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*Το άρθρο έχει ανακοινωθεί στην ημερίδα με θέμα: «100 χρόνια μετά. Οι νέοι ιστο-

ρικοί μιλούν για το Μακεδονικό Μέτωπο», που διοργανώθηκε από το Ίδρυμα Μελε-

τών Χερσονήσου του Αίμου, Θεσσαλονίκη, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2015. 

  



 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Η παρουσία των στρατευμάτων της Αντάντ (Entente) στην ευρύτερη περιοχή της 

Έδεσσας και της Αλμωπίας χρονολογείται στους πρώτους μήνες του 1916. Αν και τα 

βαλκανικά σύνορα θεωρούνταν δευτερεύουσας σημασίας για τα δύο αντιμαχόμενα 

στρατόπεδα, οι Αγγλογάλλοι είχαν πάρει από τα τέλη Σεπτεμβρίου του 1915 την α-

πόφαση να αποβιβάσουν μια μικρή αρχικά δύναμη στη Θεσσαλονίκη με αποστολή να 

βοηθήσουν από νότια τη Σερβία που δεχόταν πολυμέτωπη επίθεση. Οι πρώτες δυνά-

μεις της Αντάντ που αποβιβάστηκαν στη Θεσσαλονίκη αποτελούνταν από τμήματα 

της 10ης βρετανικής μεραρχίας με επικεφαλής τον στρατηγό Μπράιαν Μαχόν (Sir 

Bryan Mahon) και την 156η γαλλική μεραρχία με διοικητή τον στρατηγό Μωρίς Μπα-

ϊγιού (Maurice Camille Bailloud). Η απόβαση των δυνάμεων αυτών ξεκίνησε στις 5 

Οκτωβρίου 1915, ενώ στις 12 Οκτωβρίου έφθασε στη Θεσσαλονίκη ο ορισμένος ως 

γενικός διοικητής των γαλλικών στρατευμάτων της Ανατολής και, από τον Ιανουάριο 

του 1916, όλων των συμμαχικών δυνάμεων της περιοχής στρατηγός Μωρίς Σαράιγ 

(Maurice-Paul-Emmanuel Sarrail).1 Μετά τις διαδοχικές ήττες των συμμάχων από το 

βουλγαρικό στρατό στις μάχες του Κριβολάκ (Krivolac) (3-23 Νοεμβρίου 1915) και 

του Κοστουρίνο (Kosturino) (6-12 Δεκεμβρίου 1915) της Νότιας Σερβίας, ο Σαράιγ 

έδωσε εντολή στις τρεις γαλλικές μεραρχίες και τις τέσσερις βρετανικές ταξιαρχίες 

που συμμετείχαν στην επίθεση στο σερβικό έδαφος να υποχωρήσουν στην ελληνική 

επικράτεια και να εμποδίσουν τους Βουλγάρους να παραβιάσουν τη μεθόριο της χώ-

ρας. Δηλαδή ως στόχος τέθηκε πλέον η δημιουργία μιας «γραμμή άμυνας» στα ελλη-

νικά σύνορα.  

 
1. Cyril Falls, Military Operations Macedonia. From the Outbreak of War to the Spring of 1917, 

(London: His Majesty’s Stationery Office, 1933), 37-46. 



 

 

Γεωγραφικά η υπό μελέτη περιοχή οριοθετείται στα βόρεια-βορειοανατολικά από 

τη Τζένα (Kožuf στα σλαβικά) (2.182 μ.) και το Πίνοβο (2.156 μ.) που δεσπόζουν 

πάνω από τα χωριά της Μικρής Αλμωπίας (Μογλενών, Ενωτίας)2 και βόρεια-

βορειοδυτικά από την ογκώδη οροσειρά του Βόρα (Καϊμακτσαλάν) (2.524 μ.) που 

«αγκαλιάζει» το οροπέδιο της Αλμωπίας, τα ορεινά χωριά της Έδεσσας και το υψίπε-

δο της λίμνης Άρνισσας (Οστρόβου) καταλήγοντας δυτικά στην πεδιάδα της Φλώρι-

νας.  

Οι βουλγαρικές δυνάμεις μετά την απώθηση των συμμάχων είχαν ακροβολιστεί 

από τις αρχές Δεκεμβρίου του 1915 κατά μήκος της ελληνικής μεθορίου, κατ’ εντολή 

του αρχηγού του γερμανικού γενικού επιτελείου στρατού για τα δύο πρώτα χρόνια 

του πολέμου στρατηγού Έρικ φον Φαλκενχάιν (Eric Georg Anton von Falkenhayn)3 

που, υποτιμώντας τη σημασία του Μακεδονικού Μετώπου και επιχειρώντας να απο-

φύγει την άσκοπη κατά τη γνώμη του σπατάλη δυνάμεων, είχε δώσει εντολή να μην 

παραβιαστεί η ελληνική μεθόριος.4 Την περιοχή από τη Φλώρινα ως τη Γευγελή επό-

πτευε η 1η βουλγαρική στρατιά, η 3η μεραρχία της οποίας, υπό τις διαταγές του στρα-

τηγού Κλίμεντ Μπογιατζίεφ (Κliment Boyadjieff),5 είχε καταλάβει την κορυφογραμ-

μή Τζένας–Καϊμακτσαλάν. Δυτικά της ως το Μοναστήρι είχε ακροβολιστεί η 8η με-

ραρχία, ενώ ανατολικά της 3ης μεραρχίας την περιοχή από τα υψώματα της ανατολι-

κής όχθης του Αξιού και το χωριό Χούμα6 ως τη Γευγελή κάλυπτε η 5η μεραρχία της 

1ης στρατιάς.7 

Η διάταξη αυτή μεταβλήθηκε σε περιορισμένο βαθμό το καλοκαίρι του 1916 με 

την προώθηση της 5ης μεραρχίας προς τα δυτικά, η οποία πλέον είχε υπό τον έλεγχό 

 
2. Μικρή Αλμωπία αποκαλείται μια ορεινή κοιλάδα που βρίσκεται σε υψόμετρο 500 μέτρων στο βο-

ρειοανατολικό άκρο του υψιπέδου της Αλμωπίας, ανάμεσα στη Τζένα και το Πάικο. Στην περιοχή αυτή 

βρίσκονται οι οικισμοί Νότια, Αετοχώρι (Τούσιν), Αρχάγγελος (Όσσιανη), Περίκλεια (Μπέρισλαβ), 

Λαγκαδιά (Λούγκουντσα), Τρία Έλατα (Λέσκοβο), Σκρα (Λούμνιτσα), Κούπα, Μικρά και Μεγάλα Λι-

βάδια που μετά την ενσωμάτωσή τους στο ελληνικό κράτος (1913) αποτέλεσαν αρχικά την ανεξάρτητη 

υποδιοίκηση Νότιας και, στη συνέχεια, ενσωματώθηκαν στην υποδιοίκηση Αλμωπίας. Μεταξύ 1938–

1942 οι οικισμοί Σκρα, Κούπα, Μικρά και Μεγάλα Λιβάδια υπάχθηκαν στην επαρχία Παιονίας του νο-

μού Κιλκίς, βλ. ΙΜΜΑ/ΚΕΜΙΤ/Αρχείο Δημογραφικών: Νότια, Περίκλεια. ΙΑΜ/ΓΔΜ/Φ. 53.2, «Πίναξ 

εμφαίνων τα εις την περιφέρειαν Νότιας υπαγόμενα χωριά (Ιανουάριος 1913)». Η Κούπα αποσπάστηκε 

με το Δ. της 5ης/16ης Μαρτίου 1935 (ΦΕΚ Α 87/16-3-1935), το Σκρά, τα Μικρά και Μεγάλα Λιβάδια με 

το Δ. της 24ης Σεπτεμβρίου 1942 (ΦΕΚ 292/Α/14-11-1942), βλ. Μιχαήλ Γ. Χουλιαράκη, Γεωγραφική, 

Διοικητική και Πληθυσμιακή εξέλιξις της Ελλάδος, 1821-1971, τ. 2, (Αθήναι : Εθνικόν Κέντρον Κοινωνι-

κών Ερευνών, 1975), 387 και 417. 

3. Capitaine F. J. Deygas, L΄ armée d’ Orient dans la Guerre Mondiale (1915-1919) (Dardanelles, 

Grèce, Macédoine, Albanie, Serbie, Bulgarie. Constantinople, Danube, Hongrie, Roumanie, Russie). 

Préface du Maréchal Franchet D’ Espérey, (Paris: Payot, 1932), 86. 

4. Deygas, L΄ armée d’ Orient, 79 και 86. 

5. Στις 27 Σεπτεμβρίου 1916, μετά την υποχώρηση του βουλγαρικού στρατού, ο στρατηγός Μπογια-

τζίεβ αντικαταστάθηκε στη θέση του διοικητή της 1ης Βουλγαρικής Στρατιάς από τον στρατηγό Ντίμιταρ 

Γκέσοβ (Dimitar Gesov), βλ. Colonel F. Feyler, Le Campagne de Macédoine (1916-1917), (Genève: 

Edition d’ Art Boissonnas, 1920), 22.  

6. Σημ. Το χωριό αυτό, που βρίσκεται βορειοανατολικά της Τζένας και επί τουρκοκρατίας μαζί με τα 

χωριά της Μικρής Αλμωπίας ανήκε στον καζά Γευγελής, είχε συμπεριληφθεί με τη Συνθήκη του Βου-

κουρεστίου στο σερβικό κράτος. 

7. Feyler, Le Campagne de Macédoine, 22. 
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της την περιοχή από τη δυτική όχθη του Αξιού ως την κορυφή της Τζένας Μάλα 

Ρούπα (2.010 μ.), που δεσπόζει πάνω από το χωριό Περίκλεια (Μπερισλάβ) της Μι-

κρής Αλμωπίας. Η 3η μεραρχία, υποστηριζόμενη ανατολικά από ένα σύνταγμα της 9ης 

στρατιάς, έλεγχε το Καϊμακτσαλάν από τις βουνοκορφές Δούδιστα και Μακεδονικό 

Κόζιακα (1.850 μ.), βόρεια του χωριού Άνω Λουτράκι (Γκόρνο Πόζαρ), ως την κο-

ρυφή Στάρκοβ Γκροπ (1.884 μ.), βόρεια της Άρνισσας.8 Οι βουλγαρικές δυνάμεις σε 

όλο αυτό το μέτωπο είχαν καταλάβει τις σημαντικότερες βουνοκορφές και έλεγχαν 

τους περισσότερους ορεινούς όγκους πάνω από τα 1.000 μέτρα και τις πλαγιές που 

κατέληγαν βόρεια των υψιπέδων της Αλμωπίας και της Άρνισσας.9 Οι Βούλγαροι, για 

να εδραιώσουν την κυριαρχία τους σε αυτήν τη δύσβατη περιοχή όπου υπήρχαν μόνο 

μουλαρόδρομοι, εκτέλεσαν πολλά οχυρωματικά έργα, σκάβοντας χαρακώματα και 

τοποθετώντας συρματοπλέγματα σε πολλά σημεία στα βουνά και στα πρανή που εί-

χαν καταλάβει κατά μήκος της συνοριακής γραμμής και βόρεια των ορεινών χωριών 

της Αλμωπίας, Νότια, Φούστανη, Γαρέφι (Τσερνέσοβο), Πρόμαχοι (Μπάχοβο), Πευ-

κωτό (Σμπόρσκο), Άνω Λουτράκι, Άνω Κορυφή (Γκόρνο Ράδοβο), όπως και της Άρ-

νισσας. Επίσης, εγκατέστησαν βάσεις πυροβολικού στις σημαντικότερες από τις κο-

ρυφές που είχαν καταλάβει (Τζένα, Κόζιακα, Ντόμπρο Πόλε, Βέτερνικ, Σοκόλ, Νίτζε 

Πλάνινα, Προφήτη Ηλία, Στάρκοβ Γκροπ), ενώ ταυτόχρονα κατασκεύασαν πολλά 

μονοπάτια και δρόμους στα βουνά όπως επίσης και μια γραμμή Ντεκοβίλ 

(Decauville).10  

Από την πλευρά τους οι Αγγλογάλλοι, από το Δεκέμβριο του 1915 ως τις αρχές 

του καλοκαιριού του 1916, είχαν στείλει στην περιοχή περιορισμένο αριθμό δυνάμε-

ων. Αρχικά από τις 18 Δεκεμβρίου 1915 είχε ανατεθεί η εποπτεία των ελωδών εκτά-

σεων μεταξύ του Αξιού και του Λουδία σε ένα απόσπασμα 1.500 Σέρβων.11 Δύο μή-

νες αργότερα, στις 10 Φεβρουαρίου 1916, στάλθηκε από το στρατόπεδο της Θεσσα-

λονίκης στη δυτική όχθη του Αξιού το 1ο σύνταγμα ορεινών καταδρομών Αφρικής (1e 

 
8. Ministère de la Guerre, Έtat-Major de l’ Armée–Service Historique, Les Armées Françaises dans 

la Grande Guerre, Τome VIII, Première Volume, (Paris: Imprimerie Nationale, 1923), 510. 

9. Με τη σειρά από ανατολικά προς δυτικά οι Βούλγαροι είχαν καταλάβει τις κορυφές του όρους 

Τζένα (2.182 μ.), με σημαντικότερες τη Μάλα Ρούπα (βόρεια των χωριών Περίκλεια και Λαγκαδιά), τη 

Δούδιστα και το όρος Πίνοβο (2.154 μ.) (βόρεια των χωριών Αετοχώρι και Φούστανη). Επίσης, έλεγχαν 

όλες τις κορυφές του Βόρα με σημαντικότερες από τα ανατολικά προς τα δυτικά, τον Μακεδονικό Κό-

ζιακα (1.850 μ.), (βόρεια του χωριού Πρόμαχοι), την Κράβιστα (1.772 μ.), το υψίπεδο Ντόμπρο Πόλε 

(1.830 μ.) και την Σοκόλ (1.827 μ.) (δυτικά των Προμάχων και βόρεια-βορειοδυτικά των χωριών Άνω 

και Κάτω Λουτράκι), τις κορυφές Κιλιντέρκα (1.726 μ.) και Νίτζε Πλάνινα (2.363 μ.) (βορειοδυτικά των 

χωριών Άνω Κορυφή, Κάτω Κορυφή και Όρμα), τις γειτονικές κορυφές Καϊμακτσαλάν-Προφήτης Ηλίας 

(2.524 μ.) και Στάρκοβ Γκροπ (1.884 μ.) (βόρεια της λίμνης Άρνισσας και των χωριών Ζέρβη και Άγιος 

Αθανάσιος). Επίσης, κατείχαν τις χαμηλότερες κορυφές του Καϊμακτσαλάν, όπως τις Πρεσλάπ (1.461 

μ.), Γκόλο Μπίλο (1.372 μ.) και Βέτρενικ (1.570 μ.) βόρεια-βορειοδυτικά των χωριών Γαρέφι, Πρόμαχοι 

και Λουτράκι, περιοχή από την οποία οι σύμμαχοι εξαπέλυσαν την 1η Σεπτεμβρίου 1918 τη νικηφόρα 

τους επίθεση, σπάζοντας στις 15 Σεπτεμβρίου το μέτωπο στο υψίπεδο του Ντόμπρο Πόλε, πάνω από το 

Άνω Λουτράκι, βλ. Ministère de la Guerre, Έtat-Major de l’ Armée–Service Historique, Les Armées 

Françaises dans la Grande Guerre, Tome VIII, Deuxième Volume, (Paris: Imprimerie Nationale, 1933), 

37. 

10. Ministère de la Guerre, Les Armées Françaises, 517-518. 

11. Ministère de la Guerre, ό.π., 406. 



 

 

régiment de chasseurs d'Afrique), του οποίου το κύριο σώμα είχε εγκατασταθεί στο 

Λιανοβέργι Ημαθίας ενώ οι υπόλοιποι άνδρες του συντάγματος στάθμευαν στην 

Πέλλα (Αγίους Αποστόλους) της επαρχίας Γιαννιτσών. Την 1η Μαρτίου, έφθασαν και 

τμήματα των 50 ανδρών της 122ης γαλλικής μεραρχίας για να φυλάξουν τις γέφυρες 

του Αξιού προς την Έδεσσα.12 Με εντολή του στρατηγού Σαράιγ μετά τα μέσα Μαρ-

τίου του 1916 ανιχνευτές του 1ου συντάγματος ορεινών καταδρομών Αφρικής στάλ-

θηκαν στην κοιλάδα της Αλμωπίας με αποστολή να συλλέξουν πληροφορίες για την 

περιοχή των χωριών Σκρα (Λούμνιτσας), Περίκλειας, Λυκόστομου (Στρούπινου) και 

Προμάχων.13  

Στα στρατεύματα αυτά, που αποτέλεσαν μια μικτή ταξιαρχία υπό τη διοίκηση του 

Γάλλου στρατηγού Αυγούστου Φροτιέ (Auguste Frotiée),14 προστέθηκε το Μάιο το 2ο 

σύνταγμα σκουρόχρωμων Ζουάβων (2e regiment bis de Zouaves), το μεγαλύτερο 

τμήμα του οποίου προωθήθηκε μέσω της πεδιάδας των Γιαννιτσών και του δρόμου 

Σκύδρας (Βέρτεκοπ)–Αψάλου προς την Αλμωπία, ενώ δύο τάγματα που διατάχθηκαν 

να φυλούν τις γέφυρες της Έδεσσας προσπέρασαν την πόλη και εγκαταστάθηκαν κο-

ντά σε αυτήν.15 Στο σώμα του Φροτιέ ανατέθηκε την περίοδο Ιουνίου – μέσα Ιουλίου 

1916 η εποπτεία της περιοχής Άνω Αλμωπίας–Έδεσσας–υψιπέδου Άρνισσας με στό-

χο την αποτύπωση και τη βελτίωση του συγκοινωνιακού δικτύου, τον έλεγχο του λα-

θρεμπορίου και την αντιμετώπιση των επιδρομών των κομιτατζήδων, η παρουσία των 

οποίων ήταν έντονη στην περιοχή. Στις αναγνωριστικές αποστολές που πραγματοποι-

ούνταν οι άνδρες του Φροτιέ καθημερινά συλλάμβαναν και εκτελούσαν άτομα με την 

κατηγορία της κατασκοπείας.16 Ταυτόχρονα, η διαπίστωση ότι η περιοχή στερούνταν 

βασικού οδικού δικτύου οδήγησε στην απόφαση να σταλούν στα μέσα Ιουνίου τέσ-

σερις μονάδες σερβικού μηχανικού στην Άρνισσα και στην κοιλάδα της Αλμωπίας 

για να βελτιώσουν τους υπάρχοντες δρόμους και να χαράξουν νέες διαδρομές, ενώ 

στάλθηκαν για ενίσχυση και τρεις ίλες της 122ης γαλλικής μεραρχίας.17  

Αν και το σώμα Φροτιέ διέθετε περιορισμένες δυνάμεις, η παρουσία του στην Αλ-

μωπία ώθησε τους Βουλγάρους να επιχειρήσουν την εκκένωση χωριών κοντά στους 

ορεινούς όγκους που κατείχαν με στόχο να ελέγξουν καλύτερα την περιοχή.18 Στις 20 

Ιουνίου 1916 οι Βούλγαροι επιτέθηκαν στα σλαβόφωνα ορεινά χωριά Άνω Λουτράκι, 

Άνω Κορυφή και Κάτω Κορυφή της βορειοδυτικής Αλμωπίας, εξαναγκάζοντας τους 

κατοίκους να τα εγκαταλείψουν. Σύμφωνα με τον υποδιοικητή Αλμωπίας στα τέλη 

του 1918 Ν. Φερσαμή οι κάτοικοι των χωριών αυτών που, πριν την ενσωμάτωση της 

περιοχής στην Ελλάδα, ήταν φανατικοί Εξαρχικοί κατέφυγαν στη Βουλγαρία με δική 

 
12. Πρόκειται για τις γέφυρες του Αξιού που βρίσκονταν στο 109ο, 112ο, 116ο και 117ο χιλιόμετρο, 

καθώς και για την πεζογέφυρα του Εκσισού (Ξινό Νερό Φλώρινας), βλ. Ministère de la Guerre, ό.π., 

428-429. 

13. Ministère de la Guerre, ό.π., 430, υποσ. 2. 

14. Το σώμα του στρατηγού Φροτιέ εξαρτιόταν από τον στρατηγό διοικητή της 122ης γαλλικής με-

ραρχίας, βλ. Ministère de la Guerre, ό.π., 433. 

15. Feyler, Le Campagne de Macédoine, 32. 

16. Historique du 2e Régiment Bis de Marche de Zouaves, 

http://vinny03.perso.neuf.fr/gg/leshistos/2ebisrmz.htm 

17. Ministère de la Guerre, ό.π., 504, 508. 

18. Ministère de la Guerre, ό.π., 432. 
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τους επιλογή. Αντίθετα την άποψη ότι εκτοπίστηκαν στο βουλγαρικό έδαφος από 

τους επιτιθέμενους εξέφρασε σε έκθεσή του το 1919 ο τότε τμηματάρχης της Γενικής 

Διοίκησης Θεσσαλονίκης–Πέλλης Κωνσταντίνος Καραβίδας. Μαζί με αυτούς έφυγαν 

για τη Βουλγαρία και 25 από τις συνολικά 156 οικογένειες του γειτονικού στην Κάτω 

Κορυφή σλαβοφώνου χωριού Σαρακηνοί (Σαρακίνοβο), παρ’ όλο που ο οικισμός 

τους δεν είχε υποστεί ζημιές. Την ίδια ημέρα οι γαλλικές δυνάμεις πυρπόλησαν τους 

οικισμούς Λυκόστομο και Πευκωτό με την κατηγορία ότι οι κάτοικοί τους υπέθαλπαν 

κομιτατζήδες. Σύμφωνα με την έκθεση του Καραβίδα οι περισσότεροι από τους κα-

τοίκους του Λυκόστομου διασκορπίστηκαν στα γειτονικά χωριά, ενώ μόνο 20 οικο-

γένειες κατέφυγαν στη Βουλγαρία. Μια μέρα αργότερα, στις 21 Ιουνίου, πάντα κατά 

τον Καραβίδα, οι Βούλγαροι κατέλαβαν το Πευκωτό, εκτοπίζοντας τους κατοίκους 

του στην περιφέρεια Καβαδάρ (Kavadar) της Σερβίας. Αντίθετα, ο Ν. Φερσαμής α-

ναφέρει ότι ήταν επιλογή των κατοίκων του εξαρχικού αυτού χωριού να μετακινη-

θούν στη Βουλγαρία. Στα τέλη του ίδιου μήνα οι Βούλγαροι επιτέθηκαν και κατέλα-

βαν την κωμόπολη της  Άνω Αλμωπίας Νότια και το γειτονικό σε αυτήν Αετοχώρι 

(Τούσιν). Ακολούθησε ο εκτοπισμός των κατοίκων του Αετοχωρίου στο Καβαδάρ 

και στη συνέχεια στο Αλεξινάτς (Aleksinac) της Σερβίας, όπου χρησιμοποιήθηκαν ως 

εργάτες. Οι κάτοικοι της Νότιας που ήταν όλοι Βλαχόφωνοι Μουσουλμάνοι μετατο-

πίστηκαν τον Αύγουστο του 1916 στο Λουλέ Μπουργάς της Ανατολικής Θράκης, 

εκτός από 90 οικογένειες που εκτοπίστηκαν στο Καβαδάρ (Παράρτημα, Πίνακες 1 

και 2).19  

Στις 17 Ιουλίου 1916 άρχισαν να φθάνουν από το στρατόπεδο της Θεσσαλονίκης, 

για να αντικαταστήσουν τις περιορισμένες δυνάμεις του Φροτιέ, τα πρώτα τμήματα 

του αναδιοργανωμένου και εξοπλισμένου από τους Γάλλους, σερβικού στρατού, στον 

οποίο είχε ανατεθεί η εποπτεία της περιοχής. Τα σερβικά στρατεύματα μετά την περι-

πετειώδη διάσχιση των αλβανικών βουνών είχαν μεταφερθεί με αγγλογαλλικά πλοία 

στην Κέρκυρα και από εκεί τον Απρίλιο του 1916 στη Θεσσαλονίκη, όπου ανένηψαν 

θεαματικά.20 Οι πρώτες σερβικές μεραρχίες που προωθήθηκαν στην περιοχή μέσω 

του σιδηροδρομικού σταθμού της Σκύδρας ήταν οι μεραρχίες Σουμαδιά, που ανήκε 

στη 2η σερβική στρατιά του στρατηγού Στέπαν Στεπάνοβιτς (Stepan Stepanović) και 

Δρίνα, που ανήκε στην 3η στρατιά του στρατηγού Πάβελ Γιούρισιτς (Pavel 

Yourichitć).21 Η Σουμαδιά προωθήθηκε στην Αριδαία με αποστολή να εποπτεύει τις 

πλαγιές των βουνών της Αλμωπίας, ενώ στη Δρίνα ανατέθηκε η περιοχή από το χω-

 
19. Γεννάδιος Βιβλιοθήκη, Αρχείο Κωνσταντίνου Καραβίδα/Εν. 1/Φ. 3.3, «Έκθεσις του Τμηματάρχη 

Γενικής Διοίκησης Θεσσαλονίκης–Πέλλης προς το Διοικητή του σχετικά με κατάσταση χωριών, Πόζαρ, 

Άνω–Κάτω Ράδοβο, Σαρακίνοβο, Λούμνιτσα, Μαγιαδάγ, Σεχόβου κλπ (1919)». ΙΑΜ/ΓΔΜ/Φ.98, «Ο 

Υποδιοικητής Ενωτίας Ν. Φερσαμής προς τον κ. Νομάρχην Πέλλης, Εν Σουμπώσκω τη 21η Δεκεμβρίου 

1918». 

20. Jasmina Tomašević, «Ο σερβικός στρατός στον μεγάλο πόλεμο, ένας στρατός αγροτών. Εντυπώ-

σεις από την εμπόλεμη Ελλάδα», Βαλκανικά Σύμμεικτα 16 (2005-2014), 196-202. Feyler, Le Campagne 

de Macédoine, 24-27 και 41. 

21. Feyler, ό.π., 42. Στη συνέχεια τη διοίκησή της ανέλαβε ο στρατηγός Στούρμ (Sturm), βλ. 

Ministère de la Guerre, Les Armées Françaises, Tome VIII, Deuxième Volume, 2. 



 

 

ριό Κορυφή και κατά μήκος του δυτικού τμήματος της οροσειράς του Καϊμακτσαλάν 

με αποστολή να ελέγχει την περιοχή γύρω από την Άρνισσα.22 

Οι Βούλγαροι, μόλις αντιλήφθηκαν την παρουσία των Σέρβων, αντέδρασαν άμεσα 

και έστειλαν στις 27 Ιουλίου δύο τάγματα στην περιοχή του Λυκόστομου και του 

Λουτρακίου, προσπαθώντας να τους απωθήσουν στην κάτω λεκάνη της Αλμωπίας, 

χωρίς όμως να τα καταφέρουν. Από την πλευρά τους οι σερβικές μεραρχίες, κατα-

σκευάζοντας χαρακώματα στους πρόποδες των βουνών κατά μήκος της συνοριακής 

γραμμής, άρχισαν να εδραιώνουν την παρουσία τους στην περιοχή. Μετά την προώ-

θηση και των υπόλοιπων στρατευμάτων τους οι τρεις σερβικές στρατιές, με αρχι-

στράτηγο τον στρατηγό Πέταρ Μπόγιοβιτς (Petar Boyović), αναπτύχθηκαν παράλλη-

λα με τα ελληνοσερβικά σύνορα, καλύπτοντας τη μεθόριο από την Άνω Αλμωπία ως 

την Κέλλη της Φλώρινας σε ένα μέτωπο 75 χιλιομέτρων. Η μεραρχία Μοράβα της 1ης 

στρατιάς κάλυπτε την πρώτη γραμμή από την Κούπα και τον Αρχάγγελο ως τη Φού-

στανη της Αλμωπίας, η μεραρχία Σουμαδιά της 2ης στρατιάς από την Τζένα και τη 

Φούστανη ως την Κάτω Κορυφή και η μεραρχία Δρίνα της 3ης στρατιάς από την Κά-

τω Κορυφή ως την Άρνισσα. Στη δεύτερη γραμμή βρίσκονταν η μεραρχία Τιμόκ της 

2ης στρατιάς που είχε στρατοπεδεύσει στην Αλμωπία μεταξύ Αψάλου (Δραγουμά-

ντσας) και Ξιφιανής (Κωστούργιαννης), η μεραρχία Βαρδάρη της 1ης στρατιάς που 

είχε τοποθετηθεί βόρεια της Σκύδρας και η μεραρχία Δούναβη της 3ης στρατιάς που 

κάλυπτε την περιοχή από την Άρνισσα ως τη λίμνη Πετρών (Πετρέσκο). Η 122η γαλ-

λική μεραρχία, που επόπτευε τη συνοριακή γραμμή ανατολικά της μεραρχίας Μορά-

βα και τον ποταμό Αξιό, είχε επιφορτιστεί να φτιάξει δρόμους ως τις αρχές Αυγού-

στου για να περάσουν τα βαρέα πυροβόλα προς το Σκρα, ενώ την οπισθοφυλακή της 

αποτελούσε τμήμα της 156ης γαλλικής μεραρχίας. Μετά την αποστολή των στρατευ-

μάτων αυτών δόθηκε εντολή στο σώμα του στρατηγού Φροτιέ να επιστρέψει για ξε-

κούραση στο στρατόπεδο της Θεσσαλονίκης.23 

Στις αρχές Αυγούστου του 1916 οι γαλλοσερβικές δυνάμεις ανέλαβαν δράση στην 

περιοχή της Άνω Αλμωπίας καταλαμβάνοντας τους οικισμούς Περίκλεια, Λαγκαδιά 

και Αρχάγγελο. Οι σύμμαχοι εκτόπισαν τους χωρικούς στις περιφέρειες Γιαννιτσών, 

Έδεσσας, Βέροιας, Αλμωπίας και Θεσσαλονίκης, όπου χρησιμοποιήθηκαν ως εργάτες 

στα συμμαχικά στρατεύματα, ενώ 90 από τις 250 Βλαχόφωνες οικογένειες του Αρ-

χάγγελου κατέφυγαν στο γειτονικό χωριό Λιβάδια. Οι εκτοπισμένοι πληθυσμοί εξα-

ναγκάστηκαν να αφήσουν πίσω όλα τους τα υπάρχοντα (Παράρτημα, Πίνακες 1 και 

2).24  

Η ενίσχυση του μετώπου στην περιοχή Αλμωπίας–Άρνισσας ανησύχησε τους 

Βουλγάρους που επιτέθηκαν πρώτοι στα μέσα Αυγούστου στα δύο άκρα της σερβικής 

γραμμής στις περιοχές Μοναστηρίου και Τζένας αλλά και κατά μήκος του μετώπου 

 
22. Ministère de la Guerre, Les Armées Françaises, Τome VIII, Première Volume, 514. 

23. Ministère de la Guerre, ό.π., 513-514, 532. Feyler, Le Campagne de Macédoine, 43-44. Ministère 

de la Guerre, Les Armées Françaises, Tome VIII, Deuxième Volume, 4 και 9. 

24. ΑΚΚ/Εν. 1/Φ. 3.3, «Έκθεσις του Τμηματάρχη Γενικής Διοίκησης Θεσσαλονίκης–Πέλλης». 

ΙΑΜ/ΓΔΜ/Φ.98, «Ο Υποδιοικητής Ενωτίας Ν. Φερσαμής προς τον κ. Νομάρχην Πέλλης, Εν Σουμπώ-

σκω τη 21η Δεκεμβρίου 1918». 
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από την Άνω Αλμωπία ως την κοιλάδα της Φλώρινας,25 προλαμβάνοντας το σχεδια-

σμό του Γενικού Επιτελείου της Γαλλίας να ξεκινήσουν οι συμμαχικές δυνάμεις επί-

θεση στις 20 Αυγούστου ως αντιπερισπασμό, ώστε να βοηθήσουν την εισερχόμενη 

στον πόλεμο Ρουμανία.26 Στον τομέα της Τζένας οι Βούλγαροι επιτέθηκαν και κατέ-

λαβαν τη Νότια, ενώ σε όλο το μέτωπο των ελληνοσερβικών συνόρων έγιναν σφο-

δρότατες μάχες με τη χρήση βαρέων πυροβόλων όπλων και από τις δύο μεριές. Αν 

και οι σερβικές δυνάμεις αιφνιδιάστηκαν και αρχικά υποχώρησαν στο μέτωπο της 

λίμνης Άρνισσας, κατάφεραν να κρατήσουν τις περισσότερες από τις θέσεις τους και 

να προωθηθούν ως τα τέλη Αυγούστου σε όλο το ορεινό μέτωπο της Αλμωπίας–

Άρνισσας.27  

Η συμμαχική επίθεση εξαπολύθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 1916 κάτω από αντίξοες 

καιρικές συνθήκες ομίχλης και βροχής. Στη μάχη του Καϊμακτσαλάν (12-30 Σεπτεμ-

βρίου) που διεξήχθη σε υψόμετρο πάνω από 2.000 μέτρα η μεραρχία Δρίνα κατέλαβε 

με βαρύ φόρο αίματος την ψηλότερη κορυφή της οροσειράς, τον Προφήτη Ηλία, κα-

θώς ήταν εκτεθειμένη στα πυροβόλα των εχθρών, ενώ δεν κατάφερε να κατακτήσει 

τη δίδυμή της κορυφή Στάρκοβ Γκροπ. Σκληρές μάχες έγιναν και στην Αλμωπία, ό-

που οι σύμμαχοι διατήρησαν τον έλεγχο των ορεινών χωριών εκτός από τη Νότια και 

το Αετοχώρι που παρέμειναν στην κατοχή των Βουλγάρων.28 Τις συμμαχικές δυνά-

μεις υποστήριζε βαρύ πυροβολικό που είχε σταλεί σιδηροδρομικά στη Σκύδρα και 

την Άρνισσα στα τέλη Αυγούστου μαζί με δυνάμεις της Γαλλικής Στρατιάς της Ανα-

τολής (Armée Française d’Orient).29 Για να είναι εφικτός ο ανεφοδιασμός των στρα-

τευμάτων, κατόπιν εντολής του Σαράιγ, οι Σέρβοι είχαν ξεκινήσει εσπευσμένα από 

τις 12 Αυγούστου την κατασκευή μιας γραμμής Ντεκοβίλ που θα συνέδεε τη Σκύδρα 

με την Αλμωπία με στόχο να ολοκληρωθεί ως τις 18 Σεπτεμβρίου.30 Στα δυτικά οι 

συμμαχικές δυνάμεις προωθήθηκαν προς την κοιλάδα του Μοναστηρίου, το οποίο 

κατέλαβαν στις 11 Δεκεμβρίου 1916. Την ημέρα εκείνη ο αρχιστράτηγος Σαράιγ διέ-

ταξε παύση των εχθροπραξιών λόγω του χειμώνα.31 

Οι σύμμαχοι εξαπέλυσαν νέα επίθεση την άνοιξη του 1917 χωρίς να μεταβληθούν 

ουσιαστικά οι θέσεις που κατείχαν οι δύο αντίπαλοι στην περιοχή Αλμωπίας–

 
25. Ministère de la Guerre, Les Armées Françaises, Τome VIII, Première Volume, 533. 

26. Η Ρουμανία μπήκε στο πόλεμο στις 17 Αυγούστου 1916 στο πλευρό της Αντάντ, από την οποία 

είχε ζητήσει να εξαπολύσει αντεπίθεση στο Μακεδονικό Μέτωπο, για να αποτρέψει βουλγαρική επίθεση 

στα νότα της. Από την πλευρά των Βουλγάρων η επίθεση ξεκίνησε στις 16 Αυγούστου με την 3η βουλ-

γαρική μεραρχία να επιτίθεται κατά μήκος της συνοριακής μεθορίου της Αλμωπίας και την 8η στην πε-

ριοχή της λίμνης Άρνισσας, βλ. Feyler, Le Campagne de Macédoine, 44.  

27. Ministère de la Guerre, Les Armées Françaises, 533-534. Ministère de la Guerre, Les Armées 

Françaises, Tome VIII, Deuxième Volume, 2-18. 

28. Ministère de la Guerre, Les Armées Françaises, 27-28, 41-46, 50, 58, 66, 79-99.  

29. Για να ενισχύσει τις σερβικές δυνάμεις ο Σαράιγ έστειλε μια βαριά πυροβολαρχία στη 2η στρατιά 

και πέντε στην 3η που έφθασαν στη Σκύδρα και στην Άρνισσα μεταξύ 25 και 31 Αυγούστου. Από τη 

Γαλλική Στρατιά της Ανατολής στάλθηκαν μεταξύ 22 Ιουλίου και 2 Αυγούστου στην περιοχή της Έδεσ-

σας το απόσπασμα του συνταγματάρχη Φιλλονώ (Fillonneau) που και αυτό διέθετε δύο τμήματα πυρο-

βολικού, βλ. Ministère de la Guerre, ό.π., 17-18. 

30. Ministère de la Guerre, ό.π., 26. 

31. Spencer C. Tucker (ed.), The European Powers in the First World War: An Encyclopedia, (New 

York, London: Routledge, 2013) (1st edition 1996), 104. 



 

 

Άρνισσας, καθώς οι Βούλγαροι ήταν καλά οχυρωμένοι στα χαρακώματα εποπτεύο-

ντας από ψηλά τις γραμμές των αντιπάλων τους.32 Το μέτωπο παρέμεινε σταθερό ως 

το καλοκαίρι του 1918, όταν ο τότε αρχηγός της Στρατιάς της Ανατολής στρατηγός 

Λουί Φρανσέ ντε Εσπεραί (Louis Franchet d’ Esperey) και ο διάδοχος του σερβικού 

θρόνου πρίγκιπας Αλέξανδρος Α΄ Καραγιώργεβιτς (Alexander Karadjordjevic) πήραν 

την απόφαση να επιτεθούν στο ορεινό υψίπεδο του Ντόμπρο Πόλε, πάνω από το χω-

ριό Λουτράκι, με την πεποίθηση ότι, αν διασπούσαν τη γραμμές των Βουλγάρων στις 

κορυφές του Καϊμακτσαλάν, δεν θα συναντούσαν αντίσταση στην ανακατάληψη της 

Σερβίας. Για το σκοπό αυτό κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού στάλθηκαν σκαπανείς 

για να βελτιώσουν τους δρόμους και να διανοίξουν νέους, αφού στην περιοχή η με-

ταφορά των πολεμοφοδίων γινόταν με τα χέρια. Για την επιχείρηση στο Ντόμπρο 

Πόλε επιλέχθηκαν να χρησιμοποιηθούν η 17η αποικιακή γαλλική μεραρχία (colonial), 

η 122η γαλλική μεραρχία και η σερβική μεραρχία Σουμαδιά. Η αιφνιδιαστική επίθεση 

που εξαπέλυσαν στέφθηκε με επιτυχία και στις 14 Σεπτεμβρίου καταλήφθηκε το 

Ντόμπρο Πόλε, στις 15 η γειτονική βουνοκορυφή Σοκόλ, ενώ στις 16 και 17 Σεπτεμ-

βρίου έπεσαν στα χέρια των συμμάχων οι βουνοκορυφές Κόζιακας και Τζένα. Η νίκη 

στο Ντόμπρο Πόλε άνοιξε το δρόμο για τη νικηφόρα προέλαση των συμμαχικών δυ-

νάμεων στη Σερβία και εξανάγκασε τους Βουλγάρους να υπογράψουν στις 29 Σε-

πτεμβρίου του 1918 ανακωχή.33  

Κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων που διεξήχθησαν επί δύο και πλέον χρόνια σε 

όλο το μέτωπο της ορεινής Αλμωπίας πολλοί από τους ακριτικούς οικισμούς της βρέ-

θηκαν μεταξύ δύο πυρών και υπέστησαν μεγάλες καταστροφές από τις βολές των 

πυροβόλων των δύο αντιπάλων. Στη Νότια την οποία συνεχώς κατείχαν οι Βούλγαροι 

ως το σπάσιμο του μετώπου τον Σεπτέμβριο του 1918,34 εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, 

διατηρήθηκαν μόνο οι τοίχοι και οι στέγες των σπιτιών, ενώ το Αετοχώρι καταστρά-

φηκε ολοσχερώς από τη ρίψη οβίδων και από τα δύο αντίπαλα στρατεύματα. Από την 

ίδια αιτία τον Αύγουστο του 1916 μεγάλες καταστροφές υπέστησαν και τα χωριά Αρ-

χάγγελος, Περίκλεια και Λαγκαδιά που βρίσκονταν στους πρόποδες της Τζένας και 

βρέθηκαν μεταξύ δύο πυρών. Η καταστροφή των οικημάτων των χωριών αυτών ολο-

κληρώθηκε με την αφαίρεση της ξυλείας των σπιτιών από τους συμμάχους για την 

κατασκευή οχυρωματικών έργων, πρακτική που εφαρμόστηκε και στην περίπτωση 

των χωριών Άνω Κορυφή και Άνω Λουτράκι.35 

Η πλειοψηφία των κατοίκων των οικισμών που μετακινήθηκαν είτε από τους 

Βουλγάρους στο βουλγαρικό έδαφος και στις υπό κατάληψη επαρχίες της Σερβίας 

είτε από τους συμμάχους στις γειτονικές στην Αλμωπία επαρχίες άρχισαν να επι-

στρέφουν στις πατρίδες τους από τον Οκτώβριο του 1918. Όλοι εκτός ελαχίστων ε-

ξαιρέσεων βρίσκονταν σε άθλια κατάσταση. Τα περισσότερα από τα ζώα τους, βο-

σκής και αροτριώντα, είχαν εξοντωθεί, τα σπίτια τους ήταν ερείπια, λιμοκτονούσαν 

 
32. Alan Palmer, The gardeners of Salonica, (London: Andre Deutsch, 1965), 127-129. 

33. Deygas, L΄ armée d’ Orient, 228-257. Richard Hall, Balkan Breakthrough: The Battle of Dobro 

Pole 1918, (Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 2010). 

34. Γεώργιος Ι. Μίντσης, 80 χρόνια ελεύθερη Έδεσσα, 1912-1992. Σύγχρονη ιστορία της πόλης και 

της περιοχής, (Έδεσσα: Δήμος Έδεσσας, 1992), 26.   

35. ΑΚΚ/Εν. 1/Φ. 3.3, «Έκθεσις του Τμηματάρχη Γενικής Διοίκησης Θεσσαλονίκης–Πέλλης». 
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και δεν διέθεταν σπόρο και εργαλεία για να καλλιεργήσουν τα μικρά ορεινά χωράφια 

τους. Πολλοί από όσους είχαν μετακινηθεί στα πεδινά των Γιαννιτσών, της Βέροιας, 

της Έδεσσας και της Θεσσαλονίκης, πέθαναν εξαιτίας του υγρού κλίματος στο οποίο 

δεν ήταν συνηθισμένοι, των ασθενειών και των κακουχιών, ενώ και μετά την απελευ-

θέρωση η καχυποψία της ελληνικής διοίκησης απέναντί τους, που τους θεωρούσε 

βουλγαρόφιλους,36 δεν επέτρεψε την ουσιαστική αποκατάστασή τους.  

 

Η ανάγκη υγειονομικής υποστήριξης αρχικά του γαλλικού αποσπάσματος Φροτιέ 

που επόπτευε την περιοχή ως τα μέσα Ιουλίου του 1916 και στη συνέχεια του σερβι-

κού στρατού και των υπόλοιπων συμμαχικών δυνάμεων που δρούσαν εκεί, ιδιαίτερα 

μετά τις σφοδρές συγκρούσεις  Αυγούστου–Δεκεμβρίου 1916, δημιούργησαν την α-

νάγκη για υγειονομική κάλυψη των τραυματιών του μετώπου. Ταυτόχρονα η ζέστη 

σε συνδυασμό με τη γειτνίαση με ελώδεις εκτάσεις, το κρύο και η βροχή ταλαιπω-

ρούσαν τους στρατιώτες που έχριζαν περίθαλψης καθώς υπέφεραν από πυρετούς, 

δυσεντερία, τύφο και αναιμία. Σε κορυφαίο πρόβλημα που έθετε σε μέγιστο κίνδυνο 

το αξιόμαχο των στρατευμάτων είχε αναδειχθεί η ελονοσία που, ιδίως κατά τους θε-

ρινούς μήνες, βασάνιζε τα ασυνήθιστα στις κλιματολογικές συνθήκες της Μακεδονί-

ας στρατεύματα. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, μετά τον επισιτισμό του στρατού 

και την επάρκεια σε πυρομαχικά, η ελονοσία ήταν το τρίτο μεγαλύτερο πρόβλημα 

που αντιμετώπιζαν τα συμμαχικά στρατεύματα.37  

Οι πρώτες μονάδες περίθαλψης δημιουργήθηκαν από τους Γάλλους στη Σκύδρα 

και στο ακατοίκητο τσιφλίκι Ανάβρα (Ίσβορ) της Αλμωπίας, για την υποστήριξη αρ-

χικά των γαλλικών δυνάμεων του Φροτιέ. Επρόκειτο για μικρές νοσοκομειακές μο-

νάδες εκστρατείας με δυνατότητα περίθαλψης και περιορισμένο αριθμό κλινών που 

στεγάζονταν σε σκηνές και λειτουργούσαν ως βάσεις των μηχανοκίνητων ασθενοφό-

ρων (Ambulance chirurg automobile), τα οποία μετέφεραν τους τραυματίες από το 

μέτωπο. Αποτελούσαν ουσιαστικά σταθμούς πρώτων βοηθειών παρέχοντας σύντομη 

νοσηλεία στους τραυματίες, καθώς διέθεταν και κινητά χειρουργεία.38 

Την υγειονομική κάλυψη των σερβικών στρατευμάτων, στα οποία κατά κύριο λό-

γο ανατέθηκε η εποπτεία της περιοχής Αλμωπίας–Έδεσσας–Άρνισσας, ανέλαβαν σε 

μεγάλο βαθμό οι Αγγλογάλλοι, αφού οι ίδιοι οι Σέρβοι αδυνατούσαν να χρηματοδο-

τήσουν και να υποστηρίξουν με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό επαρκείς μονά-

δες περίθαλψης. Μετά τους Γάλλους και η βρετανική κυβέρνηση δέχτηκε να παρά-

σχει υγειονομική και νοσοκομειακή περίθαλψη στις σερβικές δυνάμεις ύστερα από 

σχετικό αίτημα που της είχε απευθύνει το Μάιο του 1916 ο γενικός υπεύθυνος της 

υγειονομικής υπηρεσίας του σερβικού στρατού. Έτσι, το καλοκαίρι του 1916 οι Γάλ-

λοι εγκατέστησαν ένα μεγάλο νοσοκομείο για τις ανάγκες των Σέρβων στη Βέροια. 

Την ίδια εποχή έφθασαν στη Θεσσαλονίκη και από εκεί μεταφέρθηκαν νοτιοδυτικά 

 
36. ΙΑΜ/ΓΔΜ/Φ.95, «Συμμαχικές αποζημιώσεις, Κατάσταση εμφαίνουσα τα καταστραφέντα χωρία 

της Υποδιοικήσεως Ενωτίας (1919)», χ.χ. ΙΑΜ/ΓΔΜ/Φ.98, «Ο Υποδιοικητής Ενωτίας Ν. Φερσαμής». 

37. Falls, Military Operations, 287. Feyler, Le Campagne de Macédoine, 68.  

38. Α. Γαρύφαλλος, Π. Σαββαΐδης, Δ. Χριστοδούλου, Οι υγειονομικές υπηρεσίες στο Μακεδονικό 

Μέτωπο, (Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2015), 28, 57. 



 

 

της Σκύδρας, στη θέση όπου σήμερα βρίσκεται το χωριό Μαυροβούνι,39 το 36ο και το 

37ο Γενικό Αγγλικό Νοσοκομείο (General Field Hospital), τα οποία τέθηκαν επίσης 

στην υπηρεσία των Σέρβων.40 Τα νοσοκομεία αυτά, που ήταν υπαίθρια και στεγάζο-

νταν σε σκηνές, βρίσκονταν κοντά στο μέτωπο έχοντας ως αποστολή την άμεση περί-

θαλψη των τραυματιών των μαχών που διεξάγονταν σε αυτό το τμήμα του μετώπου, 

τη χειρουργική αντιμετώπιση και την αποστολή των τραυματιών στις νοσοκομειακές 

μονάδες της Θεσσαλονίκης. Εκτός από τους Σέρβους τραυματίες, σε αυτά νοσηλεύ-

τηκαν Ιταλοί, Ρώσοι και Γάλλοι, των οποίων οι μονάδες συμμετείχαν κατά περιόδους 

στις πολεμικές επιχειρήσεις στην περιοχή. Ταυτόχρονα, λόγω της έξαρσης κυρίως της 

ελονοσίας και κατά τη διάρκεια του 1918 της φονικής ισπανικής γρίπης, τα νοσοκο-

μεία περιέθαλπαν και ασθενείς με σοβαρά νοσήματα.  

Η λειτουργία των νοσοκομείων αυτών δεν ήταν εύκολη, καθώς αντιμετώπιζαν ελ-

λείψεις σε εξοπλισμό, δυσκολίες στη μεταφορά των τραυματιών και προβλήματα υ-

γιεινής.41 Ένα από τα σοβαρότερα εμπόδια ήταν ότι κατά παράβαση των διεθνών 

συμβάσεων βομβαρδίστηκαν πολλές φορές με θύματα γιατρούς, νοσηλευτικό προσω-

πικό και τραυματίες. Παρά τις νότες διαμαρτυρίας που έστελναν οι σύμμαχοι για τα 

περιστατικά αυτά, οι εχθροί βομβάρδιζαν πολύ συχνά τα νοσοκομεία της Σκύδρας με 

τη δικαιολογία ότι βρίσκονταν κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό και σε αποθήκες 

πυρομαχικών.42 Οι αγγλικές νοσοκομειακές εγκαταστάσεις στη Σκύδρα διαλύθηκαν 

λίγους μήνες μετά την ανακωχή, τον Μάιο του 1919, δωρίζοντας το νοσοκομειακό 

τους υλικό στο δήμο Έδεσσας.43 

Επίσης, οργανώθηκαν και σερβικά νοσοκομεία για άμεση υποστήριξη των σερβι-

κών στρατιών που έδρευαν στην περιοχή. Το 1ο υπαίθριο σερβικό στρατιωτικό νοσο-

κομείο (The First Surgical Field Hospital of the Second Army) λειτούργησε από το 

1916 ως το 1918 στην Άψαλο (Δραγουμάντσα) και ήταν συνδεδεμένο με τη δεύτερη 

σερβική στρατιά. Στο νοσοκομείο αυτό, στο οποίο υπήρχαν τρεις χειρουργικές αί-

θουσες και ακτινολογικό τμήμα, υπηρετούσαν Σέρβοι χειρουργοί.44  

Στην υπηρεσία της τρίτης σερβικής στρατιάς τέθηκε το 7ο υπαίθριο νοσοκομείο 

της οργάνωσης Scottish Women’s Hospitals (7th Medical Unit of the Scottish Wom-

en’s Hospitals for Foreign Service), που στις 7 Σεπτεμβρίου του 1916 μεταφέρθηκε 

από τη Θεσσαλονίκη στα υψώματα κοντά στη λίμνη Άρνισσα, πέντε περίπου χιλιόμε-

 
39. Έδεσσα, αρ.φ.10, 15 Μαΐου 1919, 6. 

40. Το 36ο Αγγλικό Νοσοκομείο άρχισε να λειτουργεί στη Σκύδρα από τις 10 Ιουλίου 1916 με 1.040 

κρεβάτια που αυξήθηκαν σε 1.540 στις αρχές Αυγούστου, βλ. Thomas John Mitchell, Medical Services, 

General History, Volume 4, (London: H.M. Stationery Office, 1924), 102. Το 37ο Αγγλικό Νοσοκομείο 

διέθετε 1.600 κρεβάτια, βλ. Turtle Burnaby, The Glorius Madness: Tales of the Irish and the Great War, 

(London: Gill and MacMillan, 2014), χ.αρ. 

41. Γαρύφαλλος, Σαββαΐδης, Χριστοδούλου, Οι υγειονομικές υπηρεσίες, 64-66.  

42. Burnaby, The Glorius Madness, χ.αρ. Brana Dimitrijević, “Des aeroplanes et des Bombarde-

ments,” Histoty of Medicine@Project Rastko. http://www.rastko.rs/rastko/delo/12429 (Μετάφραση από 

τα σερβικά Petar Novakovich).  Jacques Mortane, ed., “Histoire de la guerre aérienne,” La Vie Aérienne 

illustrée 184 (20 Mai 1920), 46-47 και 50, http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb327844357/date 

43. Έδεσσα, αρ.φ.10, 15 Μαΐου 1919, 6. 

44. http://www.serbia.com/about-serbia/serbia-history/world-war-one/dr-vojislav-subotic/ 

http://servo.aob.rs/eeditions/CDS/Razvoj%20astronomije%20kod%20Srba/4/pdfs/22Dimitrijevic-e.pdf 
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τρα βόρεια του σιδηροδρομικού σταθμού ο οποίος βρίσκεται στο ομώνυμο χωριό. 

Αυτή η κινητή νοσοκομειακή μονάδα, που επίσης στεγαζόταν σε σκηνές, βρισκόταν 

λίγα χιλιόμετρα από την πρώτη γραμμή του μετώπου και διέθετε 200 περίπου κρεβά-

τια. Αποκαλούνταν Αμερικανική Μονάδα (America Unit), προς τιμήν των Αμερικα-

νών δωρητών που την ενίσχυαν οικονομικά ή Μονάδα Οστρόβου (Ostrovo Unit) από 

τον τόπο εγκατάστασής της. Επικεφαλής της ήταν ως το Φεβρουάριο του 1917 η Αυ-

στραλέζα γιατρός Δρ. Άγκνες Μπέννετ (Agnes Bennett) και αντικαταστάτριά της ως 

τον Οκτώβριο του 1918 η επίσης Αυστραλέζα Μαίρη ντε Γκάρις (Mary de Garis).  

Το υπαίθριο αυτό νοσοκομείο, που στελεχωνόταν αποκλειστικά από γυναίκες, είχε 

60 άτομα νοσηλευτικό προσωπικό και πέντε γυναίκες γιατρούς που προέρχονταν από 

τη Βρετανία, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Επίσης, διέθετε δικά του ασθενο-

φόρα με γυναίκες οδηγούς, ενώ συνεργαζόταν και με την Κινητή Μονάδα Μεταφο-

ράς της Κάθριν Χάρλεϋ (Mrs Harley Women’s Transport Unit), μια ανεξάρτητη μο-

νάδα μηχανοκίνητων ασθενοφόρων που μετέφερε άμεσα ασθενείς από το μέτωπο. Το 

νοσοκομείο διέθετε χειρουργικό τμήμα για την άμεση αντιμετώπιση των τραυματιών 

της πρώτης γραμμής και αναρρωτήριο, όπως και τμήμα εξωτερικών ασθενών. Ωστό-

σο, εξαιτίας της έξαρσης της ελονοσίας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και του 

φθινοπώρου του 1916 δεχόταν και περιστατικά ελονοσούντων ασθενών. Οι δυσκολί-

ες που αντιμετώπιζε και αυτή η μονάδα ήταν μεγάλες, αφού εκτός από τα πολλά και 

βαριά περιστατικά που περιέθαλπε καθημερινά και τους βομβαρδισμούς λόγω της 

γειτνίασης με το μέτωπο έλειπαν υλικά και εφόδια, ενώ ασθένειες εκδήλωναν και 

μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού, εξαιτίας του κρύου το χειμώνα και της ζέστης 

το καλοκαίρι. Στις 23 Οκτωβρίου 1918, λίγες μέρες μετά την ανακωχή, το νοσοκο-

μείο αυτό διαλύθηκε, ακολουθώντας τα προελαύνοντα στρατεύματα των συμμάχων 

στο σερβικό έδαφος και μεταφέρθηκε στην πόλη Βράνια (Vranja) της Σερβίας, 311 

χιλιόμετρα βόρεια της Άρνισσας.45  

Τον Απρίλιο του 1918 ένα ακόμα νοσοκομείο της οργάνωσης Scottish Women’s 

Hospitals συστήθηκε κοντά στο σημερινό χωριό Νέα Ζωή, ένδεκα χιλιόμετρα  από τη 

Σκύδρα για να υποστηρίξει τη μεραρχία Γιουγκοσλάβ που αποτελούνταν από εθελο-

ντές. Το νοσοκομείο ονομαζόταν The Elsie Inglis Unit από το όνομα της γυναίκας 

που ίδρυσε και ήταν επικεφαλής της οργάνωσης η οποία είχε πεθάνει μερικούς μήνες 

πριν.46 

Το φθινόπωρο του 1916 άρχισαν να συστήνονται νοσοκομεία στην Έδεσσα, για να 

καλυφθούν οι επείγουσες ανάγκες της πρώτης γραμμής του μετώπου λόγω των φονι-

κών μαχών που διεξάγονταν στην Τζένα και το Καϊμακτσαλάν. Στα μέσα Οκτωβρίου 

του 1916 στάλθηκε από την Κέρκυρα, όπου εργαζόταν στο δεύτερο νοσοκομείο της 

αγγλικής οργάνωσης Serbian Relief Fund, η Δωροθέα Μοντ (Dorothea Maude), για-

 
45. http://scottishwomenshospitals.co.uk/women/. Costel Coroban, «“As Sound as a Dollar”: Fund-

raising in America and its Contribution to the Great War in Nurse’s Diaries», 1-2 και 5-7, 

http://litere.univ-ovidius.ro/Anale/documente-z/articole-2013-1/coroban%201-2013.pdf. Για την Kathe-

rine Mary French-Harley και την οργάνωσή της, βλ. 

https://writeso.wordpress.com/2014/02/09/katherine-harley/. Comité International, “La grande guerre,” 

Bulettin Internationai des Societés de la Croix-Rouge 48 (190) (April 1917), 144-167. 

46. https://sivenas.wordpress.com/2017/01/12/the-scottish-womens-hospitals-the-elsie-inglis-unit/ 



 

 

τρός αναισθησιολόγος και χειρουργός, για να ιδρύσει ένα νέο νοσοκομείο που θα πα-

ρείχε περίθαλψη στους Σέρβους στρατιώτες. Το νοσοκομείο αυτό με δυναμικότητα 

60 κλίνες, το οποίο «στεγάστηκε σε ένα μεγάλο σπίτι, γεμάτο ψείρες και κοριούς που 

χρησιμοποιούνταν ως τότε ως νοσοκομείο για τον τύφο»,47 ιδρύθηκε υπό την εποπτεία 

της Επιτροπής Αρωγής Τραυματισμένων Συμμάχων (Wounded Allies Relief Commit-

tees). 48 Για τη στελέχωσή του στάλθηκε από το Λονδίνο τον Δεκέμβριο του 1916 η 

γιατρός Νίνα Μπόυλ (Nina Boyle),49 ενώ τη διεύθυνσή του, μετά την επάνοδο της 

Μοντ στις ΗΠΑ στις 30 Απριλίου του 1917, ανέλαβε ο Άγγλος γιατρός Frederic 

W.E.Burnham.50 Προς τον γιατρό αυτόν μάλιστα το δημοτικό συμβούλιο Έδεσσας 

εξέδωσε ευχαριστήριο ψήφισμα στις 27 Ιουνίου 1917 «εκτιμώντας τας προς την πόλιν 

μας προσφερθείσας πολυτιμωτάτας υπηρεσίας του[…], εκτελούντα πλείστας όσας επι-

τυχείς εγχειρήσεις ασθενών και νοσηλεύοντος μέγα αριθμόν πτωχών ασθενών ακούρα-

στα».51 Πράγματι οι υπηρεσίες που πρόσφερε στην πόλη το νοσοκομείο αυτό ήταν 

ιδιαίτερα σημαντικές σε μια περίοδο που ήταν το μοναδικό στην πόλη, αφού η προ-

σπάθεια του δημοτικού συμβουλίου το Δεκέμβριου του 1916 να ιδρύσει και να συ-

ντηρήσει νοσοκομειακό τμήμα υπό την αιγίδα του δεν ευοδώθηκε.52 Αποτυχημένη 

ήταν και η προσπάθεια που έγινε τον Ιούλιο του 1917 για ίδρυση παραρτήματος του 

Ερυθρού Σταυρού στην Έδεσσα την οποία επίσης ο δήμος είχε επιχορηγήσει με 1.000 

δραχμές.53 

Από τα τέλη του 1916 στην είσοδο της Έδεσσας σε επιταγμένο δημοτικό οίκημα 

στεγάστηκε ένα γαλλικό στρατιωτικό νοσοκομείο, γύρω από το οποίο οι Γάλλοι είχαν 

 
47. Marianne P. Fedunkiw, “Women Physicians Serving in Serbia, 1915-1917: The Story of 

Dotothea Maude,” History of Medicine, 4 (1) (2007), 55-56,  
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ματισμένων στρατιωτών των συμμάχων, βλ. The Spectator, 15 Μαΐου 1915, 17˙ Arnord Bennett, The 

Wounded Allies’ Relief Committee. A Short Account of Work Done, (Kingsway London WC: Sardinia 

House, 1915), 1-16,  
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κατασκευάσει και πρόσθετα κτίρια. Το νοσοκομείο αυτό που βρισκόταν στην οδό 

Βερτεκοπίου, κοντά στη δυτική είσοδο της πόλης, διαλύθηκε μετά το Φεβρουάριο 

του 1919.54 Εν τω μεταξύ, λόγω της έξαρσης της ελονοσίας, το καλοκαίρι του 1917 η 

γαλλική κυβέρνηση είχε στείλει και δύο εξειδικευμένους Γάλλους γιατρούς με απο-

στολή την καταπολέμηση των ελωδών πυρετών. Οι γιατροί αυτοί παρέμειναν για δύο 

μήνες στην Έδεσσα σε οίκημα ιδιώτη που τους παραχωρήθηκε από το δήμο, διανέμο-

ντας μεγάλες ποσότητες κινίνης στην πόλη και στην περιφέρεια και υποδεικνύοντας 

μέσα για την καταπολέμηση των ελωδών μιασμάτων.55 

Από τις αρχές του 1918 ως το τέλος της ίδιας χρονιάς λειτούργησε στην Έδεσσα 

ακόμα ένα νοσοκομείο 40 κλινών της οργάνωσης American Women’s Hospitals σε 

συνεργασία με τον Αμερικανικό Ερυθρό Σταυρό (American Women’s Hospital of 

American Red Cross).56 Το νοσοκομείο αυτό, σύμφωνα με τα στοιχεία του Αμερικα-

νικού Ερυθρού Σταυρού με δαπάνη του οποίου ανακαινίστηκε, στεγάστηκε σε ένα 

τουρκικό σχολείο που παραχωρήθηκε από τη σερβική κυβέρνηση.57 Στελεχώθηκε από 

δύο Αμερικανίδες γιατρούς, τη Δρ. Ρεγγίνα Κέις (Regina Flood Keyes) από το Μπά-

φαλο που ήταν η διευθύντρια και χειρουργός του νοσοκομείου και την εξαδέλφη της 

Δρ. Φράνσις Φλούντ (Frances M. Flood) από την Ελμίρα της Νέας Υόρκης, που είχε 

αναλάβει τα μη χειρουργικά περιστατικά. Μαζί τους εργάζονταν δύο Αμερικανίδες 

νοσοκόμες και μια ομάδα από ντόπιους βοηθούς. Για να εξυπηρετηθούν οι χιλιάδες 

ασθενείς που κατέφευγαν στο νοσοκομείο, ιδρύθηκαν φαρμακεία υπό την εποπτεία 

των γιατρών του, τα οποία εξυπηρετούσαν 3.000 άτομα το μήνα. Παρά τις μεγάλες 

ελλείψεις που αντιμετώπιζε το νοσοκομείο σε υλικά, παρείχε περίθαλψη όχι μόνο 

στους Γάλλους και Σέρβους τραυματίες αλλά και στους ντόπιους και πρόσφυγες α-

σθενείς που νόσησαν από τύφο και ισπανική γρίπη κατά τη διάρκεια του 1918.58 Η 

νοσηλεία στα συμμαχικά νοσοκομεία αποτέλεσε για πολλούς από τους κατοίκους της 

πόλης και των γύρω οικισμών την πρώτη τους εμπειρία μοντέρνας ιατρικής φροντί-

δας.59 

Κατά τη διάρκεια της συμμαχικής επίθεσης στο υψίπεδο Ντόμπρο Πόλε, το Σε-

πτέμβριο του 1918, μετά από πρόσκληση του συνταγματάρχη Ζουρνταίν (Jourdain), 

υγειονομικού διοικητή (medical officer) της 17ης αποικιακής μεραρχίας των γαλλικών 

δυνάμεων, η Δρ. Κέις οργάνωσε ένα νοσοκομείο κοντά στο Άνω Λουτράκι, στην 

 
54. Το κτίριο όπου στεγάστηκε το γαλλικό νοσοκομείο υπάρχει ακόμα και σήμερα, σε κακή κατά-

σταση, στην οδό Εγνατίας 82.  

55. ΑΔΕ, ΠΣΔΣΔΕ, Βιβλίο Ψηφισμάτων έτους 1917, Ψήφισμα αρ. 43, 6 Ιουλίου 1917 και Ψήφισμα 

αρ. 49, 18 Ιουλίου 1917, όπου αναφέρεται η χορήγηση αποζημίωσης από τον δήμο για την οικία στην 

οποία διέμεναν οι Γάλλοι γιατροί.   

56. http://www.joycetice.com/military/floodocs.htm  

57. The American Red Cross, The Work of Red Cross War Found, March 1st, 1918. With Details of 

the Various Activities through which this Found is Distributed, (Washington D.C.: The American Red 

Cross 1918), 83. 

58. Esther Pohl Lovejoy, Certain Samaritans, (New York: The Macmillan Company 21933) (1st edi-

tion 1927), κεφ. ΙV. http://www.ourstory.info/library/2-ww1/Lovejoy/awhTC.html 

http://www.joycetice.com/military/floodocs.htm  

59. Samuel Foster, “British Medical Volunteers and the Balkan Front 1914-1918: The Case of Dr 

Katherine Stuart MacPhail,” University of Sassex Journal of Contemporary History, 14 (2013), 10. 



 

 

πρώτη γραμμή του μετώπου, χειρουργώντας Γάλλους, Σέρβους, Βουλγάρους και 

Γερμανούς στρατιώτες. Μετά την ανακωχή το νοσοκομείο μεταφέρθηκε από την Έ-

δεσσα στο Μοναστήρι, για να περιθάλψει τους χιλιάδες Σέρβους πρόσφυγες και αιχ-

μαλώτους που γυρνούσαν, πολλοί άρρωστοι από τύφο, στην πατρίδα τους.60 Για τις 

υπηρεσίες της η ελληνική κυβέρνηση απένειμε στην Δρ. Κέις τον Ιανουάριο του 

1919, που είχε ήδη αναχωρήσει για το Μοναστήρι, «το παράσημον του αργυρού σταυ-

ρού του Β.Τ. του Σωτήρος».61  

 

Η παρουσία συμμαχικών στρατευμάτων στην ευρύτερη περιοχή του νομού Πέλ-

λας από το καλοκαίρι του 1916 ως την αποστράτευση του γαλλικού στρατού, τον Ο-

κτώβριο του 1919, επηρέασε τη ζωή σε όλη την περιφέρεια. Εκτός από την Έδεσσα 

συμμαχικές δυνάμεις ιδίως γαλλικές και σερβικές που αποτελούσαν την οπισθοφυλα-

κή και τις εφεδρείες του Μετώπου βρίσκονταν στρατοπεδευμένες στη Σκύδρα, σε 

χωριά της Αλμωπίας, όπως η Αριδαία, η Φούστανη, η Ξιφιανή και η Άψαλος, στις 

νότιες και δυτικές κλιτείς του Καϊμακτσαλάν ανάμεσα στα χωριά Άγιο Αθανάσιο 

(Τσέγανη), Ζέρβη, Παναγίτσα (Όσλοβο) και Πάτημα (Πάτοτσιν), καθώς και βόρεια 

των χωριών Άνω Λουτράκι και Άνω Κορυφή. Ιταλικές δυνάμεις έδρευαν στον Άγρα 

(Βλάδοβο) και τα Βρυτά (Γκούγκοβο). 

Η στρατιωτική ηγεσία των Γάλλων έδρευε στην Έδεσσα και είχε καταλάβει πολλά 

δημόσια κτίρια για την εγκατάσταση των διοικητικών της υπηρεσιών. Στην πόλη έ-

δρευε το Γενικό Γαλλικό Επιτελείο,62 γαλλοσερβική αεροπορική υπηρεσία με Γάλλο 

διοικητή63 ενώ διατηρούνταν και λέσχη Γάλλων αξιωματικών.64 Επίσης, ξενοδοχεία 

όπως το Εθνικόν, το Παρθενών και το Λουξ και ιδιωτικές κατοικίες είχαν επιταχθεί 

για τη διαμονή των Γάλλων και Σέρβων στρατιωτικών, ενώ ο γαλλικός στρατός είχε 

χτίσει ένα διώροφο κτίριο, το οποίο πιθανά χρησίμευε ως αποθήκη οπλισμού.65 Μά-

λιστα η έπαυλη του μεγαλοβιομήχανου Γρηγορίου Τσίτση στην είσοδο της πόλης είχε 

επιταχθεί και χρησιμοποιηθεί ως κατοικία του φρουράρχου Έδεσσας, Γάλλου συ-

νταγματάρχη Βικ (lieutenant-colonel Vicq).66 Η παρουσία των συμμαχικών δυνάμεων 

και η λειτουργία λέσχης αξιωματικών και καφέ σαντάν για τη διασκέδαση των στρα-

τευμάτων είχαν προσδώσει στην κωμόπολη κοσμοπολίτικο χαρακτήρα, ενώ λογοτε-

χνικά κείμενα και εντυπώσεις Γάλλων αξιωματούχων και στρατιωτών δημοσιεύονταν 

 
60. Lovejoy, Certain Samaritans, κεφ. ΙV. 

61. Έδεσσα, αρ.φ.3, 1 Φεβρουαρίου 1919, 8. 

62. Το κτίριο μετά την αποστράτευση χρησιμοποιήθηκε ως γυμνάσιο, βλ. Έδεσσα, αρ.φ. 20, 1 Νοεμ-

βρίου 1919, 7. 

63. Σύμφωνα με την Έδεσσα, αρ.φ.7, 1 Απριλίου 1919, 7 και 8, διοικητής της πριν την αποστράτευση 

ήταν ο Γάλλος Ντε λα Φερτέ. Στο κτίριο στεγάστηκε μετά την αναχώρηση των συμμάχων το δημαρχείο 

της πόλης. 

64. Χρησιμοποιήθηκε για να στεγαστεί η Πρακτική Σχολή Έδεσσας, βλ. Έδεσσα, αρ.φ.7, 1 Απριλίου 

1919, 8. 

65. Το κτίριο αυτό αργότερα χρησιμοποιήθηκε από το εριουργείο ΣΕ.ΦΕ.ΚΟ για τα γραφεία της ε-

ταιρίας, βλ. Μίντση, 80 χρόνια, 36. 

66. ΑΔΕ, Βιβλίο Πράξεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Έδεσσας (ΒΠΔΣΔΕ) έτους 1918, Πράξις 

28, 9 Ιουνίου 1918. 
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στα γαλλικά στη δίγλωσση έκδοση της τοπικής εφημερίδας Έδεσσας ως την αναχώ-

ρηση των συμμάχων.67 

Από την άλλη, η ταυτόχρονη παρουσία στρατού και πολλών προσφύγων από τη 

Σερβία, οι οποίοι σύμφωνα με τα στοιχεία του Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού ανέρ-

χονταν σε περίπου 3.000 άτομα,68 είχε προκαλέσει συνωστισμό στην πόλη και είχε 

γίνει η αιτία να γεννηθούν και να αναπτυχθούν μολυσματικές ασθένειες. Στην κατα-

πολέμησή τους, εκτός των νοσοκομείων που ίδρυσαν οι ξένες οργανώσεις, συνέβαλε 

και το δημοτικό συμβούλιο, το οποίο μετά από πρόταση του δημάρχου Γεωργίου Πέ-

τσου αύξησε στις αρχές του 1918 το μισθό του δημοτικού γιατρού και προσέλαβε 

επιπλέον οδοκαθαριστές και καραγωγείς για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας.69 

Σημαντική ήταν η συμβολή των συμμάχων στην κατασκευή δημοσίων έργων. 

Μονάδες του σερβικού μηχανικού και του γαλλικού στρατού (122η μεραρχία) μετέ-

τρεψαν τα ημιονικά μονοπάτια σε δρόμους, χάραξαν καινούριους με σημαντικότερο 

τον οδικό άξονα Αριδαίας–Αψάλου–Σκύδρας, για να εξυπηρετήσουν τη μεταφορά 

πυροβόλων, εξοπλισμού, αγαθών και τραυματιών. Επίσης, με απόφαση του Γαλλικού 

Αρχηγείου Ανατολής κατασκευάστηκε από τον Αύγουστο ως το Σεπτέμβριο του 1916 

από το σερβικό στρατό η γραμμή Ντεκοβίλ που συνέδεε τη Σκύδρα με την Αλμωπία. 

Η γραμμή αυτή από τη Σκύδρα ως την Αριδαία είχε μήκος 28 χιλιόμετρα, ενώ από 

την Άψαλο υπήρχε διακλάδωση μήκους 13 χιλιομέτρων που έφθανε ως το χωριό Όρ-

μα (Τρέσινο). Σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας (ΟΣΕ) 

στη δύναμη της γραμμής περιλαμβάνονταν 14 ατμάμαξες που λειτουργούσαν με κάρ-

βουνο. Με αυτό το τρένο εφοδιάζονταν καθημερινά οι ενδιάμεσες αποθήκες του 

στρατού που βρίσκονταν στην Άψαλο, στην Αριδαία, στην Ξιφιανή και στην Πολυ-

κάρπη από όπου διοχετεύονταν πολεμοφόδια και αγαθά στην πρώτη γραμμή του με-

τώπου στις υπώρειες του Καϊμακτσαλάν, ενώ διασφαλιζόταν η γρηγορότερη και α-

σφαλέστερη μεταφορά τραυματιών στα νοσοκομεία.70 Επίσης, οι Σέρβοι κατασκεύα-

σαν δίκτυα ύδρευσης και κοινόχρηστες βρύσες πόσιμου νερού σε πολλά χωριά της 

Αλμωπίας.71  

Έργα εκτελέστηκαν και μέσα στην πόλη της Έδεσσας. Η διάνοιξη δύο βασικών 

οδικών αρτηριών οφείλεται στον Γάλλο συνταγματάρχη Βικ που υπηρέτησε ως 

φρούραρχος της πόλης ως τον Οκτώβριο του 1918, πριν μετατεθεί στο Μοναστήρι. Ο 

Βικ κατασκεύασε τον Ιούνιο του 1918 την οδό Γαλλικής Δημοκρατίας, που ξεκινούσε 

 
67. Έδεσσα, αρ.φ.1, 1 Ιανουαρίου 1919, 3-4. Έδεσσα, αρ.φ.2, 26 Ιανουαρίου 1919, 3 και 5. Έδεσσα, 

αρ.φ.3, 1 Φεβρουαρίου 1919, 3-4. 

68. The American Red Cross, The Work of the American Red Cross, 83. 

69. ΑΔΕ, ΠΣΔΣΔΕ, Συνεδρίασις της 25ης Ιανουαρίου 1918. 

70. Ministère de la Guerre, Les Armées Françaises, Τome VIII, Première Volume, 508. 

http://imerografos.blogspot.gr/2008/08/blog-post_06.html.  Véronique Goloubinoff, “Les petits trains de 

la grande guerre: La voie de 0,60 m militaire en 1914-1918” [PDF], Histoire, Établissement de 

communication et de production audiovisuelle de la Défense, février 2011.  

71. Προφορική μαρτυρία Κώστα Τσελίδη (γενν. 1925), κατοίκου Χρυσής Αλμωπίας. ΙΑΥΕ/Α’ Πολι-

τική 1917-1918/Α/5-α/5/VIII, «Η Légation de Grèce προς τον υπουργόν επί των Εξωτερικών, Ν. Πολίτη, 

αρ.πρωτ.397, Εν Θεσσαλονίκη τη 24η Ιουλίου 1918». 



 

 

από την πλατεία Τημενιδών και έφθανε ως την έπαυλη Τσίτση (τη σημερινή λεωφόρο 

Φιλίππου) και την οδό συνταγματάρχου Βικ, που ξεκινούσε από την οδό στρατηγού 

Γκιγιωμά και έφθανε ως το αγγλοσερβικό νοσοκομείο της πόλης, τη σημερινή οδό 

Δημοκρατίας (πρώην Παύλου Μελά).72 Ωστόσο, για τη χάραξη αυτών των λεωφόρων 

κατεδάφισε πολλά σπίτια και οινοποιεία, για την εκτίμηση της αποζημίωσης των ο-

ποίων ο δήμος είχε ορίσει πενταμελή επιτροπή,73 ενώ προέβη και στην εκτέλεση εξυ-

γιαντικών και εξωραϊστικών έργων. Για την προσφορά του το δημοτικό συμβούλιο 

Έδεσσας εξέδωσε ευχαριστήριο ψήφισμα74 και τον ανακήρυξε επίτιμο δημότη της 

πόλης.75 Δύο μήνες αργότερα το δημοτικό συμβούλιο εξέδωσε νέο ψήφισμα με το 

οποίο αναλάμβανε την πληρωμή των ενοικίων των οικιών στις οποίες διέμειναν τα 

γαλλικά στρατεύματα και της έπαυλης Τσίτση, όπου είχε καταλύσει ο Βικ ως αντάλ-

λαγμα για τα πολλά έργα που είχαν επιτελέσει οι Γάλλοι στην Έδεσσα.76 Στα έργα 

των Γάλλων συγκαταλεγόταν και η ίδρυση γαλλικής εταιρείας ηλεκτρισμού που χρη-

σιμοποιούσε τις υδατοπτώσεις του Εδεσσαίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέρ-

γειας. 

Ωστόσο, μετά την αποχώρηση των συμμάχων, που άρχισε σταδιακά τον Ιανουάριο 

του 191977 και ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του ίδιου χρόνου με την αποστράτευση 

του γαλλικού στρατού,78 σημαντικά έργα έμειναν ανεκμετάλλευτα παρά τις προσπά-

θειες που καταβλήθηκαν. Συγκεκριμένα, αν και το Φεβρουάριο του 1919 μετά από 

πρόταση του δημάρχου Γεωργίου Πέτσου το δημοτικό συμβούλιο είχε επικροτήσει 

την εξαγορά του νοσοκομειακού υλικού και των πρόσθετων κτιρίων που είχαν κατα-

σκευάσει οι Γάλλοι γύρω από το χρησιμοποιηθέν ως νοσοκομείο δημοτικό οίκημα, τα 

πενιχρά του έσοδα δεν επέτρεψαν την ίδρυση ενός δημοτικού νοσοκομείου.79 Δεν 

είναι γνωστό για ποιο χρονικό διάστημα, πάντως από το καλοκαίρι του 1919 λειτούρ-

γησε στην πόλη στρατιωτικό νοσοκομείο που ανήκε στην 9η μεραρχία του ελληνικού 

στρατού με 70 κρεβάτια.80 Επίσης, οι ενέργειες του δήμου Έδεσσας να ιδρυθεί δημο-

τικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τις υδατοπτώσεις του Εδεσ-

σαίου, εξαγοράζοντας με δάνειο από την Εθνική Τράπεζα ένα μηχάνημα παραγωγής 

 
72. ΑΔΕ, ΒΠΔΣΔΕ έτους 1918, Πράξις 28, 9 Ιουνίου 1918. 

73. Η επιτροπή αυτή αποτελούνταν από τους έγκριτους πολίτες Αλή Ριζά (δήμαρχο της πόλης από 

την απελευθέρωση ως τον Ιανουάριο του 1916), Δημήτριο Σαμαρά, Δημήτριο Ούτα, Χριστόδουλο Γιαν-

νάκη και Νικόλαο Δώδο, βλ. ΑΔΕ, ΒΠΔΣΔΕ 1918, Πράξις 29, 21 Ιουλίου 1918. Για το θέμα της αποζη-

μίωσης των οινοποιείων που κατεδαφίστηκαν, βλ. ΑΔΕ, ΠΣΔΣΔΕ, Συνεδρίασις της 31ης Οκτωβρίου 

1919. Πάντως ακόμα το 1922 δεν είχαν χορηγηθεί όλες οι αποζημιώσεις, όπως φαίνεται από αιτήσεις 

που κατέθεσαν στο δήμο το 1922 χήρες Τούρκων που κατεδαφίστηκαν τα σπίτια τους για να γίνει η οδός 

Γαλλικής Δημοκρατίας, βλ. ΑΔΕ, ΠΣΔΣΔΕ, Συνεδρίασις της 10ης Μαρτίου 1922, 100. 

74. ΑΔΕ, ΒΠΔΣΔΕ έτους 1918, Πράξις αρ. 32, 11 Οκτωβρίου 1918. 

75. ΑΔΕ, ΠΣΔΣΔΕ, Συνεδρίασις της 12ης Οκτωβρίου 1918. 

76. ΑΔΕ, ΒΠΔΣΔΕ, Ψήφισμα αρ. 73, 21 Δεκεμβρίου 1918. 

77. Έδεσσα, αρ. φ. 2, 26 Ιανουαρίου 1919, 8. 

78. ΑΔΕ, ΠΣΔΣΔΕ, Συνεδρίασις της 12ης Οκτωβρίου 1919. 

79. ΑΔΕ, ΠΣΔΣΔΕ, Συνεδρίασις της 19ης Φεβρουαρίου 1919. 

80. The American Red Cross Commission to Greece, Survey of the Hospitals of Greece, by Major 

Carl E. BlacK, M.D., Deputy Commissioner, Head of the Department of Military Relief and Hospital 

Service, (Athens: The American Red Cross July 1919), 65.  
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ηλεκτρικής ενέργειας από τις υπό διάλυση αντίστοιχες εγκαταστάσεις των γαλλικών 

στρατιωτικών αρχών,81 δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Το δημοτικό 

εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας, που με πολλές δυσκολίες τελικά λειτούργησε, δεν 

μπόρεσε να καλύψει τις ανάγκες της πόλης με αποτέλεσμα ο δήμος να συνεχίζει να 

αγοράζει ρεύμα από τις τοπικές βιομηχανίες που εκμεταλλεύονταν τις υδατοπτώσεις 

του Εδεσσαίου.82 Ημιτελής παρέμεινε για πολλές δεκαετίες και η οδός Αριδαίας–

Έδεσσας παρά τη μεγάλη της σημασία για τη διατήρηση και βελτίωση της εμπορικής 

κίνησης της πόλης, καθώς το ελληνικό κράτος επέδειξε ολιγωρία για την κατασκευή 

του τμήματος Αψάλου–Έδεσσας, μήκους 18 χιλιομέτρων, που δεν είχαν αποπερατώ-

σει οι συμμαχικές δυνάμεις.83 

Δεν έλειπαν, ωστόσο, και παράπονα που εκφράζονταν σε βάρος των συμμαχικών 

δυνάμεων. Σύμφωνα με την έγκυρη τοπική εφημερίδα Έδεσσα τα ιταλικά στρατεύμα-

τα που έδρευαν στην Άρνισσα και στον Άγρα δημιουργούσαν προβλήματα στους κα-

τοίκους της περιοχής. Ως απόδειξη η εφημερίδα ανέφερε την κλοπή που είχαν δια-

πράξει, το Μάιο του 1919, 50 Ιταλοί στρατιώτες στην Καρυδιά (Τέχοβο)84 και τις ε-

πιθέσεις Ιταλών εναντίον ενός κτηματία και ενός εμπόρου με σκοπό τη ληστεία στα 

Βρυτά και στον Άγρα τον Ιούνιο του 1919. Η αναχώρησή τους ένα μήνα αργότερα 

αντιμετωπίστηκε με ανακούφιση, αφού εκτός από τις κλοπές που διέπρατταν έκοβαν 

χωρίς λόγο δάση με αποτέλεσμα να πλημμυρίζουν καλλιεργημένα χωράφια.85 Περιο-

ρισμένα φαινόμενα κλοπής που διαπράχθηκαν από Σέρβους αναφέρθηκαν από τη 

διοίκηση χωροφυλακής Θεσσαλονίκης στην περιφέρεια Αλμωπίας.86 

Ιδιαίτερα απασχόλησαν τις ελληνικές αρχές οι καταγγελίες κατοίκων εναντίον των 

σερβικών δυνάμεων κατοχής που έδρευαν στις επαρχίες της Έδεσσας και της Αλμω-

πίας, τις οποίες επιβεβαίωναν με αλλεπάλληλες αναφορές προς το υπουργείο Εξωτε-

ρικών ο νομάρχης Πέλλας και τα τοπικά όργανα διοίκησης και δημόσιας τάξης. Ειδι-

κότερα οι κάτοικοι των Προμάχων, οικισμού που βρισκόταν στην πρώτη γραμμή του 

μετώπου, με επιστολή τους προς τον νομάρχη Πέλλας κατάγγελλαν ότι από την περί-

οδο της άφιξης των Σέρβων στην περιοχή τους, τον Ιούλιο του 1916, χρησιμοποιού-

νταν καθημερινά σε αγγαρείες για την εκτέλεση έργων οδοποιίας και για άλλες υπη-

ρεσίες, ενώ τα λίγα σπίτια του οικισμού τους που δεν είχαν καταστραφεί από τους 

 
81. ΑΔΕ, ΠΣΔΣΔΕ, Συνεδρίασις της 12ης Οκτωβρίου 1918. Ο δήμος πήρε το δάνειο από την ΕΤΕ με 

την υποστήριξη της ΓΔΜ, βλ. ΑΔΕ, ΠΣΔΣΔΕ, Συνεδρίασις της 9ης Φεβρουαρίου 1918. Το δάνειο αυτό 

ήταν ύψους 77.500 γαλλικών φράγκων, βλ. ΑΔΕ, ΠΣΔΣΔΕ, Συνεδρίασις της 31ης Οκτωβρίου 1919. 

82. ΑΔΕ, Βιβλίον Πρακτικών και Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας έ-

τους 1920, Συνεδρίασις της 29ης Σεπτεμβρίου 1920, 72. ΑΔΕ, ΠΣΔΣΔΕ, Συνεδρίασις της 22ας Μαρτίου 

1921, όπου ο εργοστασιάρχης Γρηγόριος Τσίτσης προτείνει την πώληση ρεύματος προς τον δήμο από τη 

μονάδα του. 

83. ΑΔΕ, ΠΣΔΣΔΕ, Συνεδρίασις της 19ης Αυγούστου 1919, 58. 

84. Έδεσσα, αρ.φ.10, 15 Μαΐου 1919, 5. 

85. Έδεσσα, αρ.φ.13, 15 Ιουλίου 1919, 5. 

86. ΙΑΥΕ/Α’ Πολιτική 1917-1918/Α/5-α/5/VIII, «Η Διοίκησις Χωροφυλακής Θεσσαλονίκης προς 

την Ανωτάτην Διοίκησιν Χωροφυλακής Μακεδονίας, αρ.πρωτ.187, Εν Θεσσαλονίκη τη 1η Νοεμβρίου 

1918». 



 

 

βομβαρδισμούς είχαν επιταχθεί από τους Σέρβους.87 Αντίστοιχα παράπονα για τη συ-

μπεριφορά των Σέρβων είχαν εκφραστεί από τον πάρεδρο των προσφύγων του γειτο-

νικού στη Σκύδρα συνοικισμού Προφήτη Ηλία. Με επιστολή του προς τον νομάρχη, 

ο πάρεδρος εξέφραζε την αγανάκτηση των χωρικών που είχαν καταφύγει στο χωριό 

για τη συνεχή επιβολή αγγαρειών σε βάρος τους από τους Σέρβους και την εξανα-

γκαστική καλλιέργεια λαχανοφυτειών για τη σίτιση του σερβικού στρατού, κατόπιν 

παρότρυνσης του Τούρκου παρέδρου του χωριού.88 Τις καταγγελίες αυτές επιβεβαίω-

νε και ο νομάρχης Πέλλας Ι. Μεταξάς, διευκρινίζοντας ότι οι ενέργειες αυτές, μαζί με 

επιτάξεις τροφίμων και κάθε είδους αυθαιρεσίες, λάμβαναν χώρα σε όλα σχεδόν τα 

χωριά της Αλμωπίας. Μάλιστα, για να τονίσει την ακρίβεια των όσων υποστήριζε, 

επικαλούνταν τη σύμφωνη μαρτυρία και του διευθυντή της γαλλικής αστυνομίας Α-

ριδαίας Σάρλ Λαμάς (Charles Lamache).89 

Επίσης, σωρεία καταγγελιών διατυπώνονταν καθ’ όλη τη διάρκεια του 1917 και 

του 1918 από τους νομάρχες και τα αστυνομικά όργανα του νομού για την άσκηση 

προπαγάνδας σε βάρος των κατοίκων της Έδεσσας και της Αλμωπίας. Σύμφωνα με 

αναφορά της κυβερνητικής αντιπροσωπείας Θεσσαλονίκης–Πέλλας που είχε υποβλη-

θεί το Νοέμβριο του 1917 προς το υπουργείο Εξωτερικών, στην Έδεσσα είχε συστα-

θεί σερβικό σχολείο όπου φοιτούσαν 50 μαθητές, παιδιά προσφύγων από το Μονα-

στήρι, μαζί με πέντε Εδεσσαίες μαθήτριες χωρίς άδεια των ελληνικών αρχών.90 Επί-

σης από τη διεύθυνση χωροφυλακής και δημόσιας ασφάλειας αναφερόταν ως προ-

σπάθεια αλλοίωσης του εθνικού φρονήματος των Μοναστηριωτών προσφύγων ελλη-

νικής καταγωγής η οργάνωση σώματος προσκόπων από τα παιδιά τους, στα οποία 

απαγόρευαν να μιλούν ελληνικά. Επισημαινόταν ακόμα ότι υπό την απειλή της στέ-

ρησης του συσσιτίου που χορηγούσε η Αμερικανική Επιτροπή υποχρέωναν τις οικο-

γένειες των ελληνικής συνείδησης προσφύγων από το Μοναστήρι να μιλούν σερβικά. 

Στους ισχυρισμούς αυτούς προτίθετο ότι ως μέθοδος εκσερβισμού των κατοίκων της 

πόλης χρησιμοποιούνταν η υποχρεωτική συγκατοίκηση ντόπιων με Σέρβους αξιωμα-

τικούς, οι οποίοι διέδιδαν ότι ήταν δική τους η Έδεσσα και η Αλμωπία και προσπα-

θούσαν να παντρευτούν τις κόρες των οικοδεσποτών.91 

Σωρεία αναφορών με καταγγελίες για προπαγανδιστική συμπεριφορά των σερβι-

κών στρατευμάτων κατοχής αποστέλλονταν στο υπουργείο Εξωτερικών και για την 

περιοχή της Αλμωπίας, τα χωριά της οποίας κατοικούνταν από σλαβόφωνους πληθυ-

σμούς. Ελληνικές αστυνομικές και στρατιωτικές αρχές που έδρευαν στην Αλμωπία 
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κατήγγελλαν ότι οι Σέρβοι επεδίωκαν να διορίσουν δικό τους υποδιοικητή με έδρα 

την Αριδαία, εξανάγκαζαν τους ιερείς σε όλες τις εκκλησίες των χωριών να λειτουρ-

γούν στη σλαβική, ακόμα και όταν οι κάτοικοι ήταν Ελληνόφωνοι,92 καταλάμβαναν 

ναούς, όπως της Χρυσής (Σλάτινας), όπου Σέρβος ιερέας τελούσε γάμους στρατιωτών 

με ντόπιες γυναίκες.93 Σύμφωνα πάντα με τις αναφορές, οι Σέρβοι υποχρέωναν τους 

κατοίκους να χρησιμοποιούν σερβικά ονόματα και να φέρουν στο κεφάλι τους το 

σερβικό πίλο, παρεμπόδιζαν τη λειτουργία ελληνικών δημοτικών σχολείων σε χωριά, 

όπως οι Σαρακηνοί, παρότρυναν τους δασκάλους να διδάσκουν στα σερβικά, όπως 

στην Όρμα, έπαυαν και εκδίωκαν τους φιλέλληνες Μουσουλμάνους μουχτάρηδες των 

χωριών,94 ενώ είχαν εκδιώξει το 1917 και τον Έλληνα δήμαρχο της Αριδαίας Οικο-

νομίδη.95  

Σε όλα αυτά τα έγγραφα εκφραζόταν ο φόβος ότι η σερβική προπαγάνδα είχε με-

γάλη απήχηση στα σλαβόφωνα χωριά, λόγω της γλωσσικής συγγένειας αλλά και ε-

πειδή οι Σέρβοι είχαν εκτελέσει πολλά έργα στην περιοχή.96 Ταυτόχρονα επισημαινό-

ταν ότι οι Σέρβοι παραινούσαν τους κατοίκους των χωριών να μην πληρώνουν φό-

ρους στο ελληνικό κράτος και να αρνούνται τη στράτευση στον ελληνικό στρατό. Οι 

κατηγορίες στρέφονταν και κατά του Έλληνα υποδιοικητή της περιοχής Χαράλαμπου 

Καραμανώλη, στον οποίο στην καλύτερη περίπτωση αποδιδόταν αδράνεια έναντι των 

προκλητικών ενεργειών των Σέρβων,97 αφού οι περισσότεροι Έλληνες διοικητικοί 

υπάλληλοι τον θεωρούσαν «σερβίζοντα» και «όργανο» της σερβικής πολιτικής στην 

περιοχή.98 Μάλιστα εξαιτίας των καταγγελιών σε βάρος του απομακρύνθηκε το Δε-

κέμβριο του 1917 από τη θέση του υποδιοικητή Αλμωπίας.99 Αντίθετα, για την επαρ-

χία Γιαννιτσών για την οποία οι αναφορές ήταν περιορισμένες, αν και εκφραζόταν η 
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πεποίθηση ότι και εκεί ασκούνταν προπαγάνδα, επισημαινόταν ότι χρησιμοποιούνταν 

ηπιότερα μέσα εκσερβισμού.100 

Οι καταγγελίες αυτές όπως ήταν φυσικό είχαν θορυβήσει το ελληνικό υπουργείο 

Εξωτερικών που ανέθεσε στην ελληνική διπλωματική αποστολή που έδρευε στη 

Θεσσαλονίκη να διερευνήσει την ακρίβεια αυτών των στοιχείων. Τον Ιούλιο του 

1918 ο εκπρόσωπος της ελληνικής διπλωματικής αποστολής (Légation de Grèce) Λέ-

γος πραγματοποίησε περιοδεία στην Αλμωπία μαζί με τον πρεσβευτή της Σερβίας 

στην Ελλάδα Μπαλούχτσις. Σε συναντήσεις που είχε με τους Σέρβους διοικητές των 

μεραρχιών που έδρευαν στην περιοχή είχε λάβει διαβεβαιώσεις ότι δεν υπήρχε καμιά 

πρόθεση για άσκηση προπαγάνδας και ότι μάλιστα οι ίδιοι είχαν δώσει εντολές να 

τιμωρούνται οποιεσδήποτε παρεκτροπές εκ μέρους των στρατιωτών τους. Στο συμπέ-

ρασμα ότι οι καταγγελίες ήταν υπερβολικές κατέληξε ο Λέγος μετά τη συνάντηση 

που είχε με τους εκπροσώπους των ελληνικών αρχών που έδρευαν στην Αριδαία και 

τη διαπίστωση ότι οι σχέσεις των Γάλλων με τους Σέρβους δεν ήταν ιδιαίτερα αγα-

στές, γεγονός που καθιστούσε επίσης τη μαρτυρία του Λαμάς ελέγξιμη. Την ίδια ά-

ποψη είχε και ο νέος υποδιοικητής Αλμωπίας Φερραίος, ο οποίος όμως δίσταζε να 

συνεργαστεί με τις σερβικές στρατιωτικές αρχές, για να μην κατηγορηθεί όπως ο 

προκάτοχός του ως σερβόφιλος.101 

Αυτές οι διαπιστώσεις δεν αναιρούσαν το γεγονός ότι η παρουσία των σερβικών 

στρατευμάτων στην περιφέρεια Αλμωπίας συνοδεύτηκε από κάποιας κλίμακας παρε-

κτροπές, αφού ουσιαστικά επρόκειτο για στρατό κατοχής, στον οποίο άτυπα κατά τη 

διάρκεια του πολέμου το ελληνικό κράτος είχε παραχωρήσει μέρος των κυριαρχικών 

του δικαιωμάτων. Βάσιμες ήταν οι διαμαρτυρίες κατοίκων οικισμών για τις συνεχείς 

αγγαρείες στις οποίες υποβάλλονταν, ιδίως για την κατασκευή δρόμων και στρατιω-

τικών έργων. όμως τα έργα αυτά ήταν απαραίτητα για τη μετακίνηση στρατευμάτων 

και εφοδίων στην εμπόλεμη ζώνη. Αντίστοιχα, οι επιτάξεις ζώων με εξευτελιστικό 

αντίτιμο, που χρησιμοποιήθηκαν εκτός από τα έργα για τη μεταφορά τροφίμων και 

πολεμοφοδίων, η εξαντλητική υλοτόμηση των δασών για την κατασκευή χαρακωμά-

των και οικημάτων και οι ζημιές σε αγρούς ήταν ενέργειες που δεν μπορούσαν να 

αποφευχθούν σε μια περιοχή που βρισκόταν στην εμπόλεμη ζώνη και στην οποία 

στρατοπέδευαν χιλιάδες ξένοι στρατιώτες.102 Αυτές όμως οι πρακτικές καθιστούσαν 

αντιπαθείς σε πολλούς κατοίκους της περιοχής τις σερβικές δυνάμεις κατοχής, γεγο-

νός που μάλλον αναιρεί την πεποίθηση των Ελλήνων δημοσίων λειτουργών ότι η 

προπαγάνδα των Σέρβων είχε μεγάλη απήχηση στο ντόπιο στοιχείο. Εξάλλου οι κά-
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Πέλλης προς το Υπουργείον των Εξωτερικών, αρ.πρωτ.6571, Εν Θεσσαλονίκη τη 5 Δεκεμβρίου 1917». 

ΙΑΥΕ/Α’ Πολιτική 1917-1918/Α/5-α/5/VIII, «Η Légation de Grèce προς τον υπουργόν επί των Εξωτερι-

κών, Ν. Πολίτη, αρ.πρωτ.397, Εν Θεσσαλονίκη τη 24η Ιουλίου 1918». 
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τοικοι της περιοχής, παρά το γεγονός ότι οι οικισμοί τους βρίσκονταν στην πρώτη 

γραμμή του Μακεδονικού Μετώπου, απέδιδαν με σχετική συνέπεια τους φόρους και 

δεν αρνήθηκαν να υπηρετήσουν στον ελληνικό στρατό, σε αντίθεση με όσα ανέφεραν 

οι καταγγελίες.  

Από την άλλη τα πολλά έργα οδοποιίας και υδροδότησης, οι επισκευές ναών και 

σχολικών κτιρίων σε μια επαρχία εντελώς παραμελημένη είναι λογικό να έγειραν αι-

σθήματα συμπάθειας προς τους Σέρβους. Σύμφωνα πάντως με το συμπέρασμα στο 

οποίο κατέληξε ο Λέγος ενέργειες προσηλυτισμού που έθεταν σε κίνδυνο την εθνική 

κυριαρχία της Ελλάδας στην περιοχή δεν υπήρξαν, τουλάχιστον από τις επίσημες 

σερβικές στρατιωτικές αρχές. Βέβαια, δεν αποκλείονταν οι προσπάθειες άσκησης 

προπαγάνδας από άτομα που ανήκαν στα σερβικά στρατεύματα, οι οποίες πράγματι 

προκαλούσαν προστριβές και επεισόδια. Οι τάσεις αυτές μπορεί να υποδαυλίζονταν 

και από ορισμένους Μουσουλμάνους μουχτάρηδες που εκμεταλλευόμενοι την ανώ-

μαλη πολιτειακή κατάσταση στην εμπόλεμη περιοχή είχαν σπεύσει να διαβάλλουν 

παράγοντες της ελληνικής διοίκησης στους Σέρβους αναπτύσσοντας ταυτόχρονα α-

πέναντί τους απαξιωτική συμπεριφορά, αφού βαθύτερη επιθυμία τους ήταν η αποτί-

ναξη του ελληνικού ζυγού. Χρειάζεται επίσης να ληφθεί υπόψη ότι οι επαρχίες Έ-

δεσσας και Αλμωπίας ήταν περιοχές που μόλις πριν λίγα χρόνια είχαν ενσωματωθεί 

στην Ελλάδα και στις οποίες η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων ήταν Σλαβό-

φωνοι, Μουσουλμάνοι και Χριστιανοί. Από τους τελευταίους πολλοί κατά τις τελευ-

ταίες δεκαετίες, πριν την ενσωμάτωση των επαρχιών αυτών στην ελληνική επικρά-

τεια, είχαν ταχθεί φανερά υπέρ της Εξαρχίας εκδηλώνοντας φιλοβουλγαρικά αισθή-

ματα. 

 

 

  



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟ-

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ (ΕΝΩΤΙΑΣ)103 

 

Εντελώς 

κατεστραμμένα 

χωριά 

 

Πληθυσμός 

το 1913 

 

Ημικατεστραμμένα 

Χωριά 

 

Πληθυσμός 

 

Αετοχώρι 

(Τούσιν) 
1.075 Νότια 3.442 

Λυκόστομο 

(Στρούπινο) 
670 

Κάτω Λουτράκι 

(Κάτω Πόζαρ) 
893/1.809 

Άνω Λουτράκι 

(Άνω Πόζαρ) 
910 Φούστανη 1.955 

Άνω Κορυφή 

(Άνω Ράδοβο) 
161 

Πευκωτό 

(Σμπόρσκο) 
1.102 

Αρχάγγελος 

(Όσσιανη) 
1.219 

Πρόμαχοι 

(Μπάχοβο) 
1.082 

Λαγκαδιά 

(Λούγκουτσα) 
633 

Πιπεριές 

(Μίτζιο Μαχαλά) 
1.201 

Περίκλεια 

(Μπερισλάβ) 
340   

Κάτω Κορυφή 

(Κάτω Ράδοβο) 
   

Κούπα 626   

Σκρα 

(Λούμνιτσα) 
1.405   

 

 

  

 
103. ΙΑΜ/ΓΔΜ/Φ.95, «Συμμαχικές αποζημιώσεις, Κατάσταση εμφαίνουσα τα καταστραφέντα χωρία 

της Υποδιοικήσεως Ενωτίας», χ.χ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 

(ΙΟΥΝΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1916)104 

 

Χωριό 

 

Χρονολογία 

Καταστροφής 

 

Πληθυσμός 

 

Αιτία 

Καταστροφής 

Αριθμός 

Μετακινηθέντων/ 

Τόπος  

Εγκατάστασης 

Άνω 

Λουτράκι 
20 Ιουνίου 1916 230 οικογένειες 

Βουλγαρικές 

οβίδες/Σέρβοι 

(ξυλεία για 

οχυρώσεις) 

120 οικογένειες  

ζήτησαν καταφύγιο  

στη Βουλγαρία, 

οι υπόλοιπες στο  

Κάτω Λουτράκι 

Άνω  

Κορυφή 
20 Ιουνίου 1916 

30 οικογένειες 

Βουλγαροφών 

Χριστιανών 

 
Όλες κατέφυγαν 

στη Βουλγαρία 

Κάτω 

Κορυφή 
20 Ιουνίου 1916 

78 οικογένειες 

Βουλγαροφών  

Χριστιανών 

 

45 οικογένειες 

κατέφυγαν στη 

Βουλγαρία 

Σαρακηνοί   
Δεν έπαθε 

ζημιές 

156 οικογένειες/ 

25 κατέφυγαν 

στη Βουλγαρία 

Λυκόστομο 20 Ιουνίου 1916 

63 οικογένειες 

Βουλγαροφών 

 

70 οικογένειες 

Μουσουλμάνων 

Πυρπολήθηκε 

Από 

γαλλοσερβικές 

δυνάμεις 

Οι κάτοικοι 

διασκορπίστηκαν 

στα γειτονικά χωριά/ 

20 οικογένειες 

κατέφυγαν στη 

Βουλγαρία 

Πευκωτό 21 Ιουνίου 1916 

240 οικογένειες 

Βουλγαροφών 

Χριστιανών 

Καταλήφθηκε 

από τους 

Βουλγάρους 

Οι κάτοικοι 

εκτοπίστηκαν από τους 

Βουλγάρους στα χωριά 

του Καβαδάρ (Σερβία) 

Αετοχώρι 
Τέλη Ιουνίου 

1916 

180 οικογένειες 

Βουλγαροφών 

Χριστιανών 

Καταλήφθηκε 

από τους 

Βουλγάρους 

Οι κάτοικοι εκτοπίστη-

καν από τους Βουλγά-

ρους πρώτα στα χωριά 

του Καβαδάρ (Σερβία) 

και μετά στο Αλέξινατς 

Νότια Ιούνιος 1916 
950 οικογένειες 

Βλαχοφώνων 

Καταλήφθηκε 

από τους 

Τον Αύγουστο 

90 οικογένειες 

 
104. ΑΚΚ/Εν. 1/Φ. 3.3, ό.π.. ΙΑΜ/ΓΔΜ/Φ.95, «Αναφορά του υποδιοικητή Αλμωπίας Ν.Φερσαμή 

προς τον Νομάρχη Πέλλης για την κατάσταση των καταστραφέντων χωριών της Υποδιοικήσεως Αλμω-

πίας, αρ.πρωτ.366, Εν Σουμπώσκω τη 21η Νοεμβρίου 1918». 

 



 

 

Μουσουλμάνων Βουλγάρους μετατοπίστηκαν 

από τους Βουλγάρους 

στο Καβαδάρ (Σερβία)/ 

οι υπόλοιποι στο Λου-

λέ Μπουργάς (Α. Θρά-

κη) 

Περίκλεια 1 Αυγούστου 1916 

62 οικογένειες 

Βλαχοφώνων 

Χριστιανών 

(Ελληνοφρόνων) 

Βρέθηκε  

μεταξύ 

δύο πυρών 

Εκτοπίστηκαν από τις  

γαλλοσερβικές δυνάμεις 

στα Γιαννιτσά/ εργάτες 

στα συμμαχικά έργα 

Λαγκαδιά 2 Αυγούστου 1916 

113 οικογένειες  

Βλαχοφώνων 

(μισοί 

Ελληνόφρονες  

και μισοί 

Ρουμανίζοντες) 

Βρέθηκε  

μεταξύ 

δύο πυρών 

Εκτοπίστηκαν από τις  

γαλλοσερβικές δυνάμεις 

στις περιφέρειες 

Γιαννιτσών, Έδεσσας,  

Βέροιας/εργάτες  

στα συμμαχικά έργα 

Αρχάγγελος Αύγουστος 1916 

250 οικογένειες  

Βλαχοφώνων  

(η πλειοψηφία  

Ελληνόφρονες) 

Βρέθηκε  

μεταξύ 

δύο πυρών 

90 οικογένειες  

κατέφυγαν στα Λιβάδια. 

Οι υπόλοιποι  

εκτοπίστηκαν  

από τις γαλλοσερβικές  

δυνάμεις στις  

περιφέρειες Γιαννιτσών,  

Θεσσαλονίκης, Βέροιας,  

Αλμωπίας/ εργάτες  

στα συμμαχικά έργα 

 

 


