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Η ΕΚΡΗΞΗ ΤΟΥ Α’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
Πριν προλάβει να σιγήσει η ιαχή των δύο Βαλκανικών πολέμων στην Ευρώπη
(1912-1913), αντίπαλα συμφέροντα οχι μόνο οικονομικά αλλά και βασιζόμενα
στην επεκτατική πολιτική και τις εθνικιστικές βλέψεις των ισχυρότερων
Ευρωπαικών Δυνάμεων οδήγησαν σε μια νέα πολεμική αναμέτρηση. Μπορεί
η Ευρώπη γεωγραφικά να φαινόταν ενωμένη, στην πραγματικότητα όμως
αισθήματα ανταγωνισμού και επικυριαρχίας είχαν διαμορφώσει δύο αντίπαλα
στρατόπεδα. Από τη μια οι Κεντρικές Δυνάμεις (Γερμανία, Αυστροουγγαρία,
Ιταλία) και από την άλλη η Entente (Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Ρωσία).
Αφορμή, και όχι ουσιαστική αιτία, αποτέλεσε η δολοφονία του διαδόχου του
θρόνου της Αυστροουγγαρίας Φραγκίσκου Φερδινάνδου και της συζύγου του
Σοφίας στο Σαράγεβο της Βοσνίας από έναν νεαρό σερβοβόσνιο εθνικιστή.
Οι Αυστριακοί απέδωσαν την ευθύνη εξ’ ολοκλήρου στην Σερβική κυβέρνηση
κηρύσσοντάς της τον πόλεμο στις 28 Ιουλίου 1914.
Το γεγονός οτι η έναρξη αυτής της σύγκρουσης έλαβε χώρα στα Βαλκάνια
(Σεράγεβο) οδήγησε αρκετούς σε υποβάθμιση της σημασίας της, καθώς την
εξέλαβαν ως μια απλή συνέχιση των Βαλκανικών Πολέμων (ή ίσως και Γ’
Βαλκανικό), ενώ τελικά εξελίχτηκε στην πιο μεγάλη και αιματηρή σύρραξη που
έχει αποτυπωθεί στην Ιστορία μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, γνωστή ως Α’
Παγκόσμιος Πόλεμος (1914-1918).

ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΧΑΣΜΟΣ
Το τέλος των Βαλκανικών πολέμων βρίσκει την Ελλάδα με την πλευρά των
νικητών να έχει διπλασιάσει σε μόλις 10 μήνες τόσο τον πληθυσμό όσο και τα
εδάφη της. Το γενικό κλίμα ευφορίας αυτής της εποχής διέκοψε η έκρηξη του
Α’ Παγκοσμίου Πολέμου που βρήκε στα ηνία της Ελλάδας τον Βενιζέλο, ήδη
πρωθυπουργό της χώρας από το 1909, και τον Κωνσταντίνο Α’ που
διαδέχθηκε τον θρόνο τον Μάρτιο του 1913. Ο «ισχυρός» του παλατιού, με
στρατιωτικές σπουδές στην Γερμανία και σύζυγο την αδερφή του Κάιζερ,
Σοφία, αδυνατώντας να εκφράσει ανοιχτά την επιθυμία του να συμμαχήσει με
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τις Κεντρικές Δυνάμεις, τασσόταν υπέρ της ουδετερότητας της χώρας, ενώ
στην ουσία επιδίωκε μια «ευμενή» ουδετερότητα υπέρ της Γερμανίας. Από
την άλλη ο πρωθυπουργός Βενιζέλος, διορατικός και οξυδερκής πολιτικός,
θεωρούσε πως μια σύμπραξη με την Γερμανία θα ήταν ολέθρια μιας και αυτή
συμμαχούσε και με τους δύο γειτονικούς εχθρούς της χώρας μας, την Τουρκία
και την Βουλγαρία, συγκαλύπτοντας μάλιστα τις θηριωδίες των Οθωμανών σε
βάρος των Ελλήνων. Εκτιμούσε πως θα διατηρούσε τα κεκτημένα των
Βαλκανικών πολέμων (Νέες Χώρες) μόνο αν έβγαινε στον πόλεμο ως
σύμμαχος στο πλευρό των Δυνάμεων της Entente που θα υπερίσχυαν των
Κεντρικών Δυνάμεων. Επιπροσθέτως, λόγω της γεωγραφικής θέσης που
κατείχε η Ελλάδα, αφού βρέχεται από θάλασσα στα τρία από τα τέσσερα
σημεία του ορίζοντα, θα ήταν ολέθριο να μην συνδεθεί η μοίρα της με την
Μεγάλη Βρετανία και τον πανίσχυρο στόλο της που μεσουρανούσε εκείνη την
εποχή στην Μεσόγειο.(1)

Ελευθέριος Βενιζέλος
συνομιλώντας με τον
βασιλιά Κωνσταντίνο.

Μια τέτοια προοπτική δεν θα μπορούσε να αγνοηθεί από μια πολιτική
προσωπικότητα όπως αυτή του Βενιζέλου, ο οποίος επίσης είχε πλήρη
επίγνωση της δυσκολίας του αγώνα που έπρεπε να καταβάλλει προκειμένου
να πείσει τον ισχυρογνώμονα βασιλιά να αλλάξει πορεία πλεύσης. Σε έναν

(1) : Εμείς οι Έλληνες, Α’ τόμος, ΣΚΑΙ ΒΙΒΙΛΙΟ σελ. 126
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περίπατο του ο Βενιζέλος είπε χαρακτηριστικά στον Ρέπουλη, στενό
συνεργάτη του: «Τι νομίζεις; Ποιόν θα πείσωμεν ενωρίτερα οτι πρέπει να
συμμαχήσωμεν με την Αντάντ; Τον Κωνσταντίνον ή την ίδια την Αντάντ;».(2) Οι
διαφορετικές απόψεις ως προς την εξωτερική πολιτική που θα ακολουθούσε η
Ελλάδα οδήγησε στην πόλωση και τον «Εθνικό Διχασμό» της χώρας. Το
κλίμα της εποχής απέδωσε πολύ εύγλωττα ο πρεσβευτής της Βουλγαρίας
στην Ελλάδα Πασσάρωφ τηλεγραφώντας στον πρωθυπουργό της χώρας του:
«Υπάρχουν εδώ δύο κυβερνήσεις: ο Βασιλεύς και ο Βενιζέλος. Η Αντάντ
διαπραγματεύεται με τον Βενιζέλον. Οι αντιπρόσωποι των κεντρικών
Δυνάμεων διαπραγματεύονται με τον Βασιλέα. (3)

ΤΑ ΚΟΡΑΚΙΑ ΤΟΥ ΔΙΧΑΣΜΟΥ
Ελλάς, Πατρίς μεγάλη,
ποιος ειμπορεί να ψάλη
το τωρινό σου χάλι;
Πολλά τα ξαφνικά σου,
κρώζουν για σε κοράκια,
και τρων τα σωθικά σου
λογής λογής σαράκια.
[…]
Φυλών επιδρομάς
βλέπεις στα χώματα σου,
και ξένοιαστη κρεμάς
στον τοίχο τάρματά σου.
Δεν φέγγει φως κανένα
την σκοτεινή βραδειά σου,
και ξανασκορπισμένα,
σπαράζουν τα παιδιά σου.
[...]

Μήτε λύπη, μήτε πόνος
για σκλαβιά, καημούς και
πόνους
μήτε μία προσευχή.
Πάει πάει ο Βαρώνος
κι άφησε πολλούς Βαρώνους
σε μεγάλη ταραχή.
[...]
Πού τα πρώτα σου στεφάνια;
πού κι η τόση περηφάνεια;
Όλα πέσανε στον βούρκο.
Τώρα δόξα σου τραννή
νάσαι δούλα ταπεινή
στην Αρκούδα και τον Τούρκο
[...]
Μέσα σε τόσους σάλους
και τόσα βάσανά σου
Εχθρούς δεν έχεις άλλους
Παρά τους Έλληνάς σου

(2) : Η ΕΛΛΑΣ ΤΟΥ 1910-1920, Γεώργιου Βεντήρη, τόμος Α’, κεφ. 8, παρ.1
(3) : Τα φοβερά ντοκουμέντα, Α. ΚΟΤΖΙΑΣ, σελ.155
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Ποίημα του
Γεώργιου Σουρή.
Δημοσιεύτηκε στο
Ρωμηό στις 3
Σεπτεμβρίου 1916.
Περιγράφει το
ζοφερό κλίμα που
προκάλεσε ο
Διχασμός.
Η αναφερόμενη
Αρκούδα είναι η
Βουλγαρία και,
Βαρώνος ο
βασιλιάς
Κωνσταντίνος

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟΝ Α’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ
Η εχθρότητα που οδήγησε στον διχασμό μοίρασε την Ελλάδα σε δύο κράτη.
Ο διχασμός αυτός δεν αποτυπώθηκε μόνο πολιτικά αλλά και γεωγραφικά: ο
Κωνσταντίνος πήρε την «Παλαιά Ελλάδα» με πρωτεύουσα την Αθήνα και ο
Βενιζέλος τις «Νέες Χώρες» με πρωτεύουσα την Θεσσαλονίκη, όπου τον
Οκτώβριο του 1916 σχημάτισε Προσωρινή Κυβέρνηση, καλώντας σε
συναγερμό «το Έθνος, εν απουσία του Κράτους».(4)
Ο Βενιζέλος στη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε να οργανώνει στρατό και αφοσιώθηκε
στη διοίκησή του. Την ίδια εποχή, στην Αθήνα, ο Κωνσταντίνος δεν παρέλειπε
να θέτει εμπόδια και να παρακωλύει με δόλια μέσα τις προσπάθειες του
Βενιζέλου, ενδυναμώνοντας τα θεμέλια του αντιβενιζελισμού. Απο την άλλη οι
δυνάμεις της Εntente, ειδικά μετά την πανωλεθρία στα Δαρδανέλλια αλλά και
την σκανδαλώδη εχθρική ενέργεια παράδοσης απο την βασιλική κυβέρνηση
της Αθήνας των ελληνικών οχυρών του Ρούπελ, κατανόησε την επιτακτική
ανάγκη εμπλοκής μιας ενωμένης Ελλάδας στον Μεγάλο Πόλεμο. Ετσι,
προχώρησαν σε αποκλεισμό και βομβαρδισμό της Αθήνας, εξωθώντας τον
βασιλιά Κωνσταντίνο σε παραίτηση υπερ του υιού του Αλέξανδρου.
Απρόσκοπτα πλέον ο Βενιζέλος, ως πρωθυπουργός της ενωμένης Ελλάδας,
ανακαλεί τους Έλληνες διπλωματικούς αντιπροσώπους και στις 15 Ιουνίου
1917

κηρύσσει

επίσημα

τον

πόλεμο

στις

Κεντρικές

Δυνάμεις

ως

αναγνωρισμένος σύμμαχος στο πλευρό της Entente. Στην ουσία όμως η
συμμετοχή της Ελλάδας στον πόλεμο είχε αρχίσει πολύ νωρίτερα, το
Σεπτέμβριο του 1916 με ισχνές δυνάμεις από τον στρατό της Εθνικής Άμυνας
στο Μακεδονικό Μέτωπο. Παρόλα τα πενιχρά μέσα, ο στρατός της Εθνικής
Αμύνης

πέτυχε

αξιοσημείωτη

ελληνική

νίκη

τον

Μάιο

του

καταλαμβάνοντας τον λόφο Ραβινέ, ανατολικά της περιοχής του Σκρα.(5)

(4) : Ελλάδα 20ος αιώνας, ‘Α τόμος, Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ σελ.109
(5) : Ιστορία Ελληνικού Εθνους, τόμος ΙΕ, σελ 62, 63
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1917

Γελοιογραφία του Ζάχου από την εφημερίδα
ΜΑΥΡΟΣ ΓΑΤΟΣ. Διακωμωδεί την είσοδο της
Ελλάδας στον Ά Παγκόσμιο Πόλεμο.

Έχοντας
χοντας πλήρη επίγνωση της δύσκολης θέσης στην οποία βρισκόταν η
Ελλάδα εκείνη τη χρονική συγκυρία, ο Βενιζέλος αποφάσισε να αναλάβει
ενεργό δράση ξεκινώντας το φθινόπωρο του 1917 μία περιοδεία στις
πρωτεύουσες των συμμαχικών κρατών. Σκοπός του ήταν αφενός να
εξοικονομήσει τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους για την στελέχωση
του στρατού και αφετέρου να πείσει τους Συμμάχους που δεν απέδιδαν την
πρέπουσα σημασία στο Μακεδονικό μέτωπο για την αναγκαι
αναγκαιότητα
ότητα ενίσχυσης
αυτού, έχοντας την ακλόνητη πεποίθηση οτι θα έπαιζε καθοριστικό ρόλο στην
τελική έκβαση του πολέμου. Παράλληλα επιδίωκε την εξασφάλιση εγγυήσεων
από την πλευρά των Μεγάλων Δυνάμεων σχετικά με την διατήρηση των
ελληνικών εδαφικών διεκδικήσε
διεκδικήσεων
ων μετά το τέλος του Μεγάλου Πολέμου. Η
υποδοχή του Βενιζέλου στις ευρωπα
ευρωπαϊκές
κές πρωτεύουσες ήταν εντυπωσιακή και
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ένθερμη. Χαρακτηριστική υπήρξε η δήλωση του Τσόρτσιλ αναφερόμενος στον
χαρισματικό ηγέτη: «Αν υπάρχει ένας άνθρωπος σε ολόκληρη την Ευρώπη,
στις μεγάλες, μικρές, εχθρικές, συμμαχικές ή ουδέτερες χώρες, ο οποίος
ανήλθε στο ύψος των περιστάσεων, λαμβανομένων υπ’ όψιν των πόρων, των
ευκαιριών και των δυσχερειών που συνάντησε, αυτός είναι ο Βενιζέλος».(6)
Τελικά, χάρη στην επιμονή και τα επιχειρήματά του έπειτα από σκληρές
διαπραγματεύσεις κατάφερε να λάβει πιστώσεις 750 εκατομμυρίων δραχμών
και ένα προσωρινό δάνειο 50 εκατομμυρίων δραχμών. Όσο για το
Μακεδονικό μέτωπο, παρά την πληθώρα αντίθετων γνωμών στην Συμμαχική
Διάσκεψη τελικά επικράτησε η άποψη Βενιζέλου και επείσθη ο νεοεκλεγείς
τότε πρωθυπουργός της Γαλλίας Γεώργιος Κλεμανσώ όχι απλά να διατηρηθεί
το Μακεδονικό μέτωπο, αλλά και να ενισχυθεί. Η Ελλάδα ανέλαβε την
υποχρέωση να στείλει στρατιωτική δύναμη 300.000 ανδρών παρά το
γενικότερο κλίμα δυσπιστίας μεταξύ των Συμμάχων σχετικά με την ικανότητα
οργάνωσης ενός τέτοιου εγχειρήματος.
Ωστόσο ο Βενιζέλος με το πρακτικό πνεύμα που τον χαρακτήριζε, γνώριζε
πως μια γενική επιστράτευση δεν θα ήταν εφικτή εξαρχής, φοβούμενος
βιαιότητες και λιποταξίες στους κόλπους του στρατού. Ετσι προχώρησε με
αργά και σταθερά βήματα στην οργάνωσή της (Ιανουάριος-Μάιος 1918) σε
διαδοχικές φάσεις με διατάγματα που κλιμακώθηκαν ανά περιοχές, αρχικά
φιλοβενιζελικές, καλώντας στα όπλα διάφορες ηλικίες. Τελικά η στρατηγική
του αυτή ευοδώθηκε με την συγκέντρωση 200.000 επιστρατευμένων και
60.000 εθελοντών. Ως οργανωμένος και αναγνωρισμένος πλέον στρατός
αποτελούμενος από 10 μεραρχίες συμπαρατάχθηκε στο πλάι των Συμμάχων
το φθινόπωρο του 1918 και συνιστούσε τα 90 από τα 280 τάγματα της
πρώτης γραμμής έναντι 260 βουλγαρικών ταγμάτων. Η διατήρηση της
συνοχής του ελληνικού στρατού ήταν αποτέλεσμα του προσωπικού αγώνα
που είχε καταβάλει ο Βενιζέλος και του απόλυτου ελέγχου στην οργάνωση και
την διοίκησή του.

(6) : Ελευθέριος Βενιζέλος: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ, Ο ΗΓΕΤΗΣ, τόμος ΄Β, Ν. Ε. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, σελ.641
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Βενιζέλος και
Κουντουριώτης
επιθεωρούν το
άγημα της
Μεραρχίας
Αρχιπελάγους

Στα πλαίσια μίας σειράς επιθετικών επιχειρήσεων των συμμάχων στο
μακεδονικό μέτωπο την άνοιξη του 1918, ο Γάλλος αρχιστράτηγος Γκιγιομά
αποφάσισε να διαπιστώσει στο πεδίο της μάχης πλέον την ετοιμότητα και
αξιοπιστία του ελληνικού στρατού. Έτσι ανέθεσε μία από τις πιο σημαντικές
αναμετρήσεις, αυτή του Σκρα ντι Λέγκεν, στις ελληνικές δυνάμεις. Επρόκειτο
για ύψωμα δυτικά του Αξιού σε υψόμετρο 1.096 μέτρα, φυσικά απόρθητο,
λόγω της απότομης και βραχώδους φυσιολογίας του. Ήταν ένα πολύ καλά
οχυρωμένο

παρατηρητήριο,

ένας

λαβύρινθος

από

χαρακώματα

με

συρματοπλέγματα και πολυβόλα κρυμμένα μέσα στους βράχους που
φυλούσαν άγρυπνα επτά συντάγματα βουλγαρικού πεζικού.(7) (8)

Ο Βενιζέλος γνώριζε ότι μία νίκη στο Σκρα ντι Λέγκεν θα δικαίωνε την επιμονή
του ως προς την επιλογή του μακεδονικού μετώπου και θα εδραίωνε την
χώρα, αλλά και το αξιοπόλεμο του ελληνικού στρατού σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Χαρακτηριστικά απευθυνόμενος στους αξιωματικούς του είπε: «Το Σκρα
θεωρείται απόρθητον. Ακριβώς δια τον λόγον αυτόν επιβάλλεται να
κυριευθεί.»(9)

(7) : Σύγχρονη Παγκόσμια Ιστορία, τόμος 2, σελ 254
(8) : Τα φοβερά ντοκουμέντα, Α. ΚΟΤΖΙΑΣ, σελ.174
(9) : Ελευθέριος Βενιζέλος: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ, Ο ΗΓΕΤΗΣ, τόμος ΄Β, Ν. Ε. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, σελ.645
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Τέτοια δε ήταν η ικανότητα του να μεταδίδει το πάθος για το όραμά του, ώστε
τον ενθουσιασμό του αυτόν μετέφερε και στο ανθρώπινο δυναμικό του
εμψυχώνοντάς το ουσιαστικά. Όπως αναφέρει ο γάλλος ανταποκριτής της
εφημερίδας L’ Illustration από μια εξωτερική οπτική γωνία: «Στις 4.55 της 17ης
Μαιου το πρωι....είδαμε τους Ελληνες στρατιώτες να πηδούν από τα
χαρακώματά τους. Ολοι οι άνδρες έκαναν τον σταυρό τους και εξορμούσαν
φωνάζοντας ‘’Αέρα’’....Παρά τον ισχυρό φραγμό του εχθρικού πυροβολικού οι
Έλληνες πηδούν, διασχίζουν τον φραγμό πυρός και σιδήρου του εχθρού και
μετά δέκα μόλις λεπτά υψώνεται στον ουρανό η πρώτη λευκή φωτοβολίδα της
νίκης».(10)

Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην προετοιμασία της επίθεσης εναντίον του
Σκρα. Το Ελληνικό Σώμα Στρατού της Εθνικής Άμυνας με επικεφαλής τον
Εμμανουήλ Ζυμβρακάκη καταλαμβάνει την τοποθεσία Σκρα σε μέτωπο 12
χιλιομέτρων. Η Μεραρχία Αρχιπελάγους αναλαμβάνει την κύρια επίθεση σε
συνδυασμό με δευτερεύουσες επιθέσεις από τις Μεραρχίες Κρήτης και
(10) : Ελευθέριος Βενιζέλος: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ, Ο ΗΓΕΤΗΣ, τόμος ΄Β, Ν. Ε. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ,
σελ.645
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Σερρών και την 122η γαλλική Μεραρχία. Αντιπερισπασμοί θα υπήρχαν και
από το βρετανικό και σερβικό στρατό. Ύστερα από 13 ώρες συνεχούς
κανονιοβολισμού από τους συμμάχους, το πρωί της 17ης Μαΐου 1918 το
ελληνικό πεζικό ρίχτηκε με ορμή στην μάχη. Ο ελληνικός στρατός προτίμησε
να πολεμήσει με τον δικό του παραδοσιακό, «παθιασμένο» τρόπο, που
απέδωσε καρπούς σε συνδυασμό με το ευρωπαϊκό μοντέλο πολεμικής
τακτικής. Χρειάστηκε λιγότερο από 2 ώρες για την κατάληψη όλων των
αντικειμενικών στόχων, ενώ ως το βράδυ είχε πέσει ολοκληρωτικά το ύψωμα
του Σκρα.

Οι αιχμάλωτοι (κυρίως βούλγαροι και λίγοι γερμανοί) ανέρχονταν περίπου σε
2.300, ενώ μεγάλη ήταν και η ποσότητα πολεμικού υλικού που κατέλαβαν οι
Σύμμαχοι. Ο κυριότερος παράγοντας της νίκης συνίστατο στην γενναιότητα,
το υψηλό ηθικό και την ορμή την οποία επέδειξαν τα ελληνικά στρατεύματα
στο πεδίο της μάχης, παραβλέποντας τις βαριές απώλειες και τις αντίξοες
καιρικές συνθήκες. Ο αρχιστράτηγος Φρ. Ντ’ Εσπερέ που διαδέχτηκε τον
Γκιγιομά στην Διοίκηση της Συμμαχικής Στρατιάς Ανατολίας δήλωσε
«...Ιδιαιτέρως δια τον Ελληνικόν Στρατόν τονίζω τον ζήλον, την ανδρείαν και
την

παροιμιώδη

ορμήν,

τα

οποία
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επέδειξε

κατά

τον

υπ’αυτού

διαδραματισθέντα ένδοξον ρόλον εις την όχθην του Αξιού».(11) Και ο Αγγλος
διοικητής των βρετανικών δυνάμεων στα Βαλκάνια Μίλν τηλεγραφώντας προς
τον Έλληνα αρχιστράτηγο Δαγκλή αναφέρει «άνευ της βοηθείας των
ελληνικών στρατευμάτων θα ήταν αδύνατον να επιτευχθεί η νίκη».(12)
Ήταν πλέον αναμφισβήτητο οτι η υπεροχή στο Σκρα, που αποτελούσε την
πρώτη σημαντική νίκη των Συμμάχων στο Ευρωπαϊκό προσκήνιο, ανέδειξε
τον Βενιζέλο από ηγέτη μιας μικρής χώρας σε πρωταγωνιστή ενός Μεγάλου
Πολέμου. Είχε άλλωστε δικαιωθεί σε όλες του τις προβλέψεις σχετικά με την
επιλογή του Μακεδονικού Μετώπου ως αφετηρία του τέλους των αντιπάλων.
Η Entente κουβαλούσε στην πλάτη της έναν ιδιαίτερα δύσκολο χρόνο στο
Δυτικό μέτωπο όπου η μία αποτυχία διαδεχόταν την άλλη. Η νίκη του Σκρα
στο Ανατολικό μέτωπο λειτούργησε ως καταλύτης στην αναπτέρωση του
ηθικού των συμμαχικών στρατευμάτων πετυχαίνοντας ταυτόχρονα βαθύτατο
πλήγμα στο ηθικό του βουλγαρικού στρατού που σηματοδότησε την
αντίστροφη μέτρηση για τις Κεντρικές Δυνάμεις.
Ο Βενιζέλος διαθέτοντας πλέον έναν στρατό 300.000 ανδρών δοκιμασμένων
στην μάχη του Σκρα επέμενε ότι έπρεπε σύντομα να πραγματοποιηθεί μια
τελική επίθεση στο βαλκανικό μέτωπο. Ωστόσο η Συμμαχική διοίκηση στο
Παρίσι δίσταζε να προχωρήσει σε ένα τέτοιο εγχείρημα. Οι πιέσεις του
Γκιγιομά στη γαλλική διοίκηση και του Λόιντ Τζόρτζ στην βρετανική είχαν σαν
αποτέλεσμα να δοθεί στις 28 Αυγούστου η έγκριση των συμμάχων για την
επίθεση.(13) Στις 15 Σεπτεμβρίου 1918 μετά από μακριά περίοδο αδράνειας ο
Συμμαχικός στρατός εξαπέλυσε επίθεση σε μια ακτίνα 350 χιλιομέτρων κατά
μήκος του βαλκανικού μετώπου με 550.000 στρατιώτες έναντι 450.000 που
παρέταξαν οι αντίπαλοι. Με την συμμετοχή δέκα μεραρχιών, ο ελληνικός
στρατός αποτελούσε το 1/3 των συμμαχικών δυνάμεων. Μετά από σκληρές
δοκιμασίες τριών ημερών στην περιοχή της Δοϊράνης που προστάτευε τις
αμυντικές

θέσεις

της

Βουλγαρίας,

οι

Έλληνες

στρατιώτες

με

(11) : Σύγχρονη Παγκόσμια Ιστορία, τόμος 2, σελ. 255-256
(12) : Σύγχρονη Παγκόσμια Ιστορία, τόμος 2, σελ. 256
(13) : Ελευθέριος Βενιζέλος: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ, Ο ΗΓΕΤΗΣ, τόμος ΄Β, Ν. Ε. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, σελ
648
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την

με την σύμπραξη των Βρετανών πέτυχαν την εκδίωξη των εχθρών που
οπισθοχώρησαν. Μετά από δύο εβδομάδες η Βουλγαρία προχώρησε σε
συνθηκολόγηση, γεγονός που ώθησε και τους Γερμανούς να τερματίσουν τις
εχθροπραξίες.
Η νίκη στο μακεδονικό μέτωπο άνοιξε τον δρόμο για την υπογραφή της
συνθήκης ανακωχής στο Μούδρο της Λήμνου στις 31 Οκτωβρίου 1918 που
σήμανε και επίσημα την λήξη του Ά Παγκοσμίου Πολέμου.
Η σπουδαιότητα της νίκης στο βαλκανικό μέτωπο που αποτελεί και την
απόλυτη δικαίωση του Ελευθέριου Βενιζέλου, παρόλο που σκόπιμα
υποτιμήθηκε από τους συμμάχους της Entente, επαληθεύεται περίτρανα από
την ομολογία του στρατηγού Λούντεντορφ (αρχηγού του γερμανικού γενικού
επιτελείου) που παραδέχθηκε στα απομνημονεύματά του ότι η κατάρρευση
του βαλκανικού μετώπου θα συμπαρέσυρε τη Γερμανία υποχρεώνοντάς την
να ζητήσει ανακωχή. Τα ίδια υποστήριζε στο ημερολόγιό του τον Οκτώβριο
του 1918 και ο γερμανός αρχιστράτηγος Χίντενμπουργκ.(14)

(14) : Ελευθέριος Βενιζέλος: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ, Ο ΗΓΕΤΗΣ, τόμος ΄Β, Ν. Ε.
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, σελ. 654
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ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Ο ΟΡΑΜΑΤΙΣΤΗΣ, Ο
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΣ (15)
O βρετανός πρέσβης στην Αθήνα Sir
Percy Loraine,, στενός συνεργάτης του
μεγάλου Έλληνα Ηγέτη περιγράφει με
τον πιο εύστοχο τρόπο την σύνθεση της
προσωπικότητάς του: «Ο Βενιζέλος είναι
ουσιαστικά

ένας

Ελληνας,

υπεράνθρωπος,
Έλληνας,

αλλά

γιατί

έχει

όχι

ένας
τα

ένας
υπερ
υπερ-

ελληνικά

προτερήματα στον υπερθετι
υπερθετικό βαθμό και
τα ελληνικά ψεγάδια στο ελάχιστο δυνατό
[...] ο Βενιζέλος είναι προικισμένος με το
χάρισμα της αντικειμενικότητας [...] γιατί
στις μεγαλύτερες στιγμές του ο Βενιζέλος
θα πει την άβολη αλήθεια χωρίς να
κρύψει τις συνέπειες, και θα είναι εξίσου
τίμιος απέναντι στον αντίπαλο του όσο
είναι απέναντι στον εαυτό του»(16)
Πολυδιάστατη

σκέψη,

καθηλωτικός

πολιτικός λόγος, προσωπικότητα που
μαγνητίζει ακόμα και τους εχθρούς: αξίες
που

συνιστούν

ένα

φαινόμενο

διαχρονικό, τον Ελευθέριο Βενιζέλο.
Βενιζέλο...

(15), (16) : Κώστας Αλ. Καραμανλής, Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και οι εξωτερικές μας
σχέσεις, σελ 20
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