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Ο πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, ή ο επονομαζόμενος Μεγάλος Πόλεμος, 
συντάραξε ριζικά την κοινωνικοπολιτική και πνευματική πραγματικότητα της 
Ευρώπης. Η λήξη του σηματοδοτεί τον τερματισμό όλων των αυτοκρατοριών και 
αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο στην διαμόρφωση των δημοκρατιών στην «γηραιά» 
ήπειρο. Προήγαγε την αδελφοποίηση και την σύμπνοια μεταξύ των Μεγάλων 
Δυνάμεων, δημιουργώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ισχυρά στρατόπεδα που αποτέλεσαν 
τροχοπέδη στην επέλαση των Κεντρικών Δυνάμεων τόσο στον Α΄ όσο και στον Β΄ 
Π.Π. 

Από το δεύτερο μισό του 19ου αι. η Ευρώπη ήρθε αντιμέτωπη με τις συνέπειες 
πολλών πολέμων και μέσα στα  πλαίσια της ανάπτυξης διαφορετικών, ιδεολογικών 
κινημάτων (ιμπεριαλισμός, φασισμός, φιλελευθερισμός, μιλιταρισμός, εθνικισμός) 
μεταλλασσόταν από τη μία άκρη του πολιτικού φάσματος στις κρυφές επιθυμίες και 
τις φιλοδοξίες των συνασπισμών των  Δυνάμεων. Οι βλέψεις της Γερμανίας για 
επεκτατική πολιτική αλλά και των υπόλοιπων χωρών για ανακατανομή του 
παγκόσμιου πλούτου της γης ωρίμασαν τις πολεμικές συνθήκες. Έτσι, σε μια Ευρώπη 
που τα συμφέροντα και οι υλικές επιθυμίες των χωρών άρχισαν να γίνονται βάρος 
στις πλάτες των μικρών κρατών, αναπτύχθηκε σταδιακά ένας εθνικισμός, που έπαιξε 
σημαντικό ρόλο στο ξέσπασμα του πολέμου. Παράλληλα, ο υπερτονισμός των 
πολεμικών αξιών οδήγησε τις χώρες που προσπαθούσαν να επιβληθούν αλλά και να 
προβάλλουν τη δύναμη και τη μαχητικότητά τους στην αντίληψη ότι ο μόνος τρόπος 
για την επίλυση των διακρατικών προβλημάτων είναι ο πόλεμος.  

 Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, δεν αιφνιδίασε κανέναν καθώς όλοι οι 
διπλωμάτες ανέμεναν αυτή την πολιτική έξαρση. Αφορμή του τελικά στάθηκε η 
δολοφονία του διαδόχου του αυστροουγγρικού θρόνου, αρχιδούκα Φραγκίσκου-
Φερδινάνδου, στο Σαράγιεβο της Γιουγκοσλαβίας (28/6/ 1914). Από την πρώτη 
εβδομάδα του Μεγάλου Πολέμου οι αντιμαχόμενοι  συνασπισμοί που 
σχηματίστηκαν, έφεραν από τη μια πλευρά τη Γερμανία και Αυστροουγγαρία και από 
την άλλη τις Γαλλία, Ρωσία και Αγγλία. 

Όσον αφορά στην ελληνική επικράτεια  οι κοινωνικοπολιτικές  διαφορές των 
προηγούμενων χρόνων που την ταλαιπωρούσαν δεν επέτρεπαν την οργάνωση του 
κράτους και τη συμμετοχή του σε έναν ακόμα πόλεμο. Το Βασίλειο της Ελλάδος 
ήταν απροετοίμαστο και εξαντλημένο οικονομικά και στρατιωτικά από τον 
αποτυχημένο ελληνοτουρκικό πόλεμο και τους Βαλκανικούς Πολέμους, οι όποιοι 
εδραίωσαν την κυριαρχία της στην χερσόνησο του Αίμου. Ωστόσο, παρ’ όλη την 
πολιτική αναταραχή που επικρατούσε, οι προσωρινές κυβερνήσεις του Βενιζέλου 
κατάφεραν να οργανώσουν σε ικανοποιητικό βαθμό την Ελλάδα, προετοιμάζοντας 
την για τα ερχόμενα ευρωπαϊκά και παγκόσμια γεγονότα. 

Οι ραγδαίες και πυρετώδεις διεθνείς εξελίξεις βρήκαν προετοιμασμένο το 
Βενιζέλο, ο οποίος, αν και ήταν ο πρωθυπουργός ενός ουδέτερου κράτους, είχε 
πληθώρα σχεδίων για την συνεργασία της Ελλάδας με την Αντάντ. Οραματιζόμενος 
ένα ελληνικό πολίτευμα παρόμοιο με αυτό της Μ. Βρετανίας και μελετώντας τα 
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οφέλη που θα κέρδιζε η Ελλάδα με την είσοδό της στο πολεμικό μέτωπο στο πλευρό 
των Συμμαχικών Δυνάμεων δεν δίστασε να ταχθεί υπέρ τους. Παρά τις αντιλήψεις 
του Κωνσταντίνου και των εταίρων του, που υποστήριζαν ακράδαντα το αήττητο των 
γερμανικών μονάδων, τις εγχώριες διενέξεις, που οδήγησαν ακόμα και σε Εθνικό 
Διχασμό και την απαξιωτική στάση των Συμμάχων, που θεωρούσαν την Ελλάδα ως 
ένα ακόμη πρόβλημα, στην ανάπτυξη σχεδίων του πολέμου, ο «πρῶτος ανήρ» δεν 
πτοήθηκε. Με την αδιαφιλονίκητα ενεργό του δράση, όχι μόνο διέψευσε την διεθνή 
καχυποψία αλλά και κατόρθωσε στο τέλος του Μεγάλου Πολέμου να αποτελέσει 
έναν αξιόπιστο σύμμαχο που συνέβαλε καταλυτικά στην απώθηση των Κεντρικών 
Δυνάμεων από την νότιο χερσόνησο του Αίμου και την κατάκτηση της νίκης. 

Η ουδετερότητα της Ελλάδας αρχικά και ο κλυδωνισμός της ανάμεσα στα 
διπλωματικά τραπέζια του πολέμου «βοήθησαν» στη διατάραξη των Κεντρικών 
Δυνάμεων, καθώς η πιθανή ύπαρξη ενός ανταντικού εχθρού θα άλλαζε τις ισορροπίες 
στα Βαλκάνια. Η Αγγλία βλέποντας πως ο πόλεμος φθοράς, που διεξαγόταν στο 
δυτικό μέτωπο, ήταν στατικός και εξαντλητικός, αποφάσισε να χειριστεί διαφορετικά 
την κατάσταση. Με επικεφαλής τον Winston Churchill, η αποικιοκρατική 
αυτοκρατορία σε συνεργασία με την Γαλλία σχεδίασε την εκστρατεία της 
Καλλίπολης που αποσκοπούσε στην καταστροφή της Μεγάλης Πύλης και στην 
βοήθεια των Ρώσων και των Σέρβων, φιλοδοξώντας «δάφνες» για την πλευρά της. 
Ωστόσο, η εκστρατεία απέτυχε. 

Το έτος 1915 η αίτηση του Βενιζέλου να μπει η χώρα  στον πόλεμο στο 
πλευρό των Συμμάχων, απορρίφτηκε. Οι Άγγλοι, καταλαβαίνοντας αργότερα ότι μια 
πιθανή βοήθεια των Ελλήνων θα ήταν χρήσιμη, προσπάθησαν να προσεγγίσουν ξανά 
το κράτος, χωρίς να υπάρξει ουσιαστικό αποτέλεσμα. Η αδιαλλαξία του βασιλιά 
εμπόδιζε την όποια συνεργασία με την Αντάντ, και ο βασιλικός στόλος μην 
μπορώντας να περιμένει άλλο ξεκίνησε την εκστρατεία του εκμεταλλευόμενος την 
ουδετερότητα της Ελλάδας. Εισήλθε στα εγχώρια ύδατα χρησιμοποιώντας ως 
ορμητήριο τo ελληνικό νησί της Λήμνου, που η στρατηγική του θέση βοηθούσε στην 
άμεση κινητοποίηση του στόλου προς την Κωνσταντινούπολη. Το γεγονός αυτό 
έφερε σε δύσκολη διπλωματική θέση την Ελλάδα, κλιμακώνοντας την ένταση στα 
Βαλκάνια. 

Ο Οκτώβριος του 1915 σημαδεύτηκε με την απόβαση των  Συμμάχων στο 
λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ύστερα από μυστική συνεννόηση με το Βενιζέλο, με 
δικαιολογία την επικείμενη βοήθεια τους προς τη Σερβία. Ο απώτερος σκοπός τους 
όμως ήταν η δημιουργία πίεσης προς το ελληνικό κράτος, ώστε να αναγκαστεί να 
εισέλθει στη συμμαχία τους.  

Η ένταξη της Βουλγαρίας στο πλευρό της Τριπλής συμμαχίας και η μετέπειτα 
εισβολή της στην αβοήθητη Σερβία συγκλόνισε το πολιτικό παρασκήνιο στην Αθήνα 
και οδήγησε στην απαίτηση του πρωθυπουργού να υπογραφεί - από τον Κωνσταντίνο 
- η στρατιωτική επιστράτευση. Η μυστική δήλωση όμως του Κωνσταντίνου, 
σύμφωνα με το τηλεγράφημα Πασάρωφ, που πληροφορούσε το Βούλγαρο πρεσβευτή 
ότι δε θα χυθεί ελληνικό αίμα για να σωθεί η Σερβία, ξεσήκωσε κύμα 
αντιπαραθέσεων που οδήγησε τελικά στον Εθνικό Διχασμό. 
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 Η κυβέρνηση Θεσσαλονίκης τον Σεπτέμβριο του 1916 άρχισε να ενισχύει τον 
παρευρισκόμενο συμμαχικό στρατό, μετά την παραβίαση των ελληνικών συνόρων 
από τις Κεντρικές Δυνάμεις. Η στρατιωτική ανάγκη των Συμμάχων να προφυλάξουν 
τα νώτα τους, στάθηκε αφορμή να καταστραφεί η γέφυρα του Στρυμόνα και η 
σιδηροδρομική γραμμή του Σιδηροκάστρου κόβοντας τα σχέδια των Κεντρικών 
Δυνάμεων.  Η κατάληψη  από τους Αγγλογάλλους του οχυρού Μεγάλο 
Καραμπουρνού (16/1/1916) συνέβαλε στην προστασία των Συμμάχων και των 
στόλων τους αφού μπορούσαν να επιβλέπουν την αιγιαλίτιδα περιοχή από τη 
Χαλκιδική έως το Θερμαϊκό και να προφυλάσσουν στρατεύματα και πλοία από νέες 
απόπειρες των γερμανικών υποβρυχίων. Η είσοδος του κόλπου περιφραγμένη με 
συρματοπλέγματα περιφρούρησαν στόλο και μεταγωγικά από την ξηρά. 
 
 

                
 
 Έτσι, συντελέστηκε και το μεγάλο πλήγμα στο γερμανικό ΖΕΠΕΛΙΝ LZ.85 
που είχε προκαλέσει ανεπανόρθωτες συμφορές στις μονάδες των Συμμάχων και 
πανικό στους κατοίκους (18/1/1916). 
 
 

  .  
 
 

Παράλληλα με τα παραπάνω και με πρωτοβουλία του Ελ. Βενιζέλου το 
κράτος της Θεσσαλονίκης υποστήριζε φανερά τις συμμαχικές δυνάμεις, μετέχοντας 
σε μάχες με τον στρατό της Εθνικής Αμύνης. Οι στρατιώτες, ήταν κυρίως εθελοντές 
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που προέρχονταν από την Κρήτη, τα νησιά και τα οθωμανικά εδάφη. Στις επιδρομές 
που πραγματοποιήθηκαν (Άνοιξη 1917) ενάντια στις βουλγαρικές δυνάμεις χάθηκε το 
μεγαλύτερο μέρος των ελληνικών δυνάμεων. Οι δυσκολίες αυτές δεν λύγισαν τον 
πρωθυπουργό, ο οποίος τελικά κατάφερε να συγκεντρώσει ένα στράτευμα εθελοντών 
που αριθμούσε 55.000 στρατιώτες.  

Τα εχθρικά φυλάκια Μπορμπαντέ, λόφος Σεμέν Ντε Φερ ήταν οι πρώτες 
ελληνικές επιτυχίες. Η κατάληψη του Ντρομανταίρ συνέβαλε στην κατάληψη του 
λόφου Ραβινέ (1/14 Μαΐου 1917), εκείνη την ισχυρότατη εχθρική τοποθεσία με το 
γερμανικό παρατηρητήριο που κατέγραφε όλες τις κινήσεις των Συμμάχων. Έτσι, οι 
απρόβλεπτες επιθέσεις με δυναμικές στρατηγικές, έφεραν καλύτερη οργάνωση και 
μεγαλειώδεις νίκες στους Συμμάχους.   

Παράλληλα, με τις πολεμικές επιχειρήσεις στην ξηρά, στην Αθήνα 
επικρατούσε ακόμη οξύτατη ταραχή η οποία εντάθηκε  με την αποβίβαση του 
Γαλλικού στόλου και το βομβαρδισμό της πόλης. Έτσι, οι πιεστικοί σκοποί 
αποκλεισμού και ελέγχου του Βασιλείου των Αθηνών, πραγματοποιήθηκαν. Στη 
διάρκεια της επίθεσης πολλά πλοία του Ελληνικού στόλου, πέρασαν στα χέρια των 
γαλλικών στρατευμάτων. Τα πλοία του ελληνικού ναυτικού που κατελήφθησαν 
χρησιμοποιήθηκαν αργότερα από το Συμμαχικό στόλο και αποτέλεσαν χρήσιμα όπλα 
στην αντιμετώπιση των πλοίων U του γερμανικού ναυτικού. 

Ο Βενιζέλος προσπαθώντας να τηρήσει τη συμφωνία που πραγματοποίησε με 
τη Γαλλία και την Αγγλία, δηλαδή να συγκεντρώσει στο Μακεδονικό μέτωπο μέχρι 
την 1η Ιανουαρίου 1918  έξι νέες μεραρχίες, προχώρησε στη μεταφορά ανδρών από 
μεραρχία σε μεραρχία οργανώνοντας την κάθε περιοχή ξεχωριστά, με τον καλύτερο 
έλεγχο της περιφέρειας. Ωστόσο, μέσα σε συνθήκες γενικής άρνησης του πολέμου 
και έχοντας να αντιμετωπίσει τις πολλαπλές λιποταξίες δεν κατάφερε να υλοποιήσει 
όσα θα έπρεπε αφού όσα στρατεύματα μάζεψε δεν έφτασαν ποτέ στο μέτωπο του 
πολέμου.  

Η ολοκληρωτική βοήθεια προς την Αντάντ επήλθε με την επίσημη ένταξη της 
Ελλάδας στον πόλεμο (Ιούνιος 1917) παρέχοντας έδαφος, θάλασσα, αέρα, 
στρατεύματα, αντιπερισπασμό, αποθήκευση πολεμικού υλικού και ηθική υποστήριξη 
στη Συμμαχία. Η Κυβέρνηση Βενιζέλου, η οποία πλέον ήλεγχε πλήρως το πρώην 
Βασίλειο της Αθήνας, μετά την απομάκρυνση του βασιλέα Κωνσταντίνου (15 
Ιουνίου 1917), εξασφάλισε δύο δάνεια από τη Γαλλία που ανέρχονταν στο ύψος των 
800.000.000 φράγκων. Με την οικονομική αυτή συμβολή συνέλεξε ακόμα 200.000 
άντρες, οι οποίοι οδηγήθηκαν στην ενίσχυση του  Μακεδονικού μετώπου προς  
ανοιχτή υποστήριξη των Συμμάχων. 
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Προς το τέλος του πολέμου οι Συμμαχικές Δυνάμεις προσπαθούσαν ακόμα, 
να αποσπάσουν τόσο την Τουρκία όσο και τη Βουλγαρία από τις Κεντρικές 
Δυνάμεις. Ωστόσο, μετά τις συνθήκες που επικράτησαν από την νίκη της Αντάντ στη 
μάχη του Σκρά (16/29 Μαΐου – 17/30 Μαΐου 1918), η Βουλγαρία και η Τουρκία δεν 
είχαν πλέον περιθώριο οπισθοχώρησης. Κατά την επιχείρηση αυτή -η οποία 
θεωρείται η σημαντικότερη νίκη των Ελλήνων εναντίον των βουλγαρικών δυνάμεων- 
ο ελληνικός στρατός κατόρθωσε να καταλάβει τις οχυρές θέσεις των Βουλγάρων, 
πλήττοντας σε μεγάλο βαθμό τις δυνάμεις τους. Το ελληνικό πεζικό υπό τις οδηγίες 
του Εμμανουήλ Ζυμβρακάκη, με γενναιότητα, παρά τα ισχυρά εχθρικά πυρά 
εξύψωσε το φρόνημα των πολεμιστών. Η νίκη αυτή εξέπληξε τις Μεγάλες Δυνάμεις, 
οι οποίες ένα χρόνο νωρίτερα είχαν προσπαθήσει ανεπιτυχώς και με μεγάλες 
απώλειες (κυρίως στο γαλλικό στράτευμα) να καταλάβουν την τοποθεσία αυτή. Η 
εμπιστοσύνη των Συμμάχων προς τους Έλληνες αυξήθηκε ενώ έγινε φανερή η πτώση 
του ηθικού-στρατιωτικού επιπέδου της Βουλγαρίας. Προωθήθηκε πλέον ισχυρά η 
άποψη που εκφράστηκε στο παρελθόν από το Βενιζέλο και τους ξένους στρατηγούς, 
πως η δράση στο Μακεδονικό μέτωπο, θα συνέδραμε στην έκβαση του πολέμου, 
αθώς οι Κεντρικές Δυνάμεις εξασθενούσαν από τις συνεχόμενες μάχες.  
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Ακόμη κι έπειτα από την ταπεινωτική ήττα στη Δοϊράνη (18-19 Σεπτεμβρίου 
1918), όπου τα βουλγαρικά στρατεύματα απώθησαν ολοκληρωτικά τους Συμμάχους, 
το δυναμικό και η τόλμη των Ελλήνων αναγνωρίστηκε ιδιαίτερα από τους ξένους 
αρχιστράτηγους. Οι επακόλουθες οργανωμένες, κοινές  Συμμαχικές επιθέσεις, οι 
βομβαρδισμοί των βουλγαρικών θέσεων από τους Βρετανούς με τη βοήθεια των 
ελληνικών ταγμάτων, οι αποφασιστικές επιχειρήσεις του Συνταγματάρχη  Γαργαλίδη 
στο ύψωμα του Γκόλο Μπίλο και στην περιοχή Πρεσλάπ, εξυπηρέτησαν ζωτικά τον 
Συμμαχικό Αγώνα, αναγκάζοντας τους Βουλγάρους να συνθηκολογήσουν(17/30 
Σεπτεμβρίου 1918). 

Η Γερμανία έχοντας χάσει τους συμμάχους της υποχρεώθηκε στις 29/11/1918 
να αναγνωρίσει την νίκη των Συμμάχων. Με τη συνθήκη των Βερσαλλιών (28 
Ιουνίου 1919)  παραχώρησε μεγάλο μέρος των εδαφών της, πληρώνοντας βαριές 
πολεμικές αποζημιώσεις, ενώ αναγκάστηκε να παραιτηθεί από οποιαδήποτε αξίωση 
που είχε για τις αποικίες της και να προχωρήσει σε μείωση των στρατευμάτων της.  

Η Ελλάδα αν και ήταν ένα μικρό και ανοργάνωτο κράτος -παίγνιο στα χέρια 
των δυνατών- κατάφερε παρά τις βασιλικές ενέργειες να εκφράσει την 
δημοκρατικότητά του και να υψώσει το ανάστημά του δίχως να υπερβεί τα ιδανικά 
του. Η συμβολή της στον Μεγάλο Πόλεμο επίσημα αριθμούσε τους 300.000 
ενόπλους, που παρά το μικρό μέγεθός τους κατάφεραν να πλήξουν τον εχθρό. Η 
συμπόρευση της Ελλάδας με τους Συμμάχους πραγματοποίησε ολοκληρωτικά το 
σχέδιο σχετικά με το Βαλκανικό μέτωπο, που σε συνδυασμό με το δυτικό και το 
ανατολικό, συντάραξε τις Κεντρικές Αυτοκρατορίες, θέτοντάς τις σε ασφυκτικό 
κλοιό. Ο Γάλλος αρχιστράτηγος Φρανσαί  ντ’ Εσπεραί σημειώνει για τους Έλληνες 
μετά τη μάχη του Σκρά: «Ιδιαιτέρως διά τόν ελληνικόν στρατόν τονίζω τόν ζήλον, τήν 
ανδρείαν καί τήν παροιμιώδην ορμήν.»  
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Αξίζει επιπλέον να αναφερθεί και η συμβολή της Ελληνικής Ναυτικής 
Αεροπορίας, που με την καθοδήγηση και τις επιτυχείς τολμηρές ενέργειες των Αρ. 
Μωραϊτίνη και Μελετόπουλου απέδωσαν καρπούς για τους συμμάχους στο πεδίο της 
μάχης. Με ανελέητους βομβαρδισμούς, αεροπορικές επιδρομές, συχνές καταδιώξεις, 
τολμηρούς αιφνιδιασμούς έξοχες αναγνωρίσεις, φωτογραφήσεις μεγάλης και υψηλής 
ανάλυσης απέσπασαν το θαυμασμό των Συμμάχων καθιστώντας τους παράδειγμα 
προς μίμηση, τιμώντας τους για τις διακεκριμένες υπηρεσίες τους. 

Η συμμετοχή της Ελλάδας στο Μεγάλο Πόλεμο και τη συμβολή της στη νίκη 
των Συμμάχων, με τη δημιουργία του ισχυρού Μακεδονικού μετώπου, αποδεικνύει τη 
διορατικότητά του Ελ. Βενιζέλου για τη νίκη των Συμμάχων. Η ορθότητα της 
γεωπολιτικής επιλογής του σπουδαίου Έλληνα πολιτικού υπέρ της θαλάσσιας 
κυριαρχίας με κέντρο την Αγγλία και κατά των ηπειρωτικών δυνάμεων στο 
εσωτερικό της Ευρώπης, απέδειξε και αξιοποίησε το διαχρονικό χαρακτήρα του 
Ελληνισμού ως θαλάσσιας και οικουμενικής δύναμης. Έτσι επιβεβαιώθηκε ο 
Θεμιστοκλής, ο οποίος εδραίωσε τη δύναμη της Αθήνας πάνω στο δόγμα «Μέγα τὸ 
τῆς θαλάσσης κράτος». 
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