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   Σν κπζηζηόξεκα «Οσδέλ λεώηερολ από ηο δσηηθό κέηωπο» ηνπ Έξηρ Μαξία 

Ρίκαξθ θαη ην κπζηζηόξεκα «Η Ζωή ελ ηάθω» ηνπ ηξαηή Μπξηβήιε είλαη δύν 

πνιπδηαβαζκέλα θαη γλσζηά αληηπνιεκηθά κπζηζηνξήκαηα πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ 

θξηθηή θαη γεκάηε ηξαγηθέο αληημνόηεηεο δσή ησλ ζηξαηησηώλ ζηα ραξαθώκαηα ζηε 

δηάξθεηα ηνπ A΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ.  

   ην θεθ. «Ζ λπζηάια ηνπ ζαλάηνπ» ηνπ «Ζ Εσή ελ ηάθσ» ν Γηγάληεο –

κπζηζηνξεκαηηθό πξόζσπν- δηαηζζάλεηαη όηη «πξηλ από ηελ νβίδα» ζα ηνλ 

«ζθνηώζνπλ»  «ε πείλα, ε ιέξα, ε πιήμε πνπ ’λαη ην ρεηξόηεξν απ’ όια, θη ε 

κνλαμηά».   

                 

 

 

 

 

 

 

 

“Ήηαν ένα λοςλούδι εκεί! 

Σςλλογίζος. Ένα λοςλούδι είσε θςηπώζει εκεί μέζα ζηοςρ ζαππακιαζμένοςρ 

γεώζακοςρ. […]«Παπάξενε  πος  είν’ ε γε μαρ! Να επιμένει μεηά από ηόζο σαλαζμό  

να βγάδει λοςλούδια!»  (ηξ. Μπξηβήιε, Ζ δσή ελ ηάθσ) 

 

   Σα ραξαθώκαηα ήηαλ δεθάδεο θαη εθαηνληάδεο ρηιηόκεηξα ζθακκέλεο γεο 

θαηάιιεια δηακνξθσκέλεο κε ηερληθά έξγα ζηηο εκπόιεκεο δώλεο, γηα λα κπνξνύλ νη 

ζηξαηηώηεο λα πνιεκνύλ θαη λα πξνζηαηεύνληαη από ηα ερζξηθά ππξά. 

 

             



   Ο Α΄ Παγθόζκηος Πόιεκος (1914-1918) παξ’ όηη δηεμήρζε κόλν ζηελ Δπξώπε  

θαη έιαβαλ κέξνο ηα πεξηζζόηεξα επξσπατθά θξάηε, νλνκάζηεθε παγθόζκηνο ιόγσ 

ηεο ζπκκεηνρήο όρη κόλν  ηνπ ζπλόινπ ησλ απνηθηνθξαηηθώλ θηήζεσλ ησλ 

επξσπατθώλ θξαηώλ,  αιιά θαη ηεο εηζόδνπ θαη ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ΖΠΑ ζε απηόλ. 

 

   Οη αηηίες ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ήηαλ ν νηθνλνκηθόο αληαγσληζκόο ησλ 

αλαπηπγκέλσλ βηνκεραληθώλ θξαηώλ πνπ ήζειαλ λα αλαθηήζνπλ λέα εδάθε θαη λέεο 

ύιεο, ν εζληθηζκόο θαη ν κηιηηαξηζκόο, ν ππεξηνληζκόο δειαδή  ησλ ζηξαηησηηθώλ 

αμηώλ. 

   Ο Α΄ Παγθόζκηνο Πόιεκνο ήηαλ έλαο καδηθός οιοθιερωηηθός πόιεκος πνπ 

πνιέκεζαλ 65 εθαηνκκύξηα ζηξαηηώηεο, κε 9 εθαηνκκύξηα λεθξνύο θαη 21 

εθαηνκκύξηα ηξαπκαηίεο. Χξεζηκνπνηήζεθαλ λέα ηερλνινγηθά όπια καδηθήο 

θαηαζηξνθήο όπσο αεξνπιάλα, ηεζσξαθηζκέλα νρήκαηα, ρεκηθά όπια, ππνβξύρηα.    
 

 

 

 

 

 

 

 

             Βπετανοί τηρ 55ηρ Ταξιαπχίαρ, θύματα επίθεσηρ με χημικά αέπια το 1918. 

     

  Δίρε ζαλ αποηέιεζκα ηελ θαηάξξεπζε ηεζζάξσλ απηνθξαηνξηώλ ηεο 

Απζηξννπγγξηθήο, ηεο Ρσζηθήο, ηεο Γεξκαληθήο θαη ηεο Οζσκαληθήο, ηε δεκηνπξγία 

λέσλ εζληθώλ θξαηώλ θαη ην  μέζπαζκα  ηεο Δπαλάζηαζεο ησλ Μπνιζεβίθσλ 

Κνπκνπληζηώλ ζηε Ρσζία. 



   Ο Α΄ Παγθόζκηνο Πόιεκνο άθεζε ηελ αλεμίηειε απάλζξσπε εηθόλα ηνπ ζηελ 

κλήκε ηεο αλζξσπόηεηαο ιόγω ηοσ ποιέκοσ ηωλ ταραθωκάηωλ  πνπ 

αλαπηύρζεθαλ ζην Γπηηθό Μέησπν (ζύλνξα Βειγίνπ-Γαιιίαο), ζην Αλαηνιηθό 

κέησπν (ζύλνξα Γεξκαλίαο – Ρσζίαο) θαη ζην Βαιθαληθό Μέησπν. 

 

   Σα ταραθώκαηα ήηαλ ππόγεηεο ζήξαγγεο ζθακκέλεο ζην έδαθνο νη νπνίεο 

επηθνηλσλνύζαλ κεηαμύ ηνπο πξνθπιαγκέλεο από ππθλά ζπξκαηνπιέγκαηα  θαη  

ζαθηά από άκκν θαη ιάζπε. Σα ραξαθώκαηα θαη νη ζηξαηηώηεο παξέκεηλαλ ζρεδόλ 

γηα όιε ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ ζηαζεξά θαη ρσξίο θαλέλα εδαθηθό θέξδνο .  

   Οη ζηξαηηώηεο βίσζαλ ηνλ πόιεκν κέζα ζηα ραξαθώκαηα ζε ηξαγηθέο ζπλζήθεο. Ζ 

ζηαηηθόηεηα, ε ξνπηίλα, νη θξηθηέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο (πεξηνξηζκέλε δηαηξνθή, 

έιιεηςε θαζαξνύ λεξνύ, έιιεηςε ζπζηεκάησλ απνρέηεπζεο) πξνθαινύζαλ πνιιέο 

αζζέλεηεο. Ζ βξσκηά, ε ιάζπε, νη ςείξεο, ηα πνληίθηα έθαλαλ ηνπο ζηξαηηώηεο λα 

ππνθέξνπλ.   

                            

  Ζ αλακνλή γηα ηελ επίζεζε, νη δηαξθείο  θαη θαηαζηξεπηηθνί βνκβαξδηζκνί θαη νη 

εθθσθαληηθέο εθξήμεηο πξνθαινύζαλ πνιιά πξνβιήκαηα ςπρηθά θαη θπξίσο λεπξηθό 

θινληζκό. Ο θόβνο ηνπ ζαλάηνπ θαη ην ζηξεο ηεο κάρεο θαηέιαβαλ εθαηνκκύξηα 

ζηξαηηώηεο θαη παξαηεξήζεθαλ  ρηιηάδεο ιηπνηαμίεο. Οη ζηξαηηώηεο βίσλαλ 

λνζηαιγία θαη  κνλαμηά κε επώδπλν ηξόπν. Ζ δσή ζηα ραξαθώκαηα παξνπζηάδεηαη 



σο έλαο δσληαλόο ζάλαηνο όπνπ ρηιηάδεο άλδξεο δνύζαλ κε ηελ θαζεκεξηλή αγσλία 

ηνπ ηέινπο. 

   Έλα κολαδηθό ζηελ παγθόζκηα ηζηορία ηοσ ποιέκοσ ζσλέβε ηα 

Χρηζηούγελλα ηοσ 1914 : από έλα ζεκείν ησλ γαιινειβεηηθώλ ζπλόξσλ θαη κέρξη 

ηηο αθηέο ηεο Φιάλδξαο ζην δπηηθό κέησπν, παξάηνικα θαη απζόξκεηα  ρηιηάδεο 

ζηξαηηώηεο ησλ ερζξηθώλ παξαηάμεσλ, Γάιινη, Γεξκαλνί, Βξεηηαλνί  θαη Βέιγνη, 

αςήθεζαλ ηνπο δηνηθεηέο ηνπο θαη ηνπο απζηεξνύο ζηξαηησηηθνύο θαλνληζκνύο θαη 

πξνζήιζαλ άνπινη ζην πεδίν ηεο κάρεο αληαιιάζζνληαο ηζηγάξα, κηθξναληηθείκελα 

θαη παίδνληαο πνδόζθαηξν . 

             

σγγραθείς θαη κσζηζηορήκαηα πνπ εκπλεύζηεθαλ θαη θαηήγγεηιαλ ηελ ζεξσδία ηνπ Α΄ 

Παγθνζκίνπ πνιέκνπ ζηα ραξαθώκαηα  ήζαλ : 

 Έξλεζη Χεκηλγνπέη «Απνραηξεηηζκόο ζηα όπια»,  

Γηάξνζια Χάδεθ «Ο θαιόο ζηξαηηώηεο βέτθ»,  

Εαλ Δζελόδ, «14»,  

Ρόκπεξη Γθξέηβο, «Απνραηξεηηζκόο ζε όια απηά»,  

εκπάζηηαλ Μπάξη, «Μαθξηά, πνιύ καθξηά», 

Αληξηέλ Μπεξηξάλ  «Όηαλ ην ρώκα ζε θαιεί»,   

Αλξί Μπαξκπίο «Φσηηά»,. 

Σαηλίες γηα ηολ Α Παγθόζκηο Πόιεκο  : 

«Καιά Χξηζηνύγελλα» Γαιιν-γεξκαληθή ηαηλία, ,2005 

«ηαπξνί ζην Μέησπν» Ακεξηθαλν-γεξκαληθή ηαηλία, 1957 

«Ο Σδόλπ πήξε ην όπιν ηνπ» Ακεξηθαληθή ηαηλία, 1971 

              

               



         ΠΗΓΕ/ΒΘΒΛΘΟΓΡΑΦΘΑ 

 

Α΄ Παγθόζκηνο Πόιεκνο - Βηθηπαίδεηα 
https://el.wikipedia.org/wiki/Α΄_Παγθόζκηνο_Πόιεκνο 
 
Χαξαθώκαηα – Ηζηνξία ησλ Γηαθξίζεσλ 
www.historyguide.gr/?page_id=724 
  

Δπηκέιεηα: Μαξία Παπαιενληίνπ 

archeia.moec.gov.cy/.../parousiasi_charakomata_mystiki_paparoun.. 

 

Νεόηεξε θαη ύγρξνλε Ηζηνξία – Γ΄ Γπκλαζίνπ. 

 

 

.  

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiblava8ubgAhUIUlAKHcUKDHwQFjAAegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fel.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25CE%2591%25CE%2584_%25CE%25A0%25CE%25B1%25CE%25B3%25CE%25BA%25CF%258C%25CF%2583%25CE%25BC%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582_%25CE%25A0%25CF%258C%25CE%25BB%25CE%25B5%25CE%25BC%25CE%25BF%25CF%2582&usg=AOvVaw3wln-A7-c9QcT-L2ngDK3P
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiblava8ubgAhUIUlAKHcUKDHwQFjAAegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fel.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25CE%2591%25CE%2584_%25CE%25A0%25CE%25B1%25CE%25B3%25CE%25BA%25CF%258C%25CF%2583%25CE%25BC%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582_%25CE%25A0%25CF%258C%25CE%25BB%25CE%25B5%25CE%25BC%25CE%25BF%25CF%2582&usg=AOvVaw3wln-A7-c9QcT-L2ngDK3P
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiblava8ubgAhUIUlAKHcUKDHwQFjAAegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fel.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25CE%2591%25CE%2584_%25CE%25A0%25CE%25B1%25CE%25B3%25CE%25BA%25CF%258C%25CF%2583%25CE%25BC%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582_%25CE%25A0%25CF%258C%25CE%25BB%25CE%25B5%25CE%25BC%25CE%25BF%25CF%2582&usg=AOvVaw3wln-A7-c9QcT-L2ngDK3P
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiblava8ubgAhUIUlAKHcUKDHwQFjAAegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fel.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25CE%2591%25CE%2584_%25CE%25A0%25CE%25B1%25CE%25B3%25CE%25BA%25CF%258C%25CF%2583%25CE%25BC%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582_%25CE%25A0%25CF%258C%25CE%25BB%25CE%25B5%25CE%25BC%25CE%25BF%25CF%2582&usg=AOvVaw3wln-A7-c9QcT-L2ngDK3P
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwiblava8ubgAhUIUlAKHcUKDHwQFjAEegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Farcheia.moec.gov.cy%2Fsm%2F296%2Fparousiasi_charakomata_mystiki_paparouna.pdf&usg=AOvVaw0ChO0V0Zt4Qy9Gsa1-w2Ah
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwiblava8ubgAhUIUlAKHcUKDHwQFjAEegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Farcheia.moec.gov.cy%2Fsm%2F296%2Fparousiasi_charakomata_mystiki_paparouna.pdf&usg=AOvVaw0ChO0V0Zt4Qy9Gsa1-w2Ah
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwiblava8ubgAhUIUlAKHcUKDHwQFjAEegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Farcheia.moec.gov.cy%2Fsm%2F296%2Fparousiasi_charakomata_mystiki_paparouna.pdf&usg=AOvVaw0ChO0V0Zt4Qy9Gsa1-w2Ah

