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ο «άγνωστος» πόλεμοςΑυτός
Γιατί ο Α' Παγκόσμιος, το Μακεδόνικο Μέτωπο, ο Εθνικός Διχασμός «ξεχάστηκαν» μέσα στον χρόνο από τους Ελληνες

Του ΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗ

Κάθε χρόνο στη Βόρεια Ελλάδα, στο
Κιλκίε, η Μάχη του Σκρα (16-17
Μαΐου 1918) τιμάται με καταθέσει
στεφάνων, εκδηλώσει λόγου, ημε-
ρίδε$. Φέτο5 που συμπληρώνονται
100 χρόνια από την κατάληψη του
Σκρα, κεντρικόε ομιλητή5 των εκδηλώσεων 

στιβ 13 Μαΐου είναι ο
Πρόεδροε ms Δημοκρατία5 Προ-
Kônns Παυλόπουλο5. Περίπου ένα
μήνα μετά, το Κιλκίε γιορτάζει ξανά,
Otis 21 Ιουνίου, τα «Ελευθέρια»,
την περίφημη «Μάχη Κιλκί5 - Λαχανά» 

(12-21 Ιουνίου 1913). Αυτή
τη φορά οι εορτασμοί γίνονται με
παρέλαση στο κέντρο Tns κωμόπολη, 

ενώ η ημέρα είναι επίσημη
αργία για το Κιλκί5.

Ποια είναι η μεγαλύτερη εικόνα;
Η Μάχη του Σκρα ήταν μια σύρραξη
κατά τη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου
Πολέμου, του σφοδρότερου πολέμου
στην ιστορία Tns ανθρωπότητοΒ,
écos τότε, με συνέπε^ σε όλο τον
κόσμο και βέβαια στην Ελλάδα. Η
Μάχη Κιλκίε - Λαχανά διεξήχθη κατά 

τη διάρκεια του Β' Βαλκανικού
Πολέμου, σφοδρή από την άποψη
των απωλειών, με αποτέλεσμα την
απελευθέρωση του Κιλκίε από τον
ελληνικό στρατό.

Το παράδειγμα δεν υπονοεί ούτε
ενέχει στοιχεία σωστού ή λάθουβ
ούτε χρησιμοποιείται κριτικά για
να κρίνει τον «πατριωτισμό» των
εκδηλώσεων. Η «λαμπρότητα» των
εορτασμών στη δεύτερη περίπτωση
ξεχωρίζει αν και τα δύο γεγονότα
έχουν διαφορετικό ιστορικό ßäpos.
Είναι, ôpcos, ενδεικτικό ms Céans
που κατέχει ο Α' Παγκόσμΐ03 Πό-
λεμοβ και η ελληνική συμμετοχή
σε αυτόν στη συλλογική μνήμη σε
σχέση με άλλα ιστορικά γεγονότα
που έχουν κυριαρχήσει στον δημόσιο 

διάλογο. «Υπάρχει ένα χάσμα,
μια διακοπή μνήμ^ για τον Α' Παγκόσμιο 

Πόλεμο. Στην ιστοριογραφία
ο Β' Παγκόσμιοε Πόλεμο5 και ο Εμ-
φύλΐ05 διεκδίκησαν και πήραν τη
μερίδα του λέοντο5», λέει στην «Κ»
ο καθηγητή5 Διπλωματική5 Ioropias
του ΑΠΘ toàwns Στεφανίδη5.

Τρεις στους δέκα
Η «σύνθλιψη» του Α' Παγκοσμίου

Πολέμου σε σχέση με άλλα ιστορικά
γεγονότα αναδεικνύεται στην έρευνα 

κοινήε γνώμη5 που διενήργησε
ο κ. Στεφανίδη5 σε συνεργασία με
τη Μονάδα Ερευνών Koiräs Γνώμη5
του Πανεπιστημίου Μακεδονίαβ.
Η ενδιαφέρουσα σφυγμομέτρηση
θα παρουσιαστεί στο διεθνέ5 συνέδριο 

«Το Μακεδόνικο Μέτωπο
1915-1918: Πολιτική, κοινωνία και
πολιτϊσμόε σε καιρό πολέμου» (10-

Αριστερά, στιγμιότυπο με τον στρατηγό Λεωνίδα Παρασκευόπουλο να δοκιμάζει τη σούπα των στρατιωτών του (αρχείο Λεωνίδα Παρασκευόπουλου, φωτογραφικό 

Αρχείο ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ) και δεξιά, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο πολιτικός που οδήγησε την Ελλάδα στον Α ' Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ.

Μέτριο επίπεδο
γνώσεων έδειξε έρευνα
σε περιοχές όπως
Θεσσαλονίκη, Κιλκίς,
Πέλλα, Σέρρες,
Φλώρινα, Χαλκιδική.
13/5) που διοργανώνει το ΑΠΘ, σε
συνεργασία με το King's College
του Πανεπιστημίου του Λονδίνου,
το Imperial War Museum και τη
Βρετανική Σχολή Αθηνών.

Η έρευνα εστίασε axis περιοχέβ
του Μακεδονικού Μετώπου (Θεσσαλονίκη, 

Κιλκί5, Πέλλα, Σέρρε5,
Φλώρινα, Χαλκιδική) και κατέδειξε
το μέτριο επίπεδο γνώσεων για ένα
θέμα που είχε αλυσιδωτέε επιδράσει 

στη μετέπειτα ελληνική Ιστορία. 

Είναι ενδεικτικό ότι μόλΐ5 3
crrous 10 αναγνωρίζουν ότι η Ελλάδα
συμμετείχε στον Α' Π.Π. υπό την
ηγεσία του Ελευθέριου Βενιζέλου,
ενώ ποσοστό 37,5% των ερωτηθέντων 

απάντησαν ότι ο Βασιλιά5 Κων-
oravrivos και ο Βενιζέλθ5 ηγήθηκαν
από κοινού Tis ελληνικέ5 δυνάμει.
Αξιοσημείωτο είναι επίση5 ότι σχεδόν 

το ίδιο ποσοστό ανθρώπων πιστεύει 

ότι η Ελλάδα εξήλθε του πολέμου 

τόσο με εδαφικά κέρδη όσο
και με απώλειε5, ενώ μόνο το 43%
των ερωτηθέντων τοποθετεί το μέτωπο 

των επιχειρήσεων για Tis ελ-
ληνικέβ δυνάμει στη Μακεδονία.
Το 32% τοποθετεί το μέτωπο των
συγκρούσεων στη Μικρά Ασία.

OA' Παγκόσμιος Πόλεμος χαρακτηρίστηκε από την κατασκευή χαρακωμάτων, 

όπως δείχνει η φωτονραφία από το Δυτικό μέτωπο (αρχείο οικογένειας 
Κουρουσόπουλου, ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ).

«Για τους πρόσφυγες
το '22 είναι η ιστορική
τομή που αναπαράγεται
και επισκιάζει τα υπόλοιπα, 

ενώ τα γεγονότα συνδέονται 

μεταξύ τους».

Η περιορισμένη προβολή του Α'
Παγκοσμίου Πολέμου στη δημόσια
Ιστορία, η δυσάρεστη σύνδεσή του
με τον Εθνικό Διχασμό, αλλά και
τα δραματικά γεγονότα που ακολούθησαν, 

ön<as η Μικρασιατική
Εκστρατεία και Καταστροφή, η
έλευση των προσφύγων, ο Ελλη-
νοϊταλικόε πόλεμο5 και η Κατοχή,
ο Εμφύλιοε κ.ά. σημάδεψαν, εξηγεί
ο κ. ΣτεφανίδηΒ, την περιοχή και
εξασθένησαν τον απόηχο Tns περιόδου 

1915-18. Για Tis σημερινέ5
κοινωνίε5 που εξέτασε η έρευνα,
η Ιστορία «ξεκινά» στην προσφυγική 

εμπειρία του 1922. «Για tous
πρόσφυγεε το '22 είναι η ιστορική
τομή που αναπαράγεται και επισκιάζει 

σχεδόν όλα τα υπόλοιπα,
ενώ τα γεγονότα αντικειμενικά
συνδέονται μεταξύ tous. Ο Εμφύ-
Xios συντηρείται ακόμα και σήμερα
cos μέρο5 του πολιτικού λόγου,
υπάρχουν ευθείε5 avacpopés από
την Αριστερά, κάτι που δεν συμβαίνει 

με τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο
και τον Διχασμό», σημειώνει ο κα-
Θηγητή5 και μέλοβ xns διοργανω-
Tums επιτροπήβ του συνεδρίου.

Στο επιστημονικό συνέδριο θα

παρουσιαστούν επισηε αγνωστε5
nTuxés του Α' Π. Π., ôncos η καθημερινή 

ζωή στα μετόπισθεν, οι σχέ-
σεΐ5 μεταξύ των αμάχων και Tns
συμμαχική5 Στρατιά5 Tns Ανατολήε
στη Θεσσαλονίκη, η ελονοσία και
οι ασθένειε5 που προσέβαλαν tous
στρατιώτεε, η καλλιτεχνική αποτύπωση 

του πολέμου και η λογοτεχνική 

μαρτυρία του Στρατή Μυριβήλη 

με το βιβλίο «Η ζωή εν Τά-
φω» αλλά και ο πόλεμθ5 «των λέξεων» 

με tous μηχανισμοΰε προ-
naYàvôas και την κατασκευή xns
εικόνα5 του εχθρού.

Εθνικός Διχασμός
Μια μεγάλη συνεδρία (12/5) είναι

αφιερωμένη στον Εθνικό Διχασμό
και otous πρωταγωνιστέβ του, στον
ρόλο Tns ελληνική5 Εκκλησία5, oris
ελληνικέ3 ανταρσίε5 και λιποταξίεβ.
«Μακεδόνικο μέτωπο σημαίνει αυ-
τομάτωε έναρξη του Εθνικού Διχασμού 

και αυτό το κομμάτι Tns Ιστο-
pias uas σηκώνει αρκετή συζήτηση
ακόμα», μα5 λέει ο καθηγητήβ Ιστο-
pias Νεοτέρων Χρόνων του ΑΠΘ
και μέλοε Tns οργανωτική5 επιτρο-
πήε του συνεδρίου Βασίληε Γούνα-
pns. Για τον κ. Γούναρη το πρόβλημα
Tns επιλεκττκή5 μνήμη5 είναι διττό.
«Μέχρι τη μεταπολίτευση δεν γινόταν 

καμία συζήτηση για τον Α'
Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Διχασμό.
Υπήρχε μεγάλη αμηχανία. Οτιδήποτε 

θετικό θα πιστωνόταν cos αρνητικό 

npos τη βασιλική οικογένεια.
Μετά περάσαμε από την αμηχανία
στην αγιοποίηση του Βενιζέλου.
Στην Ελλάδα η Ιστορία εργαλει-
οποιείται και δεν μπορούμε να συζητήσουμε 

ψύχραιμα», σημειώνει
ο καθηγητή5.

Ανάμεσα otous ομιλητέ5 περιλαμβάνονται 

επιφανεΐ5 Ελληνεβ
και ξένοι ιστορικοί και ακαδημαϊκοί,
ôncûs ο πρώην Βρετανόβ πρέσβηβ
στην Ελλάδα σερ Μάικλ Λιούελιν
Σμιθ, ο διακεκριμέν05 ιστορικόε
Τζέι Γουίντερ, ο ϊγίαρκ Μαζάουερ
που θα παρέμβει μ„ Ρι.^εο μήνυμά
του, οι ιστορικοί Γιώργοε Μαυρο-
YopôâTos και Kcûotos Κωστήβ κ.ά.

Παράλληλα, στο πολιτιστικό κέν-
τρο του Μορφωτικού Ιδρύματοε
Εθνικήε Τραπέζι, στη Βίλα Κα-
παντζή, διοργανώνεται μεγάλη έκθεση 

με φωτογραφικά ντοκουμέντα,
χάρτεε και έγγραφα του Α' Παγκοσμίου 

Πολέμου και του Μακεδονικού 
Μετώπου από Tis συλλογέ5 του

ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ.

Συνέδριο, «Το Μακεδόνικο Μέτωπο
:# 1915-1918», 10-13 Μαΐου, Τελλό-

γλειο Ιδρυμα Τεχνών, ΑΠΘ. Εγκαίνια
έκθεσης, 12 Μαΐου, 9 μ. μ., Βίλα Καπαντζή,
Βοσ. Ολγας 108.
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