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Ο Μεγάλος Πόλεμος του 1914-1918 ήταν μία σύγκρουση, η οποία είχε τις ρίζες 

της στα τέλη του 19ου αιώνα, όταν ο ανταγωνισμός των Ευρωπαϊκών Δυνάμεων 

αυξανόταν διαρκώς. Πολύ γρήγορα μετατράπηκε σε μαζικό πόλεμο, ενώ αυτό που τον 

χαρακτήρισε κυρίως ήταν η στασιμότητα και η φθορά. Καθ`όλη τη διάρκεια των 

τεσσάρων ετών δεν είχε γίνει φανερό ποια από τις δύο πλευρές θα αναδεικνυόταν 

νικήτρια καθώς η κατάσταση των μετώπων παρέμενε αμετάβλητη, με αποτέλεσμα 

κάθε κίνηση να διαθέτει παράλληλα τεράστιο στρατηγικό βάρος, αλλά και σημασία. 

Έτσι, οι εμπόλεμοι επεδίωκαν την αποφυγή οποιουδήποτε πιθανού λάθους που θα 

είχε αρνητικές συνέπειες και ίσως έκρινε την αναμέτρηση. Στο παρόν πόνημα, 

λοιπόν, θα εστιάσουμε την προσοχή μας στο μακεδονικό θέατρο επιχειρήσεων, το 

οποίο δραστηριοποιείται από τον Οκτώβριο του 1915, όταν έλαβε χώρα η απόβαση 

των πρώτων γαλλοβρετανικών στρατευμάτων στη Θεσσαλονίκη. Η Ελλάδα που ήταν 

τότε ουδέτερο κράτος, εντάχθηκε στο πλευρό της Αντάντ ένα χρόνο αργότερα όντας 

ακρωτηριασμένη και βαριά πληγωμένη λόγω του οδυνηρού Εθνικού Διχασμού. 

Ο Ελληνικός Στρατός συμμετείχε ενεργά στις Συμμαχικές επιχειρήσεις του 

μακεδονικού μετώπου, πετυχαίνοντας σπουδαίες διακρίσεις σε αυτές που 

διεξήχθησαν την άνοιξη του 1918. Στις 30 Μαΐου του προαναφερθέντος έτους 

διεξήχθει η περίφημη μάχη του Σκρα στα βόρεια υψώματα του σημερινού Νομού 

Κιλκίς, στην οποία οι Έλληνες διαδραμάτισαν πρωταγωνιστικό ρόλο και κατόρθωσαν 

να καταλάβουν τις οχυρωματικές θέσεις των Βούλγαρων αντιπάλων τους. Η επιτυχία 

της επιχείρησης επιβεβαίωσε το αξιόμαχο του Ελληνικού Στρατού και προκάλεσε 

συνάμα τα επαινετικά σχόλια των Συμμάχων. Η μάχη του Σκρα αποτέλεσε την αρχή 

της ήττας των Κεντρικών Δυνάμεων, ενώ όπως θα δούμε και παρακάτω τη σκυτάλη 

από τους Έλληνες έλαβαν οι Σέρβοι, οι οποίοι μετατράπηκαν σε πρωταγωνιστές στην 

τελική μεγάλη επίθεση του Σεπτεμβρίου 1918. 
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Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος αποτελούσε έναν πόλεμο συνασπισμών και 

συμμαχιών.1 Την άνοιξη του 1918 και μετά τη νικηφόρα μάχη του Σκρα, ο 

συνασπισμός των Κεντρικών Δυνάμεων είχε περιέλθει σε δεινή θέση καθώς 

διαλυόταν, εν αντιθέσει με την Αντάντ, η οποία συσπειρωνόταν.2 Το μακεδονικό 

μέτωπο ήταν αμυντικού χαρακτήρα, στο οποίο οι επιθετικές ενέργειες είχαν 

δευτερεύουσα σημασία και ήταν περιορισμένες σε σχέση με το ταραχώδες και 

πολύνεκρο δυτικό.3 Όσον αφορά τις δυνάμεις των δύο αντιμαχόμενων πλευρών στη 

Μακεδονία, οι Κεντρικές Δυνάμεις διέθεταν 430.000 στρατιώτες, από τους οποίους οι 

356.000 ήταν Βούλγαροι και οι υπόλοιποι Αυστριακοί και Γερμανοί,4 με τους 

τελευταίους να συνεχίζουν να αποσύρουν στρατεύματα και να τα μεταφέρουν στο 

δυτικό μέτωπο. Ειδικότερα, από τα 22 γερμανικά τάγματα του 1917, είχαν μείνει το 

καλοκαίρι του 1918 μόλις 3, ενώ από τις 72 πυροβολαρχίες μόλις 32.5 Το γεγονός 

αυτο φανερώνει ξεκάθαρα τη σημασία του δυτικού μετώπου σε σχέση με το 

μακεδονικό, το οποίο λογίζονταν ως δευτερεύον. Η Αντάντ από την άλλη πλευρά 

διέθετε συνολικά περίπου 650.000 στρατιώτες, δηλαδή 30 μεραρχίες.6 

Προτού όμως ξεκινήσουν οι επιχειρήσεις, οι οποίες θα ανακούφιζαν το δυτικό 

μέτωπο και θα οδηγούσαν, όπως θα παρατηρηθεί στη συνέχεια, στη διάσπαση του 

μακεδονικού, μεσολάβησε μία τεράστια προετοιμασία και ένας αυστηρός 

στρατηγικός σχεδιασμός το καλοκαίρι. Στις 9 Ιουνίου 1918 νέος διοικητής του 

Στρατού της Ανατολής ορίστηκε από τον Κλεμανσώ ο στρατηγός Φρανσέ Ντ`Εσπερέ 

στη θέση του στρατηγού Γκιγιωμά.7 Ο Γάλλος στρατιωτικός χαρακτηριζόταν από 

αποφασιστικότητα και σοβαρότητα, ενώ διέθετε μεγάλο κύρος. Αφίχθει στη 

 
1. Hew Strachan, Α` Παγκόσμιος Πόλεμος, μτφρ. Νικόλαος Λαζαρίδης, (Αθήνα: Γκοβόστη, 2013), 

377. 

2. Hew Strachan, Α` Παγκόσμιος Πόλεμος, 377. 
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4. Γενικό Επιτελείο Στρατού (στο εξής: ΓΕΣ), Η συμμετοχή της Ελλάδος στον πόλεμο 1918, τ. Β`, 

(Αθήνα: Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού, 1961), 76-77. Οι Radojević και Dimić υποστηρίζουν πως τα 

στρατεύματα των Κεντρικών Δυνάμεων ανέρχονταν σε 626.000. O Dimitre Minchev παραθέτει την 

άποψη ότι ο στρατός τους αριθμούσε περί τους 617.000 άνδρες. Οι εκτιμήσεις αυτές κρίνονται 

υπερβολικές σε σχέση με τον πραγματικό αριθμό των στρατευμάτων που βρίσκονταν στη Μακεδονία και 

για το λόγο αυτο προκρίνουμε τους αριθμούς που παρατίθενται από το ΓΕΣ. 

5. Holger Afflerbach, “Greece and the Balkan Area in German Strategy, 1914-1918,” The Salonica 

Theatre of Operations and the Outcome of the Great War, Proceedings of the International Conference 

organized by Institute of Balkan Studies and the National Research Foundation “Eleftherios K. 

Venizelos,” Thessaloniki, 16-18 April, 2002, edited by Institute of Balkan Studies, (Thessaloniki: 2005), 

64. 

6. ΓΕΣ, Η συμμετοχή της Ελλάδος, 73. Οι Radojević και Dimić εκτιμούν ότι οι Σύμμαχοι διέθεταν 

685.026 στρατιώτες. Επιλέγουμε εκ νέου τους αριθμούς που παρατίθενται από το ΓΕΣ. 

7. Η εφημερίδα «Νέα Αλήθεια», η οποία κατατάσσεται στις βενιζελικές, ανήγγειλε στο φύλλο της 7ης 

Ιουνίου 1918 (π.η.) την άφιξη του νέου αρχιστράτηγου Ντ`Εσπερέ στη Θεσσαλονίκη. Την άφιξή του 

ανέφερε και η επίσης βενιζελική εφημερίδα «Νέα Ελλάς» (5.6.1918) σημειώνοντας πως στον Πειραιά 

τον υποδέχτηκε ο Συνταγματάρχης Ντουρμιγέρ, ενώ φιλιξενούνται και οι επαινετικές δηλώσεις του 

Βενιζέλου. Μνεία έγινε όμως και από τον αντιβενιζελικό τύπο και πιο ειδικά από την εφημερίδα 

«Εμπρός». 
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Θεσσαλονίκη στις 17 Ιουνίου 1918, όπου τον υποδέχτηκε ο στρατηγός Ανρύ.8 Μισό 

μήνα αργότερα η Γαλλική κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσημα τις νέες διαταγές, οι 

οποίες προέβλεπαν εκτενή επιθετική επιχείρηση στη Μακεδονία με τη συμμετοχή 

όλων των Συμμάχων για τη διάσπαση της βουλγαρικής γραμμής άμυνας, ως 

συνέχειας του Σκρα ντι Λέγκεν, η οποία θα ξεκινούσε το φθινόπωρο. Ο Ντ`Εσπερέ 

επιθυμούσε την ολοκληρωτική διάσπαση του εχθρικού μετώπου έχοντας πάντα στο 

πίσω μέρος του μυαλού του το Ναπολεόντειο όραμα για είσοδο στη Γερμανία μέσω 

της Δρέσδης. Ήταν ο άνθρωπος που το 1915 είχε συλλάβει το σχέδιο της δημιουργίας 

ενός μετώπου στη Θεσσαλονίκη και συνεπώς τώρα ο καταλληλότερος για να 

διεκπεραιώσει.9 

Ο ικανότατος Γάλλος στρατηγός ήθελε η επίθεση τον Σεπτέμβριο να συμπέσει με 

την αντίστοιχη στο δυτικό μέτωπο, στο οποίο οι Κεντρικές Δυνάμεις γνώρισαν την 

συντριβή στις 18 Ιουλίου (θεωρήθηκε ως η δεύτερη ατυχής μάχη του Μάρνη) καθώς 

και στις 8 Αυγούστου 1918 στη μάχη της Αμιένης, την οποία ο Γερμανός 

στρατιωτικός Λούντεντορφ χαρακτήρισε ως «μαύρη ημέρα» για τους Γερμανούς.10 Η 

καταστροφή των Κεντρικών Δυνάμεων θα έχει και συνέχεια, αυτή τη φορά στο 

μακεδονικό μέτωπο, όπως θα επισημανθεί παρακάτω. Έτσι, προκειμένου ο 

Ντ`Εσπερέ να πετύχει τη διάσπαση του μετώπου και όχι μία τοπική επιτυχία, 

αφοσιώθηκε πλήρως στον σχεδιασμό της επιχείρησης. Για το λόγο αυτό επισκέφτηκε 

το σερβικό στρατόπεδο, το οποίο έδρευε στα ορεινά Μογλενά και από το σημείο 

εκείνο παρατήρησε τις κορυφογραμμές του Σοκόλ, του Ντομπροπόλιε, του Βέτερνικ 

καθώς και του απομακρυσμένου Κόζιακα, οι οποίες είχαν κριθεί ως απροσπέλαστες 

από τους προκατόχους του στο μέτωπο, Σαράιγ και Γκιγιωμά. Επιπρόσθετα, 

επέσπευσε το σχέδιο επαναπατρισμού Γάλλων στρατιωτών της Στρατιάς Ανατολής 

ούτως ώστε αυτή να ανανεωθεί και να αναδιοργανωθεί όσο το δυνατόν καλύτερα. 

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί πως ο αριθμός των επαναπατριζόμενων στρατιωτών 

μειώθηκε από τους 5.000 σε μόλις 2.500.11 

Για την καλύτερη κατανόηση όμως του σχεδίου του Ντ`Εσπερέ χρήζουν αναφοράς 

οι θέσεις που είχαν καταλάβει οι δύο πλευρές στο μακεδονικό μέτωπο. Η διάταξη των 

Συμμαχικών στρατευμάτων είχε ως εξής: στα ανατολικά του μετώπου βρίσκονταν 

τοποθετημένες οι ελληνοβρετανικές δυνάμεις, οι οποίες εκτείνονταν από τη θάλασσα 

και τον κόλπο του Ορφανού μέχρι και τη χαράδρα Μπερζερί στα δυτικά του Αξιού 

ποταμού (πιο ειδικά το 12ο και 16ο Βρετανικό Σώμα Στρατού, η 27η και 28η βρετανική 

μεραρχία και το 1ο Ελληνικό Σώμα Στρατού). Ακολουθούσαν οι ελληνογαλλικές 

 
8. Alan Palmer, Το μακεδονικόν μέτωπον και ο Ελληνικός Διχασμός, μτφρ. Νικόλαος Κ. Παπαρρόδης, 

(Αθήνα: Συμπληρωματικές εκδόσεις Διευθύνσεως Εκδόσεων Αρχηγείου Στρατού, 1977), 318. Το πλήρες 

όνομά του ήταν Louis Félix Marie François Franchet d`Espèrey και απεβίωσε στις 8.7.1942 στο Αλμπί 

της Γαλλίας. 

9. Σπυρίδων Σφέτας, «Η ήττα των Κεντρικών Δυνάμεων. Η κατάρρευση της Αυστροουγγαρίας και η 

ίδρυση της Γιουγκοσλαβίας και της Μεγάλης Ρουμανίας», Ελλήνων Ιστορικά, 100 χρόνια από τον Β` 

Βαλκανικό Πόλεμο. Ο πόλεμος των 30 ημερών που διπλασίασε την Ελλάδα, Ιούνιος 9, 2013, 137. 

10. A.J. Mann, Το μέτωπο της Σαλονίκης (Α` Παγκόσμιος Πόλεμος), (Αθήνα, 2008), 74. Είναι επίσης 

χαρακτηριστικό πως οι εφημερίδες «Νέα Αλήθεια» και «Νέα Ελλάς», αλλά και η «Εμπρός» έκαναν 

αναφορά στην νικηφόρα για τους Συμμάχους μάχη της Αμιένης στις 28.7.1918 (π.η.). 

11. Palmer, Μακεδονικόν μέτωπον, 324-327. ΓΕΣ, Η συμμετοχή της Ελλάδος, 70-71. 
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δυνάμεις, οι οποίες ήταν τοποθετημένες από την χαράδρα του Μπερζερί μέχρι τον 

ποταμό Μπίστριτσα της Ενωτίας (πιο ειδικά οι ελληνικές μεραρχίες Αρχιπελάγους 

και Σερρών καθώς και δύο γαλλικές μεραρχίες). Τα σερβικά στρατεύματα υπό τους 

στρατηγούς Στεπάνοβιτς και Μίσιτς, τα οποία επισκέφτηκε ο Φρανσέ Ντ`Εσπερέ, 

βρίσκονταν στρατοπεδευμένα στην περιοχή από τον ποταμό Μπίστριτσα μέχρι το 

Μάκοβο δηλαδή καταλάμβαναν τον ορεινό όγκο των κορυφών Σοκόλ, Ντομπροπόλιε, 

Βέτερνικ και Κόζιακα (πιο ειδικά η 1η Σερβική Στρατιά που αποτελούνταν από τις 

μεραρχίες Δρίνου, Δουνάβεως, Μοράβα και μία ιππικού καθώς και η 2η Σερβική 

Στρατιά, η οποία ενσωμάτωνε τις μεραρχίες Τιμόκ, Σουμάδια και την 

Γιουγκοσλαβική). Καταληκτικά, η Γαλλική Στρατιά Ανατολής είχε αναλάβει το δυτικό 

τμήμα του μακεδονικού μετώπου, δηλαδή το τμήμα από τα δυτικά των Σέρβων μέχρι 

και τον ποταμό Άψο ή Οσσούμ (πιο ειδικά η 17η γαλλική μεραρχία, η 35η ιταλική 

μεραρχία, η 2η και 3η Γαλλική Ομάδα Μεραρχιών). Όσον αφορά τις Κεντρικές 

Δυνάμεις, οι πολυπλυθέστεροι Βούλγαροι κάλυπταν την περιοχή από τον Έβρο 

ποταμό έως την Αμφίπολη (με την 4η Βουλγαρική Στρατιά υπό τον στρατηγό Τόσεφ), 

από τον Αγγίτη ποταμό μέχρι το Δοβά Τεπέ (με την 2η Βουλγαρική Στρατιά υπό τον 

στρατηγό Λούκωφ) και από το Δοβά Τεπέ έως τη Μάλα Ρούπα (με την 1η Βουλγαρική 

Στρατιά υπό τον στρατηγό Γκέσωφ). Οι Γερμανοί εκτείνονταν από τη Μάλα Ρούπα 

έως τον Σκούμπη ποταμό (με την 11η Γερμανική Στρατιά υπό τον στρατηγό Φον 

Στόιμπεν), ενώ υπήρχαν φυσικά και αυστριακές εφεδρείες στην περιοχή μεταξύ του 

Σκούμπη και του όρους Γκόρα Τοπ (το 19ο Αυστριακό Σώμα Στρατού).12 

Οι Σέρβοι πρότειναν στον Ντ`Εσπερέ να πλήξουν οι ίδιοι χωρίς βοήθεια τη 

γραμμή Τόπολετς-Σοκόλ, η οποία περιλάμβανε δύο αμυντικές τοποθεσίες. Πιο 

συγκεκριμένα, η πρώτη κάλυπτε το Βέτερνικ, την Όμπλα Κάμενε, την Κραβίτσα (που 

ήταν και η πιο ισχυρή), το Ντομπροπόλιε και το Σοκόλ, ενώ η δεύτερη εκτεινόταν 5 

χιλιόμετρα βορειότερα στο Τόπολετς και στον Κόζιακα.13 Πολύ γρήγορα ο Γάλλος 

στρατηγός ήρθε σε συμφωνία με τον Σέρβο πρίγκιπα Αλέξανδρο για την εφαρμογή 

του σχεδίου αυτού, το οποίο όμως ερχόταν σε πλήρη αντίθεση με τις διαταγές του 

Παρισιού που τόνιζαν αυστηρώς τη διεξαγωγή επίθεσης μέσω του Σκρα ντι Λέγκεν, 

ως συνέχειας της μεγάλης νίκης του Μαΐου. Στις αρχές Αυγούστου ο Ντ`Εσπερέ είχε 

επισπεύσει τις προετοιμασίες αφενός μέσω της διάνοιξης οδών και αφετέρου μέσω 

της ενίσχυσης των στρατευμάτων με το απαραίτητο πολεμικό υλικό, ενώ στη 

διοίκηση του Στρυμόνα ποταμού τοποθετήθηκε ο Παναγιώτης Δαγκλής.14 Αξίζει να 

γίνει αναφορά στο γεγονός πως την περίοδο αυτή των προπαρασκευών από τον 

Γάλλο στρατηγό, όλες οι εχθρικές επιθέσεις αποκρούστηκαν επιτυχώς, η αεροπορία 

κυριαρχούσε στον εναέριο χώρο, ενώ η πιο σημαντική επιχείρηση ήταν αυτή της 

Γαλλικής Στρατιάς Ανατολής στην Αλβανία, η οποία κατέλαβε τα όρη Μπόφνια, 

 
12. ΓΕΣ, Η συμμετοχή της Ελλάδος, 71-78. 

13. Ibid., 88-89. 

14. Palmer, Μακεδονικόν μέτωπον, 328-329, 334-336. Ο Παναγιώτης Δαγκλής ήταν Έλληνας 

στρατιωτικός και πολιτικός, ο οποίος γεννήθηκε στις 30.8.1853 στο Αγρίνιο και απεβίωσε στις 9.3.1924 

στην Αθήνα. Σπούδασε στη Σχολή Ευελπίδων, συμμετείχε στον πόλεμο του 1897, στον Μακεδονικό 

Αγώνα, στον Α` Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ το 1920 πολιτεύτηκε στο πλευρό του Ελευθέριου Βενιζέλου. 
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Κόσνιτσα και Κόμγιανιτ.15 

Ο Φρανσέ Ντ`Εσπερέ έλαβε τελικώς στις 10 Σεπτεμβρίου 1918 τη γενική 

Συμμαχική άδεια για την έναρξη της επιχείρησης., με τους Ιταλούς και τους πλέον 

δύσπιστους Βρετανούς να δίνουν την συγκατάθεσή τους στις αρχές του μήνα. Ο 

Γάλλος είχε ως βασική του αρχή την αποφυγή οποιασδήποτε κωλυσιεργίας που θα 

μπορούσε να καταστρέψει όλα τα σχέδια, όπως είχε συμβεί τα προηγούμενα δύο έτη. 

Προς επίρρωσιν των παραπάνω, στις 1 Σεπτεμβρίου Βρετανοί και Έλληνες 

διεξήγαγαν επίθεση αποπροσανατολισμού στο πεδίο της Δοϊράνης προκειμένου οι 

Βούλγαροι να πιστέψουν ότι η πραγματική επίθεση θα είχε ως στόχο την περιοχή 

αυτή. Ωστόσο, ο Ντ`Εσπερέ ανέμενε πρώτα την πρόοδο στους άλλους τομείς του 

μετώπου για να δώσει την τελική διαταγή.16 

Οι Σέρβοι από τη δική του πλευρά προσδωκούσαν μία επιτυχία ανάλογη με εκείνη 

που είχαν καταφέρει οι Έλληνες λίγους μήνες πριν στο Σκρα. Γίνεται μάλιστα 

ιδιαίτερη αναφορά από τον Γάλλο στρατηγό Ντ`Ανσέλμ στον τρόπο προετοιμασίας 

των Σέρβων καθώς και στην προσήλωσή τους ανήμερα της έναρξης των 

επιχειρήσεων.17 Στις 8 η ώρα το πρωί της 14ης Σεπτεμβρίου, ο στρατηγός Μίσιτς αφού 

παρατήρησε τον καιρό έδωσε το έναυσμα της έκρηξης της Συμμαχικής επίθεσης, η 

οποία αιφνιδίασε τους Βούλγαρους στην περιοχή του Ντομπροπόλιε. Οι αντίπαλοι 

που υστερούσαν αριθμητικά των Συμμάχων, βομβαρδίζονταν ολόκληρη τη μέρα με 

αποτέλεσμα το απόγευμα της επομένης το Βέτερνικ να πέσει στα χέρια των Σέρβων, 

ενώ μέχρι το τελευταίο φως είχαν καταληφθεί διαδοχικά το Ντομπροπόλιε και το 

Σοκόλ.18 Ο σερβικός στρατός είχε ακμαίο ηθικό και απέπνεε έντονο πατριωτικό 

ενθουσιασμό κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, φανερώνοντας τον πόθο του για 

επιστροφή στην μητέρα πατρίδα. Η μάχη του Ντομπροπόλιε προκάλεσε ρήγμα στο 

μέτωπο και επέτρεψε παράλληλα την έναρξη της βρετανικής επίθεσης στην περιοχή 

της Δοϊράνης. Χρήζει αναφοράς σε αυτό το σημείο το γεγονός πως τόσο οι 

Βούλγαροι όσο και οι Γερμανοί γνώριζαν ότι οι Σύμμαχοι θα χτυπούσαν στην 

περιοχή του Ντομπροπόλιε, ωστόσο, υποτίμησαν την επιχείρηση και παρόλο που 

αντιστάθηκαν σθεναρά, συντρίφθηκαν γρήγορα. Οι Γερμανοί τόνιζαν βέβαια πως οι 

βουλγαρικές μεραρχίες που βρίσκονταν στη Ρουμανία μπορούσαν να μεταφερθούν 

στο μέτωπο για να συνεισφέρουν. Όσες από τις δυνάμεις αυτές όμως εσπευσαν στο 

μακεδονικό μέτωπο δεν κατόρθωσαν να προσφέρουν τα αναμενόμενα καθώς η 

κατάστασή τους ήταν άθλια.19 

Στις 16 Σεπτεμβρίου οι Σέρβοι ξεκίνησαν τη δεύτερη επίθεση με στόχο την 

κατάληψη του Κόζιακα, της δεύτερης γραμμής άμυνας. Πρωταγωνιστικό ρόλο 

 
15. ΓΕΣ, Η συμμετοχή της Ελλάδος, 80-83. 

16. Palmer, Μακεδονικόν μέτωπον, 285, 337-339. Mann, Μέτωπο Σαλονίκης, 74. 

17. Ε.Λ.Ι.Α. Αρχείο Γ. Στρέιτ, φάκελος 14.7 «Μέτωπο Θεσσαλονίκης 1916-1919», 1-2. 

18. Palmer, Μακεδονικόν μέτωπον, 344-347. 

19. Georgi Markov, “The Southern Front in Bulgaria`s Foreign Policy and Strategy,” The Salonica 

Theatre of Operations and the Outcome of the Great War, Proceedings of the International Conference 

organized by Institute of Balkan Studies and the National Research Foundation “Eleftherios K. 

Venizelos,” Thessaloniki, 16-18 April, 2002, edited by Institute of Balkan Studies, (Thessaloniki: 2005), 

69. 
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διαδραμάτισε η γιουγκοσλαβική μεραρχία, η οποία αποτελούνταν από Βόσνιους, 

Μαυροβούνιους, Κροάτες και ο κύριος λόγος για τον οποίο αυτοί συντάχθηκαν με 

τους Σέρβους δεν ήταν άλλος από την ιταλική απειλή. Αργά τη νύχτα και έπειτα από 

πολλαπλές επιθέσεις ο ορεινός αυτός όγκος καταλήφθηκε, ωστόσο, γερμανική 

δύναμη παρέμενε οχυρωμένη σε σημείο βορείως του Κόζιακα. Οι Βούλγαροι του 

στρατηγού Ρούσεφ κυριευμένοι από πανικό και ταραχή άρχισαν την άτακτη 

οπισθοχώρηση κατορθώνοντας να φτάσουν με ελιγμό πίσω από τον ποταμό Εριγώνα. 

Παράλληλα, οι Αυστριακοί ζήτησαν μονομερώς ειρήνη χωρίς τη γερμανική έγκριση, 

ωστόσο, αυτή απορρίφθηκε αμέσως από τους Συμμάχους, ενώ μέσα σε αυτό το κλίμα 

ο στρατηγός Φον Σολτς ανέμενε εναγωνίως την απάντηση των Γερμανών για την 

αποστολή μίας μεραρχίας. Ως αποτέλεσμα, στις 17 Σεπτεμβρίου ο Φον Σολτς διέταξε 

εσπευσμένα την σύμπτυξη του στρατού του, γεγονός που φανέρωσε και τον δικό του 

πανικό. Έτσι, μετά τη νικηφόρα μάχη του Ντομπροπόλιε οι Σύμμαχοι κινούνταν 

πλέον με άνεση προς τη συμβολή των ποταμών Εριγώνα και Μπελασνίτσα. Ήταν η 

κατάλληλη στιγμή για την έκρηξη της ελληνοβρετανικής επίθεσης στο πεδίο της 

Δοϊράνης.20 

Στην ευρύτερη περιοχή των σημερινών συνόρων της Ελλάδας με την πρώην 

Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας οι Βρετανοί είχαν ενισχυθεί με την 

ελληνική μεραρχία Σερρών του στρατηγού Επαμεινώνδα Ζυμβρακάκη καθώς στο 

πεδίο εκείνο οι Βούλγαροι διέθεταν ισχυρή οχύρωση και επαρκή οπλισμό.21 Η 

επίθεση ξεκίνησε από τους Έλληνες, οι οποίοι αφού προχώρησαν αρχικά στη 

σύλληψη αιχμαλώτων, κατόρθωσαν να πετύχουν τη διάσπαση της πρώτης 

βουλγαρικής γραμμής άμυνας, της Ζυμώ Ραβίν και του Πετί Κουρονέ. Στη δεύτερη 

αμυντική γραμμή όμως, την Γραν Κουρονέ, οι Βούλγαροι προέβαλαν σθεναρή 

αντίσταση καθώς διέθεταν, σε αντίθεση με τους ομολόγους τους στο Ντομπροπόλιε, 

ακμαίο ηθικό. Αξίζει να αναφερθεί πως στην συγκεκριμένη περιοχή οι Βρετανοί είχαν 

αριθμήσει τεράστιες απώλειες κατά τα δύο παρελθόντα έτη εξαιτίας του περίφημου 

«οφθαλμού του Διαβόλου», οχυρό που επόπτευε την κοιλάδα της Δοϊράνης και 

αποδεκάτιζε τους επιτιθέμενους. Αποτελούσε φόβητρο για τις Συμμαχικές δυνάμεις, 

διότι από το σημείο εκείνο ήταν ορατός ακόμη και ο Θερμαϊκός κόλπος εφόσον το 

επέτρεπαν οι καιρικές συνθήκες. Ωστόσο, για άλλη μία φορά η γραμμή αυτή 

παρέμεινε απόρθητη και μονάχα το τάγμα των Ουαλών κατόρθωσε να πλησιάσει με 

αποτέλεσμα να αποδεκατιστεί και εν συνεχεία να παρασημοφορηθεί από τον 

Ντ`Εσπερέ για την προσπάθειά του. Αποτυχημένη ήταν και η κατάληξη της δεύτερης 

επίθεσης στην περιοχή της Μπλάγκα Πλάνινα από τη μεραρχία Κρήτης καθώς 

αφενός δεν υποστηρίχθηκε από τους Βρετανούς και αφετέρου κατά τη διάρκεια της 

πορείας ξέσπασε πυρκαγιά λόγω της ξερής βλάστησης και έτσι οι στρατιώτες 

απειλήθηκαν άμεσα. Τη σκυτάλη έλαβε το σκωτσέζικο τάγμα, το οποίο αν και 

προσέγγισε την περιοχή τελικώς δεν τα κατάφερε. Μοναδικά κέρδη, επομένως, για 

τους Συμμάχους ήταν η Πετί Κουρονέ, η πόλη της Δοϊράνης και κατά κύριο λόγο η 

 
20. Palmer, Μακεδονικόν μέτωπον, 348-350, 352. 

21. Εμμανουήλ Θ. Γρηγορίου, Έλληνες και Βούλγαροι, (Θεσσαλονίκη: Εταιρία Μακεδονικών 

Σπουδών, 1954), 393. 
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ματαίωση του βουλγαρικού σχεδίου μεταφοράς στρατευμάτων στην περιοχή του 

Ντομπροπόλιε, όπου το μέτωπο είχε ήδη διασπαστεί. Στις 20 Σεπτεμβρίου όμως οι 

Βούλγαροι του στρατηγού Νερέζωφ διατάχθηκαν από τους Γερμανούς να 

αποχωρήσουν από την Γκραν Κουρονέ και να συμπτυχθούν προκειμένου να 

αποκόψουν τα Συμμαχικά στρατεύματα που είχαν προωθηθεί στον Κόζιακα. Η 

δυσαρέσκεια και η απογοήτευση των Βούλγαρων ήταν έντονη, ενώ ταυτόχρονα 

απώλεσαν και το υψηλό τους ηθικό τη στιγμή μάλιστα που ήταν έτοιμοι να 

αντεπιτεθούν εναντίον των Βρετανών. Την επομένη η μεραρχία Σερρών ανήλθε 

πρώτη στην Γκραν Κουρονέ, όπου έκπληκτη συνάντησε μόνο εγκαταλελειμμένα 

χαρακώματα και οχυρωματικά έργα. Ο Άγγλος στρατηγός Μιλν καταδίωξε τους 

Βούλγαρους, οι οποίοι κατά την υποχώρησή τους είχαν εγκλωβιστεί στις χαράδρες 

των όρεων και δέχονταν τα πυρά της Βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας (RAF). Η 

πλειοψηφία των Βούλγαρων στρατιωτών αποδεκατίστηκε, ενώ πολλοί πίστεψαν τότε 

πως ο πόλεμος είχε λήξει. Παράλληλα, ο στρατηγός Ντ`Ανσέλμ διεξήγαγε μαζί με 

τους Έλληνες 48ωρη επιχείρηση στην περιοχή του όρους Τζένα πετυχαίνοντας έτσι 

τη διεύρυνση του ρήγματος στο μέτωπο. Οι Σύμμαχοι, έτσι, είχαν καταφέρει 

σημαντική πρόοδο θέτοντας γερά τα θεμέλια της νίκης.22 

Ο Φρανσέ Ντ`Εσπερέ διέταξε τότε το πέρασμα στη δεύτερη φάση της 

επιχείρησης, η οποία περιλάμβανε την καταδίωξη των εχθρών σε όλο το μέτωπο, με 

το ιππικό να αναλαμβάνει το βασικό ρόλο ανοίγοντας το δρόμο στο επερχόμενο 

πεζικό. Μεγάλη εντύπωση προκάλεσαν οι σπαχήδες του Γουινώ Γαμβέττα, ιππείς από 

το Μαρόκο με τρομερές πολεμικές ικανότητες. Η αρχική τους αποστολή ήταν η 

κατάληψη της πόλης του Πρίλεπ, την οποία και εξετέλεσαν με επιτυχία στις 23 

Σεπτεμβρίου 1918. Δεύτερός τους στόχος αποτελούσε η πόλη των Σκοπίων, πόλη 

κλειδί για την εξέλιξη της επιχείρησης. Παράλληλα με τον Γαμβέττα, ο Γάλλος 

στρατηγός Πρυνώ κινούμενος και αυτός προς τα Σκόπια εισήλθε στις 25 Σεπτεμβρίου 

στο Γκράντσκο που αποτελούσε σημείο ανεφοδιασμού των αντιπάλων. Οι Σέρβοι 

συνάντησαν για πρώτη φορά σοβαρή αντίσταση από τους Βούλγαρους στα Βελεσά, 

ενώ οι σπαχήδες του Γαμβέττα ακολουθώντας την οροσειρά της Γκολεσνίτσας 

έφτασαν έξω από τα Σκόπια στις 29 Σεπτεμβρίου. Στη θέα των έφιππων Μαροκινών 

οι Βούλγαροι τρομοκρατήθηκαν και τράπηκαν σε άτακτη φυγή, αφήνοντας έτσι ως 

μόνους υπερασπιστές της πόλης τους Γερμανούς, με αποτέλεσμα αυτοί να υποκύψουν 

τις πρώτες πρωινές ώρες. Τέλος, το βρετανικό σύνταγμα Ντερμπισάιρ εισήλθε στο 

βουλγαρικό χωριό Κωστουρίνο και στην Στρώμνιτσα.23 

Οι απώλειες των Βουλγάρων ήταν τεράστιες αφού οι Σύμμαχοι κατέσχεσαν 2.000 

πυροβόλα όπλα, 1.600 βαγόνια με 1.200 ατμομηχανές, ενώ αιχμαλωτίστηκαν 90.000 

Βούλγαροι στρατιώτες, 1.600 αξιωματικοί και 6 στρατηγοί. Όσον αφορά τις απώλειες 

της ελληνικής πλευράς αυτές ήταν εξίσου μεγάλες. Πιο συγκεκριμένα, 834 Έλληνες 

στρατιώτες βρήκαν το θάνατο στο μακεδονικό μέτωπο, 3.790 κατέληξαν λόγω των 

τραυμάτων τους και 671 δεν βρέθηκαν ποτέ.24 

 
22. Palmer, Μακεδονικόν μέτωπον, 356-367. 

23. Ibid., 368-371, 373-377. 

24. Γρηγορίου, Έλληνες και Βούλγαροι, 394. Prodromos Spahidis, “The Greek Army in World War I,” 
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Ο Βούλγαρος πρωθυπουργός Μαλίνωφ άρχισε τότε τις κρυφές συνομιλίες με την 

Αντάντ επιθυμώντας να υπογράψει ειρήνη με βάση τα 14 σημεία του προέδρου 

Ουίλσων, ωστόσο, μόνο οι ΗΠΑ ήταν πρόθυμες να συζητήσουν μαζί του καθότι οι 

δύο χώρες δεν ήταν σε εμπόλεμη κατάσταση.25 Σε αντίθεση με τον Βούλγαρο 

πρωθυπουργό, ο βασιλιάς Φερδινάνδος δεν επιθυμούσε σε καμία περίπτωση την 

συνθηκολόγηση.26 Η εσωτερική κατάσταση της χώρας όμως δεν ήταν και η καλύτερη 

δυνατή, αφού δημιουργήθηκαν στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου 1918 σοβιέτ στο Πέτσκεβ, 

στο Μπέροβο και στο Τσάρεβο Σέλο από σοσιαλιστές της Αριστεράς, ενώ η πιο 

ισχυρή κίνηση αναπτύχθηκε στο Ραντομίρ. Βέβαια αυτό δεν ήταν το πρώτο 

περιστατικό εξέγερσης στη γειτονική χώρα, αφού το καλοκαίρι του 1918 ο 

πρωθυπουργός Μαλίνωφ ανέτρεψε τον προκάτοχό του, Ραντοσλαύωφ, βίαια.27 Ο 

Φερδινάνδος έλαβε εν μέσω του κλίματος αυτού την απόφαση να απελευθερώσει από 

τη φυλακή τους Σταμπολίνσκυ και Δασκάλωφ του Αγροτικού κόμματος, ωστόσο, 

αυτοί προσχώρησαν στους επαναστάτες και ανακήρυξαν το Ραντομίρ «Δημοκρατία» 

στις 27 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, ο στρατός που υποχωρούσε κινούνταν εναντίον 

του Φερδινάνδου στη Σόφια, ο οποίος επέβαλε τελικά στρατιωτικό νόμο και έδωσε 

εντολή να αποσταλούν εκπρόσωποι στη Θεσσαλονίκη για να αρχίσουν οι 

συνεννοήσεις για τη σύναψη ειρήνης. Οι επαναστάτες διαλύθηκαν χάρη στη σωτήρια 

επέμβαση της 217ης γερμανικής μεραρχίας και της VMRO, ενώ οι ΗΠΑ μεσολάβησαν 

ώστε να αποφευχθεί η κομμουνιστοποίηση της χώρας.28 

Οι εκπρόσωποι της Βουλγαρίας που είχαν αποσταλεί στη Θεσσαλονίκη στις 28 

Σεπτεμβρίου ήταν οι Λιάπτσεφ, Λούκωφ και Ράντεφ και είχαν σκοπό να συναντηθούν 

άμεσα με τον Φρανσέ Ντ`Εσπερέ. Οι τρεις Βούλγαροι ζήτησαν από τον Γάλλο 

αφενός να μην υποστούν ελληνοσερβική κατοχή στα εδάφη τους και αφετέρου να 

υπογράψουν τη συνθήκη ειρήνης με βάση τα 14 σημεία του Ουίλσων, ωστόσο, δεν 

ήταν δυνατό να γίνουν αποδεκτοί οι παραπάνω όροι. Την επομένη η συνάντηση των 

τεσσάρων ανδρών επαναλήφθηκε στο τότε Βουλγαρικό προξενείο της Θεσσαλονίκης, 

όπου και υπογράφτηκε η συμφωνία της ειρήνης. Οι Βούλγαροι αναγκάστηκαν να 

συνθηκολογήσουν ταπεινωτικά στο ίδιο το προξενείο τους την ημέρα που 
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διασπάστηκε στο δυτικό μέτωπο η γραμμή του Χίντενμπουργκ.29 Στις 30 Σεπτεμβρίου 

έγιναν αποδεκτοί από τη βουλγαρική πλευρά οι παρακάτω όροι: 1) εκκένωση των 

ελληνικών και σερβικών εδαφών από το βουλγαρικό στρατό, 2) αποχώρηση των 

Γερμανών και Αυστριακών από τη Βουλγαρία, 3) κατάληψη καίριων βουλγαρικών 

σημείων και χρήση των σιδηροδρόμων από τους Συμμάχους, 4) παράδοση των όπλων 

και των πολεμικών μηχανημάτων και 5) αποστράτευση των Βουλγάρων εκτός από 3 

μεραρχίες και 2 συντάγματα ιππικού.30 Έτσι, την ημέρα εκείνη οι εχθροπραξίες 

τερματίστηκαν οριστικά σε όλο το μακεδονικό μέτωπο. Ο αντίκτυπος του πολέμου 

για τους Βούλγαρους ήταν μεγάλος και προκάλεσε αλυσιδωτές εξελίξεις αμέσως μετά 

τη συνθηκολόγησή τους. Αρχικά, ο ηγεμόνας Φερδινάνδος αναγκάστηκε να 

παραιτηθεί από το θρόνο της χώρας και να την εγκαταλείψει, ενώ στη συνέχεια την 

επιρροή στην πολιτική σκηνή άρχισαν να ασκούν οι Αγροτικοί και το Κομμουνιστικό 

Κόμμα Βουλγαρίας και όχι ο διάδοχος Βόρις Γ` ή κάποιο άλλο κόμμα.31 

Στη Θεσσαλονίκη υπήρχε διάχυτη η αίσθηση ότι ο πόλεμος είχε λήξει. Ο 

Βρετανός πρωθυπουργός Λόυδ Τζόρτζ είχε την πεποίθηση ότι η Γερμανία θα 

κατέρρεε σε περίπτωση που οι σύμμαχοί της συνθηκολογούσαν. Οι Γερμανοί 

στρατιωτικοί Χίντενμπουργκ και Λούντεντορφ συναντήθηκαν στο Σπα του Βελγίου, 

όπου παραδέχθηκαν την ήττα τους και παράλληλα την ανάγκη για άμεση 

δρομολόγηση των διαπραγματεύσεων ώστε να υπογραφτεί η τελική ειρήνη. Ο 

πόλεμος βέβαια συνεχίστηκε για 5 ακόμη εβδομάδες, καθώς κύριος στόχος όλων ήταν 

η κατάληψη συγκεκριμένων θέσεων που θα επηρέαζαν το μελλοντικό γεωγραφικό 

χάρτη της Ευρώπης. Ο Γάλλος στρατηγός Ντ`Εσπερέ επιθυμούσε διακαώς τα 

αντίποινα και τη θριαμβευτική είσοδο στη Γερμανία, όπως όριζε άλλωστε το όραμά 

του. Η επιθυμία του αυτή ήταν εξ ολοκλήρου αντίθετη με την αντίστοιχη του 

Κλεμανσώ, ο οποίος επεδίωκε τη λήξη του μακροχρόνιου πολέμου που είχε 

εξαντλήσει και εξουθενώσει το γαλλικό και όχι μόνο λαό. Πρόκειται για δύο 

διαφορετικές οπτικές, αφενός ενός επαγγελματία στρατιωτικού και αφετέρου ενός 

πολιτικού άνδρα.32 

Ο Ντ`Εσπερέ διατάχτηκε τελικώς να βαδίσει προς το Δούναβη ποταμό και την 

περιοχή των βόρειων Βαλκανίων, ενώ οι Βρετανοί προς την Κωνσταντινούπολη με τη 

συμμετοχή όμως αποσπασμάτων όλων των εθνικών στρατών. Το βρετανικό 

ενδιαφέρον στρεφόταν αποκλειστικά στην Ανατολή και τη Μεσόγειο και όχι στην 

Κεντρική Ευρώπη. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία όμως υπέγραψε την ανακωχή στις 30 

Οκτωβρίου 1918 στο Μούδρο με αποτέλεσμα η πορεία των Βρετανών να διακοπεί 

στην Αλεξανδρούπολη.33 Οι Σέρβοι από την άλλη πλευρά συνέχισαν τις σφοδρές 

 
29. Sfetas, “Bulgaria`s Capitulation in Salonica,” 360-362. 

30. Palmer, Μακεδονικόν μέτωπον, 382. 

31. Ε.Λ.Ι.Α. Αρχείο Γ. Στρέιτ, φάκελος 14.7 «Μέτωπο Θεσσαλονίκης 1916-1919», 12. Σφέτας, «Η 

ήττα των Κεντρικών Δυνάμεων», 140. 

32. Palmer, ό.π., 382-386. 

33. Helen Gardikas-Katsiadakis, “Greek Diplomatic Planning, 1917-1918,” The Salonica Theatre of 

Operations and the Outcome of the Great War, Proceedings of the International Conference organized by 

Institute of Balkan Studies and the National Research Foundation “Eleftherios K. Venizelos,” 

Thessaloniki, 16-18 April, 2002, edited by Institute of Balkan Studies, (Thessaloniki: 2005), 117. 
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μάχες καταφέρνοντας στις αρχές Οκτωβρίου την απελευθέρωση της κοιλάδας του 

Μοράβα. Το όνειρο της επιστροφής τους στην πατρίδα έμοιαζε να είναι πιο κοντά από 

κάθε άλλη στιγμή. Συνεχίζοντας την πορεία τους, οι Σέρβοι κατόρθωσαν γρήγορα να 

ανακαταλάβουν την πόλη της Νύσσας ή Νις και να φτάσουν έτσι έξω από το 

Βελιγράδι. Στις 3 Νοεμβρίου 1918 συνθηκολόγησε η Αυστρία και χωριστά η 

Ουγγαρία στις 13 Νοεμβρίου (διότι στις 16 Οκτωβρίου ο Κάρολος είχε ανακηρύξει 

την ομοσπονδιοποίησή της). Καταληκτικά, χρήζει αναφοράς το γεγονός πως η τελική 

διαταγή για εισβολή στο γερμανικό έδαφος δόθηκε από τους Συμμάχους στον 

στρατηγό των δυτικών στρατευμάτων, Φος, αγνοώντας τόσο τον Φρανσέ Ντ`Εσπερέ, 

όσο και τον Στρατό της Ανατολής.34 

Όσον αφορά τη Γερμανία, η κατάσταση στο εσωτερικό της ήταν τεταμένη. Πιο 

ειδικά, οι συνεχόμενες ήττες στο δυτικό μέτωπο είχαν προκαλέσει πανικό καθώς τόσο 

ο στρατός, όσο και ο λαός δεν διέθεταν το σθένος ώστε να αντέξουν άλλο τον 

πόλεμο. Περίτρανο παράδειγμα συνιστά η αναταραχή που ξέσπασε στο γερμανικό 

στόλο στο Κίελο στις 3 και 4 Νοεμβρίου 1918: ο στόλος είχε σταλεί στα ανοικτά 

προκειμένου να δώσει μάχη, η οποία ισοδυναμούσε με αποστολή αυτοκτονίας, 

ωστόσο, στασίασε και αιτήθηκε την απομάκρυνση της βασιλικής οικογένειας, του 

ίδιου του Γουλιέλμου και φυσικά άμεση ειρήνη.35 Επιπρόσθετα, στο Βερολίνο 

κηρύχθηκε στις 9 Νοεμβρίου γενική απεργία, ενώ δημιουργήθηκαν συμβούλια 

εργατών, ναυτικών και στρατιωτών, τα οποία τελούσαν υπό τον έλεγχο των 

Σπαρτακιστών. Η επανάσταση αυτή σοβιετικού τύπου διέθετε όλες τις προϋποθέσεις 

για να πετύχει, όμως η επέμβαση του στρατού, τον οποίο και εκμεταλλεύτηκε ο 

Κάιζερ, ήταν αποτελεσματική. Οι άμεσες συνέπειες των παραπάνω γεγονότων ήταν η 

παραίτηση του Γουλιέλμου και η υπογραφή της άνευ όρων συνθήκης ειρήνης στις 11 

Νοεμβρίου.36 Η ανακωχή υπογράφτηκε το απόγευμα της ίδιας ημέρας στο δάσος της 

Κομπιένης μεταξύ του στρατηγού Φος και δύο εκπροσώπων της Γερμανίας. Ο 

χειμώνας του 1918-1919 ήταν βαρύς και σε συνδυασμό με το λοιμό που ξέσπασε 

αποδεκάτισε τον πληθυσμό τόσο στη Γερμανία, όσο και στην Αυστρία. Πέραν 

τούτων, ο γερμανικός στρατός ήταν υποχρεωμένος να περιοριστεί στα σύνορα της 

χώρας του, να παραδώσει 5.000 πυροβόλα όπλα, 25.000 πολυβόλα όπλα, 3.000 

όλμους χαρακωμάτων και 1.700 αεροπλάνα.37 

Καταληκτικά, η έλλειψη ανεφοδιασμού και επαρκών προμηθειών αφενός και το 

χαμηλό ηθικό των βουλγαρικών στρατευμάτων αφετέρου, ήταν οι κύριοι παράγοντες 

που οδήγησαν στην κατάρρευση της Βουλγαρίας.38 Η ήττα της όμως δεν ήταν η 

βασική αιτία που προκάλεσε στη συνέχεια την κατάρρευση της Αυστροουγγαρίας και 

της Γερμανίας. Η διάσπαση του βουλγαρικού μετώπου επιτάχυνε σίγουρα τη 

 
34. Palmer, ό.π., 394-398. Strachan, Α` Παγκόσμιος Πόλεμος, 402, 404. 

35. Strachan, Α` Παγκόσμιος Πόλεμος, 404-405. Ο Strachan αναφέρει πως οι Γερμανοί ένιωθαν 

έντονο φόβο μήπως συμβεί κάτι αναπάντεχο την τελευταία στιγμή και δεν οριστικοποιηθεί η 

πολυπόθητη ειρήνη. 

36. Ibid., 406. Ο νέος αρχηγός της Επιμελητείας, Groener, τόνισε στον ανώτατο διοικητή του πως «ο 

στρατός δεν υπακούει στην Μεγαλειότητά σας πλέον». 

37. Ibid., 407-408. 

38. Spahidis, “The Greek Army in World War I,” 171. 
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συνθηκολόγησή τους, καθώς αμφότερες είχαν απωλέσει κάθε έλεγχο και 

πρωτοβουλία στο πεδίο των μαχών. Ο Άγγλος στρατηγός Μιλν έγραψε δέκα χρόνια 

μετά τη λήξη του πολέμου το αντίθετο, ότι δηλαδή η βουλγαρική κατάρρευση ήταν το 

έναυσμα και για την γερμανική κατάρρευση αντίστοιχα. Αξίζει βέβαια να σημειωθεί 

πως η Βουλγαρία είχε ουσιαστικά εκπληρώσει τους στόχους της ήδη από το 1916, 

όταν και είχε καταλάβει τη Θράκη και μεγάλο τμήμα της Μακεδονίας. Η βουλγαρική 

ανακωχή είναι σίγουρο ότι επηρέασε τις σχέσεις των Γερμανών πολιτικών και 

στρατιωτικών, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό την εκρηκτική εσωτερική κατάσταση 

της χώρας. Επιπλέον, η διάσπαση του μετώπου επέφερε την απελευθέρωση των μέχρι 

πρότινος βουλγαροκρατούμενων ελληνοσερβικών εδαφών. Οι Δυτικοί επέμεναν 

ακόμα και μετά τον πόλεμο πως η Θεσσαλονίκη αποτέλεσε μία ζημιογόνα επιχείρηση 

με σπατάλη υλικού και ανδρών, διαδραματίζοντας έναν ασήμαντο και παραμελημένο 

ρόλο.39 

Για την επεξεργασία της συνθήκης ειρήνης και των επιμέρους όρων της συνήλθε 

στο Παρίσι η ομώνυμη Συνδιάσκεψη, η οποία διήρκεσε από τον Ιανουάριο μέχρι τον 

Ιούνιο του 1919. Ο χαρακτήρας του κειμένου είχε την σφραγίδα των τριών μεγάλων 

προσωπικοτήτων της εποχής, του Ουίλσων, του Λόυδ Τζορτζ και του Κλεμανσώ. Η 

επισφράγισή της έγινε με την συνθήκη των Βερσαλλιών (28.6.1919), ενώ 

υπογράφτηκαν ξεχωριστές συμφωνίες για κάθε σύμμαχο της Γερμανίας: η συνθήκη 

του Σεν Ζερμέν για την Αυστρία (10.9.1919), η συνθήκη του Νεϊγύ για την 

Βουλγαρία (27.11.1919), η συνθήκη των Σεβρών για την Οθωμανική Αυτοκρατορία 

(10.8.1920) και τέλος η συνθήκη του Τριανόν για την Ουγγαρία (4.6.1920).40 

Η Γερμανία ήταν υποχρεωμένοι μεταξύ άλλων να απωλέσει το 13% του εδάφους 

της, το 10% του πληθυσμού της, ενώ κλήθηκε να καταβάλει τεράστιες αποζημιώσεις. 

Η Βουλγαρία έχασε τη Νότιο Δοβρουτσά (εκτός του Τσάριμπροντ και του 

Μποζίλεφγκραντ), τη Στρώμνιτσα και κλήθηκε και αυτή να καταβάλει πολεμικές 

επανορθώσεις ύψους 2,25 δις γαλλικών φράγκων καθώς και να μειώσει το στρατό 

της. Οι κυριότερες, τέλος, συνέπειες του Μεγάλου Πολέμου ήταν η ίδρυση της 

Κοινωνίας των Εθνών (ΚτΕ), η διάλυση των αυτοκρατοριών, της Οθωμανικής, της 

Αυστροουγγρικής, της Γερμανικής και της Ρωσικής, η έκρηξη της Ρωσικής 

Επανάστασης και ο αναθεωρητισμός των συνθηκών από τις ηττημένες χώρες που θα 

ανοίξει το δρόμο για τον Δεύτερο Μεγάλο Πόλεμο 20 χρόνια αργότερα.41 
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