «εξωφρενικές τιμές».
302

   

 

6.4. Διάφορα έργα των συμμαχικών στρατευμάτων 

Από τα τέλη του 1916 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1918, που ολοκληρώθηκε επιτυχώς 

η διάσπαση του μετώπου, οι στρατιώτες πέρασαν σε οδυνηρή και εξαντλητική μάχη 

χαρακωμάτων. Εφόσον τα χωράφια της Μακεδονίας δεν ήταν τακτικά καλλιεργημένα 

και τα τρόφιμα για το στρατό ανεπαρκή, οι Σύμμαχοι επιδόθηκαν στην παραγωγή 

λαχανικών, στην οποία και οι Σέρβοι, ως αγρότες, πρωτοστάτησαν, όταν παρέμεναν 

στο ίδιο μέρος για μεγάλο χρονικό διάστημα. Καλλιεργούσαν με πολλή υπομονή 

λάχανα, πιπεριές, σκόρδα, κρεμμύδια, μελιτζάνες, φασόλια κ.ά. Από αυτή τη 

δραστηριότητα των Σέρβων, και γενικότερα της Στρατιάς Ανατολής, προέκυψε το 

λανθασμένο συμπέρασμα πως το όνομα που τους δόθηκε «κηπουροί της 

Θεσσαλονίκης» (Gardeners of Salonica) προήλθε από την απασχόλησή τους με τα 

λαχανικά. Η αλήθεια ήταν πως ονομάστηκαν έτσι λόγω του συνεχούς σκαψίματος 

χαρακωμάτων και της τοποθέτησης συρματοπλεγμάτων. Η συνεισφορά των 

στρατευμάτων, όμως, στην ίδια την πόλη δεν περιορίζεται μόνο στις στρατιωτικές 

επιχειρήσεις και τα δρώμενα στα διάφορα βαλκανικά μέτωπα. Παραμένοντας για  μια 

σχεδόν τετραετία, τα στρατεύματα ανέλαβαν διάφορα έργα που εν τέλη δεν τα 

καρπώθηκαν μόνο αυτοί αλλά, αφορούσαν όλους τους Θεσσαλονικείς.  

                                                           

302 Mann, ο.π., 35-36. 
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Τα πλεονεκτήματα της παρουσίας των συμμάχων στη Μακεδονία ήταν: 1) 

πραγματοποιήθηκε πλήθος έργων υποδομής, που συνδέονταν με τις άμεσες ανάγκες 

του πολέμου, αλλά και έργα που εξασφάλιζαν στους στρατιώτες καλές συνθήκες 

διαβίωσης και μεταφορών,
303

 και έδωσαν τη δυνατότητα σε ντόπιους και πρόσφυγες 

να βρουν εργασία: «εις την περιοχή του Ζέϊτενλικ χιλιάδες Έλληνες πρόσφυγες 

εργάζονται και ζουν και αυτοί και οι οικογένειές τους ανακουφίζοντας την ελληνική 

κυβέρνηση πληρωμένοι επαρκώς και μη λαμβάνοντας επίδομα»
304

 2) καταπολέμηση 

ασθενειών, όπως η ελονοσία, 3) βελτίωση των μέσων καλλιέργειας, εκσυγχρονισμό 

και νέες μέθοδοι, 4) εμπλουτισμός της πνευματικής και καλλιτεχνικής ζωής, 

εκπαιδευτικό έργο (ανανέωση ήδη υπαρχόντων σχολείων και δημιουργία άλλων 82) 

και 5) αρχαιολογικές έρευνες.
305

 

Τα δυο μεγαλύτερα προβλήματα στη μακεδονική εκστρατεία ήταν οι 

επικοινωνίες και οι μεταφορές. Οι εχθρικές δυνάμεις μπορούσαν να χρησιμοποιούν 

τον σιδηρόδρομο για την μεταφορά ενισχύσεων και εφοδίων από την Κεντρική 

Ευρώπη προς το Μακεδονικό Μέτωπο, αντίθετα οι σύμμαχοι έπρεπε να 

πραγματοποιούν τις μεταφορές  τους διαμέσου της θάλασσας οι οποίες όμως ήταν 

γεμάτες από εχθρικά υποβρύχια. Τα πλοία ταξίδευαν μονάχα το βράδυ για να 

απαλλαχτούν από τους κινδύνους, ενώ αναζητούσαν καταφύγιο σε διάφορα 

ενδιάμεσα λιμάνια με αποτέλεσμα να παρατείνεται το ταξίδι για πολλές ώρες.
306

 Γι’ 

αυτό το λόγο έπρεπε να σχεδιάσουν νέους διόδους και τρόπους επικοινωνίας και 

μεταφοράς ώστε να μετατρέψουν το μειονέκτημα σε πλεονέκτημα. Στο πλαίσιο 

πολλών επιχειρήσεων που αφορούσαν τα πολεμικά μέτωπα εντάχθηκαν και έργα που 

αφορούσαν τη ζωή των κατοίκων. Οι Γάλλοι ήταν από τους συμμάχους 

πρωτοστάτησαν σε αυτή την κατεύθυνση με ένα μεγάλο εύρος έργων.  

Οι Γάλλοι, και γενικότερα τα γαλλικά στρατεύματα, όπως προαναφέραμε και 

παραπάνω, έκαναν στη Θεσσαλονίκη πολλά έργα που αποσκοπούσαν στη βελτίωση 

                                                           

303 Alexandre Farnoux, «Η Στρατιά της Ανατολής και η Αρχαιολογία», Αρχαιολογία στα Μετόπισθεν. 

Στη Θεσσαλονίκη των ταραγμένων χρόνων 1912-1922, Θεσσαλονίκη: Αρχαιολογικό Μουσείο 

Θεσσαλονίκης, 2012, 82-85.  
304 Σπύρος Λαζαρίδης, Εκείθεν της Αγίας Παρασκευής Το τοπίο της Δυτικής Υπαίθρου της 

Θεσσαλονίκης (1914-1919), Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2016, 71.  

305 Πάνος Κεφαλάς, Αυτόπτης Μάρτυς". Το Φωτογραφικό και Κινηματογραφικό Τμήμα του 

Γαλλικού Στρατού και οι Αιχμάλωτοι Πολέμου στο Μακεδονικό Μέτωπο (1915-1919), μέσα από τη 

μελέτη του φωτογραφικού αρχείου της Βιβλιοθήκης Πολυμέσων Αρχιτεκτονικής και Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς (M.A.P.) του Υπουργείου Πολιτισμού της Γαλλίας, (Διπλωματική εργασία), Φλώρινα, 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, 2017,  64. 
306Luigi Villari, The Macedonian Campaign, London, 1922, 164-167. 
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των συνθηκών διαβίωσης, πρωτίστως των στρατευμάτων και ακολούθως των 

κατοίκων της πόλης. Καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στη Θεσσαλονίκη 

ασχολήθηκαν με διάφορες ασχολίες. Η «Υπηρεσία Οδών» κατασκεύασε χιλιόμετρα 

δρόμων και εκατοντάδες γέφυρες που εξυπηρετούσαν τη μεταφορά των 

στρατευμάτων, του πολεμικού υλικού αλλά και των κατοίκων.  

Το εργατικό προσωπικό που απασχολούταν σε αυτά τα έργα πέρα από 

στρατιώτες, ήταν και Μακεδόνες κάτοικοι, και κυρίως πρόσφυγες από τη Μικρά 

Ασία και τη Θράκη που είχαν φτάσει προηγουμένως στην περιοχή. Η «Υπηρεσία 

Υδάτων» συστάθηκε από τις γαλλικές αρχές με σκοπό να καταφέρει ένα σημαντικό 

επίτευγμα, εξίσου σημαντικό με την κατασκευή του οδικού δικτύου, αυτό της 

μεταφοράς καθαρού νερού. Η «Υπηρεσία Υδάτων» ήταν αρμόδια για την διύλιση και 

τον εφοδιασμό νερού στις περιοχές όπου βρίσκονταν τα συμμαχικά στρατεύματα. 

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την ομαλή λειτουργία περισσότερων από 600 φυσικών 

πηγών, τη διάνοιξη 240 πηγαδιών και την κατασκευή αλλά και ανακατασκευή 

περισσότερων από 1000 δεξαμενών νερού.
307

  

 Επιπλέον η Ιατρική Υπηρεσία των Γάλλων και ιδιαίτερα η «Ανθελονοσιακή 

Αποστολή» βοήθησαν σημαντικά στη βελτίωση των συνθηκών και στη μείωση των 

κρουσμάτων ελονοσίας. Μέσα από την αποξήρανση ελών, την εξολόθρευση των 

κουνουπιών καθώς πλέον σκέπαζαν όλα τα αποθέματα νερού στα στρατόπεδα και 

στα σπίτια, ώστε να αποφύγουν τα κουνούπια που μόλυναν το νερό. Επίσης, η 

«Αποστολή» κατάρτισε στατιστικούς πίνακες και χάρτες με τις χειρότερες περιοχές 

ελονοσίας ενώ παράλληλα ασχολούνταν με τον εφοδιασμό του κινίνου για την 

προληπτική αντιμετώπιση κατά της ελονοσίας.
308

    

 Οι Γάλλοι ίδρυσαν αρκετά γαλλόελληνικά και γαλλοσερβικά σχολεία στη 

Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις της Μακεδονίας.
309

 Η «Αρχαιολογική Υπηρεσία» 

των γαλλικών στρατευμάτων προχώρησε σε πολλές ανασκαφές στην ευρύτερη 

περιοχή της Θεσσαλονίκης. Σε συνεργασία με τις αντίστοιχες ελληνικές και 

βρετανικές αρχές πρότειναν σχέδια για το σχεδιασμό της πόλης μετά την 

καταστροφική πυρκαγιά του 1917.
310

 Ανάμεσα στα σημαντικά στρατιωτικά 

                                                           

307 Mann, ο.π., 80. 
308 Mann, ο.π., 81. 
309 Mann, ο.π., 81. 
310 Mann, ο.π., 82. 
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επιτεύγματα της γαλλικής αποστολής ήταν και η κατασκευή και αναθεώρηση χαρτών 

από την Χαρτογραφική Επιθεώρηση.
311

 

Κάποια φιλόδοξα βιομηχανικά πειράματα πραγματοποίησε ο γαλλικός 

στρατός στη Θεσσαλονίκη. Είχαν τεθεί σε λειτουργία εργοτάξια κατασκευής 

τούβλων, ένα εργοστάσιο κατασκευής σαπουνιού, εργοστάσιο κατασκευής 

βουρτσών, μια καπνοβιομηχανία, τρία λιγνιτωρυχεία και ένα εργοστάσιο κατασκευής 

αλατιού.
312

 Επιπλέον ίδρυσαν μια αγρονομική σχολή για την εκπαίδευση των 

χωρικών στις σύγχρονες μεθόδους καλλιέργειας, στα μεταλλικά αλέτρια στο 

σύγχρονο μηχανοποιημένο θέρισμα και αλώνισμα και πρότυπα αγροκτήματα 

κατέδειξαν τη μεγαλύτερη παραγωγικότητα τους. 

 Όταν κάποιο διάστημα σημειώθηκε έντονη έλλειψη τροφίμων, οι συμμαχικές 

αρχές αποφάσισαν να δημιουργήσουν μια ειδική υπηρεσία ανεφοδιασμού, ώστε να 

αποκτήσει τον έλεγχο της τοπικής συγκομιδής. Φρέσκα λαχανικά και φρούτα 

εισάγονταν από την Νότια Ιταλία και πλοία-ψυγεία παρείχαν σταθερά κρέας στα 

στρατεύματα. Στα πλαίσια λοιπόν αυτών των μέτρων και εξεύρεσης τρόπων 

επιβίωσης και καλυτέρευσης της ζωής τους, υπήρχαν και σχέδια που αφορούσαν 

διάφορους τομείς της βιομηχανίας των τροφίμων. Η συνεχής αναζήτηση τροφίμων 

λοιπόν, τους οδήγησε σε δεύτερη φάση στη «δημιουργία πολλών εργοστασίων για 

την παραγωγή μπύρας και πάγου στις παρυφές της πόλης ενώ άλλα προμήθευαν 

τούβλα και σανίδες που χρησίμευαν για τη στέγαση τους».
313

 

6.5. Οι συνανστροφές και οι σχέσεις μεταξύ των στρατευμάτων. 

Γενικά, το κλίμα που επικρατούσε μεταξύ των συμμαχικών στρατευμάτων θα 

μπορούσε να πούμε ότι χαρακτηριζόταν από θετικές πτυχές. Φυσικά οι πιο βαθιές και 

στενότερες επαφές βασίζοντας σε ένα ήδη προϋπάρχον πολιτισμικό υπόστρωμα. Με 

άλλα λόγια, ήταν πιο εύκολο ένας βρετανός να προσεγγίσει πιο εύκολα έναν γάλλο 

παρά έναν σέρβο, ή γενικότερα έναν βαλκάνιο.  

Φερειπείν, οι συναντήσεις Άγγλων και Γάλλων μακριά από τις στρατιωτικές 

επιχειρήσεις στη Θεσσαλονίκη σε καταστήματα, στα καφέ, στα τρένα, σε σπίτια ή σε 

λέσχες ήταν πάντα ευχάριστες. Οι Άγγλοι κατέβαλαν προσπάθειες για να 
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αποβάλλουν τη στενοκεφαλιά της συμπεριφοράς τους, για την οποία είχαν 

κατηγορηθεί κατά το παρελθόν.  

 Γενικότερα, σε επίπεδο καθημερινότητας –και ειδικά μετά τις πολιτικές 

εξελίξεις που αποκορυφώνονται με την Επανάσταση των Μπολσεβίκων- οι   σχέσεις 

και οι συναναστροφές των ρώσων ήταν καλές με τα άλλα κεντροευρωπαϊκά 

στρατεύματα. Μετά την πολιτική ανατροπή στη χώρα τους, οι Ρώσοι αξιωματικοί 

χωρίς να έχουν πια συγκεκριμένη απασχόληση, σπαταλούσαν το χρόνο και τα 

χρήματα τους στη διασκέδαση. Κάθε φορά που κάποιος Άγγλος έβρισκε θέση σε 

κάποιο τραπέζι που κάθονταν Ρώσοι θα τον καλωσόριζαν και θα τον κερνούσαν 

δυνατό μπράντι. Μετά από ατέλειωτες συζητήσεις σε ανακατεμένα γαλλικά και 

ρώσικα με έντονη πολιτική σκοπιά  και αγγλόφιλη κατάληξη.  Το άλλοτε μεγαλείο 

του ένδοξου ρωσικού στρατού είχε αντικατασταθεί πλέον με την απόγνωση και την 

αβεβαιότητα για τη ρωσική πολιτική κατάσταση. Δεν μπορούσε κανείς πλέον να μη 

μείνει ασυγκίνητος από τις δραματικές αυτές καταστάσεις και να μη συμπαθήσει τους 

άτυχους και καλόψυχους Ρώσους.
314

 

Βλέποντας τον σερβικό στρατό ως σύνολο, οι Σύμμαχοι αντιλαμβάνονταν την 

πειθαρχία και την υπομονετικότητα ως τα πρώτα χαρακτηριστικά του. Ο Βρετανός 

ιστορικός Alan Palmer, παρακολουθώντας τις σερβικές επιχειρήσεις στο Μακεδονικό 

Μέτωπο, έγραψε πως «οι Σέρβοι ήταν οι πιο επίμονοι στρατιώτες στην Ευρώπη, οι 

οποίοι πορεύονταν για μέρες χωρίς τακτικό εφοδιασμό, επιβιώνοντας από ό,τι έβρισκαν 

στη φύση».
315

 Έχοντας χαρούμενο πνεύμα, οι Σέρβοι στρατιώτες ήταν ανοιχτοί, 

γνώριζαν πώς να αποκτούν φίλους εύκολα. Ο Price έγραψε ότι ήταν δύσκολο να δει 

κανείς αποκαρδιωμένο Σέρβο, ακόμη και εκείνον που δεν ήξερε για πολύ καιρό τι 

είχε συμβεί με την οικογένειά του: «Αυτή είναι η γυναίκα μου και τα παιδιά μου», θα 

έλεγε ο Σέρβος αξιωματικός δείχνοντας τη φωτογραφία. «Δεν τους έχω δει και 

ακούσει από τότε που φύγαμε από το Βελιγράδι, τον Οκτώβριο του 1915».
316

  

Οι Σέρβοι, όπως είχαν μάθει από την παράδοσή τους, ήταν φιλόξενοι και τη 

φιλοξενία αυτή, τη μετέφεραν και στα στρατόπεδά τους, όπου έμαθαν στους 

Συμμάχους ότι από το σερβικό μεσημεριανό κανείς δεν έφευγε γρήγορα: «Θα φάμε 

το μεσημεριανό μας και με λίγη τύχη ελπίζω να φύγουμε κατά τις δύο, αλλά, 
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γνωρίζοντας τη σερβική φιλοξενία, αυτό μου φαίνεται σχεδόν απίθανο».
317

 Η 

καλόβολη φιλοξενία των Σέρβων έμαθε στους Άγγλους και τους Γάλλους στρατιώτες 

να μπαίνουν στο χορό χωρίς κανένα αίσθημα δυσφορίας.
318

 

Οι Σέρβοι, όπως και όλοι άλλοι οι Βαλκάνιοι, στα μάτια των Συμμάχων ήταν 

«Ανατολίτες» και «χωριάτες», που δεν έδιναν πάντα σημασία στην καθαριότητα και 

τις άσχημες συνήθειες. 
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Συμπεράσματα 

 

Μετά από όσα παραπάνω το μεγάλο ερώτημα που εδραιώνεται μέσα μας θα 

μπορούσε να είναι: Εν τέλει, η Θεσσαλονίκη ευημερούσε κατά τη διάρκεια της 

παραμονής των συμμαχικών Δυνάμεων; Μία άλλη ερώτηση ίσως θα έβαζε στο 

μικροσκόπιο τα δεδομένα πριν την απόβαση και θα το σύγκρινε με την περίοδο που 

επικράτησαν τα στρατεύματα. Αν και κάτι τέτοιο θα μας έδινε απαντήσεις που θα 

έδειχναν ότι, στην ουσία η περίοδος των συμμαχικών στρατευμάτων ήταν μια – 

τρόπον τινά ‘ένδοξη’ από οικονομικής άποψης εποχή, στην πραγματικότητα τα 

πράγματα ήταν λίγο πιο περίπλοκα. Φυσικά, με αυτό δεν εννοούμε σε καμία 

περίπτωση την άρνηση της άνθισης και της κάποιας ευημερίας που έχαιρε η πόλη.  

 Για να φωτίσεις μια ιστορική περίοδο, ειδικά αυτή που μας απασχολεί στην 

παρούσα έρευνα, είναι εκ των προτέρων μια επίπονη και δύσκολη διαδικασία. Οπότε, 

θα πρέπει να διευκρινίσουμε εξαρχής ότι, ούτε προσπαθούμε να καλύψουμε το θέμα 

και ούτε να αναφερόμαστε με βεβαιότητα για όλες τις πολυεπίπεδες και πολύπλοκες 

εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στην χρονολογική κάλυψη της εργασίας μας. Αυτό 

που μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα, όπως άλλωστε προκύπτει από τις 

προηγηθείσες σελίδες, είναι ότι η παρουσία της συμμαχικής στρατιάς στη 

Θεσσαλονίκη διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις της χώρας, 

καθώς και στην ανάπτυξη της ίδιας της πόλης. Η καταπάτηση της ουδετερότητας της 

Ελλάδας, σε συνδυασμό με την αυταρχική διοίκηση του Σαράιγ δεν δημιούργησε 

ευνοϊκές συνθήκες απέναντι στην εγκατάσταση και την παραμονή των στρατευμάτων 

στην πόλη. 

Οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης, ανεξάρτητα από τη θρησκευτική ή την 

εθνοτική τους προέλευση, δεν υποστήριζαν τις συμμαχικές δυνάμεις, η κάθε ομάδα 

για διαφορετικούς λόγους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την υπονομευτική δράση εις 

βάρος των συμμαχικών στρατευμάτων, ενημερώνοντας για τις κινήσεις των 

συμμάχων –λειτουργώντας κατ’ αυτό τον τρόπο ως πράκτορες του αντιπάλου. Τα 

φαινόμενα κατασκοπείας ήταν συχνά στην πόλη και τα συμμαχικά στρατεύματα ήταν 

μονίμως καχύποπτα απέναντι στον τοπικό πληθυσμό. Ωστόσο, τα έργα που 

πραγματοποίησαν τα συμμαχικά στρατεύματα στην πόλη συνέβαλαν στη βελτίωση 

των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων αλλά και στην απασχόληση αυτών καθώς και 
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των προσφύγων που έφταναν στη Θεσσαλονίκη ήδη από το 1914. Εξαίρεση 

αποτελούσαν τα οχυρωματικά έργα, στα οποία οι σύμμαχοι δεν εμπιστεύονταν για 

την κατασκευή τους  φοβούμενοι ότι θα μετέφεραν  πληροφορίες σχετικά με αυτά 

στον εχθρό. 

Αν και πολυδιασπασμενο εθνοτικά, θρησκευτικά και πολιτικά φαίνεται ότι 

στην περίπτωση των στρατευμάτων η πόλη λειτουργεί ως μια πληθυσμιακή οντότητα  

εναντιωμένη ξεκάθαρα στα στρατεύματα. Προφανώς κάτι τέτοιο, όπως 

πραγματεύτηκε και στο 5
ο
 κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, είναι εξηγήσιμο και 

φυσικά συνδέεται κυρίως με την ρευστή και ασταθή πολιτική κατάσταση στη χώρα. 

Εντούτοις, η ομοψυχία των κατοίκων δεν θα πρέπει να μας αποπροσανατολίσει, 

καθώς στην ουσία βασίζεται στα συμφέροντα της κάθε ομάδας. Τέλος, σε καμία 

περίπτωση οι εμπορικές και η οικονομικής φύσης συναλλαγές δεν παρεμπόδισαν τους 

κατοίκους να αναπτύξουν εμπορικές σχέσεις με τα στρατεύματα. Όχι μόνο σύναψαν 

εμπορικές σχέσεις αλλά, όπως σκιαγραφήθηκε επί τροχάδην εδώ, έφτασαν στο βαθμό 

της αισχροκέρδειας. 

Παρά τις ιδεολογικές (και όχι μόνο) αντιθέσεις, η συμβίωση ενός 

πολυπολιτισμικού τοπικού πληθυσμού και μιας πολυεθνοτικής στρατιάς είχε οφέλη 

και για τις δυο πλευρές. Η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και η οικονομική 

ανάπτυξη που γνώρισε την περίοδο αυτή η Θεσσαλονίκη οφείλεται αποκλειστικά 

στην παρουσία των συμμαχικών στρατευμάτων στην πόλη. Από την άλλη πλευρά η 

Θεσσαλονίκη αποτέλεσε για  τους ταλαιπωρημένους στρατιώτες ένα τόπο 

ξεκούρασης, διασκέδασης μακριά από τις σκληρές και αντίξοες  συνθήκες των 

χαρακωμάτων και του πολέμου. 

Το γεγονός που αποτέλεσε το σημείο καμπής της για την πόλη, ήταν πυρκαγιά 

που ξέσπασε στη Θεσσαλονίκη το 1917 καταστρέφοντας το μεγαλύτερος μέρος της. 

Η βοήθεια των Συμμάχων στην κατάσβεση της φωτιά αλλά κυρίως στην περίθαλψη 

των πυροπαθών ήταν καταλυτική. Η πόλη που άλλοτε έσφυζε από ζωή με τα 

εμπορικά καταστήματα, τα καφέ, τα μπαρ στο λιμάνι που άνοιξαν για να καλύψουν 

τις ανάγκες των στρατευμάτων, πλέον κλείνει τη σελίδας  της με τον πιο άδοξο 

τρόπο. Η πυρκαγιά δεν ήταν απλώς ένα καταστροφικό φαινόμενο που περιοριζόταν 

μόνο σε υλικές ζημιές. Στην πραγματικότητα η πυρκαγιά κλείνει το πιο ταραχώδες 
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κεφάλαιο της δεκαετίας του 1910 και ανοίγει τη σελίδα για την καινούργια περίοδο 

που θα ακολουθήσει, η Μικρασιατική Καταστροφή και ο Μεσοπόλεμος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

 

Εικόνα 1 

Βρετανοί αποβιβάζονται στη Θεσσαλονίκη στις 14 Νοεμβρίου 1915. 

 

 

Εικόνα 2 

Γάλλοι στρατιώτες παρατάσσονται κατά μήκος της προκυμαίας στη Θεσσαλονίκη, περιμένοντας την 

εντολή να κατευθυνθούν στο στρατόπεδο, Οκτώβριος 1915. 
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Εικόνα 3 

Οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης παρακολουθούν την άφιξη των βρετανικών στρατευμάτων στη 

Θεσσαλονίκη  (Αρχείο Β. Νικόλτσιου) 

 

 

Εικόνα 4 

Σέρβικο σύνταγμα πεζικού κατευθύνεται στη Μίκρα μετά την άφιξη του  στη Θεσσαλονίκη από την 

Κέρκυρα, Απρίλιος 1916 (Imperial War Museum Q 31926) 
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Το πεζικό του ρωσικού στρατού παρελαύνει στην παραλία Θεσσαλονίκης μετά την άφιξή του στην 

πόλη. 30.07.1916  (Imperial War Museum,  Q 32207 ) 

 

 

Εικόνα 6 

Παρέλαση των ιταλικών στρατευμάτων μετά την άφιξη τους στη Θεσσαλονίκη, 11-08-1916 (Imperial 

War Museum,  Q 32261) 
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Μεταφορά των ζώων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης (Αρχείο Β. Νικόλτσιου) 

 

 

 

Εικόνα 8 

Ιταλοί εκφορτώνουν μουλάρι από το πλοίο (Imperial War  Museum  Q 32504) 
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Τα βρετανικά στρατεύματα στο Λεμπέτ (Αρχείο Β. Νικόλτσιου) 

 

Εικόνα 10 

Καταυλισμός γαλλικών στρατευμάτων δίπλα από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης (Αρχείο Β. Νικόλτσιου) 
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 Αποικιακά στρατεύματα στο Ζέiτενλικ (Αρχείο Β. Νικόλτσιου) 
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Εικόνα 12  

 Ο Γάλλος διοικητής των Συμμαχικών Στρατευμάτων Maurice Sarrail  και ο Βρετανός διοικητής των 

Βρετανικών Δυνάμεων George Milne (Imperial War Museum,  HU 81081) 

 

Εικόνα 13 

Το περιχαρακωμένο στρατόπεδο Θεσσαλονίκης (περιοδικό Στρατιωτική Ιστορία)  
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Εικόνα 14 

Συσσωρευμένα κουτιά με κρέας και μπισκότα στα Συμμαχικά Στρατεύματα (Αρχείο Β. Νικόλτσιου) 
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 Προμήθειες  φαγητού του βρετανικού στρατού που εκφορτώνουν ντόπιοι λιμενεργάτες (Imperial War 

Museum, Q 3164) 
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Εικόνα 16 

Συμμαχικό Συσσίτιο (Αρχείο Β. Νικόλτσιου) 

 

 

 

 

Εικόνα 17 

Υπαίθριο Στρατιωτικό νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη (Αρχείο Β. Νικόλτσιου) 
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Εικόνα 18 

Κατασκευή  σιδηροδρομικής  γραμμής που συνέδεε το λιμάνι της Θεσσαλονίκης με τη Μίκρα  και 

διέσχιζε την παραλία της πόλης (Θεσσαλονικέων Πόλις) 

 

 

 

Εικόνα 19 

Βρετανικά στρατεύματα του Ναυτικού εκτρέφουν κοτόπουλα στον Λευκό Πύργο (Imperial War 

Museum  Q31877) 
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Εικόνα 20 

Θεσσαλονίκη 1917, αρχαιολογικές ανασκαφικές εργασίες (Σ. Σερέφας – Χρ. Γιακουμής, Θεσσαλονίκη 

σε πρώτο πλάνο) 
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Ο ανθυποπλοίαρχος και καθηγητής αρχαιολογίας του πανεπιστημίου του Λονδίνου Ernest Gardner, 

συγκολλά σπασμένη κεραμική στον Λευκό Πύργο, 1916 (Imperial War Museum, Q 31784) 
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Εικόνα 22 

Σκοτσέζοι στρατιώτες σκάβουν κανάλι με στόχο την αποφυγή αναπαραγωγής των μολυσμένων 

κουνουπιών που μετέφεραν την ελονοσία (Imperial War Museum, HU 8948 ) 

 

 

Εικόνα 23 

Βρετανοί στρατιώτες σε παράταξη, περιμένοντας να λάβουν την καθημερινή τους σε δόση κινίνου, του 

φαρμάκου που χρησιμοποιούνταν για την καταπολέμηση της ελονοσίας (Imperial War Museum, Q 

32159) 
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Σκοτσέζικο τάγμα παρακολουθεί παράσταση με πιερότους στις συμμαχικές εγκαταστάσεις στη 

Θεσσαλονίκη (Αρχείο Β. Νικόλτσιου) 

 

Εικόνα 25 

Αγώνες με γαϊδούρια (Αρχείο Β. Νικόλτσιου) 
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Εικόνα 26 

Αγώνες  με χελώνες  στα συμμαχικά στρατόπεδα (Αρχείο Β. Νικόλτσιου) 

 

Εικόνα 27 

 

Εικόνα 28 

       Βρετανικά στρατεύματα παρακολουθούν αγώνες πυγμαχίας στο Λεμπέτ (Imperial War Museum 

Q31849,  Q31848) 
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Εικόνα 29 

Στρατιώτες των συμμαχικών στρατευμάτων παρακολουθούν γαλλική στρατιωτική μπάντα στη πλατεία 

Ελευθερίας. (Imperial War Museum,  Q31813) 

 

 

 

Εικόνα 30 

                         Mπάντα  Βρετανικού Συντάγματος  παίζει στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης (Imperial War  

Museum, Q31729) 
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Εικόνα 31 

Βρετανός τροχονόμος ρυθμίζει την κίνηση στη Θεσσαλονίκη (Αρχείο Β. Νικόλτσιου) 

 

 

Εικόνα 32 

Θεσσαλονίκη 1918, μικρός εφημεριδοπώλης και ο πελάτης τους, βρετανός λοχίας 

(Θεσσαλονικέων Πόλις) 
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Εικόνα 33 

Πλατεία Ελευθερίας 1916 (Facebook page, Άγνωστη Θεσσαλονίκη) 

 

 

Εικόνα 34 

Στρατιώτες των συμμαχικών στρατευμάτων σε κεντρικό καφέ της Θεσσαλονίκης απέναντι από το 

ξενοδοχείο Angleterre (Imperial War Museum, HU 88208 )  

 

 



142 
 

 

Εικόνα 35 

Η σημερινή οδός Βενιζέλου στα χρόνια του Μεγάλου Πολέμου (Γ.Συντομόρου, Η Θεσσαλονίκη στα 

χρόνια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου) 

 

 

Εικόνα 36 

Μερική άποψη της Θεσσαλονίκης, σε πρώτο πλάνο ένας  ντόπιος ισραηλίτης με δυο γάλλους 

στρατιώτες ( Κωστή Κοψίδα, Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης) 
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Εικόνα 37 

Ο Σκελετός του καταρριφθέντος  από τους συμμάχους γερμανικού Ζέπελιν είχε εκτεθεί μπροστά από 

τον Λευκό Πύργο ( Le Miroir) 

 

 

Εικόνα 38 

Τα απομεινάρια του γερμανικού Ζέπελιν που οι συμμαχικές δυνάμεις έθεσαν σε δημόσια θέα μπροστά 

από το Λευκό Πύργο, Μάιος 1916 (Imperial War Museum,  Q32048)  
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Εικόνα 39 

Η φωτιά κατεβαίνει προς την παραλία  (Λεύκωμα «Εν Θεσσαλονίκη 1900-1960»  Χρ. Ζαφείρη -Άρη 

Παπατζήκα) 

 

Εικόνα 40 

Το ξενοδοχείο  «Σπλέντιντ Παλλάς», στην παραλία καίγεται (Από το λεύκωμα "Incendie de Salonique. 

18-19 Août 1917" της Αεροναυτικής Υπηρεσίας του γαλλικού στρατού, 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7_%CF%80%CF%85%CF%81%CE%

BA%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AC_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%

CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82_1917 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/Μεγάλη_πυρκαγιά_της_Θεσσαλονίκης_1917
https://el.wikipedia.org/wiki/Μεγάλη_πυρκαγιά_της_Θεσσαλονίκης_1917
https://el.wikipedia.org/wiki/Μεγάλη_πυρκαγιά_της_Θεσσαλονίκης_1917
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Εικόνα 41 

Η τελική φάση της πυρκαγιάς της Σαλονίκης  όπως φαινόταν από τον αέρα (A.J. Mann, Το μέτωπο της 

Σαλονίκης) 

 

Εικόνα 42 

Πυροπαθείς της πυρκαγιάς του 1917 με τα υπάρχοντα τους (Imperial War Museum,  HU 58893) 

 

Εικόνα 43 

 Οι πυροπαθείς Θεσσαλονικείς χρησιμοποιούν κάθε μέσο για να σώσουν τα υπάρχοντα τους (Σ. Σερέφας – Χρ. 

Γιακουμής Θεσσαλονίκη σε πρώτο πλάνο) 
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Εικόνα 44 

Η έκταση που καταστράφηκε από την πυρκαγιά του 1917 (M. Mazower Θεσσαλονίκη -η πόλη των 

φαντασμάτων) 

 

 

Εικόνα 45 

Το Σχέδιο του Ernest Hebrard για τη Θεσσαλονίκη (Α. Καραδήμου- Γερολύμπου Η ανοικοδόμηση της 

Θεσσαλονίκης μετά την πυρκαγιά του 1917)  


