
Κύριε Δήμαρχε,

Κύριε Πρέσβη,

Κύριε Διευθυντά του Κέντρου Ιστορίας

Κυρίες και κύριοι,

 

Είναι τιμή και προνόμιο μου να κηρύξω από κοινού με τον κύριο Αντιδήμαρχο, την

έναρξη  της  ημερίδας-συζήτησης  με  τίτλο  « Ενενήντα  χρόνια  από  τη  διάνοιξη  του

Μετώπου της Θεσσαλονίκης ».

 Επιτρέψτε μου να σας πω πόσο πολύ το Γενικό Προξενείο της Γαλλίας χαίρεται

που  συνέβαλλε  στη διοργάνωσή του, σε διαρκή συνεργασία φιλίας και εμπιστοσύνης με

το  Κέντρο  Ιστορίας  του  Δήμου  Θεσσαλονίκης.  Το  υψηλό  κύρος  των  ομιλητών  που

διακρίνονται ο κάθε ένας στον τομέα του, υπόσχεται εξαίρετες παρουσιάσεις  και πλούσιες

ανταλλαγές  απόψεων και  εγγυάται  αναμφίβολα  την  απόλυτη επιτυχία  της  συνάντησης.

Μεταξύ των ομιλητών, και των παρευρισκομένων επιτρέψτε μου να χαιρετίσω πολλούς

φίλους, μεταξύ των οποίων εσάς αγαπητέ Αντώνη Σατραζάνη.

 Η αποψινή αναφορά με καλεί να προβώ σε διάφορες παρατηρήσεις.

Πρώτον μια σύντομη αναδρομή  στο ιστορικό πλαίσιο.

Το φθινόπωρο του 1915, η επιχείρηση των Δαρδανελίων που είχε ως σκοπό να

απομονώσει τους Τούρκους και να τείνει χείρα βοηθείας  στους Ρώσους είχε αποτύχει. Η

είσοδος  της  Βουλγαρίας  στον  πόλεμο  τον  Οκτώβριο  προκάλεσε  την  κατάρρευση  της

Σερβίας η οποία και καταχτήθηκε. Τον ίδιο μήνα οι συμμαχικές δυνάμεις αποβιβάζονται

στη  Θεσσαλονίκη  δηλαδή  σε  μια  Ελλάδα  αρχικά  μη  εμπόλεμη,  διότι  διαιρεμένη  σε

οπαδούς  της  Εγκάρδιας  Συμμαχίας  συσπειρωμένοι  γύρω  από  τον  Βενιζέλο  και  σε

συμπαθούντες των  Κεντρικών Δυνάμεων που εκπροσωπούσε κυρίως η Αυλή, μια εθνική

διαίρεση για την οποία η Ιστορία έχει αποφανθεί εδώ και καιρό...

 Τι συμπεράσματα να βγουν; Υπάρχει θεωρία που αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διάσπασης του Βαλκανικού Μετώπου από τους συμμάχους το 1918. Θεωρία για την οποία

αποφεύγω  να πάρω  θέση και  αφήνω στους  εδώ παρόντες  ιστορικούς  να συζητήσουν.

Ίσως τότε, τα όπλα να αποφάσισαν την έκβαση του Μεγάλου Πολέμου. Η επακολουθία

των γεγονότων είναι πράγματι καταπληκτική : όταν ο Στρατάρχης ΦΡΑΝΣΕ ΝΤ’ ΕΣΠΕΡΕ

έθεσε  σε  κίνηση  στις  δέκα  πέντε  Σεπτεμβρίου  1918  την  επίθεση  στη  Μακεδονία

εξανάγκασε τη Βουλγαρία από τις  είκοσι εννέα Σεπτεμβρίου σε έκκληση ανακωχής. Στις

δεκαέξι  Οκτωβρίου,  οι  δυνάμεις  εισβάλλουν  στη  Σόφια,  την  πρώτη  Νοεμβρίου  στο

Βελιγράδι. Και από εκείνη τη στιγμή ο δρόμος της Βιέννης ανοίγεται, η διπλή Μοναρχία

εξαρθρώνεται, η Ουγγαρία καταθέτει τα όπλα, η Αυστρία ακολουθεί με τη σειρά της και



στο τέλος  και  η  Γερμανία.  Σίγουρα,  η  διάσπαση  του  Ανατολικού  Μετώπου  υπήρξε  η

«Αυγή της Νίκης ». 

 Η  δεύτερη  παρατήρησή  μου  αναφέρεται  στο  καθήκον  της  μνήμης  που  μας

επιβάλλεται  ώστε  η  θυσία  των  πεσόντων  για  την  ελευθερία  της  Ευρώπης  να  μη

λησμονηθεί ποτέ.

Θεσσαλονικείς, στην πλειοψηφία σας, γνωρίζετε, ότι μία από τις ταχθείσες  αποστολές του

Γενικού  Προξενείου  της  Γαλλίας  στη  συμπρωτεύουσα  της  Ελλάδας  συνίσταται  στη

συντήρηση  της  Συμμαχικής  Νεκρόπολης  του  Ζειτενλικ.  Εννέα  σχεδόν  χιλιάδες  Γάλλοι

στρατιώτες  αναπαύονται  πλησίον  των  σέρβων,  βρετανών,  ιταλών  και  ρώσων

συμπολεμιστών  τους,  ενώ  οι  Έλληνες  συναγωνιστές  τους  έχουν  ενταφιαστεί  σε  άλλα

σημεία.

 Τους  τιμούμε  δύο  φορές  το  χρόνο,  την  πρώτη  κατά  μια  τελετή  στα  τέλη 

Σεπτεμβρίου  στην  οποία  συμμετέχουν  ο  Γαλλικός  Σύλλογος  « Μνήμη του  Ανατολικού

Μετώπου»  καθώς  και  επίσημοι  εκπρόσωποι  των  συμμαχικών  δυνάμεων

συμπεριλαμβανομένης  βεβαίως  και  της  Ελληνικής  Δημοκρατίας.  Η  Γαλλία  έχει 

σημαίνουσα  θέση  εφόσον  διασφάλισε  τη  συμμαχική  διοίκηση.  Στη  συνέχεια  κατά  την

επέτειο  της  ανακωχής  της  ενδεκάτης Νοεμβρίου  στην  οποία  εξάλλου,  εμείς  οι  Γάλλοι

δίνουμε σήμερα διαφορετική σημασία εορτάζοντας την ανάμνηση όλων των Πολέμων.  

 Μας επιβάλλεται λοιπόν το καθήκον της μνήμης,  εφόσον μάλιστα ανταποκρίνεται

απόλυτα σε  θεμελιώδη απαίτηση των καιρών μας και της κοινής γνώμης. Ένα χρόνο μετά

την ανάληψη των καθηκόντων μου, εκπλήττομαι  από τον μεγάλο αριθμό των αιτήσεων

που καταφθάνουν στο προξενείο μας εκ μέρους Γάλλων που αναζητούν τους τάφους και

ίχνη κάποιου προγόνου που χάθηκε στο Ανατολικό Μέτωπο. Πάντα δίνεται συνέχεια στις

εν λόγω αιτήσεις, τις πλείστες φορές με θετική έκβαση μετά από έρευνα στα αρχεία μας. 

 Επίσης, και αυτή θα είναι η τρίτη παρατήρησή μου, δεν θα πρέπει να σβήσει και

κάποια άλλη ανάμνηση, εκείνη της αδελφοσύνης ανάμεσα στα γαλλικά και τα ελληνικά

στρατεύματα. Αυτή η ανάμνηση εγγράφεται μέσα σε ένα πλατύ ιστορικό πανόραμα όπου

ουδέποτε  είδαμε  σε  εμπόλεμη  αντιπαλότητα  τη  Γαλλία  και  την  Ελλάδα  αλλά  πάντα

σύμμαχες στις  κρισιμότερες ώρες. Ξεκινώντας από το φιλελληνικό κίνημα του δέκατου

ένατου αιώνα που οδήγησε τις  γαλλικές  μοίρες,  καθώς  και  αυτές  της  Αγγλίας και  της

Ρωσίας,  στην  νίκη  κατά  τη  Ναυμαχία  του  Ναβαρίνου,  μέχρι  τις  σκοτεινές  ώρες  της

Αντιστάσεως κατά της ναζιστικής κατοχής της οποίας γνωρίζουμε πόσος φρικτός υπήρξε ο

φόρος τιμής για την Ελλάδα, διασχίζοντας την περίοδο του Ανατολικού Μετώπου στην

οποία απόψε θα αναφερθούμε, οι δύο χώρες μας εξ ίσου συνεπαρμένες από τα ιδανικά της

ανεξαρτησίας και της ελευθερίας, ανήκαν ανέκαθεν στο ίδιο στρατόπεδο. 



 Τα πολεμικά γεγονότα των οποίων εορτάζουμε την επέτειο εννέα δεκαετίες μετά,

εγγράφονται  επίσης  μέσα  σ΄αυτό  που  θα  ονόμαζα  το  « Γαλλικό  Παρελθόν  της

Θεσσαλονίκης » που  έχει  σφραγίσει  βαθιά  την  κουλτούρα,  τα  γράμματα,  μέχρι  και  τη

πολεοδομία  της. Οι μορφές του Στρατηγού Σαράι και του Στρατάρχη Φρανσε Ντ’Eσπερε,

ο τελευταίος τιμάται με την παραχώρηση του ονόματος του σε πλησίον μας οδό της πόλης

ανήκουν στην ιστορία της χιλιόχρονης «Σαλονίκης » όπως συνηθίζαμε να την αποκαλούμε

τότε. Ήταν η εποχή που οι ελίτ σας και πολλή παραπέρα ομιλούσε τη γλώσσα μας. Τότε

που βρίσκονταν στην ακμή τους τα μεγάλα γαλλικά σχολικά ιδρύματα Άγιος Ιωάννης ο

Βαπτιστής ΝΤΕ ΛΑ ΣΑΛ, που υφίσταται μέχρι σήμερα, οι Αδελφές του Ελέους του Αγίου

Βικεντίου του Παύλου,  σήμερα ΚΑΛΑΜΑΡΙ, και  ιδίως το Λυσέ της  Γαλλικής Λαϊκής

Αποστολής του οποίου θα εορτάσουμε το 2006 την εκατονταετηρίδα του. Θα είναι τότε μια

νέα ευκαιρία για να αναφερθούμε στην εξαιρετική σχέση της Θεσσαλονίκης με τη Γαλλία

και που, πέρα από τη σημερινή ημερίδα, θα μας συγκεντρώσει και πάλι για να θυμηθούμε

το παρελθόν και να προετοιμάσουμε μαζί ένα λαμπρό μέλλον. 

 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.


