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Τον επόμενο μήνα (14/27 Ιουλίου) ο Βενιζέλος σχηματίζει ενιαία 

κυβέρνηση ή μάλλον εγκαθιδρύει μεταμφιεσμένη δικτατορία: κηρύσσει 
τον πόλεμο εναντίον όλων των εχθρών της Entente, διατάζει γενική 
επιστράτευση, λαμβάνει σκληρά μέτρα για ν’ ασφαλιστεί από αντιδράσεις 
στρατιωτικών και πολιτικών αντιπάλων του, αίρει τη μονιμότητα των 
δικαστών, για να τιμωρήσει εκείνους που είχαν καταδιώξει οπαδούς του, 
εξορίζει στρατιωτικούς και πολιτικούς (ανάμεσά τους τον Δημ. Γούναρη 
και τον Ι. Μεταξά), άλλους θέτει υπό αστυνομική επιτήρηση, και απολύει 
καθηγητές του πανεπιστημίου για τα φιλοβασιλικά τους φρονήματα. 
Μικρές στρατιωτικές στάσεις σε διάφορα σημεία της χώρας, προπάντων 
στη Λαμία και στη Θήβα, συντρίβονται σκληρά. Οι αρχηγοί των 
στασιαστών βρίσκονταν σε συνεννοήσεις με αυτούς που είχαν φύγει από 
την Ελλάδα και εγκατασταθεί στην Ελβετία, απ’ όπου είχαν εξαπολύσει 
σφοδρή προπαγάνδα εναντίον του Βενιζέλου, αλλά και βλαβερή για τα 
εθνικά συμφέροντα. 

Ο Βενιζέλος απολύει 570 περίπου δικαστές και δικαστικούς, 6.500 
υπαλλήλους, 2.300 αξιωματικούς, 3.000 υπαξιωματικούς και οπλίτες της 
χωροφυλακής και 880 περίπου αξιωματικούς του ναυτικού. […] 

Ο Βενιζέλος προχωρεί βαθμιαία και στη γενική επιστράτευση, παρά 
τις αντιδράσεις των αντιπάλων του που προσπάθησαν να τη ματαιώσουν. 
Έτσι στέλνει στο μακεδονικό μέτωπο 90 τάγματα, ήτοι 10 μεραρχίες, οι 
οποίες προστεθειμένες στις 19 συμμαχικές (8 γαλλικές, 6 σερβικές, 4 
αγγλικές, 1 ιταλική) έδωσαν την υπεροχή απέναντι των 260 βουλγαρικών 
ταγμάτων. Η γρήγορη αυτή κινητοποίηση του ελληνικού στρατού έδειξε 
τα αποτελέσματά της στη νικηφόρα επιχείρηση εναντίον του Σκρα στις 30 
Μαίου του 1918, η οποία ανύψωσε στα μάτια των συμμάχων τη συμβολή 
του ελληνικού στρατού και το γόητρο του Βενιζέλου. Τη μαχητική αξία 
του ελληνικού στρατού αναγνωρίζει ο αρχιστράτηγος Guillaumat, ψυχρός, 
ειλικρινής και λεπτός στρατιωτικός, εντελώς διαφορετικός από τον 
προκάτοχό του Serrail. Ακολουθεί η γενική επίθεση στο μακεδονικό 
μέτωπο υπό τον νέο δραστήριο αρχιστράτηγο Franchet d’ Esperay, η νέα 
τώρα πολύ μεγάλη νίκη των συμμάχων και η συνθηκολόγηση της 
Βουλγαρίας ( Σεπτεμβρίου). Αποδίδοντας έπαινο στη συμμετοχή των 
Ελλήνων έγραφε στον στρατηγό Δαγκλή ο Άγγλος στρατηγός Milne: 
«Χωρίς τη βοήθεια των ελληνικών δυνάμεων δεν θα ήταν δυνατόν να 
πετύχουμε τη νίκη μας αυτή». 
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