
Συλλέγοντας πολεμικές φωτογραφίες . Μαρτυρίες των 
καιρών της Κατοχής.

Κυρίες και Κύριοι,

Θα περιορίσω την εισήγησή μου στην συλλογή 
«φωτογραφιών του πολέμου», καθώς οι άλλοι εκλεκτοί 
ομιλητές θα αναπτύξουν πολύ πιο ειδικά τη σημασία 
και την αξία της φωτογραφίας στην ιστορική της 
διαδρομή. Σπεύδω πάντως να διευκρινίσω από την 
αρχή ότι δεν είμαι καθόλου πολεμοχαρής ούτε 
φιλοπόλεμος ! Το αντίθετο μάλιστα !

Η ειδικότερη συλλογή της φωτογραφικής 
καταγραφής των πολεμικών γεγονότων πιστεύω ότι 
αποτελεί υποχρέωση όλων και όχι μόνο των συλλεκτών, 
καθώς βοηθάει στην ενσωμάτωση με τρόπο ουσιαστικό 
και αδιαμφισβήτητο του πρωτογενούς υλικού της 
φωτογραφικής αλήθειας στην ιστορία ενός τόπου. 
Σκέψη, που πιστεύω ότι πρυτάνευσε στην απόφαση της 
αξιότιμης Διευθύντριας του Μουσείου Βυζαντινού 
Πολιτισμού κ. Αγαθονίκης Τσιλιπάκου αλλά και των 
στενών συνεργατών της, της κ. Ηρώ Κατσαρίδου και του



κ. Γιάννη Μότσιανου, να οργανώσουν την σημερινή 
ημερίδα με αφορμή το πρωτογενές φωτογραφικό 
υλικό για την Κατοχική Θεσσαλονίκη που εκτίθεται στο 
Μουσείο .

Η συλλεκτική ενασχόλησή μου με την « φωτογραφία 
του πολέμου » όπως την ονομάζω, εστιάστηκε από την 
αρχή της συλλεκτικής μου δραστηριότητας στην 
συλλογή φωτογραφιών από τους δύο παγκοσμίους 
πολέμους με γεωγραφικό ορίζοντα την Ελλάδα. Χωρίς 
αυτό να έχει αποκλείσει τις φωτογραφίες και των 
άλλων πολέμων που σημειώθηκαν στη χώρα μας. 
Υπάρχει μια εξήγηση. Ο διάλογος της εικόνας με το 
εθνικό μας παρελθόν. Η Χώρα μας έχει πλούσιο 
φωτογραφικό υλικό δεμένο με την ιστορία της καθώς 
το πρώτο μισό του 20ου αιώνα, ταλαιπωρήθηκε 
υπέρμετρα από τους πολέμους με οδυνηρότατα 
αποτελέσματα. Επιγραμματικά : Οι ένδοξοι πόλεμοι 
1912-1913, ο Πρώτος Παγκόσμιος πόλεμος με την 
Θεσσαλονίκη πόλη-στρατηγείο της Αντάντ 1915-1918, η 
πολεμική περιπέτεια της Μικράς Ασίας από το 1919 
μέχρι το 1922, Ο Ελληνο-Ιταλικός πόλεμος 1940-1941, η 
Γερμανική κατοχή 1941-1944 και τέλος ο εμφύλιος 
πόλεμος 1946-1949.

Από όλους αυτούς τους πολέμους ο Δεύτερος 
Παγκόσμιος πόλεμος ήταν ο πιο σκληρός αλλά και ο 
πόλεμος που άφησε το πλουσιότερο εικονικό υλικό.



Φυσικό λοιπόν είναι για τους μυημένους συλλέκτες των 
« φωτογραφιών του πολέμου», ο πόλεμος αυτός, όπως 
άλλωστε και κάθε πόλεμος, να λειτουργεί σαν 
ακαταμάχητος πόλος έλξης.

Στις μέρες μας, εποχή της κυριολεκτικά 
ηφαιστειακής έκρηξης των εικόνων, κανένας δεν θα 
μπορούσε να φανταστεί ένα πόλεμο χωρίς τη 
φωτογραφική του απεικόνιση. Ισως μάλιστα η 
ανάμνηση ενός πολέμου όπως ήταν ο σκληρότατος 
Δεύτερος Παγκόσμιος πόλεμος να έχανε δραματικά τον 
απόηχό του εάν δεν υπήρχαν οι φωτογραφίες που τον 
συνοδεύουν στη μνήμη των ανθρώπων. Εικόνες 
αληθινές και πολύ στενά δεμένες με κάθε περιστατικό 
του. Ρετουσαρισμένες προπαγανδιστικά ή όχι, 
αποθεώνουν τη φρίκη και κρατούν ζωντανά στην 
επιφάνεια όσα αναπόφευκτα κινδυνεύουν να 
καλυφτούν κάτω από το πέπλο της λήθης και ίσως της 
άγνοιας. Οι φωτογραφίες αυτού του πολέμου όπως 
και κάθε άλλου βέβαια, με την δύναμη της « οπτικής 
ωμότητας » όπως θα την ονόμαζα, συγκλονίζουν και 
κατευθύνουν τη σκέψη μας στην παραδοχή ώστε εκείνο 
που βλέπομε στις εικόνες να μην επαναληφθεί ποτέ. 
Ουτοπία ! Οι πόλεμοι θα εξακολουθούν να γίνονται -  
προαιώνια ίσως κατάρα του ανθρώπου-, 
συσσωρεύοντας βουνά ολόκληρα φωτογραφιών και 
εικόνων που θα οπλίζουν την ιστορία με νέα επεισόδια. 
Προς αέναη δόξα του ανθρωπίνου γένους !



Ωστόσο, και παρά την απαισιόδοξη αυτή 
διαπίστωση η « φωτογραφία του πολέμου », γίνεται 
όλο και πιο ευρύ συλλεκτικό αντικείμενο προσθέτοντας 
περισσότερους συλλέκτες στη μαγεία της αλλά και νέα 
πολεμικά Μουσεία με θελκτικά φωτογραφικά εκθέματα 
χάρη στα οποία προσελκύουν εκατομμύρια επισκέπτες 
στις αίθουσές τους. Τι είναι αυτό επομένως που κάνει 
την «φωτογραφία του πολέμου» τόσο δημοφιλή στους 
συλλέκτες ?

Φαίνεται πως κύριος μοχλός της συγκρότησης μιας 
συλλογής « φωτογραφιών του πολέμου», είναι αυτή ή 
ίδια η έλξη της φωτογραφίας σαν συλλεκτικό 
αντικείμενο. Και μαζί μια συναισθηματική φόρτιση που 
δημιουργείται στον συλλέκτη από τη θέαση αυτών των 
φωτογραφιών ξεχωριστό άλλωστε γνώρισμα της 
επαφής με τις παλιές φωτογραφίες. Διευκρινίζω εδώ, 
ότι ο ι« φωτογραφίες του πολέμου» δεν είναι αναγκαίο 
να εικονίζουν βίαιες πολεμικές σκηνές ή άλλες 
ανθρώπινες φρικαλεότητες ώστε να δικαιολογούν τον 
χαρακτηρισμό τους. Όπως για παράδειγμα οι άγριες 
σκηνές των μαχών, οι σκοτωμένοι στρατιώτες, οι 
αιμόφυρτοι τραυματίες, το γιγάντιο πυροβόλο που 
ετοιμάζεται να κάνει στάχτη το απέναντι χαράκωμα, οι 
ανελέητοι βομβαρδισμοί.
«Φωτογραφίες πολέμου» είναι και εκείνες που 
υπαινίσσονται με τρόπο έμμεσο ίσως, την οργή του 
πολέμου. Όπως οι τοιχοκολλημένες προκηρύξεις, τα



σκελετωμένα από την ασιτία παιδιά, οι όψεις των 
επιταγμένων κινηματογράφων με τις αναγκαίες 
μετονομασίες τους για χάρη των στρατευμάτων 
κατοχής , ο στρατιώτης που παντρεύεται εξ 
αποστάσεως την αγαπημένη του στο παρεκκλήσι ενός 
ορφανοτροφείου χιλιάδες μίλια μακριά, οι αχθοφόροι 
που ξεφορτώνουν πολεμοφόδια στο λιμάνι, ο λούστρος 
που γυαλίζει τις μπότες του κατακτητή. Οι 
φωτογραφίες γεννούν συνειρμούς . Μαζί και 
υπαινιγμούς. Και αυτοί οι υπαινιγμοί δημιουργούν ένα 
εσωτερικό διάλογο και ίσως μια εντονότερη 
συναισθηματική φόρτιση στο θεατή από μια κλασσική 
πολεμική σκηνή. Υποθάλπουν αισθήματα, ψυχολογικές 
τάσεις και πεποιθήσεις που ίσως κανένα άλλο μέσο δεν 
θα υπέθαλπε εναργέστερα.

Ενας ακόμα σημαντικός λόγος της συλλογής των 
φωτογραφιών αυτών, ίσως ο σημαντικότερος, είναι η 
άρρηκτη σχέση της με την Ιστορία, αφού η φωτογραφία 
δεν παρέχει απλά στην Ιστορία την αδιαπραγμάτευτη 
αλήθεια της, συνομιλεί μαζί της. Καθώς μάλιστα ο 
χρόνος και κυρίως η εξασθένηση της μνήμης διαγράφει 
σημαντικές ιστορικές λεπτομέρειες του παρελθόντος, η 
φωτογραφία λειτουργεί ως « ληξίαρχος μνήμης » και 
γίνεται χρήσιμο εργαλείο για την άντληση πολύτιμων 
πληροφοριών με φυσικό επακόλουθο μια διαλεκτική 
επικοινωνία ανάμεσα στην ιστορία και την αδιάψευστη 
τεκμηρίωση που παρέχει η φωτογραφική εικόνα. Ετσι, η



«φωτογραφία του πολέμου», λειτουργώντας σαν 
πολύτιμος βοηθός της ιστορίας, μεταφέρει στο παρόν 
με την σπάταλη γλώσσα της ειλικρίνειας κάθε 
πληροφορία και κάθε μαρτυρία του παρελθόντος πολύ 
εντονότερα από ένα γραπτό ιστορικό κείμενο ή ένα 
πλούσιο αφηγηματικό λόγο. Για να γίνει όμως αυτό 
χρειάζεται η διάσωσή της. Και σ' αυτό το σημείο 
παρεμβαίνει ο συλλεκτισμός.

Και κάτι ακόμα. Η « φωτογραφία του πολέμου » δεν 
εκθέτει μόνο εκείνο που συνέβη στην πολεμική 
σύρραξη αλλά και κείνο που κρύβεται πίσω από το 
πολεμικό γεγονός . Εάν μάλιστα οι φωτογραφίες αυτές 
συνοδεύονται και από καλλιτεχνικές αξιώσεις και μια 
αισθητική πληρότητα, τότε το ενδιαφέρον κορυφώνεται 
επειδή δίπλα στην προσωπική ευχαρίστηση 
προστίθεται το « περί τέχνης ωφέλιμο ». Γίνονται έτσι 
αυτές οι φωτογραφίες ένας ακαταμάχητος πόλος έλξης 
για τους συλλέκτες.

Θα ήταν κοινός τόπος να προσθέσω εδώ, ότι γενικά 
οι συλλογές, υπακούουν σε ορισμένους άγραφους 
κανόνες συνυφασμένους τις περισσότερες φορές με τον 
προσωπικό χαρακτήρα του συλλέκτη. Τις εσωτερικές 
παρορμήσεις του αλλά και την ευαισθησία του. Φυσικά 
και στα προσωπικά του ενδιαφέροντα που μπορεί να 
είναι καλλιτεχνικά, ιστορικά, επιστημονικά αλλά και 
αισθητικά με την έννοια της αντίληψης για το ωραίο.



Όχι πάντα, μπορεί να έχουν σχέση με την εμμονή 
μερικών συλλεκτών να διασώσουν πρωτογενές υλικό 
αλλά και αυθεντικές φωτογραφικές αποδείξεις της 
ιστορίας του τόπου τους και του πολιτισμού του που 
διαφορετικά δεν θα ευτυχούσε να παραδοθεί στο φως . 
Θα έμενε λησμονημένο στο σκοτάδι της εγκατάλειψης, 
υποκύπτοντας στην αναλγησία του χρόνου και στο 
δικαίωμα της μνήμης να ξεχνάει. Αυτή πάντως η 
διάσωση πρωτογενούς φωτογραφικού υλικού καθιστά 
την προσωπική συμβολή κάθε συλλέκτη ιδιαίτερα 
σημαντική και επαινετή. Προσθέτοντας και την 
επιθυμητή προσωπική αναγνώριση στο συλλεκτικό 
γίγνεσθαι.

Σε πολλούς, η συλλογή κατατείνει σε μια 
ευκαιριακή σύναξη πραγμάτων. Χωρίς κανένα ή 
ελάχιστο συλλεκτικό ορθολογισμό. Είναι ίσως η 
νηπιακή ηλικία κάθε συλλογής που γίνεται με ελάχιστη 
γνώση και ίσως χωρίς ιδιαίτερη δεοντολογική 
προσέγγιση. Γ ι ' αυτούς, ισχύει εκείνο που λέει ο ήρωας 
στο « βιβλίο της κόλασης» του Κάρλο Φραμπέτι. Οτι 
δηλαδή, « η συλλογή παρά το κύρος της είναι τόσο 
μίζερη και διεστραμμένη, όσο και η συσσώρευση 
χρημάτων » ! Αλλοι όμως,- οι περισσότεροι ίσως 
συλλέκτες -, ξεκινώντας πολλές φορές από μια τυχαία 
ανακάλυψη που βρίσκει πρόσφορο έδαφος στην 
εσωτερική τους παρόρμηση, επικεντρώνουν το 
ενδιαφέρον τους σ' ένα θέμα όπως αυτό της συλλογής



φωτογραφιών, με μεθοδικότητα και συλλεκτική 
επάρκεια. Κάνοντας καθημερινά το δικό τους 
συλλεκτικό ταξίδι, αν και γνωρίζουν ότι ποτέ δεν θα 
φτάσουν στο τέλος του ταξιδιού αφού η πλήρης 
συλλογή ενός αντικειμένου είναι σχεδόν ουτοπία. 
Ξοδεύοντας πάντως ώρες ολόκληρες από τη ζωή τους, 
σκυμμένοι πάνω σ ' αυτές τις άψυχες συλλεκτικές 
εικόνες που αποτελούν και τον καθημερινό συνομιλητή 
τους, διευρύνουν τον αρχικό τους στόχο καθώς νέα 
ερεθίσματα προκαλούνται από τις τυχαίες ή τις 
μεθοδικές ανακαλύψεις και τις παρατηρήσεις τους. 
Χαράζοντας έτσι μια αέναη διαδρομή που γίνεται 
περισσότερο γοητευτική όσο πιο επίπονο είναι το 
εγχείρημα.

Εχει ιδιαίτερη σημασία νομίζω να αναφερθώ στη 
συλλογή των «φωτογραφιών του πολέμου» που 
εκτίθενται στις φιλόξενες αίθουσες του Μουσείου 
Βυζαντινού Πολιτισμού και που με αφορμή και 
ερέθισμα αυτή την Εκθεση πραγματοποιείται η 
σημερινή τόσο σημαντική Ημερίδα.

Ο πόλεμος πλάθει χαρακτήρες. Ιδιαίτερα όταν 
κανείς είναι τόσο νέος όπως οι περισσότεροι Γερμανοί 
στρατιώτες. Πολλοί γίνονται στρυφνοί, παράξενοι, 
μελαγχολικοί και ως ένα σημείο βάναυσοι. Σε άλλους 
πάλι, δεν χάνεται η τρυφερότητα της εφηβείας και η 
ρομαντική διάθεση. Τα τελευταία είναι ίσως



χαρακτηριστικά που αποτυπώνονται σε πολλές 
φωτογραφίες της έκθεσης. Και καθώς η φωτογραφία 
λειτουργεί σαν μέσο επικοινωνίας των μεταγενέστερων 
με την εποχή που εικονίζεται - στην προκειμένη 
περίπτωση την Θεσσαλονίκη του Δευτέρου Παγκοσμίου 
πολέμου -, ανοίγεται αυτόματα ένας διάλογος με την 
εποχή και τα δρώμενά της αλλά και ένα πολυσήμαντο 
παράθυρο ιστορικής γνώσης. Ξεφεύγοντας έτσι από τα 
στενά όρια της προσωπικής επιλογής του ερασιτέχνη 
στρατιώτη φωτογράφου.

Ενας σπουδαίος Αμερικανός φωτογράφος, Ο Αλφρεντ 
Στήγκλιτς, λέει ό τι« η φωτογραφία είναι το ελατήριο 
που ανοίγει μια πόρτα μέσα από την οποία ο άνθρωπος 
μπορεί να δει τον κόσμο από μια τελείως διαφορετική 
σκοπιά ». Στην περίπτωση των Γερμανών στρατιωτών 
που φωτογραφίζουν την πόλη της Θεσσαλονίκης 
αφηγούμενοι πρωτίστως την προσωπική τους ιστορία 
με τις ανάγλυφες καθημερινές στιγμές της στρατιωτικής 
τους ζωής, μας ανοίγουν την πόρτα για να δούμε την 
εικόνα μιας πόλης όπως ήταν πριν από εβδομήντα 
περίπου χρόνια αλλά και τις κατοχικές μεταβολές της.
Σε μια εποχή που κανένας άλλος η ελάχιστοι από τους 
πολίτες, -  λόγω των αντικειμενικών δυσχερειών, όπως 
ή έλλειψη των παραδοσιακών φωτογραφικών υλικών, 
αλλά και της αυστηρής απαγόρευσης των 
φωτογραφήσεων εύθικτων θεμάτων που άπτονταν της 
Γερμανικής λογοκρισίας -, μπορούσαν να μας



κληροδοτήσουν τέτοιες εικόνες. Με τα ασπρόμαυρα 
στιγμιότυπά τους καταγράφουν και ρίχνουν φως σε 
επιμέρους πτυχές της Θεσσαλονίκης σε κείνη τη 
σκοτεινή, θλιβερή, γεμάτη αίματα εποχή. Οι μοναχικοί 
στρατιώτες φωτογράφοι, γνωρίζουν ότι η Θεσσαλονίκη 
είναι ένα πρόσκαιρο βιαστικό καταφύγιο των αναγκών 
του πολέμου. Γι αυτό φωτογραφίζουν με μια όραση 
σχεδόν άπληστη κι ένα φακό ακόρεστο. Προσπαθούν 
να αιχμαλωτίσουν μέσα στο φιλμ όσο γίνεται 
περισσότερες αναμνηστικές εικόνες. Το οπτικό τους 
αισθητήριο ωστόσο περιορίζεται σ' εκείνο που θα 
αποτελέσει ανάμνηση της στρατιωτικής τους 
περιπέτειας και μόνο.

Το τοπίο κατέχει την πρώτη θέση. Οι στρατιώτες του 
βορρά ενθουσιάζονται από το λουσμένο με λαμπρό 
φως ελληνικό τοπίο. Φωτογραφίζουν με ένα 
«περιηγητικό » ενθουσιασμό διώχνοντας από το μυαλό 
τους τη θλιβερή σκέψη κάθε στρατιώτη ότι ίσως να 
σκοτωθεί και να μην επιστρέψει ποτέ στη πατρίδα για 
να τακτοποιήσει τις φωτογραφικές του αναμνήσεις που 
θα τον συνόδευαν μέχρι την προχωρημένη ηλικία των 
γηρατειών. Τότε που οι περιπέτειες της εφηβικής 
ηλικίας γίνονται καθημερινός και συχνά μελαγχολικός 
σύντροφος της σκέψης. Ο πόλεμος έχει διαλείμματα 
γαλήνης. Οι στρατιώτες βλέπουν και χαίρονται.



Ωστόσο κοιτάζοντας αυτές τις μέσα σε εισαγωγικά 
«περιηγητικές » φωτογραφίες δεν μας διαφεύγει ούτε 
προς στιγμή η τραγική εικόνα του πολέμου και η οσμή 
της πολεμικής περιπέτειας. Η φρίκη και η ένταση του 
πολέμου και κυρίως οι συνέπειες της κατοχής, 
υποδηλώνονται χωρίς να κυριαρχούν στο κάδρο. 
Μερικές από αυτές τις φωτογραφίες ίσως φαίνονται 
κοινότυπες. Συνθέσεις μοναχικές. Άλλες αποτελούν 
γραφικά σύμβολα μιας κατά τα άλλα φρικιαστικής 
εποχής. Είναι όμως όλες μέρος της διαδικασίας. Ακόμα 
και οι περιττές. Γιατί αυτοί οι ερασιτέχνες φωτογράφοι 
πετυχαίνουν με τα αδέξια μερικές φορές τραβήγματα 
να αναδειχτούν πολλές από τις φωτογραφίες τους σε 
θεμελιακές πηγές πληροφοριών. Οχι μόνο για την 
κωδικοποίηση μιας ιστορικής περιόδου όπως ήταν η 
κατοχική περίοδος της Θεσσαλονίκης, αλλά και για την 
εικονική διάσωση και την καταγραφή τηςτοπογραφικής 
ιστορίας της πόλης που αλλοιώθηκε τις περισσότερες 
φορές βάρβαρα . Και κυρίως πολλών αρχιτεκτονικών 
δημιουργημάτων που ήταν ζωντανά δείγματα της 
αισθητικής αντίληψης των κατοίκων του μεσοπολέμου 
και που χάθηκαν από την ιστορική της ύπαρξη ή 
παρέμειναν ρομαντικά ενθυμήματα και παρενθέσεις 
στα συμβολαιογραφικά αρχεία.

Οπωσδήποτε αυτές οι φωτογραφίες κρατάνε μια 
απόσταση από την εικονική αφήγηση της 
βαρβαρότητας και των ωμών πολεμικών σκηνών. Είναι



φωτογραφικά τεκμήρια μ' ένα διάχυτο προσωπικό ; 
συναισθηματικό χρώμα. Η εκδοχή ότι φτιάχνοντας 
κανείς το προσωπικό φωτογραφικό του άλμπουμ δεν 
θέλει να το κοσμήσει με φωτογραφίες που θα τον 
γεμίζουν με οδυνηρά συναισθήματα και λύπη, είναι 
νομίζω μέρος του συλλογισμού των Γερμανών 
στρατιωτών την ώρα που φωτογραφίζουν. Αλλωστε 
για τις φωτογραφίες της ωμής καταγραφής των 
γεγονότων και φυσικά εντελώς κυνικά και χωρίς τον 
παραμικρό ενδοιασμό, ήταν επιφορτισμένη η επίσημη 
υπηρεσία της Γερμανικής προπαγάνδας. Οι 
φωτογραφίες πάντως των Γερμανών στρατιωτών παρά 
την έντονη περιγραφική τους διάσταση -  που πρέπει να 
δεχτούμε ότι υποχωρεί για χάρη του συμβολισμού - , 
κωδικοποιούν, τεκμηριώνουν, διασώζουν και 
καταγράφουν την φυσιογνωμία της πόλης κατά την 
κατοχική περίοδο με τα εικονικά τους στιγμιότυπα. Δεν 
παύουν ακόμα να αναδεικνύονται σε εστίες 
πολλαπλού ενδιαφέροντος κυρίως για τους ιστορικούς 
αλλά και για κάθε ερευνητή εκείνης της περιόδου 
καθώς ανοίγεται αυτόματα ένας διάλογος με την εποχή 
και τα δρώμενά της αλλά και ένα παράθυρο ιστορικής 
γνώσης. Παρ όλα αυτά ας μην έχομε αυταπάτες. Αυτές 
οι φωτογραφίες μισοανοίγουν την αποθήκη της 
μνήμης. Αν και αποτελούν μια χρήσιμη κατάθεση στην 
ιστορία της Θεσσαλονίκης, είναι μια αρχή. Για να



συνεχίσουν και άλλοι. Και να βρει δικαίωση η ιστορία 
της πόλης.

Η ιστορία θα ψάχνει πάντοτε να βρει την αλήθεια. 
Καθώς όμως κάθε περιστατικό χάνεται την ώρα που 
συμβαίνει, ο ι« φωτογραφίες του πολέμου» θα 
αποτελούν την πιο αδιάψευστη μαρτυρία για την 
αλήθεια των πολεμικών γεγονότων και την 
ασφαλέστερη προσέγγιση στο παρελθόν.

Αφησα για το τέλος μια σημείωση με κεφαλαία 
γράμματα : Ότι, η όποια σπουδαιότητα αυτών των 
φωτογραφιών, δεν θα μπορούσε να αποτελέσει 
αντάλλαγμα για την κατοχική βαρβαρότητα του 
Φασισμού !

Σας ευχαριστώ

Βύρων Μήτος


