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«Ζ έγθξηζε ηεο Μεηαπηπρηαθήο Δξγαζίαο απφ ην Σκήκα Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ θαη 

Αλαηνιηθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο δελ ππνδειψλεη αλαγθαζηηθά φηη 

απνδέρεηαη ην ηκήκα ηηο γλψκεο ηνπ ζπγγξαθέα».
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ΠΕΡΙΛΗΦΗ 

Ζ παξνχζα εξγαζία αζρνιείηαη κε ηελ αλάδεημε ηνπ έξγνπ θαη ηνπ ξφινπ ησλ μέλσλ 

ζηξαηησηηθψλ απνζηνιψλ, νη νπνίεο ήξζαλ ζηελ Διιάδα γηα λα νξγαλψζνπλ θαη λα 

εθπαηδεχζνπλ ηηο έλνπιεο δπλάκεηο ηελ πεξίνδν 1897-1914. Σν πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ ήηαλ δπζνίσλν. Ζ ρψξα εμήιζε εηηεκέλε θαη ληξνπηαζκέλε απφ ηνλ 

ειιελνηνπξθηθφ πφιεκν ηνπ 1897 θαη ηεο επηβιήζεθε ν Γηεζλήο Οηθνλνκηθφο Έιεγρνο απφ 

ηηο Μεγάιεο Γπλάκεηο. Ο εζληθηζκφο ζηα βαιθαληθά θξάηε ήηαλ αξθεηά έληνλνο θαη ν 

κεγαιντδεαηηζκφο δεκηνπξγνχζε εληάζεηο θαη ζπγθξνχζεηο ζηα εδάθε ηεο Οζσκαληθήο 

Απηνθξαηνξίαο. Παξφια απηά ρξεηάζηεθε πάλσ απφ κηα δεθαεηία γηα ηε ρψξα, ψζηε ηειηθά 

λα εγθξίλεη ηελ έιεπζε δχν μέλσλ ζηξαηησηηθψλ απνζηνιψλ, πξνεξρφκελσλ απφ ηηο δπηηθέο 

δπλάκεηο. Σν 1911 απνηέιεζε ηε ρξνληά πνπ έθηαζαλ ζηελ Διιάδα ε γαιιηθή ζηξαηησηηθή 

απνζηνιή ηνπ ζηξαηεγνχ Eydoux γηα ηνλ ζηξαηφ μεξάο θαη ε αγγιηθή λαπηηθή απνζηνιή ηνπ 

απφζηξαηνπ λαπάξρνπ Tufnell γηα ην λαπηηθφ. Παξφιεο ηηο φπνηεο δπζθνιίεο, νη μέλεο 

ζηξαηησηηθέο απνζηνιέο θαηφξζσζαλ λα ζπκβάιινπλ ελεξγά θαη νπζηαζηηθά ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηελ νξγάλσζε ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ. Σηο πξνζέδσζαλ έλα λέν ραξαθηήξα 

θαη κία λέα δπλακηθή, πνπ απνδείρηεθαλ εκπξάθησο ζηνπο Βαιθαληθνχο Πνιέκνπο πνπ 

αθνινχζεζαλ. Μέρξη ηφηε νη φπνηεο απφπεηξεο ησλ θπβεξλήζεσλ, ήδε απφ ην 1898, 

θαζίζηαλην δπζρεξήο ιφγσ ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ παιαηηνχ ζηελ πξνζπάζεηα άζθεζεο ηεο 

πνιηηηθήο (εθηειεζηηθήο) εμνπζίαο απφ ηνπο θπβεξλψληεο. Παξάιιεια, ε δηακφξθσζε ηεο 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ ζηελ πεξηνρή, ππεξαζπηδφκελεο κε ηε ζεηξά 

ηνπο ηα ζπκθέξνληά ηνπο, δεκηνπξγνχζε ζπλερψο λέα κεηαβιεηά δεδνκέλα γηα ηελ έιεπζε 

ησλ μέλσλ ζηξαηησηηθψλ απνζηνιψλ. Οη δχν απνζηνιέο, εθηφο απφ ηηο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεηψπηζαλ ζην πεδίν δξάζεο ηνπο (πξνζσπηθφ, πιηθφ, εγθαηαζηάζεηο), είραλ λα 

ππεξβνχλ θαη ηελ ππνβφζθνπζα δηακάρε ηνπ Βεληδέινπ κε ηνλ δηάδνρν θαη κεηέπεηηα βαζηιηά 

Κσλζηαληίλν, ε νπνία νδήγεζε αξγφηεξα ζηνλ νδπλεξφ Δζληθφ Γηραζκφ. 

 

ABSTRACT 

This text deals with the promotion of the work and the role of the foreign military 

missions, which came to Greece to organize and train the domestic armed forces, in the period 

between 1897-1914. The political and social environment was ominous. The country emerges 

defeated and ashamed of the Greek-Turkish war of 1897 and was forced to an International 
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Economic Control by the Great Powers. Nationalism in the Balkan states was quite intense, 

and bigotry created tensions and conflicts in the territories of the Ottoman Empire. However, 

it took more than a decade for the country to finally succeed in the arrival of two foreign 

military missions, coming from the western powers. The year of 1911 was the time that 

General Eydoux'sfrench military mission and retired Admiral Tufnell's english naval mission 

arrived in Greece. Despite the difficulties, the foreign military missions managed to contribute 

actively and substantially to the training and organization of the armed forces. Their 

appearance gave a new character and a new dynamic which manifested themselves in practice 

in the Balkan Wars that followed, but also in the later course of history. The attempts of the 

respective governments for their arrival, the need for which had already become apparent 

since 1898, became more difficult due to the interventions of the palace in the attempt of the 

rulers to exercise political (executive) power. At the same time, the policymaking of the 

foreign policy of the Great Powers in the region, defending in turn their interests in it, was 

constantly creating new variable data for the arrival of foreign military missions. The two 

missions, in addition to the difficulties they encountered in their field of action (personnel, 

material, facilities), also had to deal with Venizelos' lurking conflict with the successor and 

later King Constantine, which later led to the painful national division. 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

Μεηά ηελ «αηπρή» ζπγθπξία ηνπ 1897 θαηέζηε ζαθέο πσο νη ειιεληθέο έλνπιεο δπλάκεηο 

δελ ήηαλ ζην επίπεδν πνπ απαηηνχζε ε γεηηλίαζε κε θξάηε, κε ηα νπνία ππήξραλ άιπηα 

εδαθηθά δεηήκαηα. Ο έληνλνο εζληθηζκφο ησλ βαιθαληθψλ θξαηψλ, πνπ αλαδεηνχζαλ 

απεγλσζκέλα ηελ απφθηεζε κηαο πην ζηαζεξήο θαη ηζρπξήο ζέζεο, αιιά θαη ε ηκπεξηαιηζηηθή 

πνιηηηθή ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ, κε ηελ ζχγθξνπζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο ζηελ επξχηεξε 

πεξηνρή, δπλακίηηδαλ ην ππάξρνλ πνιηηηθφ, δηπισκαηηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. 

Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο θαη θαηαλνψληαο, έζησ ζηαδηαθά, ηελ αδχλακε ζέζε ηεο 

ζηελ πνιηηηθή ζθαθηέξα, ε πνιηηηθή θαη ζηξαηησηηθή εγεζία ηεο ρψξαο αληηιήθζεθε πσο 

απαηηνχηαλ ε ζπλδξνκή μέλσλ ζηξαηησηηθψλ απνζηνιψλ γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ ηαρχηεξε 

θαη απνηειεζκαηηθφηεξε αλαδηνξγάλσζε ησλ ειιεληθψλ ελφπισλ δπλάκεσλ. Έπξεπε λα 

πξνβεί ζε ελέξγεηεο γηα λα αλαηξέςεη ην ζε βάξνο ηεο θιίκα θαη λα ζπγθξνηήζεη ζηξαηφ θαη 

λαπηηθφ αληάμηα ησλ πεξηζηάζεσλ. Άιισζηε, νη ηζρπξέο έλνπιεο δπλάκεηο ήηαλ απηέο πνπ 

κπφξεζαλ λα πξναζπίζνπλ ηα ζπκθέξνληα ηνπ θξάηνπο θαη απνηέιεζαλ ηζρπξφ κέζν 

άζθεζεο πνιηηηθήο, ζηε δηάζεζε ηθαλψλ πνιηηηθψλ εγεηψλ. 

Με απαξρή ηελ ήηηα ηνπ 1897, ε επίδεημε ηεο δένπζαο ζεκαζίαο απφ ηελ πνιηηηθή θαη 

ζηξαηησηηθή ηεξαξρία ζηελ νξγάλσζε, ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ ελφπισλ 

δπλάκεσλ, κέζα ζε έλα φρη θαη ηφζν επνίσλν θνηλσληθνπνιηηηθφ πεξηβάιινλ, ηηο θαηέζηεζαλ 

ηθαλέο λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο κειινληηθέο απνζηνιέο πνπ απηέο αλέιαβαλ, κέρξη ηελ έλαξμε 

ηνπ Α΄ Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ. Ζ ζπκβνιή θπξίσο ησλ δχν μέλσλ απνζηνιψλ, ηεο γαιιηθήο 

γηα ηνλ ζηξαηφ κε επηθεθαιήο ηνλ ππνζηξάηεγν Joseph Paul Eydoux θαη ηεο αγγιηθήο γηα ην 

λαπηηθφ κε επηθεθαιήο ηνλ ππνλαχαξρν Lionel Grant Tufnell απνδείρζεθε θαηαιπηηθή. Οη 

λίθεο ελαληίνλ ησλ Σνχξθσλ θαη ησλ Βνπιγάξσλ ζηνπο δχν Βαιθαληθνχο Πνιέκνπο ήηαλ 

κεγαιεηψδεηο θαη πξνζέθεξαλ εθηφο απφ εδάθε ζε Ήπεηξν, Μαθεδνλία θαη λεζηά ηνπ 

Βνξεηναλαηνιηθνχ Αηγαίνπ, κία πην κεηξήζηκε ζέζε ζηα κάηηα ερζξψλ θαη θίισλ. 

ηελ παξνχζα εξγαζία γίλεηαη απφπεηξα αλάδεημεο ηεο ζπκβνιήο ησλ μέλσλ 

ζηξαηησηηθψλ απνζηνιψλ ζηελ Διιάδα θαη ηδηαίηεξα ζηε ζρεδφλ νιηζηηθή κεηακφξθσζε ησλ 

ειιεληθψλ ελφπισλ δπλάκεσλ.
2
 Παξάιιεια, εμεηάδνληαη νη ιφγνη, κέζα απφ ηηο αληίξξνπεο 

δπλάκεηο θαη ηηο πξνζσπηθέο επηζπκίεο ηεο ηφηε πνιηηηθήο εγεζίαο, γηα ηνπο νπνίνπο 

επηιέρζεθε ηειηθά ε ζπλδξνκή μέλσλ απνζηνιψλ απφ ηνπο θφιπνπο ησλ δπηηθψλ δπλάκεσλ. 

Δπηπξφζζεηα, αλαιχνληαη νη ηξφπνη πνπ απηέο αμηνπνηήζεθαλ απφ ηελ πνιηηηθή θαη 

                                                
2
 ηξαηφο μεξάο, λαπηηθφ θαη ηα πξψηα βήκαηα ηεο ειιεληθήο πνιεκηθήο αεξνπνξίαο. 
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ζηξαηησηηθή εγεζία, αιιά θαη νη πξνζπάζεηέο ηνπο λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζηελ μέλε 

πνιεκηθή ηερλνγλσζία. 

Σν φιν εγρείξεκα πξαγκαηνπνηήζεθε κέζα απφ ηηο δπζθνιίεο πνπ έθεξε ζε παγθφζκην 

επίπεδν ε παλδεκία ηνπ Covid-19, κε απνηέιεζκα λα κελ θαζίζηαηαη εθηθηή ε θπζηθή 

παξνπζία γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ζηα αξρεία θαη ηηο βηβιηνζήθεο ηεο ρψξαο. Ζ κε 

δπλαηφηεηα επίζθεςεο ζηε βηβιηνζήθε ηεο Βνπιήο, ζηέξεζε ηελ έξεπλα απφ ηε κειέηε ησλ 

ΦΔΚ Β΄, Γ΄ Σεχρνπο, ηα νπνία δελ έρνπλ αθφκα ςεθηνπνηεζεί θαη ελδερνκέλσο λα πεξηέρνπλ 

ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο, αιιά θαη ηελ πξφζβαζε ζην αξρείν
3
 ηνπ ππνπξγείνπ Ναπηηθψλ γηα ηε 

πεξίνδν, πνπ θαηαζηξάθεθε θαη δελ απφθεηηαη πιένλ ζηελ αληίζηνηρε Γηεχζπλζε Ηζηνξίαο 

Ναπηηθνχ.
4
 Μειεηήζεθαλ φκσο ηα ςεθηνπνηεκέλα αξρεία ηνπ ππνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ

5
 θαη 

ηνπ Δζληθνχ Ηδξχκαηνο Μειεηψλ Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαζψο θαη ν έληππνο Σχπνο ηεο 

επνρήο κε έκθαζε ζηηο εθεκεξίδεο Δκπξόο ηνπ Γεκεηξίνπ Καιαπνζάθε θαη Αζήλαη ηνπ 

Γεσξγίνπ Πσπ. Δπηπιένλ, δηεμήρζε έξεπλα ζηα αξρεία ηεο Γηεχζπλζεο Ηζηνξίαο ηξαηνχ θαη 

ηεο Τπεξεζίαο ηξαηησηηθψλ Αξρείσλ. Ζ βηβιηνγξαθία θαη ηα επηζηεκνληθά άξζξα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξνζθέξνπλ κία αξθεηά δηαθσηηζηηθή εηθφλα γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ 

επηθξαηνχζε ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο, ελψ ηα απνηειέζκαηα ησλ Βαιθαληθψλ Πνιέκσλ 

θαηαδεηθλχνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ξφινπ θαη ηεο ζπκβνιήο ησλ μέλσλ ζηξαηησηηθψλ 

απνζηνιψλ. 

Έλα πξφβιεκα πνπ πξνέθπςε, θπξίσο θαηά ηε ζπιινγή θαη αμηνπνίεζε ζηνηρείσλ απφ 

πξσηνγελείο πεγέο, ήηαλ ε χπαξμε αξθεηνχ φγθνπ εγγξάθσλ ζηε γαιιηθή γιψζζα, ηεο 

νπνίαο ν γξάθσλ δελ είλαη γλψζηεο, κε απνηέιεζκα ηελ αμηνπνίεζε κφλν κέξνπο ηνπο, κε ηε 

ζπλδξνκή γαιιφθσλσλ θαη ηε κεηάθξαζε θάπνησλ εμ απηψλ.  

Μπνξεί ην έξγν ησλ απνζηνιψλ λα ακθηζβεηήζεθε γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, νη νπνίνη 

παξαηίζεληαη εθηελέζηεξα ζηελ εξγαζία, ν ξνπο ηεο ηζηνξίαο φκσο απέδεημε ηε ζπνπδαηφηεηα 

ησλ ππεξεζηψλ πνπ απηέο πξφζθεξαλ. Ζ γαιιηθή ζηξαηησηηθή απνζηνιή θαη ν ζηξαηεγφο 

Eydoux πνιεκήζεθαλ απφ ηε θηινγεξκαληθή κεξίδα, θπξίσο απφ ηνπο αμησκαηηθνχο πνπ ήηαλ 

ζεηηθά πξνζθείκελνη ζηνλ δηάδνρν Κσλζηαληίλν, γλσζηνί θαη σο «απιηθνί». Ζ βξεηαληθή 

απνζηνιή ηνπ λαπηηθνχ πνιεκήζεθε θπξίσο απφ ηνπο αλψηεξνπο αμησκαηηθνχο ηνπ ζηφινπ, 

                                                
3
 Δγθχθιηεο δηαηαγέο θαη ινηπά έγγξαθα ηνπ ππνπξγείνπ Ναπηηθψλ ηεο πεξηφδνπ πνπ αθνξνχλ ηε δξάζε μέλσλ 

απνζηνιψλ. 
4
 Πιεξνθνξία ε νπνία δφζεθε απφ ην πξνζσπηθφ ηεο ππεξεζίαο θαηά ηε ζπλεξγαζία γηα ηελ εθπφλεζε ηεο 

δηπισκαηηθήο. 
5
 Σν ςεθηνπνηεκέλν αξρείν ηνπ ππνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ παξέκεηλε γηα αξθεηφ δηάζηεκα κε πξνζβάζηκν ζηνπο 

εξεπλεηέο (αξρέο Ηνπλίνπ κέρξη επηέκβξην, πεξίνδνο ενξηψλ Υξηζηνπγέλλσλ), ιφγσ επηθαινχκελνπ ηερληθνχ 

πξνβιήκαηνο κε φιεο ηηο δπζρέξεηεο πνπ απηφ ζπλεπάγεηαη.  
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επεηδή ηα κέιε ηεο πξνέξρνληαλ απφ απνζηξαηεία, άιια θαη επεηδή πνιινί ήηαλ απηνί πνπ 

πίζηεπαλ, ιφγσ ηνπ αήηηεηνπ ηνπ λαπηηθνχ, ζηελ αλαδηνξγάλσζε θαη εθπαίδεπζε κε ηδία 

κέζα θαη αμησκαηηθνχο πνπ ζα ζηέιλνληαλ ζην εμσηεξηθφ γηα εθπαίδεπζε. Σέινο, κία άιιε 

αμηνζεκείσηε δηαθνξά ζηηο δχν απνζηνιέο ήηαλ ε ζηάζε ηνπ Βεληδέινπ απέλαληη ζηελ 

αλαλέσζε ηνπ ζπκβνιαίνπ κε ηηο δχν ζηξαηησηηθέο απνζηνιέο. Ο ζηξαηεγφο Eydoux έραηξε 

ηεο απφιπηεο εκπηζηνζχλεο θαη ζπκπάζεηαο ηνπ, ελψ ν λαχαξρνο Tufnell φρη, κηαο θαη ν 

Βεληδέινο ήηαλ απφ απηνχο πνπ πξσηνζηάηεζαλ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απνζηνιήο ηνπ 

λαπηηθνχ κε άιιε απνηεινχκελε απφ ελ ελεξγεία ζηειέρε. 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία απνηειείηαη απφ ηξία θεθάιαηα. Μεηά ηελ εηζαγσγή, 

νπνία αλαθέξεηαη ζηελ πνιηηηθνθνηλσληθή θαηάζηαζε ηεο Διιάδαο απφ ην 1897 έσο θαη ην 

1914 (ηέινο 1913), κε έκθαζε ζε γεγνλφηα πνπ επίδξαζαλ ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο θαη 

αλαιχεηαη ε θαηάζηαζε ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, αθνινπζεί ην πξψην θεθάιαην. ε απηφ 

γίλεηαη αλαθνξά ζηελ νξγάλσζε θαη ηνλ εμνπιηζκφ ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ, θαζψο θαη κία 

(ρξνληθή) αλαθνξά ζηηο απφπεηξεο ηεο ειιεληθήο πνιηηηθήο εγεζίαο γηα ηελ έιεπζε μέλσλ 

ζηξαηησηηθψλ απνζηνιψλ, νη νπνίεο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο δελ ηειεζθφξεζαλ. Δπηπξφζζεηα, 

παξνπζηάδεηαη ελ ζπληνκία θαη ε ηηαιηθή ζηξαηησηηθή απνζηνιή γηα ηελ ρσξνθπιαθή, ε 

νπνία απφ ην 1906 ππαγφηαλ ζην ππνπξγείν Δζσηεξηθψλ. 

ην δεχηεξν θεθάιαην αλαιχεηαη ε παξνπζία θαη ην έξγν ηεο γαιιηθήο ζηξαηησηηθήο 

απνζηνιήο ηνπ ζηξαηεγνχ Eydoux. Αλαιχνληαη (ρξνλνινγηθά) νη απφπεηξεο γηα ηελ 

αλάθιεζή ηεο, ηα λνκνζεηήκαηα θαη νη ελέξγεηεο ηνπ ππνπξγείνπ ηξαηησηηθψλ ηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν, ην έξγν θαη ηα πην αμηνζεκείσηα επηηεχγκαηα ηεο απνζηνιήο, ηα 

κεγάια ζηξαηησηηθά γπκλάζηα ηνπ 1912, θαζψο θαη νη απφπεηξεο αλαλέσζεο ηεο 

ζηξαηησηηθήο ζπλεξγαζίαο. ην ηξίην θεθάιαην αληίζηνηρα, γίλεηαη αλαθνξά ζηελ παξνπζία 

θαη ην έξγν ηεο βξεηαληθήο λαπηηθήο απνζηνιήο ηνπ λαπάξρνπ Tufnell. 

Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηελ παξάζεζε ησλ πξσηνγελψλ θαη 

δεπηεξνγελψλ πεγψλ, κε έλα παξάξηεκα θσηνγξαθηψλ ζρεηηθέο κε ηηο έλνπιεο δπλάκεηο ηεο 

επνρήο, ηηο μέλεο απνζηνιέο θαη αξρεηαθνχ πιηθνχ, κε έλαλ ζπγθεληξσηηθφ ρξνλνινγηθφ 

πίλαθα κε ηα θπξηφηεξα γεγνλφηα, πίλαθεο κε ηνπο δηαηειέζαληεο ππνπξγνχο ηξαηησηηθψλ 

θαη Ναπηηθψλ ηεο πεξηφδνπ θαη κία πξνζζήθε κε ηε ζπγθξφηεζε ηνπ ζηφινπ θαηά ηα έηε 

1897 θαη 1912-1913. Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη νη Eydoux θαη Tufnell αλαθέξνληαη ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπ θεηκέλνπ, ζχκθσλα κε ηελ εζηκνηππία ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο, σο ζηξαηεγφο 

θαη λαχαξρνο αληίζηνηρα, θαη φρη κε ηνλ θεξφκελν βαζκφ. 
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Σειεηψλνληαο, ζα ήζεια λα εθθξάζσ αξρηθά ηηο επραξηζηίεο κνπ ζην ΠΜ «Ηζηνξία, 

Αλζξσπνινγία θαη Πνιηηηζκφο ηεο Αλαηνιηθήο θαη Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο». Σφζν ην 

δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, φζν θαη νη εθπαηδεπφκελνη ηνπ ίδηνπ θχθινπ, ζπλέβαιαλ ζηελ 

νινθιήξσζε ηεο αλά ρείξαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο νθείινληαη ζηνλ 

ππνπινίαξρν Αζαλάζην Παπαδεκεηξφπνπιν ηεο Γηεχζπλζεο Ηζηνξίαο Ναπηηθνχ, αιιά θαη 

ζηνλ επηινρία (ΤΠ) Αζαλάζην Γθάκα θαη ηελ θπξία Μαξίλα Σζηξηζίθνπ ηεο Γηεχζπλζεο 

Ηζηνξίαο ηξαηνχ, γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηά ηνπο. Ξερσξηζηή κλεία νθείισ λα θάλσ ζηνλ 

επφπηε απηήο ηεο εξγαζίαο, πνπ αξρηθά δέρζεθε ηελ επίβιεςε θαη ζηε ζπλέρεηα ζπληφληζε 

θαη ζηάζεθε αξσγφο ζην φιν εγρείξεκα, Δπζηξάηην Γνξδαλά. Ζ ζηήξημή ηνπ ζε 

επηζηεκνληθφ, αιιά θαη πξνζσπηθφ επίπεδν ήηαλ θαηαιπηηθή. Δπραξηζηίεο νθείινληαη επίζεο 

ζηνπο θαζεγεηέο Γεκήηξην ηακαηφπνπιν θαη Βιάζην Βιαζίδε γηα ηελ πνιχηηκε ζπκβνιή 

ηνπο θαη ηελ επηζηεκνληθή θαζνδήγεζή ηνπο. Κιείλνληαο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ 

νηθνγέλεηά κνπ, πνπ ζηάζεθε δίπια κνπ θαη κε ππνζηήξημε ζε απηφ ην απαηηεηηθφ, 

θνπηαζηηθφ, κα ζπλάκα φκνξθν ηαμίδη γλψζεο. 
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ΕΙΑΓΧΓΗ 

Η ελληνική πολιηικοζηραηιωηική πραγμαηικόηηηα ηης περιόδοσ 1897-1914 

Ζ απφπεηξα πξνζέγγηζεο θαη ζπλνπηηθήο ηζηνξηθήο αλάιπζεο ηεο πεξηφδνπ, ε νπνία 

νξηνζεηείηαη απφ ηνλ ειιελνηνπξθηθφ πφιεκν ηνπ 1897 θαη κέρξη ην 1914, επηβάιιεη ηελ 

αλαθνξά ζηελ ηξηθνππηθή πεξίνδν. Ζ πεξίνδνο απηή, πνπ νδήγεζε ηε ρψξα ζηελ πεξίθεκε 

πηψρεπζε ηνπ 1893, απνηειεί ην πξννίκην ησλ ελεξγεηψλ γηα ηελ κεζνδηθή αλάπηπμε ζε 

φινπο ηνπο ηνκείο. Ο Σξηθνχπεο πξνζπάζεζε ελεξγά λα ζπγθξνηήζεη έλνπιεο δπλάκεηο, ηε 

ζηηγκή πνπ νη πνιηηηθνί ηνπ αληίπαινη επηδίδνληαλ ζε ιατθηζκνχο θαη ζηελ εμππεξέηεζε 

πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ.
6
 ηελ ρψξα επηθξαηνχζαλ δχν αληίξξνπεο ηάζεηο.  

«Σν ράζκα κεηαμχ ησλ ηξηθνππηθψλ αληηιήςεσλ θαη ησλ αληηιήςεσλ εθείλσλ 

πνπ ζπκπαξαηάζζνληαλ ζην αληίζεην ζηξαηφπεδν ζα δηαηεξεζεί ηνπιάρηζηνλ 

κέρξη ηνλ ειιελνηνπξθηθφ πφιεκν ηνπ 1897. Ζ δπζάξεζηε γηα ηελ Διιάδα 

θαηάιεμή ηνπ, ζα θαλεξψζεη φηη ε ρψξα δελ ζα είρε θαλέλα κέιινλ ρσξίο κηα 

ξηδηθή αλαδηνξγάλσζε ηνπ ζηξαηνχ ηεο θαη γεληθφηεξα ηεο θξαηηθήο ηεο 

ζπγθξφηεζεο, πξνο ηελ θαηεχζπλζε πνπ είρε ππνδείμεη ν Υ. Σξηθνχπεο».
7
 

Ζ ρξνληθή πεξίνδνο ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε παξνχζα εξγαζία αθνξά ηελ Διιάδα πνπ 

πξνζπαζεί λα απεκπνιήζεη ηελ ληξνπή κηαο νδπλεξήο ήηηαο, χζηεξα απφ έλα πφιεκν ηξηάληα 

εκεξψλ ζην πεδίν ηεο κάρεο κε ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία. Ο θαηαζηξνθηθφο 

ειιελνηνπξθηθφο πφιεκνο ηνπ 1897 θαηέζηεηιε ηελ πινπνίεζε ηεο Μεγάιεο Ηδέαο ησλ 

Διιήλσλ πξνο ην παξφλ θαη θαηέζηεζε ηελ επέκβαζε ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ ηεο  επνρήο 

πην ελεξγή ζηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο. Παξάιιεια, νη εθάζηνηε πνιηηηθέο 

εγεζίεο πξνζπαζνχζαλ λα πξνσζήζνπλ ηα ζπκθέξνληα ηεο ρψξαο ζε Μαθεδνλία θαη Κξήηε, 

αιιά θαη ζηηο ππφινηπεο αιχηξσηεο πεξηνρέο. Οη Έιιελεο δηπισκάηεο είραλ λα ππεξβνχλ ην 

γεγνλφο φηη ε Διιάδα απνηεινχζε ηνλ νπξαγφ ζηηο επηινγέο ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ, γηα ηα 

δξψκελα ζηε βαιθαληθή ρεξζφλεζν θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή.
8
 Οη ιφγνη πνπ ηελ νδήγεζαλ 

                                                
6
 ηέθαλνο Σζαπάξαο, Η πνιηηηθή εγεζία θαη νη μέλνη ζηε λεόηεξε ηζηνξία ηεο Διιάδαο,ηφκ. Α΄ (1821-1920), Νέα 

χλνξα, Αζήλα 1988, ζζ. 248-276 θαη Μηράιεο Παληαβνχθεο, Σηξαηόο θαη εζληθό δήηεκα ζηελ Διιάδα (1880-

1909), Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Ηζηνξίαο, Πάληεην Παλεπηζηήκην, Αζήλα 2016, 

ζζ. 71-119 θαη 158-173. 
7
 Κψζηαο Κσζηήο, Τα θαθνκαζεκέλα παηδηά ηεο Ιζηνξίαο. Η δηακόξθωζε ηνπ λενειιεληθνύ θξάηνπο, 18νο-21νο 

αηώλαο, Δθδφζεηο Παηάθε, Αζήλα 2019, ζ. 449. 
8
 Γηάλλεο Γηαλνπιφπνπινο, Η επγελήο καο ηύθιωζηο: εμωηεξηθή πνιηηηθή θαη εζληθά καο ζέκαηα από ηελ ήηηα ηνπ 

1897 έωο ηε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή, ηέηαξηε έθδ., Βηβιηφξακα, Αζήλα 2003, ζζ. 201-202. 
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θπξίσο ζηνλ «αηπρή» πφιεκν ηνπ 1897, ήηαλ ε εζληθηζηηθή δξάζε ηεο «Δζληθήο Δηαηξείαο»
9
 

απφ ηε κία, κέιε ηεο νπνίαο ήηαλ επηθαλείο πξνζσπηθφηεηεο ηεο επνρήο, νη νπνίνη αζθνχζαλ 

επηξξνή, δηακφξθσλαλ ηελ θνηλή γλψκε θαη παξέζπξαλ ηνπο αλεπαξθείο πνιηηηθνχο, 

δεκηνπξγψληαο θξνχδεο ειπίδεο θαη ην Κξεηηθφ δήηεκα απφ ηελ άιιε, πνπ απφ ην Μάην ηνπ 

1896 απαζρνινχζε πάιη πνιχ έληνλα ηελ ρψξα θαη ηα ηεθηαηλφκελα ζηελ πεξηνρή. 

Μεηά ηνλ πφιεκν, ε ήδε άζρεκε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο επηδεηλψζεθε
10

 θαη νη 

Μεγάιεο Γπλάκεηο, νη νπνίεο ππνρξέσζαλ ηελ Σνπξθία λα ζπλζεθνινγήζεη κε ηελ Διιάδα, 

επέβαιιαλ ζηε ρψξα κία Γηεζλή Δπηηξνπή Οηθνλνκηθνχ Διέγρνπ. Ζ Γεξκαλία, επέκελε ζηελ 

επηβνιή ηεο γηα ηελ απξφζθνπηε εμππεξέηεζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο ηεο Διιάδαο, αιιά θαη 

ηεο πνιεκηθήο απνδεκίσζεο πξνο ηελ Σνπξθία.
11

 Ζ επηηξνπή, απνηεινχκελε απφ 

εθπξνζψπνπο ησλ έμη
12

 Μεγάισλ Γπλάκεσλ ηεο επνρήο, αζθνχζε ζπλερή έιεγρν ζηελ 

νηθνλνκία θαη κεξηκλνχζε γηα ηελ απνπιεξσκή ησλ δαλείσλ. Ζ Διιάδα είρε απνιέζεη ελ 

κέξεη, κε έκκεζν ηξφπν, ηελ εζληθή θπξηαξρία ηεο. Σα έζνδα, ηα νπνία πξνέξρνληαλ απφ ηα 

έμη θπβεξλεηηθά κνλνπψιηα (ηνπ αιαηηνχ, ηνπ πεηξειαίνπ, ησλ ζπίξησλ, ησλ 

ηξαπνπιφραξησλ, ηνπ ηζηγαξφραξηνπ θαη ηεο ζκχξηδαο Νάμνπ), θαζψο θαη απφ ηνπο δαζκνχο 

ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά, απφ ηελ είζπξαμε ησλ ηειψλ ραξηνζήκνπ θαη ηνπ θφξνπ θαπλνχ, 

ειέγρνληαλ απφ ηνπο μέλνπο. 

Βέβαηα ε ζπκθσλία ηνπ Σζάξνπ θαη ηεο Απζηξννπγγαξίαο ην 1897 λα απέρνπλ απφ θάζε 

είδνπο κνλνκεξείο επεκβάζεηο ζηα Βαιθάληα, νδήγεζαλ ζηελ εηξήλεπζε ζηελ πεξηνρή (εθηφο 

ζεκαληηθψλ εμαηξέζεσλ φπσο ήηαλ ν Μαθεδνληθφο Αγψλαο ή λσξίηεξα ζηελ εμέγεξζε ηνπ 

Ίιηληελ), γηα πεξίπνπ κία δεθαεηία κεηά ηνλ «αηπρή» ειιελνηνπξθηθφ πφιεκν.
13

 Απηφ 

ζεσξεηηθά έδηλε ρξφλν ζην ειιεληθφ θξάηνο λα αλαζπληάμεη ηηο δπλάκεηο ηνπ, έρνληαο φκσο 

σο κφληκν πξφβιεκα ην κέιινλ ηεο Κξήηεο θαη ην Μαθεδνληθφ δήηεκα πνπ απφ ην 1904 

εμειίζζεηαη ζε έλαλ «αλεπίζεκν» θαη ζπζηεκαηηθφ αγψλα ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο.
14

 Ζ 

αζζελέζηαηε δηπισκαηηθή ζέζε ηεο ρψξαο φκσο, είρε πξνθαιέζεη ηελ απψιεηα ηεο 

                                                
9
 Ζ Δζληθή Δηαηξεία ζπζηήλεηαη ζηελ Αζήλα ην 1894 (12 Ννεκβξίνπ 1894) απφ λεαξνχο αμησκαηηθνχο, σο κηα 

κπζηηθή παηξησηηθή νξγάλσζε κε ζθνπφ ηελ «αλαδσπχξσζηλ ηνπ εζληθνχ θξνλήκαηνο, ηελ επαγξχπλεζηλ επί 

ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ δνχισλ Διιήλσλ θαη ηελ παξαζθεπήλ ηεο απειεπζεξψζεσο απηψλ δηά πάζεο ζπζίαο», 

πχξνο Μπξέθεο, Ιζηνξία ηεο Νεωηέξαο Διιάδνο (19νο αηώλαο), Γθεικπέζεο, Αζήλα 1998, ζζ. 346-347. Γηα 

πεξηζζφηεξεο  πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε απηήλ βι. Γηαλνπιφπνπινο, ό.π., ζζ. 33-58.  
10

 Απψιεζε 400 η.ρ εδάθνπο θαη ππνρξεψζεθε λα πιεξψζεη πνιεκηθή απνδεκίσζε ζηελ Σνπξθία 4 εθαηνκκχξηα 

ηνπξθηθέο ιίξεο, βι. Κσλζηαληίλνο βνιφπνπινο, Η Διιεληθή Δμωηεξηθή Πνιηηηθή: από ηηο αξρέο ηνπ 20νπ 

αηώλα ωο ην Γεύηεξν Παγθόζκην Πόιεκν, Δθδφζεηο άθθνπια, Αζήλα, 1983, ζ. 15. 
11

 Θάλνο Βεξέκεο - Γηάλλεο Κνιηφπνπινο, Διιάο. Η ζύγρξνλε ζπλέρεηα., Δθδφζεηο Καζηαληψηε, Αζήλα 2006. 
12

 Μεγάιε Βξεηαλία, Γαιιία, Γεξκαλία, Απζηξννπγγαξία, Ρσζία θαη Ηηαιία. 
13

 Γηαλνπιφπνπινο, ό.π., ζζ. 195-196. 
14

 Γεληθφ Δπηηειείν ηξαηνχ/Γηεχζπλζε Ηζηνξίαο ηξαηνχ [ζην εμήο ΓΔ/ΓΗ], Ο Μαθεδνληθόο Αγώλ θαη ηα εηο 

Θξάθελ Γεγνλόηα, Αζήλα, 1993, ζζ. 123-321. 
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εκπηζηνζχλεο ησλ άιισλ ρσξψλ θαη νη έλνπιεο δπλάκεηο ηεο ρξεηάδνληαλ άκεζε ελίζρπζε, 

αδπλαηψληαο λα πξνζθέξνπλ έλα ηζρπξφ κέζν ζηελ πνιηηηθή εγεζία, γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

δηαθαψλ πφζσλ ηνπ Διιεληζκνχ. 

Ζ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε, κε ην αξλεηηθφ θιίκα γηα ηνλ ζηξαηφ θαη ηε δπλαζηεία, 

κεηαβιήζεθε ελ κέξεη, χζηεξα απφ ηελ απνηπρεκέλε απφπεηξα θφλνπ ηνπ βαζηιηά Γεσξγίνπ 

Α΄ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1898. Ζ αλάγθε γηα κεηαξξπζκίζεηο θαη αλαδηάξζξσζε ηνπ θξάηνπο, 

πνπ πξφβαιε ηφζν επηηαθηηθή, θαλεξψλεηαη ζην «Μλεκφληνλ πξνο ηελ Α.Μ. Σνλ Βαζηιέα» 

πνπ ππέβαιε ην 1898 ν Αι. Εαΐκεο.
15

 Ζ Μεγάιε Ηδέα ζπλέρηζε λα ζπγθηλεί, κηαο θαη νη 

Έιιελεο πνπ δνχζαλ ππφ νζσκαληθή θπξηαξρία ήηαλ ρηιηάδεο. Ζ επέθηαζε πξνο ηνπο ρψξνπο 

φπνπ δνχζε θαη δξνχζε έλα πην πξννδεπκέλν ίζσο ειιεληθφ ζηνηρείν ήηαλ δσηηθήο ζεκαζίαο. 

Δηδηθά γηα ηνπο εθηφο Διιάδνο ειιεληθνχο πιεζπζκνχο, νη νπνίνη θηλδχλεπαλ απφ ηελ 

αθνκνησηηθή, αθφκε θαη εμνλησηηθή πνιηηηθή ησλ γεηηφλσλ, απνηεινχζε ππαξμηαθφ δήηεκα. 

ε απηή ηελ εκπχξεηε θαηάζηαζε, ε Διιάδα είρε λα αληηκεησπίζεη ηηο Μεγάιεο Γπλάκεηο, νη 

νπνίεο δηακφξθσλαλ ηελ πνιηηηθή ηνπο αλάινγα κε ηα ζπκθέξνληά ηνπο, ηνπο γείηνλέο ηεο 

ζηα Βαιθάληα, κε ηνπο νπνίνπο νη εδαθηθέο βιέςεηο έξρνληαλ ζε ζχγθξνπζε, θαζψο θαη ηνπο 

Ρνπκάλνπο πνπ αλαθηλνχζαλ θαηά θαηξνχο ην ζέκα ησλ Κνπηζφβιαρσλ θαη δεκηνπξγνχζαλ 

επηπινθέο κε ηηο ζξεζθεπηηθέο πεξηνπζίεο.
16

 

Οη Μεγάιεο Γπλάκεηο, εθείλε ηελ πεξίνδν είραλ ζηξέςεη θπξίσο ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηελ 

πεξηνρή ηεο Αθξηθήο θαη ηεο Αζίαο θαη επηδίσθαλ γηα απηφ ην ιφγν ηε δηαηήξεζε ηνπ 

«κεγάινπ αζζελή».
17

 Ο αλαβξαζκφο θαη ν ζπλερψο απμαλφκελνο εζληθηζκφο ζηα Βαιθάληα 

φκσο δελ κπνξνχζε λα ηηο αθήζεη αδηάθνξεο. Σα ζπκθέξνληά ηνπο δηαθπβεχνληαλ θαη έπξεπε 

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα δηπισκαηηθά θαη φρη κφλν εξγαιεία πξνο ηε δηαζθάιηζή ηνπο ζηελ 

πεξηνρή.  

Ζ Διιάδα ζε δηπισκαηηθφ επίπεδν δελ είρε εξείζκαηα. Σν ζιαβηθφ ηφμν, ππφ ηελ 

επηξξνή ηεο Ρσζίαο, έδεηρλε λα κελ ππνινγίδεη ηφζν ηνπο Έιιελεο. Απφ ηελ άιιε ε 

Γεξκαλία, παξά ηε ζπγγεληθή ζρέζε ηεο βαζηιηθήο νηθνγέλεηαο κε απηήλ, είρε ζηεξίμεη ηα 

ζπκθέξνληα ηεο ζηελ πεξηνρή ζηελ θεδεκνλία ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. ηελ 

δηαηήξεζε θαιψλ ζρέζεσλ κε ηελ Σνπξθία θαη ηελ Βνπιγαξία απνζθνπνχζε θαη ε Αγγιία. 

                                                
15

 Βίθησξ Παπαθνζκάο, Ο ζηξαηόο ζηελ πνιηηηθή δωή ηεο Διιάδαο, Δθδφζεηο Δζηία, Αζήλα 1981, ζ. 35. 
16

 Κψζηαο Λνχινο, Η Γεξκαληθή Πνιηηηθή ζηελ Διιάδα 1896-1914, Δθδφζεηο Παπαδήζε, Αζήλα 1991, ζ. 79 θαη 

83.  
17

 Ο φξνο ρξεζηκνπνηήζεθε πξψηε θνξά ην 1854 γηα ηελ Οζσκαληθή απηνθξαηνξία απφ ηνλ Σζάξν ηεο Ρσζίαο 

Νηθφιαν Α΄, ζε ζπλνκηιία ηνπ κε ηνλ sir Hamilton Seymour, Πξέζβε ηεο Βξεηαλίαο ζηελ Αγία Πεηξνχπνιε. 

Αλαζηάζηνο Γεκεηξαθφπνπινο, Ο Α' Βαιθαληθόο Πόιεκνο κέζα από ηα αξρεία ηεο ηζηνξηθήο ππεξεζίαο ηνπ 

Γαιιηθνύ Ναπηηθνύ, 1996, Δθδφζεηο Ναπηηθνχ Μνπζείνπ ηεο Διιάδνο, Πεηξαηάο 1996, ζζ. 21-22.   
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Θεσξνχζε πσο ηα δχν απηά θξάηε ζα απνηεινχζαλ έλα εκπφδην ζε ελδερφκελα επεθηαηηθά 

ζρέδηα ησλ Ρψζσλ πξνο ην Νφην θαη δεδνκέλε ηελ επηξξνή ηεο ζηελ Διιάδα, ιφγσ ηεο 

ηεξάζηηαο αθηνγξακκήο ηεο θαη ηνπ παλίζρπξνπ βξεηαληθνχ λαπηηθνχ. Ζ Γαιιία επηδίσθε ηελ 

δηαηήξεζε ηνπ status quo ζηελ πεξηνρή. ην εμεηαδφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα ε Βαιθαληθή δελ 

απνηεινχζε άκεζε πξνηεξαηφηεηα γη’ απηήλ, θαζψο είρε ζηξαθεί θπξίσο ζηε Γπηηθή 

Μεζφγεην. Δπηδείθλπε δε, θαηά πεξίπησζε, θαη πεξηνξηζκέλν ελδηαθέξνλ γηα ηα ειιεληθά 

δξψκελα. Δπηπιένλ, ιφγσ ηεο γεξκαληθήο πνιηηηθήο νδεγήζεθε ζηελ ππνγξαθή ζηξαηησηηθήο 

ζπκκαρίαο κε ηε Ρσζία (απφ ην 1892) θαη πξνζέγγηζε κε ηελ Αγγιία, εμαηηίαο ηνπ 

κεγαιεπήβνινπ λαπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Wilhelm II.
18

 Ζ Απζηξννπγγαξία 

επηθεληξσλφηαλ ζηελ Βνζλία – Δξδεγνβίλε θαη ηε ζπλεξγαζία ηεο κε ηε Γεξκαλία, 

δηαδξακαηίδνληαο ελεξγφ ξφιν ζην Μαθεδνληθφ δήηεκα θαη ηε ζξπινχκελε έμνδφ ηεο ζην 

Αηγαίν κέζσ Θεζζαινλίθεο
19

 θαη ε Ηηαιία αθνινπζνχζε κία θαηξνζθνπηθή ηκπεξηαιηζηηθή 

πνιηηηθή, ε νπνία θνξπθψζεθε κε ηνλ ηηαινηνπξθηθφ πφιεκν ηνπ 1911. Ζ Ηηαιία κε ηελ 

Διιάδα βξίζθνληαλ ζε αληηπαξάζεζε σο πξνο ην ζέκα ηεο Ζπείξνπ θαη ησλ Γσδεθαλήζσλ. 

Ζ γεξκαληθή ζπκβνιή ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο ρψξαο ππνζηεξηδφηαλ θπξίσο απφ ηε 

δπλαζηεία θαη ηελ «κηθξή απιή», κηα νκάδα ζηξαηησηηθψλ νη νπνίνη είραλ -φπσο θαη ν 

Κσλζηαληίλνο- κεηαβεί ζην Βεξνιίλν γηα πεξαηηέξσ εθπαίδεπζε,
20

 αζπαδφκελνη έηζη ηα 

γεξκαληθά πξφηππα, ζε αληίζεζε κε ηα θπβεξλψληα θφκκαηα πνπ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο 

παξνπζίαδαλ κία θίιηα πνιηηηθή γξακκή πξνο ηνπο Αγγινγάιινπο. Ζ γεξκαληθή πνιηηηθή δελ 

ήηαλ ζε ζέζε λα πξνζηαηεχζεη ηελ Διιάδα. Οη ελέξγεηέο ηεο θαζνξίδνληαλ απφ ηνλ άμνλα ηεο 

πξσηαξρηθήο ππεξάζπηζεο ησλ Οζσκαληθψλ ζπκθεξφλησλ. Αθφκα θαη φηαλ δηαθπβεχνληαλ 

κεγάια νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα, κε ηελ αγνξά γηα παξάδεηγκα πνιεκηθνχ πιηθνχ απφ ηελ 

Διιάδα, ε γεξκαληθή εγεζία καδί κε ηηο ηξάπεδεο παξέκεηλαλ αξλεηηθέο απέλαληη ζην 

ελδερφκελν ελφο δαλείνπ, πνπ ζα είρε σο απνηέιεζκα ηελ εηεξνβαξή κελ αιιά ζε θάζε 

πεξίπησζε νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ Διιάδαο θαη Γεξκαλίαο. ηξνθή ζηε γεξκαληθή 

εμσηεξηθή πνιηηηθή παξαηεξήζεθε ηελ πεξίνδν ησλ Βαιθαληθψλ Πνιέκσλ,
21

 φηαλ θαη 

πξνζπάζεζε κέρξη θαη ηελ έθξεμε ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ λα πξνζεγγίζεη πιένλ θαη λα 

πξνζδέζεη ηελ Διιάδα ζηε ζπκκαρία ησλ Κεληξηθψλ Γπλάκεσλ. 

                                                
18

 Γηαλνπιφπνπινο, ό.π., ζζ. 188-189. Christopher Clark, Οη ππλνβάηεο. Πωο ε Δπξώπε πήγε ζηνλ πόιεκν ηνπ 

1914, κεηάθξ. Κψζηαο Κνπξεκέλνο, Αιεμάλδξεηα, Αζήλα 2014, ζ. 148. 
19

 Clark, ό.π., ζζ. 33-38 θαη Β. Μαξηδνχθνο, «Ζ πνιηηηθή θαη ε ζηξαηησηηθή ζέζε ηεο Διιάδνο πξηλ θαη κεηά 

ηνπο Βαιθαληθνχο Πνιέκνπο 1912-1913», Ναπηηθή Δπηζεώξεζε, 477 (1992), 287. 
20

 Λνχινο, ό.π., ζ. 55. 
21

 Λνχινο, ό.π., ζ. 152. 
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ην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, νη ζπλερείο ελαιιαγέο θπβεξλήζεσλ κέρξη ην 1905 θαη ηελ 

πξψηε καθξά δηαθπβέξλεζε ηνπ Θενηφθε, δελ επέηξεπαλ ην θξάηνο λα αλαδηνξγαλσζεί κε 

γνξγά θαη ζηαζεξά βήκαηα. Ο βαζηιηάο Γεψξγηνο
22

 ήδε απφ ην 1898, πξνζέγγηζε ηε Γεξκαλία 

γηα λα ζπκβάιιεη ζηελ αλαδηνξγάλσζε ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ. Ήηαλ πιένλ θνηλψο 

απνδεθηφ απφ φιεο ηηο πνιηηηθέο εγεζίεο, πσο έπξεπε λα δνζεί έκθαζε ζηηο έλνπιεο 

δπλάκεηο
23

 ηεο ρψξαο, εθφζνλ επηζπκνχζαλ ηελ πινπνίεζε ησλ επγελψλ πφζσλ ηνπ ιανχ θαη 

ηελ εδαθηθή επέθηαζε. Απηφο ήηαλ θαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ηα ζηξαηησηηθά έμνδα ζε ζρέζε 

κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ήηαλ απμεκέλα,
24

 θαζ’ φιε ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν. 

Ζ πνιηηηθή εγεζία ηεο Διιάδαο δηαρεηξηδφηαλ παξά ηηο αληημνφηεηεο ηα πνιηηηθά ζέκαηα 

αξθεηά ζθεπηφκελα. Σν Μαθεδνληθφ δήηεκα, αληηκεησπηδφηαλ απφ απηήλ κέρξη ην 1903 κε 

έλα κπζηηθφ θαη ππνηνληθφ ζε ζχγθξηζε κε ηε Βνπιγαξία ηξφπν, ελψ επελέβε πην ελεξγά, 

δπλακηθά θαη ζηαζεξά απνθαζηζκέλε λα πξναζπίζεη ηα ζπκθέξνληά ηεο ζε απηή ηελ πεξηνρή 

απφ ην 1904 θαη κέρξη ην 1908 θαη ην θίλεκα ησλ Νεφηνπξθσλ,
25

 ε έιεπζε ηνπ νπνίνπ 

αλαζηέιιεη ηε δξάζε ησλ αληάξηηθσλ ηκεκάησλ ζηε Μαθεδνλία. Οη επηηπρίεο ησλ Διιήλσλ 

αγσληζηψλ, θπξηαξρνχζαλ ζηα πξσηνζέιηδα ησλ εθεκεξίδσλ, πξνζθέξνληαο αλαθνχθηζε 

απφ ηα ρξνλίδνληα πξνβιήκαηα ηεο ρψξαο. Ζ γεληά ησλ αμησκαηηθψλ, πνπ ζπλέβαιε ζηελ 

ειιεληθή επηηπρία ζην Μαθεδνληθφ δήηεκα, επέζηξεςε ζηελ Διιάδα, έρνληαο θαηνξζψζεη λα 

δηαζθαιίζεη ηε ζέζε ηνπ ειιεληθνχ ζηνηρείνπ ζηελ πεξηνρή.
26

 

Δπηπξφζζεηα, ηε δπζρεξή ζέζε ηεο Διιάδαο ζην δηεζλέο πνιηηηθφ ζθεληθφ απέδεημε θαη 

ην γεγνλφο φηη, ελψ ε Βνπιγαξία θαηάθεξε λα επσθειεζεί απφ ην θίλεκα ησλ Νεφηνπξθσλ 

ην 1908, θεξχηηνληαο ηελ πιήξε αλεμαξηεζία ηεο θη ε Απζηξία ελζσκάησζε ηε Βνζλία – 

Δξδεγνβίλε, ε Διιάδα δελ επηδίσμε ηελ έλσζε κε ηελ Κξήηε. Ζ θπβέξλεζε Θενηφθε, άιια 

                                                
22

 Δπηζθέςεηο ζε Βεξνιίλν Μάηνο 1898 θαη θζηλφπσξν 1899, Λνχινο, ό.π., ζζ. 57-58. 
23

 Ο φξνο έλνπιεο δπλάκεηο είλαη κεηαγελέζηεξνο θαη δελ ζπλαληάηαη ζε έγγξαθα ηεο πεξηφδνπ. Οη φξνη πνπ 

ζπλαληψληαη είλαη απηνί ηνπ ζηξαηνχ θαη ηνπ λαπηηθνχ ή ζηφινπ. Ζ πξψηε ηδέα γηα ηε δεκηνπξγία ηαθηηθνχ 

ειιεληθνχ ζηξαηνχ αλήθεη ζηνλ Ρήγα Φεξαίν θαη πεξηιακβάλεηαη ζην ηκήκα «Πεξί ησλ Γπλάκεσλ ηεο 

Γεκνθξαηίαο» ηνπ «Πνιηηηθνχ Καλνληζκνχ» ελ ήδε ζπληάγκαηνο πνπ ζπλέηαμε, ΓΔ/ΓΗ, Η Ιζηνξία ηεο 

νξγάλωζεο ηνπ Διιεληθνύ Σηξαηνύ (1821-1954), Αζήλα 2005, ζζ. 1-2. Ζ δεκηνπξγία δε ηνπ Δζληθνχ ηφινπ 

απνθαζίζηεθε κε ην Η΄ ςήθηζκα ηεο Γ΄ Δζληθήο πλέιεπζεο ζηελ Σξνηδήλα ην νπνίν εθδφζεθε ζηηο 5 Απξηιίνπ 

1827, βι. Κ. Παΐδε - Παξαδέιε, Τα πινία ηνπ ειιεληθνύ πνιεκηθνύ λαπηηθνύ 1830-1979, Δθδφζεηο Γεληθνχ 

Δπηηειείνπ Ναπηηθνχ, Αζήλα 1979, ζ. ΗΗΗ.  
24

 Θεφδσξνο αθειιαξφπνπινο, Θεζκηθόο Μεηαζρεκαηηζκόο θαη Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε: Κξάηνο θαη Οηθνλνκία 

ζηελ Διιάδα 1833 – 1915, Δμάληαο, Αζήλα 1991, ζ. 255. 
25

 Σν θίλεκα ησλ Νενηνχξθσλ απνηειεί έλαλ άιιν παξάγνληα πνπ δηαδξακάηηζε θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηα 

Βαιθάληα, θαζψο επαλαπξνζδηφξηζε ηελ πξψελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία θαη νδήγεζε κειινληηθά ζηελ 

δεκηνπξγία ηνπ ζχγρξνλνπ ηνπξθηθνχ θξάηνπο. 
26

 βνιφπνπινο, ό.π., ζ. 44. 
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θαη ν ίδηνο ν Βεληδέινο αξγφηεξα, ελαπφζεζαλ ηελ επίιπζε ηνπ ζέκαηνο ζηηο Μεγάιεο 

Γπλάκεηο.
27

 

Ζ ζέζε ηεο Διιάδαο, παξά ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε ηνπ ζηξαηνχ 

θαη ηελ αγνξά ζχγρξνλνπ εμνπιηζκνχ απφ ην εμσηεξηθφ,
28

 παξέκελε δπζαλάινγε αλάκεζα 

ζην πνιεκηθφ δπλακηθφ ηεο θαη απηφ ησλ γεηηνληθψλ θξαηψλ, ηεο εξβίαο θαη ηδηαίηεξα ηεο 

Βνπιγαξίαο.
29

 Απηφ ην ζθηψδεο γεγνλφο ζα ζπληξνθεχεη ηελ Διιάδα κέρξη ηηο πξψηεο 

επηηπρίεο ζηνπο Βαιθαληθνχο Πνιέκνπο. 

Σν 1907 ν Θενηφθεο κε ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ βαζηιηά, αλαδεηψληαο ππνζηήξημε ζην 

Μαθεδνληθφ δήηεκα θαη ηελ αλαδηνξγάλσζε ηνπ ζηφινπ,
30

 επηρείξεζε λα πξνζεγγίζεη ηελ 

Αγγιία θαη ηε Γαιιία θαη πξφηεηλε λα εληαρζεί ε Διιάδα ζηελ Μεζνγεηαθή ζπκθσλία.
31

 

Θεσξνχζε πσο θάηη ηέηνην ζα ήηαλ πνιχ ρξήζηκν γηα ηελ ζπκκαρία ζηελ πεξηνρή, κηαο θαη ε 

Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία ήηαλ πξνζδεκέλε ζηε Γεξκαλία, ε νπνία καδί κε ηελ 

Απζηξννπγγαξία πξνζπαζνχζαλ λα  πξνζεηαηξηζηνχλ ηε Βνπιγαξία, γηα ηελ πεξαηηέξσ 

ελίζρπζε ηεο ζέζεο ηνπο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. 

Σν 1909, ε πνιηηηθνθνηλσληθή δσή δηαηαξάρζεθε απφ ην θίλεκα ησλ ζηξαηησηηθψλ ζην 

Γνπδί. Ο ηξαηησηηθφο χλδεζκνο επελέβε κε έλα θαηαιπηηθφ ηξφπν ιφγσ ηεο αλαμηνπηζηίαο 

ησλ πνιηηηθψλ ηεο επνρήο,
32

 εθθξάδνληαο ηελ αληίδξαζε αιιά θαη ηελ αγσλία ηεο 

πιεηνςεθίαο (ησλ ζηξαηησηηθψλ) γηα ην αμηφκαρν ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ
33

 θαη παξάιιεια 

ηηο κφληκεο βιέςεηο ησλ Διιήλσλ επί ησλ εδαθψλ ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. Οη 

ζηξαηησηηθνί, παξαηεξψληαο ηελ αδξάλεηα ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο παξφιε ηελ επηηαθηηθή 

αλάγθεο ηεο δεκηνπξγίαο ηζρπξνχ ζηξαηνχ θαη λαπηηθνχ, αιιά θαη ηε ζπλερή επέκβαζε ηνπ 

παιαηηνχ ζην έξγν ηεο εθιεγείζαο θπβέξλεζεο, αλέιαβαλ πξνζσξηλά ηα ελία ηεο ρψξαο. 

                                                
27

 Ο Διεπζέξηνο Βεληδέινο θχξηνο θνξέαο ηνπ πλεχκαηνο ηεο πνιηηηθήο αιιαγήο, επέκελε ζηαζεξά ζηελ 

απνθπγή θάζε άθαηξεο θαη επηθίλδπλεο ζχξξαμεο κε ηελ Σνπξθία πξηλ εληζρπζεί ε δηπισκαηηθή ζέζε θαη ην 

έλνπιν δπλακηθφ ηεο ρψξαο, βι. βνιφπνπινο, ό.π., ζ. 50.  
28

 χληαμε λέσλ νξγαληζκψλ ηνπ ζηξαηνχ, ςήθηζε λνκνζεηεκάησλ γηα ζηξαηφ θαη λαπηηθφ, πξνκήζεηα 

ηπθεθίσλ, ππξνβφισλ, θαη πινίσλ ηα νπνία αλαιχνληαη ζηα επφκελα θεθάιαηα. 
29

 Παληαβνχθεο, ό.π., ζ. 438. 
30

 Λνχινο, ό.π., ζ. 116. 
31

 Ζ Μεζνγεηαθή έλσζε (ή Μεζνγεηαθφο ζπλαζπηζκφο) αλαθέξεηαη ζε ζπκθσλία κεηαμχ Αγγιίαο, Γαιιίαο, 

Ηζπαλίαο, Ηηαιίαο θαη Πνξηνγαιίαο γηα ηνλ έιεγρν ησλ εκπνξηθψλ νδψλ θπξίσο ηεο Μεζνγείνπ, βνιφπνπινο, 

ό.π., ζζ. 22-23. Λνχινο, ό.π., ζ. 114 θαη Παπαθνζκάο, ό.π., ζζ. 61-62. 
32

 Οη ζηξαηησηηθνί δελ είραλ μεράζεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ πνιηηηθψλ αξρεγψλ πνπ δελ ηνικνχζαλ λα 

αληηηαρζνχλ ζηε βαζηιηθή βνχιεζε θαη είραλ νδεγήζεη ζηελ παξαίηεζε Κνπκνπλδνχξνπ θαη Λπκπξίηε απφ ηε 

ζέζε ηνπ ππνπξγνχ ηξαηησηηθψλ, Θάλνο Βεξέκεο, Ο ζηξαηόο ζηελ Διιεληθή Πνιηηηθή, Δθδφζεηο Κνχξηεξ, 

Αζήλα 2000, ζζ. 80-81. 
33

 Παπαθνζκάο, ό.π., ζ. 69. 
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ιεο νη Μεγάιεο Γπλάκεηο είδαλ αξλεηηθά ην θίλεκα, θνβνχκελεο φηη ε ζηαζεξφηεηα ηεο 

πεξηνρήο δηαθπβεχνληαλ είηε απφ ηελ θαηάιπζε ηνπ πνιηηεχκαηνο θαη ηελ θπγή ηνπ βαζηιηά, 

είηε απφ ηε δεκηνπξγία ελφο θαθέθηππνπ ζπζηήκαηνο ησλ Νεφηνπξθσλ. Δμ’ απηψλ ε Αγγιία 

έδξαζε πην ελεξγά, απνζηέιινληαο δχν κνλάδεο ηνπ βξεηαληθνχ ζηφινπ ζηνλ Πεηξαηά, κε 

απνζηνιή ηελ πξνζηαζία ηνπ παιαηηνχ θαη ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ βαζηιηά.
34

 Ζ ηζηνξία φκσο 

απέδεημε πσο ην ζπγθεθξηκέλν θίλεκα, κε ηηο φπνηεο ελέξγεηεο ηνπ ηξαηησηηθνχ πλδέζκνπ, 

κπνξεί λα κελ έδσζε ηελ ψζεζε πνπ νη ίδηνη δηαθήξπηηαλ ζηελ πξαγκάησζε ηνπ κάιινλ 

ηδενινγηθνχ πξνγξάκκαηφο ηνπο, εμαζθάιηζε φκσο πην άκεζα θνλδχιηα γηα ηηο έλνπιεο 

δπλάκεηο απφ ηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ θαη έθεξε ζην πνιηηηθφ πξνζθήλην ηεο ρψξαο ηνλ 

Διεπζέξην Βεληδέιν θαη ηνπο Φηιειεχζεξνπο.  

Ζ πνιηηηθή θπζηνγλσκία ηνπ Διεπζέξηνπ Βεληδέινπ ήηαλ απηή πνπ βξηζθφηαλ πίζσ απφ 

ηε ζχλαςε ησλ δχν ζηξαηησηηθψλ ζπλεξγαζηψλ, κε ηηο δχν δπηηθέο δπλάκεηο, ιφγσ ηεο 

πεπνίζεζήο ηνπ γηα ηελ πξφζδεζε κε απηέο σο ηελ θαιχηεξε θαη πην ζψθξνλα επηινγή γηα ην 

κέιινλ ηεο ρψξαο.
35

 Ζ πνιηηηθή ηνπ ζηάζε θαη ε κε επηινγή ηεο Γεξκαλίαο θαη ηνπ 

γεξκαληθνχ θεθαιαίνπ
36

 λα ζηεξίμνπλ πην ελεξγά ηελ Διιάδα ζηα εζληθά ηεο ζέκαηα, 

νδήγεζαλ ζηνλ εξρνκφ ηεο γαιιηθήο ζηξαηησηηθήο θαη αγγιηθήο λαπηηθήο απνζηνιήο ηνλ 

Ηαλνπάξην θαη ηνλ Απξίιην ηνπ 1911 αληίζηνηρα.  

Ζ δηπισκαηηθή απνκφλσζε, ε ζηαθηδηθή θξίζε ζηηο λφηηεο επαξρίεο, ην αδηέμνδν κε ηηο 

κεγάιεο γαηνθηεζίεο ζηε Θεζζαιία, ε βηνκεραληθή ζηαζηκφηεηα θαη ε δεκνγξαθηθή 

αθαίκαμε απφ ηελ ππεξπφληηα κεηαλάζηεπζε, ηειηθά δελ είραλ ηειείσο αξλεηηθφ αληίθηππν 

ζηελ νηθνλνκία,
37

 αιιά θαη ζηελ νξγάλσζε ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ. πσο ζεκεηψλεη ν 

Κψζηαο Κσζηήο: 

«Ζ δεκνζηνλνκηθή πεηζαξρία ηελ νπνία επέβαιε ν Γηεζλήο Οηθνλνκηθφο 

Έιεγρνο κπνξεί λα δπζρέξαηλε ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ζηξαηησηηθήο 

αλαζπγθξφηεζεο, ζην βαζκφ θπζηθά πνπ θάηη ηέηνην ζα ήηαλ εθηθηφ ρσξίο 

πξφζβαζε ζηηο δηεζλείο αγνξέο θαη λα πεξηφξηδε ηα θπξηαξρηθά δηθαηψκαηα ηνπ 

ειιεληθνχ θξάηνπο, αιιά απφ ηελ άιιε πιεπξά δεκηνχξγεζε ηηο πξνυπνζέζεηο 

                                                
34

 Λνχινο, ό.π., ζ. 135. 
35

 Γεκήηξεο Μαιέζεο, «Ζ πγθξφηεζε ηεο Ζγεζίαο ηνπ ηξαηνχ: Απφ ηελ Ήηηα ηνπ 1897 έσο ηνπο 

Βαιθαληθνχο Πνιέκνπο», Σηξαηεγείλ, 1 (Καινθαίξη 2019), 89. 
36

 Λνχινο, ό.π., ζ. 138. 
37

 Άλνδνο ηνπ ΑΔΠ ζηα ρξφληα 1910-11, ζηαδηαθή αληηκεηψπηζε ηεο ζηαθηδηθήο θξίζεο, επέθηαζε ηεο 

βηνκεραλίαο θαη ζηαδηαθή επηθξάηεζε ηνπ αηκνχ ζηελ εκπνξηθή λαπηηιία, ελψ νη ηξάπεδεο επεθηείλνληαη ζε φιε 

ηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην, φπσο θαη νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πνπ θπξηαξρνχλ ζηα κεγάια ιηκάληα-εκπνξηθά 

θέληξα ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο (κχξλε, Αιεμάλδξεηα, Θεζζαινλίθε), βι. Γεψξγηνο Γεξηηιήο, Ιζηνξία 

ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο 1830-1920, ηφκ. β΄, Δζηία, Αζήλα 2005, ζζ. 839-843. αθειιαξφπνπινο, ό.π., ζ. 197.  
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γηα κηα πην ζπγθξνηεκέλε θαη νξζνινγηθή αληηκεηψπηζε ησλ δεκνζίσλ 

δαπαλψλ».
38

 

Μεηά ηελ ήηηα ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο ζηνλ ηηαινηνπξθηθφ πφιεκν ηνπ 1911 ηα 

βαιθαληθά θξάηε άξρηζαλ λα πηζηεχνπλ πσο ήξζε ην «πιήξσκα ηνπ ρξφλνπ» γηα ηελ 

αλάθηεζε ησλ ππνδνπισκέλσλ εδαθψλ ηνπο. Ο Βεληδέινο απνπεηξάζεθε λα ζπκπξάμεη ε 

Διιάδα ζε θνηλφ κέησπν κε ηελ Ηηαιία, θάηη πνπ απνξξίθζεθε φκσο απφ ηνπο Ηηαινχο.
39

 

Βιέπνληαο ν Βεληδέινο ηελ Βνπιγαξία λα έρεη ήδε ζπκκαρήζεη κε ηε εξβία, πξνρψξεζε 

επίζεο ζηε ζχλαςε ακπληηθήο ζπκθσλίαο κε ηελ πξψηε, απνπνηνχκελνο ηνπ κέρξη ηφηε 

δφγκαηνο ηεο ειιεληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο φηη ε Βνπιγαξία απνηεινχζε ηνλ πξφδξνκν 

ηνπ παλζιαβηζκνχ ζηα Βαιθάληα.
40

 Οη Μεγάιεο Γπλάκεηο απαηηνχζαλ ηελ δηαηήξεζε ηεο 

ζηαζεξφηεηαο ζηελ πεξηνρή, θάηη πνπ πιένλ θάληαδε αδχλαην. Σν Μαπξνβνχλην ζηηο 12 

Οθησβξίνπ 1912 θεξχζζεη ην πφιεκν ζηελ Σνπξθία θαη αθνινπζνχλ ε Διιάδα, ε Βνπιγαξία 

θαη ε εξβία ζηηο 17 Οθησβξίνπ 1912, κε ηελ επίδνζε ηεο δηαθνίλσζεο γηα ηελ θήξπμε ηνπ 

πνιέκνπ απφ ηνπο πξέζβεηο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε.
41

 

Ζ έθβαζε ηνπ πνιέκνπ γλσζηή. Σα απνηειέζκαηα ησλ Διιήλσλ ζην πεδίν ηεο κάρεο 

μάθληαζαλ ερζξνχο θαη ζπκκάρνπο.
42

 Ζ κεηακφξθσζε ησλ ειιεληθψλ ελφπισλ δπλάκεσλ θαη 

ηδηαίηεξα ηνπ ζηξαηνχ, ζα επεξεάζεη ηηο κεηέπεηηα απνθάζεηο ηεο ειιεληθήο εγεζίαο αιιά θαη 

ην πνιηηηθφ, δηπισκαηηθφ ζθεληθφ ζηελ πεξηνρή. Ζ ζπλζήθε ηνπ Λνλδίλνπ
43

 πνπ 

επαθνινχζεζε φκσο δελ θαηέζηε αξθεηή γηα ηελ επεκεξία θαη εζπρία ζηελ πεξηνρή. Ζ 

δηπισκαηία βξέζεθε ελψπηνλ κηαο δχζθνιεο δηαπξαγκάηεπζεο, ηελ ψξα πνπ ζην παξαζθήλην 

άξρηζαλ λα αλαθχνληαη ηα πξψηα ζνβαξά ξήγκαηα κεηαμχ ησλ ζπκκάρσλ, ιφγσ ησλ 

επηθαιχςεσλ ζηηο εδαθηθέο δηεθδηθήζεηο ηνπο.
44

 Ζ έπαξζε ηεο Βνπιγαξίαο,
45

 ε νπνία ζεσξεί 

πσο αδηθήζεθε, νδεγεί Διιάδα θαη εξβία ζηελ ππνγξαθή ακπληηθήο ζπκθσλίαο. Σν 

ζχκθσλν Δηξήλεο, Φηιίαο θαη Ακνηβαίαο πλεξγαζίαο ππνγξάθεθε ζηε Θεζζαινλίθε ζηηο 1 

                                                
38

 Κσζηήο, ό.π, ζ. 505. 
39

 Ζ Ηηαιία πίζηεπε πσο δελ ζα είρε θάπνην φθεινο απφ απηή ηε ζπκθσλία. Πίζηεπε πσο κπνξνχζε λα πεηχρεη ην 

επηζπκεηφ απνηέιεζκα κφλε ηεο θαη πσο κηα ζπκθσλία κε ηελ Διιάδα ζα πξνθαινχζε ελδερνκέλσο ηελ 

αληίδξαζε  ησλ ζιαβηθψλ θξαηψλ ηεο πεξηνρήο θαη ηεο Απζηξννπγγαξίαο, βι. βνιφπνπινο, ό.π., ζ. 55. 
40

 Λνχινο, ό.π., ζ. 149. 
41

 βνιφπνπινο, ό.π., ζ. 72. 
42

 Οη Βνχιγαξνη πίζηεπαλ πσο ζηνλ Α΄ Βαιθαληθφ Πφιεκν ν ειιεληθφο ζηξαηφο δελ ζα κπνξνχζε λα έρεη 

ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά, ζε αληίζεζε κε ην ειιεληθφ λαπηηθφ, ην νπνίν πξφζθεξε ζηε ζπκκαρία αλεθηίκεηεο 

ππεξεζίεο, βι. Δπζηξάηηνο Γνξδαλάο-Βάηνο Καινγξεάο, Η γεξκαληθή απηνθξαηνξία θαη νη Βαιθαληθνί Πόιεκνη. 

Άγλωζηεο πηπρέο από ηα γεξκαληθά αξρεία, Αθνί Κπξηαθίδε, Θεζζαινλίθε, 2012, ζ. 176. 
43

 30 Μαΐνπ 1913. 
44

 Γνξδαλάο-Καινγξεάο, ό.π., ζ. 33. 
45

 Ζ Βνπιγαξία ζέηεη αμηψζεηο ελαληίνλ ηεο εξβίαο γηα ηα θφπηα, ηεο Διιάδαο γηα ηε Θεζζαινλίθε θαη ηεο 

Ρνπκαλίαο γηα ηε ηιίζηξηα θαη απνκνλψλεηαη, βι. Λνχινο, ό.π., ζ.168. 
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Ηνπλίνπ 1913.
46

 Ζ Βνπιγαξία θεξχζζεη νπζηαζηηθά ην πφιεκν ζε Διιάδα θαη εξβία ζηηο 30 

Ηνπλίνπ 1913, φηαλ πξνζβάιιεη ηηο ειιεληθέο θαη ζεξβηθέο πξνθπιαθέο ζε Νηγξίηα θαη 

Γεπγειή αληίζηνηρα.
47

 Οη ειιελνζεξβηθέο δπλάκεηο αληαπνθξίλνληαη απνηειεζκαηηθά θαη ε 

εκπινθή ηεο Ρνπκαλίαο θαη ηεο Σνπξθίαο ζηνλ πφιεκν, ζε βάξνο ηεο Βνπιγαξίαο, νδεγνχλ 

ηηο Μεγάιεο Γπλάκεηο λα επέκβνπλ γηα ηε ζχλαςε αλαθσρήο. Ζ ζπλζήθε ηνπ 

Βνπθνπξεζηίνπ,
48

 πνπ ζεκαηνδνηεί ην ηέινο ηνπ Β΄ Βαιθαληθνχ πνιέκνπ, βξίζθεη 

δηραζκέλεο ηηο ζπκκαρίεο ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ γηα ηελ ηχρε ηεο Καβάιαο, φπνπ πεξλά 

ηειηθά ζηα ρέξηα ηεο Διιάδαο.
49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
46

 βνιφπνπινο, ό.π., ζζ. 78-79. 
47

 βνιφπνπινο, ό.π., ζ. 80. 
48

 «ηελ ξνπκαληθή πξσηεχνπζα ην ελδηαθέξνλ κνλνπψιεζε ν θαζνξηζκφο ησλ λέσλ ζπλφξσλ κεηαμχ Διιάδαο 

θαη Βνπιγαξίαο, δηαδηθαζία ζηελ νπνία ζπλαληήζεθαλ απνθιίλνληαο φρη κφλν ηα ζπκθέξνληα ησλ άκεζα 

ελδηαθεξφκελσλ, αιιά θαη ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ», Γνξδαλάο-Καινγξεάο, ό.π., ζ. 43. 
49

 Dakin Douglas, Η ελνπνίεζε ηεο Διιάδαο 1770-1923, κεηάθξ. Αζαλάζηνο Ξαλζφπνπινο, Μνξθσηηθφ Ίδξπκα 

Δζληθήο Σξάπεδαο, Αζήλα 1982, ζζ. 300-301. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ 

1.1. Ζ νξγάλσζε ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ (1897-1914) 

Ο πφιεκνο ηνπ 1897 είρε δηαθνξεηηθφ αληίθηππν ζηα ζηειέρε ηνπ ζηξαηνχ απφ φ,ηη ζην 

λαπηηθφ. Ζ ήηηα ηεο ρψξαο αθνξνχζε ηελ αδπλακία ηνπ ζηξαηνχ μεξάο λα ζπγθξαηήζεη ηα 

Οζσκαληθά ζηξαηεχκαηα ηνπ Δηέκ Παζά, ζε αληίζεζε κε ηνλ ζηφιν, ν νπνίνο, ιφγσ ηεο 

αλσηεξφηεηάο ηνπ θαη κφλν, έθιεηζε ηνλ ηνπξθηθφ ζηα Γαξδαλέιηα. Οη κφλεο ελζηάζεηο
50

 γηα 

ηε δξάζε ηνπ λαπηηθνχ βξίζθνληαη ζην γεγνλφο φηη δελ πξνρψξεζε ζε απειεπζέξσζε 

θάπνησλ απφ ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, θάηη πνπ ζα απνηεινχζε κέζν δηαπξαγκάηεπζεο θαηά ηε 

ζχλαςε ηεο εηξήλεο, αιιά νχηε ππνβνήζεζε ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ζηξαηνχ. Θα απνηεινχζε 

παξάιεηςε γηα ηελ πιεξφηεηα ηεο εξγαζίαο ε κε αλαθνξά ζηελ νξγάλσζε ηνπ ζηξαηνχ θαη 

ηνπ λαπηηθνχ εθείλεο ηεο πεξηφδνπ. 

1.1.1. ηξαηφο Ξεξάο 

Ο ειιελνηνπξθηθφο πφιεκνο ηνπ 1897 απέδεημε πσο παξά ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ Υαξίιανπ 

Σξηθνχπε λα απνθηήζεη ε ρψξα αμηφκαρν ζηξαηφ, απηφ δελ επηηεχρζεθε ή ηνπιάρηζηνλ ε 

ρψξα δελ ήηαλ ζε ζέζε λα αληαγσληζηεί ηελ Οζσκαληθή απηνθξαηνξία. Οη πξψηεο 

ζπγθξνηεκέλεο ελέξγεηεο μεθηλνχλ απφ ην 1904, φηαλ ε θπβέξλεζε Θενηφθε ζε ζπλεξγαζία 

κε ην επηηειείν ηνπ δηαδφρνπ Κσλζηαληίλνπ, ππέβαιε ζηε βνπιή αλαιπηηθφ ζρέδην γηα ηελ 

νξγάλσζε ηνπ ζηξαηνχ,
51

 ηνπνζεηψληαο ηα πξψηα ζεκέιηα γηα κία νπζηαζηηθή 

αλαζπγθξφηεζε. Ζ πεξίνδνο απφ ην 1909 κέρξη θαη ηνπο δχν Βαιθαληθνχο Πνιέκνπο ππήξμε 

ε θαηεμνρήλ πεξίνδνο αλαγέλλεζεο ηνπ ζηξαηνχ ζε νξγάλσζε, εθπαίδεπζε θαη πιηθφ.
52

 

Ζ πξν θαη κέρξη ην 1897 νξγάλσζε ηνπ ζηξαηνχ ζηεξηδφηαλ ζηνλ νξγαληζκφ ηνπ 1882,
53

 

ν νπνίνο κέζα ζε έληεθα ρξφληα ηξνπνπνηήζεθε κε δέθα δηαθνξεηηθνχο λφκνπο, θαη 

πεξηιάκβαλε ην ππνπξγείν ηξαηησηηθψλ θαη ηνλ ελεξγφ ζηξαηφ. Σν ππνπξγείν ηξαηησηηθψλ 

απνηεινχηαλ απφ ηε δηεχζπλζε επηηειηθήο ππεξεζίαο,
54

 ην ζηξαηησηηθφ ινγηζηήξην (ηκήκαηα 

                                                
50

 Σν ειιεληθφ πνιεκηθφ λαπηηθφ, απφ ην νπνίν ε ρψξα πεξίκελε πνιιά, παξέκεηλε ζρεδφλ αδξαλέο. Καηά ηελ 

εθηίκεζε ησλ εηδηθψλ  ε θαηάιεςε ηεο Πξέβεδαο, θαζψο θαη κεξηθψλ λεζηψλ, ζα πεξηφξηδαλ ηελ ήηηα θαη ζα 

ελίζρπαλ ηα δηαπξαγκαηεπηηθά ραξηηά ηεο ρψξαο θαηά ηελ ζπλζεθνιφγεζε, ΓΔ/ΓΗ, Ο Διιελνηνπξθηθόο 

πόιεκνο ηνπ 1897, Αζήλα 1993. 
51

 Παπαθνζκάο, ό.π., ζ. 46. 
52

 ΓΔ/ΓΗ, ό.π., ζ. 219. 
53

 ΓΔ/ΓΗ, ό.π., ζ. 173. 
54

 Με δέθα ηκήκαηα: ηξαηνινγίαο θαη Δπηζηξάηεπζεο, ηαηηζηηθήο, ηξαηησηηθψλ Πιεξνθνξηψλ θαη 

Σνπνγξαθίαο, Πξνζσπηθνχ, Πεδηθνχ, Ππξνβνιηθνχ, Μεραληθνχ, Γεκφζηαο Αζθάιεηαο, Γηθαηνζχλεο, 

Τγεηνλνκηθνχ, Οηθνλνκηθνχ θαη Πξνκεζεηψλ. 
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ειέγρνπ ρξεκαηηθνχ θαη γεληθή δηαρείξηζε) θαη ηξία γξαθεία, ηππηθνχ κε ππαγσγή ζην 

γξαθείν πξνζσπηθνχ, δηεθπεξαίσζεο κε ην ηειεγξαθείν θαη ην ηππνγξαθείν θαη θαηαρψξηζεο 

κε ην βηβιηνδεηείν. Απφ ηελ άιιε ν ελεξγφο ζηξαηφο απνηεινχηαλ απφ ηηο δηνηθήζεηο,
55

 ηελ 

επηηειηθή ππεξεζία,
56

 ηα φπια (πεδηθφ, ηππηθφ, ππξνβνιηθφ, κεραληθφ) θαη ηα ζψκαηα ή 

ππεξεζίεο.
57

 Με λφκν απφ ηηο 10 Ννεκβξίνπ 1886 απνθαζίζηεθε, ηφζν ν δηάδνρνο 

Κσλζηαληίλνο φζν θαη ηα ππφινηπα κέιε ηεο βαζηιηθήο νηθνγέλεηαο, ηα νπνία εκπιέθνληαλ 

κε ην ζηξάηεπκα, λα είλαη αλψηεξνη ησλ νκνηφβαζκσλ αμησκαηηθψλ. Απηφ ζήκαηλε, φηη, ν 

δηάδνρνο Κσλζηαληίλνο θπξίσο, αιιά θαη ηα αδέξθηα ηνπ, δεκηνπξγνχζαλ ζηαδηαθά έλα 

θχθιν αθνινχζσλ θαη θαιιηεξγνχζαλ έλα πλεχκα επλνηνθξαηίαο ππέξ απηψλ, ζηνπο θφιπνπο 

ησλ ζηξαηησηηθψλ.
58

 

Μεηά θαη ηελ επηζηξάηεπζε πξν ηνπ ελδερφκελνπ πνιέκνπ (15 Φεβξνπαξίνπ 1897) νη 

δπλάκεηο ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ αλέξρνληαλ ζε 73.142 άλδξεο θαη ην εθζηξαηεπηηθφ ζψκα 

αλά φπιν απνηεινχηαλ απφ δψδεθα ζπληάγκαηα, ηέζζεξα αλεμάξηεηα ηάγκαηα θαη δέθα 

ηάγκαηα επδψλσλ γηα ην πεδηθφ, ηξία ζπληάγκαηα ηππηθνχ, ηξία ζπληάγκαηα ππξνβνιηθνχ, 

έλα ζχληαγκα κεραληθνχ, έλα ιφρν ζθαπαλέσλ, έλα ιφρν ηειεγξαθεηψλ θαη έλα ιφρν 

κεηαγσγηθνχ. Γηα ηε δηνίθεζε ησλ ηκεκάησλ είραλ δχν δηνηθήζεηο ηα αξρεγεία Ζπείξνπ θαη 

Θεζζαιίαο.
59

 

Ζ έθβαζε ηνπ πνιέκνπ αλέδεημε ηελ έιιεηςε ηθαλήο ζηξαηησηηθήο δχλακεο θαη ηελ 

αλάγθε εθζπγρξνληζκνχ ηνπ νπιηζκνχ. Μία πιεζψξα βαζηιηθψλ δηαηαγκάησλ,
60

 πνπ 

αθνξνχζαλ ηελ νξγάλσζε ηνπ ζηξαηεχκαηνο, αθνινχζεζε σο νη πξψηεο απφπεηξεο 

αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. εκαληηθφο λφκνο ήηαλ ν ΒΦ΄ «Πεξί Γεληθήο Γηνηθήζεσο 

ηνπ ηξαηνχ»
61

 ηνπ 1900 πνπ θαζφξηδε ηε ζπγθξφηεζε ηνπ ζηξαηνχ ζηελ εηξήλε θαη 

πεξίθιεηε φιε ηελ επηθξάηεηα ζηξαηησηηθά ππφ ηελ εληαία δηνίθεζε ελφο, ηνπ Γεληθνχ 

Γηνηθεηή ηνπ ζηξαηνχ, πνπ ππάγνληαλ ζην ππνπξγείν ηξαηησηηθψλ. Με απηφ ην λφκν θαη 

                                                
55

 Ζ επηθξάηεηα ήηαλ ρσξηζκέλε ζε ηξεηο ζηξαηησηηθέο πεξηθέξεηεο θαη ν ζηξαηφο πνπ έδξεπε ζε θάζε κία 

δηνηθνχηαλ απφ ηνλ αληίζηνηρν αξρεγφ ζηξαηνχ, ε δηθαηνδνζία ηνπ νπνίνπ θαζνξηδφηαλ κε βαζηιηθφ δηάηαγκα, 

βι. ΓΔ/ΓΗ, ό.π., ζ. 174.  
56

 Απνηεινχηαλ απφ ηνπο αμησκαηηθνχο ηνπ πξψελ ψκαηνο Γεληθψλ Δπηηειψλ θαη αλψηεξνπο θαη θαηψηεξνπο 

αμησκαηηθνχο ησλ φπισλ. Σα επηηειηθά θαζήθνληα θαζνξίδνληαλ κε βαζηιηθά δηαηάγκαηα,  βι. ΓΔ/ΓΗ, ό.π., ζ. 

174.  
57

 Γεληθέο ππεξεζίεο, κνπζηθέο, ζξεζθεπηηθή, πγεηνλνκηθή, νηθνλνκηθή ππεξεζία, ρσξνθπιαθή. 
58

 Γεκήηξεο Μαιέζεο, «Ο ειιεληθφο ζηξαηφο ηελ πεξίνδν 1881-1910», Γ. Αλαζηαζηάδεο (επηκ.), Ιζηνξία ηωλ 

Διιήλωλ, ηφκ. 11, Δθδφζεηο Γνκή, Αζήλα 2006, ζ. 559. 
59

 ΓΔ/ΓΗ, Ιζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Σηξαηνύ 1821-1997, Αζήλα 1998,  ζζ. 60-61. 
60

 Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά είλαη ην βαζηιηθφ δηάηαγκα [ζην εμήο Β.Γ.] ζηηο 24 Οθησβξίνπ 1897 «Πεξί 

Πξνζσξηλνχ Οξγαληζκνχ ηνπ ηξαηνχ», ην νπνίν θαζφξηδε ηε δηαηήξεζε δχν Μεξαξρηψλ θαη πέληε 

Σαμηαξρηψλ. Αξγφηεξα ηξνπνπνηήζεθε κε λεφηεξν, ΓΔ/ΓΗ (2005), ό.π., ζ. 220. 
61

 Φχιια Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο [ζην εμήο ΦΔΚ], 79 Α΄/1900, Νφκνο ΒΦ΄ (2700), «Πεξί Γεληθήο 

Γηνηθήζεσο ηνπ ηξαηνχ», 30 Μαξηίνπ 1900. 
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θαηφπηλ ηνπ Β.Γ. ζηηο 8 επηεκβξίνπ 1900 δηνξίζηεθε Γεληθφο Γηνηθεηήο ν δηάδνρνο 

Κσλζηαληίλνο.
62

 Δπηπξφζζεηα, ε θπβέξλεζε Θενηφθε ςήθηζε ην λφκν «πεξί πξφζθιεζεο 

αιινδαπψλ αμησκαηηθψλ» πνπ θαηέδεημε ηελ άκεζε αλάγθε γηα ηελ «εηζαγσγή» μέλεο 

ηερλνγλσζίαο ζηηο ειιεληθέο έλνπιεο δπλάκεηο.
63

 

Σν 1904 κε ηε ζπλερή πξνζπάζεηα ηεο ρψξαο λα αλαβαζκίζεη ην ζηξαηφ ςεθίζηεθε ν 

λένο νξγαληζκφο ηνπ ζηξαηνχ.
64

 Ζ ρψξα δηαηξέζεθε ζηξαηησηηθά ζε ηξεηο πεξηθέξεηεο κε 

θαζεκία λα πεξηιακβάλεη ηέζζεξα δηακεξίζκαηα. ε θάζε πεξηθέξεηα αληηζηνηρνχζε κία 

κεξαξρία θαη ζε θάζε δηακέξηζκα έλα ζηξαηνινγηθφ γξαθείν.
65

 Σν ππνπξγείν ηξαηησηηθψλ 

ζπγθξνηήζεθε πιένλ απφ ην γξαθείν ππνπξγνχ θαη δψδεθα ηκήκαηα, ελψ ν ελεξγφο ζηξαηφο 

απνηεινχηαλ απφ ηε γεληθή δηνίθεζε, ηα φπια, ηηο ππεξεζίεο, ην κφληκν θξνπξαξρείν 

Αζελψλ θαη ηα ζηξαηησηηθά ζρνιεία.
66

 Δπηπξφζζεηα ζπζηάζεθε κε λφκν ηδηαίηεξν ζψκα 

Γεληθψλ Δπηηειψλ, ην πξνζσπηθφ ηνπ νπνίνπ πξννξηδφηαλ γηα ηε δηεμαγσγή ηεο επηηειηθήο 

ππεξεζίαο ζηελ εηξήλε θαη ζηνλ πφιεκν. Ζ ζπγθξφηεζε ησλ κεξαξρηψλ θαζνξίζηεθε κε 

βαζηιηθφ δηάηαγκα ηεο 9εο επηεκβξίνπ 1904,
67

 ζε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ «Πεξί Οξγαληζκνχ 

ηνπ ηξαηνχ» ηνπ ίδηνπ έηνπο. 

Σν 1904 είλαη ε ρξνληά πνπ πινπνηήζεθε θαη ε ζχζηαζε ηνπ Σακείνπ Δζληθήο Άκπλαο.
68

 

Σν θεθάιαην ηνπ ηακείνπ πξνέξρνληαλ απφ δσξεέο θαη εηδηθνχο θφξνπο θαη πξννξίδνληαλ 

απνθιεηζηηθά γηα ηελ αγνξά πνιεκηθνχ πιηθνχ θαη ηελ δεκηνπξγία ζηξαηησηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ.
69

 Σν 1906 κε ην λφκν ΓΡΔΑ΄ πξνηθνδνηήζεθε επηπιένλ κε 4.500.000 

δξαρκέο εηεζίσο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ δαπαλψλ ζηξαηησηηθήο πξνκήζεηαο.
70

 Σν γεγνλφο 

απηφ ήηαλ πνιχ ζεκαληηθφ, εάλ εμεηαζηεί ε  δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο, θαζψο 

έδηλε ελ κέξεη θάπνηα αλεμαξηεζία ζηηο θηλήζεηο ηνπ ζηξαηεχκαηνο.
71

 

Παξφιεο ηηο πξνεγεζείζεο πξνζπάζεηεο, ην 1906 ε εηθφλα ηνπ ζηξαηεχκαηνο ήηαλ αθφκα 

άζρεκε. Απφ ηνπο 18.000 άλδξεο πνπ αξηζκνχζε ν ζηξαηφο, νη 3.000 ήηαλ απνζπαζκέλνη ζηε 
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 Ο δηάδνρνο Κσλζηαληίλνο ζπγθέληξσλε ζην πξφζσπφ ηνπ δχν εμνπζίεο, απηέο ηνπ Γεληθνχ Γηνηθεηή θαη ηνπ 

Γεληθνχ Δπηζεσξεηή, Βεξέκεο, ό.π., ζ. 80. 
63

 Παληαβνχθεο, ό.π., ζ. 374 θαη Παπαθνζκάο, ό.π, ζ. 44. 
64

 ΦΔΚ 137 Α΄/1904, Νφκνο ΓΛΑ΄ (3031), «Πεξί Οξγαληζκνχ ηνπ ηξαηνχ», 24 Ηνπλίνπ 1904. 
65

 ΓΔ/ΓΗ,  ό.π., ζζ. 92-95. 
66

 πια θαη ππεξεζίεο φπσο αλαγξάθνληαη ζηηο παξαπάλσ ππνζεκεηψζεηο.  
67

 ΦΔΚ 205 Α΄/1904, Β.Γ. «Πεξί ζπλζέζεσο ησλ κεξαξρηψλ θαη δηνηθήζεσο ησλ ζηξαηησηηθψλ πεξηθεξεηψλ», 9 

επηεκβξίνπ 1904. 
68

 ΦΔΚ 130 Α΄/1904, Νφκνο ΓΚΕ΄ (3027) «Πεξί ζπζηάζεσο Σακείνπ Δζληθήο Ακχλεο», 21 Ηνπλίνπ 1904. 
69

 ΓΔ/ΓΗ, ό.π., ζ. 116 θαη Παπαθνζκάο, ό.π., ζ. 47. 
70

 Γεψξγηνο Αζπξέαο, Πνιηηηθή Ιζηνξία ηεο Νεωηέξαο Διιάδαο (Τειεπηαία Τξηαθνληαεηία), Αζήλα 1930, ζ. 84. 
71

 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Σακείν Δζληθήο Άκπλαο βι. Μεγάιε Σηξαηηωηηθή θαη Ναπηηθή 

Δγθπθινπαίδεηα, Λεμηθόλ, ηφκ. έθηνο, Αζήλα 1930, ζζ. 257-258. 
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ρσξνθπιαθή, νη 5.000 ππεξεηνχζαλ ζε θξνπξέο θπιαθψλ, δαζνθπιαθή, αζηπλνκία, 

ηεισλνθπιαθή θαη ζε κεηαβαηηθά απνζπάζκαηα, ελψ νη ππφινηπνη ήηαλ ζθνξπηζκέλνη αλά 

ηελ Διιάδα, ψζηε κε απηέο ηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο λα θαζίζηαηαη αδχλαηε ε φπνηα 

ζηξαηησηηθή εθπαίδεπζε.
72

 Λχζε ζην παξαπάλσ πξφβιεκα πξνζπάζεζε λα δψζεη ν 

Θενηφθεο κε ηελ ςήθηζε ηνλ Αχγνπζην ηνπ ίδηνπ έηνπο ηνπ λφκνπ ΓΡΞΘ΄ (3169),
73

 ν νπνίνο 

ηξνπνπνηνχζε ηνλ λφκν ΓΛΑ΄ (3031) «πεξί νξγαληζκνχ ηνπ ηξαηνχ». Με απηφλ απαγφξεπε 

ηε ρξήζε ηνπ ζηξαηνχ πέξαλ ηεο απνζηνιήο ηνπ, ην Γεληθφ Δπηηειείν αλεμαξηεηνπνηνχηαλ 

ηεο Γεληθήο Γηνίθεζεο θαη ρσξίδνληαλ απφ ηνλ ζηξαηφ ε ρσξνθπιαθή, ε δεκφζηα αζθάιεηα 

θαη ε αζηπλνκία.
74

 

Απηή ηε κνξθή ζπγθξφηεζεο αθνινχζεζε ην ζηξάηεπκα κέρξη ην 1909 θαη ην θίλεκα 

ζην Γνπδί. Έλα απφ ηα αηηήκαηα ησλ αμησκαηηθψλ ηνπ θηλήκαηνο ήηαλ, φπσο 

πξναλαθέξζεθε, ε επηηαθηηθή αλαδηνξγάλσζε θαη ν εμνπιηζκφο ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ. 

Μεηά ηε ζηξαηησηηθή επαλάζηαζε, θαηαξγήζεθε κε λφκν ε Γεληθή Γηνίθεζε
75

 θαη νξίζηεθε 

ε δηνίθεζε ησλ ζηξαηησηηθψλ πεξηνρψλ λα αζθείηαη απφ ηνπο δηνηθεηέο ησλ κεξαξρηψλ, κε 

απεπζείαο ππαγσγή ζην ππνπξγείν ηξαηησηηθψλ. ην ππνπξγείν ηξαηησηηθψλ ππάγνληαλ 

θαη φιεο νη κε κεξαξρηαθέο κνλάδεο, ηα ζηξαηησηηθά θαηαζηήκαηα θαη νη ππεξεζίεο πνπ 

κέρξη ηφηε ππάγνληαλ ζηε Γεληθή Γηνίθεζε. Δπηπιένλ, ζπζηήζεθε αλψηαην ζηξαηησηηθφ 

ζπκβνχιην, απνηεινχκελν απφ ηνλ αξρεγφ ηεο επηηειηθήο ππεξεζίαο ζηξαηνχ θαη ηνπο 

δηνηθεηέο ησλ κεξαξρηψλ. Οη θξίζεηο, νη πξναγσγέο θαη νη ηνπνζεηήζεηο ησλ αμησκαηηθψλ 

απνηεινχζε αξκνδηφηεηα απηνχ ηνπ ζπκβνπιίνπ. Σν ζπζηαζέλ ην 1904 ψκα Γεληθψλ 

Δπηηειψλ, ιφγσ ηεο δηαρένπζαο άπνςεο φηη επαλδξψλεηαη απφ κία πξνλνκηνχρν ηάμε 

αμησκαηηθψλ, θαηαξγήζεθε κε ην λφκν ΓΣΟΒ΄ (3372)
76

 ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1909. Σέινο, 

αλαδηνξγαλψζεθε ε επηηειηθή ππεξεζία ζηξαηνχ ζε ηξία ηκήκαηα, κε απνζηνιή ηελ 

πξνεηνηκαζία ηνπ ζηξαηνχ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο άκπλαο ηεο ρψξαο.
77

 

Ζ πξψηε απφπεηξα αλαβάζκηζεο ηνπ νπιηζκνχ ηνπ ζηξαηνχ, κεηά ηνλ ειιελνηνπξθηθφ 

πφιεκν ηνπ 1897, έγηλε επί θπβεξλήζεσο Ράιιε, φηαλ ην 1904 ζπκθψλεζε κε ηελ παξαιαβή 
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 ΦΔΚ 186 Α΄/1906, Νφκνο ΓΡΞΘ΄ (3169) «Πεξί ηξνπνπνηήζεσο ηνπ λφκνπ ΓΛΑ΄(3031), πεξί νξγαληζκνχ ηνπ 

ηξαηνχ», 4 Απγνχζηνπ 1906. 
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 Αζπξέαο, ό.π., ζ. 84. 
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 ΦΔΚ 231 Α΄/1909, Νφκνο ΓΣΟΒ΄(3372) «Πεξί θαηαξγήζεσο ηνπ ζψκαηνο ησλ Γεληθψλ Δπηηειψλ», 9 

Οθησβξίνπ 1909. 
77

 ΓΔ/ΓΗ, ό.π., ζ. 94. 
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40.000 ηπθεθίσλ Mannlicher
78

 θαη ζηελ ζπλέρεηα επί θπβεξλήζεσο Θενηφθε ην 1905 

πξνζηέζεθαλ άιιεο 60.000 ηπθέθηα. Σν 1907 πξνθεξχρηεθε  δηαγσληζκφο γηα ηελ πξνκήζεηα 

ζχγρξνλσλ ηαρπβφισλ γηα ην ππξνβνιηθφ, ν νπνίνο  ρξσκαηίζηεθε απφ ηνλ αληαγσληζκφ ηεο 

γεξκαληθήο νπινβηνκεραλίαο θαη ηεο γαιιηθήο. Ο αληαγσληζκφο κεηαμχ ηεο γεξκαληθήο 

Krupp θαη ηεο γαιιηθήο Schneider ήηαλ έληνλνο θαη απαζρφιεζε ην παιάηη, ηελ πνιηηηθή θαη 

ζηξαηησηηθή εγεζία άιια θαη ηνλ ηχπν ηεο επνρήο.
79

 Σειηθά ε πιάζηηγγα έγεηξε ππέξ ηεο 

Γαιιίαο θαη ε ρψξα πξνκεζεχηεθε ηα ηαρχβνια Schneider ην 1910.  

Πιένλ κε ηνλ Βεληδέιν
80

 λα έρεη έξζεη ζηελ Διιάδα, ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1910 

ηξνπνπνηήζεθε ην άξζξν 71 ηνπ ζπληάγκαηνο πνπ αθνξνχζε ηελ εκπινθή ζηελ πνιηηηθή ησλ 

ελ ελεξγεία ζηξαηησηηθψλ. Ο Βεληδέινο αθαίξεζε απηφ ην δηθαίσκα απφ ηνπο έλζηνινπο, 

θαζψο απαγνξεχηεθε εθηφο απφ ην λα ζέηνπλ ππνςεθηφηεηα γηα βνπιεπηέο θαη λα 

ςεθίδνπλ.
81

 Σνλ ίδην κήλα ξπζκίζηεθε θαη ν λένο νξγαληζκφο ηνπ ζηξαηνχ, πνπ ζε ζρέζε κε 

ηνλ πξνεγνχκελν (1904), δηαηξνχζε ηηο ηξεηο ζηξαηησηηθέο πεξηνρέο, νη νπνίεο απνηεινχζαλ 

έδξεο κεξαξρίαο, ζε έμη δηακεξίζκαηα (αληί ηέζζεξα) κε ηα αληίζηνηρα ζηξαηνινγηθά 

γξαθεία. Αξρεγφο ζηξαηνχ ζε πεξίπησζε επηζηξάηεπζεο αλαιάκβαλε ν Πξφεδξνο ηνπ 

Αλαζεσξεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ κε ζχκβνπιν ηνλ Αξρεγφ ηεο Δπηηειηθήο Τπεξεζίαο ηξαηνχ. 

Οη κάρηκεο κνλάδεο απνηεινχληαλ απφ δεθανθηψ ζπληάγκαηα πεδηθνχ θαη ελληά ηάγκαηα 

επδψλσλ, ηξία ζπληάγκαηα ηππηθνχ, ηξία ζπληάγκαηα πεδηλνχ ππξνβνιηθνχ, ηξία ηάγκαηα 

νξεηλνχ ππξνβνιηθνχ θαη έλα ηάγκα βαξέσο ππξνβνιηθνχ. Σν κεραληθφ απνηεινχηαλ απφ 3 

ηάγκαηα, κία κνίξα γεθπξνπνηψλ, κία κνίξα ηειεγξαθεηψλ, έλα ιφρν ππξνζβεζηψλ θαη έλα 

ιφρν ζηδεξνδξφκσλ.
82

 

Σν 1912 ζπληάζζεηαη λένο νξγαληζκφο ηνπ ζηξαηνχ (7 Ηαλνπαξίνπ 1912). Πιένλ ε ρψξα 

δηαηξείηαη ζε ηέζζεξηο ζηξαηησηηθέο πεξηνρέο θαη ε θάζε κία πεξηιάκβαλε ηξία δηακεξίζκαηα. 

Ζ αληηζηνηρία κε ηηο δπλάκεηο ηνπ ζηξαηνχ ήηαλ πσο θάζε πεξηνρή αληηζηνηρνχζε ζε κία 

κεξαξρία θαη θάζε δηακέξηζκα ζε έλα ζχληαγκα πεδηθνχ. Ζ ζχλζεζε θαηά φπιν ηνπ ελεξγνχ 

ζηξαηνχ ήηαλ δψδεθα ζπληάγκαηα πεδηθνχ θαη έμη ηάγκαηα επδψλσλ, κία ηαμηαξρία θαη έλα 

ζχληαγκα ηππηθνχ, ηέζζεξα ζπληάγκαηα πεδηλνχ, δχν ζπληάγκαηα νξεηβαηηθνχ θαη έλα ηάγκα 
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βαξέσο ππξνβνιηθνχ θαη ηέινο δχν ζπληάγκαηα κεραληθνχ. ε εηξεληθή πεξίνδν ν ζηξαηφο 

αξηζκνχζε πεξίπνπ 22.500 άλδξεο,
83

 ελψ κεηά ηελ θήξπμε ηεο γεληθήο επηζηξάηεπζεο ζηηο 16 

επηεκβξίνπ 1912, ζηα πξφζπξα ηνπ Α΄ Βαιθαληθνχ Πνιέκνπ, ε ζπλνιηθή δχλακε έθηαζε 

πεξίπνπ ηνπο 130.000 άλδξεο.
84

 Καηφπηλ πξφηαζεο ηνπ Βεληδέινπ αλαηέζεθαλ ηα θαζήθνληα 

ηνπ Γεληθνχ Δπηζεσξεηή ηξαηνχ ζηνλ δηάδνρν Κσλζηαληίλν ζηηο 27 Ηνπλίνπ 1911 θαη έηζη 

ζχκθσλα κε ην λφκν «Πεξί ζπζηάζεσο Γεληθήο Δπηζεσξήζεσο ηνπ ηξαηνχ» ν δηάδνρνο 

αλέιαβε αξρηζηξάηεγνο.
85

 

Σε ιήμε ησλ Βαιθαληθψλ Πνιέκσλ δηαδέρζεθε κία βξαρεία εηξήλε, ε νπνία 

αμηνπνηήζεθε απφ ηελ Διιάδα γηα λα αλαδηνξγαλψζεη ηνλ ζηξαηφ, ζχκθσλα κε ηα λέα φξηα 

ηεο επηθξάηεηαο. Ζ λέα νξγάλσζε πξνέβιεπε ηε ζπγθξφηεζε δεθαηεζζάξσλ κεξαξρηψλ κε 

ηελ ππαγσγή ηνπο ζε πέληε ζψκαηα ζηξαηνχ. κσο, αθφκα κία θνξά ε πξνζπάζεηα δελ ζα 

επνδσζεί ελφςεη ηνπ Α΄ Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ, αιιά θαη ηεο κεηέπεηηα Μηθξαζηαηηθήο 

εθζηξαηείαο ζηελ νπνία ζα εκπιαθεί ε ρψξα. 

1.1.2. Ναπηηθφ 

Ζ Διιάδα απνηεινχζε αλέθαζελ λαπηηθή ρψξα θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηφινπ ζηελ ηζηνξηθή 

πνξεία ηεο ζηάζεθε θαζνξηζηηθή. Σα λνκνζεηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ φκσο ην ειιεληθφ 

πνιεκηθφ λαπηηθφ, γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ ην 1897 θαη έσο ην ζηξαηησηηθφ θίλεκα ζην 

Γνπδί ην 1909, ήηαλ ειάρηζηα.
86

 Παξφιν απηά, ππήξρε ζρέδην ην νπνίν μεθίλεζε ηελ 

ηξηθνππηθή πεξίνδν θαη ζε γεληθέο γξακκέο πξνέβιεπε ηελ αλάπηπμε ηθαλνχ πνιεκηθνχ 

ζηφινπ, πνπ ζα ήηαλ ζε ζέζε λα δηαθφςεη ηηο ηνπξθηθέο ζαιάζζηεο επηθνηλσλίεο θαη 

παξάιιεια λα ζπκβάιεη ζηελ θάιπςε θαη επηηάρπλζε ηεο ειιεληθήο επηζηξάηεπζεο. Με ηελ 

επίηεπμε ησλ δχν απηψλ ζηφρσλ, ε πνιηηηθή εγεζία ζεσξνχζε φηη ζε ελδερφκελν 

ειιελνηνπξθηθφ πφιεκν, ν ειιεληθφο ζηξαηφο ζα ήηαλ ηθαλφο λα πξνειάζεη ζηελ Ήπεηξν θαη 

ηε Μαθεδνλία θαη ζα κπνξνχζε λα αληηζηαζεί απνηειεζκαηηθά ζηηο ηνπξθηθέο αληεπηζέζεηο 

γηα ζρεηηθά κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. ε πεξίπησζε πνπ απηφ ζπλέβαηλε, ε πηζαλφηεηα κηαο 

ζεξβν-βνπιγαξηθήο επέκβαζεο ζα ήηαλ πνιχ κεγάιε, θαζψο ε πξννπηηθή ήηηαο ηεο Σνπξθίαο 

θάληαδε σο ην κφλν ελδερφκελν.
87
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Πξηλ ηνλ ειιελνηνπξθηθφ πφιεκν ηνπ 1897 ε ηειεπηαία ελίζρπζε ηνπ ζηφινπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε πάιη κε πξσζππνπξγφ ηνλ Υ. Σξηθνχπε.
88

 Σν 1889 εληάρζεθαλ ζην 

δπλακηθφ ηνπ ηα ζσξεθηά «Όδξα», «πέηζαη» θαη «Φαξά» απφ ηελ Γαιιία.
89

 Με απηά ε 

Διιάδα ζηνλ ειιελνηνπξθηθφ πφιεκν ηνπ 1897 εμαζθάιηζε ηελ θπξηαξρία ζην Αηγαίν, ρσξίο 

φκσο λα επηδξάζεη νπζηαζηηθφηεξα ζην απνηέιεζκα ηνπ πνιέκνπ. Ο ζηφινο, πξηλ ηελ έθξεμε 

ηνπ πνιέκνπ, ήηαλ δηαηξεκέλνο ζε δχν κνίξεο ηελ Αλαηνιηθή κε απνζηνιή ζην Αηγαίν θαη ηε 

Γπηηθή κε θχξηα απνζηνιή ηελ θαηάιεςε ηεο Πξέβεδαο.
90

 

Μεηά ηνλ πφιεκν ηνπ 1897, ν Θενηφθεο είλαη ν κφλνο πνπ θαηαβάιεη πξνζπάζεηεο γηα λα 

αλαδηνξγαλψζεη ην λαπηηθφ.
91

 Αληηιακβαλφκελνο ηηο πθηζηάκελεο πξνθιήζεηο, θαηέζηεζε 

ηελ πνιεκηθή πξνεηνηκαζία ηεο Διιάδαο πξψηε ηνπ πξνηεξαηφηεηα, έζησ θαη αλ ππήξρε 

θίλδπλνο λα δηαηαξαρζνχλ ε δεκνζηνλνκηθή ηζνξξνπία, νη εζσηεξηθέο κεηαξξπζκίζεηο ή ηα 

έξγα αλάπηπμεο.
92

 ε απηφ ην πιαίζην, ην 1900 ηδξχεη ην Σακείν Δζληθνχ ηφινπ γηα ηε 

ζπγθέληξσζε θεθαιαίσλ, θιεξνδνηεκάησλ, πξνζθνξψλ θαη ησλ απαξαίηεησλ ρξεκαηηθψλ 

κέζσλ πξνο φθεινο ηνπ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ.
93

 

Απφ ην 1900 θαη έσο ην 1905 παξαηεξείηαη έλαο αδηθαηνιφγεηνο εθεζπραζκφο φζνλ 

αθνξά ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ ζηφινπ,
94

 θάηη πνπ ελ κέξεη νθεηιφηαλ ζηελ απνπζία, απφ κέξνπο 

ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ, λαπηηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ Διιάδα,
95

 αιιά θαη ζηελ 

ακθηηαιάληεπζε ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο, ζην εάλ ζα έπξεπε λα επηδνζεί ε ρψξα ζηελ 

νηθνλνκηθή αλαζπγθξφηεζε ή ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζηξαηνχ ή ηνπ ζηφινπ. Ζ ζπλερήο 

ελίζρπζε φκσο ηνπ ηνπξθηθνχ ζηφινπ, πξνζπαζψληαο λα αλαηξέςεη ηελ ζε βάξνο ηνπ 

θαηάζηαζε ζην Αηγαίν, αθχπληζε ηελ πνιηηηθή εγεζία. Μεηαμχ ηνπ 1905 - 1907 ε Διιάδα 

πξνρψξεζε ζηελ αγνξά ηεζζάξσλ αληηηνξπηιηθψλ απφ ηα λαππεγεία Yarrow ηεο Αγγιίαο 

(«Θχειια», «Λφγρε», «Ναπθξαηνχζα», «θελδφλε») θαη ηεζζάξσλ απφ ηα γεξκαληθά 
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λαππεγεία Vulcan («Βέινο», «Γφμα», «Νίθε», «Αζπίο»).
96

 Ζ Διιάδα, πξνζπαζψληαο λα 

δηαηεξήζεη ηε ζαιάζζηα ππεξνρή, ηνλ Ηνχιην ηνπ 1907 πξνέβε κε ην λφκν ΓΚΕ΄ (3227)
97

 

ζηελ ίδξπζε ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ Ναπηηθνχ, κε πξψην αξρεγφ ηνλ λαχαξρν 

Κνπληνπξηψηε. Ζ ίδξπζε ηνπ γεληθνχ επηηειείνπ δηαδξακάηηζε πξσηεχνληα ξφιν ζηελ 

ζχληαμε λαπηηθψλ ζρεδίσλ, θαζψο θαη ζηελ επηθξάηεζε ηεο άπνςεο φηη ν ειιεληθφο ζηφινο 

έπξεπε εθείλε ηελ πεξίνδν λα αληιεί ηελ ηζρχ ηνπ απφ κνίξα ζσξεθηψλ.
98

 Απφηνθε απηήο ηεο 

πξνζέγγηζεο ήηαλ ε αγνξά απφ ηελ Ηηαιία ηνπ ππφ θαηαζθεπή ζσξεθηνχ θαηαδξνκηθνχ «Γ. 

Αβέξσθ», ην νπνίν έθηαζε ζην Φάιεξν ηελ 1ε επηεκβξίνπ 1911 θαη ζπλέβαιε ηα κέγηζηα 

ζην αμηφκαρν ηνπ πνιεκηθνχ λαπηηθνχ.
99

 

Σν θίλεκα ζην Γνπδί ηνπ 1909, πνπ ππήξμε κία νξγαλσκέλε θαη αλαίκαθηε θίλεζε ησλ 

αμησκαηηθψλ, αλάγθαζε ηηο αλήκπνξεο κέρξη ηφηε θπβεξλήζεηο, λα πξνβνχλ ζε δξαζηηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο ηεο ρψξαο. Μία απφ απηέο ήηαλ θαη ε ηφζν ζεκαληηθή 

γηα ην κέιινλ ηνπ λαπηηθνχ εμψζεζε ζε απνζηξαηεία ησλ 35 απφ ηνπο 40 αξραηφηεξνπο 

αμησκαηηθνχο, κε απνηέιεζκα λα κείλνπλ ελεξγνί κφλν ηξεηο, νη νπνίνη δελ ήηαλ απφθνηηνη 

ηεο ρνιήο Ναπηηθψλ Γνθίκσλ.
100

 Με απηφ ηνλ ηξφπν ην πνιεκηθφ λαπηηθφ δηέζεηε πιένλ 

ζηνπο θφιπνπο ηνπ αμησκαηηθνχο κνξθσκέλνπο θαη θαηαξηηζκέλνπο, νη νπνίνη δελ έθεξαλ 

ζαλ θιεξνλνκηά ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ παιαηνηέξσλ. 

Ζ ζπγθξφηεζε ηνπ ειιεληθνχ ζηφινπ πξηλ ηνλ Α΄ Βαιθαληθφ Πφιεκν απνηεινχηαλ απφ 

ην λεναπνθηεζέλ ζσξεθηφ «Αβέξσθ», ηα ηξία παιαηά ζσξεθηά «Όδξα», «πέηζαη» θαη 

«Φαξά», νθηψ αληηηνξπηιηθά ηνπ ηχπνπ «Θχειια» θαη «Νίθε», πέληε παιαηά γεξκαληθά 

ηνξπηινβφια, ηηο θαλνληνθφξνπο «Άθηηνλ», «Ακβξαθία», «Α» θαη «Γ», ηέζζεξηο 

αηκνκπνδξφκσλεο ηχπνπ «Αρειψνο» θαη άιια βνεζεηηθά πινία. ηηο παξακνλέο ηνπ 

πνιέκνπ αγνξάζηεθαλ απφ ηελ Γεξκαλία αθφκα δχν αληηηνξπηιηθά («Νέα Γελεά» θαη 

«Κεξαπλφο»)
101

 θαη απφ ηελ Αγγιία ηέζζεξα αληρλεπηηθά («Αεηφο», «Ηέξαμ», «Λέσλ», 

«Πάλζεξ»). Απφ ηε Γαιιία ε ρψξα αλέκελε ηελ παξαιαβή δχν ππνβξπρίσλ ην πξψην απφ ηα 

νπνία θαηέπιεπζε πξηλ ηνλ πφιεκν («Γειθίλη» θαη «Ξηθίαο»). Ο λαχαξρνο Κνπληνπξηψηεο, 
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 Γέξνληαο, ό.π., ζ. 176. 
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 ΦΔΚ 144 Α΄/1907, Νφκνο ΓΚΕ΄ (3227) «Πεξί ζπζηάζεσο Γεληθνχ Δπηηειείνπ Ναπηηθνχ», 20 Ηνπιίνπ 1907. 
98

 ε αληίζεζε κε ην ζρέδην πξφηαζε ηνπ απφζηξαηνπ λαπάξρνπ Francois Ernest Fournier, ην νπνίν αλαιχεηαη 

ζην επφκελν ππνθεθάιαην, Μεγάιε Σηξαηηωηηθή θαη Ναπηηθή Δγθπθινπαίδεηα, Λεμηθόλ, ηφκ. έθηνο, ζ. 516. 
99

 Παλαγηψηεο Γέξνληαο, «Ηζηνξία ηνπ Θσξαθηζκέλνπ Καηαδξνκηθνχ Γεψξγηνο Αβέξσθ», Ναπηηθή 

Δπηζεώξεζε, 576 (2011), 94-95. 
100

 Γέξνληαο, ό.π.,, ζζ. 185-186 θαη Παλαγηψηεο Γέξνληαο, «Ζ λαπηηθή εθπαίδεπζε σο παξάγνληαο λίθεο ζηνπο 

Βαιθαληθνχο Πνιέκνπο», Ναπηηθή Δπηζεώξεζε, 581 (2012), 144. 
101

 C. Robinson, «The Naval Annual 1914: Ο Βαιθαληθφο Πφιεκνο. Δπηρεηξήζεηο ησλ ηφισλ Διιάδνο θαη 

Σνπξθίαο», Ναπηηθή Δπηζεώξεζε, 576 (2011), 75 θαη http://www.hellenicnavy.gr/el/istoria/istoria-tou-pn.html 

[εκεξνκελία πξφζβαζεο: 9/8/2020]. 
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κε απηφ ην ζηφιν ππφ ηηο δηαηαγέο ηνπ, ζηηο λαπκαρίεο ηεο Έιιεο θαη ηεο Λήκλνπ 

εμνπδεηέξσζε ηνλ ερζξφ θαη απειεπζέξσζε φια ηα λεζηά ηνπ βφξεηνπ θαη βνξεηναλαηνιηθνχ 

Αηγαίνπ. 

Σν θηιφδνμν λαπηηθφ πξφγξακκα ηεο Πχιεο ζηε δεθαεηία ηνπ 1910 δελ θαηάθεξε λα 

απνδψζεη γηα ηνπο Νεφηνπξθνπο ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα.
102

 Μεηά ηελ ήηηα ηνπο ζηνλ Α΄ 

Βαιθαληθφ Πφιεκν ζπλέρηζαλ ηηο ελέξγεηεο πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε, επηβάιινληαο ζηελ 

Διιάδα λα πξάηηεη αλάινγα, εθφζνλ επηζπκνχζε λα δηαηεξεί ην ηαθηηθφ ηεο πιενλέθηεκα. 

Απηή ηελ ρξνληθή πεξίνδν πινπνηείηαη θαη ε νξγάλσζε γηα πξψηε θνξά ηεο πξφδξνκεο 

αεξνπνξίαο ζηε ρψξα. Ζ Διιάδα, ην 1912 ζα πξνκεζεπηεί ηα 4 πξψηα αεξνπιάλα, ηχπνπ 

«Henry Farman III» γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ζηξαηνχ θαη αξγφηεξα ην Ννέκβξην ην πξψην 

πδξνπιάλν ηχπνπ «Astra» θαη ην Φεβξνπάξην ηνπ 1913 ην πδξνπιάλν «Farman», ππαγφκελα 

ζηε δχλακε ηνπ λαπηηθνχ. Ήδε, απφ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1911 ε ρψξα είρε ζηείιεη ζηε Γαιιία 

γηα εθπαίδεπζε ηα πξψηα ηξία ζηειέρε (αμησκαηηθνί ηνπ ζηξαηνχ). Σέινο, ζηηο 5 Οθησβξίνπ 

ηνπ 1912 ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε πξψηε αεξνπνξηθή πνιεκηθή απνζηνιή γηα ηελ Διιάδα, φηαλ 

ν ππνινραγφο Γεκήηξηνο Κακπέξνο εθηέιεζε αλαγλψξηζε ησλ Οζσκαληθψλ ζηξαηεπκάησλ 

ζηελ πεξηνρή ηεο Διαζζφλαο.
103

  

1.2. Πξνο αλαδήηεζε ηεο μέλεο βνήζεηαο 

Ζ πνιηηηθή εγεζία είρε δηαπηζηψζεη απφ πνιχ λσξίο κεηά ηελ αηπρή θαηάιεμε ηνπ 

πνιέκνπ ηνπ 1897, φηη γηα ηελ άκεζε κεηακφξθσζε ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ ηεο ρψξαο 

απαηηείηαη ε γλψζε ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ. Απφξξνηα απηνχ ήηαλ ε ςήθηζε ηνπ λφκνπ
104

 

πεξί πξφζθιεζεο μέλσλ απνζηνιψλ ηνλ Ηνχιην ηνπ 1899. χκθσλα κε απηφλ, ε θπβέξλεζε 

είρε ηε δπλαηφηεηα λα θαιέζεη αιινδαπνχο αμησκαηηθνχο γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ ζηξαηνχ 

θαη ηνπ λαπηηθνχ, νη νπνίνη ζα κπνξνχζαλ λα πξνζιάβνπλ έλαλ νκνεζλή ηνπο γηα ππαζπηζηή 

ή βνεζφ. Οη αμησκαηηθνί απηνί, κε ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, ζα ζεσξνχληαλ 

Έιιελεο πνιίηεο θαη ζα ππφθεηληαλ ζηνπο λφκνπο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. Ζ ππεξεζία ηνπο 
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 Γηάλλεο Μαιαθάζεο, Ο Διιελνηνπξθηθόο λαπηηθόο αληαγωληζκόο ζην Αηγαίν ην 1914 θαη νη Η.Π.Α., ηφκ. 16, 

Ηδξπκαηηθφ Απνζεηήξην Οιπκπίαο, Ησάλληλα 1987, ζ. 226. 
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 Παπαθνζκάο, ό.π., ζ. 233. Γεληθφ Δπηηειείν Αεξνπνξίαο/Γηεχζπλζε Ηζηνξίαο Αεξνπνξίαο [ζην εμήο 

ΓΔΑ/ΓΗΑ], Ιζηνξία ηεο ειιεληθήο πνιεκηθήο αεξνπνξίαο, ηφκ. πξψηνο, Αζήλα 1980, ζζ. 26-35. Γέξνληαο, Μεζ' 

Οξκήο, ζζ. 178-180 θαη πιεξνθνξίεο δηαζέζηκεο ζηελ ηζηνζειίδα https://www.haf.gr/history/haf-history/1912-

1913/ [εκεξνκελία πξφζβαζεο: 9/8/2020]. Δπηπξφζζεηα, γηα κηα πιήξε αλαδξνκή ζηελ ηζηνξία ηεο πξφδξνκεο 

αεξνπνξίαο ηεο ρψξαο βι. Μηράιεο Σξεκφπνπινο, Η ηπηάκελε ηζηνξία ηεο Θεζζαινλίθεο, Παξαηεξεηήο, 

Θεζζαινλίθε, 2001, ζζ. 22-27. 
104

 ΦΔΚ 155 Α΄/1899, Νφκνο ΒΥΜ΄ (2640) «Πεξί πξνζθιήζεσο αιινδαπψλ αμησκαηηθψλ δηα ηνλ νξγαληζκφλ 

ηνπ ηξαηνχ ηεο μεξάο θαη ηνπ πνιεκηθνχ λαπηηθνχ», 22 Ηνπιίνπ 1899. 
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ζηελ Διιάδα κπνξνχζε λα δηαξθέζεη έσο πέληε έηε, ελψ νη απνδνρέο ηνπο ζα θαζνξίδνληαλ 

κεηά απφ εηδηθή ζπκθσλία κε ην ππνπξγείν ηξαηησηηθψλ. Ο λφκνο επηπξφζζεηα πξνέβιεπε 

πίζησζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ ππνπξγείσλ ηξαηησηηθψλ θαη Ναπηηθψλ ηνπ έηνπο γηα 

ηελ θαηαβνιή ησλ αληίζηνηρσλ απνδνρψλ. 

Ήδε, νη πξψηεο απφπεηξεο γηα ηελ άκεζε πινπνίεζε ηνπ λφκνπ ρξνλνινγνχληαη απφ ην 

θζηλφπσξν ηνπ 1899, φπνπ ν βαζηιηάο Γεψξγηνο πξνζπαζνχζε λα πεηχρεη ηελ απνζηνιή 

Γεξκαλψλ αμησκαηηθψλ γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ. Σν ηέκκα εθείλε 

ηελ πεξίνδν ήηαλ θηιηθά δηαθείκελν ζηε Γεξκαλία, ε νπνία ππνζηήξηδε ηνλ δηάδνρν 

Κσλζηαληίλν. Δίλαη γλσζηφ πσο ν Κσλζηαληίλνο θαη κία νκάδα αμησκαηηθψλ ηεο απιήο 

είραλ εθπαηδεπηεί ζηε ζρνιή ηνπ Βεξνιίλνπ, αλαπηχζζνληαο αηζζήκαηα ζαπκαζκνχ θαη 

ζπκπάζεηαο γηα ηε Γεξκαλία. Ζ πξνζπάζεηα ηνπ Γεσξγίνπ ηειηθά δελ επνδψζεθε, φκσο ην 

1901 έιαβε ρψξα απνζηνιή γλσκνδφηεζεο ηνπ γεξκαληθνχ Γεληθνχ Δπηηειείνπ ζρεηηθά κε 

ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ ειιεληθψλ ελφπισλ δπλάκεσλ, κε ηελ θαζνξηζηηθή ζπλδξνκή ηνπ 

πξψελ Γεξκαλνχ ππνπξγνχ εμσηεξηθψλ θαη ηφηε θαγθειάξηνπ Bernhard von Bülow.
105

 Ζ φιε 

ζπκβνιή ηνπ θαγθειάξηνπ ηεο Γεξκαλίαο πξαγκαηνπνηνχηαλ ζην πιαίζην ηεο επίηεπμεο κηαο 

ηξηπιήο ζπκκαρίαο, κεηαμχ Ρνπκαλίαο, Σνπξθίαο θαη Διιάδαο θαη ηελ πξνψζεζε ησλ 

ζπκθεξφλησλ ηεο Γεξκαλίαο, ζηε Βαιθαληθή ρεξζφλεζν θαη Αλαηνιηθή Μεζφγεην.
106

 

Οη ζπλερείο αιιαγέο ζηηο θπβεξλήζεηο, ε αζζελήο δηπισκαηηθή ζέζε ηεο ρψξαο, αιιά θαη 

ην εληνλφηεξν ελδηαθέξνλ ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ γηα ηηο άιιεο γεηηνληθέο ρψξεο, δελ 

επέηξεςαλ ηα επφκελα έηε λα επηηεπρζεί ε επηζπκεηή μέλε ζπλδξνκή ζηελ αλαδηνξγάλσζε 

ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ. κσο, ε δηπισκαηηθή απνκφλσζε ηεο ρψξαο κε αλνηθηά ηα κέησπα 

ζε Μαθεδνλία θαη Κξήηε θαη ν θφβνο γηα ηε ζπγθξφηεζε ελφο ηξηκεξνχο κεηψπνπ, 

απνηεινχκελν απφ ηελ Απζηξννπγγαξία, ηε Γεξκαλία θαη ηελ Σνπξθία θαη ελδερνκέλσο ζηε 

ζπλέρεηα θαη ηεο Βνπιγαξίαο,
107

 νδήγεζε ην 1907 ηελ θπβέξλεζε Θενηφθε λα απεπζχλεη 

πξφηαζε ζε Αγγιία θαη Γαιιία, ψζηε λα ζπκκεηέρεη ε ρψξα ζηε Μεζνγεηαθή ζπκθσλία. 

Κάηη ηέηνην δελ  έγηλε δεθηφ, φκσο ε Γαιιία είδε κε ζεηηθφ κάηη ηελ θίλεζε ηεο Διιάδαο, ε 

νπνία εθείλε ηελ πεξίνδν δηαπξαγκαηεπφηαλ επηπιένλ θαη ηε ζχλαςε δαλείνπ,
108

 κε ζθνπφ 

ηελ άκεζε ελίζρπζε ηνπ ζηφινπ.  
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 Ζ πξφηαζε ηνπ Μπχιν ήηαλ ζπλνδεπφκελε απφ ηελ παξάθιεζε ηνπ Κάηδεξ λα κελ δνζεί ζηελ δεκνζηφηεηα, 

βι. Λνχινο, ό.π., ζζ. 57-58. 
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 Λνχινο, ό.π., ζζ. 59-76.  
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 βνιφπνπινο, ό.π., ζ. 22. 
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 Ο Γεψξγηνο Γεξηηιήο ραξαθηεξίδεη ηελ πεξίνδν 1897-1911 σο «έλα κηθξφ νηθνλνκηθφ ζαχκα». Σα 

ειιείκκαηα ησλ πξνυπνινγηζκψλ κεηψζεθαλ, πεξηνξίζηεθε ν δεκφζηνο δαλεηζκφο θαη απφ ην 1903 αλαηηκήζεθε 
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Ζ Γαιιία, γηα ηελ εμέηαζε ηνπ αηηήκαηνο ηεο θπβέξλεζεο Θενηφθε, έζηεηιε ζηελ 

Διιάδα ηνλ απφζηξαην λαχαξρν Francois Ernest Fournier.
109

 Ο λαχαξρνο, αθνχ εμέηαζε ηηο 

ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ, ππέβαιε ηελ πξφηαζε ηνπ, επηζεκαίλνληαο παξάιιεια φηη ε 

Γαιιία κπνξεί λα επλννχζε ηελ πξφηεξε θαηάζηαζε ζηε Μαθεδνλία, ζα ππεξάζπηδε φκσο ηα 

ειιεληθά ζπκθέξνληα ζηελ πεξηνρή απηή, ζε πεξίπησζε πνπ απηή αλαηξεπφηαλ, θαη ζα 

παξαρσξνχζε δάλεην ζηελ Διιάδα, γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ ελφπισλ δπλάκεψλ ηεο. Σα 

ζρέδηά
110

 ηνπ απνζθνπνχζαλ ζηελ αληηθαηάζηαζε ησλ κεγάισλ θαη δαπαλεξψλ πινίσλ 

(ζσξεθηά) κε ηαρπθίλεηα θαη επθίλεηα. χκθσλα κε απηφλ, απηνχ ηνπ είδνπο ηα πινία 

αληαπνθξίλνληαλ ζηε γεσγξαθηθή ζέζε θαη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο, άιια θαη 

ζηηο ηφηε επηθξαηνχζεο ζηξαηεγηθέο ζπλζήθεο ζηελ πεξηνρή.
111

 Με απηφ ηνλ ηξφπν ε Γαιιία 

ζα απνθηνχζε έλαλ επηθνπξηθφ ζηφιν ζηε Μεζφγεην, ηνλ ειιεληθφ, ν νπνίνο φκσο δελ ζα 

ήηαλ ζε ζέζε λα πξναζπίζεη απφ κφλνο ηνπ ηα εζληθά ζπκθέξνληα. πσο ήηαλ αλακελφκελν 

ηα ζρέδηα ηνπ λαπάξρνπ πξνθάιεζαλ έληνλεο αληηδξάζεηο πνπ νδήγεζαλ ζηε κε πινπνίεζή 

ηνπο.
112

 

Οη πξνζπάζεηεο εθείλε ηελ πεξίνδν γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ειιεληθνχ ζηφινπ ήηαλ 

δηαξθήο. Ζ λαπηηθή ππεξνρή ζην Αηγαίν έπξεπε λα δηαηεξεζεί. Απνηέιεζκα ησλ 

ζπλαληήζεσλ ηνπ βαζηιηά Γεψξγηνπ κε ηνλ απηνθξάηνξα Wilhelm II ην 1908 ζηελ 

Κέξθπξα,
113

 ήηαλ ε θπβέξλεζε Θενηφθε, κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ ζηέκκαηνο, λα 

δηαπξαγκαηεχεηαη ηψξα ηελ αλαδηνξγάλσζε ηνπ ζηφινπ, ζχκθσλα κε ηηο ζπκβνπιέο ηνπ 

Kaiser θαη ηνπ αληηλαχαξρνπ A. Müller, ελψ έλα ρξφλν πξηλ πξνζέγγηδε ηηο δπηηθέο δπλάκεηο 

γηα ηνλ ίδην ζθνπφ. Ζ Γεξκαλία πξνζπαζνχζε λα εθκεηαιιεπηεί ηελ αληίδξαζε ζηα ζρέδηα 

ηνπ Fournier γηα λα απμήζεη ηελ επηξξνή ηεο ζηελ Διιάδα. Οχηε φκσο απηφ ην ζρέδην 

επνδψζεθε, θαζψο γηα ηνλ Θενηφθε απνηεινχζε απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ν νηθνλνκηθφο 

δαλεηζκφο, θάηη πνπ νη Γεξκαλνί αξλήζεθαλ. 

                                                                                                                                                   
ε δξαρκή. Ηδξχζεθαλ πνιιέο βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο, αλαδηνξγαλψζεθε ην εζσηεξηθφ εκπφξην, απμήζεθαλ 

νη εμαγσγέο θαη βειηηψζεθε ην εκπνξηθφ ηζνδχγην θαη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο. ια απηά ζπλέβαιαλ ζηελ 

πξνζέιθπζε λέσλ μέλσλ επξσπατθψλ ηξαπεδψλ πνπ ζην παξειζφλ αδηαθνξνχζαλ γηα ηελ Διιάδα, βι. Γεξηηιήο, 

ό.π., ζζ. 839-843. 
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 Douglas, ό.π., ζ. 264. Λνχινο, ό.π., ζ. 106. Παπαθνζκάο, ό.π, ζ. 62 θαη βνιφπνπινο, ό.π., ζζ. 23-24. 
110

 Γεκηνπξγία αλεμάξηεησλ ζηνιίζθσλ απνηεινχκελσλ απφ ηνξπηινβφια θαη ππνβξχρηα, ηα νπνία ζα 

ππνζηεξίδνληαλ απφ θαιά εμνπιηζκέλα αληηηνξπηιηθά θαη θαηαδξνκηθά. 
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 Γηα κηα ζχληνκε θαη πιήξεο αλαθνξά ζηελ αλάπηπμε ηεο λαπηηθήο ζηξαηεγηθήο ηεο πεξηφδνπ βι. Hew 

Strachan, «ηξαηησηηθφο εθζπγρξνληζκφο», T.C.W. Blanning (επηκ.), Ιζηνξία ηεο ζύγρξνλεο Δπξώπεο, κεηάθξ. 

πχξνο Πινπκίδεο, Δθδφζεηο Σνπξίθε, Αζήλα 2009, ζζ. 133-135.  
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 Παληαβνχθεο, ό.π, ζ. 439. ην άξζξν ηνπ Γεψξγηνπ Καθνπιίδε παξαηίζεληαη νη γλψκεο ησλ εηδηθψλ ηεο 

επνρήο γηα ηελ λαπηηθή παξαζθεπή ηεο ρψξαο, θαηαλνψληαο θαλείο ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο απνξξίθζεθε 

ην ζρέδην ηνπ λαπάξρνπ, βι. Γεψξγηνο Καθνπιίδεο, «Γλσκνδφηεζηο Πεξί Ναπηηθήο Παξαζθεπήο», Ναπηηθή 

Δπηζεώξεζηο, 16 (1919), 491-515. 
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 Λνχινο, ό.π, ζζ. 114-125. 
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Ζ επφκελε ρξνλνινγηθά ζπκβνιή μέλνπ αληηπξνζψπνπ ζηελ αλαδηνξγάλσζε πνπ 

επηδίσθε ε ρψξα γηα ηηο έλνπιεο δπλάκεηο, πινπνηείηαη ζε εθηέιεζε ηνπ λφκνπ ΓΣΖ΄
114

 θαη 

κεηά ηελ εθδήισζε ηνπ ζηξαηησηηθνχ θηλήκαηνο ζην Γνπδί. Σν δηθαίσκα ηεο θπβέξλεζεο λα 

θαιέζεη αιινδαπφ αμησκαηηθφ γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ ζρνιείνπ βνιήο ηνπ ππξνβνιηθνχ, ε 

πξφζθαηε αγνξά ησλ γαιιηθψλ ηαρπβφισλ θαη ε επέκβαζε ηνπ ηξαηησηηθνχ πλδέζκνπ 

ζηελ πνιηηηθή δσή ηεο ρψξαο, ήηαλ απηά πνπ έθεξαλ ζηελ Διιάδα ηνλ Γάιιν ηαγκαηάξρε 

Jean Lacombe. ηα κέζα ηνπ Οθησβξίνπ 1909,
115

 ε ηφηε θπβέξλεζε ελέθξηλε ηελ πξφζιεςή 

ηνπ σο δηεπζπληή ηεο ρνιήο Ππξνβνιηθνχ ζηελ Αζήλα.
116

 Ζ απνζηνιή πνπ ηνπ αλαηέζεθε 

ήηαλ απηή ηεο νξγάλσζεο θαη απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ βνιήο πεδηθνχ θαη 

ππξνβνιηθνχ. Μία απφ ηηο ζεκαληηθέο δξάζεηο πνπ έθεξε ζε πέξαο ππφ ηηο δηαηαγέο ηνπ ήηαλ 

νη βνιέο ησλ ζπληαγκάησλ πεδηλνχ ππξνβνιηθνχ θαη ηεο κνίξαο νξεηβαηηθνχ ππξνβνιηθνχ 

ηνλ Απξίιην ηνπ 1910.
117

 

Ζ επέκβαζε ησλ ζηξαηησηηθψλ ζηελ πνιηηηθή δσή ηεο ρψξαο δηαδξακάηηζε θαζνξηζηηθφ 

ξφιν γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1909 ςεθίδεηαη ν 

λφκνο ΓΣΠΖ΄(3388),
118

 πνπ αθνξνχζε ηελ κεηάθιεζε αιινδαπψλ αμησκαηηθψλ γηα ην 

ζηξαηφ θαη ηνλ επφκελν κήλα ν λφκνο ΓΤΚΔ΄ (3425)
119

 αληίζηνηρα γηα ην λαπηηθφ. Οη λφκνη 

απηνί δελ ζα εθηειεζηνχλ, ζα απνηειέζνπλ φκσο ηε βάζε γηα ηνπο λφκνπο ηνπ 1911,
120

 βάζεη 

ησλ νπνίσλ ε Διιάδα ζα ζπλάςεη ζπκθσλία κε ηε Γαιιία γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε θαη 

εθπαίδεπζε ηνπ ζηξαηνχ θαη ηελ Αγγιία γηα ην λαπηηθφ.
121

 Οη απνζηνιέο απηέο κε ηνπο 

επηθεθαιήο ηνπο, επεξέαζαλ εθηφο απφ ηηο έλνπιεο δπλάκεηο ηεο ρψξαο, ηελ πνιηηηθή δσή, 

κέζα απφ ηελ παξεκβαηηθή ζηάζε ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. Ζ 

γαιιηθή ζηξαηησηηθή απνζηνιή ηνπ ζηξαηεγνχ Eydoux θαη ε λαπηηθή βξεηαληθή απνζηνιή 

ηνπ λαπάξρνπ Tufnell ζα πξνεηνίκαδαλ απνηειεζκαηηθά ηηο ειιεληθέο έλνπιεο δπλάκεηο λα 
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 Παπαθνζκάο, ό.π, ζ. 153. 
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απνζηνιήο Eydoux», ΓΔ/ΓΗ (επηκ.), Οη πνιηηηθνζηξαηηωηηθέο ζρέζεηο Διιάδαο-Γαιιίαο (19νο -20νο αη.), 

Αζήλα 2011, ζζ. 69-70.  
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ηνπ ζηξαηνχ ηεο μεξάο», 23 Οθησβξίνπ 1909. 
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 ΦΔΚ 274 Α΄/1909, Νφκνο ΓΤΚΔ΄ (3425) «Πεξί κεηαθιήζεσο αιινδαπψλ αμησκαηηθψλ ηνπ Ναπηηθνχ», 21 

Ννεκβξίνπ 1909. 
120

 ΦΔΚ 72 Α΄/1911, Νφκνο ΓΦΞΖ΄ (3768) «Πεξί πξνζθιήζεσο αιινδαπψλ αμησκαηηθψλ δηα ηνλ ηξαηφλ ηεο 

μεξάο», 28 Μαξηίνπ 1911 θαη ΦΔΚ 101 Α΄/1911, Νφκνο ΓΦΟΔ΄ (3775) «Πεξί ηεο ελ ησ πνιεκηθφ λαπηηθφ 

ππεξεζίαο αιινδαπψλ Αμησκαηηθψλ θαη βαζκνθφξσλ ελ γέλεη σο εηδηθψλ πξνζψπσλ», 3 Μαΐνπ 1911. 
121

 Παπαθνζκάο, ό.π, ζ. 233. 
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αληαπεμέιζνπλ ζηνπο Βαιθαληθνχο Πνιέκνπο. Ζ απνζηνιή θαη ην έξγν ηνπο ζα αλαπηπρζεί 

ιεπηνκεξψο ζηα επφκελα θεθάιαηα. 

Μία άιιε μέλε ζηξαηησηηθή απνζηνιή, πνπ ήξζε ζηε ρψξα ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν, γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ ππνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη ηεο ρσξνθπιαθήο, ήηαλ ε ηηαιηθή απνζηνιή 

θαξαβηλνθφξσλ κε επηθεθαιήο ηνλ αληηζπληαγκαηάξρε Francesco dei Marchesi d' Aulisio 

Garigliota.
122

 ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ ν Θενηφθεο λα  απνδεζκεχζεη ηνλ ζηξαηφ απφ ην έξγν 

αζηπλφκεπζεο, ςήθηζε έλαλ αξρηθφ λφκν ην 1899, ηνλ νπνίν ζπκπιήξσζε θαη νινθιήξσζε 

κε έλαλ αθφκε, πνπ φπσο πξναλαθέξζεθε ςεθίζηεθε θαηά ηε ζεηεία ηνπ ην 1906. Ο 

Θενηφθεο έζεζε κε απηφ ηνλ ηξφπν νξηζηηθά ηε δηεχζπλζε ηεο ειιεληθήο ρσξνθπιαθήο θαη 

ηελ απνζηνιή ηεο αζηπλφκεπζεο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ππνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ.
123

 

Οη ελέξγεηεο ηνπ ππνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, γηα ηελ απνζηνιή δχν αλσηέξσλ θαη δχν 

θαησηέξσλ αμησκαηηθψλ ησλ «Βαζηιηθψλ Καξαβηλνθφξσλ» ηεο Ηηαιίαο, μεθηλνχλ ηνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 1911.
124

 Απνηέιεζκα απηψλ ήηαλ ε ςήθηζε ηνπ λφκνπ ΓΧΚΓ΄ (3824)
125

 ηνλ 

Ηνχιην, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν επηηξέπεηαη ζηελ θπβέξλεζε λα θαιέζεη ηνπο 

πξναλαθεξζέληεο αμησκαηηθνχο. Ζ απνζηνιή ζα δηαηεινχζε θάησ απφ δηπιή ππαγσγή ζηα 

ππνπξγεία ηξαηησηηθψλ θαη Δζσηεξηθψλ, αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε αξκνδηφηεηεο ηεο 

ρσξνθπιαθήο.
126

 

Σα νλφκαηα ησλ αμησκαηηθψλ έγηλαλ γλσζηά ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1912.
127

 Απηνί ήηαλ, 

καδί κε ηνλ επηθεθαιήο, ν ηαγκαηάξρεο Condisalvo Carlo Rode θαη νη κνίξαξρνη Arcangelo 

Lauro θαη Arcangelo Mandato. Οη δχν θαηψηεξνη αμησκαηηθνί είραλ ππεξεηήζεη θαηά ην 

παξειζφλ ζηελ Κξήηε θαη ν Mandato επηπιένλ ζηελ ηηαιηθή πξεζβεία ζηελ 

                                                
122

 Κσλζηαληίλνο Αλησλίνπ, Ιζηνξία Διιεληθήο Βαζηιηθήο Χωξνθπιαθήο, Δθδφζεηο Λαδηάο Γ., Αζήλα 1965, ζ. 
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 Παληαβνχθεο, ό.π., ζ. 437. 
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 Τπεξεζία Γηπισκαηηθνχ Ηζηνξηθνχ Αξρείνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ [ζην εμήο ΤΓΗΑ], Αξρείν Κεληξηθήο 
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αληηζπληαγκαηάξρε, έλαλ ηαγκαηάξρε θαη δχν ινραγνχο. 
125

 ΦΔΚ 204 Α΄/1911, Νφκνο ΓΧΚΓ΄ (3824) «Πεξί κεηαθιήζεσο αιινδαπψλ αμησκαηηθψλ πξνο νξγάλσζηλ ηεο 

ρσξνθπιαθήο», 16 Ηνπιίνπ 1911. 
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 Μπνξεί ε ρσξνθπιαθή λα ππάγεηαη πιένλ ζην ππνπξγείν Δζσηεξηθψλ, ε ζηξαηνινγία, ε εθπαίδεπζε θαη ε 
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Ηπεηξνζεζζαιίαο, Θεζζαινλίθε 1979, ζζ. 24-26.  
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 ΤΓΗΑ, Αξρείν Κεληξηθήο Τπεξεζίαο, 1912, θάθ. 11, ππνθάθ. 3: Διιεληθή πξεζβεία πξνο ππνπξγείν 
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Κσλζηαληηλνχπνιε θαη γλψξηδε ηελ ειιεληθή γιψζζα.
128

 Ζ ζχκβαζε κεηαμχ Ηηαιίαο θαη 

Διιάδαο ππνγξάθεθε ζηελ Ρψκε ζηηο 22 Ηαλνπαξίνπ 1912 απφ ηνπο ππνπξγφ ησλ 

ηξαηησηηθψλ ηεο Ηηαιίαο ζηξαηεγφ Paolo Spingardi θαη ηνλ πξέζβε ηεο Διιάδαο ζηε Ρψκε 

Αιέμαλδξν Κ. Καξαπάλν.
129

 Ζ δηάξθεηά ηεο νξίζηεθε ζηα δχν ρξφληα αξρνκέλε απφ ηελ 

άθημε ηεο απνζηνιήο ζηε ρψξα. Ζ απνζηνιή έθηαζε ζηελ Αζήλα ζηα κέζα Φεβξνπαξίνπ 

1912
130

 θαη επηδφζεθε ακέζσο ζηελ αλαβάζκηζε ηεο εθπαίδεπζεο. Σν έξγν ηεο απνζηνιήο 

ήηαλ δπζρεξέο, ιφγσ ησλ επηθείκελσλ πνιέκσλ θαη ζηα ηξία θαη πιένλ ρξφληα πνπ παξέκεηλε 

ζηε ρψξα πέηπρε ηελ εηζαγσγή θαη νξγάλσζε ηνπ ζεζκνχ ησλ Αλψηεξσλ Γηνηθήζεσλ 

Υσξνθπιαθήο. Απηφο πινπνηήζεθε ην 1914 θαη ήηαλ αλαγθαίνο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία 

ηεο ρσξνθπιαθήο ζηε δηπιάζηα λέα εδαθηθή επηθξάηεηα ηεο ρψξαο.
131

 Ζ ζέζε ηεο Ηηαιίαο ζην 

βνξεηνεπεηξσηηθφ ζέκα θαη ππέξ ηεο δεκηνπξγίαο αιβαληθνχ θξάηνπο, δεκηνχξγεζε θιίκα 

δπζπηζηίαο γηα ην ξφιν θαη ηε ζηάζε ησλ κειψλ ηεο απνζηνιήο,
132

 πνπ ιεηηνπξγνχζε ζε 

βάξνο ηνπ έξγνπ ηεο. Ζ απνηίκεζε φκσο ηνπ έξγνπ ηεο απνζηνιήο ήηαλ ζεηηθή, γεγνλφο πνπ 

νδήγεζε ζηελ αλαλέσζε ηεο ζχκβαζεο
133

 ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δχν θξαηψλ θαη ηελ 

ελίζρπζε ηεο απνζηνιήο, κε επηά πιένλ κέιε θαη ηνλ ίδην επηθεθαιήο.
134

 

Ζ μέλε ζπλδξνκή ζηελ αλαδηνξγάλσζε θαη ζηελ αλαζπγθξφηεζε ησλ ελφπισλ 

δπλάκεσλ ηεο Διιάδαο εθθξάζηεθε θαη κε ηελ εθπαίδεπζε ζηειερψλ ηεο ρψξαο ζε 

ζηξαηησηηθέο ζρνιέο ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ. Ζ Διιάδα έζηειλε γηα κεηεθπαίδεπζε 

αμησκαηηθνχο ηνπ ζηξαηνχ ζηε γαιιηθή Αλσηάηε ρνιή Πνιέκνπ,
135

 άιια θαη κε 

πξσηνβνπιία ηνπ δηαδφρνπ Κσλζηαληίλνπ κία νκάδα θηινκνλαξρηθψλ αμησκαηηθψλ 

αθνζησκέλσλ ζηνλ ίδην εθπαηδεχηεθε ζην Βεξνιίλν.
136

 Μέρξη θαη ην 1910 ε απνζηνιή ησλ 
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903. 
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 Αλησλίνπ, ό.π., ζ.  904. 
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 Αλησλίνπ, ό.π., ζ. 981. 
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 ΤΓΗΑ, Αξρείν Κεληξηθήο Τπεξεζίαο, 1914: Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ πξνο ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ, Αξηζ. 
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ηξέηη (ηειεγξάθεκα), Αζήλα, 6/19 Απξηιίνπ 1914, εγθχθιηεο δηαηαγέο ηεο ΔΤ Αξηζ. 73009, 16 Απξηιίνπ 

1914: «Πεξί νλνκαζίαο εηο Τπνζηξάηεγνλ ηνπ πληαγκαηάξρνπ Αξρεγνχ ηεο Ηηαιηθήο ηξαηησηηθεο 
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 Απφ ην 1894 κέρξη ην 1912 εθπαηδεχηεθαλ ελλέα αμησκαηηθνί, Γεψξγηνο Γεµαθφπνπινο, Σηξαηηωηηθή 
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αμησκαηηθψλ νξηδφηαλ κε λφκνπο πνπ ςεθίδνληαλ αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο, ελψ 

κεηέπεηηα ηππνπνηείηαη ε εηήζηα απνζηνιή ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ αμησκαηηθψλ,
137

 κε ηελ 

αμηνπνίεζε ηνπο ζε αληίζηνηρεο ζέζεηο κε ηελ επάλνδφ ηνπο. Με ην λφκν ΓΤ΄ (1 Ννεκβξίνπ 

1909) πξνβιεπφηαλ ε εηήζηα απνζηνιή γηα εθπαίδεπζε ζε αλψηεξε ζρνιή ηνπ εμσηεξηθνχ 

(ηξηεηνχο δηάξθεηαο), φζσλ ινραγψλ θαη ππνινραγψλ πεηχραηλαλ ζε ζρεηηθφ δηαγσληζκφ. 

Δπηπξφζζεηα, απφ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1910 απνθαζίζηεθε κε ην λφκν ΓΦΠΕ΄ ε απνζηνιή 

αμησκαηηθψλ ζε μέλεο ρψξεο γηα εθπαίδεπζε ζε αληηθείκελα ηνπ φπινπ ή ηεο ππεξεζίαο 

ηνπο.
138

 Με ην λφκν ΓΧΠΓ΄ (4 Οθησβξίνπ 1911) θαζνξίδεηαη ε απνζηνιή ηξηψλ ππηάηξσλ ή 

αλζππηάηξσλ ζηε ζρνιή Val de Grace ηνπ Παξηζηνχ γηα κεηεθπαίδεπζε, ελψ κε ην λφκν 

ΓΧΠΔ΄ (5 Οθησβξίνπ 1911) ε εηήζηα απνζηνιή, θαηφπηλ εμεηάζεσλ, θνηηεηψλ ηεο ηαηξηθήο 

θαη θηεληαηξηθήο ζηε ηξαηησηηθή Ηαηξηθή ρνιή ηεο Λπψλ, νη νπνίνη κεηά ηελ επηηπρή 

απνθνίηεζε ζα ζηειέρσλαλ ηελ Τγεηνλνκηθή ππεξεζία.
139

 ην λαπηηθφ κε ηε ζπκβνιή ηεο 

βξεηαληθήο απνζηνιήο ππνδέρζεθαλ θαη πάιη, κεηά απφ είθνζη πεξίπνπ ρξφληα, νη αγγιηθέο 

λαπηηθέο ζρνιέο ηνπο Έιιελεο αμησκαηηθνχο. Μέρξη ηελ έλαξμε ησλ Βαιθαληθψλ Πνιέκσλ 

δέθα απφ απηνχο απνθνίηεζαλ απφ ηηο ρνιέο Ππξνβνιηθνχ, Σνξπηιψλ θαη εκάησλ ηεο 

Βξεηαλίαο.
140
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 ΓΔ/ΓΗ, ό.π., ζζ. 107-108. 
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 ΓΔ/ΓΗ (2005), ό.π., ζ. 262. 
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 Παλαγηψηεο ππξφπνπινο, «Ζ επίδξαζε ηεο γαιιηθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο», ΓΔ/ΓΗ (επηκ.), Οη 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ 

Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΗ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΟΤ ΣΡΑΣΗΓΟΤ EYDOUX
141

 

2.1. Οη πξφδξνκεο ελέξγεηεο 

Οη πξφδξνκεο ελέξγεηεο γηα ηελ έιεπζε ηεο μέλεο ζηξαηησηηθήο απνζηνιήο είραλ ήδε 

μεθηλήζεη εληαηηθά απφ ηελ θπβέξλεζε ηνπ Γεψξγηνπ Θενηφθε. Απηέο φκσο δελ θαηάθεξαλ 

λα επνδσζνχλ πξηλ ην ζηξαηησηηθφ θίλεκα, ηνπ Απγνχζηνπ 1909, θαη ηελ κεηέπεηηα έιεπζε 

ηνπ Διεπζέξηνπ Βεληδέινπ ζηελ Διιάδα. Οη εθάζηνηε πνιηηηθνθνηλσληθέο ζπλζήθεο, αιιά 

θαη νη αληίξξνπεο δπλάκεηο ζηνπο θφιπνπο ηεο βαζηιείαο θαη ηνπ θνηλνβνπιεπηηθνχ ζψκαηνο, 

εκπφδηδαλ ηελ ηφζν επηηαθηηθή πξφζθιεζε μέλεο απνζηνιήο, γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ 

ελφπισλ δπλάκεσλ. 

Μεηά ηελ επέκβαζε ηνπ ηξαηησηηθνχ πλδέζκνπ, νη λφκνη θαη νη θαλνληζκνί 

αλαζεσξήζεθαλ θαη πξνεηνίκαζαλ ην έδαθνο γηα ηελ απνδνρή ηεο μέλεο απνζηνιήο. Σνλ 

Φεβξνπάξην ηνπ 1910 θπξψζεθε ν θαλνληζκφο ηεο επηηειηθήο ππεξεζίαο
142

 ηνπ ζηξαηνχ, κε 

ππνπξγφ ηξαηησηηθψλ ηνλ Νηθφιαν Ενξκπά, αξρεγφ ηνπ ηξαηησηηθνχ πλδέζκνπ. Σνλ 

Αχγνπζην επήιζαλ αιιαγέο ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιήο Δπειπίδσλ, ε νπνία 

ελνπνηήζεθε κε ηε ζρνιή Τπαμησκαηηθψλ
143

 θαη ζπλέβαιαλ ζηελ πεξαηηέξσ κεζφδεπζε θαη 

ηππνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ αμησκαηηθψλ ηνπ ζηξαηνχ. Άιινο πνιχ ζεκαληηθφο 

θαλνληζκφο γηα ην ζηξάηεπκα ήηαλ απηφο ησλ επηζεσξήζεσλ,
144

 ν νπνίνο εθδφζεθε ην 

Μάξηην ηνπ 1910 θαη αλέθεξε επαθξηβψο ηηο επζχλεο θαη ηα θαζήθνληα ησλ επηζεσξεηψλ θαη 

ησλ επηζεσξνχκελσλ κνλάδσλ, ππεξεζηψλ θαη θαηαζηεκάησλ ηνπ ζηξαηνχ. Σνλ Γεθέκβξην 

ηνπ ίδηνπ έηνπο θαζνξίζηεθαλ εθ λένπ νη αξκνδηφηεηεο ησλ ηκεκάησλ ηνπ ππνπξγείνπ 

ηξαηησηηθψλ
145

 θαη θπξψζεθε ν πξνζσξηλφο νξγαληζκφο ησλ ζρνιείσλ βνιήο ππξνβνιηθνχ 
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 Ο Joseph-Paul Eydoux γελλήζεθε ζηηο 15 Φεβξνπαξίνπ 1852 ζην Carpentras ηεο Γαιιίαο θαη πέζαλε ζην 

Loriol-du-Comtat ζηηο 4 Ννεκβξίνπ 1918. πκκεηείρε ν εζεινληήο νπιίηεο πεδηθνχ ζηνλ γαιινγεξκαληθφ 

πφιεκν ηνπ 1870 θαη κεηέπεηηα αθνινχζεζε ζηξαηησηηθή πνξεία. Σν 1883 απνθνίηεζε απφ ηε ζρνιή πνιέκνπ 

θαη ην 1908 έγηλε αλψηαηνο αμησκαηηθφο, βι. ηζηνζειίδα https://peoplepill.com/people/joseph-paul-eydoux 

[εκεξνκελία πξφζβαζεο: 2/1/2021]. 
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 ΦΔΚ 91 Α΄/1910, Β.Γ. «Πεξί θαλνληζκνχ ηεο ελ ησ ηξαηεπκάηη Δπηηειηθήο Τπεξεζίαο», 15 Φεβξνπαξίνπ 

1910. 
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 ΦΔΚ 271 Α΄/1910, Β.Γ. «Πεξί ελψζεσο ηνπ ηξαη. ρνιείνπ ησλ Δπειπίδσλ θαη ηνπ ησλ Τπαμησκαηηθψλ», 

17 Απγνχζηνπ 1910. 
144

 ΦΔΚ 97 Α΄/1910, Β.Γ. «Πεξί επηζεσξήζεσλ ηνπ ηξαηνχ», 11 Μαξηίνπ 1910. 
145

 ΦΔΚ 371 Α΄/1910, Β.Γ. «Πεξί αξκνδηφηεηνο ησλ ηκεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ ησλ ηξαηησηηθψλ», 11 

Γεθεκβξίνπ 1910. 

https://peoplepill.com/people/joseph-paul-eydoux
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θαη πεδηθνχ,
146

 πνπ ην ηειεπηαίν έηνο ηελ επζχλε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο είρε ν Γάιινο 

ζηξαηησηηθφο Lacombe.
147

 

Με έγγξαθν ηνπ ππνπξγείνπ ηξαηησηηθψλ πξνο ην ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ ηνλ 

Φεβξνπάξην ηνπ 1910 πεξηγξάθεθε ιεπηνκεξψο ε αλάγθε γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε  ηνπ 

ζηξαηνχ κε ηε ζπλδξνκή  μέλεο δχλακεο.   

«Λακβάλσ ηελ ηηκή λα γλσξίζσ πκίλ φηη θαηά ηα άξζξα 1 θαη 3 ηνπ απφ 20εο 

Οθησβξίνπ 1909 θαη ππφ ζηνηρ. Γ.Σ.Π.Ζ΄ (3388) λφκνπ, κεηαθαινχληαη εθ ηεο 

αιινδαπήο είο ζηξαηεγφο κεηά ηνπ αλαγθαίνπ επηηειείνπ πξνο νξγάλσζε ηεο 

επηηειηθήο ππεξεζίαο ηνπ ζηξαηεχκαηνο, ηεο πξαθηηθήο εθπαηδεχζεσο απηνχ, 

ηεο δηεπζχλζεσο ησλ Μεγάισλ αζθήζεσλ θαη ηέινο ηεο δηνξγάλσζεο ηεο 

Δπηκειεηεηαθήο θαη Οηθνλνκηθήο ππεξεζίαο απηνχ. Σν πξνο ηνχην 

πξνζσπηθφλ, δένλ λα πεξηιακβάλε πιελ ηνπ ηξαηεγνχ θαη ηνπ Τπαζπηζηνχ 

απηνχ, αλά έλα αλψηεξνλ αμησκαηηθφλ εμ εθάζηνπ ησλ ηεζζάξσλ φπισλ,
148

 

θαη έλα επηκειεηήλ, ήηνη πέληε ελ φισλ αλσηέξνπο αμησκαηηθνχο».
149

 

ην ίδην έγγξαθν κλεκνλεχζεθε θαη ε θαηαλνκή ησλ αμησκαηηθψλ ησλ δηαθφξσλ φπισλ 

θαη ππεξεζηψλ, νη νπνίνη ζα απνζηέιινληαλ ζηελ αιινδαπή γηα εθπαίδεπζε,
150

 

αλαγξάθνληαο ραξαθηεξηζηηθά φηη «[...] ηπγράλεη πξνθαλέο, φηη ε κεηάθιεζηο ησλ μέλσλ 

νξγαλσηψλ δένλ λα ελεξγεζή εηί ηνπ απηνχ Κξάηνπο εηο ν απνζηαιήζνληαη νη εκέηεξνη 

αμησκαηηθνί πξνο εθπαίδεπζηλ […]». Ζ Διιάδα ινηπφλ είρε μεθηλήζεη ηηο δηπισκαηηθέο 

απφπεηξεο γηα δηπιή ζηξαηησηηθή ζπλεξγαζία κε ηε Γαιιία.  

Ζ Γαιιία έθαλε δεθηά θαη ηα δχν αηηήκαηα ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο
151

 απφ ηνλ 

Απξίιην ηνπ 1910. Παξφια απηά, ε άθημε ηνπ πξψηνπ ηκήκαηνο ηεο γαιιηθήο ζηξαηησηηθήο 

απνζηνιήο ρξνλνινγείηαη ζηηο αξρέο ηνπ 1911. Ζ φιε θαζπζηέξεζε νθεηιφηαλ ζηελ πνιηηηθή 

αζηάζεηα πνπ επηθξαηνχζε ζηε ρψξα, κεηά ην θίλεκα ηνπ ηξαηησηηθνχ πλδέζκνπ θαη ηελ 
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 ΦΔΚ 382 Α΄/1910, Β.Γ. «Πεξί πξνζσξηλνχ Οξγαληζκνχ ησλ ρνιείσλ Βνιήο Ππξνβνιηθνχ θαη Πεδηθνχ», 

22 Γεθεκβξίνπ 1910. 
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 ΓΔ/Γηεχζπλζε Γφγκαηνο θαη Δθπαίδεπζεο, Σηξαηηωηηθόο Καλνληζκόο (ΣΚ) 900-22, Ιζηνξία Διιεληθνύ 

Ππξνβνιηθνύ, (παξάξη. Δ΄), Αζήλα 1997, ζ. Δ-2. 
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 Πεδηθφ, Ηππηθφ, Ππξνβνιηθφ θαη Μεραληθφ. 
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 ΤΓΗΑ, Αξρείν Κεληξηθήο Τπεξεζίαο, 1911, θάθ. 93, ππνθάθ. 2: Τπνπξγείν ηξαηησηηθψλ πξνο ππνπξγείν 

Δμσηεξηθψλ, Αξηζ. 6160, Αζήλα, 23 Φεβξνπαξίνπ 1910. 
150

 Οη αμησκαηηθνί πνπ ζα απνζηέιινληαλ γηα εθπαίδεπζε ήηαλ επηά ζε αλψηεξν ζηξαηησηηθφ ζρνιείν (σο 

αθξναηέο), ηξεηο ζε ζρνιείν επηκειεηείαο (σο αθξναηέο), δχν ζε ζρνιείν ηππεπηηθήο θαη αλάινγνο αξηζκφο, 

ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ζε ζπληάγκαηα ή εηδηθέο ππεξεζίεο, ζην ίδην. 
151

 ΤΓΗΑ, Αξρείν Κεληξηθήο Τπεξεζίαο, 1911, θάθ. 93, ππνθάθ. 2: Διιεληθή πξεζβεία ζηε Γαιιία πξνο 

ππνπξγφ Δμσηεξηθψλ Γ. Καιιέξγελ, Αξηζ. 421, Παξίζη, 19 Απξηιίνπ/ 2 Μαΐνπ 1910.  
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πξνζπάζεηα ησλ δηαδνρηθψλ θπβεξλήζεσλ
152

 λα ζπζηήζνπλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ηελ 

αλαζεσξεηηθή Βνπιή, ψζηε λα παξαθακθζεί νπνηνδήπνηε ζπληαγκαηηθφ θψιπκα «αλάζεζεο 

δηνηθήζεσο»
153

 ζε μέλνπο αμησκαηηθνχο θαη λα κπνξέζνπλ λα θαζνξηζζνχλ επαθξηβψο νη φξνη 

ηνπ ζπκβνιαίνπ. εκαληηθφ ξφιν φκσο, γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ελεξγεηψλ δηαδξακάηηδε 

θαη ε έθβαζε ηνπ ζπλνκνινγεκέλνπ κεηαμχ ησλ δχν θξαηψλ δαλείνπ, ψζηε λα κπνξέζεη λα 

πινπνηεζεί ε θαηαβνιή ηεο απαηηνχκελεο πξνθαηαβνιήο.
154

 

Με έγγξαθν ηνπ ην  ππνπξγείν ηξαηησηηθψλ επαλήιζε ζην ζέκα ην Ννέκβξην ηνπ 1910 

θαη δήηεζε απφ ην ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ λα ελεξγήζεη ψζηε λα γίλεη πξάμε ε αλάθιεζε ηεο 

γαιιηθήο ζηξαηησηηθήο απνζηνιήο. Γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ έξγνπ ηεο, νη αμησκαηηθνί πνπ 

ηελ απνηεινχζαλ «δχλαληαη λα έρνπλ θαη ζα έρνπλ δηθαίσκα δηνηθήζεσο ελ εηξήλε».
155

 Με ην 

πξναλαθεξφκελν έγγξαθν εθθξάζηεθε ε παξάθιεζε λα νξηζηεί πνηνο ζα απνηεινχζε ηνλ 

ηξαηεγφ αξρεγφ ηεο απνζηνιήο, ν νπνίνο ζηηο αξρέο ηνπ 1911 καδί κε έλαλ αλψηεξν 

αμησκαηηθφ αξρεγφ ηνπ επηηειείνπ θαη νξγαλσηή ηεο επηηειηθήο ππεξεζίαο, έλαλ αλψηεξν 

αμησκαηηθφ ηνπ νηθνλνκηθνχ νξγαλσηή ηεο επηκειεηείαο θαη έλα ινραγφ ππαζπηζηή, ζα 

έθηαλαλ ζηελ Διιάδα. Ο ηξαηεγφο, αθνχ κειεηνχζε ηελ θαηάζηαζε ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ 

θαη ζπγθέληξσλε φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο, ζα ππέβαιιε ζηελ ειιεληθή θπβέξλεζε 

ηελ πξφηαζή ηνπ γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο απνζηνιήο, ψζηε λα θέξεη ζε 

πέξαο ην έξγν ηεο. Δπηπξφζζεηα, αλαθέξνληαλ θαη νη νηθνλνκηθνί φξνη πνπ πξφηεηλε ην 

ππνπξγείν ηξαηησηηθψλ.
156

 

ηα ηέιε Ννεκβξίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο (1910) είλαη ε πξψηε θνξά πνπ αλαθέξεηαη ην 

φλνκα ηνπ ζηξαηεγνχ Eydoux. Ο πξέζβεο ηεο Διιάδνο ζην Παξίζη Άζσο Ρσκάλνο
157

 

ελεκέξσζε ηνλ ηφηε ππνπξγφ Δμσηεξηθψλ Ησάλλε Γξππάξε γηα ην πνηφλ ηνπ ζηξαηεγνχ. 

πσο γξάθεη ν Ρσκάλνο, ζχκθσλα κε ην Γάιιν ζηξαηεγφ Breen, ν νπνίνο πξνΐζηαλην ησλ 
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 Μαπξνκηράιε, Γξαγνχκε, Βεληδέινπ. 
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 ΤΓΗΑ, Αξρείν Κεληξηθήο Τπεξεζίαο, 1911, θάθ. 93, ππνθάθ. 2: εκείσκα, Αζήλα, 14 Απγνχζηνπ 1910. 
154

 Λνχινο, ό.π., ζζ. 137-138. Δπηπξφζζεηα, ζχκθσλα κε ηνπο Λνχιν θαη Παπαθνζκά, κπνξεί ε έιεπζε ηεο 

γαιιηθήο απνζηνιήο λα αλεζχρεζε ηνλ βαζηιηά Γεψξγην, φκσο ζηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή ε Γεξκαλία δελ 

ήηαλ δηαηεζεηκέλε λα πξνζθέξεη ζηξαηησηηθή βνήζεηα, βι. Λνχινο, ό.π., ζ. 136 θαη Παπαθνζκάο, ό.π., ζ. 245.  
155

 ΤΓΗΑ, Αξρείν Κεληξηθήο Τπεξεζίαο, 1911, θάθ. 93, ππνθάθ. 2: Τπνπξγείν ηξαηησηηθψλ πξνο ππνπξγείν 

Δμσηεξηθψλ, Αξηζ. 1558, Αζήλα, 10 Ννεκβξίνπ 1910.  
156

 Γηα ην ηξαηεγφ αξρεγφ ηεο απνζηνιήο θαζνξηδφηαλ εηήζηνο κηζζφο 30.000 θξάγθα θαη 6.000 θξάγθα γηα 

έμνδα παξαζηάζεσο, 8.000 θξάγθα γηα νδνηπνξηθά γηα ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα θαη άιια ηφζα γηα 

ηελ επάλνδφ ηνπ ζηε Γαιιία θαη 30 θξάγθα γηα εκεξήζηα έμνδα κεηαθίλεζεο εθηφο έδξαο. Γηα ηνπο αλψηεξνπο 

αμησκαηηθνχο νξηδφηαλ κηζζφο 20.000 θξάγθα, νδνηπνξηθά έμνδα εγθαηάζηαζεο - επαλφδνπ απφ 4.000 θξάγθα 

θαη 15 θξάγθα έμνδα κεηαθίλεζεο εθηφο έδξαο, ελψ γηα ηνπο ινραγνχο εηήζηνο κηζζφο 15.000 θξάγθα, 

νδνηπνξηθά 2.000 θξάγθα θαη έμνδα κεηαθίλεζεο εθηφο έδξαο 10 θξάγθα. ην ίδην. 
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 ΤΓΗΑ, Αξρείν Κεληξηθήο Τπεξεζίαο, 1911, θάθ. 93, ππνθάθ. 2: Διιεληθή πξεζβεία ζηε Γαιιία πξνο 

ππνπξγφ Δμσηεξηθψλ Η. Γξππάξελ, Αξηζ. 1836, θαη 1855, Παξίζη, 27 Ννεκβξίνπ/10 Γεθεκβξίνπ 1910 θαη 2/15 

Γεθεκβξίνπ 1910 αληίζηνηρα. ην δεχηεξν έγγξαθν ν Αζ. Ρσκάλνο αλαθέξεη πσο πξνέβε θαη ν ίδηνο ζε έξεπλα 

γηα ηνλ ζηξαηεγφ Eydoux.  
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ζηξαηησηηθψλ ζεκάησλ, ν Eydoux «είλαη αμησκαηηθφο ςχρξαηκνο, θαηέρσλ ην δψξνλ ηνπ 

νξγαλσηηθνχ πλεχκαηνο, ζηαζκίδσλ ηα πξάγκαηα πξνηνχ ιάβε απνθάζεηο, αθξηβψο ν 

ζηξαηησηηθφο αλήξ ηνπ νπνίνπ αλάγθελ έρνκελ ζήκεξνλ ελ Διιάδη».
158

 Έλα άιιν πνιχ 

ελδηαθέξνλ πνπ αλαθεξφηαλ ζην έγγξαθν ήηαλ θαη ε παξαηήξεζε φηη ν Γάιινο πξεζβεπηήο 

ζηελ Αζήλα Deville είρε αλαθνηλψζεη ζηελ θπβέξλεζή ηνπ «φηη ε Γαιιηθή απνζηνιή 

επξφθεηην λα ππαρζή ππφ ηαο δηαηαγάο ηεο Α.Β.Τ. ηνπ Γηαδφρνπ θαη νχρη ηνπ ζηξαηεγνχ 

κνιέλζθε».
159

 Ζ ππαγσγή ζην παιάηη θαη φρη ζην ππνπξγείν κπνξεί λα εξκελεπζεί 

πνηθηινηξφπσο θαη λα ηεζεί αθφκα θαη ην εξψηεκα, αλ ηειηθά ε επάλνδνο ηνπ δηαδφρνπ ζην 

ζηξάηεπκα, ήηαλ απνθιεηζηηθή πξνηεξαηφηεηα ηνπ Διεπζέξηνπ Βεληδέινπ ή ππήξρε πνιηηηθή 

πίεζε απφ ηε Γαιιία ζε πξψηε θάζε ή θαη ηηο άιιεο Μεγάιεο Γπλάκεηο εμαηηίαο ηεο 

εκπινθήο ηνπ ηξαηησηηθνχ πλδέζκνπ ζηελ πνιηηηθή δσή. 

Απφ ηνλ Σχπν ηεο επνρήο πξνθχπηεη φηη ε γαιιηθή ζηξαηησηηθή απνζηνιή αλακελφηαλ 

λα θηάζεη ζηελ Διιάδα ηε Γεπηέξα 17 Ηαλνπαξίνπ 1911. Λφγσ θαζπζηέξεζεο ηνπ 

αηκνπινίνπ «ελεγάιε» πνπ ηνπο κεηέθεξε, έθζαζαλ ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά ην επφκελν 

πξσί.
160

  πσο γξάθεη ν Καιαπνζάθεο:  

«Ζ άθημηο ησλ Γάιισλ νξγαλσηψλ ηνπ Διιεληθνχ ζηξαηνχ ζήκεξνλ 

εγθαηληάδεη κίαλ πεξίνδνλ εξγαζίαο θαη αλαζπληάμεσο ηνπ ππάξρνληνο πιηθνχ 

εηο ελ επηζηεκνληθψο ζπγθεθξνηεκέλνλ ζπλφινλ θαη κεζνδηθψο ιεηηνπξγνχλ. 

Δηο ηνλ ειιεληθφλ ζηξαηφλ ηελ ζηηγκήλ ηαχηελ δελ ππάξρεη βεβαίσο άιιν 

αίζζεκα θαη φπσο ε θνηλή γλψκε ηνπ Έζλνπο, νχησ θαη αχηνπ ζπγθεληξψλεηαη 

εηο έλα θαη ηνλ απηφλ θνηλφλ πνζφλ, ίλα ε πεθσηηζκέλε εξγαζία ηεο γαιιηθήο 

απνζηνιήο απνβεί θαξπνθφξνο. Αιιά λνκίδνκελ φηη ν πξψηηζηνο, ν 

θεξηψηαηνο, ν θεθαιαηψδεο παξάγσλ ηεο επηηπρίαο εμαξηάηαη εθ ηεο 

πκνζχκνπ ζπλδξνκήο, ήηηο ζα παξαζρεζεί πξνο ηνπο ζπληειεζηάο ηνπ 

ζπνπδαηφηαηνπ ηνχηνπ έξγνπ».
161

 

Σν έξγν φκσο ηεο απνζηνιήο δελ ζα ήηαλ εχθνιν. Δίρε λα αληηκεησπίζεη ηνπο αμησκαηηθνχο 

πνπ αλήθαλ ζηνλ θχθιν ηεο βαζηιηθήο επηξξνήο θαη ηνπ δηαδφρνπ Κσλζηαληίλνπ, ζηελ 
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 ΤΓΗΑ, Αξρείν Κεληξηθήο Τπεξεζίαο, 1911, θάθ. 93, ππνθάθ. 2: Διιεληθή πξεζβεία ζηε Γαιιία πξνο 

ππνπξγφ Δμσηεξηθψλ Η. Γξππάξελ, Αξηζ. 1836, Παξίζη, 27 Ννεκβξίνπ/10 Γεθεκβξίνπ 1910.  
159

 Ο κνιέλζθε, ιφγσ αξραηφηεηαο, εθείλε ηελ πεξίνδν ήηαλ πξφεδξνο ηνπ Αλψηαηνπ Μηθηνχ Δπηηειείνπ, βι. 

Γεκαθφπνπινο, ό.π., ζζ. 164-165. 
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 Δκπξόο, 17 θαη 19 Ηαλνπαξίνπ 1911. ΔΓΤ, Αξηζ. 467, «Πεξί αθίμεσο ηνπ Αξρεγνχ ηεο ζηξαηησηηθήο 

γαιιηθήο απνζηνιήο», 20 Ηαλνπαξίνπ 1911. 
161

 Δκπξόο, 17 Ηαλνπαξίνπ 1911. 
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«κηθξή απιή» ζχκθσλα κε ην Λνχιν,
162

 ηα θηινγεξκαληθά αηζζήκαηα ησλ νπνίσλ είραλ 

πξνθαζνξίζεη ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηα κέιε ηεο γαιιηθήο απνζηνιήο.
163

 

Ο εξρνκφο ηεο γαιιηθήο απνζηνιήο πξνθάιεζε ηξηγκνχο ζηηο ζρέζεηο θπβέξλεζεο- 

παιαηηνχ. Ζ πξνηίκεζε ηειηθά κηαο ζηξαηησηηθήο απνζηνιήο απφ ηηο δπηηθέο δπλάκεηο θαη δε 

απφ ηε Γαιιία απνηέιεζε πξνηίκεζε ηνπ ηξαηησηηθνχ πλδέζκνπ θαη πξνζσπηθή επηινγή 

ηνπ Δι. Βεληδέινπ, παξφιν πνπ ν Θενηφθεο, θαηά ηηο ζπλαληήζεηο ηνπ κε ηνλ Κάηδεξ ζηελ 

Κέξθπξα, είρε ζπκθσλήζεη ζηελ κεηάθιεζε γεξκαληθήο απνζηνιήο γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ 

ζηξαηνχ μεξάο.
164

 Γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά ν Βεληήξεο, πσο φηαλ ν Βεληδέινο αλαθνίλσζε ηε 

ζηξαηησηηθή ζπλεξγαζία κε ηε Γαιιία ζηνλ βαζηιηά Γεψξγην, απηφο αληαπάληεζε φηη «ζα 

κνπ πξνθαιέζεηε νηθνγελεηαθάο αλσκαιίαο. Έπεηηα δπζαξεζηνχκελ θαη ηνλ απηνθξάηνξα ηεο 

Γεξκαλίαο. Έρσ ζπκθσλήζεη καδί ηνπ λα καο ζηείιεη Γεξκαλνχο νξγαλσηάο».
165

 Ο Βεληδέινο 

φκσο επηζπκνχζε λα έρεη ην ηαρχηεξν δπλαηφλ 100.000 νξγαλσκέλν ζηξαηφ, ψζηε ε ρψξα λα 

κπνξεί λα ζηεξηρζεί ζηηο δπλάκεηο ηηο θαη ε ζέζε ηεο λα ήηαλ πιένλ ππνινγίζηκε. 

2.2. Μεηά ηελ άθημε 

Σα πξψηα κέιε ηεο απνζηνιήο ήηαλ ν ππνζηξάηεγνο Joseph Paul Eydoux, κε ηνλ 

ηαγκαηάξρε ηεο επηκειεηείαο Bonnier θαη ηνλ ππαζπηζηή ηνπ, ινραγφ πεδηθνχ Charles 

Antoine Charpy, νη νπνίνη ζα εξγάδνληαλ πξνζσξηλψο ζηνλ ρψξν ηεο Δπηηειηθήο Τπεξεζίαο 

ηνπ ππνπξγείνπ ηξαηησηηθψλ. Μαδί κε απηνχο αλακελφηαλ θαη ν ηαγκαηάξρεο πεδηθνχ Leon 

Jean Marie Bousquier,
166

 ν νπνίνο φκσο έθζαζε ζηελ Διιάδα ζηηο 30 Ηαλνπαξίνπ 1911.
167

 Ο 

ηξαηεγφο ακέζσο άξρηζε ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ, πξαγκαηνπνηψληαο αξρηθά φιεο 

ηηο εζηκνηππηθέο επηζθέςεηο θαη ζπλελλνήζεηο γηα ηελ απνθπγή πεξηηηψλ πξνζηξηβψλ.
168
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 Λνχινο, ό.π., ζ. 55. 
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 Ζ αξρηθή δηαπίζησζε ηνπ ζηξαηησηηθνχ Βίθησξα Γνπζκάλε γηα ηνλ Eydoux φηη πξφθεηηαη γηα αμησκαηηθφ φρη 

«επξείαο δηαλνίαο», αιιά θαη ε άπνςε ηνπ Ησάλλε Μεηαμά πσο ην πεξηβάιινλ πνπ είρε λα αληηκεησπίζεη ε 

γαιιηθή απνζηνιή ζα «γελλνχζε έρζξαο θαη δπζαξεζθείαο, αη νπνίαη ζα ππνζθάςνπλ ηελ ζέζηλ ηεο» αθφκα θαη 

αλ πεηχραηλε ηελ απνζηνιή ηεο, απνηεινχλ θάπνηα απφ ηα ζηνηρεία πνπ επηβεβαηψλνπλ ηα αλαγξαθφκελα, βι. 

Γεκήηξεο Μαιέζεο, «Ο δπλάκελνο λα εγεζή ηνπ ζηξαηνύ…»: Πνιηηηθέο ζπγθξνύζεηο θαη δηραζκόο γηα ην 

αμηόκαρν ηνπ Διιεληθνύ Σηξαηνύ από ηελ ήηηα έωο θαη ηνπο Βαιθαληθνύο Πνιέκνπο (1897-1913), ζζ. 21-22, ζην 

academia.edu [εκεξνκελία αλάθηεζεο 29/06/2020]. 
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 Γεψξγηνο Βεληήξεο, Η Διιάο ηνπ 1910-1920, «Σχπνηο Ππξζνχ», Αζήλα 1931, ζ. 80. 
165

 ην ίδην. 
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 Ο Leon Jean Marie Bousquier γελλήζεθε ζηηο 17 Ννεκβξίνπ 1863 ζην Saint Mihiel (Meuse) θαη απεβίσζε 

ζηηο 21 Ηαλνπαξίνπ 1947 ζην Παξίζη, βι. https://data.bnf.fr/fr/10704387/leon_bousquier/ [εκεξνκελία 

πξφζβαζεο: 16/01/2021]. 
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 Καηζηθψζηαο, ό.π., ζ. 70.  
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 Δπηπιένλ πιεξνθνξίεο (ελδεηθηηθά) ζηα θχιια ηεο εθεκεξίδαο Δκπξόο 19, 21 θαη 30 Ηαλνπαξίνπ 1911. 
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ηηο 20 Ηαλνπαξίνπ 1911 ν Eydoux παξνπζηάζηεθε ζηνλ βαζηιηά Γεψξγην Α΄, φπνπ ηνπ 

αλέιπζε ζε γεληθέο γξακκέο ηηο ζθέςεηο θαη ηηο ηδέεο ηνπ γηα ηνλ ηξφπν πνπ ζα επηρεηξνχζε λα 

θέξεη ζε πέξαο ηελ αλαδηνξγάλσζε ηνπ ζηξαηεχκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα, θαηφπηλ ζπλνκηιίαο 

θαη ζπλελλνήζεσο κε ηνλ ππνζηξάηεγν απνπληδάθε, απνθαζίζηεθε ε έλαξμε ησλ 

επηζεσξήζεσλ ησλ κνλάδσλ θαη ππεξεζηψλ ηεο θξνπξάο Αζελψλ. Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ 

έξγνπ ηνπ ηξαηεγνχ, ην ππνπξγείν φξηζε ηξεηο ινραγνχο παξά απηνχ, σο εηζεγεηέο ησλ 

δηαθφξσλ ππεξεζηψλ ηνπ ζηξαηνχ. Απηνί ήηαλ νη Γεψξγηνο Νηθνιαΐδεο ηνπ πεδηθνχ, Ησάλλεο 

Καιιέξγεο ηνπ ηππηθνχ θαη Δκκαλνπήι Ραθηηβάλ ηνπ ππξνβνιηθνχ,
169

 θαζψο θαη ν 

ππνινραγφο πεδηθνχ Κσλζηαληίλνο Μαλέηηαο,
170

 ν νπνίνο νξίζζεθε απφ ην ππνπξγείν 

ηξαηησηηθψλ σο αθφινπζνο ηνπ ηξαηεγνχ, αθνχ δελ επηζπκνχζε ν ίδηνο Έιιελα 

ππαζπηζηή.
171

 

Ο λφκνο γηα ηελ πξφζθιεζε ηεο απνζηνιήο
172

 ηειηθά ςεθίζηεθε νκφθσλα απφ ηε Βνπιή 

θαη ηέζεθε ζε ηζρχ απφ ηηο 28 Μαξηίνπ 1911. χκθσλα κε απηφλ επηηξεπφηαλ ζηελ 

θπβέξλεζε λα θαιέζεη αιινδαπφ αληηζηξάηεγν ή ππνζηξάηεγν κε ην επηηειείν ηνπ, ππφ ηε 

δηεχζπλζε ηνπ ππνπξγνχ ηξαηησηηθψλ, ν νπνίνο ζα αζρνινχληαλ κε ηελ νξγάλσζε θαη ηελ 

εθπαίδεπζε ηνπ ζηξαηνχ. ηα κέιε ηεο απνζηνιήο ζα κπνξνχζε λα αλαηεζεί ε δηνίθεζε 

ζηξαηεπκάησλ θαη ππεξεζηψλ θαη δηλφηαλ ε δπλαηφηεηα ζηνλ ππνπξγφ ηξαηησηηθψλ λα 

απαιιάμεη ηνπ μέλνπο δηνηθεηέο απφ ηα νηθνλνκηθά θαη ινγηζηηθά θαζήθνληά ηνπο, 

αλαζέηνληάο ηα ζηνπο ππνδηνηθεηέο.
173

 ηνλ ζηξαηεγφ δηνηθεηή ηεο απνζηνιήο δηλφηαλ ην 

δηθαίσκα λα αζθεί ηελ δηνίθεζε ησλ κεξαξρηψλ ηνπ ζηξαηνχ θαη ηελ επνπηεία ησλ 

ζηξαηησηηθψλ ζρνιψλ θαη θαηαζηεκάησλ. Ο αξρεγφο ηεο απνζηνιήο θαη νη αλψηεξνη 

αμησκαηηθνί ηεο, πιελ απηψλ κε ην βαζκφ ηνπ ζπληαγκαηάξρε, ζα έθεξαλ ηνλ ακέζσο 

επφκελν βαζκφ θαη ζα ζεσξνχληαλ αξραηφηεξνη απφ φινπο ηνπο νκνηφβαζκνχο ηνπο. Σν ίδην 

ζα ίζρπε θαη γηα ηνπο ινραγνχο πνπ ζα ηνπο αλαηίζνληαλ ε δηνίθεζε νκάδαο ιφρσλ, ηιψλ ή 

ππξνβνιαξρηψλ. Ο ίδηνο ν ηξαηεγφο, ν νπνίνο επηζπκνχζε λα δεκηνπξγήζεη ζπλζήθεο 

                                                
169

 Δκπξόο, 20 Ηαλνπαξίνπ 1911. 
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 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηξαηησηηθή ζεηεία θαη ηελ πνιεκηθή δξάζε ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ Διιήλσλ αμησκαηηθψλ βι. Υξήζηνο Φσηφπνπινο, Αμηωκαηηθνί θαη ππαμηωκαηηθνί ηνπ 

ζηξαηνύ θαη δόθηκνη ηνπ πνιεκηθνύ λαπηηθνύ πνπ απνθνίηεζαλ από ηε ζρνιή θαηά ηελ πεξίνδν 1828-1912, 

Δθδφζεηο ηξαηησηηθήο ρνιήο Δπειπίδσλ, Βάξε 1996, ζζ. 178, 189, 197, 212. 
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 Δκπξόο, 30 Ηαλνπαξίνπ 1911. 
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 ΦΔΚ 72 Α΄/1911, Νφκνο ΓΦΞΖ΄ (3768) «Πεξί πξνζθιήζεσο αιινδαπψλ αμησκαηηθψλ δηα ηνλ ηξαηφλ ηεο 

μεξάο», 28 Μαξηίνπ 1911. 
173

 Γεγνλφο ην νπνίν πινπνηήζεθε κε εγθχθιην δηαηαγή ηεο Δπηηειηθήο Τπεξεζίαο ηξαηνχ, βι. ΔΓΤ Αξηζ. 

26817, «Πεξί πξνζσξηλήο απαιιαγήο εθ ησλ θαζεθφλησλ ησλ αλαγνκέλσλ εηο ηελ νηθνλνκία θαη ινγηζηηθφηεηα 

Γάιισλ Γηνηθεηψλ σκάησλ θαη Λφρσλ θαη αλαιήςεσο απηψλ παξά ησλ ππνδηνηθεηψλ σκάησλ θαη 

αξραηφηεξσλ Αμησκαηηθψλ Λφρσλ», 14 Απξηιίνπ 1911. 
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επλντθέο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ έξγνπ ηεο απνζηνιήο, επεξέαζε ηνπο αξκφδηνπο γηα ην 

πεξηερφκελν ηνπ λφκνπ. 

Σν δεχηεξν θιηκάθην ησλ κειψλ ηεο γαιιηθήο απνζηνιήο έθηαζε ζηε ρψξα ηνλ Μάξηην 

ηνπ 1911 θαη πεξηειάκβαλε ηνπο αμησκαηηθνχο ηνπ πεδηθνχ ηαγκαηάξρε Bordeaux θαη 

ινραγνχο Savary θαη Romieu, ηνπ ηππηθνχ ηαγκαηάξρε De Tournadre θαη ίιαξρν Herbillon, 

ηνπ ππξνβνιηθνχ αληηζπληαγκαηάξρε Lepidi θαη ινραγφ Holtzapfel θαη ηέινο ηνπ κεραληθνχ 

ηαγκαηάξρε Crosson-Duplessis θαη ινραγνχ Pilla.
174

 

Ζ θπβέξλεζε πξνρψξεζε άκεζα ζηελ αλάζεζε θαζεθφλησλ ζηα κέιε ηεο απνζηνιήο, 

πνπ πιένλ είρε εγθαηαζηαζεί ζην θηίξην πνπ ζηεγάδεηαη ε Γηεχζπλζε Ηζηνξίαο ηξαηνχ 

ζήκεξα,
175

 ζε ζπλελλφεζε πάληα κε ηνλ επηθεθαιή ηεο. ηηο 29 Μαξηίνπ 1911 ππνγξάθεθαλ 

ηα βαζηιηθά δηαηάγκαηα,
176

 θαη αλαηέζεθε ε δηνίθεζε ησλ κεξαξρηψλ ηνπ ζηξαηνχ ζηνλ 

ζηξαηεγφ Eydoux θαζψο θαη ε επνπηεία ησλ ηξαηησηηθψλ ρνιψλ θαη θαηαζηεκάησλ. 

Γεχηεξνλ, δηνξίζηεθε δηνηθεηήο ηνπ 3νπ ζπληάγκαηνο πεδηλνχ ππξνβνιηθνχ ν 

αληηζπληαγκαηάξρεο Lepidi θαη δηνηθεηήο ππξνβνιαξρίαο ν ινραγφο Holtzapfel. Σξίηνλ, 

ελνπνηήζεθαλ ππφ ηε δηνίθεζε ηνπ ηαγκαηάξρε κεραληθνχ Crosson-Duplessis ηα 2ν θαη 3ν 

ηάγκαηα κεραληθνχ, έρνληαο ζηελ ππεξεζία ηνπ θαη ηνλ ινραγφ κεραληθνχ Pilla. Σέηαξηνλ, 

δηνξίζηεθε δηνηθεηήο ηνπ 1νπ ζπληάγκαηνο πεδηθνχ ν ηαγκαηάξρεο Bordeaux κε δηνηθεηέο 

ιφρσλ ζε απηφ ηνπο ινραγνχο Romieu θαη Savary. Σέινο, δηνξίζηεθε δηνηθεηήο ηνπ 2νπ 

ζπληάγκαηνο ηππηθνχ ν επίιαξρνο De Tournadre κε δηνηθεηή κίαο ίιεο ηνλ ίιαξρν Herbillon 

θαη απνζπάζηεθαλ ακθφηεξνη ζηελ ηππεπηηθή ζρνιή γηα ηελ νξγάλσζε θαη άξηηα δηεμαγσγή 

ηεο εθπαίδεπζεο ζε απηή.  

Σα κέιε ηεο απνζηνιήο κε ην πνπ αλέιαβαλ ηα θαζήθνληά ηνπο άξρηζαλ ηε ιεπηνκεξή 

θαη ζρνιαζηηθή εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ην νπνίν δηνηθνχζαλ.  Ήδε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 

ηνπ 1911 είρε δεζκεπηεί έλα κεγάιν πνζφ γηα ηε δηεμαγσγή κεγάισλ αζθήζεσλ νη νπνίεο 

ππνινγίδνληαλ λα δηεμαρζνχλ ηελ πξνζερή άλνημε,
177

 άγλσζην φκσο ην πνπ, θαη ζα 
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 ΤΓΗΑ, Αξρείν Κεληξηθήο Τπεξεζίαο, 1911, θάθ. 93, ππνθάθ. 2: Γαιιηθή πξεζβεία ζηελ Διιάδα πξνο 

ππνπξγφ Δμσηεξηθψλ Η. Γξππάξε, Αζήλα, 11/ 24 Μαξηίνπ 1911. 
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 Καηζηθψζηαο, ό.π., ζ. 72. 
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 ΦΔΚ 74 Α΄/1911, Β.Γ. «Πεξί αλαζέζεσο ηεο Γηνηθήζεσο ησλ Μεξαξρηψλ θαη ηεο επνπηείαο ησλ 
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ηξαη. Απνζηνιήο σο Γηνηθεηψλ πληάγκαηνο Ππξνβνιηθνχ θαη Ππξνβνιαξρίαο», «Πεξί ελψζεσο ππφ 

αλσηέξαλ εληαίαλ δηνίθεζηλ δχν ηαγκάησλ ηνπ Μεραληθνχ θαη αλαζέζεσο απηήο εηο αμησκαηηθνχο ηεο γαιιηθήο 

ηξαηησηηθήο Απνζηνιήο θιπ», «Πεξί δηνξηζκνχ αμησκαηηθψλ ηεο γαιιηθήο ηξαηησηηθήο Απνζηνιήο σο 

Γηνηθεηψλ ηνπ 1νπ ζπληάγκαηνο πεδηθνχ θαη ιφρσλ απηνχ», «Πεξί δηνξηζκνχ αμησκαηηθψλ ηεο γαιιηθήο 

ηξαηησηηθήο Απνζηνιήο σο δηνηθεηψλ ηνπ 2νπ ζπληάγκαηνο ηππηθνχ θαη ίιεο απηνχ θαη πεξί απνζπάζεσο 

πξνζσξηλψο απηψλ εηο ηελ Ηππεπηηθήλ ρνιήλ», 29 Μαξηίνπ 1911. 
177

 Δκπξόο, 30 Ηαλνπαξίνπ 1911. 
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θαλέξσλαλ ην επίπεδν ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ, αθνχ ε πιεηνςεθία ηνπ ζα θαινχληαλ λα 

αζθεζεί ζην πεδίν.  

Αλαιακβάλνληαο ην έξγν ηεο πξνεηνηκαζίαο, ν αξρεγφο θαη ηα κέιε ηεο απνζηνιήο 

αληηκεηψπηζαλ ηηο πξψηεο δπζθνιίεο. Δθηφο απφ ηε γιψζζα, ήηαλ δηαθνξεηηθφο θαη ν ηξφπνο 

άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ απφ ηνπο Έιιελεο αμησκαηηθνχο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο Γάιινπο. 

Μπνξεί ν Ενξκπάο λα πξνηηκνχζε ηνπο Γάιινπο απφ ηνπο Βαπαξνχο, ππνζηεξίδνληαο ηελ 

χπαξμε πεξηζζφηεξσλ ζηνηρείσλ θνηλψλ ζηνλ ραξαθηήξα θαη ζηελ ηδηνζπγθξαζία κεηαμχ ησλ 

δχν ιαψλ
178

 θαη επηθαινχκελνο ηε κεηάθξαζε ησλ γαιιηθψλ θαλνληζκψλ αιιά θαη ηε 

θαιχηεξε γλψζε ηεο γαιιηθήο γιψζζαο
179

 ζε ζρέζε κε άιιεο, ζηελ πξάμε φκσο δηέθεξαλ 

αξθεηά, ηνπιάρηζηνλ σο πξνο ηνλ επαγγεικαηηζκφ.  

Οη παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο απαζρφιεζαλ ηδηαίηεξα ηνλ Eydoux, ν νπνίνο ήξζε ζηελ 

Διιάδα κε κφλν ζθνπφ ηελ επηηπρία ζην έξγν ηνπ.
180

 Γλσζηή είλαη θαη ε απνζηνιή αλψλπκεο 

επηζηνιήο ζηνλ ηξαηεγφ, κε ηνλ επηζηνινγξάθν λα ηνλ ελεκεξψλεη φηη ζην ζηξάηεπκα πνπ 

θιήζεθε λα αλαδηνξγαλψζεη ππάξρνπλ «πνιιέο αληηδειίεο θαη δηρφλνηεο».
181

 Δίρε ινηπφλ λα 

αληηκεησπίζεη κία έθξπζκε θαηάζηαζε, ε νπνία απαηηνχζε απφιπην επαγγεικαηηζκφ θαη 

πξνζήισζε ζην έξγν, γηα ηελ επίηεπμε ηνπ κέγηζηνπ απνηειέζκαηνο.  Έηζη δελ ήηαλ ιίγεο νη 

θνξέο πνπ κε πξνζσπηθέο ηνπ αλαθνξέο πξνο ην ππνπξγείν ηξαηησηηθψλ αζρνινχληαλ 

αθφκα θαη κε ζέκαηα εκθάληζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. Γηα απηφλ ε κε ζσζηή ζηάζε θαη 

ζπκπεξηθνξά νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή ππνδήισλε ηελ έιιεηςε εθπαίδεπζεο θαη 

πεηζαξρίαο.
182

 

Με ηε παξέιεπζε ελφο ηεηξακήλνπ ζρεδφλ απφ ηελ έιεπζε ηνπ ηξαηεγνχ θαη ησλ 

πξψησλ κειψλ ηεο γαιιηθήο απνζηνιήο, ε θπβέξλεζε ήηαλ ζε ζέζε λα νξίζεη ιεπηνκεξψο ηηο 

αξκνδηφηεηεο ηνπ αξρεγνχ, αιιά θαη ησλ ινηπψλ κειψλ ηεο απνζηνιήο. Με ην βαζηιηθφ 

δηάηαγκα «Πεξί αξκνδηφηεηνο θιπ. ηνπ ηξαηεγνχ Αξρεγνχ ηεο γαιιηθήο Απνζηνιήο θιπ» 

                                                
178

 Παπαθνζκάο, ό.π., ζ. 244. Μαιέζεο, ό.π., ζ. 17. 
179

 Ζ γαιιηθή γιψζζα, κε Β.Γ. ζηηο 28 Απξηιίνπ 1910, νξίδεηαη σο ε μέλε γιψζζα, ε γλψζε ηεο νπνίαο 

απαηηνχηαλ γηα ηε ζπκκεηνρή ζε εθπαίδεπζε ζην εμσηεξηθφ, ΓΔ/ΓΗ, ό.π., ζ. 262. 
180

 ην γαιιηθφ ηχπν θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε Figaro ζηηο 22 Μαΐνπ 1911 δεκνζηεχζεθε επηζηνιή ηνπ ζηξαηεγνχ 

Eydoux ζε ζηελφ ηνπ θίιν. Ο Eydoux έγξαθε πσο θάζε εκέξα πνπ πεξλνχζε έβξηζθε ηνλ ειιεληθφ ζηξαηφ πην 

ελδηαθέξνλ. Δπηπξφζζεηα, έληνλε εληχπσζε ηνπ έθαλαλ ν ενξηαζκφο ηεο απειεπζέξσζεο ηεο Διιάδαο θαη ηνπ 

Πάζρα, φπνπ ειιεληθέο θαη γαιιηθέο ζεκαίεο θπκάηηδαλ καδί κε ηελ αλάθξνπζε ηνπ ειιεληθνχ αιιά θαη ηνπ 

γαιιηθνχ εζληθνχ χκλνπ θαη θιείλεη κε ην εξψηεκα πψο ζα κπνξνχζε λα κελ δψζεη φιν ηνπ ηνλ εαπηφ ζε απηφλ 

(ειιεληθφ ζηξαηφ), βι. ΤΓΗΑ, Αξρείν Κεληξηθήο Τπεξεζίαο, 1911, θάθ. 93, ππνθάθ. 2: Διιεληθή πξεζβεία ζηε 

Γαιιία πξνο ππνπξγφ Δμσηεξηθψλ Η. Γξππάξελ, Αξηζ. 966, Παξίζη, 11/24 Μαΐνπ 1911. 
181

 Μαιέζεο, ό.π., ζ. 18. 
182

 ΔΓΤ Αξηζ. 24683, «πεξί παξαηεξεζεηζψλ παξαιείςεσλ εηο ηνλ ζηξαηφλ», 5 Απξηιίνπ 1911 θαη Τπεξεζία 

ηξαηησηηθψλ Αξρείσλ [ζην εμήο ΤΑ], εκεξήζηα δηαηαγή 3νπ πληάγκαηνο Ηππηθνχ ζηηο 16 Ηνπλίνπ 1912. 
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ζηηο 14 Μαΐνπ 1911
183

 ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ζηξαηεγνχ Eydoux ππάγνληαλ: α) ν νξγαληζκφο 

θαη ε γεληθή νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ ζηξαηνχ, β) ε δηαλνκή ησλ ζηξαηεπκάησλ ζηε ρψξα 

θαη ε κεηαζηάζκεπζε απηψλ, γ) ε εθπαίδεπζε,
184

 δ) ε γεληθή πεηζαξρία,
185

 ε) ην πξνζσπηθφ 

ησλ αμησκαηηθψλ ηεο επηηειηθήο ππεξεζίαο ζηξαηνχ, ησλ κεξαξρηψλ, ησλ ζρνιψλ, ησλ 

ππεξεζηψλ θαη ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ ζηξαηνχ,
186

 ζη) νη ηξνπνπνηήζεηο θαη νη πξνκήζεηεο 

γηα ηνλ νπιηζκφ θαη ην ινηπφ πιηθφ ηνπ ζηξαηνχ, δ) ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ 

ζηξαηεχκαηνο, ε) νη ζηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο, ζ) ε ζηξαηνινγία, ε επηζηξάηεπζε θαη ε 

επίηαμε θηελψλ θαη νρεκάησλ, η) νη κεηαθνξέο θαη νη ζπγθνηλσλίεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ αεξφζηαησλ θαη ησλ αεξνπιάλσλ, θαζψο θαη νη εθνδηαζκνί θάζε είδνπο, κε ηηο γεληθέο 

αγνξέο θαη ηηο δεκνπξαζίεο θαη ηα) νη κεγάιεο αζθήζεηο.  

Καηαλνεί θαλείο πσο ζηνλ ζηξαηεγφ είραλ αλαηεζεί ππεξεμνπζίεο, θαζψο γλσκνδνηνχζε, 

απνθάζηδε θαη ελεκεξσλφηαλ γηα νηηδήπνηε αθνξνχζε ην ζηξάηεπκα ή γηα φζα απηφο ζα 

έθξηλε πσο ην αθνξνχζε, ζηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή ή κειινληηθά. 

ην ίδην βαζηιηθφ δηάηαγκα θαζνξίδνληαη θαη νη αξκνδηφηεηεο απηψλ πνπ απνηεινχζαλ 

ην επηηειείν ηνπ. Ο αξρεγφο ηνπ επηηειείνπ, αληηζπληαγκαηάξρεο Bousquier, είρε 

επηθνξηηζηεί κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ πηπρηνχρσλ αμησκαηηθψλ θαη απηψλ πνπ εθηεινχζαλ 

επηηειηθή ππεξεζία,
187

 θαζψο θαη κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιψλ ησλ Δπειπίδσλ θαη ησλ 

ππαμησκαηηθψλ θαη ηελ πξνεηνηκαζία απηψλ πνπ ζα θνηηνχζαλ ζηελ Αλσηέξα ηξαηησηηθή 

ρνιή ζηε Γαιιία. Δπίζεο αζρνινχηαλ κε ηηο κειέηεο πνπ αθνξνχζαλ ην γεληθφ νξγαληζκφ 

ηνπ ζηξαηνχ θαη ηελ επηζηξάηεπζε. Ο επηκειεηήο Bonnier είρε επηθνξηηζηεί κε φια ηα 

δεηήκαηα ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο. ην επηηειείν πξνβιεπφηαλ θαη ζηξαηησηηθφο ηαηξφο, ν 

νπνίνο επηθνξηηδφηαλ κε φια ηα ζέκαηα πγηεηλήο, ηεο δηαηξνθήο θαη ηνπ ζηξαησληζκνχ ηνπ 

ζηξαηεχκαηνο, θαζψο θαη ηελ επηκέιεηα ηνπ νξγαληζκνχ ηεο πγεηνλνκηθήο ππεξεζίαο ζηελ 

                                                
183

 ΦΔΚ 111 Α΄/1911, Β.Γ. «Πεξί αξκνδηφηεηνο θιπ. ηνπ ηξαηεγνχ Αξρεγνχ ηεο γαιιηθήο Απνζηνιήο θιπ», 

14 Μαΐνπ 1911. 
184

 ρέδηα θαλνληζκψλ, νδεγίεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ αζθήζεσλ, παξαηεξήζεηο κεηά ηελ εθηέιεζή ηνπο, 

πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο, αζθήζεηο επί ράξηνπ, αζθήζεηο ζηειερψλ, δηαιέμεηο, έξγα εθζηξαηείαο, ζρνιεία 

βνιήο θαη δηδαζθαιία εθαξκνγήο θιπ.   
185

 Σηκέο, ζηνιή, νη δηάθνξεο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζσκάησλ θαη κε ην Φξνπξαξρείν. 
186

 Πεηζαξρία, πξνηάζεηο κεηαζέζεσλ, απνζπάζεσλ, πξνβηβαζκψλ, απνλνκήο παξαζήκσλ θαη ρνξήγεζεο 

αδεηψλ θαζψο θαη ηε ζπκκεηνρή ζε εθπαίδεπζε - δηδαζθαιία.  
187

 Μνπζείν Μπελάθε, Αξρείν Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, θάθ. 078, ππνθάθ. 23: “Cours de hautes etudes militaires. 

Instruction sur la marche de l'enseignement pendant la période d’hiver 1911-1912, approuvée par M. le General 

Eydoux le 13 Octobre 1911”, Αζήλα, 13 Οθησβξίνπ 1911. Αλαθέξεηαη ιεπηνκεξψο ζην πξφγξακκα ιεηηνπξγίαο 

ηεο Πξνπαξαζθεπαζηηθήο ρνιήο Δπηηειψλ γηα ηελ πεξίνδν 1911-1912 κε ζπληάθηε ηνλ Bousquier θαη ηειηθφ 

ππνγξάθσλ ηνλ ζηξαηεγφ Eydoux.   
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εηξήλε θαη ζηνλ πφιεκν. Σνλ ξφιν απηφ αλέιαβε ν αξρίαηξνο Odilon Paul Jean Arnaud.
188

 

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ έξγνπ ηνπο, νη επηηειείο ηνπ αξρεγνχ ηεο γαιιηθήο απνζηνιήο, είραλ 

ειεχζεξε πξφζβαζε ζε φινπο ηνπο ρψξνπο θαη ηα έγγξαθα πνπ έθξηλαλ αλαγθαία. 

Με ηελ άθημε ηεο απνζηνιήο ζηελ Διιάδα, ηέζεθε ππφ ηηο δηαηαγέο θαη νδεγίεο ηνπ 

ζηξαηεγνχ Eydoux θαη ν Lacombe, ν νπνίνο είρε αλαιάβεη απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1909 λα 

νξγαλψζεη ηα ζρνιεία βνιήο ηνπ ππξνβνιηθνχ θαη ηνπ πεδηθνχ.
189

 Ζ πξφζθιεζε ηνπ 

Lacombe έγηλε πξαγκαηηθφηεηα κεηά απφ ελέξγεηεο νη νπνίεο μεθίλεζαλ ζηελ ηειεπηαία 

δηαθπβέξλεζε ηνπ Θενηφθε
190

 θαη χζηεξα απφ ηελ ζπκθσλία πξνκήζεηαο ησλ γαιιηθψλ 

ηαρπβφισλ Schneider.
191

 Ζ ζπλεξγαζία φκσο απηή δελ θξάηεζε πνιχ, γηαηί ν ελ ιφγσ Γάιινο 

αμησκαηηθφο αληηκεηψπηδε πξνβιήκαηα πγείαο θαη ν Eydoux ζεσξνχζε ηελ επηζηξνθή ηνπ 

ζηε Γαιιία σο αλαγθαία.
192

 Σν κέρξη ηφηε έξγν ηνπ Lacombe θξίζεθε πνιχηηκν θαη 

νπζηψδεο.
193

 

Πιένλ φκσο ν ζηξαηεγφο Eydoux ζα έπξεπε κε ηα δηαζέζηκα κέζα λα κεξηκλήζεη γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ππξνβνιηθνχ θαη ησλ ηζρπξψλ ππξψλ ηνπ ζηξαηεχκαηνο. Ζ ιχζε 

πνπ βξήθε ην ππνπξγείν ηξαηησηηθψλ, θαηφπηλ εηζεγήζεσο θαη ηνπ Eydoux, ήηαλ ζην 

πξφζσπν ηνπ ζπληαγκαηάξρε ππξνβνιηθνχ Lepidi ν νπνίνο ηνπνζεηήζεθε επηζεσξεηήο ηνπ 

ππξνβνιηθνχ.
194

 Σν έξγν ηνπ ζπληαγκαηάξρε απνδείρζεθε δσηηθήο ζεκαζίαο, αθνχ ήδε απφ 

ηνλ Μάην ηνπ 1911 εμέδηδε νινθιεξσκέλεο δηαηαγέο ππξψλ, φπνπ θαζνξίδνληαλ κε 

ιεπηνκέξεηα νη ελέξγεηεο θαη νη ππνρξεψζεηο φισλ ησλ παξεπξηζθφκελσλ ζηηο βνιέο γηα ηελ 

επηηπρή δηεμαγσγή ηνπο.
195

 

                                                
188

 Ο Fernard Bonnier (1865-1943) νξγάλσζε ηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία ζηξαηνχ ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα απφ 

ην 1882 γαιιηθφ θαλνληζκφ θαη ν Odilon Paul Jean Arnaud (1863-1947) ηελ πγεηνλνκηθή ππεξεζία ηεο ρψξαο, 

βι. Γεψξγηνο Γεκαθφπνπινο, Η Σηξαηηωηηθή Δπηηειηθή Δθπαίδεπζεο εηο ηελ Διιάδα, Αζήλα 2003, ζ. 83.  
189

 Με Β.Γ. ζηηο 12 Οθησβξίνπ 1909 θαζνξίζηεθαλ ηα θαζήθνληα θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ, ζχκθσλα κε ην λφκν 

ΓΣΖ΄ ηνπ 1908, κεηαθιεζέληνο Γάιινπ ηαγκαηάξρε ΠΒ Jean Lacombe, νξγαλσηή ησλ ζρνιείσλ βνιήο 

ππξνβνιηθνχ θαη πεδηθνχ, βι. Μεγάιε Σηξαηηωηηθή θαη Ναπηηθή Δγθπθινπαίδεηα, ηφκ. έθηνο, Αζήλα 1930, ζ. 49. 
190

 Τπνγξαθή ζπκβνιαίνπ ζηηο 24 Απγνχζηνπ 1909 κεηαμχ ηνπ αληηπξνζψπνπ ηεο Διιάδαο ζην Παξίζη θαη ηνπ 

ηαγκαηάξρε Lacombe, βι. ΤΓΗΑ, Αξρείν Κεληξηθήο Τπεξεζίαο, 1911, θάθ. 93, ππνθάθ. 2: Τπνπξγείν 

ηξαηησηηθψλ πξνο ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ, Αξηζ. 17158, Αζήλα, 14 Απξηιίνπ 1911. 
191

 Λεπηνκέξεηεο γηα ηηο ελέξγεηεο θαη ην παξαζθήλην γχξσ απφ ηελ πξνκήζεηα ησλ ηαρπβφισλ Schneider βι. 

Κψζηαο Λνχινο, Ιζηνξία θαη ηύπνο: Οη αζελαϊθέο εθεκεξίδεο θαη ε πεξίπηωζε ηνπ ζθαλδάινπ ηωλ εμνπιηζκώλ 

ηνπ 1907, Δθδφζεηο Καζηαληψηεο, Αζήλα 2006. 
192

 ΤΓΗΑ, Αξρείν Κεληξηθήο Τπεξεζίαο, 1911, θάθ. 93, ππνθάθ. 2: Τπνπξγείν ηξαηησηηθψλ πξνο ππνπξγείν 

Δμσηεξηθψλ, Αξηζ. 17158 θαη 26909, Αζήλα, 14 Απξηιίνπ 1911 θαη 29 Απξηιίνπ 1911 αληίζηνηρα. Σειηθά ν 

Lacombe απεβίσζε ηέιε Μαξηίνπ ηνπ 1911 θαη ελψ λνζειεπφηαλ ζηελ θιηληθή Καηζαξά ζην Ν. Φάιεξν, 

Δκπξόο, 1 Απξηιίνπ 1911.  
193

 ΓΔ/Γηεχζπλζε Γφγκαηνο θαη Δθπαίδεπζεο, ό.π., ζζ. Δ-2 - Δ-3. Καηζηθψζηαο, ό.π., ζζ. 69-70.   
194

 ΦΔΚ 169 Α΄/ 1911, Β.Γ. «Πεξί ηνπνζεηήζεσο ηνπ ζπληαγκαηάξρνπ ηνπ ππξνβνιηθνχ ηεο γαιιηθήο 

ηξαηησηηθήο Απνζηνιήο Lepidi», 6 Ηνπιίνπ 1911. 
195

 Αξρείν ΓΔ/ΓΗ, θάθ. 1906, ππνθάθ. Α΄: «Γηαηαγή δηα ηα ππξά», Αξηζ. 17, Αζήλα, 14 Μαΐνπ 1911. 
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χληνκα έγηλε θαλεξφ πσο απαηηνχηαλ θνηλή γξακκή εθπαίδεπζεο ζηα ηάγκαηα ησλ 

ζπληαγκάησλ, φπνπ δηνηθνχληαλ απφ κέιε ηεο γαιιηθήο απνζηνιήο. Γη’ απηφ ηνλ ιφγν ηνλ 

Ηνχλην, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ ηξαηεγνχ, ηα κέιε ηεο απνζηνιήο πνπ ήηαλ ππεχζπλα γηα 

ηε δηνίθεζε ππνκνλάδσλ,
196

 αλέιαβαλ πιένλ ηε δηνίθεζε κνλάδσλ θαη επηπξφζζεηα ηνπο 

απνλεκήζεθε ν ακέζσο επφκελνο βαζκφο ζηελ ηεξαξρία ηνπ ζηξαηεχκαηνο.
197

 

Καηά ηελ ελάζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπο απφ ηα κέιε ηεο απνζηνιήο, θάπνηνη γαιιφθσλνη 

Έιιελεο αμησκαηηθνί
198

 εθκεηαιιεχηεθαλ ζην έπαθξν ηηο γλψζεηο ηνπο θαη δεκηνχξγεζαλ 

θαλνληζκνχο απφ ηηο ζεκεηψζεηο, δηαηαγέο θαη νδεγίεο ησλ Γάιισλ, νη νπνίνη εθδφζεθαλ θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο εθφδην ζηελ πξνπαξαζθεπή ηνπ ζηξαηεχκαηνο.
199

 Άιινη πάιη 

ζπλέβαιαλ, θαηφπηλ πξνηξνπήο ηνπ ζηξαηεγνχ Eydoux θαη ησλ άιισλ κειψλ, ζε 

κεηαθξάζεηο θαλνληζκψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ απφ ην γαιιηθφ ζηξαηφ.
200

 Ζ γαιιηθή 

θνπιηνχξα, πνπ πξνυπήξρε σο έλα βαζκφ ζην ζηξάηεπκα, εληζρχζεθε θαη έζεηε παξάιιεια 

ηηο βάζεηο γηα πεξαηηέξσ κειινληηθή ζπλεξγαζία. 

Με ηελ θαζεκεξηλή ηξηβή ζηηο κνλάδεο, ηηο ππεξεζίεο θαη ηα θαηαζηήκαηα ηνπ ζηξαηνχ, 

ε απνζηνιή δηαπίζησλε πξνβιήκαηα, ηα νπνία κε ηελ πξψηε εθηίκεζε ηνπ ηξαηεγνχ δελ 

είραλ δηαθαλεί. Ζ ζπλερή ελαζρφιεζε κε ην ζηξάηεπκα θαλέξσλε ηελ ειιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα. Σνλ Ηνχιην ηνπ 1911 έγηλε θαηαλνεηφ ζην ππνπξγείν ηξαηησηηθψλ, φηη 

απαηηνχηαλ λα ζπκπεξηιεθζεί ζηα κέιε ηεο γαιιηθήο απνζηνιήο θαη έλαο θηελίαηξνο 

αμησκαηηθφο αλεμαξηήηνπ βαζκνχ. Απηφο ζα δίδαζθε καζήκαηα θηεληαηξηθήο ζην ρνιείν 

Ηππεπηηθήο, ζα ήηαλ ζχκβνπινο ηεο γαιιηθήο απνζηνιήο γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

                                                
196

 Λφρνο γηα ην πεδηθφ θαη ην κεραληθφ, ίιε γηα ην ηππηθφ θαη ππξνβνιαξρία γηα ην ππξνβνιηθφ. 
197

 πγθεθξηκέλα, νη ινραγνί ηνπ πεδηθνχ Romieu θαη Savary αλειάβαλ ηε δηνίθεζε δχν ηαγκάησλ ηνπ 1νπ 

ζπληάγκαηνο πεδηθνχ, ν ινραγφο ππξνβνιηθνχ Holtzapfel ηε δηνίθεζε κηαο κνίξαο ηνπ 3νπ ζπληάγκαηνο πεδηλνχ 

ππξνβνιηθνχ, ν ίιαξρνο Herbillon ηε δηνίθεζε κηαο επηιαξρίαο ηνπ 2νπ ζπληάγκαηνο ηνπ ηππηθνχ, ζπλερίδνληαο 

παξάιιεια ηε δηδαζθαιία ζηε ζρνιή ηππεπηηθήο θαη ν ινραγφο κεραληθνχ Pilla ηε δηνίθεζε ηνπ 2νπ ηάγκαηνο 

κεραληθνχ, βι. ΦΔΚ 151 Α΄/1911, Β.Γ. «Πεξί αλαζέζεσο Γηνηθήζεσλ εηο αμησκαηηθνχο ηεο γαιιηθήο 

Απνζηνιήο θιπ», 20 Ηνπλίνπ 1911. 
198

ηε ρνιή Δπειπίδσλ θαζνξίζηεθε απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1904 έδξα θαζεγεηή γαιιηθήο, ΓΔ/ΓΗ (2005), 

ό.π., ζ. 256. 
199

 Καηφπηλ δηαηαγήο ηνπ αληηζπληαγκαηάξρε Λ. πλαληψηε εθηππψζεθε ε «Σπιινγή ζεκάηωλ αζθήζεωλ 

εθηειεζζεηζώλ ππό ηωλ αμηωκαηηθώλ ηνπ 1νπ Σπληάγκαηνο Πεδηθνύ» ηελ πεξίνδν Ηνπλίνπ-Απγνχζηνπ 1911. 

πληάθηεο ηνπ πνλήκαηνο ήηαλ ν Γάιινο αληηζπληαγκαηάξρεο Bordeaux θαη νη ηαγκαηάξρεο Savary θαη 

Romieu, ελψ ηε κεηάθξαζε επηκειήζεθε ν ινραγφο Γ. Σζεξνχιεο (Γξαθείνλ Δκπνξείνπ Γξαθνκεραλψλ θαη 

Αληηγξάθσλ, νθνθιένπο 4, Αζήλα 1911). 
200

 Μεξηθνί απφ απηνχο είλαη: ππνινραγφο Rivet, Δγρεηξίδηνλ Πξνπαξαζθεπήο ηεο βνιήο, κεηάθξ. ηαγκαηάξρεο 

ΠΒ Η. Ησαλλίδεο, Σχπνηο Απγήο, Αζήλα 1911, αληηζπληαγκαηάξρεο Charles Bonnan, Γηαιέμεηο πεξί ππξνβνιηθνύ, 

κεηάθξ. ππνινραγφο ΠΒ Γ. Π. Πεηξφπνπινο, Σχπνηο Απγήο, Αζήλα 1911, ινραγφο Boffocher, Σεκεηώζεηο επί 

ηεο ππεξεζίαο ελ εθζηξαηεία θαη ηεο βνιήο ηνπ ππξνβόινπ 7,5, κεηάθξ. ηαγκαηάξρεο ΠΒ Η. Ησαλλίδεο, Σχπνηο 

Απγήο, Αζήλα 1912 θαη ηαγκαηάξρεο Δ. Πναξψ, Ηζηθά θαζήθνληα ηνπ ζηξαηηώηνπ: δηδάγκαηα θαη παξαδείγκαηα, 

(ηξίηε έθδνζε), κεηάθξ. θαη ειιεληθά παξαδείγκαηα αληηζπληαγκαηάξρεο ΜΥ Π. Η. Κνληνγηάλλεο, 

Σππνγξαθηθά Καηαζηήκαηα Σαξνπζφπνπινπ, Αζήλα 1911. 
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εηδηθφηεηά ηνπ θαη ζα ιεηηνπξγνχζε ζπκβνπιεπηηθά έλαληη ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο γηα 

ζέκαηα ηνπ θιάδνπ ηνπ, εθφζνλ απαηηνχηαλ.
201

 Σν αίηεκα απηφ έγηλε δεθηφ απφ ηε Γαιιία 

θαη ηε ζέζε αλέιαβε ν θηελίαηξνο Lamarque.
202

 

Ζ απνζηνιή ζπλέρηδε ην έξγν ηεο κε ηε δηεμαγσγή φιν θαη πην εληαηηθψλ αζθήζεσλ αλά 

θξνπξά, παξάιιεια κε ηηο άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, κε ηειηθφ ζηφρν ηελ επηηπρή ζπκκεηνρή 

ηνπο ζηηο κεγάιεο θιίκαθαο αζθήζεηο πνπ ζα δηεμάγνληαλ ηελ άλνημε ηνπ 1912. Παξάιιεια 

είρε λα αληηκεησπίζεη θαη ην πξφβιεκα ηεο κε πιήξνπο απνδνρήο ηεο, θπξίσο απφ θάπνηνπο 

πξντζηακέλνπο δηαθνξεηηθψλ πεπνηζήζεσλ, ε πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ πξνηηκνχζε ηε 

ζπλδξνκή ηεο Γεξκαλίαο ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ ζηξαηνχ.
203

 Γελ ήηαλ ιίγεο νη θνξέο, πνπ ε 

επηηειηθή ππεξεζία ζηξαηνχ θαη ην ππνπξγείν αλαγθάζηεθαλ λα ππελζπκίζνπλ ηηο 

ππνρξεψζεηο φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ απέλαληη ζηε γαιιηθή απνζηνιή.
204

 

Ο ζηξαηεγφο αξρεγφο ηεο απνζηνιήο
205

 πξνέβαηλε θαηά θαηξνχο θαη ν ίδηνο ζηελ έθδνζε 

γεληθψλ δηαηαγψλ, γηα ζέκαηα ηα νπνία ζεσξνχζε κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία ηνπ ζηξαηεχκαηνο. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1911 εμέδσζε νδεγίεο ζρεηηθά κε ηνλ 

ηξφπν δηνίθεζεο ησλ ζπληαγκάησλ θαη δηεμαγσγήο ηεο ππεξεζίαο ζε απηά, θάλνληαο 

ηδηαίηεξε κλεία ζηνλ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε εκεξήζηα δηαηαγή θαη ε νξζή ζπκπιήξσζή 

ηεο, εθθξάδνληαο παξάιιεια έθπιεμε γηα ην γεγνλφο φηη κέρξη ηφηε νη ινραγνί δελ ηεξνχζαλ 

αληίζηνηρν βηβιίν θαηά ηελ άζθεζε δηνίθεζεο.
206

  Σν Ννέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο εμέδσζε 

νδεγίεο ζρεηηθά κε ηηο πνηλέο. Ζ πνηλή απνηειεί αλέθαζελ γηα ην ζηξάηεπκα έλα κέζν ζηα 

ρέξηα ηεο  δηνίθεζεο γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο. Ο ηξφπνο φκσο ρξήζεο ησλ πνηλψλ 

απφ ηνπο εθάζηνηε δηνηθεηέο, αλάγθαζε ηνλ Eydoux λα ζπκβνπιέςεη φηη: 

                                                
201

 ΤΓΗΑ, Αξρείν Κεληξηθήο Τπεξεζίαο, 1911, θάθ. 93, ππνθάθ. 2: Τπνπξγείν ηξαηησηηθψλ πξνο ππνπξγείν 

Δμσηεξηθψλ, Αξηζ. 46121, Αζήλα, 15 Ηνπιίνπ 1911. 
202

 Γελ θαηέζηε δπλαηφ λα δηεπθξηληζηεί ην πφηε αθξηβψο ήξζε ν θηελίαηξνο Lamarque ζηελ Διιάδα. Δθηηκάηαη 

ζχκθσλα κε ηελ απνζηνιή πνπ αλέιαβε φηη βξέζεθε ζηε ρψξα κέρξη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1911. 
203

 Μεξίδα αμησκαηηθψλ θαη ζηξαηησηηθψλ πνπ είραλ εθπαηδεπηεί ζηε Γεξκαλία ή ήηαλ θηιηθά πξνζθείκελνη 

ζηνλ δηάδνρν Κσλζηαληίλν θαη ηηο απφςεηο ηνπ ή αζπάδνληαλ ηελ άπνςε πσο κπνξνχζε λα επηηεπρζεί πξφνδνο 

θαη ρσξίο ηελ μέλε ζπλδξνκή. 
204

 Δλδεηθηηθά βι. ΔΓΤ Αξηζ. 68223, «Πεξί ζαθεληζκνχ ηεο ππ’ αξηζ. 62249 εγθπθιίνπ εκψλ, αθνξψζεο εηο 

ηελ ζπκκφξθσζηλ ησλ δηαθφξσλ αξρψλ πξνο ην απφ 14 Μαΐνπ ε. ε. Β.Γ. πεξί αξκνδηφηεηνο Αξρεγνχ γαιιηθήο 

Απνζηνιήο», 3 Οθησβξίνπ 1911. 
205

 Σν θαινθαίξη ν ππαζπηζηήο ηνπ ζηξαηεγνχ Eydoux, ινραγφο Charpy πξνάγεηαη ζε αλψηεξν αμησκαηηθφ ζηε 

ρψξα ηνπ θαη ζχκθσλα κε ην ηη ίζρπε γηα ηα κέιε ηεο απνζηνιήο, ζηελ Διιάδα θέξεη πιένλ ην βαζκφ ηνπ 

αληηζπληαγκαηάξρε. Πξναγσγή φκσο πήξε θαη ν ίδηνο ν ζηξαηεγφο Eydoux ζηε ρψξα ηνπ θαη πιένλ έθεξε ην 

βαζκφ ηνπ αληηζηξαηήγνπ, βι. ΔΓΤ, Αξηζ. 66825, «Πεξί νλνκαζίαο εηο Αληηζπληαγκαηάξρελ ηνπ 

Σαγκαηάξρνπ Charpy», 11 Οθησβξίνπ 1911 θαη ΔΓΤ Αξηζ. 66839, «Πεξί πξνβηβαζκνχ εηο Αληηζηξάηεγνλ 

Αξρεγνχ γαιιηθήο ηξ. Απνζηνιήο Eydoux», 14 Οθησβξίνπ 1911. 
206

 Αξρείν ΓΔ/ΓΗ, θάθ. 374, ππνθάθ. Ζ΄: «Γηνίθεζηο ηνπ ζπληάγκαηνο θαη δηεμαγσγή ηεο ππεξεζίαο ελ 

απηψ», Αξηζ. 14, Αζήλα, 15 Οθησβξίνπ 1911. 



46 

«Σν επηβάιιεηλ πνιπάξηζκνπο πνηλάο δελ είλαη απφδεημηο δήινπ, 

δξαζηεξηφηεηνο ή άγξππλνπ πξνζνρήο: πνιιάθηο κάιηζηα ηνχην είλαη 

απφδεημηο ηνπ ελαληίνπ, δηφηη ν επηβάιισλ πνιιάο πνηλάο αλαθηζβήησο δελ 

έγλσ λα πξνιακβάλε θαη εκπνδίδε ηα ζθάικαηα».
207

   

Άιισζηε κε ηα φζα είρε δηαπηζηψζεη κέρξη ηφηε: «Ο Έιιελ ζηξαηηψηεο, εθηφο ζπαλίσλ ηηλψλ 

εμαηξέζεσλ, είλα θχζεη πεηζαξρηθφο θαη εππεηζήο, αιι’ είλαη επηπφιαηνο θαη αγαπά ζπρλάθηο 

λα επηθξίλε. Έρεη αλάγθελ λα αηζζαλεηαη εαπηφλ δηνηθνχκελνλ δηα ζηηβαξάο ρεηξφο, άλεπ 

ηξαρχηεηνο, αιιά θαη άλεπ ραιαξφηεηνο».
208

 

Ζ ζπκβνιή ηεο γαιιηθήο απνζηνιήο ήηαλ απηή πνπ νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ηεο 

ειιεληθήο αεξνπνξίαο. Ζ Γαιιία απνηειεί ην πξψην θξάηνο πνπ ίδξπζε Αεξνπνξηθή 

Τπεξεζία ηξαηνχ ην 1909 θαη εκθάληζε ην αεξνπιάλν ζε κεγάια ζηξαηησηηθά γπκλάζηα ην 

επφκελν έηνο.
209

 Έηζη, ν Eydoux θαη ηα κέιε ηεο απνζηνιήο, έρνληαο θαηά λνπ ηηο εμειίμεηο 

ζηε ρψξα ηνπο, ππέβαιαλ εηζεγεηηθή έθζεζε ζην ππνπξγείν ηξαηησηηθψλ «πεξί ηδξχζεσο 

Αεξνπνξηθήο Τπεξεζίαο» ε νπνία έηπρε ζεξκήο ππνδνρήο.
210

 Ο Eydoux αζρνιήζεθε 

πξνζσπηθά κε ηελ επηινγή ησλ πξψησλ ππνςεθίσλ πηιφησλ ηεο ρψξαο. Όζηεξα απφ 

πξφηαζή ηνπ ην ππνπξγείν επέιεμε έλαλ αμησκαηηθφ απφ θάζε φπιν,
211

 νη νπνίνη πξηλ ηελ 

αλαρψξεζε ηνπο γηα ηελ αεξνπνξηθή ζρνιή ηνπ Henri Farman ζην αεξνδξφκην Etampes 

θνληά ζην Παξίζη, έπξεπε λα εμεηαζηνχλ ζε ζεσξεηηθά καζήκαηα θαη λα πεξάζνπλ απφ 

πξαθηηθή εμάζθεζε ζηνπο θηλεηήξεο εθξήμεσλ, δηάξθεηαο ηεζζάξσλ εβδνκάδσλ, ζε 

εξγνζηάζηα, ζηαζκνχο απηνθηλήησλ ή ζε ηδξχκαηα εληφο ηεο θξνπξάο Αζελψλ. Πξηλ δε ηελ 

αλαρψξεζή ηνπο γηα ηελ Γαιιία, ζα ειέγρνληαλ σο πξνο ηελ πξνπαξαζθεπή ηνπο απφ ηνλ ίδην 

ηνλ Eydoux.
212

 

2.3. Αιιαγή ρξφλνπ - Ρπζκνχ φρη 

Σν έξγν ηεο απνζηνιήο ζπλερηδφηαλ παξάιιεια κε ηηο πξνζπάζεηεο ηεο ειιεληθήο 

θπβέξλεζεο θαη ηεο αλαζεσξεηηθήο βνπιήο λα αζθήζεη ρξεζηή δηαθπβέξλεζε, επσθειή 

εηζάγνληαο ηηο αλαγθαίεο κεηαξξπζκίζεηο ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο, φζν θαη ζην ππφινηπν 

                                                
207

 Αξρείν ΓΔ/ΓΗ, θάθ. 374, ππνθάθ. Ζ: «Πεξί πνηλψλ», Αξηζ. 14, Αζήλα, 22 Ννεκβξίνπ 1911. 
208

 ην ίδην. 
209

 ΓΔΑ/ΓΗΑ, ό.π., ζ. 26 θαη Γέξνληαο, Μεζ’ νξκήο, ζζ. 178-179. 
210

 ΓΔΑ/ΓΗΑ, ό.π., ζ. 26. 
211

 Οη αμησκαηηθνί απηνί ήηαλ νη ππνινραγφο ΠΒ Γεκήηξηνο Κακπέξνο, ππνινραγφο ΜΥ Μηραήι Μνπηνχζεο, 

αλζππνινραγφο ΠΕ Λνπθάο Παπαινπθάο θαη αλζππίιαξρνο Υξήζηνο Αδακίδεο, βι. ΔΓΤ, «Πεξί Αμησκαηηθψλ 

αζρνιεζεζνκέλσλ εηο ηα ηεο αεξνπινταο», Αξηζ. 66774, 14 Οθησβξίνπ 1911. 
212

 ην ίδην. 
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πνιηηηθνθνηλσληθφ θάζκα. Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1912, κε ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ ζηξαηεγνχ 

Eydoux θαη ηνπ επηηειείνπ ηνπ,
213

 εγθξίζεθε φπσο πξναλαθέξζεθε ν λφκνο ΓιθΔ΄ (3995) 

«πεξί ζπλζέζεσο ηνπ ελεξγνχ ζηξαηνχ»,
214

 ν νπνίνο είρε ζαλ επαθφινπζν ηελ αιιαγή ζε 

θάπνηεο δηνηθήζεηο πνπ είραλ αλαιάβεη Γάιινη αμησκαηηθνί. Δπηπξφζζεηα, πνιχ ζεκαληηθή 

ήηαλ ε εηζήγεζε ηνπ ζηξαηεγνχ Eydoux γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ βαζηιηθνχ δηαηάγκαηνο ηεο 

16εο Οθησβξίνπ 1861 «Πεξί ζηξαηησηηθψλ Πξνβηβαζκψλ». πγθεθξηκέλα ζηηο 31 

Ηαλνπαξίνπ 1912
215

 θαζνξίζηεθαλ ηα απαηηνχκελα γηα ηελ πξναγσγή θαη’ εθινγή ή θαη’ 

αξραηφηεηα πξνζφληα. Ηδηαίηεξε έκθαζε δφζεθε ζηηο πξναγσγέο ζηνπο βαζκνχο ησλ 

ζπληαγκαηαξρψλ θαη πάλσ, φπνπ πιένλ νη πξναγσγέο απηέο ζα πινπνηνχληαλ θαη’ απφιπηε 

εθινγή, κε βαζηιηθφ δηάηαγκα χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ ππνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ ζην νπνίν 

ζα κεηείραλ νη ελ ελεξγεία αληηζηξάηεγνη θαη ν αξρεγφο ηεο γαιιηθήο απνζηνιήο.
216

 Απηφ σο 

έλα βαζκφ δηαζθάιηδε,
217

 φηη ε πξνψζεζε ησλ άμησλ θαη ηθαλψλ ζηειερψλ ήηαλ πην εθηθηή 

θαη εμαζθαιηζκέλε, ζε ζχγθξηζε κε ην παξειζφλ.   

Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζεζκνχο, ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνίεζε ε γαιιηθή απνζηνιή γηα 

λα δηαπηζηψλεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζηξαηεχκαηνο θαη ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ, ήηαλ απηφο 

ηνπ ειέγρνπ. αλ θπζηθφ επαθφινπζν, ν ζηξαηεγφο, απφ ηα πξψηα θαζήθνληα ηα νπνία 

θξφληηζε λα πξνσζήζεη, ήηαλ θαη απηφ ηεο επηζεψξεζεο. Ο λένο ηξνπνπνηεκέλνο θαλνληζκφο 

επηζεσξήζεσλ
218

 πνπ εθδφζεθε, αλέζεηε θαζήθνληα επηζεσξεηή ζηνπο κεξάξρνπο γηα ηα 

ζηξαηεχκαηα, ηηο ππεξεζίεο θαη ηα θαηαζηήκαηά ηνπο, εθηφο ηνπ ππξνβνιηθνχ, ηνπ 

κεραληθνχ, ηεο ραξηνγξαθηθήο ππεξεζίαο θαη ηεο ρσξνθπιαθήο.
219

 Γηα ηα ππφινηπα 

πξνβιεπφηαλ νη «εηδηθνί επηζεσξεηέο» πνπ εθηεινχζαλ θαζήθνληα ζχκθσλα κε ηελ 

εηδηθφηεηά ηνπο θαη ηελ αλάζεζε ζε απηνχο ζπγθεθξηκέλσλ ζέζεσλ.
220

 Αξγφηεξα, ζα 

                                                
213

 Ζ απνζηνιή είρε ήδε ππνβάιιεη νξγαληζκφ ζπληαρζέληα απφ ηελ ίδηα, βι. Μνπζείν Μπελάθε, Αξρείν 

Διεπζέξηνπ Βεληδέινπ, θάθ. 079, ππνθάθ. 53: Τπνπξγείν ηξαηησηηθψλ, «Πίλαθεο φπνπ θαηαγξάθεηαη ε 

δχλακε ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ», 1912. 
214

 ΦΔΚ 15 Α΄/1912, Νφκνο ΓιθΔ΄ (3995) «πεξί ζπλζέζεσο ηνπ ελεξγνχ ζηξαηνχ», 17 Ηαλνπαξίνπ 1912. 
215

 Β.Γ. «Πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη αληηθαηαζηάζεσο άξζξσλ ηνπ ΒΓ ηεο 16εο Οθησβξίνπ 1861 πεξί 

ζηξαηησηηθψλ πξνβηβαζκψλ», 31 Ηαλνπαξίνπ 1912, βι. ΓΔ/ΓΗ, 2005, ό.π., ζ. 247. 
216

 ΓΔ/ΓΗ, ό.π., ζ. 247. 
217

 Σίζεηαη πάιη ην δήηεκα ησλ πξνζσπηθψλ γλσξηκηψλ. 
218

 ΦΔΚ 11 Α΄/1912, Β.Γ. «Πεξί Δπηζεσξήζεσλ ηνπ ηξαηνχ», 14 Ηαλνπαξίνπ 1912. 
219

 Δπηπξφζζεηα είραλ δηθαηψκαηα επηζεσξεηή γηα ηα ηάγκαηα Δπδψλσλ πνπ εδξεχαλε ζηε δψλε επζχλεο ηνπο. 
220

 Δηδηθνί επηζεσξεηέο ήηαλ ν δηνηθεηήο ηεο ηαμηαξρίαο Ηππηθνχ, νη επηζεσξεηέο ηνπ Ππξνβνιηθνχ θαη ηνπ 

Μεραληθνχ, ν γεληθφο αξρίαηξνο, ν γεληθφο επηκειεηήο, ν αξρηθηελίαηξνο, ν επηζεσξεηήο ησλ Μνπζηθψλ θαη ν 

αξρεγφο ηεο ρσξνθπιαθήο, βι. ΦΔΚ 11 Α΄/1912, Β.Γ. «Πεξί Δπηζεσξήζεσλ ηνπ ηξαηνχ», 14 Ηαλνπαξίνπ 

1912. 
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ηνπνζεηεζνχλ επηπξφζζεηα ζηε ζέζε ησλ εηδηθψλ επηζεσξεηψλ νη De Tournadre γηα ην 

ηππηθφ, Arnaud γηα ην πγεηνλνκηθφ θαη Bonnier γηα ην νηθνλνκηθφ.
221

 

Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1912 ην ππνπξγείν ηξαηησηηθψλ ηξνπνπνίεζε ην βαζηιηθφ δηάηαγκα 

ηεο 27εο Μαξηίνπ 1910, ην νπνίν αθνξνχζε ηηο ζηξαηησηηθέο κεηαθνξέο.
222

 Μεηά απφ απηή 

ηελ ηξνπνπνίεζε, ν αξραηφηεξνο Γάιινο αμησκαηηθφο ηνπ κεραληθνχ, ζπγθεθξηκέλα ν 

Crosson-Duplessis, αιιά θαη ν ακέζσο επφκελνο ζηελ ηεξαξρία, Pilla, δηαδξακάηηδαλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο ελέξγεηεο πνπ αθνξνχζαλ ην ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν ηεο ρψξαο θαη ηηο 

κεηαθνξέο πνπ ζηεξίδνληαλ ζε απηφ.  

Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ λφκνπ «πεξί ζπλζέζεσο ηνπ ελεξγνχ ζηξαηνχ» επίθεξε φπσο ειέρζε 

αιιαγή ζε θάπνηα θαζήθνληα ησλ κειψλ ηεο γαιιηθήο απνζηνιήο. πγθεθξηκέλα ν Lepidi
223

 

αλέιαβε ηε δηεχζπλζε ππξνβνιηθνχ. Ο De Tournadre, αλέιαβε παξάιιεια κε ηε δηνίθεζε 

ηνπ 2νπ ζπληάγκαηνο ηππηθνχ θαη ηεο ζρνιήο ηππεπηηθήο, ηε δηνίθεζε ηεο 

λενδεκηνπξγεζήζαο ηαμηαξρίαο ηππηθνχ.
224

 Δπηπξφζζεηα ηνπ αλαηέζεθε θαη ε δηεχζπλζε 

ηππηθνχ παξά ηνπ ππνπξγείνπ ηξαηησηηθψλ.
225

 Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1912, δηνξίζηεθε σο 

πξντζηάκελνο ηεο γεληθήο επηκειεηείαο ηνπ ζηξαηνχ ν Γάιινο επηκειεηήο Bonnier
226

 θαη 

κεηέπεηηα αλέιαβε παξάιιεια ηε δηεχζπλζε ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ ππνπξγείνπ.
227

 

Ο κέρξη πξφηηλνο επίαηξνο ζηε Γαιιία Arnaud, πξνάγεηαη ζε αξρίαηξν
228

 θαη νξίδεηαη 

δηεπζπληήο ηεο δηεχζπλζεο πγεηνλνκηθήο ππεξεζίαο.
229

 Ζ ζπκβνιή ηνπ Odilon Paul Jean 

Arnaud ήηαλ ζεκαληηθή θαη ζην έξγν πνπ πξφηεηλε ζηελ ειιεληθή θπβέξλεζε ν Eydoux, 

απηφ ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ηλζηηηνχηνπ Παζηέξ ζηελ Διιάδα.
230

 Αληίζηνηρα, ν Bonnier 

                                                
221

 Δηδηθά θαζήθνληα πνπ πεγάδνπλ ήδε απφ ην Β.Γ. ηεο 14 Ηαλνπαξίνπ 1912, βι. ΔΓΤ Αξηζ. 23653, «Πεξί 

αλαζέζεσο θαζεθφλησλ εηδηθνχ επηζεσξεηνχ εηο αμησκαηηθνχο ηεο γαιιηθήο απνζηνιήο», 30 Μαξηίνπ 1912 θαη 

ΓΔ/ΓΗ, 2005, ό.π., ζ. 242. 
222

 ΦΔΚ 26 Α΄/1912, Β.Γ. «Πεξη δηνξηζκνχ αμησκαηηθψλ ηεο γαιιηθήο ηξαηησηηθήο Απνζηνιήο σο κειψλ ηεο 

Αλσηέξαο ηξαηησηηθήο Δπηηξνπήο ησλ ηδεξνδξφκσλ», 19 Ηαλνπαξίνπ 1912. 
223

 ΔΓΤ Αξηζ. 17821 θαη 17823, «Πεξί αλαζέζεσο ππεξεζηψλ εηο αμησκαηηθνχο ηεο γαιιηθήο απνζηνιήο», 1 

Μαξηίνπ 1912. 
224

 ηελ ηαμηαξρία ηππηθνχ ε νπνία είρε 2 ζπληάγκαηα (ησλ 5 ηιψλ) ππαγφηαλ θαη ην 2ν ζχληαγκα ηε δηνίθεζε 

ηνπ νπνίνπ δηαηήξεζε ν De Tournadre, βι. ΦΔΚ 15 Α΄/1912, Νφκνο ΓιθΔ΄ (3995) θαη ΓΔ/ΓΗ, ό.π., ζ. 239. 

Με ηελ αλάζεζε ηεο δηνίθεζεο ηεο ηαμηαξρίαο έθεξε θαη ηα θαζήθνληα ηνπ εηδηθνχ επηζεσξεηή γηα ην ηππηθφ, 

βι. ΦΔΚ 11 Α΄/1912, Β.Γ. «Πεξί Δπηζεσξήζεσλ ηνπ ηξαηνχ», 14 Ηαλνπαξίνπ 1912. 
225

 ΔΓΤ Αξηζ. 17821 θαη 17823. Καηζηθψζηαο, ό.π., ζ. 73. 
226

 ΦΔΚ 61 Α΄/1912, Β.Γ. «Πεξί δηνξηζκνχ ηεο Γεληθήο Δπηκειεηείαο ηνπ ηξαηνχ», 10 Φεβξνπαξίνπ 1912. 
227

 ΔΓΤ Αξηζ. 17821 θαη 17823. 
228

 ΔΓΤ Αξηζ. 19789, «Πεξί πξνβηβαζκνχ Δπηάηξνπ Arnaud εηο Αξρίαηξνλ θαη Λνραγνχ Savary εηο 

Σαγκαηάξρελ», 29 Μαξηίνπ 1912. 
229

 ΔΓΤ Αξηζ. 17821 θαη 17823. 
230

 Μνπζείν Μπελάθε, Αξρείν Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, θάθ. 078, ππνθάθ. 25: Έθζεζε ζηξαηεγνχ Eydoux 

ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία ηλζηηηνχηνπ Παζηέξ ζηελ Αζήλα, Αζήλα, 18 Οθησβξίνπ 1911 θαη θάθ. 152, ππνθάθ. 

34: Δπηζηνιή ηνπ αξρίαηξνπ Αξλψ πξνο ηνλ Δι. Βεληδέιν γηα ηελ ίδξπζε ηνπ ηλζηηηνχηνπ Παζηέξ ζηελ Αζήλα, 

Αζήλα, 22 Ματνπ/4 Ηνπλίνπ 1912. 
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αλέιαβε λα εμεηάζεη θαηά πφζν ήηαλ εθηθηή ε ιεηηνπξγία  εξγνζηαζίνπ, ην νπνίν ζα 

παξήγαγε ηκαηηζκφ θαη ππνδήκαηα γηα ηνλ ειιεληθφ ζηξαηφ θαη ην λαπηηθφ.
231

 

Πνιχ ζεκαληηθή ζηηγκή ζηελ ηζηνξία ηνπ ζηξαηεχκαηνο απνηέιεζε ε επάλνδνο ηνπ 

δηαδφρνπ Κσλζηαληίλνπ. Με δχν βαζηιηθά δηαηάγκαηα ζηηο 25 Μαξηίνπ 1912 αλαθιήζεθε 

ζηελ ελεξγή δξάζε σο «Γεληθφο Δπηζεσξεηήο ηνπ ηξαηνχ».
232

 Σν γεγνλφο απηφ ήηαλ 

αληίζεην κε ηα αηηήκαηα ηνπ ηξαηησηηθνχ πλδέζκνπ, πξνβιεκάηηδε ηνλ βαζηιηά Γεψξγην 

θαη απνηεινχζε πξνζσπηθφ ζηφρν ηνπ Βεληδέινπ.
233

 Ο Βεληδέινο κε απηή ηελ θίλεζε πίζηεπε 

πσο ζα θαηάθεξλε λα θξαηήζεη ίζεο απνζηάζεηο κεηαμχ παιαηηνχ θαη ζηξαηνχ.
234

 Ζ επάλνδνο 

ηνπ Κσλζηαληίλνπ, φπσο πξνέβιεςε ν Αιέμαλδξνο Παπαλαζηαζίνπ γηα ηε ζπλχπαξμε 

δηαδφρνπ θαη Γάιισλ,
235

 δεκηνχξγεζε επηπξφζζεηεο δπζθνιίεο ζηελ απνζηνιή, θαζψο ήηαλ 

γλσζηή ε θηινγεξκαληθή ζηάζε ηνπ.
236

 

Σν θαινθαίξη ηνπ 1912, αθνχ είραλ δηεμαρζεί νη κεγάιεο αζθήζεηο ηνπ ζηξαηεχκαηνο θαη 

ν αξρεγφο ηεο γαιιηθήο απνζηνιήο έθαλε έλαλ απνινγηζκφ ηνπ κέρξη ηφηε έξγνπ ηνπ, έιαβαλ 

ρψξα, ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ ππνπξγφ ηξαηησηηθψλ, λέεο κεηαζέζεηο θαη ηνπνζεηήζεηο 

κειψλ ηεο απνζηνιήο.
237

 Δπηπξφζζεηα, ε βαξχηεηα πνπ έδηλε ε γαιιηθή απνζηνιή ζηελ 

εθπαίδεπζε ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ γηα λα ηνλ θαηαζηήζεη εηνηκνπφιεκν, θαλεξσλφηαλ κέζα 

απφ πνιιέο, κηθξέο, αιιά πνιχ νπζηψδεηο ελέξγεηέο ηεο. Μία απφ απηέο ήηαλ, θαηφπηλ 

πξνζσπηθήο αλαθνξάο ηνπ ζηξαηεγνχ Eydoux, ακέζσο κεηά ηε ιήμε ησλ κεγάισλ 

ζηξαηησηηθψλ γπκλαζίσλ, ε απφζπαζε αλδξψλ ηνπ πεδηθνχ ζηα αληίζηνηρα ζπληάγκαηα 

ηππηθνχ ηεο εθάζηνηε κεξαξρίαο. Απηνί ζα αζρνινχληαλ κε ηελ κέξηκλα θαη θξνληίδα ησλ 
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 Μνπζείν Μπελάθε, Αξρείν Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, θάθ. 248, ππνθάθ. 14: «Πξφηαζηο Γάιινπ Μ. ακπξά 

πεξί ηδξχζεσο εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο εηδψλ ζηξαηησηηθψλ θαη ε επ’ απηήο γλψκε ηνπ κέινπο ηεο Γαιιηθήο 

ηξαηησηηθήο Απνζηνιήο Μπνλληέ», Αξηζ. 15, 16, 17, 18, 19 θαη 20, Ννέκβξηνο 1912. 
232

 ΦΔΚ 99 Α΄/1912, Β.Γ. «Πεξί αλαθιήζεσο εθ ηεο δηαζεζηκφηεηαο ηεο Α.Β.Τ. ηνπ Αληηζηξαηήγνπ 

Κσλζηαληίλνπ Γηαδφρνπ» θαη «Πεξί δηνξηζκνχ Γεληθνχ Δπηζεσξεηνχ ηνπ ηξαηνχ», 25 Μαξηίνπ 1912. 
233

 Πξνβάιεη ηελ άπνςε ηνπ ηέθαλνπ Σζαπάξα, ν νπνίνο ζεκεηψλεη φηη νη Άγγινη κε ηα δηάθνξα «ηερλάζκαηά» 

ηνπο θαη αμηνπνηψληαο ηνλ Άγγιν πξεζβεπηή Έιηνη, ελίζρπζαλ ηνλ Βεληδέιν γηα ηελ πξσζππνπξγνπνίεζή ηνπ, 

αθνχ έδσζε ππφζρεζε επαλαθνξάο ησλ πξηγθίπσλ ζηνλ ζηξαηφ, βι. Σζαπάξαο, ό.π., ζ. 418. 
234

 Μαιέζεο, ό.π., ζ. 9. 
235

 Μαιέζεο, ό.π., ζ. 11. 
236

 Ο Κσλζηαληίλνο πξνσζνχζε ηελ επηινγή ηεο γεξκαληθήο ζηξαηησηηθήο απνζηνιήο γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε 

ηνπ ζηξαηνχ. Απηή ηε ζηάζε ζα ζπλερίζεη λα θξαηά θαη ηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ηέζεθε ην δήηεκα 

αλαλέσζεο ηεο ζχκβαζεο κε ηελ γαιιηθή απνζηνιή.  
237

 Ο ηαγκαηάξρεο πεδηθνχ Romieu κεηαηίζεηαη απφ ην 1ν ζην 7ν ζχληαγκα πεδηθνχ θαη ζην 1ν ζχληαγκα 

ηνπνζεηείηαη δηνηθεηήο ν αληηζπληαγκαηάξρεο Savary. Ο αληηζπληαγκαηάξρεο Bordeaux ηνπνζεηείηαη ζηε 
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Σέινο αλαηίζεηαη ε δηνίθεζε ηεο ρνιήο Δπειπίδσλ θαη Τπαμησκαηηθψλ ζηνλ ζπληαγκαηάξρε Genin, βι. ΔΓΤ 

Αξηζ. 50464, «Πεξί ηνπνζεηήζεσο Αμησκαηηθψλ ηεο γαιιηθήο Απνζηνιήο», 3 Ηνπιίνπ 1912. 
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ίππσλ θαη ζα απνθηνχζαλ γλψζεηο πνπ ζα ηνπο θαζηζηνχζαλ ηθαλνχο λα νδεγήζνπλ ηα 

νρήκαηα ζε πεξίπησζε επηζηξάηεπζεο.
238

 

2.4. Ζ γαιιηθή απνζηνιή, νη Βαιθαληθνί Πφιεκνη θαη ε αλαλέσζε ηεο ζπλεξγαζίαο 

Σν έξγν ηεο γαιιηθήο απνζηνιήο ήηαλ πνιπδηάζηαην. Οξγάλσζε, ξεαιηζηηθή εθπαίδεπζε 

ζηνλ νπιηζκφ, ηδηαίηεξα ζηα λέα ηαρπβφια Schneider ηνπ ππξνβνιηθνχ πνπ ήηαλ άγλσζηα 

αθφκα ζε κεγάιε κεξίδα ησλ Διιήλσλ αμησκαηηθψλ, άιια θαη ζπλερείο αζθήζεηο φισλ ησλ 

θιηκαθίσλ, πξνζέζεζαλ καρεηηθή ηζρχ ζηνλ ζηξαηφ, κέζα θαη απφ ηνλ απζηεξφ θαηακεξηζκφ 

ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θαζελφο. Ζ γλψζε θαη ην εζηθφ ηνπ ζηξαηεχκαηνο, απέβεζαλ 

απνθαζηζηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ έθβαζε ησλ δχν Βαιθαληθψλ Πνιέκσλ. 

ηνλ Σχπν ηεο επνρήο απνηππψλεηαη έλα θιίκα ζχγρπζεο αλαθνξηθά κε ην κέιινλ ηεο 

γαιιηθήο απνζηνιήο ζηε ρψξα. ην θχιιν ηεο εθεκεξίδαο Καηξνί ζηηο 18 επηεκβξίνπ ηνπ 

1912, αλαγξαθφηαλ φηη:  

«Ζ Γαιιηθή απνζηνιή παξνπζηαζζείζα πξν ηνπ θ. Πξσζππνπξγνχ κεηά ηελ 

δεκνζίεπζηλ ηνπ Γηαηάγκαηνο ηεο επηζηξαηεχζεσο ππέβαιε ηελ παξαίηεζίλ 

ηεο σο αλήθνπζα εηο νπδέηεξνλ Κξάηνο. Ο θ. Πξσζππνπξγφο δερζείο ηελ 

παξαίηεζηλ ηεο γαιιηθήο απνζηνιήο εμέθξαζε πξνο απηήλ ηαο ζεξκάο 

επραξηζηίαο δηά ηαο ππεξεζίαο ηαλ νπνίαο παξέζρελ εηο ηνλ Διιεληθφλ 

ζηξαηφλ, αθνζησζείζα κεηά ηφζνπ δήινπ εηο ηελ δηνξγάλσζηλ απηνχ, ηεο 

νπνίαο ηα απνηειέζκαηα θαηεδείρζεζαλ εηο ηα ηειεπηαία κεγάια Γπκλάζηα. Ο 

θ. Πξσζππνπξγφο θαηαιήγσλ παξεθάιεζε ηελ Γαιιηθήλ απνζηνιήλ λα 

παξακείλεη επί ηηλαο εκέξαο εληαχζα».
239

 

Σν παξαπάλσ ήξζε λα ακθηζβεηήζεη ε εθεκεξίδα Δζηία ηελ ίδηα εκέξα,
240

 ηζρπξηδφκελε 

φηη «ην αλαγξαθέλ εηο πξσηλάο ζπλαδέιθνπο πεξί παξαηηήζεσο ηεο Γαιιηθήο απνζηνιήο είλε 

εληειψο αλαθξηβέο», γηα λα ππνζηεξίμεη φηη εθφζνλ επξφθεηην γηα επηζηξάηεπζε κφλν, δελ 

πθίζηαην δήηεκα παξακνλήο. Δπηπξφζζεηα έθαλε ιφγν θαη γηα ηελ επηζπκία ησλ κειψλ ηεο 

απνζηνιήο λα παξακείλνπλ αθφκα θαη ζε πεξίπησζε πνιέκνπ. Σειηθά, ε απνζηνιή παξέκεηλε 

θαη πξφζθεξε ηηο ππεξεζίεο ηεο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πνιέκσλ. 
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 ΔΓΤ, Αξηζ. 41532, «Πεξί απνζπάζεσο αλδξψλ ηνπ Πεδηθνχ εηο ηα πληάγκαηα ηνπ Ηππηθνχ», 16 Ηνπλίνπ 

1912. 
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 Καηξνί, 18 επηεκβξίνπ 1912: «Παξαίηεζηο ηεο γαιιηθήο απνζηνιήο». 
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 Δζηία, 18 επηεκβξίνπ 1912: «Σα κέιε ηεο γαιιηθήο  απνζηνιήο». 
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Καηά ηε δηάξθεηα ησλ Βαιθαληθψλ Πνιέκσλ νη Γάιινη αμησκαηηθνί κπνξεί λα κελ 

ππεξέηεζαλ ζηελ πξψηε γξακκή, πξφζθεξαλ φκσο ηηο ππεξεζίεο ηνπο απφ ηα επηηειεία ησλ 

ζρεκαηηζκψλ φπνπ ηνπνζεηήζεθαλ, απφ ηα έκπεδα πνπ κεηαηέζεθαλ θαη αλέιαβαλ ηελ 

εθπαίδεπζε, αιιά θαη απφ ηελ ππνζηήξημε δηνηθεηηθήο κέξηκλαο πνπ παξείραλ.
241

 εκαληηθφ 

απνδείρζεθε ην έξγν ηνπ Bonnier, ν νπνίνο νξγάλσζε θάησ απφ δχζθνιεο ζπλζήθεο ηνλ 

αλεθνδηαζκφ ησλ καρφκελσλ ηκεκάησλ. Βέβαηα πνιινί ήηαλ απηνί πνπ ζην ηέινο ησλ 

Βαιθαληθψλ Πνιέκσλ ρξέσζαλ φιεο ηηο νξγαλσηηθέο αηαζζαιίεο ζηνλ Γάιιν επηκειεηή, 

δεηψληαο απφ ηνλ Eydoux ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ.
242

 

Ο ζηξαηεγφο Eydoux έδσζε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ εθπαίδεπζε ησλ επηθεθαιήο ησλ 

ηκεκάησλ. Πξηλ απφ ηελ άθημε ηνπ ζηε Διιάδα είρε κεξηκλήζεη γηα ηε δεκηνπξγία ηεο 

Πξνπαξαζθεπαζηηθήο ρνιήο Δπηηειψλ.
243

 Σα ζπκπεξάζκαηα ηνπ 1897 πξέπεη λα ήηαλ 

γλσζηά ζηνλ ζηξαηεγφ, ν νπνίνο άκεζα ήζειε λα εθπαηδεχζεη ηνπο αμησκαηηθνχο θαη λα 

δεκηνπξγήζεη ηθαλνχο επηηειείο πνπ ζα εθπνλνχζαλ απνηειεζκαηηθά θαη εθηθηά ζρέδηα, ζε 

εηξήλε θαη πφιεκν. Ζ δηεχζπλζε ηεο ρνιήο αλαηέζεθε ζηνλ δηεπζπληή επηηειείνπ ηνπ 

ζηξαηεγνχ Eydoux, αληηζπληαγκαηάξρε Leon Jean Bousquier. Ο αληηζπληαγκαηάξρεο, φπσο 

πξναλαθέξζεθε, είρε απνζηνιή ηελ νξγάλσζε ηεο επηηειηθήο ππεξεζίαο θαη ηεο επηηειηθήο 

εθπαίδεπζεο. Απφ ηηο 16 Απξηιίνπ 1912
244

 αλαιακβάλεη ηε ιεηηνπξγία ηεο επηηειηθήο 

ππεξεζίαο θαη πξνΐζηαηαη απηήο κέρξη ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ επηηειάξρε απφ ηνλ 

ππνζηξάηεγν Παλαγηψηε Γαγθιή ζηηο 18 Απγνχζηνπ 1912. Βέβαηα ν Bousquier δηαηήξεζε ηα 

νξγαλσηηθά ηνπ θαζήθνληα κέρξη ηελ απνρψξεζή ηνπ απφ ηελ Διιάδα.
245

 

ια ηα κέιε ηεο απνζηνιήο ζπλέβαιαλ, ζχκθσλα κε ηελ εηδηθφηεηά ηνπο, ζηελ 

εθπαίδεπζε ησλ ζηειερψλ ηνπ ζηξαηνχ. ηελ Πξνπαξαζθεπαζηηθή ρνιή Δπηηειψλ
246

 ν 

Lepidi δίδαζθε ηαθηηθή ηνπ ππξνβνιηθνχ, ν Bordeaux ηα αληηθείκελα ηνπ πεδηθνχ, ν De 

Tournade ηα καζήκαηα ηνπ ηππηθνχ, ν Bonnier ηα αληηθείκελα ηεο επηκειεηείαο, ν Arnaud ηα 

                                                
241

 Καηζηθψζηαο, ό.π., ζ. 76. 
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 Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε έθζεζε ηνπ ππνπξγείνπ ηξαηησηηθψλ πξνο ηνλ ζηξαηεγφ Eydoux, ηνλ Μάξηην ηνπ 

1914, ζρεηηθά κε πξνκήζεηεο πιηθψλ, δεηψληαο ζην ηέινο ηε κεηάζεζε ηνπ επηκειεηή Bonnier ζε άιιε 

ππεξεζία, βι. Διιεληθφ Λνγνηερληθφ θαη Ηζηνξηθφ Αξρείν [ζην εμήο ΔΛΗΑ], Αξρείν Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, 

θάθ. 5, ππνθάθ. 19: Έθζεζε ηνπ ππνπξγείνπ ηξαηησηηθψλ πξνο ηνλ Eydoux ζρεηηθά κε ην δήηεκα ησλ 

πξνκεζεηψλ ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ, Αζήλα, Μάξηηνο 1914. 
243

 Ηδξχζεθε ην 1910 θαη μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί ηελ 1ε Μαΐνπ 1911. Ζ θνίηεζε ζε απηή ζα απνηειέζεη 

θξηηήξην γηα ηελ κεηέπεηηα εθπαίδεπζε ζην εμσηεξηθφ, ΓΔ/ΓΗ (2005), ό.π., ζ. 261. 
244

 Γεκαθφπνπινο, 2000, ό.π., ζ. 169. 
245

 Καηζηθψζηαο, ό.π., ζ. 80. 
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 Ζ Πξνπαξαζθεπαζηηθή ρνιή Δπηηειψλ κεηνλνκάζηεθε ζε ρνιείν Αλσηέξσλ πνπδψλ ζηηο 7 Ηαλνπαξίνπ 

1912, βι. ΦΔΚ 15 Α΄/1912, Νφκνο ΓιΚΔ΄ (3995). 
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ζέκαηα ηεο πγηεηλήο ηνπ ζηξαηεχκαηνο θαη ν ίδηνο ν Bousquier αληηθείκελα γεληθήο ηαθηηθήο. 

Ζ νξγάλσζε θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ ζηεξίδνληαλ ζηα γαιιηθά πξφηππα.
247

 

Σα κέιε ηεο απνζηνιήο επηπξφζζεηα ζπλέβαιαλ ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία θαη ησλ 

ππφινηπσλ ζηξαηησηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ. Ο ζπληαγκαηάξρεο Genin πξνζέθεξε ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ ζηηο κειινληηθέο γεληέο ησλ Διιήλσλ αμησκαηηθψλ κέζα απφ ηε δηνίθεζε ηεο 

ρνιήο Δπειπίδσλ θαη Τπαμησκαηηθψλ, ν Lepidi ζπλέρηζε ην έξγν ηνπ Lacombe ζην ρνιείν 

Βνιήο Πεδηθνχ θαη Ππξνβνιηθνχ καδί κε ηνλ ηαγκαηάξρε Holtzapfel, ν De Tournade ζηελ 

ρνιή Ηππεπηηθήο καδί κε ηνλ επίιαξρν Herbillon θαη νη Γάιινη αμησκαηηθνί ηνπ πεδηθνχ θαη 

ηνπ κεραληθνχ ζηα αληίζηνηρα ζρνιεία. Ζ γαιιηθή θνπιηνχξα αθνκνησλφηαλ εκέξα κε ηελ 

εκέξα, παξά ηηο δπζθνιίεο ζηε γιψζζα. Άιισζηε ε γαιιηθή ήηαλ ε πην δηαδεδνκέλε γιψζζα 

εθείλε ηελ πεξίνδν ζηελ Διιάδα θαη αξθεηά ζηειέρε ηνπ ζηξαηνχ ηε γλψξηδαλ θαη 

ζπλέβαιαλ ιφγσ θαη ηεο γισζζνκάζεηάο ηνπο ζηελ εθπιήξσζε ηνπ έξγνπ ηεο γαιιηθήο 

απνζηνιήο.
248

 

Ζ άξλεζε ηνπ Κσλζηαληίλνπ, ιφγσ ηεο θηινγεξκαληθήο ζηάζεο ηνπ, απέλαληη ζηελ 

επηζπκία αλαλέσζεο ηεο ζχκβαζεο απφ ην ππνπξγείν ηξαηησηηθψλ, ηνλ ίδην ηνλ Βεληδέιν 

θαη ηε ζεηηθή ζην αίηεκα γαιιηθή θπβέξλεζε, δελ ζηάζεθε ηθαλή λα αλαηξέςεη ηε λέα 

ζπλεξγαζία. Μπνξεί ε εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο Γεξκαλίαο ζηελ παξνχζα θάζε λα ήηαλ 

επκελήο έλαληη ηεο Διιάδαο,
249

 σζηφζν απηφ δελ ζήκαηλε φηη ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηηο 

ζρεηηθέο απνθάζεηο θαη λα απνκαθξχλεη ηνπο Γάιινπο ζηξαηησηηθνχο. 

Με έγγξαθφ ηνπ ηνλ Απξίιην ηνπ 1913 ν ππνπξγφο ηξαηησηηθψλ ελεκέξσλε ζρεηηθά ην 

ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ:  

«Λακβάλσ ηελ ηηκήλ λα παξαθαιέζσ πκάο φπσο επαξεζηεζείηε λα δειψζεηε 

πξνο ηελ Γαιιηθήλ Κπβέξλεζηλ φηη ζπκθψλσο ηνπ άξζξνπ V ηνπ απφ 21 

Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1911 ζπκβνιαίνπ ηνπ ππνγξαθέληνο ελ Παξηζίνπ αθελφο ππφ 

ηνπ Τπνπξγνχ ησλ ηξαηησηηθψλ ηεο Γαιιίαο θαη αθεηέξνπ ππφ ηνπ ελ 

Παξηζίνπ Πξέζβεσο εκψλ αηηνχκεζα, φπσο ε ηζρχο ηνπ ελ ιφγσ ζπκβνιαίνπ 
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 Καηζηθψζηαο, ό.π., ζ. 81. 
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 πσο πξναλαθέξζεθε κεηάθξαζε θαλνληζκψλ, δηαηαγψλ, νδεγηψλ ζεκεηψζεσλ, βνεζνί παξά ησλ δηνηθεηψλ 

ησλ Μνλάδσλ θιπ. 
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 Λνχινο (1991), ό.π., ζζ. 185, 204. 
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αλαλεσζεί επί κίαλ λέαλ δηεηή πεξηφδνπ απφ ηεο ιήμεσο απηνχ ήηνη απφ ηεο 

1εο Ννεκβξίνπ 1913».
250

 

Ζ Γαιιία δελ άξγεζε λα απνδερζεί ηελ αλαλέσζε ηεο ζπλεξγαζίαο ζην πιαίζην ηεο 

νξγάλσζεο ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ. ηα ηέιε Απξηιίνπ, ν πξέζβεο ηεο Διιάδαο ζην Παξίζη 

Άζσο Ρσκάλνο ηειεγξαθεί ζηνλ ππνπξγφ Δμσηεξηθφ Λάκπξν Κνξνκειά:  

« [...] έρσ ηελ ηηκήλ ηλά ππνβάισ, ζπλεκκέλσο σδέ, αληίγξαθνλ ηνπ απφ 4 

Μαΐνπ (λ.ε) ε.ε. εγγξάθνπ ηνπ θπξίνπ Pichon, Τπνπξγνχ ησλ Δμσηεξηθψλ δη’ 

νπ δεινί, φηη ε Γαιιηθή Κπβέξλεζηο απνδέρεηαη ηελ αίηεζηλ πεξί δηεηνχο 

παξαηάζεσο ηεο ππεξεζίαο ηεο παξ’ εκίλ ηξαηησηηθήο απνζηνιήο».
251

 

Μπνξεί ε αλαλέσζε ηεο ζχκβαζεο λα είρε άηππα ζπκθσλεζεί ήδε απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 

1913, παξφια απηά ν λένο βαζηιηάο Κσλζηαληίλνο εκθαλίζηεθε αληίζεηνο κε ηηο επηινγέο ηεο 

θπβέξλεζεο Βεληδέινπ θαη παξάιιεια εθδήισλε ππνηηκεηηθή ζπκπεξηθνξά πξνο ην 

πξφζσπν ηνπ ζηξαηεγνχ Eydoux θαη ηα κέιε ηεο γαιιηθήο απνζηνιήο.
252

 Ζ ζχγθξνπζε 

κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ, ηεο θσζηαληηληθήο θαη ηεο βεληδειηθήο,
253

 πνπ εθδειψζεθε ηελ 

επνκέλε ηεο ππνγξαθήο ηεο ζπλζήθεο ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ, ζηνλ άηππν αγψλα ηδηνπνίεζεο 

ηεο δφμαο ησλ Βαιθαληθψλ Πνιέκσλ,
254

 έθεξε θαη ηηο κεγαιχηεξεο εληάζεηο ζηε ζρέζε ηνπ 

Κσλζηαληίλνπ κε ηε γαιιηθή απνζηνιή.
255

 Υαξαθηεξηζηηθφ ήηαλ ην γεγνλφο πνπ έιαβε ρψξα 

ζηηο 8 επηεκβξίνπ 1913 θαηά ηελ απφδνζε ηεο ξάβδνπ ηνπ ζηξαηάξρε ζηνλ Κσλζηαληίλν 

απφ ηνλ Γεξκαλφ απηνθξάηνξα Wilhelm.
256

 Καηά ηηο αληαιιαγέο ησλ πξνπφζεσλ νη λίθεο ηεο 

Διιάδαο ζηνπο δχν Βαιθαληθνχο Πνιέκνπο απνδφζεθαλ ζηε γεξκαληθή ζηξαηησηηθή 

εθπαίδεπζε ηνπ Κσλζηαληίλνπ θαη ησλ ππφινηπσλ αμησκαηηθψλ ηνπ επηηειείνπ ζηε 

θεκηζκέλε ηξαηησηηθή Αθαδεκία ηνπ Βεξνιίλνπ. Απηφ ην πεξηζηαηηθφ πξνθάιεζε έληνλε 

δπζαξέζθεηα θαη αληηδξάζεηο απφ ηε Γαιιία, θαζψο παξαγλψξηδε ην κέρξη ηφηε έξγν ηεο 
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 ΤΓΗΑ, Αξρείν Κεληξηθήο Τπεξεζίαο, 1913, θάθ. 41, ππνθάθ. 1: Τπνπξγείν ηξαηησηηθψλ πξνο ππνπξγείν 
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Κνξνκειάλ, Αξηζ. 1375, Αζήλα, 25 Απξηιίνπ/8 Μαΐνπ 1913. 
252

 ΔΛΗΑ, Αξρείν Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, θάθ. 4, ππνθάθ. 23, Γαιιηθή Πξεζβεία ζηελ Αζήλα πξνο Δι. 

Βεληδέιν, επηζηνιή ηνπ Halgonet πξνο ηνλ Δι. Βεληδέιν ζρεηηθά κε ηε δήισζε ηνπ Κσλζηαληίλνπ ελαληίνλ ηνπ 

ζηξαηεγνχ Eydoux, Αζήλα, 10 επηεκβξίνπ 1913.  
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 Δλψ γηα ηελ αληηβεληδειηθή πιεπξά ην θπβεξλεηηθφ έξγν δελ ζπλέβαιε ζηε λίθε, νη βεληδειηθνί δελ 

απαμίσλαλ ην έξγν ησλ αληηπάισλ ηνπο, αληίζεηα ην εμήξαλ, βι. Μαιέζεο, ό.π., ζζ. 32-33.  
254

 Γεκήηξεο Μαιέζεο, «Ζ πγθξφηεζε ηεο Ζγεζίαο ηνπ ηξαηνχ: Απφ ηελ Ήηηα ηνπ 1897 έσο ηνπο 

Βαιθαληθνχο Πνιέκνπο», Σηξαηεγείλ, 1 (θαινθαίξη 2019), 96. 
255

 Πνηθίια ζρφιηα πξνθάιεζε έλα γξάκκα Έιιελα αμησκαηηθνχ ζε γεξκαληθή εθεκεξίδα, ζχκθσλα κε ην νπνίν 

ε λίθε ζε βάξνο ηεο Σνπξθίαο νθεηιφηαλ ζηε ζηξαηησηηθή εθπαίδεπζε ησλ πεξηζζνηέξσλ αμησκαηηθψλ ζηηο 
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Καινγξεάο, ό.π., ζ. 34. 
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 Λνχινο, ό.π., ζ. 209. Μαιέζεο, «Ο δπλάκελνο λα εγεζή ηνπ ζηξαηνχ…», ζζ. 31-32. 
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γαιιηθήο ζηξαηησηηθήο απνζηνιήο.
257

 Ζ αληίδξαζή γηα ην παξαπάλσ πεξηζηαηηθφ απφ ηνλ 

Γάιιν ππνπξγφ εμσηεξηθψλ Pichon ήηαλ έληνλε, αθνχ δήισλε ζηνλ Έιιελα πξέζβε Άζσ 

Ρσκάλν «φηη ε Διιάδα πξνεηνίκαδε ηελ πξνζρψξεζή ηεο ζηελ Σξηπιή πκκαρία», ελψ νη 

νηθνλνκηθνί θχθινη ηεο Γαιιίαο δηέθνςαλ πξνζσξηλά ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ην δάλεην.
258

 

Ζ έληαζε κεηαμχ ησλ θηινβαζηιηθψλ αμησκαηηθψλ θαη ηεο γαιιηθήο απνζηνιήο ήηαλ 

θιηκαθνχκελε.
259

 Ζ πξφνδνο πνπ είρε ζεκεησζεί ζην ζηξάηεπκα, αιιά θαη ην γφεηξν απφ ηηο 

λίθεο ζηνπο δχν βαιθαληθνχο πνιέκνπο ήζειαλ ηελ αληηβεληδειηθή κεξίδα ησλ αμησκαηηθψλ 

λα ζεσξεί φηη είραλ κφλν έλαλ παηέξα θαη απηφο ήηαλ ν Κσλζηαληίλνο θαη ην επηηειείν ηνπ. 

Υαξαθηεξηζηηθέο ήηαλ νη απφςεηο ηνπ Μεηαμά γηα ην πνηα έπξεπε λα είλαη ε ζηάζε θαη ζέζε 

ηεο γαιιηθήο απνζηνιήο θαη ηνπ αξρεγνχ ηεο ζηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή, «[...] νπδή 

δηθαίσκα αλακίμεσο εηο ηελ δηνίθεζηλ, ή εθδφζεσο δηαηαγήο, ή ιήςεσο κέηξσλ, αιιά 

αλαθνξά πξνο ηνλ ππνπξγφλ θαη πξνο ηνλ Βαζηιεά εηο πξφηαζηο πξνο ηνπ δένληνο 

γίγλεζζαη».
260

 Ο ξφινο ζχκθσλα κε ηνλ Μεηαμά ζα έπξεπε λα είλαη ζπκβνπιεπηηθφο επεηδή 

νη ζπλζήθεο ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηεχκαηνο, αιιά θαη ηεο ρψξαο είραλ κεηαβιεζεί θαη 

βειηησζεί θαηά πνιχ, απφ ηελ άθημε ηεο απνζηνιήο ζηε ρψξα.
261

 

Ο ζηξαηεγφο, ζε αληίζεζε κε ηε ζηάζε ηνπ βαζηιηά θαη ησλ θηιηθά ζε απηφλ 

πξνζθείκελσλ, ζπλέρηζε λα εθδειψλεη ηελ αξκφδνπζα ιφγσ ζέζεο ζπκπεξηθνξά. ε 

δεκνζίεπκα ιίαλ κεηαγελέζηεξν γαιιηθήο εθεκεξίδαο θεξφηαλ ν Eydoux ζε εθθσλεζέληα 

ιφγν ηνπ λα ιέεη: «[...] είκαη πεξήθαλνο πνπ ζπκκεηείρα ζε απηφ ην ζηξαηφ ηνπ νπνίνπ ν 

γεληθφο ζηξαηεγφο ήηαλ ν βαζηιηάο Κσλζηαληίλνο, ν νπνίνο ήηαλ θαιπκκέλνο κε δφμα».
262

 

Δπηπξφζζεηα ζε γαιιηθέο εθεκεξίδεο ηεο επνρήο εμαηξφηαλ ε δξάζε ηεο γαιιηθήο απνζηνιήο 

θαη ν ζεκαληηθφο ξφινο ηνπ αξρεγνχ ηεο. Ο βαζχο ζεβαζκφο ζην πξφζσπφ ηνπ Eydoux απφ 
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 Λνχινο, ό.π., ζ. 209. Μαιέζεο, «Ο δπλάκελνο λα εγεζή ηνπ ζηξαηνχ…», ζζ. 31-32. Σν πεξηζηαηηθφ 

πεξηγξάθεηαη θαη ζηελ κεληαία εηθνλνγξαθεκέλε εθεκεξίδα Αηιαληίο, φπνπ αλαθέξεηαη παξάιιεια ε ζηάζε ηνπ 

γαιιηθνχ, αιιά θαη ηνπ ειιεληθνχ Σχπνπ, Μεληαία Δηθνλνγξαθεκέλε Αηιαληίο, 4/9 (επηέκβξηνο 1913), ζ. 1.  
258

 Λνχινο, ό.π., ζ. 209. Δπηπξφζζεηα ζε ηειεγξάθεκα ηνπ Κσλζηαληίλνπ πξνο ηνλ Βεληδέιν, ζρεηηθά κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο επίζθεςήο ηνπ ζην Παξίζη, αλαθέξεη ηε δπζαξέζθεηά ηνπ γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηνπ 

ζπκπεξηθέξζεθαλ θαη δεηά απφ ηνλ Βεληδέιν λα παξέκβεη θαη ν Eydoux γηα ην δάλεην, βι. ΔΛΗΑ, θάθ. 6, 

ππνθάθ. 19: Κσλζηαληίλνο πξνο Βεληδέιν, ηειεγξάθεκα, Παξίζη, 1913.  
259

 Ζ έληαζε απηή κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη σο κηθξνγξαθία ηεο έληαζεο θαη ηνπ αληαγσληζκνχ ζηηο ζρέζεηο ησλ 

δχν Μεγάισλ Γπλάκεσλ, Γεξκαλίαο θαη Γαιιίαο. Υαξαθηεξηζηηθά ν επξσπατθφο Σχπνο κεηέθξαδε ζπρλά ηα 

απνηειέζκαηα ησλ Βαιθαληθψλ Πνιέκσλ σο «απνπαίδη» κηαο απφ ηηο δχν. ηελ Σζερία έγξαθαλ φηη πξφθεηηαη 

γηα κηα αδηακθηζβήηεηε λίθε ηεο γαιιηθήο ζηξαηησηηθήο απνζηνιήο: «ηα Βαιθάληα πνιεκνχλ Γαιιία ελαληίνλ 

Γεξκαλίαο θαη ε επηηπρία ησλ Διιήλσλ είλαη κηα λίθε ησλ γαιιηθψλ κεζφδσλ εθπαίδεπζεο επί ησλ γεξκαληθψλ 

θαη αληίζηνηρα ησλ γαιιηθψλ ππξνβφισλ επί ησλ γεξκαληθψλ», βι. Γνξδαλάο-Καινγξεάο, ό.π., ζ. 151. 
260

 ΔΛΗΑ, Αξρείν Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, θάθ. 5, ππνθάθ. 17: Ησάλλεο Μεηαμάο πξνο Βεληδέιν, επηζηνιή, 

Αζήλα, 9 επηεκβξίνπ 1913. 
261

 ην ίδην θαη ΔΛΗΑ, Αξρείν Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, θάθ. 5, ππνθάθ. 17/1: ρέδην απάληεζεο ηνπ Η. Μεηαμά ζε 

αλαθνξά ηνπ ζηξαηεγνχ Eydoux ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ηεο γαιιηθήο απνζηνιήο, επηέκβξηνο 1913. 
262

 ΤΓΗΑ, Αξρείν Κεληξηθήο Τπεξεζίαο, 1913, θάθ. 35, ππνθάθ. 9: Διιεληθή πξεζβεία ζηε Γαιιία πξνο 

ππνπξγφ Δμσηεξηθψλ Γ. Πάλαλ, Αξηζ. 3152, Παξίζη, 12/25 επηεκβξίνπ 1913. 
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ηα ζηξαηεχκαηα ηα νπνία δηνίθεζε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα θηιηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ 

πεπνίζεζε ηνπ ηδίνπ λα ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηνπ απφζηνιν ηνπ θηιειιεληζκνχ, ζπλέβαιαλ ζηελ 

επηηπρία ηνπ έξγνπ ηεο απνζηνιήο.
263

 

Παξά ηα αξλεηηθά κελχκαηα πνπ ν Κσλζηαληίλνο θξφληηζε λα εθπέκπεη αλαθνξηθά κε 

ηελ παξνπζία θαη ηελ πξνζθνξά ησλ Γάιισλ ζηξαηησηηθψλ, απηνί δελ παξέθιηλαλ επ’ νπδελί 

απφ ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Σα ζπκπεξάζκαηα απφ ηηο κεγάιεο αζθήζεηο ηνπ 

Μαΐνπ 1912, αιιά θπξίσο ν πξψηνο ζεηηθφο απνινγηζκφο απφ ηνλ Α΄ Βαιθαληθφ Πφιεκν θαη 

ε απμαλφκελε έληαζε κε ηε Βνπιγαξία, ππνρξέσζαλ ηελ θπβέξλεζε λα αηηεζεί ζηα ηέιε 

Ηνπλίνπ 1913 ηε ζπκπιήξσζε ηεο γαιιηθήο ζηξαηησηηθήο απνζηνιήο, κε δχν ζηειέρε ησλ 

θξίζηκσλ εηδηθνηήησλ ηνπ πγεηνλνκηθνχ θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ.
264

 Ζ αίηεζε απηή ηεο 

θπβέξλεζεο ήξζε σο απνηέιεζκα ππνκλήκαηνο ηνπ Eydoux, ν νπνίνο ελφςεη ηεο αλαλέσζεο 

ηνπ ζπκβνιαίνπ έθαλε λέεο εηζεγήζεηο.
265

 Ζ γαιιηθή θπβέξλεζε απάληεζε ζεηηθά ζην αίηεκα 

κεηά ηελ παξέιεπζε ηεζζάξσλ κελψλ. Ο νξηζκφο δε ησλ πξνζψπσλ ζα πινπνηνχηαλ ην 2ν 

δεθαπελζήκεξν ηνπ Ννεκβξίνπ.
266

 

ηα ηέιε Ηνπιίνπ ηνπ 1913, απνλεκήζεθε ζηνλ Eydoux απφ ηε γαιιηθή θπβέξλεζε, ν 

βαζκφο ηνπ Γηνηθεηνχ ηνπ ψκαηνο ηξαηηάο.
267

 Σν Παξίζη αλαγλψξηδε ην πνιχηηκν έξγν 

πνπ είρε πξνζθέξεη ε γαιιηθή απνζηνιή ππφ ηελ αξρεγία ηνπ θαη ηηκνχζε ηνλ ίδην, θαζψο 

ράξε ζηελ ζπλεηζθνξά ηνπ απμαλφηαλ ην γαιιηθφ ζηξαηησηηθφ θαη δηπισκαηηθφ θχξνο ζηελ 

πεξηνρή. Ζ ζπλέρηζε ηεο δξάζεο κηαο γαιιηθήο ζηξαηησηηθήο απνζηνιήο ππφ ηελ εγεζία ελφο 

απφ ηνπο επίιεθηνπο ηνπ ζηξαηεχκαηφο ηεο, απνηεινχζε έλαλ ηζρπξφ ππιψλα επηξξνήο, ν 

νπνίνο δξνχζε κε άκεζν ή έκκεζν ηξφπν.
268
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 ΤΓΗΑ, Αξρείν Κεληξηθήο Τπεξεζίαο, 1913, θάθ. 35, ππνθάθ. 9: Διιεληθή πξεζβεία ζηε Γαιιία πξνο 

ππνπξγφ Δμσηεξηθψλ Γ. Πάλαλ, Αξηζ. 3339, Παξίζη, 15/28 επηεκβξίνπ 1913. 
264

 ΤΓΗΑ, Αξρείν Κεληξηθήο Τπεξεζίαο, 1913, θάθ. 41, ππνθάθ. 1: Τπνπξγείν ηξαηησηηθψλ πξνο ππνπξγείν 

Δμσηεξηθψλ, Αξηζ. 77257, Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 1913.
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 Μνπζείν Μπελάθε, Αξρείν Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, θάθ. 80, ππνθάθ. 41: Τπφκλεκα ηνπ ζηξαηεγνχ Eydoux, 

Αζήλα, 3 Μαΐνπ 1913. ε απηφ ην έγγξαθν γίλεηαη ιφγνο γηα έλαλ Γάιιν ππαμησκαηηθφ (ινρία), νλφκαηη 

Saumur, ν νπνίνο παξείρε ππεξεζίεο θξνληίδαο ησλ αιφγσλ ηεο γαιιηθήο απνζηνιήο (αξρηπεηαισηήο), γηα 

ππαμησκαηηθφ ππεχζπλν γηα ηε γπκλαζηηθή ηνπ ζηξαηεχκαηνο θαη κλεκνλεχεηαη πξφηαζε ηνπ De Tournarde γηα 

ηελ ηνπνζέηεζε έκπεηξνπ αμησκαηηθνχ ζπλδέζκνπ ζηνλ βαζκφ ηνπ ηαγκαηάξρε γηα ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ 

ππνπξγείνπ ηξαηησηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ, κε ζηφρν ηελ νξγάλσζε ηεο επηζηξάηεπζεο κε φζν ην δπλαηφλ 

νηθνλνκηθφηεξν θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν.  
266

 ΤΓΗΑ, Αξρείν Κεληξηθήο Τπεξεζίαο, 1913, θάθ. 41, ππνθάθ. 1: Διιεληθή πξεζβεία ζηε Γαιιία πξνο 

ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ, Αξηζ. 3502, Παξίζη, 4/17 Οθησβξίνπ 1913.  
267

 ΔΓΤ, Αξηζ. 99396, «Πεξί δηνξηζκνχ Αληηζηξαηήγνπ Eydoux δηνηθεηνχ ψκαηνο ηξαηηάο», 17 Απγνχζηνπ 

1913. 
268

 Ο Eydoux είρε πξσηνζηαηήζεη ην 1912 ζηελ δεκηνπξγία ηνπ Ligue-Franco Hellenique, κηα πξσηνβνπιία γηα 

ηελ ζχζθημε ησλ δηκεξψλ ζρέζεσλ θαη ηελ αχμεζε ηεο γαιιηθήο πνιηηηζηηθήο επηξξνήο ζηελ Διιάδα, βι. 

https://www.athens24.gr/news/news/panorama/news_detail.html?id=79527 [εκεξνκελία πξφζβαζεο 10/6/2020] 

θαη https://peoplepill.com/people/joseph-paul-eydoux [εκεξνκελία πξφζβαζεο 2/1/2021]. 
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Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1913, έλα κήλα πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο δεχηεξεο ζχκβαζεο 

ζηξαηησηηθήο ζπλεξγαζίαο Γαιιίαο-Διιάδαο, ην ππνπξγείν ηξαηησηηθψλ αλέζεζε 

πξνζσξηλά λέα θαζήθνληα ζηα κέιε ηεο απνζηνιήο.
269

  ε απηά πεξηιακβάλνληαλ θαη ηα λέα 

κέιε,
270

 ηα νπνία ζα έξρνληαλ λα ζπκπιεξψζνπλ ηε απνζηνιή, θαζψο θαη νη επηπιένλ 

αμησκαηηθνί ηνπ πγεηνλνκηθνχ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ. Ήδε, κε πξνζσπηθή επηζηνιή ν 

Γηνηθεηήο ηεο ρνιήο Δπειπίδσλ ζπληαγκαηάξρεο Genin, είρε ελεκεξψζεη ηνλ πξσζππνπξγφ 

γηα ηα λέα πξφζσπα πνπ ζα ζπκπεξηιακβαλφηαλ ζε απηή.
271

 Σα λέα κέιε πνπ πιαηζίσζαλ ηε 

γαιιηθή απνζηνιή έθζαζαλ ζηελ Διιάδα ζηηο 21 Οθησβξίνπ 1913.
272

 

ηα ηέιε Ννεκβξίνπ 1913 κε βαζηιηθφ δηάηαγκα ζπγθξνηήζεθε ζηελ Αζήλα έλα πξφηππν 

ζψκαηνο ζηξαηνχ ην νπνίν «πιελ ηεο θαλνληθήο απηνχ ιεηηνπξγίαο σο ζηξαηεγηθήο κνλάδνο, 

απνηειεί δη’ φινλ ην ζηξάηεπκα, θέληξνλ εθπαηδεχζεσο».
273

 Σν ζπγθεθξηκέλν ζψκα ζηξαηνχ 

απνηεινχηαλ απφ δχν ή ηξεηο κεξαξρίεο εθ ησλ νπνίσλ ε κία είρε έδξα ζηελ Αζήλα, έλα ή 

δχν ζπληάγκαηα πεδηλνχ ππξνβνιηθνχ, έλα ζχληαγκα ηππηθνχ, έλα ζχληαγκα κεραληθνχ κε ην 

ζρνιείν κεραληθνχ, επηκειεηεία θαη πγεηνλνκηθή ππεξεζία. Πεξηιάκβαλε δε φια ηα 

απαξαίηεηα ζρνιεία
274

 γηα ηελ επίηεπμε ηεο απνζηνιήο σο «θέληξνλ εθπαίδεπζεο», κε 

απεπζείαο εμάξηεζε ζηνλ αξρεγφ ηεο απνζηνιήο. Δπηπξφζζεηα, νη δηνηθεηέο ησλ ζσκάησλ 

θαη ππεξεζηψλ ηεο κεξαξρίαο, πνπ έδξεπε ζηελ Αζήλα, ήηαλ Γάιινη, ππνβνεζνχκελνη απφ 

δχν Έιιελεο αμησκαηηθνχο, έλαλ σο ππνδηνηθεηή ηεο κνλάδαο θαη έλαλ σο ππαζπηζηή. Ζ 
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 Σα λέα θαζήθνληα έρνπλ φπσο παξαθάησ: ν αληηζπληαγκαηάξρεο πεδηθνχ Grardel αλέιαβε ηε δηνίθεζε ηνπ 

1νπ Έκπεδνπ Πεδηθνχ θαη ν ηαγκαηάξρεο πεδηθνχ Romieu ηνπ 7νπ Έκπεδνπ Πεδηθνχ κε ακθφηεξε ηελ αλψηεξε 

δηνίθεζε ησλ εκπέδσλ απφ ηνλ ζπληαγκαηάξρε Bordeaux. Ο αληηζπληαγκαηάξρεο ππξνβνιηθνχ Holtzapfel 

αλέιαβε ηε δηνίθεζε ησλ Δκπέδσλ Πεδηλνχ, Οξεηβαηηθνχ θαη βαξέσο Ππξνβνιηθνχ θαη ν ηαγκαηάξρεο 

Μεραληθνχ Thabard ηε δηνίθεζε ηνπ Έκπεδνπ Μεραληθνχ. Ο ζπληαγκαηάξρεο Ηππηθνχ De Tournadre ηε 

δηεχζπλζε ηεο Γηεπζχλζεο Ηππηθνχ ζην ππνπξγείν ηξαηησηηθψλ, ηε δηνίθεζε ηνπ 2νπ Δκπέδνπ Ηππηθνχ θαη ηνπ 

ρνιείνπ Ηππεπηηθήο. ηελ πνιχπιεπξε δηνίθεζε ν ζπληαγκαηάξρεο είρε βνεζφ ηνλ αληηζπληαγκαηάξρε 

Herbillon. Ο γεληθφο επηκειεηήο Bonnier είρε ηε δηεχζπλζε ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ζην 

ππνπξγείν ηξαηησηηθψλ κε βνεζφ ην λεναθηρζέληα επηκειεηή Cazeres θαη ν γεληθφο αξρίαηξνο Arnaud ηε 

δηεχζπλζε ηεο Γηεχζπλζεο Τγεηνλνκηθνχ ηνπ ππνπξγείνπ κε βνεζφ ηνλ αξρίαηξν Cousergues, βι. ΔΓΤ, Αξηζ. 

137956, «Πεξί αλαιήςεσο ππεξεζίαο ππφ ησλ κειψλ ηεο γαιιηθήο ηξαηησηηθήο Απνζηνιήο», 17 Οθησβξίνπ 

1913. 
270

 χκθσλα κε ηελ εγθχθιην δηαηαγή ηνπ ππνπξγείνπ ηξαηησηηθψλ ΔΓΤ Αξηζ. 139842 24 Οθησβξίνπ 1913 

«Πεξί αθίμεσο αμησκαηηθψλ κειψλ ηεο γαιιηθήο απνζηνιήο θαη αλαιήςεσο παξ’ απηψλ ππεξεζίαο» 

γλσζηνπνηήζεθε ε άθημε θαη ε αλάιεςε ππεξεζίαο απφ ηνπο: ζπληαγκαηάξρε Μεραληθνχ Filloneau, Grardel, 

Thabard, αληηζπληαγκαηάξρε ππξνβνιηθνχ Bonifacy θαη Cazeres. ην θχιιν ηεο Δκπξόο 23 Οθησβξίνπ 1913 

ζεκεηψλεηαη φηη ν Grardel αληηθαζηζηνχζε ζηα θαζήθνληα ηνλ αλαθιεζέληα Savary, ν Filloneau ηνλ Crosson 

Duplessis θαη ν Thabard ηνλ Pilla. 
271

 Απηνί είλαη κε ηνπο γαιιηθνχο βαζκνχο νη αληηζπληαγκαηάξρεο ππξνβνιηθνχ Rougier, αληηζπληαγκαηάξρεο 

κεραληθνχ Filloneau, ηαγκαηάξρεο πεδηθνχ Grardel, ίιαξρνο Louville, ινραγφο κεραληθνχ Thabard, ππνινραγφο 

επηκειεηείαο Cazeres, ππίαηξνο Cousergues, Μνπζείν Μπελάθε, Αξρείν Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, θάθ. 365, 

ππνθάθ. 72: Δπηζηνιή ηνπ Genin πξνο ηνλ Βεληδέιν, Αζήλα, 1 Οθησβξίνπ 1913. 
272

 Δκπξόο, 23 Οθησβξίνπ 1913: «Σα λέα κέιε ηεο γαιιηθ. απνζηνιήο». 
273

 ΦΔΚ 241 Α΄/1913, Β.Γ. «Πεξί ζπζηάζεσο ελ Αζήλαηο ζψκαηνο ζηξαηνχ ππφ ηελ δηνίθεζηλ ηνπ ζηξαηεγνχ 

Αξρεγνχ ηεο γαιιηθήο Απνζηνιήο θιπ.», 28 Ννεκβξίνπ 1913. 
274

 Πξνπαξαζθεπαζηηθφ ζρνιείν αλσηέξσλ ζηξαηησηηθψλ ζπνπδψλ, ζρνιείν ηππεπηηθήο, ζρνιεία εθαξκνγήο 

δηαθφξσλ φπισλ θαη ππεξεζηψλ, ρνιή Δπειπίδσλ θαη Τπαμησκαηηθψλ, ζην ίδην. 
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ζπγθξφηεζε δε ηνπ επηηειείνπ ηνπ ζψκαηνο ζηξαηνχ πεξηειάκβαλε πέληε Έιιελεο 

αμησκαηηθνχο.
275

 

Ζ εκπεηξία ησλ δχν εηψλ ζπλεξγαζίαο νδήγεζε ζην λέν απηφ εγρείξεκα κε πξσηεξγάηε 

θαη δηνηθεηή ηνλ ίδην ηνλ Eydoux.
276

 Σα ππφινηπα κέιε ηεο γαιιηθήο απνζηνιήο 

ηνπνζεηήζεθαλ εθ λένπ ζε ζέζεηο δηεπζπληηθέο θαη δηνίθεζεο. Ο Bousquier αλέιαβε 

επηηειάξρεο ηνπ ζψκαηνο ζηξαηνχ Αζελψλ θαη ν αληηζπληαγκαηάξρεο ππξνβνιηθνχ 

Bonifacy ππαζπηζηήο ηνπ Eydoux, αληηθαζηζηψληαο ζην ξφιν απηφ ηνλ νκνηφβαζκφ ηνπ 

Charpy. Σε δηνίθεζε ηεο κεξαξρίαο ηνπ ζψκαηνο, κε έδξα ζηελ Αζήλα, αλέιαβε ν Bordeaux 

θαη ν αληηζπληαγκαηάξρεο Grardel ηε δηνίθεζε ηνπ 1νπ ζπληάγκαηνο πεδηθνχ, κε βνεζφ ζηελ 

απνζηνιή ηνπ, ηνλ Romieu. Ο Holtzapfel αλέιαβε δηνηθεηήο ηνπ ζπληάγκαηνο πεδηλνχ 

ππξνβνιηθνχ ζηελ Αζήλα θαη δηεπζπληήο ησλ δηαθφξσλ ζρνιείσλ εθαξκνγήο ηνπ φπινπ. Ο 

De Tournadre παξέκεηλε ζηε δηεχζπλζε ηππηθνχ ηνπ ππνπξγείνπ ηξαηησηηθψλ, δηαηήξεζε ηα 

θαζήθνληα ηνπ επηζεσξεηή ηνπ φπινπ θαη αλέιαβε ηε δηνίθεζε ηνπ ζπληάγκαηνο ηππηθνχ 

ζηελ Αζήλα, κε ηε ζπλδξνκή ηνπ ηαγκαηάξρε ηππηθνχ Louville. Ο Herbillon νξίζηεθε 

ππνδηνηθεηήο ηνπ ζρνιείνπ ηππεπηηθήο. Γηα ην φπιν ηνπ κεραληθνχ, ε δηνίθεζε ηεο ζρνιήο 

κεραληθνχ, θαζψο θαη ηνπ ζρνιείνπ εθαξκνγήο αλαηέζεθαλ ζηνλ Thabard. Ζ δηεχζπλζε ηεο 

επηκειεηείαο ηνπ Α΄ ψκαηνο ηξαηνχ ζηελ Αζήλα θαη ην ζρνιείν εθαξκνγήο ηεο ππεξεζίαο, 

αλαηέζεθαλ ζηνλ επηκειεηή Cazeres θαη ηέινο ε δηεχζπλζε ηεο πγεηνλνκηθήο ππεξεζίαο ηνπ 

Α΄ ψκαηνο ηξαηνχ, ηνπ ζρνιείνπ εθαξκνγήο ηεο ππεξεζίαο, αιιά θαη ε δηνίθεζε ηνπ 2νπ 

ηξαηησηηθνχ Ννζνθνκείνπ, ζηνλ αξρίαηξν Couserques.
277

 

Αξγφηεξα δηνξίδνληαη ζηα θαζήθνληα ησλ κνλίκσλ επηζεσξεηψλ ππξνβνιηθνχ θαη 

κεραληθνχ νη ζπληαγκαηάξρεο Rougier θαη Filloneau αληίζηνηρα.
278

 Πιένλ νη επηζεσξεηέο δελ 

εκπιέθνληαλ θαζφινπ κε ηε δηνίθεζε θαη ηα νηθνλνκηθά θαη αζρνινχληαλ απνθιεηζηηθά κε 

ηελ εθπαίδεπζε, ηελ νρχξσζε θαη ηνλ ζηξαησληζκφ. Καζήθνλ ησλ επηζεσξεηψλ ήηαλ λα 

αλαθέξνπλ ηα πνξίζκαηα θαη ηηο δηαπηζηψζεηο απφ ηηο επηζεσξήζεηο, λα ππνβάιινπλ ηπρφλ 

πξνηάζεηο ζηνλ αξρεγφ ηεο απνζηνιήο, ν νπνίνο ήηαλ έηζη ελήκεξνο επί φισλ ησλ ζεκάησλ, 

εμέθεξε γλψκε γη’ απηά θαη ήηαλ απηφο πνπ ζπλνκηινχζε κε ην ππνπξγείν ηξαηησηηθψλ.  
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 Οη πξψηνη Έιιελεο αμησκαηηθνί πνπ ππεξέηεζαλ ζην πξφηππν ψκα ηξαηνχ Αζελψλ κλεκνλεχνληαη ζηελ 

εγθχθιην δηαηαγή ηνπ ππνπξγείνπ ηξαηησηηθψλ ΔΓΤ, Αξηζ. 161731, «Πεξί ηνπνζεηήζεσο αμησκαηηθψλ», 30 

Ννεκβξίνπ 1912. 
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 ΔΓΤ, Αξηζ. 163801, «Πεξί ηνπνζεηήζεσο αμησκαηηθψλ γαιιηθήο Απνζηνιήο», 30 Ννεκβξίνπ 1913. 
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 ην ίδην. 
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 ΦΔΚ 266 Α΄/1913, Β.Γ. «Πεξί δηνξηζκνχ κνλίκσλ επηζεσξεηψλ ηνπ ππξνβνιηθνχ θαη ηνπ κεραληθνχ, πεξί 

ησλ θαζεθφλησλ απηψλ. θιπ», 23 Γεθεκβξίνπ 1913. 



58 

ην έξγν ηεο γαιιηθήο απνζηνιήο ζπλέδξακε θαη βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ, γηα ην νπνίν 

φκσο δελ θαηέζηε δπλαηή κηα ζπγθεληξσηηθή θαηαγξαθή γηα ηελ αθξηβή άθημή ηνπο ζηελ 

Διιάδα, ηε δχλακε θαη ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ.  Έλαο εμ απηψλ ήηαλ ν αλζππαζπηζηήο Vander 

Bergh,
279

 ν νπνίνο ήξζε γηα ηε δηδαζθαιία ηεο γπκλαζηηθήο ζην αληίζηνηρν ρνιείν 

Γπκλαζηηθήο, ην νπνίν εθπαίδεπε ηνπο αμησκαηηθνχο θαη ππαμησκαηηθνχο ηνπ ζηξαηνχ μεξάο 

θαη ηνπ λαπηηθνχ, ψζηε λα γίλνπλ ηθαλνί πξνγπκλαζηέο ηεο αηνκηθήο εθπαίδεπζεο ησλ 

αλδξψλ.
280

 ην ηππηθφ πξφζθεξε ηηο ππεξεζίεο ηνπ ν ινρίαο Saumur, ν νπνίνο ήηαλ 

ππεχζπλνο γηα ηε θξνληίδα ησλ αιφγσλ ηεο απνζηνιήο.
281

 Αληίζηνηρα, φηαλ ε Γηνίθεζε ηεο 

Σαμηαξρίαο Ηππηθνχ αλαηέζεθε ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν ζηνλ ζπληαγκαηάξρε ηππηθνχ 

Descoins,
282

 κεηαθιήζεθε σο κέινο ηεο γαιιηθήο απνζηνιήο θαη έλαο αλζππαζπηζηήο ηππηθνχ 

σο βνεζφο ζην έξγν ηνπ.
283

 

Οη ζρέζεηο ηνπ Βεληδέινπ κε ηνλ Eydoux κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ αξθεηά εγθάξδηεο. 

Ο ζηξαηεγφο θξφληηδε λα ελεκεξψλεη ηνλ πξσζππνπξγφ κε πξνζσπηθέο ηνπ αλαθνξέο γηα 

φια ηα κείδνλα θαη κε ζέκαηα, αιιά θαη ν Βεληδέινο δεηνχζε θαηά θαηξνχο ηελ άπνςε ηνπ 

ζηξαηεγνχ ζε ζέκαηα πνπ ππεξέβαηλαλ ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ.
284

 Γελ ήηαλ δε ιίγεο νη θνξέο 

πνπ παξεπξίζθνληαλ απφ θνηλνχ ζε επίζεκεο εθδειψζεηο, είηε γεπκάηηζαλ νη δχν ηνπο.
285

 

Ζ ηαχηηζε ηνπ Eydoux κε ην έξγν ηνπ θαη ε πξνζήισζή ηνπ ζηελ απνζηνιή ηνπ ήηαλ 

απφιπηε. Χο γλήζηνο ζηξαηηψηεο ππεξέβαιε εαπηφλ γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο πνπ 

ηνπ αλαηέζεθε. Οη πεξηγξαθέο θαη νη θξίζεηο πνπ ηνλ ζπλφδεπαλ επηβεβαηψζεθαλ ζην 

έπαθξν. Άιισζηε ν ίδηνο, ζε επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ Έιιελα πξσζππνπξγφ Διεπζέξην 

Βεληδέιν, εθθξάδεη ηελ ακέξηζηε αθνζίσζε ζην πξφζσπφ ηνπ θαη ηελ πιήξε ηαχηηζε κε ηνλ 

ειιεληθφ ζηξαηφ πνπ ηνπ είραλ εκπηζηεπζεί.
286

 Σν έξγν ηεο γαιιηθήο ζηξαηησηηθήο 

απνζηνιήο, ππφ ηελ αξρεγία ηνπ Eydoux, ζπλερίζηεθε κέρξη ηνλ Απξίιην ηνπ 1914. ηα 
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 ΤΓΗΑ, Αξρείν Κεληξηθήο Τπεξεζίαο, 1914: Τπνπξγείν ηξαηησηηθψλ πξνο ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ, Αξηζ. 

7805, Αζήλα, 15 Ηαλνπαξίνπ 1914. 
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 ΓΔ/ΓΗ (2005), ό.π., ζ. 260. 
281

 Μνπζείν Μπελάθε, Αξρείν Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, θάθ. 80, ππνθάθ. 41: Τπφκλεκα ηνπ ζηξαηεγνχ Eydoux, 

Αζήλα, 3 Μαΐνπ 1913. 
282

 Ζ αλαθνξά ησλ νλνκάησλ θαη ζέζεσλ ζηακαηά ζην ηέινο ηνπ 1913 κε εμαίξεζε ηνλ αξρεγφ ηεο γαιιηθήο 

απνζηνιήο πνπ αιιάδεη κέζα ζην επφκελν έηνο.  
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 ΤΓΗΑ, Αξρείν Κεληξηθήο Τπεξεζίαο, 1914: Τπνπξγείν ηξαηησηηθψλ πξνο ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ, Αξηζ. 

7805, Αζήλα, 15 Ηαλνπαξίνπ 1914. 
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 Μνπζείν Μπελάθε, Αξρείν Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, θάθ. 79, ππνθάθ. 27: Δπηζηνιή ηνπ Eydoux πξνο ηνλ Δι. 

Βεληδέιν ζρεηηθά κε ηελ ελδερφκελε απφβαζε ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ ζηα Γαξδαλέιηα, Αζήλα, 20 Οθησβξίνπ 

1912. 
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 ΔΛΗΑ, Αξρείν Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, θάθ. 4, ππνθάθ. 21: Δπηζηνιή ηνπ Halgonet πξνο ηνλ Δι. Βεληδέιν, 19 

Απγνχζηνπ 1913, θαη θάθ. 5, ππνθάθ. 23; Δπηζηνιή ηνπ J. Bousquier πξνο ηνλ Δι. Βεληδέιν, Αζήλα. 
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 Μνπζείν Μπελάθε, Αξρείν Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, θάθ. 351, ππνθάθ. 48: ηξαηεγφο Eydoux πξνο Βεληδέιν, 

“Chateau de Gourdon”, επηζηνιή ζηελ νπνία ν ζηξαηεγφο εθθξάδεη ηελ αθνζίσζε θαη ην ζεβαζκφ ηνπ ζην 

πξφζσπν ηνπ Βεληδέινπ θαη παξάιιεια ην γεγνλφο φηη ζπλδέζεθε ζε κεγάιν βαζκφ κε ηνλ ειιεληθφ ζηξαηφ. 



59 

πξφζπξα ηεο έλαξμεο ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, αλεθιήζε απφ ηε γαιιηθή θπβέξλεζε, 

γηα λα αλαιάβεη ηε δηνίθεζε ηνπ 11νπ ζψκαηνο ζηξαηνχ ζηελ πφιε Ναλη θαη αληηθαηαζηάηεο 

απηνχ ζηελ αξρεγία ηεο απνζηνιήο ζηελ Διιάδα θαη ηε δηνίθεζε ηνπ Α΄ ψκαηνο ηξαηνχ 

αλέιαβε ν ππνζηξάηεγνο De Villaret.
287

 Με βάζε φζα ζεκείσλε ν πξέζβεο ζην Παξίζη Άζσο 

Ρσκάλνο ζηνλ ηφηε ππνπξγφ Δμσηεξηθψλ Γεψξγην ηξέηη επξφθεηην: 

«[...] σο επηβεβαηνχζηλ αη παληαρφζελ δνζείζαη κνη πεξί απηνχ, πιεξνθνξίαη, 

είλαη εθ ησλ κάιινλ εππαηδεχησλ θαη δηαθεθξηκέλσλ αλψηεξσλ αμησκαηηθψλ 

ηνπ γαιιηθνχ ζηξαηνχ. Αλήθεη εηο αξραίαλ αξηζηνθξαηηθή νηθνγέλεηαλ, [...] 

έρεη θήκελ απζηεξνχ θαη αθάκπηνπ αμησκαηηθνχ, θαηεξρφκελνο δε εηο Διιάδα 

κε ηελ επηζπκίαλ φπσο εξγαζζεί πξνο φθεινο ηνπ εκεηέξνπ ζηξαηεχκαηνο, 

παξέρεη πάληα ηα ερέγγπα επηηπρίαο εηο ην έξγνλ, εηο ν θαιείηαη».
288

 

2.5. Οη κεγάιεο ζηξαηησηηθέο αζθήζεηο ηνπ Μαΐνπ 1912 

ηε ζεηεία ηεο γαιιηθήο απνζηνιήο ζηελ Διιάδα, έλα απφ ηα βαξπζήκαληα γεγνλφηα 

απνηέιεζαλ νη κεγάιεο θιίκαθαο αζθήζεηο, πνπ δηεμήρζεζαλ ηελ άλνημε ηνπ 1912, ππφ ηε 

δηεχζπλζε θαη ζπληνληζκφ ηνπ Eydoux.
289

 Ζ εθηέιεζε ησλ αζθήζεσλ άθεζε δηθνξνχκελεο 

εληππψζεηο θαη θαηαγξάθεθε ηζηνξηθά ζηα απνκλεκνλεχκαηα αξθεηψλ απφ ηνπο 

παξεπξηζθφκελνπο, αλάινγα κε ηηο πξνζσπηθέο θξίζεηο θαη ελίνηε ηηο πνιηηηθέο ηνπνζεηήζεηο 

ηνπο.
290

 Σν ζίγνπξν είλαη, φηη γηα πξψηε θνξά ζηα ειιεληθά δεδνκέλα, αζθήζεθε επί ηνπ 

πεδίνπ κία ηφζν κεγάιε δχλακε ζηξαηεχκαηνο,
291

 πξνέθπςαλ πνιιά θαη πνηθίια νθέιε γηα ην 

ζηξάηεπκα θαη ηε ρψξα γεληθφηεξα
292

 θαη νδήγεζε ζηελ ηηκεηηθή βξάβεπζε
293

 ησλ κειψλ ηεο 
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 Ζ ειιελνβνπιγαξηθή ζπλζήθε ζπκκαρίαο ππνγξάθεθε ζηηο 29 Μαΐνπ 1912 ιίγεο κφλν εκέξεο κεηά ηε ιήμε 
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 Ο Eydoux παξαζεκνθνξήζεθε κε ηνλ ηαπξφ ησλ Αλσηέξσλ Σαμηαξρψλ ηνπ Ζκεηέξνπ Σάγκαηνο ηνπ 

σηήξνο, νη Lepidi, de Tournade, Crosson-Duplessis, Genin, Charpy, Bousquier, Bordeaux, Savary, Arnaud, 

Bonnier θαη Holtzapfel κε ηνλ Υξπζφλ ηαπξφλ ησλ Ηππνηψλ ηνπ απηνχ Σάγκαηνο, νη Romieu, Pilla, Herbillon 
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γαιιηθήο απνζηνιήο ζε αλαγλψξηζε ηνπ έξγνπ ηεο.
294

 Σν εθδνζέλ ζελάξην θαη πξφγξακκα 

ησλ αζθήζεσλ απφ ηνλ Eydoux ήζειε ηελ εκπινθή δχν κεξαξρηψλ πεδηθνχ ζε πνιεκηθή 

ζχλζεζε, ηελ Ηε, κε έδξα ηε Λάξηζα θαη επηθεθαιήο ηνλ ζπληαγκαηάξρε Δκκαλνπήι 

Μαλνπζνγηαλλάθε θαη ηε ΗΗε, κε έδξα ηελ Αζήλα θαη επηθεθαιήο ηνλ ππνζηξάηεγν 

Παλαγηψηε Γαγθιή θαη έιαβε ρψξα ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Αηηηθνβνησηίαο.
295

 

Δλψ κε βάζε ην πξφγξακκα, νη κεγάιεο αζθήζεηο κεηαμχ ησλ αληίπαισλ κεξαξρηψλ ήηαλ 

πξνγξακκαηηζκέλεο γηα ην δηάζηεκα 13 θαη 20 Μαΐνπ, ζηηο 10 Μαΐνπ μεθίλεζαλ πξφδξνκεο 

ελέξγεηεο. Δίραλ νινθιεξσζεί νη πξψηεο κεηαθηλήζεηο ηκεκάησλ πνπ ζα ζπκκεηείραλ ζηηο 

αζθήζεηο, θαη αλακέλνληαλ ε άθημε ζηελ πεξηνρή ηκεκάησλ πνπ ζα εθηεινχζαλ ηηο δηπιήο 

ελέξγεηαο αζθήζεηο. Πιεζίνλ ηνπ Μεληδίνπ είρε ζηξαηνπεδεχζεη ην ζχληαγκα ηνπ Ναππιίνπ, 

ελψ ηα 1ν θαη 7ν ζπληάγκαηα πεδηθνχ καδί κε ην πεδηλφ ππξνβνιηθφ ζηελ πεξηνρή ηνπ ρσξηνχ 

Καθνζάιεζη.
296

 Ζ Θήβα, πνπ βξέζεθε ην επίθεληξν ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ αζθήζεσλ, είρε 

«θαηαιεθζεί» απφ ηηο 8 Μαΐνπ απφ δπλάκεηο ηεο Ηεο κεξαξρίαο πεδηθνχ. Σελ πεξηνρή ηεο 

Υαιθίδνο ρξεζηκνπνηνχζαλ σο βάζε ην ζχληαγκα ηεο Υαιθίδαο θαη ηέζζεξηο ππξνβνιαξρίεο 

πνπ έδξεπαλ ζηε Θήβα. 

Ζ πξψηε «ςεπδνκάρε», φπσο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ Σχπν ηεο επνρήο, ζρεδηάζηεθε 

απφ ηνλ Eydoux θαη είρε σο ζέκα ηελ θαηάιεςε απφ ην ηππηθφ ηεο Ηεο κεξαξρίαο πεδηθνχ, 

πνπ είρε ήδε ζηελ «θαηνρή» ηεο ηε Θήβα, «ηαο δηεμφδνπο ηεο Σαλαγξατθήο εμ εο επέξρεηαη 

ερζξηθφλ απφζπαζκα εθ δηαθφξσλ φπισλ πξνειαχλνλ εθ Υαιθίδνο [...]».
297

 Σε δηνίθεζε ησλ 

ζηξαηεπκάησλ ηεο Θήβαο ηελ είρε ν De Tournadre. Ζ «ςεπδνκάρε» δηεμήρζε ζε δχν θάζεηο, 

φπνπ αξρηθά ην ηππηθφ ηεο Θήβαο θαηαζηξάθεθε απφ ηνλ ερζξφ, ζηελ αληεπίζεζε φκσο ησλ 

δπλάκεσλ (ηεο Θήβαο), ν ερζξφο απσζήζεθε θαη ζηξαηνπέδεπζε ζηνπο Αγίνπο Θενδψξνπο 

Θεβψλ. 

                                                                                                                                                   
θαη Lamarque κε ηνλ Αξγπξφλ ηαπξφ ησλ Ηππνηψλ ηνπ απηνχ Σάγκαηνο, βι. ΔΓΤ Αξηζ. 42753, «Πεξί 

παξαζεκνθνξίαο ησλ κειψλ ηεο ηξαη. γαιιηθήο Απνζηνιήο», 11 Ηνπλίνπ 1912 θαη ΤΑ, εκεξήζηα δηαηαγή 

3νπ πληάγκαηνο Ηππηθνχ ζηηο 15 Ηνπλίνπ 1912. 
294

 ηηο πξνεηνηκαζίεο πνπ έγηλαλ πξηλ ηελ εθηέιεζε ησλ κεγάισλ αζθήζεσλ, ζπλαληήζεθαλ νη ηδηνθηήηεο 

αθηνπιντθψλ εηαηξεηψλ κε επηηξνπή ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ, ππεχζπλεο γηα ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, νη νπνίνη 

ζπλεξγάζηεθαλ γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο κεηαθνξάο ησλ ζηξαηεπκάησλ κεηά ηε ιήμε ησλ αζθήζεσλ απφ ην ιηκάλη 

ηνπ Πεηξαηά ζε άιια ιηκάληα ζπγθέληξσζεο. Σν παξαπάλσ πινπνηήζεθε θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ κηθηψλ 

γπκλαζίσλ ζηξαηνχ θαη λαπηηθνχ θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν δνθηκάζηεθε επηηπρψο έλα κέξνο ηνπ κεραληζκνχ 

επηζηξάηεπζεο, Αζήλαη,1 Μαΐνπ 1912: «Αη αηκνπινηθαί εηαηξείαη θαη αη αζθήζεηο».  
295

 Αζήλαη, 27 Απξηιίνπ 1912: «Σν πξφγξακκα ησλ κεγάισλ αζθήζεσλ».  
296

 Αζήλαη θαη Δκπξόο 11 Μαΐνπ 1912.  
297

 Δκπξόο, 11 Μαΐνπ 1912: «Σα κεγάια ζηξαηησηηθά γπκλάζηα. Σν ζέκα θαη ε εθηέιεζηο». 
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Σελ επφκελε κέξα νη ξφινη αληηζηξάθεθαλ. Ζ δεχηεξε άζθεζε πξαγκαηνπνηήζεθε 

παξνπζία ηνπ δηαδφρνπ.
298

 Ζ Ηε κεξαξρία ζα θαηαιάκβαλε ηε Θήβα κε επηθεθαιήο ηνλ 

Μαλνπζνγηαλλάθε θαη ζα αληηκεηψπηδε έλα κεηθηφ απφζπαζκα απνηεινχκελν απφ ην 3ν 

ζχληαγκα πεδηθνχ, έλα ζχληαγκα ηππηθνχ θαη κηα κνίξα ππξνβνιηθνχ ησλ ηξηψλ 

ππξνβνιαξρηψλ. Γηνηθεηήο ηνπ κηθηνχ απνζπάζκαηνο είρε νξηζηεί ν ζπληαγκαηάξρεο 

ππξνβνιηθνχ Κσλζηαληίλνο Μνζρφπνπινο. Ο Eydoux κε ηνπο αμησκαηηθνχο ηνπ επηηειείνπ 

παξαηεξνχζε ηελ έθβαζε ηεο δεχηεξεο «ςεπδνκάρεο» απφ παξαηεξεηήξην ζην ιφθν ηνπ 

ζηξαηεγείνπ, ζηελ πεξηνρή Καλαβάξη. Αμηνζεκείσην ήηαλ θαη ην γεγνλφο φηη, ε Ηε κεξαξρία 

Λαξίζεο ζπκκεηείρε ζηηο αζθήζεηο κεηά απφ ζπλερφκελε πνξεία δψδεθα εκεξψλ. Ο δε 

δηάδνρνο, παξαθνινχζεζε ηελ άζθεζε θηλνχκελνο ζην πεδίν κε ην άινγφ ηνπ, ζπλνδεία ησλ 

ππαζπηζηψλ ηνπ. Μεηά ην πέξαο ηεο άζθεζεο αθνινχζεζε θξηηηθή απφ ηνλ Eydoux, 

παξνπζία ηνπ δηαδφρνπ, ζηνπο αμησκαηηθνχο ζπκκεηέρνληεο ζε απηή. Ζ άζθεζε ζε γεληθέο 

γξακκέο ήηαλ επηηπρεκέλε, ελψ ν Eydoux επηζήκαλε φηη: 

«Σν ηππηθφλ, νλ θαη’ εμνρήλ επηζεηηθφλ φπινλ, δένλ λα ελεξγεί κεηά ηφικεο 

θαη νξκήο, φηη παξά ηελ ηειεηνπνίεζηλ ηνπ νπιηζκνχ, εθ’ φζνλ ν ζηξαηηψηεο 

είλαη άλζξσπνο κε ςπρηθάο αηειείαο, πάληνηε ηνικεξψο δηνηθνχκελσλ ην 

ηππηθφλ ζα εχξε πεξηζηάζεηο λα δξάζε επί ηνπ πεδίνπ ηεο κάρεο. Γηα ην 

πεδηθφλ αλέθεξε φηη αλεπηχρζε θαιψο θαη ελ γέλεη νη ειηγκνί ηνπ ήζαλ 

επηηπρείο, παξαηεξήζαο κφλνλ φηη ην ππξ δένλ λα εθηειείηαη θαλνληθψηεξνλ 

θαη δηεπζχλεηαη επηκειέζηεξνλ ππφ ησλ εγεηφξσλ. Γηα ην ππξνβνιηθφλ 

παξεηήξεζελ φηη πξέπεη λα πξνθαιχπηεηαη πεξηζζφηεξνλ έλεθα ηνπ εδάθνπο 

εκψλ φπεξ είλε μεξφλ θαη επνκέλσο δηα ηνπ εγεηξφκελνπ θνληνξηνχ πξνδίδεηαη 

ε ζέζηο ησλ ππξνβνιαξρηψλ θαηά ηελ βνιήλ».
299

 

Σελ ίδηα κέξα έθηαζαλ ζην ρψξν ησλ αζθήζεσλ θαη ηα κέιε ηεο γαιιηθήο απνζηνιήο 

Lepidi θαη Crosson Duplessis, νη νπνίνη είραλ επηθνξηηζηεί κε ηα θαζήθνληα ηνπ δηαηηεηή ησλ 

αζθήζεσλ.
300

 Σελ επνκέλε, ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα, αθνινχζεζε αλάπαπζε γηα φια ηα 

ηκήκαηα.
301

 

                                                
298

 «Ο Γηάδνρνο έκεηλε θαηελζνπζηαζκέλνο απφ ηελ ξσκαληηθήλ δαζχζθηνλ πφιηλ θαη δελ παξέιεηςε λα 

εθθξάζεη ηνλ ελζνπζηαζκφλ ηνπ απφ ηελ πξφνδνλ θαη ηελ επεκεξίαλ ηεο πφιεσο ελ σο είπε εχξε δηάθνξνλ θαη 

σξαίαλ», Δκπξόο, 12 Μαΐνπ 1912. 
299

 Δκπξόο, 12 Μαΐνπ 1912: «Σα κεγάια γπκλάζηα ησλ Θεβψλ». 
300

 Οη δηαηηεηέο ησλ αζθήζεσλ νη παξά ηνπ Eydoux ήηαλ νη: Lepidi θαη Holtzapfel γηα ην ππξνβνιηθφ, De 

Tournadre θαη Herbillon γηα ην ηππηθφ, Genin (ζηελ Η Μεξαξρία) Bordeaux, Savary θαη Romieu (ζηελ ΗΗ 

Μεξαξρία) γηα ην πεδηθφ θαη Crosson Duplessis γηα ην κεραληθφ. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ αζθήζεσλ, 

ππνβνεζνχληαλ ζε απηή ηνπο ηελ απνζηνιή θαη απφ έκπεηξνπο Έιιελεο αμησκαηηθνχο, επηιεγκέλνπο απφ ηνλ 
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ηηο 13 Μαΐνπ έθζαζαλ ζην ρεκαηάξη νδηθψο ν Κσλζηαληίλνο θαη ν Βεληδέινο.
302

 Ζ 

εγεζία ηεο ρψξαο είρε έξζεη γηα λα δηαπηζηψζεη ηδίνηο φκκαζη ηελ πξφνδν ηνπ ζηξαηεχκαηνο, 

αιιά θαη ην απνηέιεζκα ηεο ζπκβνιήο ηεο γαιιηθήο απνζηνιήο ζηελ εθπαίδεπζε, νξγάλσζε 

θαη εμνπιηζκφ απηνχ. Σν ζέκα ηεο άζθεζεο εθείλε ηε κέξα, ην νπνίν θνηλνπνηήζεθε ζηα δχν 

«αληίπαια» ζηξαηφπεδα απφ ηνλ Eydoux, θαζφξηδε ηε «κάρε» κεηαμχ ησλ ρσξηψλ 

«ηαλάηαηο θαη Καθνζάιεζη» κε ζθνπφ ηελ «παξεκπφδηζηλ ηεο πξνειάζεσο ηεο ερζξηθήο 

Μεξαξρίαο Λαξίζεο ππφ ηεο Μεξαξρίαο Αζελψλ ακπλνκέλεο» θαη «ηελ θαηάιεςηλ ησλ 

δηφδσλ ησλ αγνπζψλ εηο Σαηφτνλ».
303

 Ο ηξαηεγφο κεηά ην πέξαο ηεο άζθεζεο ζηελ θξηηηθή 

πνπ επαθνινχζεζε παξνπζία ηνπ δηαδφρνπ Κσλζηαληίλνπ θαη ηνπ Βεληδέινπ, αθηέξσζε ιίγν 

ρξφλν γηα θάπνηεο κηθξέο, αιιά πνιχηηκεο γηα ηελ έθβαζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζπκβνπιέο. 

Αζρνιήζεθε κε ην ζπζζίηην ησλ ζηξαηησηψλ, ην νπνίν ζα έπξεπε νη επηθεθαιήο λα 

κεξηκλνχλ λα θαηαλαιψλεηαη ηελ πξνβιεπφκελε ψξα θαη δεζηφ, ιέγνληαο πσο νη αμησκαηηθνί 

έπξεπε λα θξνληίδνπλ ηφζν γηα ηελ άζθεζε, φζν θαη γηα ηε δηαηξνθή ησλ ζηξαηησηψλ. ε 

απηφ ην ζεκείν παξελέβε ν πξσζππνπξγφο, ν νπνίνο δηαθφπηνληαο ηνλ Eydoux, επηζήκαλε 

ζηνπο παξεπξηζθφκελνπο αμησκαηηθνχο φηη «φπσο θξνληίδνπλ δηά ηα θπζίγγηα ησλ αλδξψλ 

νχησ πξέπεη λα θξνληίδνπλ θαη δηά ην ζπζζηηηφλ ησλ, δηφηη ηνηνπηνηξφπσο ζα ππάξμε 

πεηζαξρία φηαλ θαη νη ζηξαηηψηαη κέλνπλ απφ φια επραξηζηεκέλνη».
304

 

Καηά ηα άιια ε θξηηηθή ηεο άζθεζεο ήηαλ ζεηηθή, θπξίσο γηα ηελ ελέξγεηα ηεο 

πξνέιαζεο ηεο Ηεο κεξαξρίαο ηνπ Μαλνπζνγηαλλάθε θαη ηεο επέιαζεο ηνπ ακπλφκελνπ 

ηππηθνπ ησλ πξνθπιαθψλ καρεο, ππφ ηνλ De Tournadre. Ζ αλάπηπμε δε ησλ ινηπψλ 

ακπλφκελσλ ηκεκάησλ θξίζεθε κε ηθαλνπνηεηηθή θαη ε εμέιημε ηεο κάρεο απέδεημε ηα 

ζθάικαηα. Μεηά ην πέξαο ηεο άζθεζεο θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο θξηηηθήο ε επηηηζέκελε Ηε 

κεξαξρία ζηξαηνπέδεπζε ζην ρεκαηάξη κε κέησπν ζηελ Πάξλεζα, ε δε ΗΗε κεξαξρία 

απνζχξζεθε ζην Καθνζάιεζη γηα ηελ άζθεζε ηεο επνκέλεο.
305

 ηηο 13 Μαΐνπ  αθίρζεθαλ θαη 

νη ζηξαηησηηθνί αθφινπζνη ηεο Ηζπαλίαο, Ρνπκαλίαο θαη εξβίαο απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, 

                                                                                                                                                   
ίδην ηνλ Eydoux. Αζήλαη, 27 Απξηιίνπ 1912: «Σν πξφγξακκα ησλ κεγάισλ αζθήζεσλ», 7 Μαΐνπ 1912: 

«Σηξαηηωηηθά». Δκπξόο, 12 Μαΐνπ 1912: «Σα κεγάια γπκλάζηα ησλ Θεβψλ». 
301

 Αζήλαη, 12 Μαΐνπ 1912: «Σα ζηξαηησηηθά γπκλάζηα». 
302

 Αζήλαη, 14 Μαΐνπ 1912: «Ζ ρζεζηλή ςεπδνκάρε». 
303

 Δκπξόο, 14 Μαΐνπ 1912: «Ζ ρζεζηλή ςεπδνκάρε». 
304

 ην ίδην. 
305

 ην ίδην. 
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νη νπνίνη καδί κε ηνπο ππφινηπνπο ζηξαηησηηθνχο αθφινπζνπο ησλ μέλσλ θξαηψλ ζηελ 

Αζήλα,
306

 ζα κεηέβαηλαλ ζην πεδίν ησλ αζθήζεσλ γηα ηελ παξαθνινχζεζή ηνπο.
307

 

Σε Γεπηέξα 14 Μαΐνπ ζπλερίζηεθε ην ζελάξην πνπ ήζειε ηελ Ηε κεξαξρία επηηηζέκελε 

γηα ηελ θαηάιεςε ηεο Αηηηθήο θαη ηε ΗΗε κεξαξρία λα ακχλεηαη γηα λα ηελ απνηξέςεη θαη λα 

ηελ εθδηψμεη. Ζ άκπλα δηεμάγνληαλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ρσξηνχ ηαληάηεο.
308

 «Ζ κεηαμχ 

ρεκαηαξίνπ θαη Καθνζάιεζη πεδηάο ζπληαξάζζεηαη απφ ηα ππξά ππξνβνιηθνχ».
309

 ια ηα 

καρφκελα ηκήκαηα πεδηθνχ, ηππηθνχ θαη ππξνβνιηθνχ ελεξγνχλ ζην πεδίν θάησ απφ έλα 

γεληθφ ζελάξην ην νπνίν θαινχληαλ λα θέξνπλ ζε πέξαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηαγέο ησλ δχν 

κεξάξρσλ θαη ησλ εθάζηνηε επηθεθαιήο. Ο Γάιινο ζηξαηεγφο είρε ην γεληθφ ζρεδηαζκφ θαη 

ηελ επίβιεςε ησλ αζθήζεσλ. Σηο είρε νξγαλψζεη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα αζθεζεί ε 

πιεηνςεθία ησλ δπλάκεσλ ζε φζν ην δπλαηφλ πην ξεαιηζηηθέο ζπλζήθεο. Σε ζπγθεθξηκέλε 

εκέξα ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλε πηήζε ηνπ ζηξαηησηηθνχ αεξνπιάλνπ γηα απνζηνιή 

αλαγλψξηζεο, γεγνλφο ην νπνίν δελ θαηέζηε δπλαηφ, ιφγσ ηερληθνχ πξνβιήκαηνο. Ο Eydoux 

επηζπκνχζε λα ζρεκαηίζεη αζθαιή άπνςε γηα ην έξγν ηεο απνζηνιήο ηνπ, κεηά ηελ 

παξέιεπζε ελφο πεξίπνπ έηνπο, ψζηε λα ζπλερίζεη απηφ κέρξη ην πέξαο πην κεζνδηθά θαη 

ζηνρεπκέλα. 

ηελ κεηέπεηηα θξηηηθή ηεο άζθεζεο εθείλεο ηεο εκέξαο, πνπ δηεμήρζε πάιη ελψπηνλ ηνπ 

δηαδφρνπ θαη ηνπ πξσζππνπξγνχ ζηνλ «πχξγν ησλ ηαληαηψλ», ν Eydoux επέκεηλε ζηελ 

αλάπηπμε ησλ ηκεκάησλ ησλ επηηηζέκελσλ, αιιά θαη ησλ ακπλφκελσλ θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο 

κάρεο, ε νπνία δελ ήηαλ ε ελδεηθλπφκελε, κε απνηέιεζκα λα απνηεινχλ εχθνιν ζηφρν γηα 

ηνλ εθάζηνηε ερζξφ θαη γηα αθφκε κία θνξά αλαθέξζεθε ζηελ κε επαξθή θάιπςε - 

απφθξπςε ηνπ ππξνβνιηθνχ. Σέινο, έδσζε έκθαζε ζηελ χπαξμε ζπλδέζκσλ κεηαμχ ησλ 

καρφκελσλ ηκεκάησλ θαη ζηε ζεκαζία ηεο άςνγεο ζπλελλφεζεο θαη ζπλεξγαζίαο ησλ 

φπισλ, θάηη πνπ απνπζίαδε κέρξη ηφηε ζηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ησλ αζθήζεσλ. Έθιεηζε δε ηελ 

θξηηηθή ηνπ εθθξάδνληαο «ηελ επραξίζηεζηλ ηνπ θαη ηελ απφιπηνλ απηνχ πεπνίζεζηλ εθ ησλ 

εληππψζεσλ, ηαο νπνίαο ίζρελ εθ ησλ κέρξη ηνχδε αζθήζεσλ, φηη ηάρηζηα ν Διιεληθφο 

                                                
306

 «Σν ππνπξγείνλ ησλ ηξαηησηηθψλ πξνζεθάιεζε πάληαο ηνπο ζηξαηησηηθνχο αθνινχζνπο ησλ εληαχζα 

πξεζβεηψλ φπσο παξαθνινπζήζνπλ ηαο κεγάιαο ζηξαηησηηθάο αζθήζεηο», Αζήλαη, 28 Απξηιίνπ 1912: 

«ηξαηησηηθά». 
307

 Αζήλαη θαη Δκπξόο, 14 Μαΐνπ 1912: «Ζ ρζεζηλή ςεπδνκάρε». 
308

 Δκπξόο, 15 Μαΐνπ 1912: «Σα κεγάια ζηξαηησηηθά γπκλάζηα». 
309

 ην ίδην. 
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ζηξαηφο ζα ειίζζεηαη θαη ζα ελεξγή επί ηνπ πεδίνπ ηεο κάρεο σο αξκφδεη εηο έκπεηξνλ 

ζηξάηεπκα».
310

 

Ζ άζθεζε ζπλερίζηεθε ηελ επφκελε κέξα πεξηιακβάλνληαο θαη άιιεο κνξθέο ηνπ 

ηαθηηθνχ αγψλα. Σα ιάζε φκσο ησλ ηκεκάησλ παξέκελαλ ίδηα, κε απνηέιεζκα ν Eydoux λα 

ζπζηήζεη ζηνπο κεξάξρνπο «φπσο κεηά ηελ άζθεζηλ θαινχλ ηνπο αμησκαηηθνχο θαη 

εηζέξρσληαη εηο ηαο ιεπηνκέξεηαο ίλα κε επαλαιακβάλσληαη ηα ζθάικαηα εηο ηελ λέαλ 

άζθεζηλ».
311

 ηηο 16 Μαΐνπ ε επηηηζέκελε Ηε κεξαξρία Λαξίζεο, εληζρπφκελε κε λέεο 

δπλάκεηο, ζα θηλνχηαλ πξνο Καθνζάιεζη, γηα λα ζπλαληήζεη ηνλ ππνρσξνχληα «ερζξφ». 

Δθείλε ηε κέξα φκσο, ηα βιέκκαηα φισλ ησλ παξεπξηζθνκέλσλ ζην πεδίν ησλ αζθήζεσλ 

ζπγθέληξσζε ε πηήζε ηνπ ζηξαηησηηθνχ αεξνπιάλνπ, ην νπνίν κε θπβεξλήηε ηνλ ππνινραγφ 

Γεκήηξην Κακπέξν απνγεηψζεθε απφ ηα εδάθε ηεο ΗΗεο κεξαξρίαο, αλαγλψξηζε επηηπρψο ηηο 

ζέζεηο ηνπ «ερζξνχ» θαη επέζηξεςε λα ελεκεξψζεη ηνλ Γαγθιή.
312

 Γηα αθφκε κηα θνξά ν 

Eydoux ζηελ θξηηηθή αλαθέξζεθε ζηελ απνπζία ζπλδέζκσλ κεηαμχ πεδηθνχ θαη 

ππξνβνιηθνχ, φξηζε ζηελ ζπλέρεηα ηνλ Lepidi γηα λα θάλεη επηζεκάλζεηο αλαθνξηθά κε ην 

ππξνβνιηθφ θαη ζπλέζηεζε φπσο «ν θαηαπιηζκφο ησλ αλδξψλ γίλε ελ πιήξεη ηάμεη δηφηη 

αχξηνλ ζα επηζθεθζνχλ απηφλ άπαληεο νη ζηξαηησηηθνί αθφινπζνη».
313

 Ζ Ηε κεξαξρία 

Λαξίζεο ζηξαηνπέδεπζε ζην ρσξηφ Καθνζάιεζη θαη ε ΗΗε κεξαξρία Αζελψλ ζην 

Καπαλδξίηη.
314

 ηηο 17 Μαΐνπ αθνινχζεζε αλάπαπζε ησλ ηκεκάησλ, γηα λα αλαθηήζνπλ 

δπλάκεηο.
315

 

Σελ επνκέλε ην ζελάξην ηεο άζθεζεο μεθηλνχζε κε ηελ παξαδνρή πσο ε ΗΗε κεξαξρία 

Αζελψλ είρε απνβηβαζζεί ζηνλ Χξσπφ θαη ζηνλ Μαξαζψλα θαη πιεξνθνξήζεθε φηη ερζξηθέο 

δπλάκεηο «βαδίδνπζη θαηά ησλ Αζελψλ δηα Σαηνΐνπ θαη θαηαιακβάλνπζη ηελ Μαιαθάζαλ». 

ηελ πεξηνρή ηνπ Καπαλδξηηίνπ φπνπ βξηζθφηαλ αλέκελε εληζρχζεηο γηα λα απνηξέςεη ηνλ 

ερζξφ.
316

 ηηο 19 Μαΐνπ νη ξφινη αληηζηξάθεθαλ. Ζ Ηε κεξαξρία Λαξίζεο πξνπνξεχζεθε 
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 ην ίδην. 
311

 Δκπξόο, 16 Μαΐνπ 1912: «Σα κεγάια ζηξαηησηηθά γπκλάζηα». 
312

 Αζήλαη θαη Δκπξόο 17 Μαΐνπ 1912. Πηήζεηο θαη ζπκκεηνρή ζηα ζηξαηησηηθά γπκλάζηα πξαγκαηνπνίεζε 

επίζεο ζηηο 18, 19 θαη 20 Μαΐνπ 1912, βι. Αζήλαη 19, 20 Μαΐνπ 1912 θαη Δκπξόο 21 Μαΐνπ 1912.  
313

 Δκπξόο, 17 Μαΐνπ 1912: «Ζ ρζεζηλή εκέξα ησλ γπκλαζίσλ». 
314

 ην θχιιν ηεο εθεκεξίδαο Δκπξόο ζηηο 18 Μαΐνπ 1912 γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ ππέξβαζε ηνπ 

πξνυπνινγηζζέληνο θφζηνπο ησλ αζθήζεσλ, πνπ νθείιεηαη ζηηο απνδεκηψζεηο πνπ ζα έπξεπε λα θαηαβάιεη ην 

θξάηνο γηα ηηο δεκηέο πνπ πξνμέλεζαλ ηα ζηξαηεχκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αζθήζεσλ, θπξίσο ζηηο 

θαιιηέξγεηεο. Παξαζέηεη δε θαη ηελ πξφηαζε ηνπ επηηειάξρε ηεο γαιιηθήο απνζηνιήο Bousquier, ν νπνίνο είρε 

εηζεγεζεί ηα γπκλάζηα λα δηεμαρζνχλ ηνλ επηέκβξην θαη λα πεξηνξηζηνχλ ζηελ πεξηνρή κεηαμχ ηνπ παιαηνχ 

ζηξαηνπέδνπ ησλ Θεβψλ θαη Σαλάγξαο, φπνπ ζχκθσλα κε ηνλ ίδην «ππάξρνπζηλ άθζνλα χδαηα, αθαιιηέξγεηαη 

εζληθαί εθηάζεηο θαη πνηθίινλ έδαθνο θαηάιιεινλ δη’ αζθήζεηο φισλ ησλ φπισλ». 
315

 Αζήλαη, 18 Μαΐνπ 1912: «Σα κεγάια γπκλάζηα». 
316

 Αζήλαη, 19 Μαΐνπ 1912: «Ζ ρζεζηλή άζθεζηο». 
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ζηελ πεξηνρή Μπνγηάηη, φπνπ ην ζέκα ηεο άζθεζεο ήζειε ηε ΗΗε κεξαξρία Αζελψλ λα 

επηηίζεηαη θαηά ησλ δπλάκεσλ ηνπ Μαλνπζνγηαλλάθε, ν νπνίνο είρε απηή ηε θνξά δηαηαρζεί 

λα πξνζηαηεχζεη ηελ πφιε ησλ Αζελψλ.
317

 

ηηο 20 Μαΐνπ ήηαλ ηππηθά ε εκεξνκελία ιήμεο ησλ κεγάισλ ζηξαηησηηθψλ αζθήζεσλ. 

Σν ζελάξην ηεο άζθεζεο παξφκνην κε ηεο πξνεγνχκελεο. Ζ Ηε κεξαξρία Λαξίζεο πνπ 

ζηξαηνπέδεπε ζην Κεθαιάξη ππεξαζπηδφηαλ ηελ Αζήλα απφ ηελ επηζεηηθή ελέξγεηα ηεο ΗΗεο 

κεξαξρίαο πνπ ζα μεθηλνχζε απφ ην Μπνγηάηη. Πιήζνο θφζκνπ καδί κε ηελ πνιηηηθή, 

ζηξαηησηηθή εγεζία θαη ηνπο μέλνπο ζηξαηησηηθνχο αθνινχζνπο είραλ ζπγθεληξσζεί γηα λα 

παξαθνινπζήζνπλ ηα ζηξαηησηηθά γπκλάζηα, αιιά θπξίσο ηελ κεγαινπξεπή παξέιαζε πνπ 

αθνινχζεζε.
318

 Μεηά ην πέξαο ηεο άζθεζεο, ηα ζηξαηεχκαηα ζπγθεληξψζεθαλ ζε παξάηαμε 

θαη επηζεσξήζεθαλ απφ ηνλ Κσλζηαληίλν. χκθσλα κε ηελ εθεκεξίδα Δκπξόο «ηα 

ζηξαηεχκαηα ζπκπνζνχκελα εηο 22 ρηιηάδαο πεξίπνπ άλδξαο αλαζπληαρζέληα δηά ηελ ππφ ηνπ 

Αληηβαζηιέσο επηζεψξεζηλ, ιαβφληα ηελ δηάηαμηλ εηο δηπιάο θάιαγγαο πληάγκαηνο θαη’ 

έθηαζηλ 5 ρηιηνκέηξσλ».
319

 

Σεο επηζεψξεζεο αθνινχζεζε κεγαιεηψδεο παξέιαζε φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

δπλάκεσλ, ηεο νπνίαο ην γεληθφ πξφζηαγκα είρε ν Eydoux. Σν πέξαο ηεο παξέιαζεο βξήθε 

ηνλ Κσλζηαληίλν λα ζπγραίξεη ζεξκά ηνλ Eydoux, απνλέκνληάο ηνπ ην παξάζεκν ηνπ 

«Αλψηεξνπ Σαμηάξρνπ ηνπ Σάγκαηνο ηνπ σηήξνο».
320

 Σελ ηθαλνπνίεζε ηνπ Κσλζηαληίλνπ 

απφ ηα ζηξαηησηηθά γπκλάζηα ακθηζβεηεί ε εθεκεξίδα Αζήλαη ηεο ίδηαο εκέξαο ε νπνία ελψ 

αλαθέξεηαη θαη ε ίδηα ζηελ παξαζεκνθφξεζε ηνπ ηξαηεγνχ θαη ζηε ζεξκή ρεηξαςία κε ηνλ 

δηάδνρν, ζεκείσλε φηη ν Κσλζηαληίλνο κηιψληαο ζε ζηελφ  θχθιν αλψηεξσλ αμησκαηηθψλ 

«[...] δελ απέθξπςε ηελ ιχπελ ηνπ, φηη θαηά ηελ ηξηεηίαλ, θαζ’ ελ επξίζθεην καθξάλ ηνπ 

ζηξαηνχ, νπδεκία επηηεχρζε πξφνδνο».
321

 

Μεηά ηε ιήμε ησλ αζθήζεσλ ηνπ ζηξαηνχ, ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλα κηθηά γπκλάζηα ηεο 

Ηεο κεξαξρίαο θαη ηνπ ζηφινπ. πγθεθξηκέλα, ε κεξαξρία Λαξίζεο ζα επηβηβάδνηαλ ζηνλ 

Πεηξαηά ζε κεηαγσγηθά πινία θαη ζα κεηαθεξφηαλ ζηνλ Βφιν, πξνζηαηεπφκελε απφ ελέξγεηεο 

ερζξηθψλ πινίσλ απφ ηνλ ζηφιν. Οη αζθήζεηο απηέο πξνγξακκαηίζηεθαλ χζηεξα απφ 
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 Αζήλαη, 20 Μαΐνπ 1912: «Ζ ρζεζηλή κάρε». 
318

 «πλαγεξκφο. Δίλε ν ραξαθηεξηζκφο ηνπ θαηλνκέλνπ ην νπνίν παξνπζίαζελ ε ρζεζηλή εκέξα εηο ηελ πφιηλ», 

Δκπξόο, 21 Μαΐνπ 1912, «Ζ ηειεπηαία εκέξα ησλ γπκλαζίσλ». 
319

 ην ίδην.  
320

 ην ίδην. 
321

 πγθεθξηκέλα ε εθεκεξίδα Αζήλαη έξρεηαη λα αληηθξνχζεη ηα γξαθφκελα ζηελ Δζηίαλ, φηη ν δηάδνρνο 

εμέθξαζε «ηελ ραξάλ απηνχ δηφηη παξεηήξεζε θαηά ηελ εθηέιεζηλ ησλ αζθήζεσλ ηνχησλ ζεκαληηθάο πξνφδνπο 

εηο ην ζηξάηεπκα», Αζήλαη, 21 Μαΐνπ 1912.  
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ζπλελλφεζε ησλ δχν ππνπξγείσλ, ηξαηησηηθψλ θαη Ναπηηθψλ. Οη επηθεθαιήο ησλ μέλσλ 

απνζηνιψλ Eydoux θαη λαχαξρνο Tufnell ηεο αγγιηθήο απνζηνιήο ηνπ λαπηηθνχ ζα 

παξαθνινπζνχζαλ ηα κηθηά γπκλάζηα επηβηβαδφκελνη ζην νπιηηαγσγφλ «θαθηεξία».
322

 

Ζ επηζηξνθή ησλ ζηξαηεπκάησλ ζηηο έδξεο ηνπο νινθιεξψζεθε ζηηο 24 Μαΐνπ κε ηελ 

επηζηξνθή θαη ησλ ηκεκάησλ ηεο Ηεο κεξαξρίαο Λαξίζεο. Οη κνλάδεο ηεο κεξαξρίαο 

επέζηξεςαλ είηε ζηδεξνδξνκηθψο, είηε απφ ηε ζάιαζζα κε πινία ηνπ λαπηηθνχ. Κάπνηεο απφ 

απηέο πνπ επηβηβάζηεθαλ ζε πινία, ζπκκεηείραλ ζηα κηθηά γπκλάζηα κε ην ζηφιν. πσο 

ζεκείσλε ε εθεκεξίδα Αζήλαη, ζην θχιιν ηεο 25 Μαΐνπ 1912, ν Eydoux ελεκέξσζε ην 

ππνπξγείν ηξαηησηηθψλ κε ην εμήο ηειεγξάθεκα: 

«Δπηά αηκφπινηα έθζαζαλ θάιιηζηα. Ζ απνβίβαζηο εγέλεην άλεπ δπζρεξεηψλ, 

ελ κεγίζηεη ηάμεη. Οη ζπξκνί ηνπ ζηδεξνδξφκνπ, νη κεηαθέξνληεο ηα ζψκαηα 

ηνπ πεδηθνχ εηο Λάξηζαλ θαη Σξίθαια, αλερψξεζαλ σο πξνεβιήθζε. Ζ 

επηηπρία ηνπ ζπλφινπ ιίαλ ηθαλνπνηεηηθή. Ο ζηφινο ζπλέδξακε ηαο 

επηρεηξήζεηο, σο άξηζηα».
323

 

ηνλ Σχπν ηεο επνρήο ήηαλ αδχλαην λα κελ ζρνιηαζηεί ε έθβαζε ησλ ζηξαηησηηθψλ 

γπκλαζίσλ. χκθσλα κε ηνλ Γεκήηξην Καιαπνζάθε ζην άξζξν «Σν εθ ησλ γπκλαζίσλ 

αιεζέο ζπκπέξαζκα»,
324

 αθνχ έθξηλε ζεηηθφ θαη νπζηαζηηθφ ην έξγν ηεο γαιιηθήο απνζηνιήο 

θαη ζεσξνχζε πσο πιένλ ε ρψξα είρε (ή αλ φρη ιίαλ ζπληφκσο) ηθαλφ ζηξαηφ, έθιεηλε κε ην 

εμήο εχζηνρν ηξφπν:  

«Μεηαμχ δε ησλ πνιηηηθψλ ηεο ηειεπηαίαο δεθανθηαεηίαο νίηηλεο σκίιεζαλ 

ηνζνχηνλ πεξί πνιέκνπ, επηβάινληεο δηά ηεο αδξαλείαο ηελ εηξήλελ, ν θ. 

Βεληδέινο, νκηιψλ αδηαιείπησο πεξί ηεο εηξήλεο, θαίλεηαη φηη παξαζθεπάδεη 

ηελ Διιάδα πξάγκαηη δηά ηνλ πφιεκν».  

Απφ ηελ άιιε, ν δηεπζπληήο θαη ηδηνθηήηεο ηεο εθεκεξίδαο Αζήλαη, Γεψξγηνο Πσπ, 

έθαλε έλα πελζήκεξν αθηέξσκα ζηνλ ζηξαηφ κε ηίηιν «Ο ζηξαηφο καο. Ο απνινγηζκφο κηαο 

Γηεηίαο. Σν έξγνλ ηεο γαιιηθήο απνζηνιήο. Αμησκαηηθνί, ηξαηηψηαη, Οξγάλσζηο».
325

 ε 

απηή ηελ εθηελή αλαθνξά, παξέζεηε ηηο απφςεηο «εθιεθηνχ ζπλνκηιεηή», πνπ απφ ην χθνο 

ηνπ άξζξνπ θαηλφηαλ πσο θαη ν ίδηνο αζπαδφηαλ. Αξρηθά εμπκλνχζε ηελ πνηφηεηα ηνπ 

                                                
322

 Δκπξόο, 15 Μαΐνπ 1912: «πλδπαζκφο γπκλαζίσλ ηξαηνχ θαη ηφινπ». Δπηπιένλ ε «θαθηεξία» 

ραξαθηεξίδεηαη σο ζαιακεγφο. 
323

 Αζήλαη, 25 Μαΐνπ 1912: «Ο ζηξαηεγφο Δληνχ θαη ε απνβίβαζηο». 
324

 Δκπξόο, 24 Μαΐνπ 1912. 
325

 Αζήλαη, 13-17 Ηνπλίνπ 1912. 
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Έιιελα ζηξαηηψηε, ν νπνίνο απέδεημε ηελ αληνρή ηνπ ζηελ θαηαπφλεζε, ηελ ππαθνή ηνπ θαη 

ηνλ «ιηηνδίαηην»
326

 ηξφπν δηαβίσζήο ηνπ ζηα πξφζθαηα γπκλάζηα. πλέρηδε κε ηελ αλαθνξά 

ζην ζεζκφ ησλ ππαμησκαηηθψλ, πνπ ζηνλ ειιεληθφ ζηξαηφ κέρξη πξφηηλνο ήηαλ 

παξεμεγεκέλνο θαη παξακειεκέλνο, κε δηαζέηνληαο ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ.
327

 Καηφπηλ 

αλαθεξφηαλ ζηελ πνηφηεηα ησλ αμησκαηηθψλ. «[...] ε αμία ησλ αμησκαηηθψλ δελ ζπκβαδίδεη 

κεηά ηνπ αξηζκνχ ησλ γαινλίσλ ή κάιινλ ησλ αζηέξσλ. Ζ Διιάο έρεη ιακπξνχο θαηψηεξνπο 

αμησκαηηθνχο, αιιά δελ ζα ηνικήζσκελ λα είπσκελ ην απηφ θαη δηά ηνπο αλσηέξνπο 

αμησκαηηθνχο».
328

 Οη λένη αμησκαηηθνί ήηαλ εθπαηδεπκέλνη θαη είραλ γεξέο βάζεηο γηα λα 

ζηεξηρζεί ην κειινληηθφ ζηξάηεπκα. κσο νη αλψηεξνη ιφγσ αδξάλεηαο, απνρήο απφ ηελ 

πξάμε, ηεο γλψζεο ησλ λέσλ εμνπιηζκψλ θαη ηνπ ηξφπνπ δξάζεο ησλ εηέξσλ φπισλ, δελ 

θαζίζηαλην ηθαλνί λα δηνηθήζνπλ κνλάδεο αλάινγεο ηνπ βαζκνχ ηνπο. ην θχιιν ηεο 

επφκελεο εκέξαο παξνπζίαδε ηελ πξφηαζε ηεο γαιιηθήο απνζηνιήο γηα ηηο πξναγσγέο ησλ 

αμησκαηηθψλ, ε νπνία ζα έδηλε ιχζε ζην ρξφλην πξναλαθεξζέλ δπζεπίιπην πξφβιεκα.
329

 Ζ 

ιχζε ζχκθσλα κε απηνχο ήηαλ ζηελ «θαη’ εθινγήλ» πξναγσγή πνπ ζα έζεηε ηνπο 

αμησκαηηθνχο ζε κία ζπλερή αμηνιφγεζε γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ηθαλφηεξσλ.  

Ηδηαίηεξε κλεία έγηλε θαη ζηνλ ξφιν ηεο επηκειεηείαο.
330

 Μέρξη ηφηε ζηξαηησηηθή θαη 

πνιηηηθή εγεζία δελ είραλ θαηαλνήζεη ηε ζεκαζία ησλ βνεζεηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ 

απφδνζε ησλ καρφκελσλ ζηε πξψηε γξακκή ηκεκάησλ.
331

 Σν έξγν ηνπ επηκειεηή Bonnier 

απνδείρηεθε θαηαιπηηθφ, κε ηελ άκεζε θαη ελεξγή επέκβαζή ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα, θαη φρη 

κφλν, ησλ ζηξαηησηηθψλ γπκλαζίσλ.
332

 Σέινο αλαθέξζεθε ζην φπιν ηνπ ηππηθνχ θαη ην πιηθφ 

ηνπ ζηξαηνχ ζε φπια θαη εθφδηα, απφ ηελ άθημε ηεο γαιιηθήο απνζηνιήο.
333

 χκθσλα κε ηνλ 

«εθιεθηφ» ζπλνκηιεηή ν ειιεληθφο ζηξαηφο έπξεπε λα ππνινγίδεηαη ζνβαξά απφ βαιθάληνπο 

ερζξνχο θαη θίινπο. 
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 Πνιιέο ήηαλ νη κέξεο ησλ αζθήζεσλ ζηηο νπνίεο ν Έιιελαο ζηξαηηψηεο ζηηίδνληαλ αλεπαξθψο. «[...] δελ 

ειάκβαλνλ εηκή άπαμ ηεο εκέξαο ζεξκφλ γεχκα, ηελ ινηπήλ εκέξαλ άξηνο, ειαίαη, ηπξφο ηνηο ήξθνπλ. Οιίγνη 

ζηξαηηψηαη ζα εδχλαλην λα ππνζηψζη ηνηνχηνπο θακάηνπο, ηξεθφκελνη ηφζνλ ιηηψο», βι. Αζήλαη, 13 Ηνπλίνπ 

1912. 
327

 Αζήλαη, 14 Ηνπλίνπ 1912. 
328

 ην ίδην. 
329

 Αζήλαη, 15 Ηνπλίνπ 1912. 
330

 Ο επηθεθαιήο ηεο επηκειεηείαο Bonnier ζηηο 6 Μαΐνπ 1912 πξνέβε ζε ιεπηνκεξή ελεκέξσζε ζηνπο 

επηθεθαιήο ησλ αζθνχκελσλ ηκεκάησλ γηα ηνλ ηξφπν κε ην νπνίν ζα αλαπηχζζνληαλ ε επηκειεηεία ζηηο 

αζθήζεηο, βι. Αζήλαη, 7 Μαΐνπ 1912: «ηξαηησηηθά». 
331

 Αζήλαη, 16 Ηνπλίνπ 1912. 
332

 Δκπξόο, 13 Ματνπ 1912 θαη Αζήλαη, 16 Ηνπλίνπ 1912. 
333

 Ζ εθεκεξίδα θάλεη αλαθνξά ζηνλ ηχπν ησλ ίππσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ν Διιεληθφο ζηξαηφο, ζην είδνο ηεο 

εθπαίδεπζήο ηνπο, αιιά θαη ζηελ θξνληίδα ηνπο. Παξάιιεια κλεκνλεχεηαη ν ξφινο ηνπ αξρηπεηαισηή «ηνπ 

ειζφληνο εθ ηεο ρνιήο ηνπ σκφξ», αιιά θαη ηνπ Γάιινπ θηεληάηξνπ Lamarque, ν νπνίνο ζπλέβαιε κε ην 

εθπαηδεπηηθφ ηνπ έξγν ζηελ θξνληίδα ησλ ίππσλ απφ ηνπο ρεηξηζηέο ηνπο.  
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«Βιέπεηε φηη πνιιά εγέλνλην εηο φινπο ηνπο θιάδνπο αιιά δελ ζπλεηειέζζε 

αθφκε ην παλ, ππνιείπνληαη αθφκα αξθεηά. Αιιά δηθαηνχκεζα λα 

πξνζδνθψκελ άξηζηα απνηειέζκαηα, εάλ αθεζή ειεπζέξα λα εξγαζζή ε 

γαιιηθή απνζηνιή, ήηηο θηλείηαη απφ ηελ δσεξνηέξαλ επηζπκίαλ λα αζθαιίζε 

εηο ηελ ρψξαλ ζηξαηφλ πεηζαξρηθφλ, γελλαίνλ, θαιψο σπιηζκέλνλ θαη 

εθνδηαζκέλνλ, ηθαλφλ λα πξνζθέξε ελ θαηξψ πνιέκσ ηαο ππεξεζίαο, αο 

δηθαηνχηαη ηηο λα αλακέλε εμ απηνχ».
334

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
334

 Αζήλαη, 17 Ηνπλίνπ 1912. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ 

Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΝΑΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΟΤ ΝΑΤΑΡΥΟΤ TUFNELL
335

 

3.1. Αξρηθέο ελέξγεηεο 

 

Δμεηάδνληαο θαλείο ηελ πξνζπάζεηα ηεο ρψξαο λα εληζρχζεη ην αμηφκαρν ηνπ πνιεκηθνχ 

λαπηηθνχ, θαηαιήγεη εμαξρήο ζην ζπκπέξαζκα φηη ε αλαδηνξγάλσζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ αλαηέζεθε πάιη ζε κία απφ ηηο δπηηθέο δπλάκεηο. Ζ λαπηηθή απνζηνιή ηειηθά 

επηιέρζεθε λα πξνέξρεηαη απφ ηελ Αγγιία. Ζ Αγγιία θπξηαξρνχζε ζηηο ζάιαζζεο εθείλε ηελ 

πεξίνδν, νπφηε ν πξσζππνπξγφο Βεληδέινο ζε ζπλέρεηα ηνπ έξγνπ ηνπ ηξαηησηηθνχ 

πλδέζκνπ, επέιεμε κεηά απφ δηπισκαηηθέο θηλήζεηο λα εκπηζηεπζεί ηε Βξεηαλία. Έλαο 

επηπξφζζεηνο ιφγνο πνπ νδήγεζε ζε απηφ ήηαλ θαη ε ζηαδηαθή απνδπλάκσζε ηεο βξεηαληθήο 

κεζνγεηαθήο ζέζεο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο Μεγάιεο Γπλάκεηο κεηά ην 1908.
336

 Δλψ ζην 

παξειζφλ είρε αξλεζεί νπνηαδήπνηε ζηξαηησηηθή ζπλδξνκή,
337

 θάησ απφ ηηο ππάξρνπζεο 

γεσπνιηηηθέο ζπλζήθεο θαη ζρέζεηο ηζρχνο κεηαμχ ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ, απνδέρζεθε 

ηειηθά ην ειιεληθφ αίηεκα θαη ηε λαπηηθή ζπλεξγαζία καδί ηεο.  

Ζ Αγγιία είρε ήδε απνζηείιεη ζηξαηησηηθή απνζηνιή γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ λαπηηθνχ 

ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο.
338

 Απηφ ήηαλ θάηη πνπ αμηνπνίεζε ν Βεληδέινο ην 1910 γηα 

λα παξαθάκςεη ηελ πξφηεξε αξλεηηθή ζηάζε ηεο Αγγιίαο. Μία Μεγάιε Γχλακε ε νπνία 

επηζπκνχζε ηε δηαηήξεζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ζηελ πεξηνρή δελ ζα κπνξνχζε λα 

παξέρεη ηηο λαπηηθέο ηηο γλψζεηο κνλνκεξψο. Ζ ειιεληθή θπβέξλεζε ζηήξημε ζε απηφ ηηο 

θηλήζεηο ηεο (ζε δηπισκαηηθφ επίπεδν), έηζη ψζηε λα επηηχρεη ηελ απνζηνιή αμησκαηηθψλ θαη 

ππαμησκαηηθψλ ηνπ βξεηαληθνχ λαπηηθνχ γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε ηνπ ζηφινπ ηεο. ηε 

Μεγάιε Βξεηαλία, ην ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ θαη ην λαπαξρείν ήξζαλ ζε ξήμε πξνο ην ζέκα 

ηεο απνζηνιήο. Σν ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ πίζηεπε πσο ζα έπξεπε λα ζπκβάιεη, θαζψο έλα 

                                                
335

 Ο Lionel Grant Tufnell (27 Οθησβξίνπ 1857-11 Απγνχζηνπ 1930) εηζήρζε ζηε δχλακε ηνπ βξεηαληθνχ 

λαπηηθνχ ζηηο 15 Ηνπιίνπ 1870 θαη πξνήρζε ζην βαζκφ ηνπ ζεκαηνθφξνπ ζηηο 10 Απγ 1881. Πξηλ έξζεη ζηελ 

Διιάδα έιαβε φινπο ηνπο πξνβιεπφκελνπο βαζκνχο ζηελ ηεξαξρία κέρξη θαη απηφ ηνπ ππνλαπάξρνπ (3 

Ηαλνπαξίνπ 1911). ηηο 19 Απξηιίνπ 1911 εληάρζεθε ζηελ ιίζηα ησλ απνζηξάησλ ηνπ βξεηαληθνχ λαπηηθνχ 

θαηφπηλ δηθνχ ηνπ αηηήκαηνο, βι. ηζηνζειίδεο 

http://www.dreadnoughtproject.org/tfs/index.php/Lionel_Grant_Tufnell, 

https://discovery.nationalarchives.gov.uk/details/r/D8115342 θαη 

https://www.thegazette.co.uk/London/issue/28487/page/3093/data.pdf [εκεξνκελία πξφζβαζεο: 6/2/2021]. 
336

 Fotakis, ό.π., ζ. 23, 27. 
337

 Douglas, ό.π., ζζ. 263-265. Παπαθνζκάο, ό.π., ζ. 62 θαη βνιφπνπινο, ό.π., ζζ. 22-23. 
338

 Απφ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1908 είρε απνζηαιεί αγγιηθή λαπηηθή απνζηνιή ζηελ Σνπξθία ππφ ηνλ ππνλαχαξρν 

Gamble Douglas, βι. Fotakis, ό.π., ζ. 26. 

http://www.dreadnoughtproject.org/tfs/index.php/Lionel_Grant_Tufnell
https://discovery.nationalarchives.gov.uk/details/r/D8115342
https://www.thegazette.co.uk/London/issue/28487/page/3093/data.pdf
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ρξφλν κεηά ηελ άξλεζε ζηελ θπβέξλεζε Θενηφθε θαη κεηά ηελ επαλάζηαζε ησλ 

Νεφηνπξθσλ, ε Αγγιία ήηαλ ζεηηθή απέλαληη ζην αληίζηνηρν ηνπξθηθφ αίηεκα, θάηη πνπ ζα 

κπνξνχζε λα κεηαθξαζηεί αξλεηηθά ζηελ Διιάδα. Αληίζεηα, ην λαπαξρείν ζεσξνχζε κε 

ζεκηηή ηελ απνζηνιή κειψλ ηνπ λαπηηθνχ ηεο παξάιιεια ζε δχν ρψξεο κε δηαθνξέο κεηαμχ 

ησλ άιισλ ζην Αηγαίν. 

Σειηθά ππεξίζρπζε ε επηζπκία ηεο Διιάδαο θαη ηνπ ππνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ηεο 

Αγγιίαο, νπφηε ζπκθσλήζεθε ε απνζηνιή λαπηηθήο δχλακεο. Απαξαίηεην φξν φκσο γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο ζπκθσλίαο απνηεινχζε ε επηινγή ησλ κειψλ απφ ζηειέρε ηα νπνία είραλ 

απνζηξαηεπηεί θαη δελ αλήθαλ πιένλ ζην ελεξγφ βξεηαληθφ λαπηηθφ.
339

 πκθσλήζεθε επίζεο 

φηη νη Βξεηαλνί αμησκαηηθνί ζα εμαηξνχληαλ ππνρξεσηηθά απφ ηε ζπκκεηνρή ζε πεξίπησζε 

πνιέκνπ κεηαμχ ηεο Διιάδαο θαη ηξίηεο ρψξαο. 

Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 1910 ε Διιάδα ππέβαιε επίζεκν αίηεκα γηα έλαλ αλψηαην 

αμησκαηηθφ, έλαλ λαπηηθφ θαηαζθεπαζηή (κεραληθφ) θαη δχν θαηψηεξνπο αμησκαηηθνχο,
340

 νη 

νπνίνη ζα έξρνληαλ ζηελ Διιάδα γηα λα κειεηήζνπλ ηε λαπηηθή θαηάζηαζε θαη λα 

απνθαζίζνπλ εάλ ήηαλ απαξαίηεηε πεξαηηέξσ βξεηαληθή λαπηηθή βνήζεηα. Ζ πξφζθιεζε ηεο 

απνζηνιήο έγηλε ζε εθηέιεζε ηνπ λφκνπ ΓΦΟΔ΄ ηεο πξψηεο Μαΐνπ ηνπ 1911 «Πεξί ηεο ελ ησ 

πνιεκηθφ λαπηηθφ ππεξεζίαο αιινδαπψλ Αμησκαηηθψλ θαη βαζκνθφξσλ ελ γέλεη σο εηδηθψλ 

πξνζψπσλ».
341

 χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ λφκν πξνβιεπφηαλ ε κεηάθιεζε ζηξαηησηηθήο 

απνζηνιήο κε επηθεθαιήο πινίαξρν ή αλψηαην αμησκαηηθφ, ν νπνίνο ζα βξηζθφηαλ θάησ απφ 

ηε δηεχζπλζε ηνπ ππνπξγνχ Ναπηηθψλ θαη ζα είρε σο απνζηνιή ηελ νξγάλσζε ηνπ ειιεληθνχ 

λαπηηθνχ, αιιά θαη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ.  

ηελ Διιάδα ήξζε αξρηθά ν επηθεθαιήο ηεο λαπηηθήο απνζηνιήο απφζηξαηνο 

ππνλαχαξρνο Lionel Grant Tufnell, κε κία νκάδα ζπλεξγαηψλ, νη νπνίνη θξίζεθαλ 

απαξαίηεηνη γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ-νξγαλσηηθνχ έξγνπ ηεο.
342

 Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ελάζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ζα απνθαίλνληαλ εάλ απαηηνχληαλ πεξαηηέξσ 
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 Αλαζηάζηνο Γεκεηξαθφπνπινο, Ιζηνξία ηνπ Πνιεκηθνύ Ναπηηθνύ 1874-1912, ηφκ. Β΄(1909-1912), Ναπηηθφλ 

Μνπζείν ηεο Διιάδαο, Πεηξαηάο 2015, ζ. 74. 
340

 Fotakis, ό.π., ζ. 28 θαη Γεκεηξαθφπνπινο, ό.π., ζ. 74. 
341

 ΦΔΚ 101 Α΄/1911, Νφκνο ΓΦΟΔ΄ (3775) «Πεξί ηεο ελ ησ πνιεκηθφ λαπηηθφ ππεξεζίαο αιινδαπψλ 

Αμησκαηηθψλ θαη βαζκνθφξσλ ελ γέλεη σο εηδηθψλ πξνζψπσλ», 3 Μαΐνπ 1911. 
342

 Οη απφςεηο γηα ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ απνηεινχζαλ ην πξψην ηκήκα δηαθέξνπλ. χκθσλα κε ηνλ 

Φσηάθε απηνί ήηαλ κε ηνλ αξρεγφ ηεο απνζηνιήο επηά, ελψ ζχκθσλα κε ηνλ Hooton ελλέα. ηελ επηθχξσζε 

ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο αλαγξάθνληαη νθηψ νλφκαηα καδί κε ηνλ Tufnell, νη νπνίνη πξέπεη λα ήηαλ θαη απηνί πνπ 

απνηεινχζαλ ην πξψην ηκήκα, βι. Fotakis, ό.π., ζ. 28. E. R. Hooton, Prelude to the First World War: The 

Balkan Wars 1912-1913, Fonthill Media (Kindle Edition), Brimscombe 2014, ζ. 65. ΦΔΚ 175 Α΄/1911, Β.Γ. 

«Πεξί θπξψζεσο ζπκβάζεσο κεηαμχ ησλ Κπβεξλήζεσλ Διιάδνο θαη Μεγάιεο Βξεηηαλίαο πεξί ηεο Ναπηηθήο 

Απνζηνιήο», 7 Ηνπιίνπ 1911. 
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πξνζσπηθφ, ψζηε ε απνζηνιή λα θαηνξζψζεη λα θέξεη ζε πέξαο ην έξγν ηεο. Σν πξψην ηκήκα 

ηεο απνζηνιήο καδί κε ηνλ λαχαξρν Tufnell έθηαζε ζηε ρψξα ζηηο 11 Απξηιίνπ 1911.
343

 

«Ο λαχαξρνο θ. Σσθθλέι είλε ειηθίαο 60 πεξίπνπ εηψλ, κεηξίνπ αλαζηήκαηνο 

θαη θέξεη ππνγέλεηνλ ςαξφλ. Ζ φιε ηνπ θπζηνγλσκία είλε ιεπηφηαηε θαη 

δεηθλχεη ηνλ Άγγινλ εππαηξίδελ. Δίλε ιίαλ πξνζήλεο θαη εππξνζήγνξνο ηνπο 

ηξφπνπο».
344

 

Με ηελ άθημή ηνπ, ν λαχαξρνο επηζθέθηεθε κε ηε ζεηξά ηνπ ην ππνπξγείν, ην λαχζηαζκν, ην 

θεληξηθφ πξνγπκλαζηήξην Πφξνπ θαη κία πιεηάδα απφ πινία, ψζηε λα ζρεκαηίζεη κία πξψηε 

άπνςε γηα ην ειιεληθφ λαπηηθφ.
345

 

3.2. Μεηά ηελ άθημε 

Οη πξψηεο εληππψζεηο ηνπ Tufnell δελ ήηαλ θαη ηφζν απνθαξδησηηθέο φζν θαη ν ίδηνο 

πεξίκελε. ε δήισζή ηνπ ζε Απζηξηαθφ δηπισκάηε ζηελ Αζήλα ραξαθηήξηζε ηα ζηειέρε ηνπ 

ειιεληθνχ πνιεκηθνχ λαπηηθνχ αξθεηά ηθαλά κε γλψζεηο, αιιά πσο νη απαηηήζεηο ηνπ ζηφινπ, 

ηνπ λαπζηάζκνπ θαη ησλ ινηπψλ ππνδνκψλ ήηαλ αξθεηέο.
346

 ρεηηθή επηζηνιή ηνπ Tufnell 

ηνλ Ηνχλην ηνπ 1911
347

 πξνο ηνλ Διεπζέξην Βεληδέιν κλεκφλεπε ηηο ειιείςεηο ηνπ λαπηηθνχ 

εμνπιηζκνχ ηεο Διιάδνο θαη ζπλνδεπφηαλ απφ ηηο κέρξη ηφηε δηαπηζηψζεηο ηνπ ηδίνπ θαη ησλ 

ππφινηπσλ κειψλ ηεο απνζηνιήο. ε αλαθνξά ηνπ δε, ζην ηέινο ηνπ ίδηνπ έηνπο,
348

 εμεγνχζε 

ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ 1912 ήηαλ απμεκέλνο (θαηά 2.429.855 

δξαρκέο απφ ην πξνεγνχκελν έηνο) θαη ζχκθσλα κε ηελ πξνζσπηθή ηνπ άπνςε πνηεο αλάγθεο 

έπξεπε λα θαιπθζνχλ κε γλψκνλα ην έξγν ηεο απνζηνιήο. Ζ αλαθνξά ήηαλ αξθεηά πιήξεο 

θαη ιεπηνκεξήο, ζην ηέινο ηεο νπνίαο ππήξραλ ζπλεκκέλνη ζρεηηθνί πίλαθεο, αιιά θαη ε 

πξφηαζε γηα ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ ζηφινπ κε λέα πινία εληφο ηνπ 1912. 
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 Δκπξόο, 13 Απξηιίνπ 1911: «πλέληεπμηο κε ηνλ Άγγινλ Γηνξγαλσηήλ». 
344

 ην ίδην. 
345

 Δκπξόο, 14 Απξηιίνπ 1911: «Παξνπζηάζεηο ηεο αγγιηθήο απνζηνιήο εηο ηνπο ππνπξγνχο». 
346

 Fotakis, ό.π., ζ. 32. 
347

 ΔΛΗΑ, Αξρείν Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, θάθ. 5, ππνθάθ. 89: Δπηζηνιή ηνπ L. Tufnell πξνο ηνλ Δ. Βεληδέιν 

ζρεηηθά κε ηηο ειιείςεηο ηνπ λαπηηθνχ εμνπιηζκνχ ηεο Διιάδαο, 16 Ηνπλίνπ 1911. Δπηπξφζζεηα πξφηεηλε ηελ 

επίζπεπζε ησλ ελεξγεηψλ πνπ απαηηνχληαλ γηα ηα λέα κέιε ηεο απνζηνιήο θαη ηε κεηάβαζε απηψλ ζηελ Διιάδα 

κε ην Aβέξωθ, πνπ βξηζθφηαλ ηε ζηηγκή εθείλε ζην ανπζάκπηνλ. 
348

 ΔΛΗΑ, Αξρείν Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, θάθ. 5, ππνθάθ. 90: Αλαθνξά ηνπ L. Tufnell πξνο ηνλ Δ. Βεληδέιν 

ζρεηηθά κε ην λαπηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 1912, Αζήλα, 30 Ννεκβξίνπ/13 Γεθεκβξίνπ 1911. Μεξηθέο απφ ηηο 

πξνηάζεηο ήηαλ ν εμνπιηζκφο κε ςπγεία ησλ πινίσλ «Φαξά» θαη «πέηζεο» γηα ηελ απνθπγή ελδερφκελνπ 

αηπρήκαηνο απφ ηελ απνζήθεπζε ηεο άθαπλεο ππξίηηδαο, ε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ λαπηηθνχ 

Ππξνβνιηθνχ, Σνξπηιψλ θαη εκαηνδνζίαο, θαζψο θαη ε εθπαίδεπζε ηεο πιεηνλφηεηαο ηνπ ζηφινπ γηα κεγάιν 

ρξνληθφ δηάζηεκα θαη καθξηά απφ ηε βάζε ηνπ.  
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Ζ αγγιηθή απνζηνιή είρε λα επηηειέζεη έλα πνιπδηάζηαην έξγν, θαζψο ηε ρξνληθή 

ζηηγκή πνπ έθηαζε ζηελ Διιάδα, ην πνιεκηθφ λαπηηθφ δηνηθνχηαλ, ιεηηνπξγνχζε θαη 

εθπαηδεχνληαλ κε θαλνληζκνχο θαη δηαηάμεηο απφ ηελ επνρή ηεο πξνεγνχκελεο μέλεο, 

γαιιηθήο ηφηε, λαπηηθήο απνζηνιήο ηνπ λαπάξρνπ Laurent-Joseph Lejeune (1884-1890).
349

 

Δίραλ πεξάζεη ήδε πάλσ απφ είθνζη ρξφληα κε απνηέιεζκα ην πνιεκηθφ λαπηηθφ λα κείλεη 

πίζσ ζε ζρέζε κε ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, αιιά θαη κε ηηο κεζφδνπο δηεμαγσγήο ηνπ 

λαπηηθνχ αγψλα. Ο Tufnell καδί κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο απνζηνιήο επηρείξεζαλ λα 

κεηαιακπαδεχζνπλ ηηο γλψζεηο θαη ηνλ ηξφπν δξάζεο ηνπ βξεηαληθνχ λαπηηθνχ, ηνπ 

ηζρπξφηεξνπ ζηνλ θφζκν ηελ επνρή εθείλε.  

Ζ ηειηθή ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο γηα ηε κεηάθιεζε ηεο βξεηαληθήο απνζηνιήο 

ππνγξάθεθε κφιηο ηα ηέιε Ηνπλίνπ ηνπ 1911 (30 Ηνπλίνπ/13 Ηνπιίνπ), κεηαμχ ηνπ ηφηε 

πξσζππνπξγνχ θαη ππνπξγνχ Ναπηηθψλ Διεπζέξηνπ Βεληδέινπ θαη ηνπ Henry Dawson 

Beaumont, επηηεηξακκέλνπ ηεο βξεηαληθήο θπβέξλεζεο θαη θπξψζεθε κε βαζηιηθφ δηάηαγκα 

ζηηο 7 Ηνπιίνπ 1911.
350

 Σν πξψην ηκήκα ηεο απνζηνιήο απνηεινχληαλ απφ νθηψ άηνκα. 

Δθηφο απφ ηνλ λαχαξρν Tufnell, ε απνζηνιή πεξηιάκβαλε ηνλ πινίαξρν Edward S. H. Boyle 

σο δηεπζπληή ηνπ επηηειείνπ, ηνπο πισηάξρεο Kenneth Gofton Salmond, εηδηθφο ζην 

ππξνβνιηθφ θαη ηνλ Percy Harvey ν νπνίνο εηδηθεπφηαλ ζηηο ηνξπίιεο, ηνλ αλψηεξν 

αξρηθξνληηζηή George B. Townsend, ηνλ αλψηεξν αξρηκεραληθφ Joseph H. Pill
351

 θαη δχν 

ηδηψηεο, ηνλ αξρηλαππεγφ A. H. Could θαη ηνλ γξακκαηέα ηνπ αξρεγνχ ηεο απνζηνιήο 

Herbert Cambell. Παξάιιεια κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ην ππνπξγείν Ναπηηθψλ 

πξνρψξεζε εθείλε ηελ πεξίνδν ζηελ ζπγθξφηεζε λαπηηθήο κνίξαο,
352

 απνηεινχκελε απφ ηα 

ηέζζεξα ζσξεθηά πνπ δηέζεηε ε ρψξα («Αβέξσθ», «Όδξα», «πέηζεο» θαη «Φαξά»),  

πιαηζησκέλα θάζε θνξά απφ έμη αληηηνξπηιηθά θαη ηέζζεξα ηνξπηινθφξα. 

Ζ ζχκβαζε απνηεινχηαλ απφ είθνζη δχν άξζξα, ήηαλ γξακκέλε ζηα ειιεληθά θαη 

κεηαθξαζκέλε ζηα αγγιηθά θαη ηα θχξηα ζεκεία ηεο αλαιχνληαη παξαθάησ. Ζ δηάξθεηα ηεο 

απνζηνιήο ήηαλ κέρξη ηελ 1ε Ννεκβξίνπ 1913 θαη δηλφηαλ ζηελ ειιεληθή θπβέξλεζε ην 

δηθαίσκα λα εθθξάζεη ηελ επηζπκία ηεο γηα αλαλέσζε δχν ή ηξηψλ εηψλ, εθφζνλ θαηέζεηε 

αληίζηνηρν αίηεκα κέρξη ηελ 1ε Μαΐνπ 1913 (λ.ε.). Ο αξρεγφο ηεο απνζηνιήο ππαγφηαλ 
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Βξεηηαλίαο πεξί ηεο Ναπηηθήο Απνζηνιήο», 7 Ηνπιίνπ 1911. 
351

 Ζ πγεία ηνπ αξρηκεραληθνχ Joseph H. Pill επηβαξχλζεθε θαη πέζαλε ζηελ Αζήλα θαηά ηελ άζθεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ, Fotakis, ό.π., ζ. 29. 
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 ΦΔΚ 169 Α΄/1911, Β.Γ. «Πεξί ζπγθξνηήζεσο λαπηηθήο κνίξαο», 7 Ηνπιίνπ 1911. 
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απεπζείαο ζηνλ ππνπξγφ Ναπηηθψλ θαη έθεξε ηνλ ηίηιν ηνπ «Αξρεγνχ ησλ Ναπηηθψλ 

Γπλάκεσλ θαη ηδξπκάησλ ηεο Διιάδνο θαη Ναπηηθνχ ζπκβνχινπ ηεο Διιεληθήο 

Κπβεξλήζεσο».
353

 Οη εμνπζίεο ηνπ ήηαλ ηέηνηεο πνπ ζα κπνξνχζε λα εθθέξεη άπνςε γηα 

νπνηνδήπνηε ζέκα απαζρνινχζε ην ππνπξγείν ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε θαη ηελ εθπαίδεπζε 

ηνπ λαπηηθνχ, θαζψο θαη ηνπο εμνπιηζκνχο θαη ηα λαπηηθά έξγα.  

Σα κέιε ηεο απνζηνιήο έθεξαλ ηελ ειιεληθή ζηνιή, ρσξίο λα απνιέζνπλ ηελ αγγιηθή 

ππεθνφηεηα, ηνπο απνλεκήζεθε ν ακέζσο επφκελνο βαζκφο θαη πξνεγνχληαλ ζηελ ηεξαξρία 

απφ ηνπο νκνηφβαζκνπο ηνπ ειιεληθνχ λαπηηθνχ.
354

 Ζ ζχκβαζε έδηλε δηθαίσκα αχμεζεο ησλ 

κειψλ ηεο απνζηνιήο γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ έξγνπ ηεο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

επηθεθαιήο θαη εθφζνλ ζπλεγνξνχζε ζην αίηεκα θαη ε βξεηαληθή θπβέξλεζε. Σα ζπκβφιαηα 

δε πνπ ζα αθνξνχζαλ ηα πξφζζεηα κέιε ζεσξνχληαλ ζπκπιεξσκαηηθά ηεο αξρηθήο 

ζχκβαζεο.  

Σα εηδηθά θαζήθνληα ηνπ θάζε κέινπο ζα θαζνξίδνληαλ απφ ηνλ ππνπξγφ Ναπηηθψλ, ζε 

ζπλελλφεζε κε ηνλ αξρεγφ ηεο απνζηνιήο. Δπηπξφζζεηα ζα ιάκβαλαλ δηαηαγέο θαη νδεγίεο 

απφ ηνλ αξρεγφ ηεο απνζηνιήο γηα νπνηαδήπνηε ππεξεζία ηνπο αλαηίζεην. ηα άξζξα 11 έσο 

θαη 14 αλαθέξνληαλ νη νηθνλνκηθέο απνιαβέο ησλ κειψλ πνπ ήηαλ αξθεηά πςειέο γηα ηελ 

επνρή. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη φηη νη εηήζηεο απνιαβέο ζα αλέξρνληαλ ζε 30.000 

θξάγθα κε επηπιένλ 6.000 θξάγθα έμνδα παξάζηαζεο γηα ηνλ λαχαξρν θαη απφ 8.000 θξάγθα 

απνδεκίσζε σο νδνηπνξηθά. Ο πινίαξρνο, ν αξρηκεραληθφο θαη ν αξρηλαππεγφο ζα ιάκβαλαλ 

25.000 θξάγθα, 20.000 θξάγθα νη ππφινηπνη αλψηεξνη αμησκαηηθνί θαη 15.000 νη θαηψηεξνη 

αμησκαηηθνί θαη ν γξακκαηέαο. Αληίζηνηρα γηα ηα έμνδα κεηαθίλεζεο ζα ιάκβαλαλ νη 

αλψηεξνη αμησκαηηθνί 4.000 θξάγθα θαη νη θαηψηεξνη θαη ν γξακκαηέαο 2.000.
355

 

Δπηπξφζζεηα, ζα ηνπο ρνξεγνχληαλ νδνηπνξηθά έμνδα θαη ηνπο δηλφηαλ ην δηθαίσκα λα έρνπλ 

ππεξεηηθφ πξνζσπηθφ, ην νπνίν ζα πιεξσλφηαλ απφ ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε.  

Πνιχ ζεκαληηθφ άξζξν ηεο ζχκβαζεο ήηαλ απηφ πνπ αλέθεξε πσο ζε πεξίπησζε 

πνιέκνπ ηεο Διιάδαο κε άιιε ρψξα ηα κέιε ηεο απνζηνιήο δελ ζα ιάκβαλαλ κέξνο θαη ε 

ζχκβαζε ζα έπαπε λα ηζρχεη. Ζ ζπγθεθξηκέλε πξφλνηα δηαζθάιηδε - φζν απηφ ήηαλ εθηθηφ - 

ηηο ζρέζεηο ηεο Βξεηαλίαο κε ηελ Σνπξθία θαη έθακπηε ηηο φπνηεο αληηξξήζεηο ηνπ 

λαπαξρείνπ.  
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 Έμνδα απνδεκίσζεο γηα θάζε ηαμίδη (κεηάβαζε-επηζηξνθή) πιεξσηέα ζε ρξπζφ, ΦΔΚ 175 Α΄/1911. 
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Με βαζηιηθά δηαηάγκαηα ζηηο 11 Ηνπιίνπ ηνπ 1911
356

 αλαηέζεθε ζηνλ Tufnell ε αξρεγία 

Μνίξαο ζε πεξίπησζε πνπ απηφο επέβαηλε ζε πινίν θαη ηνπνζεηνχηαλ αξρεγφο ηεο λαπηηθήο 

Μνίξαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γπκλαζίσλ. Δπηπξφζζεηα, γηα ηελ θαιχηεξε θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξε δηεμαγσγή ησλ γπκλαζίσλ, κε βαζηιηθφ δηάηαγκα ζηηο 12 Απγνχζηνπ 

1911
357

 δφζεθε ε εμνπζία ζηνλ λαχαξρν λα απνθαζίδεη γηα πξνζσξηλέο κεηαζέζεηο κεηαμχ 

ησλ επηηειείσλ θαη ησλ πιεξσκάησλ ηεο κνίξαο εθπαίδεπζεο. Απηφ ζίγνπξα απνηεινχζε θαη 

ιφγν γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ηαθηηθψλ κεηαζέζεσλ απφ ην ππνπξγείν, αιιά θαη ζηε 

δεκηνπξγία πεξαηηέξσ ζεηηθψλ ή αξλεηηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ζηειερψλ ηνπ ειιεληθνχ 

λαπηηθνχ, ησλ κειψλ ηεο μέλεο απνζηνιήο θαη ηνλ ίδην ηνλ Tufnell.
358

 

ηε ζπλέρεηα κε ηνπο λνκνχο ΓιΘ΄ (3909) θαη ΓιΗ΄ (3910) «Πεξί ηεο νξγαλψζεσο ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ» θαη «Πεξί ηεο ελ ησ Πνιεκηθφ Ναπηηθφ 

εθπαηδεχζεσο»
359

 νξηδφηαλ φηη θαηφπηλ βαζηιηθψλ δηαηαγκάησλ -πξνθαινχκελσλ απφ ηνλ 

ππνπξγφ Ναπηηθψλ θαη κε ηε ζχκθσλε γλσκνδφηεζε ηνπ αξρεγνχ ηεο λαπηηθήο απνζηνιήο- 

ζα θαζνξηδφηαλ φιε ζρεδφλ ε ιεηηνπξγία ηνπ πνιεκηθνχ λαπηηθνχ ηεο ρψξαο. πγθεθξηκέλα 

κε ηνλ πξψην λφκν θαζνξίδνληαη ηα παξαθάησ: α) ε ζχζηαζε ηεο θεληξηθήο ππεξεζίαο ηνπ 

ππνπξγείνπ Ναπηηθψλ, νη ππεξεζίεο θαη νη αξκνδηφηεηέο ηνπ, θαζψο θαη ε ζπγθξφηεζε θαη νη 

αξκνδηφηεηεο ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ Ναπηηθνχ, β) ε δηθαηνδνζία θαη ηα θαζήθνληα ηνπ 

αξρεγνχ θαη ησλ κειψλ ηεο λαπηηθήο απνζηνιήο, γ) ε ζπγθξφηεζε ηεο λαπηηθήο δχλακεο ζε 

ηκήκαηα, δ) ν δηαρσξηζκφο ησλ πνιεκηθψλ πινίσλ ζηα ελεξγά, ζε απηά ζε εθεδξεία θαη ζε 

παξνπιηζκφ θαη ε εζσηεξηθή ππεξεζία απηψλ, ε) ε νξγάλσζε ηεο άκπλαο ησλ αθηψλ θαη ησλ 

λαπηηθψλ νξκεηεξίσλ, ζη) ε ππεξεζία ησλ ζηαζκψλ αζπξκάηνπ ηειέγξαθνπ, θαζψο θαη ε 

νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ πνιεκηθνχ λαπηηθνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη απηήο επί ησλ 

πνιεκηθψλ πινίσλ, δ) ε ζχλζεζε ηνπ αλψηεξνπ θαη θαηψηεξνπ πξνζσπηθνχ ησλ ππεξεζηψλ 

θαη ησλ πινίσλ κε εμαίξεζε ην θαηψηεξν πξνζσπηθφ ησλ ιηκεληθψλ αξρψλ θαη ησλ θάξσλ, 

θαη κε ηνλ δεχηεξν ηα αθφινπζα: α) ε νξγάλσζε ζρνιψλ πξνο θαηάξηηζε Διιήλσλ ηθαλψλ λα 

θαηαηαγνχλ ζην πνιεκηθφ λαπηηθφ κε ηνλ βαζκφ ηνπ αμησκαηηθνχ ή ππαμησκαηηθνχ, β) ε 

νξγάλσζε ζρνιψλ πξνο εηδηθή θαηάξηηζε ησλ αμησκαηηθψλ, ππαμησκαηηθψλ, λαπηψλ θαη ηνπ 
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πξνζσπηθνχ ησλ ηερληηψλ ηνπ πνιεκηθνχ λαπηηθνχ, γ) ν ηξφπνο δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

ησλ παξαπάλσ ζρνιψλ, δ) ηα πξνζφληα ησλ εηζαθηέσλ ζηηο ζρνιέο, ε δηάξθεηά ηνπο θαη νη 

ινηπέο ιεπηνκέξεηεο. Αληηιακβάλεηαη ινηπφλ θαλείο ηηο απμεκέλεο εμνπζίεο θαη αξκνδηφηεηεο 

πνπ είρε ν επηθεθαιήο ηεο λαπηηθήο απνζηνιήο Tufnell θαη ηηο επζχλεο πνπ έθεξε γηα ην ηη 

ζπλέβαηλε νιηζηηθά ζην πνιεκηθφ λαπηηθφ ηεο ρψξαο εθείλε ηελ πεξίνδν.  

Ζ απνπζία λνκνζεηεκάησλ πνπ παξαηεξήζεθε ηελ πεξίνδν απφ ηνλ «αηπρή» πφιεκν ηνπ 

1897 θαη κέρξη ην 1909 θαη ην θίλεκα ησλ ζηξαηησηηθψλ,
360

 είρε παξέιζεη σο πξαθηηθήο ηεο 

αδξάλεηαο. Σν Ννέκβξην ηνπ 1911 ζπζηάζεθε ε «Δπηζεψξεζε ηνπ Ναπηηθνχ 

Ππξνβνιηθνχ»
361

 παξά ηνπ ππνπξγείνπ Ναπηηθψλ θαη θαζνξίζηεθε ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο 

λέαο ππεξεζίαο. Απηή ε ηφζν λεπξαιγηθή γηα ηελ νξζή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

λαπηηθνχ ζέζε απνδφζεθε ζε κέινο ηεο αγγιηθήο λαπηηθήο απνζηνιήο. πγθεθξηκέλα ηα 

θαζήθνληα ηνπ επηζεσξεηή ηνπ λαπηηθνχ ππξνβνιηθνχ αλέιαβε ν αληηπινίαξρνο Gofton 

Salmond.
362

 

Ζ λαπηηθή απνζηνιή, φπσο θαη απηή ηνπ ζηξαηνχ, έδηλε ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ ηζρχ 

ππξφο θαη ην ππξνβνιηθφ. Απφ ηνπο πξψηνπο ηνκείο πνπ πξνζπάζεζε λα νξγαλψζεη ν Tufnell 

ήηαλ ην λαπηηθφ ππξνβνιηθφ θαη θαηφξζσζε λα πεηχρεη ηελ ίδξπζε ηεο ρνιήο Ναπηηθνχ 

Ππξνβνιηθνχ,
363

 ε νπνία έδξεπε επί ηνπ ζσξεθηνχ «Όδξα» θαη πξνΐζηαηαη απηήο ν 

Salmond.
364

 Σν πξφγξακκα ηεο ζρνιήο θπξψζεθε κε βαζηιηθφ δηάηαγκα ζηηο 20 Γεθεκβξίνπ 

1911,
365

 θαζφξηδε κε ιεπηνκέξεηα ηα δηδαθηέα αληηθείκελα θαη πξνέβιεπε ηελ εθπαίδεπζε 

αθφκα θαη ησλ αλσηέξσλ αμησκαηηθψλ ηνπ λαπηηθνχ. Σν λαπηηθφ ππξνβνιηθφ ήηαλ ην θχξην 

φπιν ηνπ ζηφινπ θαη κε πξσηεξγάηε ηνλ αληηπινίαξρν, ε απνζηνιή εηζήγαγε ηηο αγγιηθέο 

δηαδηθαζίεο ζηνλ νξγαλσηηθφ ηνκέα, ζηε δηνηθεηηθή κέξηκλα θαη ζηηο κεζφδνπο εθπαίδεπζεο. 

Ζ εθηέιεζε βνιψλ απνηεινχζε έλα απφ ηα θπξηφηεξα ηκήκαηα ηεο εθπαίδεπζεο, ην νπνίν 

δηεμάγνληαλ πιένλ κε ηηο αγγιηθέο κεζφδνπο βνιήο.
366
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 ΦΔΚ, 334 Α΄/1911, Β.Γ. «Πεξί ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιήο ηνπ λαπηηθνχ ππξνβνιηθνχ επί ηνπ ζσξεθηνχ 

Όδξαο» θαη «Πεξί δηνξηζκνχ δηνηθεηνχ ηεο ρνιήο ηνπ λαπηηθνχ ππξνβνιηθνχ ηνπ εθ ησλ κειψλ ηεο Ναπηηθήο 

Απνζηνιήο θ. Gofton Salmond, Αληηπινηάξρνπ», 6 Γεθεκβξίνπ 1911. 
365

 ΦΔΚ, 355 Α΄/1911, Β.Γ. «Πεξί νξηζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπαηδεχζεσο ελ ηε ρνιή ηνπ Ναπηηθνχ 

Ππξνβνιηθνχ», 20 Γεθεκβξίνπ 1911. 
366

 Μία απφ ηηο κεζφδνπο ήηαλ ε ζπλδηακέηξεζε (calibration) ησλ ππξνβφισλ, φπνπ απηά ξπζκίδνληαη ψζηε λα 

κπνξνχλ λα εθηεινχλ νκνβξνληίεο ππξφο ζε έλα ζηφρν πνπ ππνδεηθλπφηαλ απφ ην θέληξν δηεχζπλζεο ππξφο, βι. 

Γεκεηξαθφπνπινο, ό.π., ζ. 79 θαη Πεξηθιήο Ρεδηάδεο, «Ζ παξαζθεπή ηνπ λαπηηθνχ πνιέκνπ ηνπ 1912-13», 

Ναπηηθή Δπηζεώξεζηο, 129 (1934), 297-298. 



76 

ηηο 14 Απγνχζηνπ 1911 θαη ελψ ην θαηαδξνκηθφ ζσξεθηφ «Αβέξσθ» βξηζθφηαλ ζηελ 

Αγγιία,
367

 ε απνζηνιή ζπκπιεξψζεθε κε ηέζζεξηο ππαμησκαηηθνχο ππξνβνιεηέο θαη ηξεηο 

κεραληθνχο, γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε ην βαζκφ ηνπ αξρηθειεπζηή Α΄ ηάμεο, σο 

εθπαηδεπηέο ησλ πιεξσκάησλ ηνπ ζηφινπ,
368

 ζχκθσλα κε ηελ πξφηαζε ηνπ Tufnell ζηνλ 

Βεληδέιν. Ζ ζπκπιεξσκαηηθή ζχκβαζε ππνγξάθεθε απφ ηνλ Βεληδέιν θαη ηνλ πξέζβε ηεο 

Αγγιίαο ζηελ Αζήλα Francis Elliott ζηηο 23 Ννεκβξίνπ.
369

 Οη ππαμησκαηηθνί απηνί ήηαλ νη 

Frederick James Carter, Frederick John Williams, Frank Henry Marks, Harry Jenner, 

Alexander Christie, Shadrach Jones θαη Sammuel Mayor. 

Ζ απνζηνιή ζπκπιεξψζεθε βάζεη δχν άιισλ ζπκβάζεσλ νη νπνίεο ππνγξάθεθαλ ζηηο 

23 επηεκβξίνπ/ 6 Οθησβξίνπ 1912 κεηαμχ ηνπ ππνπξγνχ Ναπηηθψλ Νηθφιανπ ηξάηνπ θαη 

ηνπ Henry Dawson Beaumont, επηηεηξακκέλνπ ηεο βξεηαληθήο θπβέξλεζεο θαη θπξψζεθε κε 

βαζηιηθφ δηάηαγκα ζηηο 3 Ννεκβξίνπ 1912.
370

  Σα κέιε
371

 πνπ ζπκπιήξσζαλ ηελ αγγιηθή 

λαπηηθή απνζηνιή ζχκθσλα κε απηέο ήηαλ ν αλψηεξνο αξρηκεραληθφο J. H. Watson, ν 

αληηπινίαξρνο  Hubert Searl Cardale  θαη ν ππνπινίαξρνο  S. Waring, θαζψο θαη δχν 

απφζηξαηνη αμησκαηηθνί κε ην βαζκφ ηνπ αξρηθειεπζηή Α΄ ηάμεο, ν κεραληθφο T.M. Burley 

θαη ν ππξνβνινηερλίηεο T. Bestwetherick.
372

 

3.3. Καηλνηνκίεο θαη ζπλέρηζε ηνπ έξγνπ 

Έλα ζέκα, κε ην νπνίν αζρνιήζεθε ακέζσο κεηά ην λαπηηθφ ππξνβνιηθφ ν Tufnell θαη ε 

αγγιηθή λαπηηθή απνζηνιή, ήηαλ ε ίδξπζε ππεξεζίαο ππφ ηνλ ηίηιν «Δπηζεψξεζε ησλ 

ηνξπηιψλ».
373

 ε απηήλ ηνπνζεηήζεθε επηθεθαιήο ν αληηπινίαξρνο Waring.
374

 Ο επηζεσξεηήο 

                                                
367

 Με ηελ άθημε ηεο αγγιηθήο απνζηνιήο ζηε ρψξα ν λαχαξρνο Tufnell πξφηεηλε ηε κεηάβαζε ηνπ ζσξεθηνχ 

ζηελ Αγγιία γηα ηε ζπκκεηνρή ζηηο ενξηέο ζηέςεο ηνπ Γεσξγίνπ Δ΄ ζην Πφξηζκνπζ. Θεσξνχζε πσο ήηαλ κία 

πξψηε ηάμεο επθαηξία γηα ηνπο Έιιελεο αμησκαηηθνχο ηνπ πιεξψκαηνο λα επηζθεθηνχλ ηνπο αγγιηθνχο 

λαπζηάζκνπο, βι. ζρεηηθά Παλαγηψηεο Γέξνληαο, «Ηζηνξία ηνπ Θσξαθηζκέλνπ Καηαδξνκηθνχ Γεψξγηνο 

Αβέξσθ», Ναπηηθή Δπηζεώξεζε, 576 (2011), 95 θαη Δκπξόο 14 Απξηιίνπ 1911. 
368

 Τηνζεηήζεθε ε πξφηαζε ηνπ λαχαξρνπ Tufnell (βι. ππνζεκείσζε 348). ΔΛΗΑ, Αξρείν Διεπζεξίνπ 

Βεληδέινπ, θάθ. 5, ππνθάθ. 89: Δπηζηνιή ηνπ L. Tufnell πξνο ηνλ Δ. Βεληδέιν ζρεηηθά κε ηηο ειιείςεηο ηνπ 

λαπηηθνχ εμνπιηζκνχ ηεο Διιάδαο, 16 Ηνπλίνπ 1911. 
369

 ΦΔΚ, 342 Α΄/1911, Β.Γ. «Πεξί θπξψζεσο ζπκπιεξσκαηηθήο ζπκβάζεσο κεηαμχ ησλ Κπβεξλήζεσλ Διιάδνο 

θαη Μεγάιεο Βξεηηαλίαο πεξί ηεο Ναπηηθήο Απνζηνιήο», 30 Ννεκβξίνπ 1911. 
370

 ΦΔΚ, 354 Α΄/1912, Β.Γ. «Πεξί θπξψζεσο ζπκπιεξσκαηηθψλ ζπκβάζεσλ δηά ηελ πξφζιεςηλ Άγγισλ 

αμησκαηηθψλ θαη ππαμησκαηηθψλ εηο ηελ Αγγιηθήλ Ναπηηθήλ απνζηνιήλ», 3 Ννεκβξίνπ 1912. 
371

 Ο Φσηάθεο αλαθέξεη φηη αξρηθά επηά ήηαλ ηα κέιε ηεο απνζηνιήο θαη ζην ηέινο ηνπ 1911 ε απνζηνιή 

ζπκπιεξψζεθε κε άιινπο επηά απφζηξαηνπο αμησκαηηθνχο. Κάπνηνη, φπσο ν Waring θαη ν Watson πξέπεη λα 

ήξζαλ ηφηε θαη νη ππφινηπνη κεηά ηε ιήμε ησλ κεγάισλ λαπηηθψλ γπκλαζίσλ. 
372

 Γηαπηζηψλεη θαλείο φηη παξφιν πνπ ζηε ζχκβαζε νξηδφηαλ ε κε αλάκεημε ησλ κειψλ ηεο ζε πεξίπησζε 

πνιέκνπ ηεο Διιάδαο κε άιιε ρψξα, ε ζπκπιεξσκαηηθή ζχκβαζε θπξψζεθε ελψ είρε μεζπάζεη ν Α΄ 

Βαιθαληθφο Πφιεκνο. 
373

 ΦΔΚ, 28 Α΄/1912 θαη ΦΔΚ 45 Α΄/1912 αλαδεκνζίεπζε, Β.Γ. «Πεξί ζπζηάζεσο παξά ησ Τπνπξγείσ ησλ 

Ναπηηθψλ ππεξεζίαο ππφ ηνλ ηίηινλ Δπηζεψξεζηο ησλ Σνξπηιιψλ», 19 Ηαλνπαξίνπ 1912. 
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απνιάκβαλε ηηκέο θπβεξλήηε θαη είρε πεηζαξρηθή δηθαηνδνζία, ηνπ απηνχ βαζκνχ, επί ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ. Μπνξνχζε λα επεκβαίλεη ζε νπνηνδήπνηε πινίν ή λαπηηθφ ίδξπκα, εθφζνλ 

ην έθξηλε αλαγθαίν, γηα λα αζθήζεη ηα θαζήθνληα ηνπ θαη απηνκάησο ην πξνζσπηθφ ησλ 

ηνξπηιψλ ηνπ πινίνπ θαη ηνπ ηδξχκαηνο ζα ηίζνληαλ ππφ ηηο δηαηαγέο ηνπ, θαηφπηλ 

ζπλελλφεζεο κε ηνλ εθάζηνηε πξντζηάκελν. Δπηπξφζζεηα, γλσκνδνηνχζε ζην Γεληθφ 

Δπηηειείν Ναπηηθνχ γηα φια ηα ηερληθά δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ ππεξεζία ησλ 

ηνξπηιψλ, ηνπ ειεθηξηζκνχ, ησλ λαξθψλ θαη ηνπ αζχξκαηνπ ηειέγξαθνπ θαη ηνπο 

νξγαληζκνχο απηήο. Σνλ Απξίιην ηνπ ίδηνπ έηνπο θαζνξίζηεθε επαθξηβψο ην πξνζσπηθφ ηεο 

ηνξπηιηθήο ζρνιήο
375

 θαη πξνζθνιιήζεθαλ δχν ηνξπηινβφια
376

 ζε απηή, γηα ηελ θαιχηεξε, 

πην άκεζε θαη ξεαιηζηηθή εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ.  

Ζ απνζηνιή αζρνιήζεθε θαη κε ηελ ίδξπζε ηεο ρεκηθήο ππεξεζίαο.
377

 Μέρξη πξφηηλνο 

δελ ππήξρε ηκήκα ην νπνίν λα ειέγρεη απφ θπζηθνρεκηθήο άπνςεο ηα πιηθά. Σα ππξνκαρηθά 

θαη νη γνκψζεηο (ηα πξνσζεηηθά γεκίζκαηα) δελ ειέγρνληαλ σο πξνο ηελ ιεηηνπξγηθή ηνπο 

θαηάζηαζε, κε απνηέιεζκα νη βνιέο λα κελ κπνξνχλ λα είλαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο επηηπρείο 

(αζηνρία πιηθνχ, κε νξζή ζπληήξεζε, παξέιεπζε ηνπ θχθινπ δσήο θ.ιπ.). Με ηελ εηζαγσγή 

ηεο άθαπλεο ππξίηηδαο θαη ηε δεκηνπξγία ηεο αληίζηνηρεο ρεκηθήο ππεξεζίαο κε ηελ 

θαηάιιειε ζηειέρσζε, ην λαπηηθφ θαηάθεξε πξηλ ηνλ Α΄ Βαιθαληθφ Πφιεκν λα έρεη 

αμηφπηζηα γεκίζκαηα θαη ππξνκαρηθά πξνο ρξήζε. Με βαζηιηθφ δηάηαγκα ζηηο 31 Ηαλνπαξίνπ 

ηνπ 1912
378

 ηνπνζεηήζεθαλ νη βάζεηο θαη νξίζηεθε ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο ηφζν 

ζεκαληηθήο απηήο ππεξεζίαο. Ζ ρεκηθή ππεξεζία είρε ζαλ απνζηνιή λα δηεμάγεη πάζεο 

θχζεσο θπζηθνρεκηθέο εξγαζίεο ζηα νξηδφκελα πξνο εμέιημε θαη ζπληήξεζε πιηθά ηεο 

λαπηηθήο ππεξεζίαο, κε πξνηεξαηφηεηα ζηηο εθξεθηηθέο χιεο. Γηαηξνχηαλ  ζε δχν ηκήκαηα: ην 

ηκήκα επί ησλ εθξεθηηθψλ πιψλ (ππξίηηδα, ξεθηηθφ γέκηζκα, άθαπλε ππξίηηδα θ.ιπ.) είρε ηελ 

έδξα ηνπ πξνζσξηλά ζηε ζρνιή Ναπηηθψλ Γνθίκσλ θαη ππαγφηαλ ζηε δηεχζπλζε ηνπ 

ππξνβνιηθνχ ηνπ βαζηιηθνχ λαπζηάζκνπ, ελψ ην δεχηεξν ήηαλ ππεχζπλν γηα ηα ππφινηπα 

πιηθά ηεο λαπηηθήο ππεξεζίαο, είρε ηελ έδξα ηνπ ζην βαζηιηθφ λαχζηαζκν θαη ππαγφηαλ ζηε 

δηεχζπλζε ηεο δηνηθεηηθήο ππεξεζίαο ηνπ.  

                                                                                                                                                   
374

 ΦΔΚ, 71 Α΄/1912, Β.Γ. «Πεξί ηνπνζεηήζεσο ηνπ αληηπινηάξρνπ θ. Ρ. Οπέξηγγ, κέινπο ηεο αγγιηθήο 

Ναπηηθήο Απνζηνιήο, σο Δπηζεσξεηνχ ησλ ηνξπηιιψλ», 18 Φεβξνπαξίνπ 1912. 
375

 ΦΔΚ, 106 Α΄/1912, Β.Γ. «Πεξί ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ηνξπηιιηθήο ρνιήο», 1 Απξηιίνπ 1912. 
376

 ΦΔΚ, 106 Α΄/1912, Β.Γ. «Πεξί πξνζθνιιήζεσο 2 ηνξπηιινβφισλ εηο ηελ Σνξπηιιηθήλ ρνιήλ», 30 Μαξηίνπ 

1912. 
377

 Fotakis, ό.π., ζ. 18 θαη 31. Ρεδηάδεο, ό.π., ζ. 298.  
378

 ΦΔΚ, 46 Α΄/1912, Β.Γ. «Πεξί ηεο ρεκηθήο ππεξεζίαο ηνπ Β. Ναπηηθνχ», 31 Ηαλνπαξίνπ 1912. 
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Ζ ζεκαζία πνπ δφζεθε ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ αθνξνχζε φινπο, απφ ηα 

ζηειέρε αμησκαηηθνχο, κέρξη θαη ηνλ ηειεπηαίν λαχηε. Σν 1911, κεηά απφ είθνζη ζρεδφλ 

ρξφληα, αμησκαηηθνί κεηέβεζαλ ζηε Βξεηαλία γηα εθπαίδεπζε ζηηο αληίζηνηρεο λαπηηθέο 

ζρνιέο.
379

 Ζ Διιάδα είρε ηελ ηχρε δέθα απφ απηνχο λα απνθνηηήζνπλ απφ ηηο ζρνιέο 

ππξνβνιηθνχ, ηνξπηιψλ θαη ζεκάησλ ηεο Βξεηαλίαο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ Βαιθαληθψλ 

Πνιέκσλ, πξνζθέξνληαο ηηο πνιχηηκεο ππεξεζίεο ηνπο ζην λαπηηθφ αγψλα ηνπ έζλνπο. 

Δπηδηψρζεθε αθφκα ε εθγχκλαζε ηνπ ζηφινπ ζε βνιέο ελαληίνλ θηλνχκελσλ ζηφρσλ, ελψ κε 

ηελ εηζαγσγή ηεο άθαπλεο ππξίηηδαο απμήζεθε (έσο θαη επηά θνξέο) ε ηαρπβνιία ησλ 

πνιεκηθψλ πινίσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ ηξηψλ παιαηψλ ειιεληθψλ ζσξεθηψλ πνπ είραλ 

αγνξαζηεί επί θπβεξλήζεσο Σξηθνχπε.
380

 

Δπηπιένλ, ζηεξηδφκελνη ζην λφκν ΓιΗ΄ (3910) ηνπ 1911, κε ην βαζηιηθφ δηάηαγκα ζηηο 18 

Φεβξνπαξίνπ 1912
381

 θαζνξίζηεθαλ φζα ζα ίζρπαλ αλαθνξηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

λαπηψλ. Με άιιν βαζηιηθφ δηάηαγκα ηεο ίδηαο εκέξαο
382

 νξίζηεθε επαθξηβψο ε ζχλζεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο ζρνιήο ηνπ λαπηηθνχ ππξνβνιηθνχ, άιια θαη ε νξγαληθή 

δχλακε ηνπ ζσξεθηνχ «Όδξαο», ην νπνίν είρε νξηζηεί σο ε έδξα ηεο ζρνιήο. Παξάιιεια, ε 

απνζηνιή εξγάζηεθε πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ πξψησλ νπζηαζηηθψλ 

παξαηεξήζεσλ θαη παξαιήςεσλ πνπ δηαπίζησζε θαηά ηελ άθημή ηεο. Σν Μάξηην ηνπ 1912
383

 

θπξψζεθε ν νξγαληζκφο ηεο «Γηεχζπλζεο ηνπ Ππξνβνιηθνχ Ναπζηάζκνπ», ζχκθσλα κε ηνλ 

νπνίν ε δηεχζπλζε επηθνξηηδφηαλ κε ηε ζπληήξεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ πιηθνχ ππξνβνιηθνχ 

θαη ησλ ππξνκαρηθψλ ηνπ ζηφινπ, θαζψο θαη κε ηελ ηερληθή επηζεψξεζε θαη παξαζθεπή 

ηνπο. 

Ζ αγγιηθή απνζηνιή καδί κε ην πξνζσπηθφ ηνπ βαζηιηθνχ λαπηηθνχ δνχιεπε ππξεησδψο 

γηα ηελ θαιχηεξε θαη πην απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε ηνπ. Ο Tufnell κε ηνπο βνεζνχο ηνπ 

πξνζπάζεζε πξηλ ηηο λαπηηθέο αζθήζεηο, πνπ μεθίλεζαλ ην ηξίην δεθαήκεξν ηνπ Μαΐνπ,
384

 λα 

έρεη εθαξκφζεη κία πιεηάδα ελεξγεηψλ αλαθνξηθά κε ηελ νξγάλσζε, ζχλζεζε θαη 

                                                
379

 Fotakis, ό.π., ζζ. 34-35. 
380

 Fotakis, ό.π., ζ. 33. 
381

 ΦΔΚ, 72 Α΄/1912, Β.Γ. «Πεξί εθπαηδεχζεσο θαη’ εηδηθφηεηαο θαη επαγγέικαηα ησλ λαπηψλ ηνπ Πνιεκ. 

Ναπηηθνχ», 18 Φεβξνπαξίνπ 1912. 
382

 ΦΔΚ, 72 Α΄/1912, Β.Γ. «Πεξί ζπλζέζεσο θαη’ εηδηθφηεηαο θαη επαγγέικαηα ησλ λαπηψλ ηνπ Πνιεκ. 

λαπηηθνχ», 18 Φεβξνπαξίνπ 1912. 
383

 ΦΔΚ, 103 Α΄/1912, Β.Γ. «Πεξί νξγαληζκνχ ηεο Γηεπζχλζεσο ηνπ Ππξνβνιηθνχ Ναπζηάζκνπ», 10 Μαξηίνπ 

1912. 
384

 Οη κεγάιεο λαπηηθέο αζθήζεηο μεθίλεζαλ κε ηα κηθηά γπκλάζηα ηνπ ζηξαηνχ θαη ηνπ ζηφινπ. 
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εθπαίδεπζε. Ρχζκηζε ηε ζχλζεζε ησλ πνιεκηθψλ πινίσλ κε βαζηιηθφ δηάηαγκα
385

 θαη πξνέβε 

αθφκα θαη ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο δηθαηνδνζίαο θαη ησλ θαζεθφλησλ ηνπ αξρεγνχ Γεληθνχ 

Δπηηειείνπ Ναπηηθνχ, κε βαζηιηθφ δηάηαγκα ζηηο 9 Μαΐνπ ηνπ 1912.
386

 χκθσλα κε απηφ ν 

αξρεγφο ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ εθφξεπε ζε φια ηα ηκήκαηα θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ 

ππνπξγείνπ Ναπηηθψλ θαη κεξηκλνχζε γηα ηελ αθξηβή εθαξκνγή ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ 

ππνπξγείνπ. ην άξζξν 7 νξηδφηαλ ζαθέζηαηα φηη ν αληηλαχαξρνο αξρεγφο ηεο λαπηηθήο 

απνζηνιήο θαηείρε κεηά ηνλ ππνπξγφ ηελ αλσηέξα ζηελ ηεξαξρία ζέζε. Ο ιφγνο ήηαλ γηα λα 

κελ ππάξρνπλ παξεξκελείεο ζηελ εθηέιεζε ησλ δηαηαγψλ. Ο Tufnell δηαζθάιηζε κε απηφ ηνλ 

ηξφπν ηε ζέζε ηνπ, αθνχ δηθαησκαηηθά πιένλ κπνξνχζε λα ελεκεξψλεηαη γηα φια ηα 

δεηήκαηα ηνπ λαπηηθνχ πξηλ απηά θηάζνπλ ζηνλ ππνπξγφ. 

Δπίζεο θαζνξίζηεθε
387

 φηη ζηα πνιεκηθά πινία ζηα νπνία θπβεξλήηεο ήηαλ απφ ηνπο 

κάρηκνπο αμησκαηηθνχο ηεο αγγιηθήο απνζηνιήο, ε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαζψο θαη ηνπ 

πιηθνχ ζα άλεθε ζηε δηθαηνδνζία ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ησλ πνιεκηθψλ πινίσλ.
388

 

πσο θαη κε ηε γαιιηθή απνζηνιή ηνπ ζηξαηνχ, έηζη θαη εδψ, ε θπβέξλεζε επηδίσμε λα 

ππνβνεζήζεη ην έξγν ησλ Βξεηαλψλ αμησκαηηθψλ, απαιιάζζνληάο ηνπο απφ δεπηεξεχνληα 

θαζήθνληα. 

Απφ ηα παξαπάλσ, πξνθχπηεη πσο ν επηθεθαιήο ηεο αγγιηθήο απνζηνιήο επηδίσμε λα 

παξάμεη νπζηαζηηθφ έξγν ζρεηηθά κε ηελ αλαδηνξγάλσζε θαη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ ειιεληθνχ 

λαπηηθνχ. Οη ελέξγεηεο ηεο απνζηνιήο ήηαλ κειεηεκέλεο. Οξγάλσζε κε κεζνδηθφ ηξφπν θαη 

αμηνινγψληαο ηα ειιεληθά δεδνκέλα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηφινπ, 

πξηλ ηελ δηεμαγσγή ησλ κεγάισλ λαπηηθψλ αζθήζεσλ. Απηέο απνηέιεζαλ έλα θαιφ θξηηήξην 

αμηνιφγεζεο γηα ηνλ ίδην ηνλ ζηφιν θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ, αιιά θαη γηα ηηο ελέξγεηεο θαη 

πξσηνβνπιίεο ηεο αγγιηθήο λαπηηθήο απνζηνιήο, πνπ είραλ έσο ηφηε ιεθζεί. 

Ο Tufnell ζηελ Βξεηαλία είρε ππεξεηήζεη θαη αζρνιεζεί κε ζέκαηα ζεκάησλ 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ πινίσλ, αθνχ ήηαλ απηφο πνπ ίδξπζε ηηο ζρνιέο ζεκαηνδφηεζεο θαη 
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 ΦΔΚ, 108 Α΄/1912, Β.Γ. «Πεξί εγθξίζεσο ησλ πηλάθσλ ηεο ζπλζέζεσο ηεο νξγαληθήο δπλάκεσο ηνπ 
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Απξηιίνπ 1912. 
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 ΦΔΚ, 139 Α΄/1912, Β.Γ. «Πεξί δηθαηνδνζίαο θαη θαζεθφλησλ ηνπ Αξρεγνχ ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ ηνπ 

Ναπηηθνχ θιπ.», 9 Μαΐνπ 1912. 
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 Σν νηθνλνκηθφ ζπκβνχιην απαξηίδνληαλ απφ ηνλ χπαξρν θαη ηνλ νηθνλνκηθφ αμησκαηηθφ. Ο θπβεξλήηεο 

ελεκεξσλφηαλ απιά γηα ηηο νηθνλνκηθέο ελέξγεηεο πάζεο θχζεσο θαη δελ έθεξε θακία επζχλε γηα απηέο. ην 

ίδην. 
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ηειεγξαθίαο.
389

 Με ηελ άθημή ηνπ ζηελ Διιάδα κία απφ ηηο πξψηεο επηδηψμεηο ηνπ ήηαλ λα 

πξνβεί ζηε ζπγγξαθή εγρεηξηδίνπ λαπηηθήο ηαθηηθήο γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηα γπκλάζηα ηνπ 

ζηφινπ. πσο ζεκεηψλεη ν Γεκεηξαθφπνπινο «Μεηαμχ άιισλ, κε ηε λέα ηαθηηθή 

θαηαξγήζεθαλ νη παιαηνί, δχζθνινη, νξζνγψληνη θαη πιαγηνγψληνη ειηγκνί γηα ηε κεηάπησζε 

απφ ηε γξακκή παξαγσγήο ζηε γξακκή κεηψπνπ θαη αληηζηξφθσο θαη αληηθαηαζηάζεθαλ κε 

κία δηαδνρηθή θαη, θαηφπηλ, κία αζξφα ζηξνθή». Γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ζεκαησξψλ 

ρξεζηκνπνίεζε δηθή ηνπ ζπζθεπή, γλσζηή ζην λαπηηθφ θφζκν σο «ζπζθεπή Tufnell».
390

 Ζ 

ρξήζε ηνπ ζεκαηνινγίνπ θαη ε ηαθηηθή πνπ εηζήγαγε, δνθηκάζηεθαλ κε επηηπρία ζηα κεγάια 

λαπηηθά γπκλάζηα θαη ην ππνπξγείν Ναπηηθψλ θξφληηζε ψζηε λα ζέζεη ην ζεκαηνιφγην 

επίζεκα ζε ηζρχ, πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ Α΄ Βαιθαληθνχ Πνιέκνπ.
391

 

Ζ αγγιηθή λαπηηθή απνζηνιή ηνπ Tufnell, ζε αληίζεζε κε ηε γαιιηθή ηνπ ζηξαηνχ μεξάο, 

δελ αληηκεηψπηδε πξνζηξηβέο κε ην παιάηη θαηά ηελ ελάζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο. Ζ 

θξαηαηά ζέζε ηνπ βξεηαληθνχ λαπηηθνχ θαη ε γεσγξαθηθή ζέζε ηεο ρψξαο, κε ηελ ηεξάζηηα 

αθηνγξακκή, πνπ ηελ θαζηζηνχζε επάισηε, δελ άθελε ηα ίδηα πεξηζψξηα δξάζεο απέλαληη 

ζην έξγν ηεο. Παξφια απηά, ν επηθεθαιήο θαη ηα κέιε ηεο είραλ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ 

ερζξηθή ζηάζε ησλ παιηψλ θπξίσο αλψηεξσλ αμησκαηηθψλ. Σν γεγνλφο απηφ πήγαδε απφ δχν 

θπξίσο αίηηα. Πξψηα απφ φια, θαηά ηνλ ειιελνηνπξθηθφ πφιεκν ηνπ 1897 ην ειιεληθφ 

λαπηηθφ δελ εηηήζεθε, ζε αληίζεζε κε ηε ζπληξηβή ησλ δπλάκεσλ ηνπ ζηξαηνχ μεξάο. Πνιινί 

απφ ηνπο αμησκαηηθνχο ηνπ ηφηε, ήηαλ ελ ελεξγεία θαη αληίζεηνη κε ηνλ εξρνκφ ηεο 

απνζηνιήο, θαζψο ζεσξνχζαλ πσο ε Διιάδα κπνξνχζε κφλε ηεο λα αλαδηνξγαλψζεη ηνλ 

ζηφιν ηεο, αμηνπνηψληαο ην δπλακηθφ ηεο θαη ηνπο Έιιελεο αμησκαηηθνχο πνπ ζα ζηέιλνληαλ 

γηα εθπαίδεπζε ζην εμσηεξηθφ.  

Δπηπξφζζεηα, ηα κέιε ηεο απνζηνιήο δελ αλήθαλ ζηελ ελεξγή δχλακε ηνπ βξεηαληθνχ 

λαπηηθνχ. Απηφ απνηεινχζε έλα δπλαηφ επηρείξεκα γηα ηνπο πξναλαθεξφκελνπο, άιια θαη ζε 

φζνπο αζπάδνληαλ ηηο παξαπάλσ απφςεηο, γηα λα απνδψζνπλ κεησκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα 

ζην έξγν ηεο ή θαη λα ελαληησζνχλ ζε απηφ.
392

 Θεσξνχζαλ φηη ε ρψξα ηνπο δελ κπνξνχζε λα 

ηνπο αμηνπνηήζεη αιιηψο, ή αθφκα πσο δελ είρε λα θεξδίζεη ηίπνηα άιιν απφ απηνχο. Ζ 

απνζηνιή ηνπο ζε κία μέλε ρψξα, φπσο ε Διιάδα, απνηεινχζε κνλφδξνκν γηα ηνπο ίδηνπο θαη 
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 Γεκεηξαθφπνπινο,ό.π.,ζ. 77. Fotakis, ό.π., ζ. 29. Hooton, ό.π., ζζ. 65-66. 
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 Απνηεινχηαλ απφ ζεκαηάθηα κε ηα ρξψκαηα φισλ ησλ ζεκείσλ, ησλ επηζεηφλησλ θαη ησλ αξηζκεηηθψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαλ απφ ηα πινία, ν ζπλδπαζκφο ησλ νπνίσλ εξκελεπφηαλ ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαλ ζην 

ζεκαηνιφγην, Γεκεηξαθφπνπινο, ό.π., ζ. 78.  
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ηελ Αγγιία, εθφζνλ ήζειαλ λα αηζζάλνληαη αθφκα παξαγσγηθνί θαη ε ηειεπηαία λα ηνπο 

αληακείςεη πεξαηηέξσ γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζέθεξαλ θαηά ην παξειζφλ.  

3.4. Σα κεγάια λαπηηθά γπκλάζηα ηνπ 1912 

Ο Tufnell ήηαλ ππέξκαρνο ηεο εθπαίδεπζεο ελ πισ. Πίζηεπε πσο ην πξνζσπηθφ, ηα 

πιεξψκαηα, αιιά θαη ην πιηθφ (πινία, νπιηζκφο θ.ιπ.) έπξεπε λα δνθηκάδνληαη ζε κεγάια 

ηαμίδηα, εθεί πνπ ήηαλ ε πξαγκαηηθή ηνπο απνζηνιή.
393

 Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο λαπηηθήο 

δχλακεο εμαξηάηαη απφ ηε ζπζηεκαηηθή θαη ζπλερή εθπαίδεπζε ζηε ζάιαζζα, καθξηά απφ 

ηελ αζθάιεηα θαη ζηγνπξηά πνπ πξνζθέξεη ν λαχζηαζκνο. Ζ ζπγθεθξηκέλε άπνςε 

δηαηππψλεηαη μεθάζαξα ζηελ πξνζσπηθή αλαθνξά ηνπ πξνο ηνλ Βεληδέιν, φπνπ αλέιπε θαη 

αηηηνινγνχζε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ν πξνυπνινγηζκφο γηα ην 1912 ήηαλ απμεκέλνο. 

Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο απηνχο ήηαλ ε καθξά εθπαίδεπζε ζηε ζάιαζζα.
394

 

πσο ζεκεηψλεη ν Γεκεηξαθφπνπινο, ν ζηφινο δηαηξέζεθε ζε ηξεηο κνίξεο, νη νπνίεο 

απνηεινχληαλ απφ έλα ζσξεθηφ, δχν αληηηνξπηιηθά θαη κεξηθά ηνξπηινβφια θαη είραλ 

αληίζηνηρα έδξεο ζηελ Κέξθπξα, ην Βφιν θαη ηε χξν. Οη κνίξεο εθηεινχζαλ γηα έλα δίκελν 

αλεμάξηεηα γπκλάζηα, ζηα νπνία γηα πέληε κέξεο βξίζθνληαλ ζπλερψο ζηε ζάιαζζα θαη ηηο 

δχν ηειεπηαίεο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο επέζηξεθαλ ζην ιηκάλη γηα μεθνχξαζε. Μεηά ηελ 

παξέιεπζε ησλ δχν κελψλ, νη κνίξεο ελψζεθαλ θαη εθηέιεζαλ, κε επηθεθαιήο ηνλ αξρεγφ 

ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ Ναπηηθνχ Παχιν Κνπληνπξηψηε, αζθήζεηο κεγάιεο θιίκαθαο. Σε 

γεληθή επίβιεςε απηψλ ησλ αζθήζεσλ είρε ν Tufnell, ν νπνίνο παξαθνινπζνχζε ηηο αζθήζεηο 

απφ ην νπιηηαγσγφ «Κξήηε».
395

 

Ζ κεγάιεο θιίκαθαο αζθήζεηο πνπ δηεμήρζεζαλ ζην ζηξαηφ απφ ηε γαιιηθή ζηξαηησηηθή 

απνζηνιή ηνπ ζηξαηεγνχ Eydoux, εηζήρζεζαλ θαηά αλάινγν ηξφπν θαη ζην λαπηηθφ. Ζ 

αγγιηθή απνζηνιή είρε εγθαηληάζεη αζθήζεηο πξσηνθαλνχο θιίκαθαο γηα ηα ειιεληθά 

δεδνκέλα (αξηζκφο πινίσλ - πξνζσπηθφ πνπ ζπκκεηείραλ, δηάξθεηα). Οη αζθήζεηο 

πξαγκαηνπνηνχληαλ κέξα ή λχρηα θαη ν ίδηνο ν λαχαξρνο θξφληηδε λα παξεπξίζθεηαη ζε 

πνιιέο απφ απηέο.
396

 Με απηφ ηνλ ηξφπν ήηαλ θνηλσλφο ηεο πξαγκαηηθήο καρεηηθή ηζρχο ηνπ 

ζηφινπ. Οη αζθήζεηο εθηφο απφ ειηγκνχο κάρεο, ππξά ζε θηλεηνχο ζηφρνπο, ηνξπηιηθέο 

επηζέζεηο θαη ζηνινδξνκία, πεξηιάκβαλαλ θαη ζπλεξγαζία κε κνλάδεο ηνπ ζηξαηνχ μεξάο νη 
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 ην ίδην. 
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 Γεκεηξαθφπνπινο, ό.π., ζ. 78. 
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 Δλδεηθηηθά βι. Δκπξόο 18 Μαΐνπ 1912: «Σα ρζεζηλά λαπηηθά γπκλάζηα».  
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νπνίεο εθπαηδεχνληαλ θαη απηέο σο απνβαηηθέο. Ζ αμία ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ ζηφινπ, αιιά 

θαη ηνπ ζηξαηνχ ζε απνβαηηθέο επηρεηξήζεηο απνδείρζεθε πνιχηηκε ζηνπο Βαιθαληθνχο 

Πνιέκνπο.  

ηα ηέιε Μαΐνπ ηνπ 1912 θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ αζθήζεσλ ηνπ ζηξαηνχ, ήξζε ε 

ζεηξά ηνπ ζηφινπ λα δνθηκαζηεί. Σα γπκλάζηα ηνπ ζηφινπ άξρηζαλ κε ηελ επηβίβαζε δχν 

ζπληαγκάησλ πεδηθνχ απφ ηελ πεξηνρή Σξνχκπα ηνπ Πεηξαηά ζε πέληε αηκφπινηα. ε θάζε 

έλα απφ απηά επηβηβάζηεθε θαη έλαο αμησκαηηθφο ζχλδεζκνο ηνπ λαπηηθνχ κε ηνλ βαζκφ ηνπ 

ππνπινηάξρνπ, ν νπνίνο είρε σο απνζηνιή λα εμαζθαιίδεη ηελ επηθνηλσλία κε ηα ππφινηπα 

πινία ηνπ ζηφινπ πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο αζθήζεηο. Ο αζθνχκελνο ζηφινο έπιεπζε πξνο ηνλ 

Δπβντθφ, εθηειψληαο αζθήζεηο, ηηο νπνίεο ν Tufnell πνπ είρε ηελ γεληθή επνπηεία, καδί κε ηνλ 

ζηξαηεγφ Eydoux ηεο γαιιηθήο ζηξαηησηηθήο απνζηνιήο θαη άιινπο επηηειείο, 

παξαθνινπζνχζαλ επηβηβαδφκελνη ζην νπιηηαγσγφ «θαθηεξία».
397

 Οη λπρηεξηλέο αζθήζεηο 

πεξηιάκβαλαλ αληηκεηψπηζε εηθνληθψλ επηζέζεσλ «ερζξηθψλ» αληηηνξπηιηθψλ θαη 

ηνξπηινβφισλ, κε ηελ πιήξε θάιπςε θψησλ. ηε ζπλέρεηα φιε ε αζθνχκελε δχλακε 

θαηέπιεπζε ζην Βφιν, φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε απνβίβαζε ησλ ζηξαηεπκάησλ ηα νπνία 

επέζηξεςαλ ζηελ έδξα ηνπο.
398

 

Σα γπκλάζηα γηα ηνλ ζηφιν ζπλερίζηεθαλ ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή ηνπ Παγαζεηηθνχ 

Βφινπ. Πξνζσπηθφ θαη πιηθφ πξνεηνηκάδνληαλ γηα ηελ ηειηθή θάζε ελψπηνλ ηνπ Γεψξγηνπ 

Α΄ θαη ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ηεο ρψξαο. ηηο 18 Ηνπλίνπ θαηέθζαζε ζηνλ Βφιν ε ζαιακεγφο 

«Ακθηηξίηε» κε ηνλ βαζηιηά. Έμη αληηηνξπηιηθά ηε ζπλάληεζαλ ζηα 10 κίιηα απφ ηε μεξά θαη 

ηε ζπλφδεπζαλ κέρξη ην αγθπξνβφιηφ ηεο. Ο βαζηιηάο επηζεψξεζε ηα αγθπξνβνιεκέλα 

πινία
399

 θαη ην απφγεπκα ηεο ίδηαο κέξαο καδί κε ηνλ Βεληδέιν, ηνλ ππνπξγφ Ναπηηθψλ 

Νηθφιαν ηξάην θαη πιήζνο επηζήκσλ παξαθνινχζεζαλ ηε δηεμαγσγή βνιψλ ηνξπηιψλ θαη 

αζθήζεσλ ειηγκνχ, απφ ην θαηάζηξσκα ηεο «Ακθηηξίηεο». Σε λχρηα πξαγκαηνπνηήζεθε 

εηθνληθή επίζεζε ελαληίνλ αγθπξνβνιεκέλνπ ερζξηθνχ ζηφινπ απφ ηνξπηινβφια. Οη 

δξαζηεξηφηεηεο ελψπηνλ ηνπ βαζηιηά ηειείσζαλ ηελ επφκελε κέξα. Αθνχ επηζεψξεζε ην 

πξνζσπηθφ ηνπ ζηφινπ, παξαηεηαγκέλν ζηελ παξαιία ηνπ Βφινπ, αθνινχζεζε ε 

θαζηεξσκέλε παξέιαζε θαη ε ηειεηή νινθιεξψζεθε κε ηελ απνλνκή γηα πξψηε θνξά ησλ 

                                                
397

Δκπξόο, 15 Μαΐνπ 1912: «πλδπαζκφο γπκλαζίσλ ηξαηνχ θαη ηφινπ». Γεκεηξαθφπνπινο, ό.π., ζ. 79. 
398

 ην ίδην θαη Αζήλαη, 25 Μαΐνπ 1912: «Ο ζηξαηεγφο Δληνχ θαη ε απνβίβαζηο». 
399

 Δκπξόο 18, 19, 21 Ηνπλίνπ 1912: «Σν πξφγξακκα ησλ λαπηηθψλ γπκλαζίσλ», «Ζ άθημεο ηνπ Βαζηιέσο ελ 

Βφισ. Ζ επηζεψξεζηο ηνπ ηφινπ» θαη «Ζ επηζεψξεζηο ησλ πιεξσκάησλ ππφ ηνπ Βαζηιέσο. Σα απνηειέζκαηα 

ησλ θνπεπηηθψλ Αγψλσλ θαη ησλ Λεκβνδξνκηψλ» αληίζηνηρα. 
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Φηιαδέιθεησλ βξαβείσλ ζηνπο ππαμησκαηηθνχο θαη λαχηεο ζθνπεπηέο ππξνβφισλ πνπ 

δηαθξίζεθαλ.
400

 

Ο Tufnell επηζπκνχζε ν ειιεληθφο ιαφο λα γίλεη θνηλσλφο ηνπ έξγνπ ηνπ ζηφινπ θαη ηεο 

αγγιηθήο απνζηνιήο. ίγνπξα ηα κεγάια λαπηηθά γπκλάζηα ζα πξνθαινχζαλ ην ελδηαθέξνλ 

θαη ηελ πεξηέξγεηα πνιιψλ. Απηφ ήηαλ θάηη πνπ γλψξηδε θαη πξνζπάζεζε λα ην 

εθκεηαιιεπηεί επηθνηλσληαθά, γηα ηνλ ίδην, αιιά θαη γηα ηελ θπβέξλεζε. Πξηλ απφ ηελ 

έλαξμε ησλ λαπηηθψλ αζθήζεσλ, γηα ηελ ζσζηή θάιπςε θαη πξνβνιή απηψλ, πξφηεηλε ζε 

αιιεινγξαθία κε ην Βεληδέιν λα επηηξαπεί ε επηβίβαζε δεκνζηνγξάθσλ καδί κε ηα 

ζηξαηεχκαηα ζηα πινία.
401

 ε αληίζεζε κε ηηο αζθήζεηο ηνπ ζηξαηνχ, ε θάιπςε ηδίνηο φκκαζη 

απφ ηνπο αληαπνθξηηέο ησλ εθεκεξίδσλ ηεο επνρήο ησλ λαπηηθψλ αζθήζεσλ ήηαλ θάηη 

αξθεηά δχζθνιν, εάλ φρη αδχλαην κε ηα ηφηε δηαζέζηκα κέζα. Έηζη ε ζπκκεηνρή ελ πισ 

θάπνησλ απφ απηνχο ζα έδηλε δηαθνξεηηθφ θχξνο ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζα δεκνζίεπαλ.
402

 

Ο ππεχζπλνο ζχληαμεο ηεο εθεκεξίδαο Δκπξόο Γεκήηξηνο Καιαπνζάθεο ζπκπέξαηλε κε 

ηε ιήμε ησλ λαπηηθψλ αζθήζεσλ: 

«Ζ ρζεζηλή Βαζηιηθή επηζεψξεζηο ησλ αγεκάησλ ηνπ ζηφινπ ελ Βφισ θαη ε 

παξέιαζηο απηψλ επέζηεςαλ ην ηέινο ησλ λαπηηθψλ γπκλαζίσλ, ηα νπνία 

κεη΄αιεζψο εζληθνχ ελδηαθέξνληνο παξεθνινχζεζαλ φινη απφ ηνπ αλσηάηνπ 

αξρεγνχ ηεο Πνιηηείαο κέρξη ηνπ ηειεπηαίνπ πνιίηνπ. Καη ηα γπκλάζηα ηαχηα 

εδηθαίσζαλ αθφκε ηνπο πφζνπο φισλ εθείλσλ, νη νπνίνη ήζεινλ παξαιιήισο 

πξνο ηελ εξγαζίαλ ηνπ ζηξαηνχ ηεο μεξάο λα ηδνχλ ην πνιεκηθφλ λαπηηθφλ 

απνδηδφκελνλ κεη’ αθνζηψζεσο εηο ην κέγα έξγνλ ηνπ. Ζ Αγγιηθή απνζηνιή, 

νη Έιιελεο αμησκαηηθνί θαη νη ππαμησκαηηθνί θαη νη λαχηεο έπξαμαλ ην 

θαζήθνλ ησλ. Δάλ δε φ,ηη κεζ’ ππεξεθαλείαο είδνλ θαη ερεηξνθξφηεζαλ ρζεο νη 

                                                
400

 Σν θηιαδέιθηνλ ζθνπεπηηθφ έπαζιν ζεζκνζεηήζεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 1912 χζηεξα απφ ρνξεγία ηνπ 

θηιφπαηξε λνκηθνχ θαη ζπγγξαθέα Θεκηζηνθιή Φηιαδειθέσο, ν νπνίνο δηέζεηε ην πνζφ ησλ πεληαθνζίσλ 

δξαρκψλ εηεζίσο γηα ηε βξάβεπζε ησλ ζθνπεπηψλ βαξέσλ θαη κέζσλ ππξνβφισλ ησλ πνιεκηθψλ πινίσλ ηνπ Β. 

Ναπηηθνχ, ΦΔΚ 120 Α΄/1912, Β.Γ. «Πεξί νξηζκνχ εηεζίνπ ζθνπεπηηθνχ επάζινπ ελ ησ Β. Ναπηηθψ ππφ ηελ 

επσλπκίαλ Φηιαδέιθεηνλ ζθνπεπηηθφλ έπαζινλ ηνπ Β. Ναπηηθνχ», 16 Απξηιίνπ 1912.  
401

 Μνπζείν Μπελάθε, Αξρείν Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, θάθ. 310, ππνθάθ. 61: Δπηζηνιή ηνπ Lionel Tufnell πξνο 

ηνλ Δ. Βεληδέιν ζρεηηθά κε ηε δεκνζίεπζε ζηηο εθεκεξίδεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Ναπηηθνχ, Φάιεξν, 15/28 

Μαΐνπ 1912. 
402

 Ζ επηβίβαζε δεκνζηνγξάθσλ ζε πινία δηαζθάιηδε ελ κέξε ηελ θπβέξλεζε σο πξνο ηελ επηβξάβεπζε ηεο 

επηινγήο ηεο, θαζψο ε ζπλνδεία απηψλ απφ έκπεηξα ζηειέρε ηνπ λαπηηθνχ πξνζζέηεη πάληα έλα ζεηηθφ πξφζεκν 

ζην απνηέιεζκα (εηδηθά ζε θάηη πνπ γίλεηαη πξψηε θνξά).  
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Βνιηψηαη, απηειεί ηελ αξρήλ, ν δειο, ε αθνζίσζηο θαη ε πεηζαξρία ησλ 

πιεξσκάησλ ππφζρνληαη πεξηζζφηεξα δηα ην ηέινο».
403

 

3.5. Ζ ζπλέρηζε ηνπ έξγνπ, νη Βαιθαληθνί Πφιεκνη θαη νη απφπεηξεο αλαλέσζεο ηεο 

ζπλεξγαζίαο 

Ζ ζπλδξνκή ηνπ Tufnell ζηελ νξγάλσζε ζπλερηδφηαλ ππξεησδψο. Μεηά ηελ 

νινθιήξσζε ησλ αζθήζεσλ πξνθάιεζε ηελ ππνγξαθή άιισλ δχν βαζηιηθψλ δηαηαγκάησλ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ ηξάην.
404

 Σν πξψην αθνξνχζε ηελ νξγάλσζε ηεο θεληξηθήο ππεξεζίαο 

ηνπ ππνπξγείνπ Ναπηηθνχ θαη ην δεχηεξν ηηο επηζεσξήζεηο θαη ηνλ ηξφπν πινπνίεζήο ηνπο. 

Σν άξζξν 22 ηνπ δεχηεξνπ δηαηάγκαηνο πξνέβιεπε πσο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ε 

βξεηαληθή απνζηνιή ζα βξηζθφηαλ ζηελ ππεξεζία ηνπ Β. Ναπηηθνχ, ν αξρεγφο απηήο ζα ήηαλ 

θαη γεληθφο επηζεσξεηήο θαη ζηα κέιε απηήο αλαηίζεην λα δηεμάγνπλ εηδηθέο επηζεσξήζεηο 

αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπο. Ζ πείξα θαη ε γλψζε ησλ κειψλ ηεο αγγιηθήο απνζηνιήο κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν αμηνπνηνχηαλ κέζα απφ ην κεραληζκφ ηνπ ειέγρνπ.   

Καη’ αληηζηνηρία κε ηε γαιιηθή απνζηνιή ηνπ ζηξαηνχ, ε λαπηηθή απνζηνιή ηνπ Tufnell 

πξνζπάζεζε λα κεηαδψζεη ηελ αγγιηθή λννηξνπία θαη επαγγεικαηηζκφ ζην ειιεληθφ λαπηηθφ. 

ε απηή ηελ πξνζπάζεηα, επέθεξε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηνπο θαλνληζκνχο εθπαίδεπζεο θαη 

εζσηεξηθήο ππεξεζίαο ησλ πινίσλ θαη εθάξκνζε ηελ πην απιή δηαίξεζε ηνπ πιεξψκαηνο, ε 

νπνία ήηαλ ζε ηζρχ ηφηε ζην βξεηαληθφ λαπηηθφ.
405

 ε απηφ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ 

βξεηαληθνχ λαπηηθνχ νθείιεηαη θαη ε απφθαζε ηνπ ππνπξγείνπ λα ζπγθξνηήζεη ηνλ ζηφιν ζε 

δχν κνίξεο, ηε κνίξα ησλ βαξέσλ πινίσλ θαη εθείλε ησλ ειαθξψλ ζθαθψλ ζηελ νπνία ζα 

ππαγφηαλ ηα αληηηνξπηιηθά θαη ηα ηνξπηινβφια. Ζ άπνςε απηή ηνπ ππνπξγείνπ έβξηζθε 

ζχκθσλν θαη ηνλ Tufnell, ν νπνίνο πξφηεηλε λα κεηαθιεζεί επηπιένλ αμησκαηηθφο ηνπ 

βξεηαληθνχ λαπηηθνχ, κε ζθνπφ λα αλαιάβεη ηε δηνίθεζε ηεο κνίξαο ησλ ειαθξψλ ζθαθψλ 

θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ αμησκαηηθψλ ηεο. Ο επεξρφκελνο φκσο πφιεκνο κε ηελ Σνπξθία  

θαζπζηέξεζε ην ζρεδηαζκφ, ν νπνίνο ηειηθά πινπνηήζεθε κε ηελ επφκελε απνζηνιή ηνπ 

αληηλαπάξρνπ Kerr.
406

 

                                                
403

 Δκπξόο, 21 Ηνπλίνπ 1912: «Σα λαπηηθά γπκλάζηα». 
404

 ΦΔΚ, 240 Α΄/1912, Β.Γ. «Πεξί νξγαλψζεσο ηεο Κεληξηθήο ππεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ ησλ Ναπηηθψλ θιπ» 

θαη «Πεξί επηζεσξήζεσο ησλ ππεξεζηψλ θιπ ηνπ Β. Ναπηηθνχ», 6 Απγνχζηνπ 1912. 
405

 Γεκεηξαθφπνπινο, ό.π., ζ. 80. 
406

 ΦΔΚ, 159 Α΄/1913, Β.Γ. «Πεξί πξνζσξηλήο ζπλζέζεσο ηνπ ηφινπ θαη ηεο ππεξεζίαο ηνπ αληηλαπάξρνπ 

Αξρεγνχ ηνπ ζηφινπ ηνπ Αηγαίνπ», 18 Απγνχζηνπ 1913. Πξψηε πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ ζε εθηέιεζε ηνπ 

Β.Γ.  
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Ο Tufnell κεηά ηελ έιεπζή ηνπ ζηελ Αζήλα θαη ηε παξέιεπζε κηθξνχ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο είρε πξνηείλεη νινθιεξσκέλν πξφγξακκα λαππήγεζεο βαξέσλ πινίσλ, πνπ ζα 

ζπκπιεξψλνληαλ απφ ηα απαηηνχκελα ειαθξά ζθάθε ζπλνδείαο, θαηά πξνηίκεζε 

αληηηνξπηιηθά. Πίζηεπε πσο ε Διιάδα έπξεπε ηάρηζηα λα απνθηήζεη δχν ζσξεθηά ηειεπηαίνπ 

ηχπνπ θη έλα αθφκε ζσξαθηζκέλν θαηαδξνκηθφ ηχπνπ «Αβέξσθ», θαζψο θαη έλα ζηνιίζθν 12 

αληηηνξπηιηθψλ. Σν ζρέδην απηφ ήηαλ αξθεηά κεγαιφπλνν θαη ζα πξνζέδηδε ηξνκεξή ηζρχ ζε 

κηα δχλακε πνπ πξννξίδνληαλ λα δξάζεη ζην ζέαηξν επηρεηξήζεσλ ηνπ Αηγαίνπ. κσο ε 

ειάρηζηε δαπάλε γηα ηελ λαππήγεζε ησλ πινίσλ ηεο πξφηαζεο ηνπ Tufnell εθηηκήζεθε 

πεξίπνπ ζηα 40 εθαηνκκχξηα δνιάξηα, πνζφ πνπ ήηαλ αδχλαην λα εμαζθαιηζηεί.
407

 

Αξγφηεξα, ηνλ Γεθέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο ν λαχαξρνο εηζεγήζεθε ηελ απφθηεζε ελφο 

θαηαδξνκηθνχ, ηεζζάξσλ αληηηνξπηιηθψλ, ηεζζάξσλ ηνξπηιαθάησλ θαη κεξηθψλ βνεζεηηθψλ 

πινίσλ, ην ζπλνιηθφ εθηηκψκελν θφζηνο ησλ νπνίσλ αλεξρφηαλ ζε 23,9 εθαηνκκχξηα 

δξαρκέο.
408

 Δπίζεο πξφηεηλε ηελ αλαβάζκηζε ησλ παιαηφηεξσλ ζσξεθηψλ ηνπ ζηφινπ ηχπνπ 

«Φαξά», ηε βειηίσζε ησλ ζπλεξγείσλ ηνπ λαχζηαζκνπ θαη ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, 

θαζψο θαη ηελ αγνξά ππξνκαρηθψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ πνπ ζα απνδεηθλχνληαλ απαξαίηεηα 

ζηελ εθπαίδεπζε. Σν χςνο ηνπ θφζηνπο απηήο ηεο πξφηαζεο αλεξρφηαλ ζηα 2,5 εθαηνκκχξηα 

δξαρκέο.
409

 Βέβαηα, ε θπβέξλεζε Βεληδέινπ, κε ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εκπεξηζηαησκέλεο 

εηζεγήζεηο ηεο βξεηαληθήο λαπηηθήο απνζηνιήο, επηιήθζεθε ε ίδηα ηνπ ζέκαηνο ησλ 

πξνκεζεηψλ, κε επηηξνπή πνπ φξηζε απφ Έιιελεο αμησκαηηθνχο ηνπ λαπηηθνχ θαη επηθεθαιήο 

ηνλ ίδην (ηνλ πξσζππνπξγφ). Σειηθά απνθαζίζηεθε ε παξαγγειία ελφο ζσξεθηνχ, έμη 

αληηηνξπηιηθψλ, έμη ηνξπηιαθάησλ θαη δχν ππνβξπρίσλ. Ζ δηάζηαζε απφςεσλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν δήηεκα κεηαμχ ηνπ Βεληδέινπ θαη ηνπ επηθεθαιήο ηεο βξεηαληθήο λαπηηθήο 

απνζηνιήο, κπνξεί λα απνηέιεζε θαη έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο πνπ δελ επηζπκνχζε ν Βεληδέινο 

ηνλ Tufnell ζηελ αλαλέσζε ηνπ ζπκβνιαίνπ ηεο λαπηηθήο ζπλεξγαζίαο.  

Οη ζρέζεηο ηνπ πξσζππνπξγνχ κε ηνλ Tufnell κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο ηππηθέο. 

Μπνξεί λα κελ ππήξμαλ έληνλεο πξνζηξηβέο θαη δηαθσλίεο, φκσο ν Βεληδέινο αγλννχζε 

ζεκαληηθέο πξνηάζεηο ηνπ λαπάξρνπ φπσο ε πξναλαθεξζείζα. Παξάιιεια, έδεηρλε λα κελ 

είλαη ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηελ αδπλακία ηνπ Tufnell λα επέκβεη ζην βξεηαληθφ Ναπαξρείν θαη 

ζηηο βξεηαληθέο λαππεγηθέο εηαηξείεο,
410

 ψζηε λα πεηχρεη επηθεξδείο ζπκθσλίεο γηα ηελ 

Διιάδα, πνπ ζα αθνξνχζαλ ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ ζηφινπ. Δπηπξφζζεηα, ν Tufnell δελ είρε 

                                                
407

 Μαιαθάζεο, ό.π.,  ζζ. 229 – 230. Γεκεηξαθφπνπινο, ό.π., ζ. 81. 
408

 ΔΛΗΑ, Αξρείν Δι. Βεληδέινπ, θάθ. 5, ππνθάθ. 90: Αλαθνξά ηνπ L. Tufnell πξνο ηνλ Δ. Βεληδέιν ζρεηηθά κε 

ην λαπηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 1912, Αζήλα, 30 Ννεκβξίνπ/ 13 Γεθεκβξίνπ 1911. 
409

 ην ίδην, Fotakis, ό.π., ζ. 36. Γεκεηξαθφπνπινο, ό.π., ζ. 81. 
410

 Fotakis, ό.π., ζζ. 38, 67. 
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θεξδίζεη ηελ εθηίκεζε ησλ κειψλ ηεο απνζηνιήο θαη παξάιιεια δελ άθνπγε ηηο εηζεγήζεηο 

ηνπο, πξνηνχ ππνβάιιεη θάπνηα πξφηαζε ζηελ ειιεληθή θπβέξλεζε.
411

 

Παξφια απηά, ζχκθσλα κε ηνλ Γεκεηξαθφπνπιν o Tufnell απέδεημε φηη γλψξηδε θαιά ηε 

δνπιεηά ηνπ: «Ήηαλ απαηηεηηθφο θαη απζηεξφο, ρσξίο λα είλαη ζθαηφο θαη απφηνκνο θαη νη 

ηδηφηεηέο ηνπ ζπλέηεηλαλ ζην λα γίλεη ζεβαζηφο».
412

 Μπνξεί ε έιεπζε ηεο βξεηαληθήο  

λαπηηθήο απνζηνιήο λα κελ έηπρε θαη ηεο πην ζεξκήο απνδνρήο, θπξίσο απφ ηνπο 

αμησκαηηθνχο ηνπ λαπηηθνχ,
413

 αληαπνθξίζεθε φκσο πέξαλ ηνπ δένληνο ζηηο πξνζδνθίεο ηεο 

πνιηηηθήο εγεζίαο. Οη απφςεηο θαη πξνηάζεηο ηνπ Tufnell εθ ηνπ απνηειέζκαηνο 

επηβεβαηψζεθαλ.
414

 Μέζα απφ ηελ εληαηηθή εθπαίδεπζε, ηηο θαηλνηνκίεο πνπ εθάξκνζε, ηελ 

νξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ ζρνιψλ ζηα βξεηαληθά πξφηππα, ππεξληθψληαο ηηο φπνηεο 

δπζθνιίεο, ζπλέβαιε
415

 ζηελ επηθξάηεζε ηνπ ειιεληθνχ ζηφινπ, επί ηνπ ππέξηεξνπ 

Οζσκαληθνχ,
416

 ζηνλ Α΄ Βαιθαληθφ Πφιεκν. 

Μία κέξα πξηλ ηελ θήξπμε ηεο επηζηξάηεπζεο, δεκνζηεχζεθε έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά, 

βαζηιηθά δηαηάγκαηα. ηηο 16 επηεκβξίνπ 1912, ε λαπηηθή δχλακε ηεο Διιάδαο δηαθξίζεθε 

πιένλ ζηνλ ζηφιν ηνπ Αηγαίνπ θαη ζηε κνίξα ηνπ Ακβξαθηθνχ. Ο ζηφινο ηνπ Αηγαίνπ 

πεξηιάκβαλε ηα ζσξεθηά ζθάθε, ηνλ ηνξπηιηθφ ζηνιίζθν, ηα θαηαδπφκελα ζθάθε, ην πινίν 

εθνδηαζκνχ ησλ ηνξπηιηθψλ ζθαθψλ, ην λαξθνβφιν θαη ηα ππφινηπα βνεζεηηθά ζθάθε θαη ε 

κνίξα ηνπ Ακβξαθηθνχ ηηο αηκνβαξίδεο.
417

 Δπηπξφζζεηα, κε βαζηιηθφ δηάηαγκα ζηηο 28 

επηεκβξίνπ 1912
418

 απαιιάζζνληαλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζεθφλησλ νη εθπαηδεπηέο θαη νη 

εθπαηδεπφκελνη ησλ ζρνιψλ ηνπ λαπηηθνχ ππξνβνιηθνχ θαη ησλ ηνξπηιψλ γηα ηελ 

επηρεηξεζηαθή αμηνπνίεζε ηνπο ελφςεη ηνπ επεξρφκελνπ πνιέκνπ. Οη Γηνηθεηέο ησλ δχν 

                                                
411

 Fotakis, ό.π., ζζ. 67-68. 
412

 Γεκεηξαθφπνπινο, ό.π., ζ. 81. 
413

 Fotakis, ό.π., ζ. 19. 
414

 “[...] and to make as certain as is humanly possible that the Fleet, when called upon to go into action, shall 

emerge therefrom victorious [...]”, ζχκθσλα κε αλαθνξά ηνπ Tufnell πξνο ηνλ ππνπξγφ Ναπηηθψλ Δι. Βεληδέιν, 

βι. ΔΛΗΑ, Αξρείν Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, θάθ. 5, ππνθάθ. 90: Αλαθνξά ηνπ L. Tufnell πξνο ηνλ Δ. Βεληδέιν 

ζρεηηθά κε ην λαπηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 1912, Αζήλα, 30 Ννεκβξίνπ/13 Γεθεκβξίνπ 1911. 
415

 Ζ θαηάιεςε ηεο Λήκλνπ θαη ε αμηνπνίεζε ηνπ ιηκαληνχ ηνπ Μνχδξνπ σο πξνθερσξεκέλε βάζε 

επηρεηξήζεσλ ηνπ ζηφινπ νθείιεηαη ελ κέξε θαη ζηε ζπλδξνκή ηεο αγγιηθήο απνζηνιήο πνπ εκθχζεζε λέα 

ηαθηηθή ζθέςε ζηνπο αμησκαηηθνχο ηνπ Β. Ναπηηθνχ, αιιά θαη ζηε ζεηηθή ζηάζε πνπ επέδεημε ν λαχαξρνο 

Tufnell, φηαλ ηνπ θνηλνπνηήζεθε ε πξφζεζε θαηάιεςήο ηνπο, βι. Fotakis, ό.π., ζζ. 47-48 θαη Αιεμαλδξήο, ό.π., 

ζζ. 320-323.  
416

 Αλαζηάζηνο Γεκεηξαθφπνπινο, Ο Α' Βαιθαληθόο Πόιεκνο κέζα από ηα αξρεία ηεο ηζηνξηθήο ππεξεζίαο ηνπ 

Γαιιηθνύ Ναπηηθνύ, 1996, Δθδφζεηο Ναπηηθνχ Μνπζείνπ ηεο Διιάδνο, Πεηξαηάο 1996, ζζ. 23-24. Αλαζηάζηνο 

Γεκεηξαθφπνπινο, «Ζ πκβνιή ηνπ Διιεληθνχ Ναπηηθνχ ζην πκκαρηθφ Αγψλα θαηά ηνλ Πξψην Βαιθαληθφ 

Πφιεκν», Ναπηηθή Δπηζεώξεζε, 581 (2012), 56-58 θαη Εήζεο Φσηάθεο, «Σν Διιεληθφ Ναπηηθφ θαη νη 

Βαιθαληθνί Πφιεκνη», Ναπηηθή Δπηζεώξεζε, 551 (2005), 20-22. 
417

 ΦΔΚ, 281 Α΄/1912, Β.Γ. «Πεξί δηαηξέζεσο ηεο Ναπηηθήο δπλάκεσο θιπ», 16 επηεκβξίνπ 1912. 
418

 ΦΔΚ, 310 Α΄/1912, Β.Γ. «Πεξί πξνζσξηλήο αλαζηνιήο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιψλ ηνπ Ναπηηθνχ 

ππξνβνιηθνχ θαη ηνξπηιψλ θιπ», 28 επηεκβξίνπ 1912. 
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ζρνιψλ, αληηπινίαξρνο Gofton Salmond θαη S. Waring, κέιε ηεο βξεηαληθήο απνζηνιήο, 

εηζήιζαλ ζην λέν θαζεζηψο πνπ ίζρπζε γηα ηα κέιε ηεο απνζηνιήο.  

Οη πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηχρε ηεο αγγιηθήο απνζηνιήο απφ ηηο 17 επηεκβξίνπ ηνπ 1912, 

εκέξα φπνπ θεξχρζεθε ε επηζηξάηεπζε ζηε ρψξα, είλαη δηθνξνχκελεο. Κάπνηνη ππνζηήξημαλ 

φηη ε απνζηνιή είρε νινθιεξψζεη ην έξγν ηεο κε ηελ θήξπμε ηνπ πνιέκνπ θαη απνρψξεζε, 

ελψ άιινη ήζειαλ ηνλ Tufnell λα παξακέλεη σο ζχκβνπινο ζην ππνπξγείν Ναπηηθψλ.
419

 

Σειηθά ε απνζηνιή παξέκεηλε ελ κέξε θαη πξνζέθεξε ηηο ππεξεζίεο ηεο ζην ππνπξγείν 

Ναπηηθψλ, απέρνληαο φκσο ζαθψο απφ θάζε ελέξγεηα πνπ ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο 

ελεξγή ζπκκεηνρή ζηελ εκπφιεκε θαηάζηαζε.  

Με έγγξαθφ ηνπ ζηηο 18 Γεθεκβξίνπ 1912 ν ηξάηνο ελεκέξσλε ην ππνπξγείν 

Δμσηεξηθψλ γηα ηελ ηχρε ηεο βξεηαληθήο απνζηνιήο:
420

 

«Γπλάκεη ηνπ άξζξνπ 21νπ ηεο απφ 30 Ηνπλίνπ/13 Ηνπιίνπ 1911 ζπκβάζεσο 

κεηαμχ ηνπ επί ησλ Ναπηηθψλ ππνπξγνχ ηεο Διιάδνο θαη ηνπ ελ Αζήλαο 

επηηεηξακκέλνπ ηεο Α. Βξεηηαληθήο Μεγαιεηψηεηαο θπξψζεζεο δηά ηνπ απφ 

7εο Ηνπιίνπ 1911 Β. Γηαηάγκαηνο έιεμελ ε ζχκβαζεο αχηε, σο θαη αη 

παξαξηεκάησλ αη ηαχηεο ηξεηο ζπκβάζεηο απφ 23 Ννεκβξίνπ/ 6 Γεθεκβξίνπ 

1911 θαη 23 επηεκβξίνπ/ 6 Οθησβξίνπ 1912, θεξπρζέληνο ηνπ κεηαμχ 

Διιάδνο θαη Σνπξθίαο πνιέκνπ, ζπλεπψο δ’ εθ Βξεηηαλψλ αμησκαηηθψλ θαη 

ππαμησκαηηθψλ απνηεινχκελεο Ναπηηθή απνζηνιή έπαπζελ αλήθνπζα εδψ 

ηελ ππεξεζίαλ ηνπ Κξάηνπο. Δθ ησλ κειψλ ηεο Ναπηηθήο Απνζηνιήο απήιζνλ 

ήδε εμ Διιάδνο νη θ.θ. G. Townsend, αλψηεξνο Αξρηθξνληηζηήο θαη A. Could, 

αξρηλαππεγφο κεηά δήισζηλ εκψλ πξνο ηνπ Αξρεγνχ ηεο Απνζηνιήο 

Αληηλαχαξρνλ L. Tufnell φηη νη ππεξεζίαη ηνχησλ δελ ήζαλ αλαγθαίαη ελ ηε 

παξφληη, παξακέλνπζη δ’ ελ Αζήλαηο ν Αξρεγφο ηεο Απνζηνιήο L. Tufnell, ν 

αληηπινίαξρνο Hubert Cardale, ν αλψηεξνο αξρηκεραληθφο J. Watson, ν 

πισηάξρεο Kenneth Gofton Salmond, ν ππνπινίαξρνο S. Wahring, ν 

γξακκαηεχο ηνπ αξρεγνχ ηεο Απνζηνιήο Herbert Campbell θαη πάληεο νη 

ππαμησκαηηθνί, έηη δε παξακέλεη ελ ηε Διιεληθή ππεξεζία ν πινίαξρνο 

Edward Boyle. Πάληεο νχηνη θαηά ηε ηελ επηζηξάηεπζηλ θαη δηαξθνχληνο ηνπ 

                                                
419

 Παλαγηψηεο Γέξνληαο, «Ζ λαπηηθή εθπαίδεπζε σο παξάγνληαο λίθεο ζηνπο Βαιθαληθνχο Πνιέκνπο«, 

Ναπηηθή Δπηζεώξεζε, 581 (2012), 145. Robinson, ό.π., ζ. 79. 
420

 ΤΓΗΑ, Αξρείν Κεληξηθήο Τπεξεζίαο, 1912, θάθ. 103, ππνθάθ. 9: Τπνπξγείν Ναπηηθψλ πξνο ππνπξγείν 

Δμσηεξηθψλ, Αξηζ. 705, Αζήλα, 18 Γεθεκβξίνπ 1912. 
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πνιέκνπ εμεθνινχζεζαλ αλεπηζήκσο παξέρνληεο ηαο ππεξεζίαο ησλ εηο ην 

ππνπξγείνλ ησλ Ναπηηθψλ θαη κηζζνδνηνχκελνη σο πξφηεξνλ».
421

 

ην ίδην έγγξαθν ν ηξάηνο ζεκείσλε πσο ε απνζηνιή είρε νινθιεξψζεη επηηπρψο ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ επηηειείσλ θαη ησλ πιεξσκάησλ. Σφληδε δε πσο ήηαλ απαξαίηεην ην 

πξνζσπηθφ ηνπ ζηφινπ θαη θπξίσο ηα πιεξψκαηα ησλ λέσλ πινίσλ λα εμνηθεησζνχλ ζηελ 

απνζηνιή θαη ην έξγν ηνπο απφ αμησκαηηθνχο «πξαθηηθψο εηδεκφλσλ θαη έκπεηξσλ». 

ηεξηδφκελνο ζε απηφ, πξφηεηλε κεηά ηε ζχλαςε ηεο εηξήλεο κε ηελ Σνπξθία, ε Διιάδα λα 

εμαζθαιίζεη γηα κηα ηξηεηία ηε ζπλδξνκή μέλεο λαπηηθήο απνζηνιήο πξνεξρφκελεο πάιη απφ 

ηε Βξεηαλία, γηα ην έξγν ηεο νπνίαο «κεηά πάζεο βεβαηφηεηαο δπλάκεζα λα εκπηζηεπζψκελ 

εηο ηνπο αμησκαηηθνχο ηνπ αλεγλσξηζκέλσο θξαηαηψηεξνπ Ναπηηθνχ ηνπ θφζκνπ αθ’ εηέξνπ 

δε δηφηη δελ ζα επέιζεη ζχγρπζεο εθ λέσλ κεηαβνιψλ πεξί ηα θξαηνχληα ήδε ελ ηνπ Β. 

Ναπηηθνχ, νθεηιφκελα εηο ηαο εηζεγήζεηο θαη ηα κέηξα ηεο Βξεηηαληθήο Ναπηηθήο 

Απνζηνιήο».
422

 Έλα ζεκείν πνπ επέκελε, ήηαλ απηφ ηνπ ζαθή θαζνξηζκνχ ησλ νξίσλ 

δηθαηνδνζίαο, γηα ηελ απνθπγή ζπγθξνχζεσλ κε ηελ «θαζαξά δηνίθεζηλ». 

Ο ππνπξγφο Ναπηηθψλ, αληίζεηα κε ηνλ Βεληδέιν,
423

 επηζπκνχζε ηε ζπλέρηζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο κε ηνλ Tufnell, αιιά θαη κε ηνπο ππφινηπνπο απφ ην επηηειείν ηνπ: ηνλ Hubert 

Cardale σο αξρεγφ ησλ ειαθξψλ κνηξψλ ηνπ ζηφινπ, ηνλ Kenneth Gofton Salmond σο 

αμησκαηηθφ ηνπ ππξνβνιηθνχ, ηνλ S. Waring σο αμησκαηηθφ ησλ ηνξπηιψλ, ηνλ αλψηεξν 

αξρηκεραληθφ J. Watson θαη ηνλ γξακκαηέα ηνπ αξρεγνχ ηεο απνζηνιήο Hebert Campbell, 

εθφζνλ ην επηζπκνχζαλ θαη νη ίδηνη. Απφ απηνχο ν κφλνο ελ ελεξγεία ηνπ βξεηαληθνχ 

λαπηηθνχ, πνπ ε ειιεληθή θπβέξλεζε, επηδεηνχζε εθ λένπ ηε ζπλεξγαζία καδί ηνπ, ήηαλ ν H. 

Cardale.
424

 

ην κέησπν ηνπ πνιέκνπ, ην ζέκα ησλ λεζηψλ ηνπ βνξεηναλαηνιηθνχ Αηγαίνπ ήηαλ 

θιέγνλ θαη γηα ηελ Διιάδα θαη ηελ Σνπξθία. Σνλ Απξίιην ηνπ 1913 ην ππνπξγείν Ναπηηθψλ 

έπξεπε λα επαλέιζεη ζην ζέκα ηεο λαπηηθήο απνζηνιήο, εθφζνλ επηζπκνχζε ηελ αλαλέσζε 

ηεο ζχκβαζεο κε ηε Βξεηαλία. Πην ζπγθεθξηκέλα, φπσο αλαθεξφηαλ:  

«ζπκθψλσο πξνο ην άξζξνλ 5νλ ηεο κεηαμχ ησλ θπβεξλήζεσλ ηεο Διιάδνο 

θαη ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο ζπκβάζεσο απφ 30εο Ηνπλίνπ 1911 θπξσζείζεο 

                                                
421

 ην ίδην. 
422

 ην ίδην. 
423

 Ο Διεπζέξηνο Βεληδέινο ήζειε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ππνλαχαξρνπ L. Tufnell κε έλα αλψηαην ελ ελεξγεία 

αμησκαηηθφ γηα λα κπνξεί λα επεκβαίλεη πην νπζηαζηηθά θαη απνηειεζκαηηθά ζην αγγιηθφ Ναπαξρείν θαη ηα 

αγγιηθά λαππεγεία, Fotakis, ό.π., ζ. 67.  
424

 ΤΓΗΑ, Αξρείν Κεληξηθήο Τπεξεζίαο, 1912, θάθ. 103, ππνθάθ. 9. 
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δηα ηνπ απφ 7εο Ηνπιίνπ 1911 Β. Γηαηάγκαηνο ππνρξενχηαη ε Διιεληθή 

Κπβέξλεζηο φπσο δειψζεη κέρξη ηεο 1εο Μαΐνπ 1913 (λ. εκ.) ηελ επηζπκία ηεο 

πεξί αλαλεψζεσο ή κε ηεο ζπκβάζεσο ηαχηεο δηα πεξίνδνλ δχν ή ηξηψλ 

εηψλ».
425

 

Μέζσ ηνπ ππνπξγείνπ Ναπηηθψλ εθθξαδφηαλ ε επηζπκία ηεο θπβέξλεζεο γηα ηε ζχλαςε 

ζχκβαζεο κε ηελ βξεηαληθή θπβέξλεζε δηάξθεηαο δχν εηψλ, αξρνκέλεο απφ ηελ εκεξνκελία 

ππνγξαθήο ηεο. Ζ ειιεληθή θπβέξλεζε πιένλ έθεξε ηελ πείξα ηεο πξνεγνχκελεο απνζηνιήο 

θαη σο πξνο ηα δηαδηθαζηηθά κέηξα, νπφηε ην ζρεηηθφ έγγξαθν ήηαλ θαηαηνπηζηηθφηαην θαη 

πιήξεο. πγθεθξηκέλα ζεκεηψλνληαη ζε απηφ πσο ε απνζηνιή ζα έπξεπε πιένλ λα 

απνηειείηαη απφ ελ ελεξγεία αμησκαηηθνχο, εμαηξψληαο ηνπο δχν απφζηξαηνπο J. Watson θαη 

S. Waring ην έξγν ησλ νπνίσλ ήηαλ, ζχκθσλα κε ηνλ ηξάην, θαζαξά ηερληθφ θαη ζα 

κπνξνχζε λα δηεμαρζεί θαη απφ ηδηψηεο (κε ζηξαηησηηθφ πξνζσπηθφ) θαηάιιεια 

εθπαηδεπκέλνπο. Με ζπκπιεξσκαηηθφ έγγξαθν
426

 ζηελ ίδηα θαηεγνξία εληαζζφηαλ θαη ν G. 

Salmond, ν νπνίνο επηζπκνχζε θαη πξνζσπηθά λα εληαρζεί ζηελ λέα απνζηνιή σο 

εθπαηδεπηήο ηνπ ππξνβνιηθνχ, απφ θνηλνχ κε ηνλ λέν αληηπινίαξρν πνπ ζα νξηδφηαλ 

επηθεθαιήο.  

Ζ λέα απνζηνιή γηα λα κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί ζην έξγν ηεο, ηελ ξχζκηζε ηεο 

εθπαίδεπζεο ησλ επηηειείσλ θαη ησλ πιεξσκάησλ, αιιά θαη ζηελ νξγάλσζε ηνπ ζηφινπ, ζα 

έπξεπε λα απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ κέιε: α) ηνλ ππνλαχαξρν αξρεγφ ηεο απνζηνιήο,
427

 

β) έλαλ αληηπινίαξρν σο νξγαλσηή ηεο επηηειηθήο ππεξεζίαο θαη δηεπζπληή αλσηέξσλ 

ζπνπδψλ ηνπ λαπηηθνχ, γ) έλαλ αληηπινίαξρν σο αξρεγφ ησλ ειαθξψλ κνηξψλ ηνπ ζηφινπ 

(αληρλεπηηθψλ, αληηηνξπηιηθψλ, ηνξπηινβφισλ θαη θαηαδπφκελσλ), δ) έλαλ ππνπινίαξρν σο 

βνεζφ ηνπ αξρεγνχ ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ειαθξψλ κνηξψλ, ε) έλαλ ππνπινίαξρν γηα ηελ 

ππνβξχρην άκπλα, ηηο ηνξπίιεο θαη ην ειεθηξηθφ πιηθφ, ππαγφκελν ζηνλ αξρεγφ ηεο 

εθπαίδεπζεο ησλ ειαθξψλ κνηξψλ, ζη) έλαλ αληηπινίαξρν σο αξρεγφ ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ 

ππξνβνιηθνχ, δ) έλαλ αληηπινίαξρν σο αξρεγφ ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο ησλ δνθίκσλ θαη ησλ 

πιεξσκάησλ θαη δηνηθεηή ηεο ζρνιήο δνθίκσλ, ε) έλαλ ππνπινίαξρν σο δηνηθεηή ηεο ζρνιήο 

ησλ λαπηνπαίδσλ ή θαη θάζε άιιεο ζρνιήο πνπ απνζθνπνχζε ζηελ εθπαίδεπζε ησλ 

                                                
425

 ΤΓΗΑ, Αξρείν Κεληξηθήο Τπεξεζίαο, 1913, θάθ. 41, ππνθάθ. 1: Τπνπξγείν Ναπηηθψλ πξνο ππνπξγείν 

Δμσηεξηθψλ, Αξηζ. 59, Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 1913. 
426

 ΤΓΗΑ, Αξρείν Κεληξηθήο Τπεξεζίαο, 1913, θάθ. 41, ππνθάθ. 1: Τπνπξγείν Ναπηηθψλ πξνο ππνπξγείν 

Δμσηεξηθψλ, Αξηζ. 65, Αζήλα, 25 Απξηιίνπ 1913. 
427

 Με δεδνκέλν φηη κε ηελ άθημε ηεο απνζηνιήο ζηελ ρψξα ηα κέιε ηεο ζα έθεξαλ ηνλ ακέζσο επφκελν βαζκφ 

θαη ζα ήηαλ αλψηεξνη φισλ ησλ νκνηφβαζκσλ ηνπο, ζα κπνξνχζε λα ήηαλ θαη πινίαξρνο ηνπ βξεηαληθνχ 

λαπηηθνχ, εθφζνλ ε Βξεηαλία δελ ζα κπνξνχζε λα δηαζέζεη ελ ελεξγεία ππνλαχαξρν.  
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πιεξσκάησλ, ππαγφκελν ζηνλ αξρεγφ ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο θαη ησλ πιεξσκάησλ, ζ) έλαλ 

αλψηεξν αξρηκεραληθφ ή αξρηκεραληθφ σο αξρεγφ ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ κεραληθνχ ζψκαηνο, 

η) έλαλ ππνπινίαξρν κεραληθφ σο δηνηθεηή ησλ ζπλεξγείσλ ηνπ λαπζηάζκνπ θαη σο βνεζφο 

ηνπ πξνεγνχκελνπ θαη ηα) έλαλ πεπεηξακέλν λαππεγφ σο δηνηθεηή ησλ επηζθεπψλ θαη 

θαηαζθεπψλ ζηνλ λαχζηαζκν.
428

 

Γηα νπνηαδήπνηε άιιε αλάγθε ζα πξνέθππηε, ζα δεηνχζε ε ειιεληθή θπβέξλεζε κε λέν 

έγγξαθν ηελ πξνζζήθε ηνπ λένπ αμησκαηηθνχ ζηε λαπηηθή απνζηνιή. Αίζζεζε πξνθαιεί θαη 

ε παξάθιεζε ηνπ ππνπξγείνπ Ναπηηθψλ ε εθινγή ησλ Βξεηαλψλ αμησκαηηθψλ λα γίλεη θαη κε 

γλψκνλα ηε γλψζε ηεο γαιιηθήο γιψζζαο. Σα αγγιηθά δελ ήηαλ επξέσο δηαδεδνκέλα ζηελ 

Διιάδα εθείλε ηελ πεξίνδν, κε απνηέιεζκα:  

«ε εθινγή Βξεηηαλψλ αμησκαηηθψλ δπλάκελσλ λα ζπλελλννχληαη 

ππεξεζηαθψο δηα ηεο γαιιηθήο γιψζζεο ήζειε ζπκβάιεη εηο ηελ επηηπρεζηέξαλ 

χζηεξα εθηέιεζελ ησλ έξγσλ ησλ, θαζφζνλ νχην ζα ήζειε επξχλεην ν θχθινο 

ησλ Διιήλσλ αμησκαηηθψλ, εμ σλ ήζεινλ εθιέμεη ηνηο απαξαίηεηνπο βνεζνχο 

ησ, ήζειε δ’ άκα απνηξέςεη πάζαο ηαο παξεμεγήζεηο, σο γελλά ε παξά ηνηο 

ηζρχνπζη πξνζψπνπο δηελεθήο παξακνλή ησλ απηψλ βνεζψλ, κέιινπζα λα 

απνβεί κνηξαία δηα ηελ Βξεηηαληθή απνζηνιήλ έλεθα ηνπ ειαρίζηνπ αξηζκνχ 

ησλ γηλσζθφλησλ ηελ Αγγιηθήλ γιψζζαλ Διιήλσλ αμησκαηηθψλ».
429

 

Σειηθά ηα κέιε ηεο απνζηνιήο ηνπ Tufnell απνρψξεζαλ απφ ηελ Διιάδα ην Μάην ηνπ 

1913.
430

 Μέρξη ηφηε πξφζθεξαλ ζησπειά
431

 ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζην ππνπξγείν Ναπηηθψλ ζηελ 

Διιάδα ή ελεξγνχζαλ σο αληηπξφζσπνη απηήο ζηελ Αγγιία.
432

 Παξάιιεια, φηαλ ν Βεληδέινο 

απεπζχλζεθε ζηνλ Tufnell, ζεσξψληαο φηη ε θαηάιεςε ηεο Λήκλνπ εμαξηάην απφ ηελ αλνρή 

ηεο βξεηαληθήο θπβέξλεζεο, εμαζθάιηζε ράξε ζε απηφλ ηελ βξεηαληθή απνδνρή. Παξφιν πνπ 

                                                
428

 Απηφο ζα απνηεινχζε θαη ηνλ ζχκβνπιν ηνπ ππνπξγείνπ Ναπηηθψλ γηα ηελ λαππήγεζε λέσλ πινίσλ. ΤΓΗΑ, 

Αξρείν Κεληξηθήο Τπεξεζίαο, 1913, θάθ. 41, ππνθάθ. 1: Τπνπξγείν Ναπηηθψλ πξνο ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ, 

Αξηζ. 59, Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 1913. 
429

 ην ίδην. 
430

 Ζ επηζπκία ηνπ Βεληδέινπ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ απνζηξάησλ κεηά ηηο λίθεο ηεο Διιάδαο έγηλε πην 

επηηαθηηθή, θαζψο ε ζηάζε ζηε ρψξα απέλαληη ζηηο μέλεο απνζηνιέο ήηαλ πιένλ πην ζθιεξή. Σειηθά ζε απηφ 

ζπλεγφξεζε θαη ην ππνπξγείν Ναπηηθψλ, θαζψο θάπνηνη θαηψηεξνη αμησκαηηθνί ηεο απνζηνιήο ζηεξνχληαλ 

θαιήο ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζηνπο Έιιελεο, βι. Fotakis, ό.π., ζ. 58, 67. 
431

 Αζφξπβα θαη κε ηξφπν πνπ λα κελ δηαηαξάζζεη ηηο ζρέζεηο ηεο ρψξαο ηνπο κε ηελ Σνπξθία. 
432

 πσο ν πινίαξρνο Gofton Salmond, ν νπνίνο απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 1913 βξηζθφηαλ ζηελ Αγγιία ζηελ 

ππεξεζία ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο, ΤΓΗΑ, Αξρείν Κεληξηθήο Τπεξεζίαο, 1913, θάθ. 41, ππνθάθ. 1: Άγγινο 

πξέζβεο ζηελ Διιάδα F. Elliot πξνο ππνπξγφ Δμσηεξηθψλ Λ. Κνξνκειά, Αζήλα, 11 Μαΐνπ/28 Απξηιίνπ 1913. 
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ε Διιάδα είρε ζηξαθεί ζηε Γεξκαλία γηα ηηο λαπηηθέο παξαγγειίεο γηα ην 1912, ν λαχαξρνο 

ηνπνζεηήζεθε ππέξ ηεο.
433

 

Οη κφλνη αμησκαηηθνί πνπ ζπλέρηζαλ ηε ζεηεία ηνπο θαη κε ηελ επφκελε απνζηνιή ηνπ 

αληηλαχαξρνπ Mark Kerr ήηαλ νη πινίαξρνο H. Cardale θαη ν αλψηεξνο αξρηκεραληθφο J. 

Watson. ηα ππφινηπα κέιε ηεο απνζηνιήο ηνπ Tufnell ρνξεγήζεθαλ νηθνλνκηθέο απνιαβέο 

κέρξη ηελ 1 Ννεκβξίνπ 1913 (λ.εκ.) θαη ηα νδνηπνξηθά έμνδα κεηαθίλεζεο.
434

 Πξηλ 

απνρσξήζεη απφ ην ππνπξγείν Ναπηηθψλ ν Tufnell εμέθξαζε ηνλ ζαπκαζκφ ηνπ γηα ηηο 

ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξζεθαλ απφ ηνλ ζηφιν θαηά ηνλ πφιεκν θαη ηελ ηθαλφηεηα πνπ 

επέδεημαλ νη αμησκαηηθνί, ηφζν ζηα πινία, φζν θαη ζηελ δηνηθεηηθή δνπιεηά ζηελ μεξά. Καηά 

ηελ αλαρψξεζή ηνπ παξαζεκνθνξήζεθε απφ ηνλ βαζηιηά κε ηνλ ηαπξφ ηνπ Μεγάινπ 

Σαμηάξρε Βαζηιηθήο Σάμεσο ηνπ σηήξνο.
435

 

Απφ ηηο πεγέο είλαη γλσζηή ε έιεπζε ην θαινθαίξη ηνπ 1913 ηνπ ζπληαγκαηάξρε ηνπ 

κεραληθνχ (Royal Engineers) Edward Raban, ν νπνίνο ήξζε κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηελ 

αγγιηθή θπβέξλεζε γηα λα γλσκνδνηήζεη «πεξί ησλ αθνξψλησλ ηνλ πνιεκηθφλ εκψλ 

Ναπζηαζκφλ δεηεκάησλ».
436

 Παξάιιεια, ν ηξάηνο επηδίσμε ε λέα απνζηνιή λα θέξεη ηελ 

ειιεληθή ζηνιή θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο, θάηη πνπ ηειηθά δελ επνδψζεθε. 

Δπηθαινχκελνο ην πξφηεξν θαζεζηψο αθφκα θαη απφ ελ ελεξγεία αμησκαηηθνχο φπσο ν 

Cardale, ππνζηήξηδε φηη κε απηφ ηνλ ηξφπν «[...] επζχο ακέζσο ε Νέα Απνζηνιή πξνζειθχζε 

ηελ αγάπελ ησλ Διιήλσλ αμησκαηηθψλ [...]»
437

 θαη δελ ζα αληηκεηψπηδε ηε δπζθνξία πνπ 

ππήξμε ζην ζηξαηφ μεξάο γηα ηε ζηνιή ησλ Γάιισλ αμησκαηηθψλ. 

Ζ αγαζηή ζπλεξγαζία ζην ζέκα ηελ λαπηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο ζπλερίζηεθε 

κέρξη ηα ηέιε ηνπ επηέκβξε 1913 θαη ηελ άθημε ηεο επφκελεο βξεηαληθήο απνζηνιήο ηνπ 

Kerr.
438

 ε αληίζεζε κε ηελ πξψηε απνζηνιή ην θαζεζηψο θάησ απφ ην νπνίν ζα εξρφηαλ θαη 

ζα αλαιάκβαλε θαζήθνληα ε λέα απνζηνιή, είρε ξπζκηζηεί πξηλ ηελ άθημε ηεο ζηελ 

                                                
433

 Εήζεο Φσηάθεο, «Σν ειιεληθφ λαπηηθφ θαη νη Βαιθαληθνί πφιεκνη», Ναπηηθή Δπηζεώξεζε, 551 (2005), 24. 

Οη Γεξκαλνί είραλ απνδεηρζεί πην αμηφπηζηνη ζηηο πξνδηαγξαθέο θαη ζηηο παξαδφζεηο ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ 

Αγγιία θαη ηελ Γαιιία, βι. Fotakis, ό.π., ζ. 39. 
434

 ΤΓΗΑ, Αξρείν Κεληξηθήο Τπεξεζίαο, 1913, θάθ. 41, ππνθάθ. 1: Τπνπξγείν Ναπηηθψλ πξνο ππνπξγείν 

Δμσηεξηθψλ, Αξηζ.  78, Αζήλα, 7 Μαΐνπ 1913. 
435

 Robinson, ό.π., ζζ. 79-80. 
436

 ΤΓΗΑ, Αξρείν Κεληξηθήο Τπεξεζίαο, 1913, θάθ. 41, ππνθάθ. 1: Τπνπξγείν Ναπηηθψλ πξνο ππνπξγείν 

Δμσηεξηθψλ, Αξηζ. 20435, Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 1913. 
437

 ΤΓΗΑ, Αξρείν Κεληξηθήο Τπεξεζίαο, 1913, θάθ. 41, ππνθάθ. 1: Τπνπξγείν Ναπηηθψλ πξνο πξεζβεπηή 

Διιάδνο ζην Λνλδίλν, Αξηζ. 121, Αζήλα, 5/18 Ηνπιίνπ 1913. 
438

 Fotakis, ό.π., ζζ. 72-73. 
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Διιάδα.
439

 Ο Kerr
440

 κεηαμχ 1913 - 1915 εηζήγαγε αιιαγέο ζηελ νξγάλσζε ηνπ λαπηηθνχ, 

ζηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ, ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζην λαπηηθφ πξφγξακκα. πσο αλαγξάθεη 

ν Φσηάθεο νη πξνζπάζεηεο απηήο ηεο απνζηνιήο γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε ηνπ ειιεληθνχ 

λαπηηθνχ αμίδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο, θαζψο ζπλέπεζαλ κε ηε κεγαιχηεξε επθαηξία 

εδαθηθήο επέθηαζεο ζηε ζχγρξνλε ειιεληθή ηζηνξία.
441

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
439

 Σν ππνπξγείν Ναπηηθψλ αμηνπνίεζε ζην έπαθξν ηηο απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο πνπ πεγάδνπλ απφ κία ηέηνηνπ 

είδνπο ζπλεξγαζία. Με βαζηιηθφ δηάηαγκα θαζφξηζε αθφκα θαη ηηο αλάγθεο ηεο απνζηνιήο ζε βνεζεηηθφ 

πξνζσπηθφ. ΦΔΚ, 197 Α΄/1913, Β.Γ. «Πεξί ηνπ βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο Ναπηηθήο Βξεηηαληθήο 

Απνζηνιήο», 28 επηεκβξίνπ 1913. 
440

 Ζ λέα απνζηνιή απνηεινχληαλ απφ δεθαέμη άηνκα ηα νπνία ήηαλ: α) αληηλαχαξρνο E.F. Kerr, β) πινίαξρνο 

H.G.H. Henderson, γ) γξακκαηεχο A.C. Winter, δ) πινίαξρνο H.S. Cardale, ε) πινίαξρνο G.Leith, ζη) πινίαξρνο 

Wells G., δ) πινίαξρνο H.C. Hamilton, ε) πινίαξρνο A.L. Strange, ζ) πινίαξρνο S.J. Meyrick, η) πινίαξρνο H.D 

Gill, ηα) πινίαξρνο C.P. Pizey, ηβ) αλση. αξρηκεραληθφο J.H. Watson, ηγ) αλση. αξρηκεραληθφο S.M.G. Bryer, ηδ) 

αξρηκεραληθφο Β΄ ηάμεο O. Cannan, ηε) C.W. Kerridge λαππεγφο θαη ηζη) W.B Stenton Αμησκ. Απνζεθψλ, βι. 

Μνπζείν Μπελάθε, Αξρείν Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, θάθ. 93, ππνθάθ. 116: Αγγιηθή Ναπηηθή Απνζηνιή 

(θαηάινγνο), νλνκαζηηθή θαηάζηαζε θαη ζηνηρεία δηακνλήο. 
441

 Fotakis, ό.π., ζ. 73. 



93 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

Σν ελδηαθέξνλ ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ, εθείλε ηελ πεξίνδν ήηαλ ζηξακκέλν θπξίσο 

ζηελ πεξηνρή ηεο Αθξηθήο θαη ηεο Αζίαο. Ζ δηαηήξεζε ηνπ status quo ζηα Βαιθάληα 

απνηεινχζε ηελ θχξηα γξακκή άζθεζεο ηεο πνιηηηθήο ηνπο. Ζ Διιάδα ήηαλ δηπισκαηηθά 

απνθιεηζκέλε, ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην 1910, θαη απηφ απνηέιεζε ηνλ θχξην ιφγν ηεο κε 

επφδσζεο ησλ πξνζπαζεηψλ γηα κία ζηξαηησηηθή ζπλεξγαζία κε θάπνηα απφ ηηο Μεγάιεο 

Γπλάκεηο. 

Ζ επηξξνή πνπ αζθνχζαλ νη Μεγάιεο Γπλάκεηο ζηελ Διιάδα απνηεινχζε έλαλ 

ζπλδπαζκφ νηθνλνκηθνπνιηηηθψλ ζπκθεξφλησλ. Ζ ηειηθή επηινγή ζηελ πξνέιεπζε ησλ 

μέλσλ απνζηνιψλ εμαξηηφηαλ ζρεδφλ πάληνηε, εθηφο απφ ηε δηπισκαηία θαη απφ κία 

νηθνλνκηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ θξαηψλ. Ζ πιάζηηγγα έγεξλε πξνο ην κέξνο φπνπ ηα θέξδε 

θάληαδαλ πεξηζζφηεξα θαη γηα ηνπο δχν. Απηφο ήηαλ θαη έλαο θχξηνο ιφγνο πνπ πξνθξίζεθε ε 

γαιιηθή απνζηνιή ζε αληίζεζε κε ηελ πξνζσπηθή επηζπκία ηνπ ηφηε βαζηιηά Γεσξγίνπ Α΄ 

θαη ηνπ δηαδφρνπ Κσλζηαληίλνπ. 

Ζ επηινγή ηειηθά γαιιηθήο απνζηνιήο γηα ηνλ ζηξαηφ θαη βξεηαληθήο γηα ην λαπηηθφ, 

εθηφο απφ επηζπκία ηνπ ηξαηησηηθνχ πλδέζκνπ, ν νπνίνο απνκάθξπλε ην παιάηη απφ ηνπο 

θφιπνπο ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ ηεο ρψξαο, απνηέιεζε ζέζε θαη πεπνίζεζε ηνπ Βεληδέινπ. 

Θεσξνχζε πσο ε ρψξα έπξεπε λα ζπλδέζεη ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο κε ηηο δπηηθέο 

δπλάκεηο. Ζ ηαχηηζε απηή ησλ απφςεσλ ηνπ ηξαηησηηθνχ πλδέζκνπ κε ηνλ Βεληδέιν, γηα 

δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο, θαζψο θαη ε άξλεζε ηνπ γεξκαληθνχ θεθαιαίνπ λα ζπλδξάκεη ηε 

ρψξα, νδήγεζαλ ζηελ απνθξπζηάιισζε ηεο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ζηξαηησηηθφ ηνκέα κε ηηο 

Αγγιία θαη Γαιιία, ε νπνία απνζθνπνχζε ζηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ ηεο 

ρψξαο. 

Παξάιιεια, ν δηάδνρνο θαη κεηέπεηηα βαζηιηάο Κσλζηαληίλνο, κε ηε γεξκαληθή 

ζηξαηησηηθή εθπαίδεπζε θαη ηε δηαρξνληθή θηινγεξκαληθή ηνπ ζηάζε, αλαγθάζηεθε λα 

ζπλεξγαζηεί κε ηνλ Eydoux θαη ηα κέιε ηεο γαιιηθήο απνζηνιήο, γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε θαη 

εθπαίδεπζε ηνπ ζηξαηνχ, ηελ ψξα πνπ ν ίδηνο θαη ν ζηξαηησηηθφο πεξίγπξφο ηνπ 

δηαθσλνχζαλ. Σν αξλεηηθφ θιίκα θαη ε δεκηνπξγία ελφο δηπφινπ ζηελ εγεζία ηνπ ζηξαηνχ 

μεξάο, επέθεξε έληαζε, δπζαξκνλία θαη πνιιάθηο παξαθψιπζε ζηελ επίηεπμε ηνπ θαηά ηα 

άιια θνηλνχ εζληθνχ ζθνπνχ. Οη ηεηακέλεο ζρέζεηο θαη ε ζπρλή απαμησηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ 

Κσλζηαληίλνπ σο πξνο ηνπο Γάιινπο νξγαλσηέο, δπλακίηηδε ηε ζρέζε ηνπ θαη κε ηνλ 
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Βεληδέιν, ν νπνίνο ιεηηνπξγνχζε σο δηθιείδα αζθαιείαο ζηε ζηξαηησηηθή ζπλεξγαζία 

Διιάδαο-Γαιιίαο. 

Απφ ηελ άιιε, ε αγγιηθή λαπηηθή απνζηνιή ηνπ λαπάξρνπ Tufnell δελ αληηκεηψπηζε 

πξνζηξηβέο κε ην παιάηη. Σν εκπφδην ζην δηθφ ηνπο έξγν ήηαλ ε ερζξηθή ζηάζε ησλ παιηψλ 

θπξίσο αλψηεξσλ αμησκαηηθψλ. Δπηπξφζζεηα, ηε ζέζε ηεο αγγιηθήο απνζηνιήο δπζρέξαηλε 

ην γεγνλφο φηη δελ αλήθαλ ζηελ ελεξγή δχλακε ηνπ βξεηαληθνχ λαπηηθνχ, αιιά θαη νη φρη 

ηφζν θαιέο ζρέζεηο ηνπ Tufnell κε ηνλ Βεληδέιν. 

Οη κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαίλεηαη λα ήηαλ αξκνληθέο. Οη επηθεθαιήο κε ηα κέιε ησλ 

απνζηνιψλ εξγάδνληαλ ν θαζέλαο ζηνλ ηνκέα ηνπ, έρνληαο θαζήθνλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηελ 

ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Ζ θαηά θαηξνχο ζπλεξγαζία ηνπο, φπσο ζηα κηθηά γπκλάζηα, άιια 

θαη ζε νπνηαδήπνηε δξάζε απαηηνχζε θνηλή ελέξγεηα ζηξαηνχ θαη λαπηηθνχ, απνδείρζεθε 

ηθαλνπνηεηηθή. ίγνπξα, θαηαιπηηθή ζε απηφ ήηαλ θαη ε ζηάζε πνπ θξαηνχζε ν 

πξσζππνπξγφο θαη ππνπξγφο ηξαηησηηθψλ Βεληδέινο, κε ηνλ ππνπξγφ Ναπηηθψλ Νηθφιαν 

ηξάην. 

Έλα απιφ, αιιά πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ απνδνρή θαη γηα ηε ζπλνρή ησλ ζηξαηεπκάησλ 

γεγνλφο, ήηαλ απηφ ηεο ζηνιήο πνπ έθεξαλ νη μέλεο απνζηνιέο. Ζ αγγιηθή απνζηνιή, ζε 

αληίζεζε κε ηε γαιιηθή, έθεξε θαηά ηελ παξακνλή ηεο ζηελ Διιάδα ηελ ζηνιή ηνπ 

ειιεληθνχ Β. Ναπηηθνχ. Απηφ ζχκθσλα κε ηνλ ηξάην βνήζεζε ζην λα γίλνπλ πην γξήγνξα 

απνδεθηνί. Ζ κε δηαθνξνπνίεζή ηνπο αλαθνξηθά κε ηε ζηνιή, θαζψο θαη ε ηηκή λα θέξνπλ ηε 

ζηνιή ηεο ρψξαο γηα ηελ νπνία εξγαδφηαλ, ηνπο παξείρε ζεηηθφ πιενλέθηεκα απέλαληη ζηνπο 

Έιιελεο ζπλαδέιθνπο. Αληηζέησο, ν Eydoux θαη ηα κέιε ηεο γαιιηθήο απνζηνιήο, 

ππελζχκηδαλ ζε θαζεκεξηλή βάζε ηηο φπνηεο πξνζηξηβέο θαη δηαθσλίεο ππήξραλ, ζε 

πξνζσπηθφ είηε ζε εζληθφ επίπεδν. 

Οη απφπεηξεο επφδσζεο κηαο ζπλεξγαζίαο κε ηε κεηάθιεζε μέλεο απνζηνιήο γηα ηελ 

νξγάλσζε θαη εθπαίδεπζε ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ ηεο ρψξαο, ρξνλνινγνχληαλ πάλσ απφ κηα 

δεθαεηία απφ ηνλ «αηπρή» πφιεκν ηνπ 1897. ηαλ απηέο πινπνηήζεθαλ, αξρηθά βξήθαλ ηνπο 

αξκφδηνπο απξνεηνίκαζηνπο γη’ απηφ ην εγρείξεκα, κε απνηέιεζκα νη απνζηνιέο λα θηάλνπλ 

ζηελ Διιάδα ηκεκαηηθά ή λα ζπκπιεξψλνληαη κε πξνζσπηθφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

παξακνλήο ηνπο ζηε ρψξα. Σα θαζήθνληα θαη νη αξκνδηφηεηεο δε ησλ κειψλ θαζνξίδνληαλ 

ζηελ πνξεία. ηαλ φκσο ε Διιάδα απαηηήζεθε λα ελεξγήζεη γηα ηελ αλαλέσζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο, ηα αληίζηνηρα ππνπξγεία ήηαλ έηνηκα απφ ηελ αξρή λα θαζνξίζνπλ ηηο αλάγθεο 
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ηνπο. Οη Έιιελεο ππεχζπλνη ρεηξηζκνχ ησλ ζεκάησλ, απέδεημαλ ν θαζέλαο απφ ηελ επηηειηθή 

ηνπ ζέζε, ππεπζπλφηεηα θαη ζχλεζε, παξφιν πνπ ε ρψξα βξηζθφηαλ ζε εκπφιεκε θαηάζηαζε. 

Απφ ηελ κειέηε ησλ φξσλ ππφ ηνπο νπνίνπο ιεηηνχξγεζαλ νη δχν απνζηνιέο, δηαθξίλεηαη 

κία αληηζηνηρία σο πξνο ηηο εμνπζίεο, ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηα θαζήθνληα, αιιά 

δηαπηζηψλεηαη, φπσο ζεκεηψλεη θαη ν Φσηάθεο, θαιχηεξε νηθνλνκηθή αληηκεηψπηζε θαη 

παξνρή δηεπθνιχλζεσλ σο πξνο ηελ απνζηνιή ηνπ λαπηηθνχ. Σν θχξνο ηνπ βξεηαληθνχ 

λαπηηθνχ απφ ηε κία θαη ε ππεξνρή σο πξνο ηελ ππφιεςε ηνπ ειιεληθνχ λαπηηθνχ έλαληη ηνπ 

ζηξαηνχ, ην νπνίν δελ εηηήζεθε ην 1897 θαη επηπξφζζεηα απνηεινχζε ππνινγίζηκν 

δηαπξαγκαηεπηηθφ «ραξηί» γηα ηε ζχλαςε ησλ ζπκκαρηψλ πξηλ απφ ηνπο Βαιθαληθνχο 

Πνιέκνπο, έδηλε ηε δπλαηφηεηα ζην ππνπξγείν Ναπηηθψλ λα παξέρεη θάπνηεο επηπξφζζεηεο 

παξνρέο ζηα κέιε ηεο αγγιηθήο λαπηηθήο απνζηνιήο.  

Οη επηθεθαιήο ησλ δχν απνζηνιψλ είραλ έλαλ παξφκνην ηξφπν ελέξγεηαο γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ: Ο ζηξαηεγφο ηελ εθαξκνγή θαη έιεγρν ηεο ζεσξίαο ζην πεδίν ησλ 

αζθήζεσλ, ν δε λαχαξρνο ηελ άζθεζε ησλ πιεξσκάησλ ζε κεγάια ηαμίδηα, καθξηά απφ ηηο 

βάζεηο ηνπο. Ζ γλψζε, ε εμνηθείσζε θαη απηνπεπνίζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ απνθηάηαη ζην 

πεξηβάιινλ φπνπ ζα θιεζεί λα ελεξγήζεη. Ζ έκθαζε πνπ δφζεθε ζηε δηεμαγσγή ησλ κεγάισλ 

αζθήζεσλ ηνπ 1912, πινπνηψληαο πξαγκαηηθά ζελάξηα θαη αζθψληαο δηαξθή θξηηηθή επί ησλ 

απνηειεζκάησλ, εθνδίαζε ηνπο κειινληηθνχο πνιεκηζηέο ηνπ έζλνπο.  

Οη μέλεο ζηξαηησηηθέο απνζηνιέο πνπ ήξζαλ ζηελ Διιάδα λα νξγαλψζνπλ θαη λα 

εθπαηδεχζνπλ ηηο έλνπιεο δπλάκεηο ηεο ρψξαο, είραλ ηελ ηχρε ην έξγν ηνπο λα αμηνινγεζεί 

άκεζα, κέζα απφ ηελ έθβαζε ησλ δχν Βαιθαληθψλ Πνιέκσλ. Μπνξεί ε ζεηεία ηνπο λα κελ 

είρε νινθιεξσζεί, είρε κεζνιαβήζεη φκσο έλα εχινγν δηάζηεκα παξακνλήο, θαζψο θαη ηα 

κεγάια ζηξαηησηηθά θαη λαπηηθά γπκλάζηα ηνπ 1912. Σα απνηειέζκαηα θαλεξψλνπλ πσο 

θηλήζεθαλ ζηελ ζσζηή θαηεχζπλζε, πξνο ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα θαη δηθαίσζαλ ηελ 

επηινγή ηνπο. ίγνπξα ηηο δάθλεο ησλ ληθψλ κνηξάζηεθαλ ν Κσλζηαληίλνο κε ηνπο 

ζηξαηεγνχο θαη ηνλ λαχαξρν Κνπληνπξηψηε. κσο, ε πξνεξγαζία θαη ην «πάληξεκα» ηεο 

ζεσξίαο κε ηελ εθπαίδεπζε ζην πεδίν (πνπ εκθχζεζαλ ζε ζηξαηφ θαη λαπηηθφ ε γαιιηθή θαη 

αγγιηθή απνζηνιή αληίζηνηρα), έζεζαλ ηηο γεξέο βάζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο νη λίθεο 

ζηεξίρζεθαλ, αιιά θαη απηέο πνπ αμηνπνίεζαλ νη έλνπιεο δπλάκεηο κειινληηθά, φηαλ 

απαηηήζεθε. 

Ο ζηξαηεγφο Eydoux θαη ν λαχαξρνο Tufnell κε ηνλ ηξφπν ηνπο ζπλέβαιαλ ελεξγά ζηελ 

επηρεηξεζηαθή ζρεδίαζε. Ζ πξνζζήθε ηεο αεξνπνξίαο θαη ε ζπλδξνκή ηεο ζε επηρεηξήζεηο 
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αλαγλψξηζεο ηνπ ζηξαηνχ θαη ηνπ λαπηηθνχ έζεηε λέεο βάζεηο θαη θαλέξσλε ηε ζπνπδαηφηεηα 

ηνπ λένπ κέζνπ. Δπηπξφζζεηα, ν Tufnell κε ηε ζηάζε πνπ ηήξεζε πξηλ απφ ηνλ Α΄ Βαιθαληθφ 

Πφιεκν, δηαδξακάηηζε θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ θαηάιεςε ηνπ Μνχδξνπ θαη ηελ αμηνπνίεζή 

ηνπ σο βάζε γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ειιεληθνχ ζηφινπ. Αληίζηνηρα, ν Eydoux θαη ηα κέιε 

ηεο γαιιηθήο απνζηνιήο, φπσο πξναλαθέξζεθε, έδσζαλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηνλ ηξφπν 

πινπνίεζεο ηεο επηζηξάηεπζεο. Σν έξγν θαη ε ζπκβνιή ησλ μέλσλ απνζηνιψλ δελ κπνξεί λα 

ακθηζβεηεζεί, ιφγσ ησλ ηζηνξηθψλ ζπγθπξηψλ. 

Ζ κεηάθιεζε γαιιηθήο ζηξαηησηηθήο απνζηνιήο γηα ηνλ ζηξαηφ θαη ηεο αγγιηθήο γηα ην 

λαπηηθφ έρηηζαλ βάζεηο, αληηιήςεηο θαη ζρέζεηο εκβαπηηζκέλεο ζε ηζρπξά ζηεξεφηππα. 

Ηδηαίηεξα γηα ηνλ ζηξαηφ ε κεηάθξαζε γαιιηθψλ θαλνληζκψλ, ε εηζαγσγή ηεο γαιιηθήο σο 

μέλεο γιψζζαο θαη νη κεηεθπαηδεχζεηο ησλ αμησκαηηθψλ ζηε Γαιιία δεκηνπξγνχζαλ ζεηηθφ 

θιίκα γηα ηε Γαιιία πνπ δηήξθεζε πνιιά ρξφληα. Αληίζηνηρα, ε κεηαιακπάδεπζε γλψζεσλ 

θαη εκπεηξηψλ απφ ηελ ππεξπφληηα λαπζηπινΐα ηεο Βξεηαλίαο, ε νξγάλσζε θαη νη αζθήζεηο 

ηνπ λαπηηθνχ απνδείρζεθαλ θαηαιπηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ έθβαζε ηνπ λαπηηθνχ αγψλα θαηά 

ηνπο Βαιθαληθνχο Πνιέκνπο.  

Ζ έκθαζε πνπ έδηλε ε εθάζηνηε πνιηηηθή εγεζία ζηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ ελφπισλ 

δπλάκεσλ, κε ηε ζπκβνιή ησλ μέλσλ, πξνθχπηεη θαη κέζα απφ ηα λνκνζεηήκαηα ηεο 

πεξηφδνπ. Ο λνκνζεηηθφο νξγαζκφο ζρεηηθά κε ηηο έλνπιεο δπλάκεηο ήηαλ θάηη αλακελφκελν 

άιισζηε, αθνχ ήηαλ ηα κφλα ζαθή δηαηππσκέλα ζέκαηα ζην πξφγξακκα ηνπ ηξαηησηηθνχ 

πλδέζκνπ. Ζ πεπνίζεζε φκσο φηη ε ρψξα γηα λα νξγαλσζεί ζηνπο ηνκείο ηεο θξαηηθήο 

ιεηηνπξγίαο ηάρηζηα, απαηηνχηαλ ε ζπλδξνκή μέλσλ αληηπξνζσπεηψλ, ήηαλ δηάρπηε θαη ζε 

άιινπο ηνκείο. Δθείλε ηελ πεξίνδν πινπνηήζεθε ε θιήζε μέλσλ απνζηνιψλ ζε πνιινχο 

ηνκείο ηεο δεκφζηαο ζθαίξαο ηεο ρψξαο, ζεσξψληαο κάιινλ πσο απφ κφλε ηεο δελ ήηαλ 

αξθεηά ηθαλή, ή δελ κπνξνχζε λα νξγαλσζεί (ηερλνγλσζία, ίληξηγθεο, θ.ιπ.), κε απνηέιεζκα 

μέλνη λα ζπλδξάκνπλ εθηφο απφ ηνλ ζηξαηφ θαη ην λαπηηθφ, ζηελ νξγάλσζε ησλ θπιαθψλ, 

γηα ηα δάζε, ηηο ζπγθνηλσλίεο, ην ινγηζηήξην ηνπ θξάηνπο θαη άιινπο ηνκείο.
442

 

Οη μέλεο ζηξαηησηηθέο απνζηνιέο, φπσο πξναλαθέξζεθε, αληηκεηψπηζαλ θάπνηεο 

δπζθνιίεο θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Μία απφ απηέο ήηαλ θαη ην πξφβιεκα ηεο 

γιψζζαο. Ζ απνζηνιή ηνπ ζηξαηνχ είρε ζαθψο ιηγφηεξεο δπζθνιίεο, θαζψο ε γαιιηθή ήηαλ 

πην επξέσο δηαδεδνκέλε εθείλε ηελ πεξίνδν ζηελ Διιάδα. Οη γαιιφθσλνη αμησκαηηθνί ηνπ 

                                                
442

 Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη εδψ ε ζπλδξνκή ηεο Απζηξίαο ζηε δαζνινγία, ηεο Ηηαιίαο ζηηο ζπγθνηλσλίεο, ζηνπο 

ζηδεξνδξφκνπο θαη ζηελ νξγάλσζε ηνπ ινγηζηεξίνπ ηνπ θξάηνπο, ηεο Γαιιίαο ζηηο θπιαθέο, βι. ΤΓΗΑ, Αξρείν 

Κεληξηθήο Τπεξεζίαο, 1914: Πνιηηηθά (Παιαηφ ζέκα: Α/18Β). 
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ζηξαηνχ ήηαλ αξθεηνί θαη ζπλέδξακαλ νπζηαζηηθά ζηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηεο. Απφ 

ηελ άιιε, ζπαλίσο θάπνηνο ήηαλ γλψζηεο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο θαη ε λαπηηθή απνζηνιή 

αλαγθαδφηαλ λα ρξεζηκνπνηεί κεηαθξαζηέο, είηε λα ζπλελλνείηαη ζηε γαιιηθή. 

Οη μέλεο ζηξαηησηηθέο απνζηνιέο πξνζπάζεζαλ θαη πέηπραλ λα εκθπζήζνπλ ηελ 

απαηηνχκελε ζηξαηησηηθή πεηζαξρία ζηηο ειιεληθέο έλνπιεο δπλάκεηο. χκθσλα κε ηνλ 

Σξηθνχπε, ρξεζηκνπνηψληαο ηα ιφγηα ηνπ λαχαξρνπ Laurent-Joseph Lejeune, νη μέλεο 

ζηξαηησηηθέο απνζηνιέο ζηελ Διιάδα ηελ πεξίνδν 1897-1914 δελ ήξζαλ γηα λα θάλνπλ 

ζηξαηφ θαη λαπηηθφ, αιιά «[...] ήιζνλ δηα λα ζαο ζπληάμσ ζηξαηησηηθψο πνπ δελ είζζε».
443

 

Οινθιεξψλνληαο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη αλ θαη νη δχν απνζηνιέο πέηπραλ ζην έξγν 

ηνπο, ε γαιιηθή πξνβιήζεθε πεξηζζφηεξν θαη νξγαλσηηθά ζηεξίρζεθε ζε θαιχηεξεο βάζεηο. 

ιεο νη αλαθνξέο, νη νδεγίεο θαη νη πξνηάζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηα κέιε ηεο γαιιηθήο 

απνζηνιήο πεξλνχζαλ απφ ηνλ πξνζσπηθφ έιεγρν θαη ηε γλσκνδφηεζε ηνπ Eydoux, ν νπνίνο 

είρε θεξδίζεη ηνλ ζεβαζκφ θαη ηε πεηζήληα ππαθνή φισλ ησλ κειψλ. Σηο δάθλεο δε απφ ηα 

μερσξηζηά επηηεχγκαηα ησλ κειψλ ζηα αληίζηνηρα θαζήθνληα θαη ππεξεζίεο, ηηο εηζέπξαηηε 

θαη ν ζηξαηεγφο, φπσο αληίζηνηρα θαη ηα αξλεηηθά ζρφιηα ή θξηηηθέο γηα ηηο ελέξγεηέο ηνπο. 

Απφ ηελ άιιε, ε αγγιηθή λαπηηθή απνζηνιή δελ θαηάθεξε λα αλαπηχμεη απηφ ην νκαδηθφ 

πλεχκα. Λεηηνπξγνχζε πην αηνκηθά θαη ζχκθσλα κε ηε ζπγθεθξηκέλε απνζηνιή ηνπ θάζε 

κέινπο. Απηφ κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί ελ κέξε απφ ην γεγνλφο φηη ε κία απνζηνιή 

ζπγθξνηνχηαλ απφ ελ ελεξγεία κέιε, ελψ ε άιιε φρη, κε απνηέιεζκα ε ζπλεξγαζία ηνπο λα 

πεξηνξίδεηαη ζηα ζηελά πιαίζηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ ζπκβνιαίνπ. Δπηπξφζζεηα, ζην λαπηηθφ ε 

θαζαξά ηερληθή θαη εθπαηδεπηηθή απνζηνιή θάπνησλ κειψλ, ηα νπνία απνκνλψλνληαλ ζην 

πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπο, θαζηζηνχζε ηηο ζπλζήθεο αθφκα πην επλντθέο πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε. 
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 Ν. Σζαπξάδεο, «Σν ρξνληθφ ηνπ ηφινπ απφ 1831 µέρξη ην 1944», Ναπηηθή Δπηζεώξεζηο, 413 (1982), 42. 
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 ΦΔΚ 15 Α΄/1912, Νφκνο ΓιΚΔ΄ (3995), «Πεξί ζπλζέζεσο ηνπ ελεξγνχ ζηξαηνχ», 17 

Ηαλνπαξίνπ 1912. 

 Βαζηιηθά Γηαηάγκαηα 

ΦΔΚ 205 Α΄/1904, Β.Γ. «Πεξί ζπλζέζεσο ησλ κεξαξρηψλ θαη δηνηθήζεσο ησλ 

ζηξαηησηηθψλ πεξηθεξεηψλ», 9 επηεκβξίνπ 1904. 

 ΦΔΚ 91 Α΄/1910, Β.Γ. «Πεξί θαλνληζκνχ ηεο ελ ησ ηξαηεπκάηη Δπηηειηθήο 

Τπεξεζίαο», 15 Φεβξνπαξίνπ 1910. 

 ΦΔΚ 97 Α΄/1910, Β.Γ. «Πεξί επηζεσξήζεσλ ηνπ ηξαηνχ», 11 Μαξηίνπ 1910. 

ΦΔΚ 271 Α΄/1910, Β.Γ. «Πεξί ελψζεσο ηνπ ηξαη. ρνιείνπ ησλ Δπειπίδσλ θαη ηνπ 

ησλ Τπαμησκαηηθψλ», 17 Απγνχζηνπ 1910. 
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 ΦΔΚ 371 Α΄/1910, Β.Γ. «Πεξί αξκνδηφηεηνο ησλ ηκεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ ησλ 

ηξαηησηηθψλ», 11 Γεθεκβξίνπ 1910. 

 ΦΔΚ 382 Α΄/1910, Β.Γ. «Πεξί πξνζσξηλνχ Οξγαληζκνχ ησλ ρνιείσλ Βνιήο 

Ππξνβνιηθνχ θαη Πεδηθνχ», 22 Γεθεκβξίνπ 1910. 

 ΦΔΚ 74 Α΄/1911, Β.Γ. «Πεξί αλαζέζεσο ηεο Γηνηθήζεσο ησλ Μεξαξρηψλ θαη ηεο 

επνπηείαο ησλ ηξαηησηηθψλ ρνιψλ θαη Καηαζηεκάησλ ησ ηξαηεγψ Eydoux», «Πεξί 

δηνξηζκνχ αμησκαηηθψλ ηεο Γαιι. ηξαη. Απνζηνιήο σο Γηνηθεηψλ πληάγκαηνο 

Ππξνβνιηθνχ θαη Ππξνβνιαξρίαο», «Πεξί ελψζεσο ππφ αλσηέξαλεληαίαλδηνίθεζηλ δχν 

ηαγκάησλ ηνπ Μεραληθνχ θαη αλαζέζεσο απηήο εηο αμησκαηηθνχο ηεο γαιιηθήο ηξαηησηηθήο 

Απνζηνιήο θιπ», «Πεξί δηνξηζκνχ αμησκαηηθψλ ηεο γαιιηθήο ηξαηησηηθήο Απνζηνιήο σο 

Γηνηθεηψλ ηνπ 1νπ ζπληάγκαηνο πεδηθνχ θαη ιφρσλ απηνχ», «Πεξί δηνξηζκνχ αμησκαηηθψλ 

ηεο γαιιηθήο ηξαηησηηθήο Απνζηνιήο σο δηνηθεηψλ ηνπ 2νπ ζπληάγκαηνο ηππηθνχ θαη ίιεο 

απηνχ θαη πεξί απνζπάζεσο πξνζσξηλψο απηψλ εηο ηελ Ηππεπηηθήλρνιήλ», 29 Μαξηίνπ 

1911. 

 ΦΔΚ 151 Α΄/1911, Β.Γ. «Πεξί αλαζέζεσο Γηνηθήζεσλ εηο αμησκαηηθνχο ηεο γαιιηθήο 

Απνζηνιήο θιπ», 20 Ηνπλίνπ 1911. 

 ΦΔΚ 169 Α΄/1911, Β.Γ. «Πεξί ηνπνζεηήζεσο ηνπ ζπληαγκαηάξρνπ ηνπ ππξνβνιηθνχ 

ηεο γαιιηθήο ηξαηησηηθήο Απνζηνιήο Lepidi», 6 Ηνπιίνπ 1911. 

 ΦΔΚ 169 Α΄/1911, Β.Γ. «Πεξί ζπγθξνηήζεσο λαπηηθήο κνίξαο», 7 Ηνπιίνπ 1911. 

 ΦΔΚ 175 Α΄/1911, Β.Γ. «Πεξί θπξψζεσο ζπκβάζεσο κεηαμχ ησλ Κπβεξλήζεσλ 

Διιάδνο θαη Μεγάιεο Βξεηηαλίαο πεξί ηεο Ναπηηθήο Απνζηνιήο», 7 Ηνπιίνπ 1911. 

 ΦΔΚ 176 Α΄/1911, Β.Γ. «Πεξί ηνπ Αληηλαπάξρνπ Αξρεγνχ ηεο Ναπηηθήο Απνζηνιήο 

επηβαίλνληνο πινίνπ Μνίξαο» θαη «Πεξί ηνπνζεηήζεσο ηνπ Αληηλαπάξρνπ LionelTufnell σο 

Αξρεγνχ ηεο Ναπηηθήο κνίξαο ησλ γπκλαζίσλ», 11 Ηνπιίνπ 1911. 

 ΦΔΚ 225 Α΄/ 1911, Β.Γ. «Πεξί παξνρήο ησ αληηλαχαξρσαξρεγψ ηεο λαπηηθήο κνίξαο 

ησλ γπκλαζίσλ αδείαο πξνο ελέξγεηαλ πξνζσξηλψλ κεηαζέζεσλ κεηαμχ ησλ επηηειείσλ θαη 

ησλ πιεξσκάησλ ηεο κνίξαο», 12 Απγνχζηνπ 1911. 
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 ΦΔΚ 309 Α΄/1911, Β.Γ. «Πεξί επηζεσξήζεσο ηνπ λαπηηθνχ ππξνβνιηθνχ», 3 

Ννεκβξίνπ 1911. 

 ΦΔΚ 309 Α΄/1911, Β.Γ. «Πεξί ηνπνζεηήζεσο ηνπ λαπηηθνχ ππξνβνιηθνχ ηνπ εθ ησλ 

κειψλ ηεο αγγιηθήο Ναπηηθήο Απνζηνιήο αληηπινηάξρνπ GoftonSalmond», 6 Ννεκβξίνπ 

1911. 

 ΦΔΚ 327 Α΄/1911, Β.Γ. «Πεξί ζπζηάζεσο λαπηηθνχ ππξνβνιηθνχ», 26 Ννεκβξίνπ 

1911. 

 ΦΔΚ 342 Α΄/1911, Β.Γ. «Πεξί θπξψζεσο ζπκπιεξσκαηηθήο ζπκβάζεσο κεηαμχ ησλ 

Κπβεξλήζεσλ Διιάδνο θαη Μεγάιεο Βξεηηαλίαο πεξί ηεο Ναπηηθήο Απνζηνιήο», 30 

Ννεκβξίνπ 1911. 

 ΦΔΚ 334 Α΄/1911, Β.Γ., «Πεξί ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιήο ηνπ λαπηηθνχ ππξνβνιηθνχ επί 

ηνπ ζσξεθηνχ Όδξαο» θαη ¨Πεξί δηνξηζκνχ δηνηθεηνχ ηεο ρνιήο ηνπ λαπηηθνχ ππξνβνιηθνχ 

ηνπ εθ ησλ κειψλ ηεο Ναπηηθήο Απνζηνιήο θ. GoftonSalmond, Αληηπινηάξρνπ», 6 

Γεθεκβξίνπ 1911. 

 ΦΔΚ 355 Α΄/1911, Β.Γ. «Πεξί νξηζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπαηδεχζεσο ελ ηε ρνιή 

ηνπ Ναπηηθνχ Ππξνβνιηθνχ», 20 Γεθεκβξίνπ 1911. 

 ΦΔΚ 11 Α΄/1912, Β.Γ. «Πεξί Δπηζεσξήζεσλ ηνπ ηξαηνχ», 14 Ηαλνπαξίνπ 1912. 

 ΦΔΚ 26 Α΄/1912, Β.Γ. «Πεξί δηνξηζκνχ αμησκαηηθψλ ηεο γαιιηθήο ηξαηησηηθήο 

Απνζηνιήο σο κειψλ ηεο Αλσηέξαο ηξαηησηηθήο Δπηηξνπήο ησλ ηδεξνδξφκσλ», 19 

Ηαλνπαξίνπ 1912. 

 ΦΔΚ 28 Α΄/1912 θαη ΦΔΚ 45 Α΄/1912 αλαδεκνζίεπζε,Β.Γ. «Πεξί ζπζηάζεσο παξά 

ησ Τπνπξγείσ ησλ Ναπηηθψλ ππεξεζίαο ππφ ηνλ ηίηινλΔπηζεψξεζηο ησλ Σνξπηιιψλ», 19 

Ηαλνπαξίνπ 1912. 

 ΦΔΚ 46 Α΄/1912, Β.Γ. «Πεξί ηεο ρεκηθήο ππεξεζίαο ηνπ Β. Ναπηηθνχ», 31 

Ηαλνπαξίνπ 1912. 

 ΦΔΚ 61 Α΄/1912, Β.Γ. «Πεξί δηνξηζκνχ ηεο Γεληθήο Δπηκειεηείαο ηνπ ηξαηνχ», 10 

Φεβξνπαξίνπ 1912. 
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 ΦΔΚ 71 Α΄/1912, Β.Γ. «Πεξί ηνπνζεηήζεσο ηνπ αληηπινηάξρνπ θ. Ρ. Οπέξηγγ, κέινπο 

ηεο αγγιηθήο Ναπηηθήο Απνζηνιήο, σο Δπηζεσξεηνχ ησλ ηνξπηιιψλ», 18 Φεβξνπαξίνπ 1912. 

 ΦΔΚ 72 Α΄/1912, Β.Γ. «Πεξί εθπαηδεχζεσο θαη’ εηδηθφηεηαο θαη επαγγέικαηα ησλ 

λαπηψλ ηνπ Πνιεκ. Ναπηηθνχ», 18 Φεβξνπαξίνπ 1912. 

 ΦΔΚ 103 Α΄/1912, Β.Γ. «Πεξί νξγαληζκνχ ηεο Γηεπζχλζεσο ηνπ Ππξνβνιηθνχ 

Ναπζηάζκνπ.», 10 Μαξηίνπ 1912. 

 ΦΔΚ 99 Α΄/1912, Β.Γ. «Πεξί αλαθιήζεσο εθ ηεο δηαζεζηκφηεηαο ηεο Α.Β.Τ. ηνπ 

Αληηζηξαηήγνπ Κσλζηαληίλνπ Γηαδφρνπ» θαη «Πεξί δηνξηζκνχ Γεληθνχ Δπηζεσξεηνχ ηνπ 

ηξαηνχ», 25 Μαξηίνπ 1912. 

 ΦΔΚ 106 Α΄/1912, Β.Γ. «Πεξί πξνζθνιιήζεσο 2 ηνξπηιινβφισλ εηο ηελ Σνξπηιιηθήλ 

ρνιήλ», 30 Μαξηίνπ 1912. 

 ΦΔΚ 106 Α΄/1912, Β.Γ. «Πεξί ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ηνξπηιιηθήο ρνιήο.», 1 

Απξηιίνπ 1912. 

 ΦΔΚ 108 Α΄/1912, Β.Γ. «Πεξί εγθξίζεσο ησλ πηλάθσλ ηεο ζπλζέζεσο ηεο νξγαληθήο 

δπλάκεσο ηνπ πιεξψκαηνο ησλ πνιεκηθψλ πινίσλ: Γ. Αβέξσθ, ζσξεθηψλ ηχπνπ Φαξψλ θαη 

ησλ αληηηνξπηιιηθψλ», 1 Απξηιίνπ 1912. 

 ΦΔΚ 120 Α΄/1912, Β.Γ. «Πεξί νξηζκνχ εηεζίνπ ζθνπεπηηθνχ επάζινπ ελ ησ Β. 

Ναπηηθψ ππφ ηελ επσλπκίαλ Φηιαδέιθεηνλ ζθνπεπηηθφλ έπαζινλ ηνπ Β. Ναπηηθνχ», 16 

Απξηιίνπ 1912. 

 ΦΔΚ 139 Α΄/1912, Β.Γ. «Πεξί δηθαηνδνζίαο θαη θαζεθφλησλ ηνπ Αξρεγνχ ηνπ 

Γεληθνχ Δπηηειείνπ ηνπ Ναπηηθνχ θιπ.», 9 Μαΐνπ 1912. 

 ΦΔΚ 172 Α΄/1912, Β.Γ. «Πεξί ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο επί ησλ πνιεκηθψλ πινίσλ 

ησλ θπβεξλσκέλσλ ππφ κειψλ ηεο βξεηαληθήο απνζηνιήο», 30 Μαΐνπ 1912. 

 ΦΔΚ 240 Α΄/1912, Β.Γ. «Πεξί νξγαλψζεσο ηεο Κεληξηθήο ππεξεζίαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ ησλ Ναπηηθψλ θιπ» θαη «Πεξί επηζεσξήζεσο ησλ ππεξεζηψλ θιπ ηνπ Β. 

Ναπηηθνχ», 6 Απγνχζηνπ 1912. 
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 ΦΔΚ 310 Α΄/1912, Β.Γ. «Πεξί ζέζεσο πξνζσξηλφο εηο ρξήζηλ παξά ησλ πινίσλ ηνπ 

Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ ηνπ λένπ λαπηηθνχ εκαηνινγίνπ», 30 επηεκβξίνπ 1912. 

 ΦΔΚ 354 Α΄/1912, Β.Γ. 3 «Πεξί θπξψζεσο ζπκπιεξσκαηηθψλ ζπκβάζεσλ δηά ηελ 

πξφζιεςηλ Άγγισλ αμησκαηηθψλ θαη ππαμησκαηηθψλ εηο ηελ ΑγγιηθήλΝαπηηθήλαπνζηνιήλ.», 

Ννεκβξίνπ 1912. 

 ΦΔΚ 159 Α΄/1913, Β.Γ. «Πεξί πξνζσξηλήο ζπλζέζεσο ηνπ ηφινπ θαη ηεο ππεξεζίαο 

ηνπ αληηλαπάξρνπ Αξρεγνχ ηνπ ζηφινπ ηνπ Αηγαίνπ», 18 Απγνχζηνπ 1913. 

 ΦΔΚ 281 Α΄/1912, Β.Γ. «Πεξί δηαηξέζεσο ηεο Ναπηηθήο δπλάκεσο θιπ», 16 

επηεκβξίνπ 1912. 

 ΦΔΚ 310 Α΄/1912, Β.Γ. «Πεξί πξνζσξηλήο αλαζηνιήο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιψλ 

ηνπ Ναπηηθνχ ππξνβνιηθνχ θαη ηνξπηιψλ θιπ», 28 επηεκβξίνπ 1912. 

 ΦΔΚ 197 Α΄/1913,Β.Γ. «Πεξί ηνπ βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο Ναπηηθήο 

Βξεηηαληθήο Απνζηνιήο», 28 επηεκβξίνπ 1913. 

 ΦΔΚ 241 Α΄/1913, Β.Γ. «Πεξί ζπζηάζεσο ελ Αζήλαηο ζψκαηνο ζηξαηνχ ππφ ηελ 

δηνίθεζηλ ηνπ ζηξαηεγνχ Αξρεγνχ ηεο γαιιηθήο Απνζηνιήο θιπ.», 28 Ννεκβξίνπ 1913. 

 ΦΔΚ 266 Α΄/1913, Β.Γ. «Πεξί δηνξηζκνχ κνλίκσλ επηζεσξεηψλ ηνπ ππξνβνιηθνχ θαη 

ηνπ κεραληθνχ, πεξί ησλ θαζεθφλησλ απηψλ. θιπ», 23 Γεθεκβξίνπ 1913. 

 

4. Δθεκεξίδεο 

 Αζήλαη, 1911-1913. 

Αηιαληίο (κεληαία εηθνλνγξαθεκέλε), 1912-1914. 

Δκπξόο, 1911-1913.  

Δζηία, 1912. 

Καηξνί, 1912. 
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https://www.athens24.gr/news/news/panorama/news_detail.html?id=79527 

https://peoplepill.com/people/joseph-paul-eydoux 

http://www.dreadnoughtproject.org/tfs/index.php/Lionel_Grant_Tufnel 

https://discovery.nationalarchives.gov.uk/details/r/D8115342 

https://www.thegazette.co.uk/London/issue/28487/page/3093/data.pdf 

https://data.bnf.fr/fr/10704387/leon_bousquier/ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

Α. Φσηνγξαθηθφ Τιηθφ 

 

 

Βξεηαληθφο ράξηεο ηεο Διιάδαο θαη ησλ Ηφλησλ λήζσλ ηνπ Edward Stanford (1901) θιίκαθαο 

1:950400, ζηνλ νπνίνλ ζηελ πεξηνρή ηεο Θήβαο θαη ηεο Αηηηθήο αλαγξάθεηαη ε πιεηνςεθία 

ησλ ηνπσλπκίσλ φπνπ έιαβαλ ρψξα ηα κεγάια ζηξαηησηηθά γπκλάζηα ηνπ Μαΐνπ 1912, πεγή: 

David Rumsey map collection.  
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Φσηνγξαθίεο απφ ηελ επηζεψξεζε ηνπ 1νπ ζπληάγκαηνο πεδηθνχ απφ ηνλ Γάιιν ζηξαηεγφ 

Eydoux, πεγή: Δκπξόο Πέκπηε 7 Απξηιίνπ 1911. 

 

 
Δκπξόο Γεπηέξα 14 Μαΐνπ 1912. 
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Αζήλαη Σξίηε 15 Μαΐνπ 1912. 

 
Δκπξόο Σεηάξηε 16 Μαΐνπ 1912. 
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Δκπξόο Πέκπηε 17 Μαΐνπ 1912. 

 
Δκπξόο Παξαζθεπή 18 Μαΐνπ 1912. 

Πξσηνζέιηδα ηνπ Σχπνπ κε θσηνγξαθίεο απφ ηα κεγάια ζηξαηησηηθά γπκλάζηα. 
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Ο ζηξαηεγφο Eydoux θηλνχκελνο κε ην άινγν ηνπ ζην πεδίν ησλ αζθήζεσλ, πεγή: Μεληαία 

εηθνλνγξαθεκέλε Αηιαληίο, 9 Ννεκβξίνπ 1912, ζ. 345. 

 

 
ηηγκηφηππν κίαο απφ ηηο πξψηεο επηηπρεκέλεο πηήζεηο πνιεκηθνχ αεξνπιάλνπ ζηελ Διιάδα, 

πεγή: http://www.venizelosarchives.gr/rec.asp?id=15878. 

http://www.venizelosarchives.gr/rec.asp?id=15878
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Απφζπαζκα Ζκεξήζηαο Γηαηαγήο ηνπ 3νπ πληάγκαηνο Ηππηθνχ ζηηο 15 Ηνπλίνπ 1912 φπνπ 

αλαγξάθεηαη ε βξάβεπζε ησλ κειψλ ηεο γαιιηθήο απνζηνιήο γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηα 

κεγάια ζηξαηησηηθά γπκλάζηα, πεγή: ΤΑ. 

 
Απφζπαζκα Ζκεξήζηαο Γηαηαγήο ηνπ 3νπ πληάγκαηνο Ηππηθνχ ζηηο 22 Ηνπλίνπ 1912 φπνπ 

θαλεξψλεηαη ν ελεξγφο ξφινο ησλ κειψλ ηεο γαιιηθήο απνζηνιήο ζηελ εθπαίδεπζε, πεγή: 

ΤΑ. 
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ΔΓΤ φπνπ αλαγξάθεηαη ε αλάζεζε θαζεθφλησλ ζηα κέιε ηεο γαιιηθήο απνζηνιήο, πεγή: 

ΓΗ. 

 

 
ΦΔΚ κε ην νπνίν χζηεξα απφ ηηο ελέξγεηεο ηνπ ηξαηησηηθνχ πλδέζκνπ ν Κσλζηαληίλνο 

ηίζεηαη ζε δηαζεζηκφηεηα απφ ην ζηξάηεπκα, πεγή: Δζληθφ Σππνγξαθείν. 
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Έγγξαθφ ηνπ Έιιελα πξέζβε ζην Παξίζη Άζ. Ρσκάλνπ κε ην νπνίν ελεκέξσλε ηνλ ππνπξγφ 

Δμσηεξηθψλ Η. Γξππάξε γηα ηελ επηινγή ηνπ Eydoux θαη ηηο ελέξγεηεο γηα ηνλ εξρνκφ ηνπ, 

πεγή: ΤΓΗΑ, Αξρείν Κεληξηθήο Τπεξεζίαο, 1911, θάθ. 93, ππνθάθ. 2. 
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Δπηζηνιή ηνπ λαπάξρνπ Tufnell ζηνλ Δι. Βεληδέιν γηα ηελ επηβίβαζε ζηα πινία 

δεκνζηνγξάθσλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αζθήζεσλ ηνπ 1912, πεγή: Μνπζείν Μπελάθε, Αξρείν 

Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, θάθ. 310, ππνθάθ. 61. 

 

Δπηζηνιή ηνπ λαπάξρνπ Tufnell ζηνλ Δι. Βεληδέιν ζρεηηθά κε ηηο ειιείςεηο ηνπ λαπηηθνχ, 

πεγή ΔΛΗΑ, Αξρείν Δι. Βεληδέινπ, θάθ. 05, ππνθάθ. 089. 
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ηξαηησηηθνί θαλνληζκνί νη νπνίνη ηζρπξνπνίεζαλ ηε γαιιηθή θνπιηνχξα ζην ειιεληθφ 

ζηξάηεπκα θαηά ηε δηάξθεηα δξάζεο ηεο ζηξαηησηηθήο απνζηνιήο ηνπ Eydoux, πεγή: ΓΗ. 
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Ο Γάιινο ζπληαγκαηάξρεο Camille Leon Genin ν νπνίνο ζαλ κέινο ηεο γαιιηθήο 

ζηξαηησηηθήο απνζηνιήο δηεηέιεζε δηνηθεηήο ηεο ρνιήο Δπειπίδσλ ην δηάζηεκα 1912 -

1914, πεγέο: αξηζηεξή θσηνγξαθία https://sse190.army.gr/el/athina-pedio-toy-areos-1894-

1982 θαη δεμηά θσηνγξαθηθφ κνπζείν ηεο Δ. 

 

 

Ο ζηξαηεγφο Eydoux παξειάζεη ζηελ πφιε Nantes ηεο Γαιιίαο κεηά ηελ αλάιεςε ησλ λέσλ 

θαζεθφλησλ ηνπ, πεγή: https://peoplepill.com/people/joseph-paul-eydoux/ . 
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Ο πξσζππνπξγφο κε ηελ εγεζία ηνπ ζηξαηνχ ζην πξναχιην ησλ βαζηιηθψλ αλαθηφξσλ, πεγή: 

http://www.venizelosarchives.gr/rec.asp?id=7294 . 

 
Πεγή: https://geopolitics.iisca.eu/?p=23690 . 

http://www.venizelosarchives.gr/rec.asp?id=7294
https://geopolitics.iisca.eu/?p=23690
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Ο ζηξαηεγφο Eydoux ζην πεδίν ησλ αζθήζεσλ, πεγή: επηζηνιηθφ δειηάξην. Έθδ. Μ. Ν. 

Μηραιφπνπινπ, Αζήλα, (δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα 

http://www.balkanwars.gr/proparaskevi.html). 

 
Ζ γαιιηθή ζηξαηησηηθή απνζηνιή ηνπ ζηξαηεγνχ Joseph Paul Eydoux, πεγή: 

http://arxiokallari.blogspot.com/2016/05/joseph-paul-eydoux_10.html 

 

http://arxiokallari.blogspot.com/2016/05/joseph-paul-eydoux_10.html
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Σν ηπθέθην Mannlicher (ζηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο) πνπ πξνκεζεχζεθε ν ζηξαηφο θαη απνηεινχζε ηελ 

πξψηε κεγάιε εμνπιηζηηθή ελέξγεηα ηεο πεξηφδνπ, πεγέο: 

https://ellas2.wordpress.com/2019/01/15/mannlicher-schonauer-o-ζξπινο-ηνπ-ειιεληθνπ-ζηξαηνπ/ θαη 

https://el.wikipedia.org/wiki/Μαλιηρεξ/  

 

https://ellas2.wordpress.com/2019/01/15/mannlicher-schonauer-o-θρυλος-του-ελληνικου-στρατου/
https://el.wikipedia.org/wiki/Μανλιχερ/1
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Φσηνγξαθίεο απφ ην ππξνβφιν Schneider 75ρηι. ππνδ. 1908 ην νπνία πξνκεζεχζεθε ν ζηξαηφο θαη 

κπνξνχζε λα κεηαθεξζεί πιήξσο αλεπηπγκέλν, πεγή: Αξρείν ΔΡΣ. 

 

 
Σν ζσξεθηφ θαηαδξνκηθφ «Αβέξσθ», πεγή: https://averof.mil.gr/istoria-pliou/. 

https://averof.mil.gr/istoria-pliou/
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Δπιζηολικό δεληάπιο, πηγή: http://www.balkanwars.gr/delphin.html. 

Το θωπηκηό «Αβέπωθ» και ηο υποβπύχιο «Γελθίν» ήηαν αυηά που ξεχώπιζαν για ηο ναυηικό ζηο 

Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο, ηο ππώηο για ηη ηαχύηηηά ηου, ηο δεύηεπο για ηο ψυχολογικό ανηίκηυπο 

ζηο ηθικό ηου ανηιπάλου. 

 

 

To Henry Farman III απνηέιεζε ην πξψην ειιεληθφ πνιεκηθφ αεξνπιάλν, πεγή: 

https://www.haf.gr/history/historical-aircraft/henry-farman-iii/. 

 

http://www.balkanwars.gr/delphin.html
https://www.haf.gr/history/historical-aircraft/henry-farman-iii/
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Β. Πίλαθαο Κχξησλ Ηζηνξηθψλ Γεγνλφησλ ηεο Πεξηφδνπ
444

 

 

ΕΣΟ ΚΤΡΙΑ ΙΣΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΣΑ 

(ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΤΡΤΣΕΡΗ ΠΕΡΙΟΥΗ)  

1897 Απνζηνιή ζηξαηεπκάησλ ζηελ Κξήηε. Διιελνηνπξθηθφο πφιεκνο θαη ήηηα ηεο 

Διιάδαο. πλζήθε Κσλζηαληηλνππφιεσο. Απηνλνκία ηεο Κξήηεο. Γηαδνρηθέο 

θπβεξλήζεηο Θεφδσξνπ Γειηγηάλλε – Γεκεηξίνπ Ράιιε θαη Αιέμαλδξνπ Εαΐκε 

(21 επηεκβξίνπ 1897 – 2 Απξηιίνπ 1899). 

1898 Απφπεηξα δνινθνλίαο ηνπ βαζηιηά Γεσξγίνπ Α΄. Δπηβνιή Γηεζλνχο 

Οηθνλνκηθνχ Διέγρνπ. Ο πξίγθηπαο Γεψξγηνο νξίδεηαη χπαηνο αξκνζηήο ζηελ 

Κξήηε.  

1899 Πξψηε δηαθπβέξλεζε ηνπ Γεψξγηνπ Θενηφθε (2 Απξηιίνπ 1899 – 12 

Ννεκβξίνπ 1901). Φήθηζε λφκνπ «πεξί πξφζθιεζεο μέλσλ απνζηνιψλ». 

1900 Φήθηζε λφκνπ «Πεξί Γεληθήο Γηνηθήζεσο ηνπ ηξαηνχ». Πξνζσξηλφο 

νξγαληζκφο ηνπ ηξαηνχ. Ίδξπζε ηνπ Σακείνπ Δζληθνχ ηφινπ.  

1901 Απφιπζε ηνπ Δι. Βεληδέινπ απφ ηελ Κξεηηθή θπβέξλεζε. Δπαγγειηθά (8 

Ννεκβξίνπ). Πξσζππνπξγία Αιέμαλδξνπ Εαΐκε (12 Ννεκβξίνπ 1901 – 18 

Ννεκβξίνπ 1902). 

1902 Δθινγέο. αληδηθά (18 – 23 Ννεκβξίνπ). Πξσζππνπξγία Θεφδσξνπ Γειηγηάλλε 

(24 Ννεκβξίνπ 1902 – 14 Ηνπλίνπ 1903).  

1903 Γηαδνρηθέο πξσζππνπξγίεο Γεψξγηνπ Θενηφθε (14 – 28 Ηνπλίνπ) – Γεκεηξίνπ 

Ράιιε (28 Ηνπλίνπ – 6 Γεθεκβξίνπ) θαη Γεψξγηνπ Θενηφθε (6 Γεθεκβξίνπ 1903 

– 16 Γεθεκβξίνπ 1904). Οξεζηεηαθά (Ννέκβξηνο). Γνινθνλία βαζηιηά 

Αιέμαλδξνπ ηεο εξβίαο θαη ηεο γπλαίθαο ηνπ ζην Βειηγξάδη (25 Μαΐνπ). 

Δμέγεξζε ηνπ Ίιηληελ ζηε Μαθεδνλία (Αχγνπζηνο). Ηδξχεηαη ην Μαθεδνληθφ 

θνκηηάην γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ βνπιγαξηθψλ δηεθδηθήζεσλ ζηελ 

Μαθεδνλία. 

1904 Γεκηνπξγία ηνπ ORIM ζηε Θεζζαινλίθε. Φήθηζε λφκνπ «Πεξί νξγαληζκνχ 

ηνπ ηξαηνχ». Οξηζηηθφο νξγαληζκφο ηνπ ηξαηνχ. Ίδξπζε ηνπ Σακείνπ 

Δζληθήο Άκπλαο. Πξνκήζεηα 40.000 ηπθεθίσλ Mannlicher γηα ηνλ ηξαηφ. 

Σειεπηαία πξσζππνπξγία ηνπ Θ. Γειηγηάλλε (16 Γεθ 1904 – 31 Ματ 1905). 

                                                
444

 Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ πίλαθα ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνηρεία ηα νπνία αληιήζεθαλ απφ ηηο ήδε παξαηηζέκελεο 

πεγέο, θαζψο θαη απφ ην βηβιίν ηνπ Εσξδ Καζηειιάλ, Η Ιζηνξία ηωλ Βαιθαλίωλ, Δθδφζεηο Γθνβνζηή, Αζήλα 

1991, γηα γεγνλφηα πνπ αθνξνχλ ηελ ηζηνξία ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ησλ Βαιθαλίσλ. 
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1905 

 

Δθινγέο. Γνινθνλία Θ. Γειηγηάλλε. Κπβέξλεζε Γ. Ράιιε (9 Ηνπλίνπ - 8 

Γεθεκβξίνπ).  Κπβέξλεζε Γ. Θενηφθε (8 Γεθ 1905 – 7 Ηνπι 1909). Πξνκήζεηα 

60.000 ηπθεθίσλ Mannlicher γηα ηνλ ηξαηφ.   

1906 

 

Έλαξμε ηνπ Απζηξνζεξβηθνχ ηεισλεηαθνχ πνιέκνπ (πφιεκνο ησλ «ρνίξσλ» 

1906 – 1911). Φήθηζε ηνπ λφκνπ ΓΡΞΘ΄(3169) κε ηνλ νπνίν ε δηεχζπλζε ηεο 

ειιεληθήο ρσξνθπιαθήο θαη ε απνζηνιή ηεο αζηπλφκεπζεο ηεο ειιεληθήο 

επηθξάηεηαο αλαηίζεηαη ζην ππνπξγείν Δζσηεξηθψλ. 

1907 Ίδξπζε ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ Ναπηηθνχ κε πξψην αξρεγφ ηνλ λαχαξρν 

Κνπληνπξηψηε. Τπνβνιή ζρεδίσλ γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε ηνπ ζηφινπ απφ ηνλ 

Γάιιν αληηλαχαξρν Fournier. Δπηθξάηεζε ηεο γαιιηθήο Schneider έλαληη ηεο 

γεξκαληθήο Krupp γηα ηελ πξνκήζεηα ηαρπβφισλ ηνπ ππξνβνιηθνχ.     

1908 Δπαλάζηαζε ησλ Νενηνχξθσλ. Πξνζάξηεζε ηεο Βνζλίαο – Δξδεγνβίλεο απφ 

ηελ Απζηξία. Κήξπμε ηεο Δζληθήο Αλεμαξηεζίαο ηεο Βνπιγαξίαο. 

1909 Πξαμηθφπεκα ζην Γνπδί. Σίζεληαη ζε δηαζεζηκφηεηα ν δηάδνρνο Κσλζηαληίλνο 

θαη νη ινηπνί βαζηινπαίδεο απφ ηηο έλνπιεο δπλάκεηο. Καηάξγεζε ηνπ ψκαηνο 

Γεληθψλ Δπηηειψλ. Κπβεξλήζεηο Γεκεηξίνπ Ράιιε (7 Ηνπιίνπ - 15 Απγνχζηνπ) 

θαη Κπξηαθνχιε Μαπξνκηράιε (15 Απγνχζηνπ 1909 - 18 Ηαλνπαξίνπ 1910). 

1910 Πξνκήζεηα ησλ ηαρπβφισλ Schneider γηα ηνλ ειιεληθφ ζηξαηφ. Ίδξπζε ηεο 

Πξνπαξαζθεπαζηηθήο ρνιήο Δπηηειψλ. Κπβεξλήζεηο ηέθαλνπ Γξαγνχκε (18 

Ηαλνπαξίνπ - 6 Οθησβξίνπ) θαη Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ (6 Οθησβξίνπ 1910 - 

Φεβξνπάξηνο 1915).  

1911 Αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο. Καηάιεςε ησλ Γσδεθαλήζσλ απφ ηελ Ηηαιία. 

Άθημε ηεο γαιιηθήο ζηξαηησηηθήο απνζηνιήο ηνπ ππνζηξαηήγνπ 

JosephPaulEydoux γηα ην ζηξαηφ (Ηαλνπάξηνο) θαη ηεο αγγιηθήο λαπηηθήο ηνπ 

απφζηξαηνπ ππνλαχαξρνπ LionelGrantTufnell γηα ην λαπηηθφ (Απξίιηνο). 

Απφθηεζε ηνπ θαηαδξνκηθνχ ζσξεθηνχ «Αβέξσθ» γηα ην ειιεληθφ λαπηηθφ 

απφ ηελ Ηηαιία. 

1912 Άθημε ηεο ηηαιηθήο απνζηνιήο θαξαβηλνθφξσλ κε επηθεθαιή ηνλ 

αληηζπληαγκαηάξρε FrancescodeiMarchesi d' AulisioGarigliota γηα ηελ 

νξγάλσζε θαη εθπαίδεπζε ηεο ρσξνθπιαθήο. χληαμή λένπ νξγαληζκνχ ηνπ 

ζηξαηνχ. Αλάθιεζε ηνπ δηαδφρνπ Κσλζηαληίλνπ απφ ηε δηαζεζηκφηεηα. 

Γεκηνπξγία ηεο αεξνπνξίαο ζηελ Διιάδα. Α΄ Βαιθαληθφο Πφιεκνο.  

1913 Β΄ Βαιθαληθφο Πφιεκνο. Γνινθνλία (18 Μαξηίνπ) ζηελ Θεζζαινλίθε ηνπ 

βαζηιηά Γεσξγίνπ Α΄ θαη δηαδνρή ηνπ απφ ηνλ Κσλζηαληίλν. Αλαλέσζε 

ζπκβάζεσλ κε ηελ Γαιιία θαη ηελ Αγγιία γηα ηηο έλνπιεο δπλάκεηο. 

1914 Α΄ Παγθφζκηνο Πφιεκνο. 
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Γ. Γηαηειέζαληεο Τπνπξγνί ηξαηησηηθψλ ηεο Πεξηφδνπ
445

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΠΟΤΡΓΟ ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΧΝ 

1 31/5/1895-16/2/1897 ρεο ΠΒ Νηθφιανο κφιεληηδ 

2 17/2-17/4/1897 ρεο ΜΥ Νηθφιανο Μεηαμάο 

3 18/4-20/9/1897 ρεο ΜΥ Νηθφιανο Σζακαδφο 

4 21/9/1897-29/10/1898 Τπηγνο Κσλζηαληίλνο κνιέλζθεο 

5 30/10/1898-1/4/1899 ρεο Γ. Δπηη. Γεψξγηνο Κφξπαο 

6 2/4-29/12/1899 Αλρεο ΠΕ Κσλζηαληίλνο Κνπκνπλδνχξνο 

7 30/12/1899-11/11/1901 Τπηγνο Νηθφιανο Σζακαδφο 

8 12/11/1901-23/11/1902 ρεο Γ. Δπηη. Γεψξγηνο Κφξπαο 

9 24/11/1902-18/3/1903 ρεο ΜΥ Θεφδσξνο Λπκπξίηεο 

10 19/3-13/6/1903 Θεφδσξνο Γειεγηάλλεο 

11 14/6-27/6/1903 ρεο  ΗΠ Κσλζηαληίλνο Γξίβαο 

12 28/6-5/12/1903 ρεο ΠΕ Ησάλλεο Κσλζηαληηλίδεο 

13 6/12/1903-15/12/1904 Τπηγνο Κσλζηαληίλνο κνιέλζθεο 

14 16/12/1904-16/7/1905 Κπξηαθνχιεο Μαπξνκηράιεο 

15 17/7-7/12/1905 Βαζίιεηνο Βνπδνχξεο 

16 8/12/1905-6/7/1909 Γεψξγηνο Θενηφθεο 

17 7/7-14/8/1909 Αλρεο ΠΒ Δκκαλνπήι Μαλνπζνγηαλλάθεο 

18 15-18/8/1909 Κπξηαθνχιεο Μαπξνκηράιεο 

19 19/8-11/12/1909 Αλρεο ΠΒ Λεσλίδαο Λαπαζηψηεο 

20 12-16/12/1909 Κπξηαθνχιεο Μαπξνκηράιεο 

21 17/12/1909-17/1/1910 ρεο ΠΕ Ησάλλεο Κσλζηαληηλίδεο 

22 18/1-5/10/1910 Τπηγνο Νηθφιανο Ενξκπάο 

                                                
445

 Μεγάιε Σηξαηηωηηθή θαη Ναπηηθή Δγθπθινπαίδεηα, ηφκ. 5, ζζ. 41, 137 θαη ηφκ. 6, ζ.33, θαζψο θαη ΦΔΚ πνπ 

κλεκνλεχνληαη ζηελ επφκελε ππνζεκείσζε. 
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23 06/10/1910- Διεπζέξηνο Βεληδέινο 
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Γ. Γηαηειέζαληεο Τπνπξγνί Ναπηηθψλ ηεο Πεξηφδνπ
446

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΠΟΤΡΓΟ ΝΑΤΣΙΚΧΝ 

1 -17/4/1897 Νηθφιανο Λεβίδεο 

2 14/4/-20/9/1897 Γεκήηξηνο Ράιιεο 

3 21/9/1897-14/6/1898 Αληηπινίαξρνο Κσλζηαληίλνο Υαηδεθπξηάθνο 

4 15/6/1898-1/4/1899 Πινίαξρνο Γεκήηξηνο Μηανχιεο 

5 2/4/1899-11/11/1901 Βαζίιεηνο Βνπδνχξεο 

6 12/11/1901-23/11/1902 ρεο Γ. Δπηη. Γεψξγηνο Κφξπαο 

7 24-28/11/1902 ρεο ΜΥ Θεφδσξνο Λπκπξίηεο 

8 29/11/1902-13/6/1903 Κσλζηαληίλνο Καξαπάλνο 

9 14/6/1903-27/6/1903 Αλδξέαο ηεθαλφπνπινο 

10 28/6-5/12/1903 ρεο Ησάλλεο Κσλζηαληηλίδεο 

11 6/12/1903-15/12/1904 ππξίδσλ Κνπκνπλδνχξνο 

12 16/12/1904-11/6/1905 Κπξηαθνχιεο Μαπξνκηράιεο 

13 12/6-16/7/1905 Βαζίιεηνο Βνπδνπξεο 

14 17/7-7/12/1905 Δπακεηλψλδαο Γειηγηάλλεο 

15 8/12/1905-20/6/1908 Κσλζηαληίλνο Σξηθνχπεο 

16 21/6/1908-6/7/1909 Δπακεηλψλδαο Δκπεηξίθνο 

17 7/7-14/8/1909 Πισηάξρεο Αζαλάζηνο Μηανχιεο 

18 15/8/1909-17/1/1910 Πινίαξρνο Ησάλλεο Γακηαλφο 

19 18/1-5/10/1910 Αληηπινίαξρνο Αλδξέαο Μηανχιεο 

20 6/10/1910-30/5/1912 Διεπζέξηνο Βεληδέινο 

21 31/5/1912- Νηθφιανο ηξάηνο 

                                                
446

 ΦΔΚ 67Α΄/1897, ΦΔΚ 134Α΄/1897, ΦΔΚ 107Α΄/1898, ΦΔΚ 177Α΄/1898, ΦΔΚ 66Α΄/1899, ΦΔΚ 

243Α΄/1901, ΦΔΚ 222Α΄/1902, ΦΔΚ 223Α΄/1902, ΦΔΚ 132Α΄/1903, ΦΔΚ 141Α΄/1903, ΦΔΚ 285Α΄/1903, 

ΦΔΚ 283Α΄/1904, ΦΔΚ 96Α΄/1905, ΦΔΚ 134Α΄/1905, ΦΔΚ 244Α΄/1905, ΦΔΚ 165Α΄/1908, ΦΔΚ 153Α΄/1909, 

ΦΔΚ 178Α΄/1909, ΦΔΚ 191Α΄/1909, ΦΔΚ 197Α΄/1909, ΦΔΚ 28Α΄/1910, ΦΔΚ 313Α΄/1910, ΦΔΚ 168Α΄/1912. 
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ΠΡΟΘΗΚΗ 

χλζεζε Διιεληθνχ ηφινπ 1897 θαη 1912 - 1913.
447

 

 

ΤΝΘΕΗ ΣΟΛΟΤ 1897 

Α/Α ΣΤΠΟ ΠΛΟΙΟΤ ΟΝΟΜΑΙΑ 

1 Θσξεθηά πέηζαη, Όδξα, Φαξά 

2 Σνξπηινβφια 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 

3 Καλνληνθφξνη Α, Β, Γ, Γ 

4 Αηκνκπνδξνκψλεο Αιθεηφο, Αρειψνο, Δπξψηαο, Πελεηφο 

5 Θσξαθνβαξίο Β. Γεψξγηνο 

6 Θσξαθνδξφκσλ Β. ιγα 

7 Αηκνβαξίο Άθηηνλ, Ακβξαθία 

8 Οπιηηαγσγφ Θξάθε, Ησλία, Μπθάιε, θαθηεξία 

9 Δχδξνκν Ναχαξρνο Μηανχιεο 

10 Ναξθνζέηηο Αηγηαιεία, Μνλεκβαζηά, Ναππιία 

11 Σνξπηινθφξν Καλάξεο 

12 Αηκνεκηνιία Αεδψλ, Κίζζα, Κίριε 

13 Αηκνηεισλίδεο Πεηξαηεχο, Κέξθπξα, Πάηξαη, Κεθαιιελία, Δξκνχπνιηο 
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 Πξηλ απφ ηνλ ειιελνηνπξθηθφ πφιεκν θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ Βαιθαληθψλ Πνιέκσλ, βι. Παΐδε - 

Παξαδέιε, ό.π., ζζ. 173, IV-V θαη ηζηνζειίδα https://hellasarmy.gr/page.php?page=nav_index [εκεξνκελία 

πξφζβαζεο: 20/12/2020] γηα ηνλ ηχπν ησλ πινίσλ.  

https://hellasarmy.gr/page.php?page=nav_index
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ΤΝΘΕΗ ΣΟΛΟΤ 1912 - 1913 

Α/Α ΣΤΠΟ ΠΛΟΙΟΤ ΟΝΟΜΑΙΑ 

ΣΟΛΟ ΑΙΓΑΙΟΤ 

1 Θσξαθηζκέλν 

θαηαδξνκηθφ 

Γ. Αβέξσθ 

2 Θσξεθηά (παιαηά) Όδξα , πέηζαη, Φαξά 

3 Αληηηνξπηιηθά Αεηφο, Ηέξαμ, Λέσλ, Πάλζεξ, Αζπίο, Βέινο, Γφμα, 

Θχειια, Λφγρε, Ναπθξαηνχζα, θελδφλε 

4 Τπνβξχρηα Γειθίλ 

5 Αλεθνδηαζηηθφ - 

ηνξπηινθφξν 

Καλάξεο 

6 Σνξπηινβφιν 11, 12, 14, 15, 16 

7 Δχδξνκα (επίηαθηα) Δζπεξία, Μαθεδνλία, Μπθάιε, Αξθαδία, Αζήλαη 

8 Οπιηηαγσγφ θαθηεξία 

9 Ναξθνζέηηο Άξεο 

ΜΟΙΡΑ ΙΟΝΙΟΤ 

10 Αηκνβαξίδεο Άθηηνλ, Ακβξαθία 

11 Αηκνκπνδξφκσλεο Αιθεηφο, Αρειψνο, Δπξψηαο, Πελεηφο 

12 Καλνληνθφξνη Α, Β, Γ 

13 Βνεζεηηθά Αηγηαιεία, Μνλεκβαζηά, Ναππιία, Αεδψλ, Κίζζα, Κίριε 

 

Αληηηνξπηιηθφ: Πνιεκηθφ πινίν πνπ πήξε ην φλνκά ηνπ ζηηο αξρέο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα απφ 

ηελ αξρηθή ηνπ απνζηνιή ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ηνξπηινβφισλ θαη ησλ ηνξπηιηθψλ (600-

1300 ηφλ. εθηφπηζκα). Αξγφηεξα ν φξνο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηα κε ζσξαθηζκέλα επέιηθηα 

ζθάθε κεγάιεο ηαρχηεηαο (1500-3500 ηφλ. εθηφπηζκα) κε απνζηνιή Α/Α, αλζππνβξπρηαθή, 

επηθαλείαο ή κηθηή.  

Αηκνβαξίο: Αηκνθίλεηε θαλνληνθφξνο κε ππξνβνιηθφ βαξχηεξν ζπγθξηηηθά κε άιια πινία 

ηνπ ίδηνπ κεγέζνπο. 

Αηκνεκηνιία: θάθνο μχιηλεο ή ζηδεξέληαο θαηαζθεπήο κε ηζηηνθνξία εκηνιίαο θαη κε 

αηκνκεραλή γηα βνεζεηηθή πξφσζε. 
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Αηκνκπνδξφκσλ: Πνιεκηθφ πινίν κε ηζηηνθνξία κπνδξφκσλνο θαη κε αηκνκεραλή γηα 

βνεζεηηθή πξφσζε. 

Αηκνηεισλίο: Αηκνθίλεην κηθξφ ζθάθνο ρξεζηκνπνηνχκελν απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ ηεισλείνπ 

θαη ηνπ ιηκελαξρείνπ. 

Δχδξνκν: Σχπνο πνιεκηθνχ πινίνπ πνπ ζπλδπάδεη βαξχ ππξνβνιηθφ, κεγάιε ηαρχηεηα, θαη 

ειαθξηά ζσξάθηζε. ην ειιεληθφ λαπηηθφ ν φξνο «Δχδξνκνλ» ρξεζηκνπνηήζεθε θαη γηα ηα 

ηαρέα εμνπιηζκέλα επίηαθηα πινία ηεο πεξηφδνπ 1912 - 1913. 

Θσξαθηζκέλν Καηαδξνκηθφ: Πνιεκηθφ πινίν ηαρχηεξν απφ ην ζσξεθηφ αιιά κε ειαθξχηεξν 

ππξνβνιηθφ θαη ζσξάθηζε. 

Θσξαθνβαξίο: Αηκνβαξίο κε ζσξάθηζε ζην ζθάθνο θαη ζηα ππξνβνιεία. 

Θσξαθνδξφκσλ: θάθνο μχιηλεο ή ζηδεξέληαο θαηαζθεπήο κε ηζηηνθνξία δξφκσλνο 

(ΝΑΒΑ), κε αηκνκεραλή γηα βνεζεηηθή πξφσζε θαη κε ζσξάθηζε ζην ζθάθνο θαη ζηα 

ππξνβνιεία. 

Θσξεθηφ: Πινίν ηζρπξήο ζσξάθηζεο θαη ππξνβνιηθνχ. Σαρχηεηα αξρηθά κέρξη 20 θφκβ. θαη 

ζηε ζπλέρεηα κέρξη 30 θφκβ. Απφ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 19νπ αηψλα θαη κέρξη ηνλ Β΄ 

Παγθφζκην Πφιεκν απνηεινχζε ην βαζηθφ ζηνηρείν ηζρχνο ησλ λαπηηθψλδπλάκεσλ. Σν 

αξρηθφ ηνπ εθηφπηζκα ήηαλ πεξίπνπ 5000 ηφλ. θαη έθζαζε ηνπο 50000 ηφλ.  

Καλνληνθφξνο: Μηθξφ ηζηηνθφξν ή κεραλνθίλεην πινίν κε ζρεηηθά εληζρπκέλν ππξνβνιηθφ. 

Ναξθνζέηηο: Πνιεκηθφ πινίν θαηαζθεπαζκέλν ή δηαζθεπαζκέλν γηα ηελ πφληηζε λαξθψλ. 

Οπιηηαγσγφ: Πινίν εηδηθφ γηα ηελ κεηαθνξά ζηξαηεπκάησλ. ην ειιεληθφ λαπηηθφ ην 

νπιηηαγσγφ ήηαλ ζπλήζσο κεηαζθεπαζκέλν ή επίηαθην επηβαηεγφ αηκφπινην. 

Σνξπηινβφιν: θάθνο κεγαιχηεξν ηεο ηνξπηιαθάηνπ κε θχξην νπιηζκφ ηνξπίιεο. 

Γεκηνπξγήζεθε θαηά ην ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 19νπ αηψλα θαη ρξεζεκνπνηήζεθε ηηο πξψηεο 

δεθαεηίεο ηνπ 20νπ. πλήζσο ήηαλ ζηδεξέληαο θαηαζθεπήο θαη εθηνπίζκαηνο 150-300 ηφλ. Σα 

πξψηα φκσο ηνξπηιινβφια ήηαλ πνιχ κηθξφηεξα.  

Σνξπηινθφξν: Ολνκαζία πνπ δφζεθε ζην πινίν ζπλνδείαο θαη ππνζηήξημεο ησλ ηνξπηιιηθψλ 

ζθαθψλ. 

 


