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Επίσκεψη στο Πολεµικό Μουσείο ΘεσσαλονίκηςΔευτέρα, Φεβ 24 2014  

Ελλάδα and Πολιτική ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ defencegreece 2:37 µµ 

!  
Στην είσοδο του Πολεµικού Μουσείου κοσµεί ένα αυθεντικό αεροσκάφος F-5A “Freedom Fighter”, πρωην 

ενταγµένο στην ΠΑ 

Το περασµένο Σαββατο, 22/02/2014 κάναµε µια ιδιωτική επίσκεψη στο Πολεµικό Μουσείο 

Θεσσαλονίκης το οποίο βρίσκεται επί της οδού Γρηγορίου Λαµπράκη 4 πίσω από το πανεπιστήµιο 

“Μακεδονία”. Το Μουσείο χωρίζεται σε επιµέρους θεµατικές ενότητες και αντίστοιχους χώρους 

που καλύπτουν την περίοδο από την Επανάσταση του 1821 και τη δράση της Φιλικής Εταιρείας 

µέχρι και τον πόλεµο της Κορέας. Οι µόνιµες συλλογές που βρίσκονται στο χώρο του Μουσείου 

είναι οι εξής: 

• Μνήµες από τη Νεότερη Ελληνική Ιστορία 

• Έτσι πολεµήσαµε το 1940-1941 

• H απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης το 1912 

• Σοφία Βέµπο: Τραγουδούσε την Ελλάδα κι όλη η Ελλάδα τραγουδούσε µαζί της 
• Γκαλερί ταγµάτων αριστείας & στρατιωτικών µεταλλίων 

• Γκαλερί όπλων και ξίφων 

• Νωπογραφία τετραλογίας της ελληνικής ιστορίας από τον Πολύκλειτο Ρέγκο 

• Συλλογή οχηµάτων, αρµάτων & όπλων όλων των κλάδων των Ενόπλων Δυνάµεων !
Σε εξαιρετική κατάσταση βρήκαµε αυθεντικά χειρόγραφα και ιδιαίτερα το πρωτόκολλο 

παράδοσης της Θεσσαλονίκης από τον Τούρκο Διοικητή της πόλης τότε Οθωµανό Στρατηγό 

Χασάν Ταχσίν Πασά, στα Ελληνικά Στρατεύµατα το 1912. Είδαµε αυθεντικές στολές τόσο 

στρατιωτικές όσο και πολιτικού προσωπικού όπως του ερυθρού σταυρού. Η συλλογή όπλων µας 

εντυπωσίασε ιδιαίτερα καθώς κάλυπτε πέραν από τα υπηρετούντα όπλα στον ΕΣ και διάφορα 
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συλλεκτικά κοµµάτια όπως το πιστόλι PPK, υποπολυβόλα Stern, τυφέκια εφόδου AK-47, πιστόλια 

Luger και Browinng καθώς και πολεµικές αραβίδες  την εξέλιξη των οποίων µπορεί να δει 

κάποιος σε βάθος αιώνα (!). 

Εντύπωση µας προκάλεσε η ευρεία κάλυψη της περιόδου του Β’Παγκοσµίου Πολέµου τόσο από 

την πλευρά της Ελλάδος όσο και από την πλευρά των κατακτητών. Η ύπαρξη επίσης στολών και 

εξοπλισµού των πρακτόρων των Συµµαχικών Δυνάµεων οι οποίοι έδρασαν εντός της 

γερµανοκρατούµενης Ελλάδος µας άφησε ένα πλατύ χαµόγελο. Εξαιρετική λεπτοµερής 

παραουσίαση των χαρακωµάτων κατά τον Α’ Παγκόσµιο πόλεµο και της χρήσης καναρινιών για 

να αναγνωριστεί πιθανή χρήση χηµικών όπλων ώστε οι στρατιώτες να αναλάβουν τα κατάλληλα 

µέτρα και να φορέσουν τις αντισφυξιογόνες µάσκες. 

Επιπλέον γίνεται µια παρουσίαση της µάχης των οχυρών του Ρούπελ καθώς και το δαιδαλώδες 

και οργανωµένο δίκτυο των οχυρών και των πέριξ οχυρωµατικών έργων όπως τα δόντια του 

δράκου που εµπόδιζαν την προέλαση των αντίπαλων αρµάτων και τεχνητών ταφρών. Η 

παραλλαγή, οι εγκαταστάσεις (που περιελάµβαν από ολµοβολεία µέχρι αντιαεροπορικές θέσεις 

και µικρές νοσοκοµειακές µονάδες) και η κάλυψη των οχυρών δίνεται µε τη µορφή της τοµής 

µιας µακέτας µε λεπτοµέρεια και σε µια έκταση αρκετών µέτρων. 

!
!
Εξαιρετικό και το επίπεδο υποδοχής και ξενάγησης του προσωπικού του Πολεµικού Μουσείου. Ο 

επισκέπτης µε τη συνοδεία ξεναγού περιηγείται στους χώρους του µουσείου όπου γίνεται 

εκτενέστατη αναφορά στα εκθέµατα, στη χρονολογική σειρά, την δράση και τα κίνητρα των 

κύριων πρωταγωνιστών της εποχής εκείνης και την ανάλυση των γεγονότων και τον αντίκτυπο 

που είχαν στη διεθνή σκακιέρα. Θα χαρακτηρίζαµε την ξενάγηση ως µια βιωµατική εµπειρία που 

ταξιδεύει τον επισκέπτη πίσω στο χρόνο… 

Τόσο οι περιγραφές κατά την ξενάγηση όσο και η ανάλυση των γεγονότων και το δέσιµό τους σε 

µια χρονολογική αλληλουχία µας ενθουσίασαν για το υψηλό επίπεδο κατάρτισης, εις βάθος 

γνώσης και ερµηνείας των δεδοµένων. Δεν διστάµε βέβαια να προχωρήσουµε σε δύσκολες 

ερωτήσεις οι οποίες απαντήθηκαν µε σαφήνεια και έδωσαν την δυνατότητα για ανταλλαγή 

απόψεων και συζήτηση. 

Οι ώρες λειτουργίας του Μουσείου είναι 9:00 έως 17:00 κάθε µέρα εκτός της Δευτέρας. Την 

Κυριακή το Μουσείο λειτουργεί από τις 9:00 έως τις 15:00. Το συνιστούµε ανεπιφύλακτα σε 

όποιον θέλει να δει την ιστορία της Θεσσαλονίκης να ξετυλίγεται µπροστά στα µάτια του (!). 

ΥΓ. Θα θέλαµε να δώσουµε τις ευχαριστίες µας στον Στρατιώτη κ.Τζήκα για την θερµή υποδοχή 

στην είσοδο του Μουσείου και στον Ναύτη κ.Τσαλή για την επαγγελµατική ξενάγηση στο χώρο 

του Μουσείου όσο και στα υπαίθρια εκθέµατα. 


