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Η Μάχη του Σκρά  (16/29-18 /31Μαΐου 1918) 
 

 
 

Σύνταξη – επιμέλεια 
Ευάγγελος Μαυρογόνατος 

 
Η Συμμετοχή της Ελλάδος στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Η Ελλάδα συμμετείχε στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ 1 
ουσιαστικά από το Σεπτέμβριο του 1916 με απόφαση της επαναστατικής κυ-
βέρνησης της Θεσσαλονίκης.  
 
Προς αυτή την κατεύθυνση έπρεπε να δημιουργηθούν νέες στρατιωτικές μο-
νάδες, αφού ο οργανωμένος στρατός είχε συνταχθεί με την κυβέρνηση της 
Αθήνας.  
 
Εκτός από τον περιορισμένο αριθμό στελεχών υπήρχαν και σοβαρές ελλείψεις 
πολεμικού υλικού.  
 
Παρόλα αυτά ο πρώτος σχηματισμός του νέου στρατού, το Α' Τάγμα Εθνικής 
Αμύνης, ήταν έτοιμο στα μέσα Σεπτεμβρίου και προωθήθηκε στο Μακεδονικό 
μέτωπο για να ενισχύσει τους Συμμάχους που είχαν ήδη αναπτυχθεί στην πε-
ριοχή.  
 
Ακολούθησαν και άλλες μονάδες που στο μεταξύ συγκροτούνταν και έφτασαν 
τελικά τις έντεκα μεραρχίες.  
 
Το 1917 βρήκε τους Συμμάχους σε δυσχερή θέση. H κατάληψη της Ρουμανίας 
από τις δυνάμεις των Κεντρικών Αυτοκρατοριών επέτρεπε στις τελευταίες τον 
ευχερή ανεφοδιασμό σε σιτηρά και πετρέλαιο και τους έδινε τη δυνατότητα 
να ενισχύσουν το Μακεδονικό μέτωπο... 

                                                             
1 Αντάντ ή "Εγκάρδια Συνεννόηση" (Entente Cordiale) ονομάζεται η συμμαχία Γαλλίας και 
Μεγάλης Βρετανίας η οποία έθεσε τέλος σε 8 αιώνες αγγλογαλλικού ανταγωνισμού και έθεσε 
τις βάσεις για την αγγλογαλλική συνεργασία κατά τον 20ο αιώνα. Ταυτόχρονα σήμανε και το 
τέλος της αγγλικής πολιτικής της "Λαμπρής Απομονώσεως" και την απευθείας ανάμιξή της 
στα ευρωπαϊκά θέματα. 
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Αντίθετα, η συμμαχική στρατιά συναντούσε προβλήματα στον ανεφοδιασμό 
της και στην εύκολη μεταφορά εφεδρειών.  
 
Το μέτωπο εκτεινόταν από τον ποταμό Στρυμόνα έως την περιοχή της Βορεί-
ου Ηπείρου.  
 
Είχαν αναπτυχθεί από την πλευρά της Αντάντ 243 τάγματα, Γαλλικά, Βρετα-
νικά, Σερβικά, Ιταλικά, Ρωσικά και Ελληνικά, ενώ απέναντι τους είχαν αντι-
παραταχθεί περίπου ισοδύναμα στρατεύματα των Κεντρικών Δυνάμεων, Γερ-
μανικά, Βουλγαρικά, Οθωμανικά και Αυστριακά.  
 
Σε όλο το διάστημα του έτους διεξάγονταν συγκρούσεις χωρίς θεαματικά α-
ποτελέσματα.  
 
Τον Ιούνιο του 1917 ο Βενιζέλος έγινε και πάλι πρωθυπουργός του ενιαίου 
πλέον Ελληνικού κράτους μετά την αποχώρηση του Κωνσταντίνου. 
 
Επίσημα πλέον η κυβέρνηση των Αθηνών κήρυξε τον πόλεμο στις Κεντρικές 
Δυνάμεις.  
 
Από εκείνη τη στιγμή έγιναν πιο έντονες οι προσπάθειες για να αναδιοργανω-
θεί ο στρατός και να επιτευχθεί η συμμετοχή όσο το δυνατό μεγαλύτερης Ελ-
ληνικής δύναμης στις συμμαχικές επιχειρήσεις.  
 
Το έργο ήταν δύσκολο, δεδομένης της αρνητικής διάθεσης πολλών κατοίκων 
της Παλαιάς Ελλάδας απέναντι στη συμμετοχή στον πόλεμο με την πλευρά 
των Συμμάχων.  
 
H στάση αυτή είχε ενταθεί λόγω των πιέσεων και του αποκλεισμού που επέ-
βαλε η Αντάντ στη νότια Ελλάδα αλλά και λόγω της υπαγορευμένης ουσιαστι-
κά από αυτήν απομάκρυνσης του Κωνσταντίνου, ως πολιτική λύση στο πρό-
βλημα του Εθνικού Διχασμού.  
 
Γι' αυτό το λόγο στην Παλαιά Ελλάδα η επιστράτευση έγινε με αργούς ρυθ-
μούς, καλώντας σταδιακά νεοσύλλεκτους κυρίως από τις νεότερες κλάσεις και 
λαμβάνοντας υπόψη το πολιτικό κλίμα της κάθε περιοχής.  
 
Αντίθετα, στις "Νέες Xώρες", όπου επικρατούσαν οι Βενιζελικοί, και κυρίως 
στα νησιά του Αρχιπελάγους, την Κρήτη και τη Μακεδονία η επιστράτευση 
έγινε ταχύτατα και οι δυνάμεις προωθήθηκαν γρήγορα στο μέτωπο.  
 
H πλήρης ανάπτυξη του Ελληνικού στρατού δεν έγινε παρά στο πρώτο εξάμη-
νο του 1918.  
 
Οι Ελληνικές δυνάμεις τελικά συμμετείχαν με αποφασιστικότητα στην εξέλιξη 
του πολέμου στη Βαλκανική χερσόνησο. 
 
Το Μάιο του 1918 Ελληνικά στρατιωτικά τμήματα συμμετείχαν πρωταγωνι-
στικά στη μάχη του Σκρα ντι Λέγκεν, τη σπουδαιότερη από τις τοπικές επιθέ-
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σεις, που κατέληξε στην κατάληψη μιας ιδιαίτερα οχυρής θέσης, που έλεγχαν 
ως τότε οι Κεντρικές Δυνάμεις, κατά βάση τα Βουλγαρικά στρατεύματα.  
 
Η μάχη του Σκρα επιβεβαίωσε στα μάτια των συμμάχων το αξιόμαχο του Ελ-
ληνικού στρατού που ουσιαστικά μόλις είχε ανασυγκροτηθεί.  
 
Ύστερα από αυτή τέθηκαν οι προϋποθέσεις για τη συμμαχική αντεπίθεση, η 
οποία εξαπολύθηκε το Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς. 
 
Αυτή σημαδεύτηκε από μια σειρά νίκες και συνεχείς προελάσεις των συμμα-
χικών στρατευμάτων που οδήγησαν τη Βουλγαρία σε συνθηκολόγηση στις 
17/30 Σεπτεμβρίου του 1918.  
 
Ακολούθησε και η συνθηκολόγηση της Τουρκίας με την ανακωχή του Μού-
δρου που σήμανε τη λήξη του πολέμου στα Βαλκάνια, λίγο πριν από την ορι-
στική του λήξη με τη συνθηκολόγηση της Γερμανία και της Αυστροουγγαρίας. 
 
Σκρα Κιλκίς 

 

Το Σκρα είναι ένα μικρό χωριό στα βορειοδυτικά του νομού Κιλκίς, και απέχει 
4 χλμ. από τα σύνορα με την Π.Γ.Δ.Μ. Βρίσκεται σε υψόμετρο 520 μ. στις 
πλαγιές του όρους Πάϊκο.  

Η πρώτη αναφορά για το χωριό με το όνομα Λούμνιτσα, τότε, ήταν το 1452, 
ένα χρόνο πριν την Άλωση της Κωνσταντινούπολης.  

Οι κάτοικοι του Σκρα αγωνίστηκαν για την ελευθερία και την ένωση με την 
Ελλάδα κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα.  

Σπουδαίοι Μακεδονομάχοι από το Σκρα ήταν ο Δημήτριος Παπαγεωργίου, ο 
Αναστάσιος Σταυρίδης και ο Αθανάσιος Τσέμπης. 
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Το χωριό πήρε το όνομα του από την κοντινή κορυφή Σκρα ντι Λέγκεν (που 
σημαίνει στα Βλαχομογλενίτικα Λίκνο εκ Βράχων), όπου διεξήχθη η Μάχη του 
Σκρα (Σκρα - Ραβινέ), μία από τις σημαντικότερες μάχες του Μακεδονικού 
Μετώπου κατά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο.  

Η περιοχή είναι κατάλληλη για φυσιολατρικές δραστηριότητες, ενώ αξιοθέα-
το αποτελούν και οι καταρράκτες με τη Σμαραγδένια λίμνη.  

Το 2011 δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση, η πρόταση για επαναδραστηριο-
ποίηση των μεταλλείων μολύβδου, ψευδαργύρου και αργύρου στην ευρύτερη 
περιοχή του Σκρα. 

Απέχει επίσης 24 χλμ. από την Αξιούπολη και περίπου 100 χλμ. από τη Θεσ-
σαλονίκη.  

Στο χωριό αυτό δημιουργήθηκε το 2002 ένα μικρό ιστορικό μουσείο με σκοπό 
να παρουσιάσει το Μακεδονικό Μέτωπο του Α' Παγκοσμίου Πολέμου και –
κυρίως - τη σημαντική ομώνυμη μάχη που δόθηκε στην περιοχή.  

 

Συγκεκριμένα στην γειτονική κορυφή Σκρα ντι Λεγκέν δόθηκε στις 17/30 
Μαΐου 1918 μια από τις φονικότερες μάχες του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, κατά 
την οποία Ελληνικές δυνάμεις κατόρθωσαν να καταλάβουν τις οχυρές θέσεις 
του Βουλγαρικού στρατού και να προκαλέσουν βαθύ ρήγμα στις γραμμές των 
Βουλγαρικών και Γερμανικών δυνάμεων. 

Οι Έλληνες είχαν 2.800 νεκρούς και τραυματίες, αλλά συνέλαβαν 2.300 
Βουλγάρους αιχμαλώτους.  

Στο μουσείο εκτίθενται όπλα, στολές, παράσημα, κράνη, θραύσματα οπλι-
σμού, καθώς και κειμήλια από τον Ελληνικό, Γαλλικό, Βρετανικό, Σερβικό, 
Αυστριακό, Βουλγαρικό και Γερμανικό στρατό.  
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Τέλος εκτίθεται πλούσιο φωτογραφικό υλικό με στιγμές από τις ώρες της 
δράσης και της ξεκούρασης στα ορύγματα του Βαλκανικού Μετώπου, καθώς 
και πίνακες ζωγραφικής και λιθογραφίες της εποχής. 

Στην είσοδο του χωριού υπάρχουν ακόμη το Ηρώο των πεσόντων και η προ-
τομή του ταγματάρχη Βασίλη Παπαγιάννη, του πιο υψηλόβαθμου Έλληνα α-
ξιωματικού που έπεσε στο πεδίο της μάχης.  

Λίγο έξω από το χωριό, γύρω από το Σκρα ντι Λεγκέν υπάρχουν ακόμη ερει-
πωμένα πολυβολεία, και άλλα ενθύμια της φονικής μάχης. 

 
 

Η Μάχη του Σκρά  ή Μάχη του Σκρά ντι Λέγκεν (16 Μαΐου/29 Μαΐου - 
17 Μαΐου/30 Μαΐου του 1918) θεωρείται ως μια από τις σημαντικότερες νικη-
φόρες μάχες του ελληνικού στρατού στη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέ-
μου, καθώς η επίθεση πραγματοποιήθηκε από ελληνικές, κυρίως, δυνάμεις. 
Αντίπαλος ήταν ο βουλγαρικός στρατός.  
 
Η μάχη διεξήχθη στην ομώνυμη σήμερα περιοχή του Νομού Κιλκίς. 
 
Κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο η προεξοχή του Σκρα είχε οργανωθεί αμυ-
ντικά από τους Βουλγάρους οι οποίοι παρενοχλούσαν 
τα συμμαχικά στρατεύματα, ιδίως στην περιοχή δυτικά του Αξιού ποταμού.  

  Έτσι αποφασίσθηκε από τον 
Γάλλο επικεφαλής, αρχιστρά-
τηγο Γκυγιωμά η κατάληψη της 
περιοχής από μονάδες του ελ-
ληνικού στρατού, διοικητής 
των οποίων ήταν ο αντιστρά-
τηγος Εμμανουήλ Ζυμβρακά-
κης.  

Εικόνα 2 Εμ. Ζυμβρακάκης 

Εικόνα 1 Αν/τγος Γκυγιωμάς 
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Η επίθεση διεξήχθη από πέντε συνολικά συντάγματα πεζικού, το 5ο και το 6ο 
της Μεραρχίας Αρχιπελάγους (υπό τον υποστράτηγο Δημήτριο Ιωάννου), 
πλαισιωμένα δεξιά από το 7ο και 8ο της Μεραρχίας της Κρήτης, υπό τον υπο-
στράτηγο Παναγιώτη Σπηλιάδη, και αριστερά από το 1ο σύνταγμα της Με-
ραρχίας των Σερρών, υπό τον υποστράτηγο Επαμεινώνδα Ζυμβρακάκη.  

 

 
 

Ο συνολικός αριθμός των επιτιθέμενων ήταν 14.546 μαχητές πεζικού, υπο-
στηριζόμενοι από 287 βαρέα, μεσαία και ελαφρά πυροβόλα. 

Απέναντι από τις ελληνικές θέσεις, βρισκόταν η 5η Μεραρχία του Βουλγαρι-
κού Στρατού με δύο συντάγματα στην περιοχή της προεξοχής, υποστηριζόμε-
να από ισχυρό βαρύ, μεσαίο και ελαφρό πυροβολικό.  

Η τοποθεσία του Σκρα ήταν από τη φύση της ιδιαίτερα οχυρή. Οι δύο γραμμές 
άμυνας των Βουλγάρων είχαν ενισχυθεί με λαβύρινθο χαρακωμάτων, πολυ-
βολεία από μπετόν ή κρυμμένα σε βράχους και διπλές ή τριπλές σειρές συρ-
ματοπλεγμάτων.  

Επίσης, οι Βούλγαροι διέθεταν μεγάλο αριθμό πολυβόλων και όλμων για ταυ-
τόχρονη άμυνα από μετωπική και πλευρική επίθεση.  

Το σχέδιο των Συμμάχων προέβλεπε επίθεση από τη Μεραρχία Αρχιπελάγους, 
στην οποία είχε υπαχθεί και το 1ο Σύνταγμα της Μεραρχίας Σερρών.  

Ταυτόχρονα με την κυρίως επίθεση, θα διενεργούνταν δετευρεύουσες επιθέ-
σεις από τα συντάγματα της Μεραρχίας Κρήτης στα ανατολικά και τμήματα 
της Μεραρχίας Σερρών στα δυτικά.  

Ακόμη πιο ανατολικά, θα διεξήγαγε επίθεση η 122η γαλλική μεραρχία ενώ και 
οι Βρετανοί και οι Σέρβοι θα διενεργούσαν αντιπερισπαμό στους δικούς τους 
τομείς. 
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Απώλειες: 

Ελληνικές 

Οι ελληνικές απώλειες, ιδιαίτερα για τη Μεραρχία Αρχιπελάγους, υπήρξαν 
βαρύτατες. Ο συνολικός αριθμός των απωλειών της Μεραρχίας Αρχιπελάγους 
ήταν 338 νεκροί, ανάμεσά τους και ο ταγματάρχης Βασίλειος Παπαγιάννης, 
1.777 τραυματίες, 164 αγνοούμενοι. 

Στις δευτερεύουσες επιθέσεις, οι οποίες διεξήχθησαν από τη Μεραρχία Κρή-
της, οι απώλειες ήταν 71 νεκροί και 314 τραυματίες.  

Στις αντίστοιχες επιχειρήσεις της Μεραρχίας Σερρών, οι απώλειες ήταν 32 
νεκροί και 114 τραυματίες. 

Βουλγαρικές 

Οι δυνάμεις της Μεραρχίας Αρχιπελάγους συνέλαβαν συνολικά 1.835 Βουλ-
γάρους αιχμαλώτους και στην κατοχή τους περιήλθαν 12 πυροβόλα, 32 πολυ-
βόλα και πολλά άλλα όπλα. 

 Η Μεραρχία Κρήτης, πέρα από το σημαντικό στρατιωτικό υλικό που κυρίευ-
σε, αιχμαλώτισε 210 Βουλγάρους και η Μεραρχία Σερρών 18 Βουλγάρους. 

Η «νίκη του Σκρα», όπως αναφέρεται στην ελληνική στρατιωτική ιστορία, ε-
ξέπληξε τόσο τους συμμάχους όσο και τους εχθρούς.  

Με δεδομένο την πολύ καλή οχύρωση των βουλγαρικών δυνάμεων που υπο-
στηριζόταν με πολυάριθμο πυροβολικό, η θέση τους θεωρούταν απρόσβλητη, 
ύστερα μάλιστα από την αποτυχία που είχε σημειώσει ένα χρόνο πριν, τον 
Μάρτιο του 1917, η 122α γαλλική Μεραρχία στη προσπάθειά της να την εξου-
δετερώσει.  

Κανείς από τους συμμάχους δεν περίμενε να δει να διασπάται από την ορμή 
των ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων μια τέτοια οχύρωση σε μέτωπο μή-
κους 12 χλμ και βάθους 1-2 χλμ.  

Η βουλγαρική διοίκηση, παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες επανακατάλη-
ψης και τις σφοδρές αντεπιθέσεις που διέταξε, δεν κατάφερε να επανακτήσει 
τις θέσεις της. 

Η νίκη του Σκρα θεωρήθηκε ισχυρότατο πλήγμα για τους Βουλγάρους και μέ-
γα κατόρθωμα του ελληνικού στρατού.  

Συγκεκριμένα ο αρχιστράτηγος των συμμαχικών δυνάμεων στρατηγός Γκυγι-
ωμά, που είχε εν τω μεταξύ αντικαταστήσει τον στρατηγό Σαράιγ από τον 
προηγούμενο Δεκέμβριο, χαρακτήρισε το ελληνικό πεζικό ως «πεζικό απαρά-
μιλλης ανδρείας και έξοχης ορμητικότητας».  

Το σημαντικότερο, όμως, αποτέλεσμα της μάχης ήταν η αύξηση της εμπιστο-
σύνης των Συμμάχων προς τις δυνατότητες του ελληνικού στρατού, καθώς και 
η αποκάλυψη της κάμψης του ηθικού του βουλγαρικού στρατού.  

Αυτές οι διαπιστώσεις ενίσχυσαν την ιδέα για ανάληψη επιθετικής πρωτοβου-
λίας των Συμμάχων στο Μακεδονικό μέτωπο, η οποία και υλοποιήθηκε τον 
Σεπτέμβριο του 1918.  
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Σύντομο Ιστορικό της Μάχης: 
 
Το 23ο  Σύνταγμα Πεζικού συγκροτήθηκε με την ονομασία αυτή, στις 17/302 
Σεπτεμβρίου 1912.  

Το Σεπτέμβριο του 1916 μετονομάστηκε σε 
5ο Σύνταγμα Αρχιπελάγους και στις 24 Δε-
κεμβρίου 1920, σε 23ο Σύνταγμα Πεζικού. 
 
Η Ελλάδα παρά την επιθυμία της να παρα-
μείνει ουδέτερη, υποχρεώθηκε τελικά να 
εισέλθει στον 
Α΄ Παγκό-
σμιο Πόλεμο 
και να συμ-

μετάσχει σ’ αυτό με όλες τις δυνάμεις της, οι 
οποίες επιστρατεύθηκαν και εκπαιδεύθηκαν 
μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα και στη συνέ-
χεια εντάχθηκαν στις υπόλοιπες συμμαχικές 
δυνάμεις του Μακεδονικού Μετώπου. 
 
Το Μάιο του 1918, το 23ο Σύνταγμα Πεζικού, ως 5ο Σύνταγμα Αρχιπελάγους 

και με διοικητή τον Αντισυνταγματάρχη 
Πεζικού Τσιμικάλη Ευθύμιο, υπαγόταν 
στη Μεραρχία Αρχιπελάγους.  
 
Στις 17/30  Μαΐου 1918 ενήργησε στην 
αριστερή ζώνη της Μεραρχίας ενισχυμέ-
νο με ουλαμό Μηχανικού, δύο γαλλικά 
πυροβόλα των 37 χιλ. και μία γαλλική 
διμοιρία φλογοβόλων, έχοντας αποστο-
λή να επιτεθεί με δύο τάγματα, ένα σε 
πρώτη γραμμή και ένα εφεδρικό, για την 

κατάληψη των εχθρικών οχυρωματικών έργων μέχρι το συγκρότημα Τουμου-
λούς.  
 
Επίσης, έπρεπε να καλύψει την επίθε-
ση της Μεραρχίας από ανατολικά και 
να συνδεθεί με τη Μεραρχία των Σερ-
ρών δυτικά του Κρουπ ντι Τουμου-
λούς, προς το Μποά ντε Μπυλγκάρ.  
 
Για την εκτέλεση της αποστολής, το 
Σύνταγμα, διέθεσε το Ι Τάγμα (Ταγ-
ματάρχης Παπαγιάννης Β.) σε πρώτη 
γραμμή και το ΙΙΙ Τάγμα (Ταγματάρ-
χης Μπάμπαλης Κ.) σε εφεδρεία.  
 

                                                             
2 Παλαιό και νέο ημερολόγιο. 
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Το ΙΙ Τάγμα (Λοχαγός Ντόζης Ι.) 
είχε αποστολή να καλύψει αρχικά 
από το Κρουπ ντι Τουμουλούς και 
στη συνέχεια να επιτεθεί πλευρικά 
κατά του εχθρού και να καταλάβει 
τα εχθρικά οχυρωματικά έργα επί 
του Κρουπ ντι Τουμουλούς. 
 
Στις 04:55 της 17/30 Μαΐου, το              
Ι και ΙΙΙ Τάγμα εξόρμησαν, υπο-

στηριζόμενα από κινητό φραγμό πυροβολικού.  
 
Ο εχθρός αντέδρασε με βολή ανάσχεσης του πυροβολικού του, και προξένησε 
σημαντικές απώλειες στους επιτιθέμενους.  
 
Παρά την αντίσταση του εχθρού, 
ο οποίος αμυνόταν με σθένος μέσα 
στα χαρακώματα και τα οχυρά 
του, ο πρώτος αντικειμενικός σκο-
πός, το Σκρα ντι Λέγκεν (Σκρα), 
καταλήφθηκε γρήγορα.  
 
Τα τμήματα, αφού ανασυντάχθη-
καν μετά από είκοσι λεπτά περί-
που, πραγματοποίησαν νέα επίθε-
ση και αφού έκαμψαν την εχθρική αντίσταση, κατέλαβαν το δεύτερο αντικει-
μενικό σκοπό, το Μπαστιόν ντι Σεγ.  
 
Μετά από νέα δεκαπεντάλεπτη στάση και ανασυγκρότηση των ταγμάτων, εκ-
δηλώθηκε η τελική εξόρμηση για κατάληψη του τελευταίου αντικειμενικού 
σκοπού, του οχυρού συγκροτήματος Τουμουλούς.  
 
Στις 0630 όλα τα εχθρικά οχυρωματικά έργα του συγκροτήματος είχαν κατα-
ληφθεί, ενώ η εχθρική αντίσταση είχε πλήρως συντριβεί. 
 
Περίπου στις 1600, ο εχθρός επιχείρησε αντεπίθεση κατά του Κρουπ ντι Του-
μουλούς, η οποία αποκρούσθηκε.  
 
Ο εχθρός επιχείρησε και άλλες αντεπιθέσεις σε όλο το μέτωπο του Συντάγμα-
τος, στη 0130 και στις 0250 της 18/31 Μαΐου. 
 
Όλες όμως οι αντεπιθέσεις αποκρούσθηκαν από το Σύνταγμα, το οποίο υπο-
στηρίχθηκε από το φίλιο πυροβολικό, με σοβαρές για τον αντίπαλο απώλειες.   
 
Συνελήφθησαν από τη Μεραρχία 1.835 αιχμάλωτοι, από τους οποίους 35 αξι-
ωματικοί, κυριεύθηκε μεγάλη ποσότητα εχθρικού υλικού και πυρομαχικών, 
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονταν 32 πυροβόλα, 2 βομβοβόλα των 17,5 χιλ. 
και 10 βομβοβόλα των 7,5 χιλ. 
 
Οι απώλειες της Μεραρχίας υπήρξαν μεγάλες. Ανέρχονταν συνολικά σε 2.279, 
από τις οποίες 338 νεκροί, 1.777 τραυματίες και 164 αγνοούμενοι.  
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Μεταξύ των νεκρών συγκαταλέ-
γεται και ο Διοικητής του Ι/5 
Τάγματος, Ταγματάρχης Παπα-
γιάννης Βασίλειος.  
 
Γενικότερα, η δράση των ελληνι-
κών στρατευμάτων κατά τη μάχη 
του Σκρα υπήρξε πρωταρχικής 
σπουδαιότητας, ιδιαίτερα όμως 
της Μεραρχίας Αρχιπελάγους, η 
οποία ανέλαβε και το κύριο βάρος 
της μάχης.  

 
Υπήρξε, μέχρι εκείνη την εποχή, η πρώτη σημαντική συμβολή του οργανωμέ-
νου Ελληνικού Στρατού στη συμμαχική προσπάθεια κατά τον Α΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο. 

 

Παραλειπόμενα της μάχης 
 
Ο Λοχίας που δεν ξέχασε ποτέ τον συμπολεμιστή του στη μάχη του Σκρα. Θυ-
σιάστηκε στο μέτωπο και ξεψύχησε στα χέρια του... 
 

Το κάδρο με τον Σολανοκωστή 
δεσπόζει στο σπίτι της οικογε-
νείας του στον Κακόπετρο Χα-
νίων.  
 
Ο άντρας αυτός έλαβε μέρος 
στη μάχη του Σκρά στον 
Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήταν 
το ένα από τα τρία παλικάρια 
που επέλεξε ο Λοχίας Κωστής 
Κληματσάκης (Κλημάτσας) για 
να καταλάβουν ένα πολύ σημα-
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ντικό βουλγαρικό φυλάκιο, που θα επηρέαζε καθοριστικά την έκβαση της μά-
χης.  
 
Τα δύο αυτά παλικάρια εκτός από συμπολεμιστές, ήταν συγχωριανοί και γεί-
τονες.  
 
Παρέκαμψαν τις αντιρρήσεις του διοικητή τους και μαζί με τον Θόδωρο Κου-
ρή από τα Παλιά Ρούματα και έναν Παπουτσάκη από την Κίσσαμο, κατάφε-
ραν με μια επίθεση αυτοκτονίας να εξουδετερώσουν τους Βούλγαρους του 
φυλακίου.  
 
Ο Λοχίας Κλημάτσας παρασημοφορήθηκε για την πράξη αυτοθυσίας και την 
εξουδετέρωση του εχθρού.  
 
Τις επόμενες μέρες σε μια νέα επίθεση ο Σολανοκωστής λέει στον Κλημάτσα: 
«@ουταν@ Κωστή, εχτές επήρες εσύ το παράσημο, σήμερο θα το πάρω γω» 
και προχώρησε.  
 
Μετά από λίγο ο Κλημάτσας άκουσε να τον φωνάζει να πάει κοντά του. Πλη-
σίασε και είδε ότι είχε τραυματιστεί.  
 
Τότε του είπε «δέσε μου τη χέρα, γιατί τρέχει αίμα και δεν μπορώ να βαστώ 
το γαργαλιστήρι».  
 
Ο Σολανοκωστής όμως, είχε τραυματιστεί θανάσιμα στο στήθος και λίγο αρ-
γότερα ξεψύχησε στα χέρια του φίλου του…  
 
Από τότε και μέχρι το τέλος της ζωής του ο Κλημάτσας, όποτε πήγαινε στον 
Κακόπετρο, στο πανηγύρι του Προφήτη Ηλία, πήγαινε στο σπίτι του Σολανο-
νικολή (αδελφού του σκοτωμένου φίλου του), έλυνε το κρητικό μαντήλι από 
το κεφάλι του, έστεκε σε στάση προσοχής μπροστά από την φωτογραφία που 
κρεμόταν στον τοίχο και τιμούσε τον ηρωικό φίλο του.  
Γιάννης Δεσποτάκης... 
 
Η Σημασία της νίκης στο Σκρα. 

Τα υψώματα του Σκρα ντι Λέγκεν, είχαν καταληφθεί την Άνοιξη του 1916 από 
τις Γερμανο-Βουλγαρικές δυνάμεις, οι οποίες κατασκεύασαν στην περιοχή 
ισχυρότατα οχυρά και οργάνωσαν συστηματικά την άμυνά τους.  

Απέναντι από το Σκρα, στο συμμαχικό στρατόπεδο του Αξιού, τη γενική ευθύ-
νη είχε ο Γάλλος στρατηγός Ρενιώ, ο οποίος την Άνοιξη του 1917 αποφάσισε 
να επιτεθεί με τις δυνάμεις που είχε στη διάθεσή του, τρία Γαλλικά τάγματα 
και ένα τάγμα του 3ου Ελληνικού συντάγματος Σερρών.  

Το εγχείρημα απέτυχε, μοναδικό κέρδος η διαπίστωση πόσο καλά ήταν οχυ-
ρωμένη η περιοχή, αλλά και πόσο μεγάλη σημασία στη διατήρησή της έδιναν 
οι Βούλγαροι. 
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Επίλογος 
 
Η Μάχη του Σκρα, έγινε στο πλαίσιο των επιχειρήσεων των Συμμαχικών Δυ-
νάμεων στο Μακεδονικό Μέτωπο κατά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο.  

Η επίθεση για τη κατάληψη του Σκρα ντι Λένγκεν ήταν η σπουδαιότερη από 
τις μεγάλες τοπικές επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Μακεδονικό μέ-
τωπο εναντίον των Γερμανο-Βουλγάρων.  

Η επίθεση εκτελέστηκε από Ελληνικές κυρίως δυνάμεις και γι αυτό η νίκη της 
17ης Μαΐου είναι κυρίως Ελληνική.  

Την επιθετική δύναμη αποτέλεσαν οι τρεις Ελληνικές Μεραρχίες του Ελληνι-
κού Σώματος Στρατού της Εθνικής Άμυνας : 

Αρχιπελάγους (Υποστράτηγος Δημήτριος Ιωάννου)  

Σερρών (Υποστράτηγος Επαμεινώνδας Ζυμβρακάκης)  και  

Κρήτης (Υποστράτηγος Παναγιώτης Σπηλιάδης)  

Συνολικής δύναμης 53.740 ανδρών, με 24 Τάγματα Πεζικού, 672 αυτόματα 
όπλα και 44 πεδινά και ορειβατικά πυροβόλα.  

Επίσης, οι Σύμμαχοι διέθεσαν το 45 Γαλλικό Σύνταγμα Πεζικού και ένα Λόχο 
φλογοβόλων για την ενίσχυση της Μεραρχίας Αρχιπελάγους και το 1ο Σύ-
νταγμα Αφρικανών ως εφεδρεία. 

Οι παράγοντες που συνέβαλαν στη νικηφόρα αυτή έκβαση του Ελληνικού 
Στρατού ήταν η πίστη στη νίκη, το υψηλό φρόνημα, το αξιόμαχο των τμημά-
των, η καλή εκπαίδευση, η απαράμιλλη ορμητικότητα, η αυταπάρνηση ο ηρω-
ισμός και η αυτοθυσία αξιωματικών και οπλιτών.  

Κατόρθωσαν οι ελληνικές μεραρχίες αυτό που δεν μπόρεσαν να επιτύχουν οι 
γαλλικές που είχαν επιτεθεί πρωτύτερα στην ίδια περιοχή.  

Η επιτυχής και έγκαιρη κατάληψη των υψωμάτων Σκρα Ντι Λέγκεν και Πιτόν 
Ντενυντέ αποτέλεσε «την αρχήν του παντός» και όχι «την αρχήν του η-
μίσεος του παντός». 

Ήταν, μια καθαρά Ελληνική νίκη, γιατί όλα τα τμήματα εφόδων ήταν Ελληνι-
κά.  

Η σημασία της Μάχης του Σκρα ήταν ιδιαίτερα καθοριστική, γιατί άνοιξε το 
νικηφόρο δρόμο για τη διάσπαση του Μακεδονικού Μετώπου, το Σεπτέμβριο 
του 1918 στην περιοχή Ντομπροπόλιε Σοκόλ Βέτερνικ, όπου οι Ελληνικές δυ-
νάμεις αποτέλεσαν το 34% των συμμαχικών και επέτρεψαν στην Ελλάδα να 
συμμετάσχει στις Συνθήκες του Νεϊγύ (27 Νοεμβρίου 1919) και των Σεβρών 
(10 Αυγούστου 1920). 

Η νικηφόρα επιτυχία και η εν γένει συμβολή των τριών ελληνικών μεραρχιών 
του Ελληνικού Στρατού της Εθνικής Άμυνας εγκωμιάστηκε από τον Γάλλο 
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Αρχιστράτηγο Γκυγιωμά και χαρακτηρίστηκε εξαιρετικής και καθοριστικής 
σημασίας για την έκβαση των επιχειρήσεων στο Μακεδονικό Μέτωπο.  

Η επιτυχία των Ελληνικών στρατευμάτων προκάλεσε μεγάλο ενθουσιασμό σε 
ολόκληρη την Ελλάδα, η έκβαση δε της επιχειρήσεως αποτελεί περίλαμπρη 
νίκη του Ελληνικού στρατού σε ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα στην 
Βαλκανική κατά τη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου πολέμου. 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
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