
Εκατό χρόνια από τον Α΄ Π.Π. 

(1914-1918) 

Γράυει ο Χρήστος Ίντος 

α επηρεηξήζνπκε ζύληνκε πξνζέγγηζε ζηα γεγν-

λόηα ηνπ έηνπο 1916 ζε ζρέζε κε ηνλ ηόπν καο.  

Τελ Άλνημε ηνπ 1916 έληνλε ήηαλ ε θήκε πσο επίθεηηαη επίζεζε ζηε Μαθεδνλία 

ησλ γεξκαληθώλ θαη βνπιγαξηθώλ δπλάκεσλ. Τν πξώην ζρεηηθό επεηζόδην ζηελ 

πεξηνρή Ν. Κηιθίο ζπληειέζηεθε ηελ 1/14 θαη 2/15 Μαξηίνπ 1916 ζηελ ειιεληθή 

κεζόξην θνληά ζηα ρσξηά Εύδσλνη θαη Ειδομένη. Οη Γεξκαλνί επηηέζεθαλ ζε 

γαιιηθέο πξνθπιαθέο ζηνπο Επδώλνπο θαη πξνσζήζεθαλ κέρξη ην Πεπθόδαζνο 

εμαλαγθάδνληαο ηνπο Γάιινπο λα ζπγθεληξσζνύλ ζην Πνιύθαζηξν, όπνπ είραλ 

ηζρπξέο δπλάκεηο πεδηθνύ, ηππηθνύ θαη ππξνβνιηθνύ. Οη γεξκαληθέο θαη 

βνπιγαξηθέο δπλάκεηο εηζέβαιαλ θαη ζηην περιοχή ηης Ειδομένης θζάλνληαο 

κέρξη ην ρσξηό Δογάνης. Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο αηρκαιώηηζαλ Γάιινπο 

ζηξαηηώηεο θαη αμησκαηηθνύο. 

Σηηο 3/16 Μαξηίνπ 1916 αλαδηνξγαλσκέλνη νη Γάιινη πξνρώξεζαλ ζηελ 

αληεπίζεζε. Καηέιαβαλ ηνπο Επδώλνπο, εθδηώθνληαο από εθεί ηνπο Γεξκαλνύο, 

ππξπόιεζαλ ηκήκα ηνπ ρσξηνύ θαη βνκβάξδηζαλ ηηο ερζξηθέο ζέζεηο. Τελ 

επόκελε νη Γεξκαλνί πέξαζαλ ζηελ δηθή ηνπο αληεπίζεζε εμαλαγθάδνληαο ηνπο 

Γάιινπο ζε ππνρώξεζε. Καηέιαβαλ ηα ρσξηά Ειδομένη, Χαμηλό θαη Δογάνης 

θαη νη Γάιινη νρπξώζεθαλ ζηα Πιάγηα, ηνλ Φαλό θαη ηελ Πύιε. 

Από ηνπο Επδώλνπο σο ηα Πιάγηα δεκηνπξγήζεθε ηνπηθό κέησπν, ην νπνίν 

επεθηάζεθε θαη αλαηνιηθά πξνο ηε ιίκλε ηεο Δντξάλεο κε ζπλερή θνξύθσζε 

ησλ αςηκαρηώλ. Καη νη δύν πιεπξέο εληζρύνληαλ κε δηθά ηνπο λέα ζηξαηεύκαηα. 

Η ζύγθξνπζε παξά ηελ έληαζε θαη επέθηαζή ηεο ραξαθηεξίζζεθε ηνπηθνύ 

ραξαθηήξα. Τα ζπνπδαηόηεξα αλακέλνληαλ γηα αξγόηεξα. 

Σηελ επαξρία ηνπ Κηιθίο έληνλε ήηαλ ε θήκε γηα εηζβνιή ησλ βνπιγαξηθώλ θαη 

γεξκαληθώλ δπλάκεσλ. Μπξνζηά ζηελ θαηάζηαζε απηή Άγγινη θαη Γάιινη ζηα 

κέζα Απξηιίνπ ηνπ 1916 πξνρώξεζαλ ζηελ επίηαμε ησλ δώσλ ησλ ρσξηθώλ 

ηεο πεξηνρήο κε ηε δηθαηνινγία πσο απηό πξαγκαηνπνηνύληαλ ζην πιαίζην 

πξνιεπηηθώλ κέηξσλ. Σηα ηέιε ηνπ ίδηνπ κήλα ζηελ Καιίλδξηα ζπγθξνύζηεθαλ 

γεξκαλνβνπιγαξηθέο κε αγγινγαιιηθέο δπλάκεηο. Υπήξμαλ απώιεηεο θαη από ηηο 

δύν πιεπξέο, όπσο θαη απιώλ ρσξηθώλ, ησλ νπνίσλ ηα ζπίηηα βνκβαξδί-

ζηεθαλ από ην ππξνβνιηθό ησλ αληηκαρνκέλσλ πιεπξώλ. Ταπηόρξνλε ζπκ-

πινθή ππήξμε θαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Αμηνύ, πάλσ ζην Πάηθν, κεηαμύ Κνύπαο θαη 

Αξραγγέινπ. 
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