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

κοί μιλούν για το Μακεδονικό Μέτωπο», που διοργανώθηκε από το Ίδρυμα Μελετών 

Χερσονήσου του Αίμου, Θεσσαλονίκη, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2015. 

  



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Από το ξέσπασμα του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου οι επιτελάρχες και οι διπλωμάτες 

των αντίπαλων στρατοπέδων εκπονούσαν σχέδια, ώστε να επιτύχουν την πολυπόθητη 

νίκη. Το 1915 η προσοχή στράφηκε και πάλι στη Σερβία και την ευρύτερη Βαλκανική 

Χερσόνησο. Σύντομα οι διάφοροι σχεδιασμοί και μηχανορραφίες των εμπολέμων θα 

περιελάμβαναν και την ουδέτερη έως τότε Ελλάδα. 

Το πρωινό της 5ης Οκτωβρίου του 1915 πλοία της Ανταντ (Entente) άρχισαν να 

αποβιβάζουν στρατό στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ήταν οι πρώτες μονάδες της 10ης 

Βρετανικής και της 156ης Γαλλικής μεραρχίας. Επρόκειτο για την εμπροσθοφυλακή 

μιας μεικτής Γαλλο-Βρετανικής δύναμης 150.000 ανδρών, που θα προωθούνταν στην 

Σερβική Μακεδονία προκειμένου να συνδράμουν την εμπόλεμη σύμμαχό τους.1 

Η ιδέα αποβίβασης δυνάμεων στη Θεσσαλονίκη δεν ήταν πρωτόγνωρη για τους 

επιτελάρχες της Ανταντ. Το Δεκέμβριο του 1914 ο στρατηγός Φρανσέ Ντ’ Εσπεραί 

(Franchet d’ Esperey) προώθησε στον Γάλλο πρόεδρο, Ραϊμόν Πουανκαρέ (Raymond 

Poincarė) ένα σχέδιο αποστολής περίπου 150.000 ανδρών, οι οποίοι μέσω Θεσσαλο-

νίκης θα μετέβαιναν στη Σερβία και από εκεί θα προωθούνταν με στόχο την κατάλη-

ψη της Βουδαπέστης, μέχρι την άνοιξη του 1915. Έτσι οι συμμαχικές δυνάμεις της 

Αντάντ θα βρισκόνταν στην «πίσω αυλόπορτα» των αντίπαλων Κεντρικών Αυτοκρα-

τοριών, αντί να αναλώνονται άσκοπα σε συγκρούσεις στο Δυτικό Μέτωπο. Παράλ-

ληλα στις αρχές του 1915 κατατέθηκαν δύο υπομνήματα στο Βρετανικό Υπουργικό 

Συμβούλιο με εναλλακτικές προτάσεις για λύση στο αδιέξοδο που είχε επέλθει στο 

Δυτικό Μέτωπο. Πρόκειται για τα υπομνήματα του Συνταγματάρχη Χάνκευ (Maurice 

Hankey) και του τότε υπουργού Οικονομικών, Λόιντ Τζωρτζ (David Lloyd George). 

 
1. Alan Palmer, Το Μακεδονικό μέτωπο και ο ελληνικός Διχασμός, (Αθήναι: Συμπληρωματικαί Εκ-

δόσεις Διευθύνσεως Εκδόσεων Αρχηγείου Στρατού, 1977), 17. 
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Τα δύο σχέδια πρότειναν την αποστολή δυνάμεων στην Βαλκανική Χερσόνησο, οι 

οποίες σε συνεργασία με τον σερβικό στρατό θα επιτίθονταν εναντίον της Αυστρο-

Ουγγαρίας. Στα σχέδια αυτά η Θεσσαλονίκη αναφερόταν ως πιθανό σημείο αποβίβα-

σης των δυνάμεων.2 

Επρόκειτο για την λεγόμενη περιφερειακή στρατηγική. Το σκεπτικό ήταν να χτυ-

πηθεί ο αντίπαλος σε ευάλωτα σημεία εκτός του Δυτικού Μετώπου (ακόμη κι αν αυ-

τό σήμαινε την δημιουργία νέων θεάτρων σύγκρουσης), με σκοπό την αποδυνάμωση 

του, πριν την τελική επικράτηση.3 

Όμως, τον Ιανουάριο του 1915 οι Ρώσοι ζήτησαν βοήθεια εναντίον της Οθωμανι-

κής Αυτοκρατορίας, καθώς η τελευταία είχε εξαπολύσει νέα επίθεση κατά της τσαρι-

κής αυτοκρατορίας. Οι Γάλλοι αδυνατούσαν να αποσπάσουν δυνάμεις από το Δυτικό 

Μέτωπο και στο κάλεσμα ανταποκρίθηκαν οι Βρετανοί. Επηρεασμένοι από τις προο-

πτικές της περιφερειακής στρατηγικής αποφάσισαν να στείλουν ένα εκστρατευτικό 

σώμα στα Στενά των Δαρδανελίων. Η φαινομενική αδυναμία του «Μεγάλου Ασθε-

νούς», η οικεία για τους Βρετανούς μορφή της «αποικιακής εκστρατείας» που θα είχε 

η επιχείρηση και η εγγύτητα με τα ρωσικά λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας καθιστού-

σαν το εγχείρημα ελκυστικότερο συγκριτικά με την απόβαση δυνάμεων στη Θεσσα-

λονίκη και την αποστολή βοήθειας στη Σερβία.4 

Οι επιχειρήσεις στα Δαρδανέλια ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο του 1915, γρήγορα 

όμως οι προσδοκίες των Βρετανών για μια εύκολη και νικηφόρα επιχείρηση διαψεύ-

στηκαν. Τότε η Ανταντ στράφηκε στην ουδέτερη Βουλγαρία, η γεωγραφική θέση της 

οποίας –δίπλα στην Ανατολική Θράκη και στην ενδοχώρα της Κωνσταντινούπολης– 

την καθιστούσε στρατηγικά πολύτιμη σύμμαχο.5  

Για μήνες οι Σύμμαχοι προσπαθούσαν να δελεάσουν τους Βούλγαρους να ταχθούν 

στο πλευρό τους. Το εγχείρημα όμως δεν ήταν εύκολο. Η Βουλγαρία είχε ηττηθεί 

στον Β΄ Βαλκανικό πόλεμου του 1913 και τα εδάφη που εποφθαλμιούσε τα κατείχαν 

η Σερβία και η Ελλάδα. Η πρώτη ήταν σύμμαχος της Αντάντ και η δεύτερη διαπραγ-

ματευόταν την ένταξή της στο Συμμαχικό στρατόπεδο. Κατά συνέπεια ήταν πολύ δύ-

σκολο να αποσπαστούν τα συγκεκριμένα εδάφη και να δοθούν στη Σόφια. Τα πράγ-

ματα ήταν ευκολότερα για τις Κεντρικές Δυνάμεις. Τα Βελιγράδι ήταν ήδη σε εμπό-

λεμη κατάσταση με αυτές, ενώ η ουδετερότητα της Ελλάδας μπορούσε να εξαγορα-

στεί με άλλους τρόπους. Το καλοκαίρι του 1915 η Σόφια είχε διαλέξει στρατόπεδο 

και στις 6 Σεπτεμβρίου υπογράφθηκε μυστικό Σύμφωνο φιλίας και συμμαχίας με τις 

Κεντρικές Αυτοκρατορίες.6 

 
2. Ibid., 36–40. 

3. Marc Ferro, Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος 1914–1918, (Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 1997), 

140–141. 

4. Ibid., 141–142. 

5. Douglas Dakin, Η Ενοποίηση της Ελλάδας 1770–1923, (Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τρα-

πέζης, 2009), 307. 

6. David Stevenson, The First World War and international Politics, (New York: Oxford University 

Press, 1988), 59–61. Mira Radojevic–Ljubodrag Dimic, Serbia in the Great War 1914–1918, (Belgrade, 

Beograd Srpska književna zadruga, 2014), 162–163, 180. 
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Το σχέδιο του Γερμανικού Επιτελείου ήταν να καταληφθεί η Σερβία με σκοπό να 

αποκατασταθεί η άμεση σιδηροδρομική επικοινωνία Βερολίνου–Κωνσταντινούπολης 

και να ανοίξει ο δρόμος προς την Ανατολή. Η επιτυχία του σχεδίου θα σήμαινε την 

ανεμπόδιστη μεταφορά αγαθών και ανδρών μεταξύ των δύο συμμάχων ισχυροποιώ-

ντας τόσο την Οθωμανική Αυτοκρατορία, όσο και την γερμανική παρουσία στην Α-

νατολή. Για να ξεπεράσει το εμπόδιο των Σέρβων ο Γερμανός επιτελάρχης, Φάλ-

κενχαϋν (Erich von Falkenhayn, 1861-1922), σχεδίασε μια τριπλή επίθεση αυστρο-

ουγγρικών και γερμανικών δυνάμεων στα Βόρεια της Σερβίας, την οποία ύστερα από 

δύο εβδομάδες θα ενίσχυε μια βουλγαρική επίθεση στα Νότια. Στις 23 Σεπτεμβρίου η 

Σόφια κήρυξε γενική επιστράτευση και οι εκτιμήσεις της Ανταντ για μια επικείμενη 

επίθεση στη Σερβία επιβεβαιώθηκαν.7  

Παρά ταύτα η Βρετανική κυβέρνηση, βασιζόμενη σε λάθος εκτιμήσεις των συμ-

βούλων της συνέχισε την προσπάθεια προσεταιρισμού της Βουλγαρίας. Για τον λόγο 

αυτόν απέρριψε την πρόταση των Σέρβων για μια αιφνιδιαστική επίθεση στην Βουλ-

γαρία, πριν η Σόφια προλάβει να κινητοποιήσει τον στρατό της. Αντίθετα, το Λονδίνο 

συνέχισε τις φίλο-βουλγαρικές δηλώσεις, αποξενώνοντας και την ελληνική κοινή 

γνώμη από την συστράτευση με την Αντάντ. Όταν πια έγινε αντιληπτή η σοβαρότητα 

της κατάστασης οι Σύμμαχοι άρχισαν να αναζητούν λύση.8 

Η απάντηση ήρθε τελικά από την Αθήνα την ίδια ημέρα με την εξαγγελία της 

βουλγαρικής επιστράτευσης. Η Ελλάδα είχε υπογράψει στρατιωτική συμμαχία με το 

Βελιγράδι αλλά το καλοκαίρι του 1914 είχε επιλέξει να μείνει (ευμενώς) ουδέτερη, 

μη θέλοντας να συγκρουστεί με μια ευρωπαϊκή δύναμη.9 Η γενίκευση της σύγκρου-

σης οδήγησε τον πολιτικό κόσμο της χώρας σε αντιπαράθεση. Από την μια πλευρά ο 

πρωθυπουργός της χώρας, Ελευθέριος Βενιζέλος υποστήριζε ότι η συστράτευση με 

την Αντάντ και την Βρετανία ειδικότερα θα ήταν επωφελής για την χώρα μεταπολε-

μικά, επειδή υπήρχε ταύτιση απόψεων και έτσι η Αθήνα θα είχε την υποστήριξη του 

Λονδίνου στην εκπλήρωση των εθνικών της πόθων («Μεγάλη Ιδέα»).10 Από την άλλη 

πλευρά ο βασιλιάς Κωνσταντίνος, γαμπρός του Γερμανού αυτοκράτορα θεωρούσε ότι 

οι Κεντρικές δυνάμεις θα επικρατούσαν. Όμως, η ισχυρή ναυτική παρουσία της Βρε-

τανίας στην Μεσόγειο και η συμμαχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με τις Κε-

ντρικές Αυτοκρατορίες από τον Οκτώβριο του 1914 απαγόρευαν τη συστράτευση της 

Ελλάδας με τη Γερμανία. Επομένως η ουδετερότητα ήταν η μοναδική λύση, που εξα-

σφάλιζε την εδαφική ακεραιότητα και ίσως την προσάρτηση ορισμένων εδαφών με-

ταπολεμικά.11 

Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1915 η διάσταση απόψεων μεταξύ των δύο ηγετικών 

προσωπικοτήτων είχε οδηγήσει τον Βενιζέλο στην παραίτηση (Μάρτιος 1915)12 και 

 
7. Palmer, Το Μακεδονικό Μέτωπο, 53. Mira Radojevic–Ljubodrag Dimic, ό.π., 187–189. 

8. Dakin, Η Ενοποίηση της Ελάδας, 313. 

9. Λουκιανός Χασιώτης, Ελληνοσερβικές σχέσεις, 1913–1918, Συμμαχικές προτεραιότητες και πολιτι-

κές Αντιπαλότητες, (Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2004), 83–87, 112–126. 

10. Σπυρίδων Σφέτας, Εισαγωγή στην Βαλκανική Ιστορία, Από την Οθωμανική κατάκτηση των Βαλ-

κανίων Μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο (1354–1918), (Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2009), 1:524. 

11. Ibid., 524. 

12. Dakin, ό.π., 309–310. 
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στην επανεκλογή του στον πρωθυπουργικό θώκο (Ιούνιος 1915) ενώ τον Κωνσταντί-

νο στην διενέργεια μυστικών διαπραγματεύσεων με το Βερολίνο, εξασφαλίζοντας 

στα τέλη του καλοκαιριού εδαφικές παραχωρήσεις με αντάλλαγμα την ουδετερότητα 

της Ελλάδας στην επικείμενη βουλγαρική επίθεση εναντίον της Σερβίας.13 Μέσα σε 

αυτό το κλίμα, ο πρωθυπουργός και ο βασιλιάς της χώρας αποφάσισαν από κοινού 

στις 23 Σεπτεμβρίου 1915 να απαντήσουν στην βουλγαρική επιστράτευση με τον ίδιο 

τρόπο Επιπλέον ο Βενιζέλος θεωρώντας, ότι η Αθήνα έπρεπε να ανταπεξέλθει στις 

συμμαχικές της υποχρεώσεις απέναντι στη Σερβία πρότεινε στον βασιλιά ένα σχέδιο. 

Βάσει της συνθήκης συμμαχίας σε περίπτωση επίθεσης το Βελιγράδι έπρεπε να συν-

δράμει την Αθήνα με 150.000 στρατό στον τομέα της Γευγελής–Δοϊράνης. Την δεδο-

μένη περίοδο αντικειμενικές συνθήκες εμπόδισαν τη Σερβία να τηρήσει τις δεσμεύ-

σεις της. Αντ’ αυτού ο Βενιζέλος, πρότεινε να αποστείλει η Ανταντ ένα ισοδύναμο 

εκστρατευτικό σώμα, που θα εγγυούνταν την ασφάλεια των ελληνικών συνόρων, ώ-

στε ο Ελληνικός στρατός να σπεύσει προς βοήθεια της Σερβίας. Ο Κωνσταντίνος δι-

στακτικά συμφώνησε και ο Βενιζέλος κάλεσε τους πρεσβευτές των δυνάμεων της 

Αντάντ για να τους καταθέσει την πρόταση του.14 

Η νέα γαλλική κυβέρνηση Μπριάν (Aristide Briand) έβλεπε ευνοϊκά την εμπλοκή 

στη Βαλκανική και δέχτηκε αμέσως την πρόταση. Οι λόγοι ήταν κυρίως πολιτικοί. 

Με τον τρόπο αυτό η Γαλλία θα υποστήριζε εκ των πραγμάτων τον Βενιζέλο, θα ανά-

γκαζε την Ελλάδα να εξέλθει στον πόλεμο, θα πραγματοποιούσε το αίτημα των συμ-

μαχικών κυβερνήσεων να σταλεί βοήθεια στη Σερβία και θα αυξανόταν και πάλι το 

κύρος της Συμμαχίας στα Βαλκάνια μετά την αποτυχία στα Δαρδανέλια. Περισσότε-

ρο διστακτικοί φάνηκαν οι Βρετανοί, που, αν και συμφώνησαν, επιφυλασσόταν για 

το μέγεθος της δύναμης που μπορούσαν να στείλουν άμεσα.15 

Ξαφνικά όμως ο Κωνσταντίνος προέβαλε νέα εμπόδια. Υποστήριξε, ότι η Βουλ-

γαρία και η Ελλάδα ήταν ουδέτερες και η απόβαση στρατευμάτων, που θα στρέφο-

νταν εναντίον της Βουλγαρίας, πριν αυτή εγκαταλείψει την ουδετερότητα αποτελούσε 

απειλή για την ασφάλεια της Ελλάδας. Επιπλέον βάσει Συντάγματος η απόβαση ξέ-

νων στρατευμάτων χωρίς προηγούμενη έγκριση της Βουλής ήταν παράνομη. Ο Βενι-

ζέλος τότε υποσχέθηκε η Ελληνική κυβέρνηση να προβεί σε μια τυπική διαμαρτυρία 

για την παραβίαση της ουδετερότητας της, καθώς τα στρατεύματα για τη Θεσσαλονί-

κη είχαν ήδη αποπλεύσει από τα Στενά. Στην πραγματικότητα ο Βενιζέλος ήθελε να 

φέρει το βασιλιά προ τετελεσμένου, πριν εκείνος αλλάξει γνώμη και για αυτό συνεν-

νοήθηκε με τους Συμμάχους να επισπεύσουν την αποστολή και 24 ώρες πριν την άφι-

ξη τους να τον ενημερώσουν, ώστε να προβεί σε μια επίσημη διαμαρτυρία.16 

 
13. Vincent Seligman, Ο Θρίαμβος του Βενιζέλου, (Αθήνα: Ειρμός, 1990), 62–63, 67. Γιώργος Λεο-

νταρίτης, «Η Διεθνής θέση της Ελλάδας στις παραμονές του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου», στο Ιστορία του 

Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΕ, (Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 1973), 23–25. 

14. Palmer, ό.π., 54–57. Χασιώτης, ό.π., 111. Seligman, ό.π., 69–73. 

15. Palmer, ό.π., 83. George B. Leon, Greece and the Great Powers, 1914–1917, (Θεσσαλονίκη, 

1974), 257. Γιώργος Λεονταρίτης, ό.π., 29. 

16. Seligman, ό.π., 75. Hellenic Army General Staff/Army History Directorate, A Concise history of 

the participation of the Hellenic army in the First World War 1914–1918, (Athens: ΓΕΣ/ΔΙΣ, 1999), 41. 
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Παρόλα αυτά στις 30 Σεπτεμβρίου μια τριμελής συμμαχική επιτροπή (αποτελού-

μενη εξολοκλήρου από Γάλλους αξιωματικούς και διπλωμάτες) ενημέρωσε εντελώς 

απροσδόκητα τον διοικητή του Ελληνικού στρατού στη Θεσσαλονίκη, Κωνσταντίνο 

Μοσχόπουλο, ότι θα αποβιβαστούν σύντομα Συμμαχικές δυνάμεις που σε συνεννόη-

ση με τις ελληνικές αρχές θα φρόντιζαν για την άμυνα των λιμενικών εγκαταστάσε-

ων. Ο Μοσχόπουλος μη έχοντας ενημέρωση για κάτι τέτοιο ζήτησε χρόνο και κατό-

πιν συνεννόησης με τον Βενιζέλο δήλωσε αργά το βράδυ της ίδιας μέρας, ότι απαγο-

ρευόταν η απόβαση μέχρι νεοτέρας. Διατάχθηκε όμως να διατηρήσει αμυντική στάση 

σε περίπτωση όξυνσης των πνευμάτων και να αντιμετωπίσει τα στρατεύματα ως φί-

λια. Εν τέλει μετά από επικοινωνία των εμπλεκόμενων κυβερνήσεων ο στόλος διατά-

χθηκε να αναβάλει την απόβαση και δόθηκαν διαβεβαιώσεις για την καλή θέληση της 

Αντάντ απέναντι στην Ελλάδα.17  

Αυτή η απερισκεψία εξέθεσε τον Βενιζέλο, εκείνος όμως συνέχισε απτόητος. Το 

βράδυ της 4ης–5ης Οκτωβρίου ζήτησε και εξασφάλισε την έγκριση του σχεδίου του 

από την Βουλή, ακόμη κι αν η Ελλάδα έπρεπε να πολεμήσει εναντίον των Κεντρικών 

δυνάμεων. Όταν την ίδια μέρα πήγε για να εξασφαλίσει και την επίσημη έγκριση του 

Κωνσταντίνου, ο βασιλιάς αρνήθηκε και ο Βενιζέλος υπέβαλε την παραίτησή του. 

Λίγες ώρες νωρίτερα είχε ξεκινήσει η αποβίβαση των πρώτων Συμμαχικών στρατευ-

μάτων.18 

Παρόλο που Βρετανοί και Γάλλοι είχαν αποφασίσει να στείλουν στρατό στη Θεσ-

σαλονίκη δεν υπήρχε ούτε κοινό σχέδιο δράσης, ούτε συνεννόηση για τον συντονι-

σμό των ενεργειών τους. Έτσι, ενώ οι Γάλλοι ξεκίνησαν άμεσα την πορεία προς τα 

ελληνοσερβικά σύνορα, η 10η βρετανική μεραρχία έλαβε εντολή να μην απομακρυν-

θεί από την Θεσσαλονίκη, μέχρι να ξεκαθαρίσει η στάση της Ελλάδας απέναντι στη 

Σερβία. Σύντομα και οι Γάλλοι έλαβαν εντολή να μην προχωρήσουν, έως ότου φτά-

σουν ενισχύσεις. Την επόμενη μέρα, 6 Οκτωβρίου, ξεκίνησε η επίθεση των Κεντρι-

κών Δυνάμεων στον σερβικό βορρά και τρεις μέρες αργότερα το Βελιγράδι κατελήφ-

θη. Μια εβδομάδα μετά οι Βούλγαροι εισήλθαν σε σερβικό έδαφος.19 

Αντικειμενικός στόχος των γαλλικών στρατευμάτων ήταν να αποκτήσουν επαφή 

με τους Σέρβους στη Νις δια μέσου του ποταμού Αξιού και να προστατέψουν την 

σιδηροδρομική γραμμή μέχρι εκεί, ώστε να υπάρχει ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας. 

Όμως το δύσβατο ανάγλυφο, η απλή σιδηροδρομική γραμμή, που δεν επέτρεπε την 

γρήγορη μετακίνηση των συρμών, η χρήση ενός μέρους της για τις ανάγκες της ελλη-

νικής επιστράτευσης και η μικρή απόσταση από τα βουλγαρικά σύνορα καθιστούσαν 

το όλο εγχείρημα δύσκολο και χρονοβόρο. Επιπλέον δεν υπήρχε ακόμη η απαιτούμε-

νη στρατιωτική ισχύς.20 

Στις 12 Οκτωβρίου έφθασε στη Θεσσαλονίκη για να αναλάβει την διοίκηση των 

στρατευμάτων ο Γάλλος στρατηγός Σαράιγ (Maurice Sarrail), ένας ικανός αλλά αυ-

ταρχικός στρατιωτικός, με ισχυρές πολιτικές διασυνδέσεις. Δύο μέρες μετά την άφιξή 

 
17. Hellenic Army General Staff/Army History Directorate, ό.π., 41–43. 

18. Palmer, ό.π., 59–60. Χασιώτης, ό.π., 111–112. 

19. Palmer, ό.π., 63–64. Radojevic–Dimic, ό.π., 189–192. Λεονταρίτης, ό.π., 30. 

20. Palmer, ό.π., 63–66. George Ward Price, “The Story of the Salonika Army,” in Serbia in the 

Great War, Dusan T. Batakovic (edit.), (Belgrade, 2014), 420–422.  
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του κατέφθασαν και οι πρώτες γαλλικές ενισχύσεις από την Μασσαλία. Πρόθεση του 

Γάλλου στρατηγού ήταν να διασφαλίσει την σιδηροδρομική γραμμή που συνέδεε τη 

Σερβία με τη Θεσσαλονίκη και το λιμάνι της, ώστε οι Σέρβοι να μπορούν να ανεφο-

διαστούν από εκεί και παράλληλα να υπάρχει μια οδός διαφυγής σε περίπτωση υπο-

χώρησης. Σύντομα προωθήθηκαν σε σερβικό έδαφος τρία γαλλικά τάγματα με υπο-

στήριξη πυροβολικού. Η πρώτη σύγκρουση με βουλγαρικά στρατεύματα διεξήχθη 

στις 21 Οκτωβρίου κοντά στη Στρώμνιτσα, όπου με ευκολία οι Βούλγαροι απωθήθη-

καν. Τότε ο Σαράιγ διέταξε μια ταξιαρχία να μεταβεί στα Βελεσσά, το κέντρο του 

Σερβικού στρατού στην Μακεδονία.21 

Όμως η διέλευση του Βαρδάρη (Αξιού) αποδείχτηκε πολύ δύσκολη. Η μόνη μη 

σιδηροδρομική γέφυρα που υπήρχε, είχε καταστραφεί από τον Α’ Βαλκανικό πόλεμο. 

Οι υπόλοιπες γέφυρες ήταν εξ ολοκλήρου σιδηροδρομικές και το οδικό δίκτυο απο-

τελούνταν αποκλειστικά από μικρούς και κακής ποιότητας δρόμους. Μέχρι το μηχα-

νικό σώμα να καταφέρει να φτιάξει μια πλωτή γέφυρα, ώστε να περάσει ο κύριος ό-

γκος του Γαλλικού στρατού, τα Βελεσσά είχαν καταληφθεί από τους Βουλγάρους (28 

Οκτωβρίου 1915), παρά τις προσπάθειες των Σέρβων να τα ανακαταλάβουν.22  

Μετά την αποτυχία επικοινωνίας με τους Σέρβους οι Γάλλοι ουσιαστικά παρενο-

χλούσαν τα βουλγαρικά στρατεύματα, χωρίς όμως να καταφέρουν να αλλάξουν την 

αρνητική για την Σερβία εξέλιξη των γεγονότων. Μεταξύ 11 και 14 Νοεμβρίου σε μια 

απέλπιδα προσπάθεια επαφής με τον Σερβικό στρατό έλαβαν χώρα σκληρές μάχες με 

αποτέλεσμα οι Γάλλοι να αναγκαστούν σε μερική υποχώρηση και οι Βούλγαροι να 

μη μπορέσουν να συσφίξουν τον κλοιό γύρω από τα σερβικά στρατεύματα, που υπο-

χωρούσαν προς τα δυτικά. Ο αντικειμενικός στόχος των Βουλγάρων είχε επιτευχθεί, 

οι Σύμμαχοι δεν κατάφεραν να ενώσουν τις δυνάμεις τους και ο μόνος δρόμος για να 

υποχωρήσουν τα σερβικά στρατεύματα περνούσε μέσα από τα αφιλόξενα αλβανικά 

βουνά.23  

Όλο αυτό το διάστημα οι Βρετανοί παρέμεναν στη Θεσσαλονίκη αδρανείς. Με 

εξαίρεση την αποστολή ενός τμήματος μηχανικού στον Αξιό προς ενίσχυση των Γάλ-

λων, δεν είχαν αναλάβει κάποιο τομέα του μετώπου, έως τις 10 Νοεμβρίου, οπότε και 

η 10η μεραρχία μετέβη στην λίμνη Δοϊράνη. Συνολικά μέχρι το τέλος Νοεμβρίου πε-

ρίπου 45.000 άνδρες είχαν προωθηθεί σε σερβικό έδαφος και αρκετές χιλιάδες παρέ-

μεναν στη Θεσσαλονίκη. Όμως είχε γίνει πλέον σαφές ότι ήταν αδύνατον να προχω-

ρήσουν περισσότερο.24 

Στις 5 Νοεμβρίου η προσωρινή έδρα της σερβικής κυβέρνησης, η Νις, κατελήφθη 

από τον Βουλγαρικό στρατό και στις 23 Νοεμβρίου οι Σέρβοι αποφάσισαν να υποχω-

ρήσουν προς την Αδριατική. Τρεις μέρες νωρίτερα, στις 20 Νοεμβρίου, είχε ξεκινήσει 

η υποχώρηση προς Θεσσαλονίκη των πιο προωθημένων γαλλικών μονάδων. Στις 30 

Νοεμβρίου διετάχθη γενική υποχώρηση όλων των γαλλικών μονάδων και 7 Δεκεμ-

βρίου των βρετανικών. Μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου, παρά την πυκνή χιονόπτωση και 

 
21. Hellenic Army General Staff/Army History Directorate, ό.π., 46–49. 

22. Palmer, ό.π., 65–66. Hellenic Army General Staff/Army History Directorate, ό.π., 45. 

23. Price, ό.π., 423–428. 

24. Hellenic Army General Staff/Army History Directorate, ό.π., 49. 
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την καταδίωξη από 4 βουλγαρικές μεραρχίες όλα τα Συμμαχικά στρατεύματα είχαν 

επιστρέψει συντεταγμένα στη Θεσσαλονίκη με απώλειες περίπου 4.500 ανδρών. Για 

καλή τύχη του Σαράιγ οι Βούλγαροι (για λόγους που θα αναλυθούν παρακάτω) έλα-

βαν διαταγή από τους Γερμανούς να μην περάσουν σε ελληνικό έδαφος.25  

Η προσπάθεια ενίσχυσης των Σέρβων είχε αποτύχει. Ο παράγοντας χρόνος ήταν 

εκείνος που είχε διαδραματίσει τον σημαντικότερο ρόλο. Εξαρχής είχε γίνει σαφές ότι 

τα στρατεύματα που θα αποβιβαζόταν στη Θεσσαλονίκη θα προωθούνταν σε σερβικό 

έδαφος. Η προώθηση όμως αυτή καθυστέρησε περισσότερο από δέκα μέρες με απο-

τέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος, ειδικά αν ληφθεί υπόψη ο χρόνος που απαιτού-

νταν για να προσπελαστούν τα εμπόδια που υπήρχαν εξαιτίας του κακού οδικού και 

σιδηροδρομικού δικτύου της περιοχής. Ένας επιπλέον παράγοντας ήταν η αδράνεια 

των βρετανικών τμημάτων, με συνέπεια την ανάγκη αποστολής γαλλικών ενισχύσε-

ων, ώστε να ξεκινήσει η προώθηση δυνάμεων στη Σερβία. Όταν αργότερα ξεκίνησαν 

οι συγκρούσεις, οι Γάλλοι (παρά την μικρή βρετανική βοήθεια) έκαναν πραγματικά 

ό,τι μπορούσαν για να επιτύχουν τον σκοπό τους και ενήργησαν με μεθοδικότητα και 

τόλμη. Η πίεση όμως που δέχονταν οι Σέρβοι από τις συντριπτικά ισχυρότερες εχθρι-

κές δυνάμεις ανάγκασε τις δυνάμεις της Αντάντ σε υποχώρηση. 

 

 
Χάρτης 1: Η υποχώρηση των Βρετανικών και των Γαλλικών στρατευμάτων σε ελληνικό έδα-

φος κατά τον Νοέμβριο–Δεκέμβριο του 1915. [Από Hellenic Army General Staff/Army History 

Directorate, A Concise history of the participation of the Hellenic army in the First World War 1914–

1918, (Athens, 1999), 47]. 

 
25. Palmer, ό.π., 76-77. Price, ό.π., 428–429. 
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Στο μεταξύ, σε πολιτικό επίπεδο, η Γαλλία ευνοούσε την παραμονή και την ενί-

σχυση των στρατευμάτων στη Θεσσαλονίκη και πίεζε το Λονδίνο να εμπλακεί απο-

φασιστικότερα. Η βρετανική ηγεσία προβληματιζόταν και σε σύσκεψη στο Καλαί (29 

Οκτωβρίου) υπήρξε συμβιβασμός: οι Βρετανοί θα έμεναν στη Θεσσαλονίκη με στόχο 

την αποκατάσταση επαφής με τους Σέρβους. Εάν αυτό δεν συνέβαινε τότε θα αποχω-

ρούσαν για οπουδήποτε αλλού χρειάζονταν οι δυνάμεις τους.26  

Παράλληλα, τον Νοέμβριο ο Βρετανός υπουργός στρατιωτικών, Κίτσενερ (Her-

bert Kitchener) μετέβη στα Δαρδανέλια για να εξετάσει, κατά πόσο μπορούσαν να 

συνεχιστούν εκεί οι επιχειρήσεις. Την ίδια στιγμή που διαπίστωσε ότι αυτό δεν ήταν 

δυνατόν, έμαθε ότι οι Σέρβοι υποχωρούσαν προς την Αδριατική, οπότε δεν υπήρχε 

πλέον λόγος τα βρετανικά στρατεύματα να παραμένουν στη Θεσσαλονίκη. Σε νέα 

συνάντηση στο Καλαί στις αρχές Δεκεμβρίου, οι Βρετανοί, δήλωσαν, ότι οι δυνάμεις 

τους στη Θεσσαλονίκη θα αναχωρούσαν για Αίγυπτο. Όταν Παρίσι και Πετρούπολη 

εξέφρασαν την έντονη δυσαρέσκεια τους με τη βρετανική στάση, το Λονδίνο συνει-

δητοποίησε, ότι δεν ήταν σε θέση να διαταράξει τις σχέσεις με τους Συμμάχους. Απο-

τέλεσμα ήταν να εκκενωθούν τα Δαρδανέλια και να αποφασιστεί η μεταφορά όλων 

των Βρετανικών στρατευμάτων από τα Δαρδανέλια στη Θεσσαλονίκη, η οποία θα 

οχυρωνόταν.27  

Μπορεί ο συμβιβασμός αυτός να απέτρεψε μια σύγκρουση μεταξύ των Συμμάχων, 

δημιούργησε όμως τις προϋποθέσεις για μια σύγκρουση με τους Έλληνες. Από την 

αποβίβαση των πρώτων στρατευμάτων, οι Θεσσαλονικείς έβλεπαν με καχυποψία το 

όλο εγχείρημα. Πίστευαν, ότι ήταν η εμπροσθοφυλακή μιας δύναμης, που θα κατα-

λάμβανε την Καβάλα και θα την παρέδιδε στους Βουλγάρους, για να εξευμενιστούν 

και να μη μετάσχουν στον πόλεμο. Παρά την άδεια της νέας Ελληνικής κυβέρνησης 

του Αλέξανδρου Ζαΐμη να συνεχιστεί η αποβίβαση, οι προστριβές εξακολουθούσαν. 

Τα πράγματα έγιναν ακόμη χειρότερα, όταν έφθασε ο Σαράιγ. Ο Γάλλος στρατηγός 

απαίτησε να πάρει τον έλεγχο του λιμανιού, των σιδηροδρομικών και των οδικών 

αρτηριών της πόλης και όταν χαρακτηρίστηκε αυταρχικός από τους Έλληνες, ζήτησε 

την απομάκρυνση των ελληνικών στρατευμάτων από την Θεσσαλονίκη με την αιτιο-

λογία, ότι δημιουργούσαν προβλήματα και δρούσαν κατασκοπευτικά υπέρ των Γερ-

μανών. Την ίδια στιγμή μέρος του ελληνικού τύπου που χρηματοδοτούνταν από την 

γερμανική πρεσβεία έκανε λαμπρή προπαγανδιστική εκστρατεία κατά της Αντάντ.28 

Η ένταση έμελλε να κλιμακωθεί όταν στις 6 Νοεμβρίου η νέα Ελληνική κυβέρνη-

ση του Στέφανου Σκουλούδη άφησε να εννοηθεί, ότι βάσει των συμφωνιών της Χά-

γης, η Ελλάδα, σαν ουδέτερο κράτος, έπρεπε να αφοπλίσει όλα τα ξένα στρατεύματα 

που υποχωρούσαν στο έδαφός της. Το ζήτημα λύθηκε στις 23 Νοεμβρίου με την α-

ποστολή ενός κοινού διαβήματος από τις δυνάμεις της Αντάντ, με το οποίο οι Σύμμα-

χοι έκαναν σαφή την αντίθεσή τους σε μια τέτοια ενέργεια και αντίθετα ζήτησαν να 

εκπληρωθούν οι απαιτήσεις του Σαράιγ. Σύντομα ακολούθησε και δεύτερο διάβημα, 

 
26. Λεονταρίτης, ό.π., 31. 

27. Palmer, ό.π., 83–90. 

28. Dakin, ό.π., 312, 314–315. Hellenic Army General Staff/Army History Directorate, ό.π., 53. 

Seligman, ό.π., 77. Λεονταρίτης, ό.π., 31. 
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που ζητούσε την απομάκρυνση των ελληνικών στρατευμάτων από την πόλη. Το αί-

τημα έγινε δεκτό και μια μεικτή επιτροπή συστάθηκε, ώστε να βρεθεί η χρυσή τομή 

με την οποία θα ικανοποιούνταν τα Συμμαχικά αιτήματα και παράλληλα θα διατη-

ρούνταν η ελληνική ουδετερότητα. Τα ελληνικά στρατεύματά μετακινήθηκαν ανατο-

λικά της πόλης εκτός από μία μεραρχία (11η μεραρχία) και κάποιες φρουρές στον Α-

ξιό και στο φρούριο του Καραμπουρνού στον Θερμαϊκό.29 

 

 

Χάρτης 1 Το στρατόπεδο της Θεσσαλονίκης όπως ξεκίνησε να διαμορφώνεται από τα τέλη του 

1915. [Από Hellenic Army General Staff/Army History Directorate, A Concise history of the partici-

pation of the Hellenic army in the First World War 1914–1918, (Athens, 1999), 56]. 

 

Αποτέλεσμα όλων αυτών των γεγονότων ήταν οι δυνάμεις της Αντάντ να παρα-

μείνουν στη Θεσσαλονίκη και τον Ιανουάριο του 1916 αριθμούσαν περίπου 160.000 

άνδρες. Η πόλη οχυρώθηκε σε μια έκταση από τον Αξιό μέχρι τη Ρεντίνα με τον δυ-

τικό τομέα υπό γαλλική αρμοδιότητα και τον ανατολικό υπό βρετανική. Μια δεύτερη, 

εξωτερική γραμμή άμυνας σχεδιάστηκε από το όρος Βέρμιο μέχρι τον Κόλπο του 

Ορφανού.30  

Η παρουσία των Συμμάχων είχε κυρίως πολιτική σκοπιμότητα και δευτερευόντως 

στρατιωτική. Αν τα στρατεύματα απομακρυνόταν τότε ολόκληρη η Βαλκανική Χερ-

σόνησος θα είχε κερδηθεί από τις Κεντρικές Αυτοκρατορίες και η επιρροή της Συμ-

 
29. Χασιώτης, ό.π., 137–141. 

30. Hellenic Army General Staff/Army History Directorate, ό.π., 55. 
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μαχίας στην Ανατολική Μεσόγειο θα μειωνόταν σημαντικά. Επιπλέον, η Αντάντ θα 

κατηγορούνταν, ότι είχε εγκαταλείψει τους σύμμαχους Σέρβους την κρισιμότερη 

στιγμή. Αντίθετα η παραμονή των στρατευμάτων αποτελούσε κίνητρο (ή τρόπο πίε-

σης) για Ελλάδα και Ρουμανία να συμπαραταχθούν με τις δυνάμεις της και η διατή-

ρηση 160.000 και πλέον στρατιωτών στη Θεσσαλονίκη ανάγκαζε το αντίπαλο στρα-

τόπεδο να συντηρεί έναν εξίσου μεγάλο αριθμό δυνάμεων στην περιοχή, που σε αντί-

θετη περίπτωση θα είχαν σταλεί στο Δυτικό μέτωπο.31  

Τη διατήρηση του μετώπου ευνόησαν τόσο η Ιταλία όσο και η Ρωσία. Για τη Ρώ-

μη η παρουσία Συμμαχικού στρατού σήμαινε ότι δεν υπήρχε η ανάγκη του Ελληνικού 

στρατού και άρα της προσφοράς εδαφών στην Ελλάδα, ώστε να δελεαστεί και να ε-

ξέλθει στον πόλεμο. Η Ιταλία έβλεπε ανταγωνιστικά την Αθήνα και επεδίωκε την 

ρύθμιση των γεγονότων χωρίς την ανάμειξη των Ελλήνων. Για αυτό τον λόγο δεν 

έβλεπε πολύ ευνοϊκά την προσπάθεια προσεταιρισμού που επεδίωκαν Παρίσι και 

Λονδίνο. Παρ’ όλα αυτά μετείχε σε αυτές αναγνωρίζοντας την σημασία να μη διαχω-

ρίσει την θέση της από τους υπόλοιπους Συμμάχους. Αργότερα, το καλοκαίρι του 

1916 έστειλε στρατεύματα στο Μακεδονικό μέτωπο, ώστε με την παρουσία τους να 

διασφάλιζε την συμμετοχή της στην μεταπολεμική ρύθμιση των όποιων ζητημάτων 

θα προέκυπταν στην περιοχή.32 

Οι Ρώσοι από τη μεριά τους ήθελαν να βοηθήσουν τη Σερβία αποστέλλοντας 

στρατεύματα. Το σχέδιο όμως ναυάγησε καθώς η βοήθεια έπρεπε να σταλεί μέσω της 

ουδέτερης Ρουμανίας, η οποία αρνήθηκε να επιτρέψει τη διέλευση, φοβούμενη την 

αντίδραση των Κεντρικών δυνάμεων. Στην πρόταση του Βενιζέλου οι Ρώσοι αντέ-

δρασαν, όπως οι Ιταλοί. Οι ελληνικές επιδιώξεις ήταν απειλητικές για τα ρωσικά 

συμφέροντα και έτσι όσο η Ελλάδα παρέμενε ουδέτερη χωρίς να ζητάει ανταλλάγμα-

τα, τόσο το καλύτερο. Μάλιστα, τον Οκτώβριο του 1915 η ελληνική άρνηση στην 

προσφορά της Κύπρου και της Δυτικής Θράκης από τους Βρετανούς, εξόργισε τους 

Ρώσους, που μαζί με τους Ιταλούς θεώρησαν, ότι δεν πρέπει να γίνει καμιά άλλη 

προσφορά στην Ελλάδα. Όπως και οι υπόλοιποι Σύμμαχοι, οι Ρώσοι αναγνώριζαν τη 

σημασία διατήρησης του Μακεδονικού μετώπου στην ευρύτερη στρατηγική των δυ-

νάμεων της Αντάντ και απέστειλαν και εκείνοι μικρό αριθμό δυνάμεων το 1916.33 

Στο αντίπαλο στρατόπεδο υπήρχαν αντικρουόμενες απόψεις σχετικά με την αξία 

διατήρησης του Μακεδονικού μετώπου. Ο Γερμανός επιτελάρχης Φάλκενχαϋν επέ-

μενε, ότι δεν έπρεπε οι Κεντρικές Δυνάμεις να επιτεθούν στη Θεσσαλονίκη. Θεω-

ρούσε ότι αυτό θα ήταν μια κίνηση χωρίς αξία, καθώς οι συμμαχικές δυνάμεις θα έ-

φευγαν με τα πλοία για κάποιο άλλο μέτωπο και το μόνο που θα είχαν καταφέρει θα 

ήταν να προκαλέσουν την εχθρότητα της ουδέτερης Ελλάδας. Επιπλέον η κατάληψη 

της Θεσσαλονίκης θα προκαλούσε πρόβλημα μεταξύ Αυστριακών και Βουλγάρων. 

Το ερώτημα που προέκυπτε ήταν, ποιος θα κρατούσε την πόλη, οι Αυστριακοί που 

από τον 19ο αιώνα ονειρεύονταν την Θεσσαλονίκη ως τερματικό σταθμό του «δρόμου 

 
31. Λεονταρίτης, ό.π., 29. 

32. Αγγελική Σφήκα–Θεοδοσίου, Η Ιταλία στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι σχέσεις της με τις Με-

γάλες Δυνάμεις και την Ελλάδα, (Αθήνα: Παπαζήσης, 2004), 126–135. 

33. Ibid., 129, 135. Hellenic Army General Staff/Army History Directorate, ό.π., 48. 
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προς την Ανατολή» ή οι Βούλγαροι που μόλις 3 χρόνια πριν είχαν χάσει την πόλη 

μέσα από τα χέρια τους;34 

Αντίθετα, η διατήρηση και η συντήρηση ενός τόσο μεγάλου στρατοπέδου στη 

Θεσσαλονίκη στερούσε στην Αντάντ πόρους και στρατεύματα, που θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν αλλού. Παράλληλα οι Γερμανοί δεν θα χρειαζόταν να διατηρούν 

μεγάλο αριθμό στρατευμάτων στην περιοχή, αφού υπήρχαν οι Βούλγαροι, που έδει-

χναν απροθυμία να πολεμήσουν σε άλλο μέτωπο. Τέλος, εφόσον ο στρατηγικός στό-

χος της εκστρατείας εναντίον της Σερβίας είχε επιτευχθεί και η άμεση σύνδεση Βερο-

λίνου–Κωνσταντινούπολης είχε αποκατασταθεί, δεν χρειάζονταν άλλες θυσίες.35 

Διαφορετική ήταν η οπτική των αυστροουγγρικών στρατιωτικών που θεωρούσαν 

ότι μια επίθεση στη Θεσσαλονίκη θα είχε ως έπαθλο ολόκληρη την Βαλκανική. Έτσι 

θα έκλεινε ένα μέτωπο και θα ερχόταν η σειρά της «μισητής» Ιταλίας. Τελικά όμως 

επικράτησε η γερμανική άποψη και τα στρατεύματα δεν πέρασαν την ελληνοσερβική 

μεθόριο.36 

Η δημιουργία του Μακεδονικού μετώπου ουσιαστικά προέκυψε και δεν ήταν προ-

μελετημένη από τα επιτελεία των αντίπαλων παρατάξεων. Η αποστολή στρατευμά-

των είχε στόχο από τη μια την κατάληψη και από την άλλη τη στήριξη της Σερβίας 

και σε συνδυασμό με τον ιδιαίτερο ρόλο της Ελλάδας, οδήγησαν στον σχηματισμό 

του μετώπου. Μια σειρά από πολλούς, διαφορετικούς παράγοντες συντέλεσαν στην 

απόφαση να διατηρηθούν τα στρατεύματα στην περιοχή. Οι προτάσεις για τη δη-

μιουργία περιφερειακών θεάτρων σύγκρουσης, οι πολιτικές και στρατιωτικές σκοπι-

μότητες και οι δυνατότητες ή οι αδυναμίες των αντιπάλων ήταν οι βασικοί λόγοι που 

συνέβαλλαν στη γέννηση ενός νέου μεγάλου μετώπου στον πόλεμο που μαινόταν. 

Παρουσιαζόταν όμως μια ιδιαιτερότητα: και οι δυο πλευρές επιθυμούσαν τη διατή-

ρηση των στρατευμάτων τους στο Μακεδονικό μέτωπο με σκοπό να λειτουργήσουν 

ως μια διαρκή απειλή για τον αντίπαλο αναγκάζοντάς τον να αποσπάσει δυνάμεις από 

το Δυτικό Μέτωπο. Ταυτόχρονα καμία από τις αντιμαχόμενες πλευρές δεν ήταν πρό-

θυμη να προβεί σε μαζική κινητοποίηση των δυνάμεων της, με αποτέλεσμα οι επιτε-

λάρχες να οδηγηθούν στη δημιουργία του μετώπου περισσότερο για να λειτουργήσει 

σαν ένας μοχλός πίεσης προς τον αντίπαλο παρά σαν ένα νέο «θερμό» πεδίο σύ-

γκρουσης. 
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