
ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 

 

 
 

Το 1912 ξζςπαςε ο Αϋ Βαλκανικόσ Πόλεμοσ, ςτον οποίο θ Βουλγαρία, θ Σερβία, θ Ελλάδα και το 

Μαυροβοφνιο ςυμμάχθςαν εναντίον τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ, θ οποία κατζρρεε. 

Η απελευκζρωςθ τθσ πόλθσ, από ςφμπτωςθ, ςυνζπεςε με τθ μζρα τθσ γιορτισ του Αγίου Δθμθτρίου. 

Ήταν 26 Οκτωβρίου του 1912, όταν ο διοικθτισ τθσ Θεςςαλονίκθσ υπζγραψε το πρωτόκολλο 

παράδοςθσ τθσ πόλθσ. 

Το επόμενο πρωί απόςπαςμα ευηϊνων και τμιμα ιππικοφ μπικε ςτθν πόλθ. Στισ 29 Οκτωβρίου 

ζφκαςε ςτθν πόλθ και ο βαςιλιάσ Γεϊργιοσ Αϋ. 

 

Παρατθριςτε τουσ τρεισ πίνακεσ (χρωμολικογραφίεσ) και καταγράψτε: 

 

1οσ πίνακασ 

1. Ποιο ιςτορικό γεγονόσ απεικονίηεται ςτον πίνακα; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Ποια  είναι τα κφρια πρόςωπα που απεικονίηονται; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Ποφ διαδραματίηεται το γεγονόσ; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



2οσ Πίνακασ 

1. Ποιο ιςτορικό γεγονόσ απεικονίηεται ςτον πίνακα; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Ποια ιςτορικά πρόςωπα απεικονίηονται; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3οσ Πίνακασ 

1. Ποιο ιςτορικό γεγονόσ απεικονίηεται; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Πότε ζγινε το γεγονόσ που απεικονίηεται; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Ζωγραφίςτε κάτι που ςασ ζκανε εντφπωςθ από τα εκκζματα που παρατθριςατε. 



 

Άνκρωποι τθσ Θεςςαλονίκθσ 

 

Για πολλοφσ αιώνεσ θ Θεςςαλονίκθ ιταν ζνα πραγματικό ςταυροδρόμι πολιτιςμϊν, μια «διεκνισ 

πόλθ». Με άλλα λόγια, ς’ αυτιν ηοφςαν άνκρωποι που είχαν διαφορετικό κριςκευμα και διαφορετικι 

γλώςςα.  

Αυτό ίςχυε και τθν εποχι των Βαλκανικών Πολζμων και του Πρώτου Παγκοςμίου Πολζμου. 

 

1. Βρείτε ςτθν ζκκεςθ τα ςχζδια που απεικονίηουν ανκρϊπουσ τθσ πόλθσ και εντοπίςτε τα νοφμερα 

2, 4, 5 και 6. Δείτε και τισ παρακάτω φωτογραφίεσ. α. Παρατθριςτε τα ροφχα των ανκρϊπων. β. 

Γράψτε το κριςκευμά τουσ ι τθν καταγωγι τουσ. 

 

φωτ. α: Σκθνι από καταυλιςμό Τςιγγάνων     φωτ. β: Εβραίεσ τθσ πόλθσ  

 



 

2:…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….. 

4:..................................................................................................................................................................... 

5:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

φωτ. α:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

φωτ. β:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Με βάςθ τθν απογραφι του πλθκυςμοφ που ζγινε το 1913, θ Θεςςαλονίκθ είχε περίπου 158.000 

κατοίκουσ. Περιςςότεροι ιταν οι Εβραίοι, ακολουκοφςαν οι Μουςουλμάνοι ενώ οι Ζλλθνεσ 

αντιπροςώπευαν μόνο το ¼ του πλθκυςμοφ. 

Οι Εβραίοι τθσ Θεςςαλονίκθσ μιλοφςαν κυρίωσ ιςπανικά, κακώσ εγκαταςτάκθκαν εδώ διωγμζνοι από 

τθν Ιςπανία και τθν Πορτογαλία τον 15ο αιώνα.  

 

2. Βρείτε τθν ενότθτα των 3 φωτογραφιϊν που δείχνουν ςκθνζσ από τθν κακθμερινι ηωι των 

κατοίκων τθσ πόλθσ (ςτον τοίχο, απζναντι από τα 4 ξίφθ). 

α. Περιγράψτε τα ροφχα των ανκρϊπων και γράψτε ςε ποιο μζροσ βρίςκονται ςε κάκε φωτογραφία. 

1θ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2θ ……………………………………………………………….……………………………………………………………………………..………….…. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3θ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. Βρείτε τθ βιτρίνα με τισ εφθμερίδεσ και εντοπίςτε 3 εφθμερίδεσ γραμμζνεσ ςε διαφορετικζσ 

γλϊςςεσ. Τι ςυμπεραίνετε για τον πλθκυςμό τθσ πόλθσ; 

…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 



 

4. Τα ςχζδια που παρατθριςατε ςτθν αρχι ζχουν δθμιουργθκεί από ζναν ξζνο επιςκζπτθ τθσ 

Θεςςαλονίκθσ. Οι φωτογραφίεσ τραβιχτθκαν κι αυτζσ από ξζνουσ ςτρατιϊτεσ που βρίςκονταν 

εκείνθ τθν εποχι ςτθν πόλθ, με κζματα που τουσ ζκαναν εντφπωςθ ι που τα κεωροφςαν ςθμαντικά.  

Με βάςθ όςα είδατε, τι κα ηωγραφίηατε εςείσ ωσ επιςκζπτεσ ςτθ Θεςςαλονίκθ τθσ εποχισ εκείνθσ; 



A΄ Παγκόςμιοσ Πόλεμοσ 

 

Ο Αϋ Παγκόςμιοσ Πόλεμοσ ξεκίνθςε τον Ιοφνιο του 1914 και κράτθςε ωσ τον Νοζμβριο του 1918. τον 

πόλεμο ςυμμάχθςαν οι Άγγλοι, οι Γάλλοι και οι Ρϊςοι εναντίον των Γερμανϊν και των Αυςτριακϊν. 

Η Ελλάδα, διχαςμζνθ, μθν ξζροντασ με ποιο μζροσ να πάει, ζμεινε ουδζτερθ ωσ το 1917. Ωςτόςο ςτο 

διάςτθμα αυτό ςυνζβθςαν ςε ελλθνικό ζδαφοσ γεγονότα που ςυνδζονταν με τον Πόλεμο, κακϊσ οι 

αντίπαλοι προςπακοφςαν να τθν κάνουν να ταχκεί με τθ μια ι τθν άλλθ πλευρά. Έτςι, από το 1915 

ςτρατοπεδεφει ςτθ Θεςςαλονίκθ μεγάλοσ αρικμόσ Γάλλων και Άγγλων ςτρατιωτϊν, θ λεγόμενθ "Στρατιά 

τθσ Ανατολισ". 

Σο 1917 θ Ελλάδα μπαίνει ςτον πόλεμο με το μζροσ των Άγγλων, Γάλλων και Ρϊςων και με πρωκυπουργό 

τον Ελευκζριο Βενιηζλο. 

 

1. Αναηθτιςτε ςτθν ζκκεςθ 3 αντικείμενα που να ανικουν ςε Γάλλουσ και 3 αντικείμενα που να 

ανικουν ςε Άγγλουσ ςτρατιϊτεσ και ςυμπλθρϊςτε τον παρακάτω πίνακα: 

 

 ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ Ε ΠΟΙΟΝ ΑΝΗΚΕ 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 



Η μεγάλη πυρκαγιά τησ Θεςςαλονίκησ το 1917  

 

Η πυρκαγιά ξζςπαςε κατά τθ διάρκεια του 

Πρϊτου Παγκοςμίου Πολζμου, τον Αφγουςτο 

του 1917, από απλι απροςεξία. Ένα 

ςαββατιάτικο απόγευμα, γφρω ςτισ 3.30 μ.μ, 

μια νοικοκυρά, κάτοικοσ προςφυγικοφ ςπιτιοφ 

ςτθν οδό Ολυμπιάδοσ αρ. 3, τθγάνιηε 

μελιτηάνεσ με βοφτυρο. πίκεσ πετάχτθκαν από 

το τθγάνι ςε ςωροφσ ξερϊν χόρτων που 

ζπιαςαν αμζςωσ φωτιά. Η πυρκαγιά κράτθςε 

32 ϊρεσ και ςβιςτθκε τθν επόμενθ μζρα γφρω 

ςτισ 11.30 το βράδυ, ζχοντασ καταςτρζψει 

μεγάλο μζροσ του ςθμερινοφ κζντρου τθσ 

πόλθσ. 

Ένασ από τουσ κφριουσ λόγουσ εξάπλωςθσ τθσ 

φωτιάσ ιταν οι ιςχυροί άνεμοι (Βαρδάρθσ) που 

φυςοφςαν τθν θμζρα εκείνθ. Επιπλζον λόγοι 

ιταν θ ζλλειψθ νεροφ λόγω καλοκαιριοφ, θ 

αδράνεια τθσ πυροςβεςτικισ υπθρεςίασ.  

Σελικά θ ςυμβολι τθσ τρατιά τθσ Ανατολισ 

ιταν πολφ ςθμαντικι ςτθν κατάςβεςθ τθσ 

πυρκαγιάσ. 

Αν και θ καταςτροφι από τθν πυρκαγιά ιταν 

τεράςτια, περιορίςτθκε μόνο ςε υλικζσ ηθμιζσ, 

αφινοντασ άςτεγουσ περίπου τουσ μιςοφσ 

κατοίκουσ τθσ πόλθσ.  

 

2. Με βάςθ το παραπάνω κείμενο και τισ φωτογραφίεσ τθσ ζκκεςθσ γράψτε τουσ λόγουσ για 

τουσ οποίουσ πιςτεφετε ότι ιταν δφςκολθ θ κατάςβεςθ τθσ πυρκαγιάσ. 

α……………………………………………………………….………………………………….………………………….………………….…................

β.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............

γ..........................................................................................................................................................................

δ.......................................................................................................................................................................... 

 

3. Ζωγραφίςτε κάτι που ςασ ζκανε εντφπωςθ από αυτά που μελετιςατε. 



 

Αϋ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (1914-1918) - ΖΕΠΠΕΛΙΝ 

 

Ο Α΄ Παγκόςμιοσ Πόλεμοσ ξεκίνθςε τον Ιοφνιο του 1914 και κράτθςε ωσ το Νοζμβριο του 1918. τον 

πόλεμο ςυμμάχθςαν οι Άγγλοι, οι Γάλλοι και οι Ρώςοι εναντίον των Γερμανών και των Αυςτριακών, 

ςτο πλευρό των οποίων πολζμθςαν επίςθσ οι Οκωμανοί και οι Βοφλγαροι. 

Η Ελλάδα, διχαςμζνθ, μθν ξζροντασ με ποιο μζροσ να πάει, ζμεινε ουδζτερθ ωσ το 1917. Ωςτόςο 

ςτο διάςτθμα αυτό ςυνζβθςαν ςε ελλθνικό ζδαφοσ γεγονότα που ςυνδζονταν με τον Πόλεμο, 

κακώσ οι αντίπαλοι προςπακοφςαν να τθν κάνουν να ταχκεί με τθ μια ι τθν άλλθ πλευρά. Έτςι, από 

το 1915 ςτρατοπεδεφει ςτθ Θεςςαλονίκθ μεγάλοσ αρικμόσ Γάλλων και Άγγλων ςτρατιωτών 

(«τρατιά τθσ Ανατολισ»). Αντίςτοιχα το 1916 οι Γερμανοί πζταξαν πάνω από τθ Θεςςαλονίκθ με 

ζνα ηζππελιν (αερόπλοιο) και τθν βομβάρδιςαν, προξενώντασ ευτυχώσ μόνον υλικζσ ηθμιζσ. Σο 

ηζππελιν τελικά το χτφπθςαν και το ζριξαν οι ςφμμαχοι δυτικά τθσ Θεςςαλονίκθσ (Καλοχώρι). 

Σο 1917 θ Ελλάδα μπαίνει ςτον πόλεμο με το μζροσ των Άγγλων, Γάλλων και Ρώςων και με 

πρωκυπουργό τον Ελευκζριο Βενιηζλο. 

 

 

 

1. Προςκζςτε ςτθ χρονογραμμι τισ χρονολογίεσ: α) του βομβαρδιςμοφ τθσ πόλθσ από το ηζππελιν, 

β) τθσ ειςόδου τθσ Ελλάδασ ςτον Αϋ Παγκόςμιο Πόλεμο. 



 

2. Παρατθριςτε το ιπτάμενο ηζππελιν ςτθν παραπάνω φωτογραφία. Τα ηζππελιν μποροφςαν να 

ανυψωκοφν και να πετάξουν χάρθ ςτα ελαφριά υλικά τουσ αλλά και επειδι το εςωτερικό τουσ 

ιταν γεμάτο υδρογόνο, αζριο που ζχει μικρότερθ πυκνότθτα από τον αζρα.  

Με τι μοιάηει το ηζππελιν; 
…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..…. 

 

3. Βρείτε και παρατθριςτε τισ φωτογραφίεσ του κατεςτραμμζνου ηζππελιν μετά τθν πτϊςθ του.  

Ποια νομίηετε ότι ιταν τα δυο βαςικά υλικά καταςκευισ του; 

……………………………………………………………………………………………………………………….……………………................. 

 

4. Βρείτε τισ φωτογραφίεσ που δείχνουν: 

α. τον εντοπιςμό των ςυντριμιϊν του ηζππελιν από τουσ ςυμμάχουσ: 

…………………….…………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

β. τθν ζκκεςι του ςτθ ςυνζχεια ςτο κζντρο τθσ πόλθσ: 

………………....………………………………………………………………………….…………………………………………………………….. 

Ποφ εκτζκθκε; 

………….…………………………….………………………………………………………………………..………………………………………… 

Για ποιο λόγο πιςτεφετε ότι αποφάςιςαν να το εκκζςουν; 

……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 

..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Βρείτε και περιγράψτε δφο αναμνθςτικά που φτιάχτθκαν από τον ςκελετό του ηζππελιν.  

……………………..……………………………………………………………………………………………………..……………..…….…………

………………………………………………………….………………………………………………………………………………………............

................................................................................................................................................................... 

6. Ζωγραφίςτε ζνα αναμνθςτικό που κα φτιάχνατε εςείσ από τον ςκελετό του ηζππελιν. 
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