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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η παρούσα εργασία, λαμβάνοντας υπόψη το διεθνές δίκαιο της εποχής και, 

συγκεκριμένα, τον θεσμό της ουδετερότητας, όπως ορίστηκε στο κείμενο της Ενότητας 

V της Σύμβασης της Χάγης (1907), επιχειρεί να μελετήσει πρωτογενές και 

δευτερογενές ιστορικό υλικό, προκειμένου να ερμηνεύσει με τη δέουσα επιστημονική 

ψυχραιμία τις σημειωθείσες παραβιάσεις της ουδετερότητας του ελληνικού κράτους, 

κατά την περίοδο του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Ένα πεδίο, που συνέβαλε καθοριστικά 

στην πολιτική αντιπαράθεση, μεταξύ του πρωθυπουργού Βενιζέλου και του βασιλιά 

Κωνσταντίνου, καθώς οι αλληλοκατηγορίες για τις παραβιάσεις της ελληνικής 

ουδετερότητας καθόρισαν το περιεχόμενο της σύγκρουσης και δίχασαν την ελληνική 

κοινωνία. 

 

ABSTRACT 

This paper, taking into account the international law at the beginning of the 20th century 

and, in particular, neutrality; an institution defined in the text of Section V of the Hague 

Convention (1907), attempts to examine primary and secondary historical sources in 

order to analyze, with proper scientific composure, the violations of neutrality in 

Greece, during World War I. An area, contributed severely to the political confrontation 

between Prime Minister Eleftherios Venizelos and King Constantine I, as mutual 

accusations for the violations of Greek neutrality determined the content of political 

conflict and divided Greek society.  



 6 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
Τις τελευταίες δεκαετίες ενδημεί μια πληθώρα καινοτόμων ιστοριογραφικών 

προσεγγίσεων, αναφορικά με τα γεγονότα που σημειώθηκαν κατά τον πρώτο «Μεγάλο 

Πόλεμο» στα μέτωπα της γηραιάς ηπείρου. Σταδιακά, σημειώθηκε μια μεταστροφή του 

επιστημονικού ενδιαφέροντος σε ιστοριογραφικές προσεγγίσεις, οι οποίες δεν 

στοιχειοθετούν την περίοδο του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου ως ένα αυτοτελές και 

απομονωμένο πεδίο της Σύγχρονης Ιστορίας, αλλά ως ένα σύνθετο ιστορικό σημείο 

ολκής· ικανό να επιτελέσει μια εποικοδομητική λειτουργία στην εμβριθέστερη 

κατανόηση των εξελίξεων, αλλά και της φυσιογνωμίας του προηγούμενου αιώνα.  

Για την Ελλάδα, το ξέσπασμα του «Μεγάλου Πολέμου», το καλοκαίρι του 

1914, κατέστησε το όραμα της «Μεγάλης Ιδέας» από συναινετικό πολιτικό εργαλείο, 

σε παράγοντα οξυμένης πολιτικής σύγκρουσης και διχοτόμησης της κοινωνίας. Η 

ταχύτητα των εξελίξεων και, παράλληλα, η εμπλοκή των περιφερειακών βαλκανικών 

κρατών στα δυο αντιμαχόμενα στρατόπεδα, της «Τριπλής Συνεννόησης» και των 

«Κεντρικών Δυνάμεων», όξυνε τη διχογνωμία ανάμεσα στον πρωθυπουργό Ελευθέριο 

Βενιζέλο και τον βασιλιά Κωνσταντίνο Α΄. Ο πρώτος, πιστεύοντας στη νίκη της 

Entente, ήταν υπέρ της παροδικής ουδετερότητας, με στόχο, στη συνέχεια, την 

πολεμική συμμετοχή της χώρας, εναντίον των Κεντρικών Αυτοκρατοριών, 

προκειμένου οι σύμμαχοι να συνδράμουν στην επίτευξη των επεκτατικών βλέψεων της 

ελληνικής εξωτερικής πολιτικής προς την Μικρά Ασία. Στον αντίποδα, ο 

Κωνσταντίνος, διατηρώντας συγγενικούς δεσμούς με τον Κάιζερ Γουλιέλμο Β΄, ήταν 

θιασώτης της μόνιμης ουδετερότητας του ελληνικού βασιλείου, καθώς πίστευε ότι με 

αυτό τον τρόπο εξυπηρετούνταν τα εθνικά συμφέροντα, συμπλέοντας, παράλληλα, με 

τους στρατηγικούς στόχους των Κεντρικών Αυτοκρατοριών. Το ζήτημα της 

ουδετερότητας καθόρισε τις εξελίξεις, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο –αν, ενδεικτικά, 

αναλογισθεί κανείς ότι το θέμα της παραβίασης της ουδετερότητας του Βελγίου 

πυροδότησε τον πόλεμο στο δυτικό μέτωπο– όσο και στην (ελληνική) εσωτερική 

πολιτική. Οι εκατέρωθεν παραβιάσεις και οι αντικρουόμενες ερμηνευτικές προσλήψεις 

της ουδετερότητας τροφοδότησαν την πολιτική αντιπαράθεση, ανάμεσα στις δυο 

αντιμαχόμενες πολιτικές πλευρές και συνέβαλαν στη διάχυση της πολιτικής διένεξης 

στον κοινωνικό ιστό.  Έτσι, ιδίως από τον χειμώνα του 1915 μέχρι και το καλοκαίρι 

του 1917, οι ισχυρές συμμαχικές δυνάμεις, εκμεταλλευόμενες τα ευάλωτα σημεία της 
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διαιρεμένης ελληνικής πολιτικής, διείσδυσαν στα εσωτερικά θέματα της χώρας, 

αποστέλλοντας μυστικές υπηρεσίες και στρατιωτικό δυναμικό. 

Η παρούσα εργασία, μέσα από την επεξεργασία του κανονιστικού πλαισίου, το 

οποίο διείπε το διεθνές δίκαιο της εποχής, ορίζοντας τον θεσμό της ουδετερότητας στο 

κείμενο της Ενότητας V της Σύμβασης της Χάγης του 1907, με τίτλο ‘Rights and duties 

of neutral powers and persons in war on land (Hague V)’, σε συνάρτηση με τη 

συστηματική μελέτη πρωτογενών και δευτερογενών ιστορικών πηγών, επιχειρεί, με τη 

δέουσα επιστημονική ψυχραιμία, να ερμηνεύσει τις σημειωθείσες παραβιάσεις της 

ουδετερότητας του ελληνικού κράτους κατά την περίοδο του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου, 

ως ένα πεδίο που καθόρισε την πολιτική αντιπαράθεση, ανάμεσα στα δυο πολιτικά 

στρατόπεδα, καθώς οι σχετικές (με τις παραβιάσεις της ουδετερότητας) 

αλληλοκατηγορίες στιγμάτισαν το περιεχόμενο της σύγκρουσης και πόλωσαν την 

ελληνική κοινωνία. 

Διεξάγοντας μια σύντομη βιβλιογραφική επισκόπηση, αξίζει να σημειωθεί ότι 

υπάρχουν γενικές αναφορές για την ουδετερότητα σε δευτερογενείς πηγές, όπως, για 

παράδειγμα, στο βιβλίο του Γεώργιου Λεονταρίτη, με τίτλο Greece and the Great 

Powers, το οποίο θίγει μια σειρά επιμέρους θεμάτων της ελληνικής εξωτερικής 

πολιτικής· στον δεύτερο τόμο του Γεωργίου Βεντήρη, που τιτλοφορείται Η Ελλάς του 

1910-1920, Ιστορική μελέτη, όπου ο συγγραφέας, όντας ένα πρόσωπο με παρουσία στα 

πολιτικά πράγματα, επέλεξε να καταθέσει την αλήθεια του για τα γεγονότα τις εποχής 

και στην μπροσούρα του 1914, που εμπεριέχει μια ερμηνεία των διπλωματικών 

σχέσεων των ευρωπαϊκών κρατών από τον James Bryce, με τίτλο Τα ουδέτερα έθνη και 

ο πόλεμος. Ωστόσο, από την ευρύτερη αναζήτηση στο διυδρηματικό αποθετήριο, 

προκύπτει ένα κενό, καθώς δεν υπάρχει ένα αντίστοιχο πόνημα, το οποίο επιχειρεί να 

ερμηνεύσει συστηματικά το ζήτημα της ουδετερότητας κατά τον Α΄ Παγκόσμιο 

Πόλεμο. 

Για την εκπόνηση της ανά χείρας διπλωματικής εργασίας, ενδεικτικά, 

μελετήθηκαν πρωτογενείς πηγές από το Διπλωματικό και Ιστορικό Αρχείο του 

Υπουργείου Εξωτερικών, το Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο 

Θεσσαλονίκης και Αθήνας (Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης) και από το Τμήμα 

Ιστορικών Αρχείων του Μουσείου Μπενάκη. Επιπλέον, μελετήθηκε το υλικό των 

δευτερογενών πηγών στις πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας, του Τομέα Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας της Φιλοσοφικής Σχολής 
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και της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της 

Βιβλιοθήκης της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.  

Μεθοδολογικά, προτρέχω να επισημάνω ότι οι ημερομηνίες που παρατίθενται 

στην εν λόγω πρωτεύουσα μεταπτυχιακή εργασία είναι τοποθετημένες σύμφωνα με το 

«παλαιό» (Ιουλιανό) ημερολόγιο, όπως αναγράφονται στην πλειοψηφία τους στις 

πρωτογενείς πηγές που μελέτησα στο Διπλωματικό και Ιστορικό Αρχείο του 

Υπουργείου Εξωτερικών.  

Η αφήγηση της παρούσας εργασίας ξεκινά, σε εισαγωγικό επίπεδο, με μία 

αναφορά στις διεθνείς σχέσεις στην Ευρώπη. Μέσα από έγγραφα του υπουργείου 

Εξωτερικών σκιαγραφείται η σχέση Παρισίων – Βερολίνου, δύο κέντρων τα οποία 

καθόριζαν διαχρονικά τις ισορροπίες στη γηραιά ήπειρο, αναδεικνύοντας τον ρόλο που 

διαδραμάτισε η θέση της ουδετερότητας στο ξέσπασμα του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. 

Ακολούθβς, εξετάζεται το ζήτημα της ουδετερότητας ως διαμορφωτής των 

πολιτικοκοινωνικών συνθηκών στο εσωτερικό των ευρωπαϊκών κρατών, αλλά και στο 

επίπεδο άσκησης της εξωτερικής πολιτικής τους. Εξετάζοντας τη νομική θέση της 

ουδετερότητας σε τρία επίπεδα ανάλυσης (μόνιμα ουδέτερα ευρωπαϊκά κράτη, μη 

μόνιμα ουδέτερα ευρωπαϊκά κράτη και την ουδετερότητα στα Βαλκάνια), 

παρουσιάζονται οι περιπτώσεις της βελγικής, ολλανδικής, ιταλικής, βουλγαρικής και 

ρουμανικής ουδετερότητας, με στόχο την περιγραφή της θέσης που κατείχε η 

ουδετερότητα τόσο στην ευρύτερη θεωρητική συζήτηση σχετικά με την τήρηση των 

θεσμών και των κανόνων της εποχής, όσο στις γεωγραφικές συνθήκες και τις ανάγκες 

του διεθνούς εμπορίου, που συνέβαλαν στη διαμόρφωσή της. Αντίστοιχα, στη 

βαλκανική περίπτωση, οι διαπραγματεύσεις για την ουδετερότητα αναδεικνύουν τις 

διπλωματικές ατζέντες της Σόφιας και του Βουκουρεστίου, ενώ φωτίζεται η σημασία 

της ουδετερότητας στις διεθνείς ισορροπίες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Έτσι, η 

εργασία περνά στην ελληνική περίπτωση, περιγράφοντας, ταυτόχρονα, το νομικό 

πλαίσιο του θεσμού της ουδετερότητας, σύμφωνα με το κείμενο της Σύμβασης της 

Χάγης (1907).  

Στο πρώτο κεφάλαιο καταγράφεται το πολιτικό παρασκήνιο κατά την έκρηξη 

του πολέμου, το καλοκαίρι του 1914. Επιπλέον, τοποθετούνται τα ζητήματα που 

καλούταν να λάβει υπόψη η ελληνική διπλωματία έναντι των ταχέων εξελίξεων της 

περιόδου. Από τη μία, το ελληνικό κράτος έπρεπε να τηρήσει αποστάσεις στην 

επικείμενη αυστρο-σερβική κρίση κι από την άλλη είχε υποχρέωση να προστατέψει τις 

διεθνείς ισορροπίες στα Βαλκάνια, όπως ρυθμίστηκαν από την ελληνοσερβική 
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συνθήκη (1913). Ως εκ τούτου, καταγράφεται το πώς η ελληνική ουδετερότητα 

συνέβαλε στη διαμάχη Βενιζέλου – Κωνσταντίνου, καθώς κάθε επιλογή επηρέαζε το 

αποτέλεσμα σημαντικών «ανοιχτών» γεωγραφικών ζητημάτων για την «εθνική 

ολοκλήρωση». Έτσι, η αφήγηση κινείται, μέσα από την εκτενή αποτύπωση της 

πρόσληψης της ουδετερότητας από τον Βενιζέλο, την προοπτική του Παλατιού για την 

ουδετερότητα και την αντίθεσή του στην πολιτική του Βενιζέλου. Ακολούθως, 

καταγράφονται τα πολιτικά συμβαίνοντα, τα οποία αποσαφηνίζουν τη γενεαλογία της 

πολιτικής διαμάχης και παρουσιάζουν τη συνταγματική κρίση του 1915, καθώς και τη 

διάχυση της πολιτικής σύγκρουσης στον Τύπο της εποχής.  

Στη δεύτερη ενότητα, η εργασία περνά στη συστηματική μελέτη και καταγραφή 

του πραγματολογικού υλικού των παραβιάσεων της ελληνικής ουδετερότητας κατά το 

1915, σημειώνοντας τα γεγονότα της εγκατάστασης συμμαχικών στρατευμάτων στα 

νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, της δημιουργίας αεροπορικής βάσης της Entente 

στη Λέσβο, της διενέργειας λαθρεμπορίου όπλων με τις εμπόλεμες δυνάμεις και της 

κατάληψης του Καστελόριζου και της Μήλου. Στη συνέχεια, η αφήγηση επεκτείνεται 

στο διπλωματικό παρασκήνιο της εγκατάστασης των συμμαχικών στρατευμάτων στη 

Θεσσαλονίκη, μέσα από τα τηλεγραφήματα των τοπικών στρατιωτικών και 

αστυνομικών υπαλλήλων με τα κεντρικά υπουργεία των Αθηνών. 

Τέλος, προχωρώντας στο τρίτο –και τελευταίο κεφάλαιο– της εργασίας, 

καταγράφονται οι σημειωθείσες παραβάσεις της ουδετερότητας του ελληνικού 

κράτους κατά τα έτη 1916 και 1917. Η αφήγηση διακρίνεται σε τέσσερις υποενότητες, 

οι οποίες περιλαμβάνουν τις ελληνογερμανικές συνομιλίες, σχετικά με το Μακεδονικό 

Μέτωπο έως και την παραίτηση του πρωθυπουργού Στέφανου Σκουλούδη, τις 

διπλωματικές ενέργειες των παραβιάσεων της ουδετερότητας κατά το 1916, καθώς και 

τις παραβιάσεις, που σημειώθηκαν το 1917. 

Σ’ αυτό το σημείο, θα ήθελα να ευχαριστήσω για τη συνδρομή τους στην 

έρευνά μου τούς υπαλλήλους της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το 

πάντα φιλόξενο και επαγγελματικά υποδειγματικό προσωπικό της Βιβλιοθήκης της 

Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, το προσωπικό του σπουδαστηρίου Νεότερης και 

Σύγχρονης Ιστορίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ και το προσωπικό της 

Βιβλιοθήκης της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Η συμβολή τους υπήρξε σημαντική στην 

απρόσκοπτη μελέτη των δευτερογενών πηγών μου. Επίσης, ευχαριστώ θερμά για τη 

στήριξη και την υπομονή τους, τη μητέρα μου Βάσω Μουζακιάρη και τον πατέρα μου 

Στράτο Βασίλογλου× τον παιδικό φίλο μου Πέτρο Γρηγορίου, που στάθηκε αρωγός σε 
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κάθε δύσκολη στιγμή μου, τον παλιό συμφοιτητή και φίλο Θόδωρο Θεοφάνους για την 

εναργή αγωνία του και για τις ατελείωτες ώρες φιλολογικών συζητήσεων γύρω από 

την ιστοριογραφία, τον μεταπτυχιακό συνάδελφο και φίλο Δημήτρη Κίτσο για το 

παράδειγμα αξιοπρέπειας και συνεπούς συμπεριφοράς σε όλη τη διάρκεια του 

μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών και στη μεταπτυχιακή συνάδελφο και φίλη Χριστίνα 

Δημητριάδου, για τα άγχη που μοιραστήκαμε μαζί και τις ουσιαστικές ιδέες τις οποίες 

ανταλλάξαμε για την επιστήμη. Όλες και όλοι στάθηκαν δίπλα μου κατά τη διάρκεια 

αυτής της περιπετειώδους διαδρομής. Κυρίως, ευχαριστώ θερμά για την υποστήριξη 

και τις διορθώσεις του τον επιβλέποντα καθηγητή μου, Στράτο Δορδανά. Επίσης, 

ευχαριστώ για τις διορθώσεις τούς καθηγητές, Λουκιανό Χασιώτη και Βλάση Βλασίδη. 

Τέλος, αφιερώνω την παρούσα διπλωματική εργασία στη μνήμη της 

αδικοχαμένης συναδέλφου και μεταπτυχιακής φοιτήτριας, Ειρήνης Τσιολάκη, το 

ταξίδι ζωής της οποίας διεκόπη βίαια. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Τα τελευταία χρόνια, η σύγχρονη ιστοριογραφία θέτει εκ νέου στο επίκεντρο του 

επιστημονικού ενδιαφέροντος τη μελέτη των γεγονότων του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. 

Η πρόσληψή του ως ένα σύνθετο μωσαϊκό διπλωματικών, στρατιωτικών, κοινωνικών, 

οικονομικών και πολιτικών μεταβολών, φωτίζει «αθέατα» σημεία της περιόδου, επιδρά 

αναστοχαστικά και κατά συνέπεια εντάσσει τις εξελίξεις της εποχής σε ένα αναλυτικό 

πεδίο, το οποίο συνεισφέρει προς μια εμβριθή και κατ’ επέκταση ολιστική αντίληψη 

της ιστορίας του αιώνα που προηγήθηκε. Τόσο στο επίπεδο της μικροϊστορικής 

προοπτικής, όσο και στην μεγάλη εικόνα της μακροϊστορίας, ανακύπτει ότι ο 

«Μεγάλος Πόλεμος» συνιστά ένα ιδιάζον σημείο της ιστορίας του εικοστού αιώνα, 

από το οποίο απορρέουν πραγματολογικά δεδομένα ολκής για την ερμηνεία των 

περιόδων πριν, αλλά και μετά το 1914-1918. Έτσι, οι πολίτες της γηραιάς ηπείρου 

βαθύτατα πεπεισμένοι για την αέναη πρόοδο του κόσμου τους, ήρθαν αντιμέτωποι με 

το ξέσπασμα μιας γενικευμένης σύρραξης, η οποία αποδόμησε τις προσδοκίες της 

Belle Époque και, αργότερα, έθεσε τα θεμέλια για την πυροδότηση του Β΄ Παγκοσμίου 

Πολέμου.2 

Ύστερα από τα αποτελέσματα που σημειώθηκαν, μετά τη λήξη των 

βαλκανικών πολέμων, οι ανταγωνισμοί των ευρωπαϊκών αυτοκρατοριών 

τροφοδότησαν μια σειρά εκατέρωθεν διπλωματικών αξιώσεων. Από τις αρχές του 

καλοκαιριού του 1914, πριν ακόμα προχωρήσει η Αυστρία στην κήρυξη πολέμου 

εναντίον της Σερβίας, ήταν αισθητή η κλιμάκωση της σύγκρουσης συμφερόντων, 

ανάμεσα στις μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις, με έπαθλο την επιρροή στην περιοχή της 

νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ο αυστριακός υπουργός των εξωτερικών, κόμης Leopold 

von Berchtold, συγκλονισμένος από τη δολοφονία του αρχιδούκα Φραγκίσκου 

Φερδινάνδου, αποτυπώνει στα απομνημονεύματά του τις ανησυχίες της αυστριακής 

διπλωματίας. Η νωπή μνήμη των εδαφικών απωλειών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 

 
2 Ο βρετανός καθηγητής στρατιωτικής ιστορίας Sir Hew Strachan, στο εισαγωγικό κεφάλαιο του βιβλίου 
του, εστιάζοντας στην περίπτωση της Γερμανίας, προτείνει να δει κανείς τις δυο παγκόσμιες συρράξεις 
ως ένα ενιαίο σύνολο. Μάλιστα, τονίζει τη σημασία της σχέσης των αιτιών του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου 
με εκείνα του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. βλ. Hew Strachan, The First World War: Volume I: To Arms, 
Oxford University Press, Οξφόρδη 2001, σσ. 2-3. Παράλληλα, ο αυστραλός ιστορικός Christopher 
Clark, μέσα από την περιγραφή της οξυμένης εσωτερικής πολιτικής κατάστασης του Ηνωμένου 
Βασιλείου, εξαιτίας του ζητήματος της διακυβέρνησης της Βόρειας Ιρλανδίας, σημειώνει πως το 
καλοκαίρι του 1914, σύμφωνα με τις απόψεις των βρετανικών εφημερίδων, δεν υπήρχε πρόθεση εκ 
μέρους της Αγγλίας για τη συμμετοχή της σε ενδεχόμενο ευρωπαϊκό πόλεμο, βλ. Christopher Clark, Οι 
Υπνοβάτες: Πως η Ευρώπη πήγε στον πόλεμο το 1914, μετάφρ. Κώστας Κουρεμένος, Αλεξάνδρεια, 
Αθήνα 2014, σσ. 491-493. 
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στα Βαλκάνια και η αποδυνάμωσή της από το ευρωπαϊκό status quo, ως απότοκο των 

βαλκανικών πολέμων, επαγρύπνησε τη Βιέννη απέναντι στο ενδεχόμενο της 

υλοποίησης –με τη σύμφωνη γνώμη της Γαλλίας– των σχεδιασμών του τσάρου, ώστε 

να πλήξει τη δυναμική της Τριπλής Συμμαχίας και να τερματίσει την κυριαρχία της 

Αυστροουγγαρίας στον βαλκανικό χώρο.3  

Από τις πρώτες ημέρες του Αυγούστου του 1914, οι σχέσεις ανάμεσα στη 

Γερμανία και τη Γαλλία είχαν οξυνθεί. Το Βερολίνο είχε απευθύνει στο Βέλγιο 

τελεσίγραφο, προκειμένου να του δοθεί η δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το βελγικό 

έδαφος, ώστε να εγκαταστήσει στρατιωτικές βάσεις. Σύμφωνα με διπλωματική 

αναφορά της γαλλικής πρεσβείας στην Αθήνα, προκλήθηκε επεισόδιο ανάμεσα στους 

γερμανούς και γάλλους διπλωμάτες στο Παρίσι, καθώς η Γερμανία έκανε λόγο για 

«casus belli», επικαλούμενη πως γάλλοι αερομεταφορείς πέρασαν από τον γερμανικό 

και βελγικό εναέριο χώρο.4  

Έτσι, η Γερμανία, στις 4 Αυγούστου του 1914, προχώρησε στην παραβίαση της 

ουδετερότητας του Βελγίου, ξεκινώντας να εφαρμόζει το «Σχέδιο Schlieffen», με 

σκοπό να διεισδύσει στη βελγική ενδοχώρα και εν συνεχεία να περάσει στη Γαλλία. 

Άμεσα, πυροδοτήθηκε το δυτικό μέτωπο με τη συμμετοχή των γαλλικών 

στρατευμάτων, ενώ παράλληλα η απειλή του γαλλικού γεωγραφικού χώρου από τη 

Γερμανία ώθησε την Αγγλία στην πολεμική συμμετοχή της στο πλευρό της Γαλλίας.5  

Ειδικότερα, το ζήτημα της ουδετερότητας καθίσταται ένα εξαιρετικά 

σημαντικό πεδίο του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, το οποίο έδρασε καταλυτικά στις 

εξελίξεις της περιόδου. Για ποικίλα κράτη του ευρωπαϊκού χάρτη –και όχι μόνο– 

καθόρισε τις εσωτερικές πολιτικές και κατά συνέπεια κοινωνικές εξελίξεις, ενώ 

 
3 Edward E. McCullough, How the First World War Began: The Triple Entente and the Coming of the 
Great War of 1914-1918, Black Rose Books, Μόντρεαλ 1939, σσ. 277-278. Στο συγκεκριμένο βιβλίο 
στοιχειοθετείται εμπεριστατωμένα η γενεαλογία των διεθνοπολιτικών σχέσεων της εποχής, 
προσφέροντας μια εναργή εικόνα των στρατηγικών διεκδικήσεων των ευρωπαϊκών δυνάμεων, της 
γέννησης της Τριπλής Συνεννόησης και του περιεχομένου της συνεργασίας ανάμεσα στη Γερμανία και 
την Αυστρία. 
4 Υπηρεσία Διπλωματικού Ιστορικού Αρχείου Υπουργείου Εξωτερικών [στο εξής ΥΔΙΑ], φάκ. 5: 
Γραφείο Υπουργού, Τμήμα Α΄, Επιστολή της γαλλικής πρεσβείας στην Αθήνα προς τον Γεώργιο Στρέιτ, 
Αριθ. 24756, Αθήνα, 25 Ιουλίου 1914. 
5 Υπάρχει εκτενής περιγραφή των μαχών που ακολούθησαν κατά την είσοδο της Γερμανίας στο Βέλγιο, 
με πληροφορίες για τις κινήσεις των γαλλικών στρατιωτικών σωμάτων, τα οποία προσπαθούσαν να 
σταματήσουν τις αυστρογερμανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις, που «εποφθαλμιούσαν» τις Βρυξέλλες 
και το Παρίσι. βλ. Marc Ferro, Ο πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος 1914-1918, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 
1997, σσ. 110-111, 116. Την ίδια περίοδο, η ελληνική κυβέρνηση ενημερώθηκε για την παραβίαση της 
βελγικής ουδετερότητας από την πρεσβεία του Βελγίου στην Αθήνα, με επιστολή του διπλωμάτη J. de 
Néeff προς τον έλληνα υπουργό Εξωτερικών, ΥΔΙΑ, φακ. 5: Γραφείο Υπουργού, Τμήμα Α΄, Επιστολή 
J. de Néeff προς Γ. Στρέιτ, Αριθ. 25193, Αθήνα, 28 Ιουλίου 1914. 
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παράλληλα λειτούργησε ως διπλωματικό εργαλείο άσκησης εξωτερικής πολιτικής 

στον ευρύτερο τομέα των αντιμαχόμενων συνασπισμών. Ταυτοχρόνως, για τους 

επαΐοντες επί των διεθνών σχέσεων και τους νομικούς επιστήμονες της εποχής, ο 

θεσμός της ουδετερότητας και ο σεβασμός στις επιταγές της υπήρξαν ένα σοβαρό θέμα 

θεωρητικής συζήτησης, σχετικά με την ηθική και συνάμα ιστορική διάσταση της 

υπεράσπισης και της εφαρμογής των κανόνων του διεθνούς δικαίου.6 

Ενδεικτική της αξίας που δόθηκε στην ουδετερότητα είναι η τοποθέτηση του 

διαπρεπούς βρετανού φιλελεύθερου πολιτικού και διπλωμάτη της εποχής, James 

Bryce, ο οποίος υποστήριξε ότι η γενικευμένη σύρραξη, που προκλήθηκε στο 

εσωτερικό της ευρωπαϊκής ηπείρου, ήταν συνέπεια της βαθιάς κρίσης του νομικού 

πολιτισμού του δυτικού κόσμου.7 Πιο συγκεκριμένα, η ουδετερότητα συνιστά θεσμό 

του διεθνούς δικαίου, ο οποίος έλαβε την τελική έγγραφη μορφή του, στο κείμενο της 

Σύμβασης της Χάγης του 1907. Το περιεχόμενό της διέπουν τέσσερις κεντρικοί άξονες, 

που επιχειρούν να ρυθμίσουν τις διεθνείς σχέσεις, σε περίοδο πολέμου, ανάμεσα σε 

εμπόλεμα και ουδέτερα κράτη. Δομικός πυλώνας της ουδετερότητας, σύμφωνα με το 

πρώτο άρθρο της σύμβασης, καθίσταται «η μη παραβίαση του εδάφους της ουδέτερης 

χώρας». Στο επίπεδο του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, το νομοκανονιστικό 

περιεχόμενο της σύμβασης, ακολουθώντας τις επιταγές κατά το δίκαιο του πολέμου –

όπως αυτό ορίζει για τη διαχείριση τραυματιών στη Συνθήκη της Γενεύης του 1864– 

περιγράφει τις διαδικασίες, τις οποίες όφειλαν να ακολουθούν οι ουδέτερες χώρες κατά 

τις περιπτώσεις εισόδου ή εισβολής τραυματιών και εμπόλεμων προσώπων εντός της 

επικράτειάς τους. Επιπλέον, με πρόθεση την προληπτική αποφυγή διεθνών επεισοδίων, 

εξαιτίας τυχόν ατομικών ενεργειών από υποκείμενα εμπόλεμων και ουδέτερων 

κρατών, στη σύμβαση στοιχειοθετούνταν τα χαρακτηριστικά και το περιεχόμενο των 

υποχρεώσεων των ουδέτερων προσώπων. Το τελευταίο μέρος, σχετίζεται με τις 

σιδηροδρομικές υλικές μεταφορές. Σε αδρές γραμμές, η σύμβαση υπαγορεύει πως οι 

εμπόλεμες δυνάμεις ήταν υποχρεωμένες να διαφυλάττουν την ανεμπόδιστη μεταφορά 

υλικού και επιβαινόντων από ουδέτερα κράτη, ενώ οι ουδέτερες χώρες όφειλαν να 

 
6 Ο γάλλος καθηγητής διεθνούς δικαίου του Πανεπιστημίου της Λωζάννης, André Mercier, στο βιβλίο 
όπου καταγράφει τις δημόσιες τοποθετήσεις του, κατά τις πανεπιστημιακές παραδόσεις της εποχής, 
τονίζει τη σημασία της κινητοποίησης της διεθνούς κοινότητας και της καταγγελίας των παραβιάσεων 
της ουδετερότητας, υποστηρίζοντας πως αυτές οι αντιδράσεις συνιστούν στοιχεία σεβασμού απέναντι 
στην ηθική ισχύ της δικαιοσύνης. Ενδεικτικά, βλ. André Mercier, La neutralité, Librairie de la societe 
du Recueil Sirey, Παρίσι 1918, σ. 29.  
7 Αναφορικά με την άποψη περί της αξιακής κρίσης που σημειώθηκε, μέσα από την απαξίωση του 
διεθνούς δικαίου της εποχής εξαιτίας των παραβιάσεων των κανόνων ουδετερότητας βλ. James Bryce, 
Τα Ουδέτερα Έθνη και ο Πόλεμος, χ.τ.έ. 1914, σ. 9. 
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διατηρούν τις ισορροπίες, δεχόμενες εμπορεύματα και ταξιδιώτες από αντιμαχόμενα 

κράτη κατά τρόπον ίσο.8 

Εντούτοις, ενδημούσαν ερμηνευτικές διαφορές μεταξύ των Μεγάλων 

Δυνάμεων αναφορικά με το περιεχόμενο του άρθρου 7 της Σύμβασης της Χάγης. Η 

συγκεκριμένη διάταξη τονίζει ότι οι ουδέτερες χώρες δεν είχαν τη δυνατότητα να 

εμποδίσουν τις ναυτικές διαδρομές ενός πλοίου, «για λογαριασμό κάποιας εμπόλεμης 

δύναμης».9 Έτσι, τον Μάρτιο του 1908, έναν χρόνο μετά από το συνέδριο της Χάγης, 

η Μεγάλη Βρετανία διοργάνωσε στο Λονδίνο ένα διεθνές ναυτικό συνέδριο, 

στοχεύοντας στην επίλυση των διαφορών που εντοπίζονταν ανάμεσα στις χώρες, οι 

οποίες έλαβαν μέρος στις διεργασίες της Χάγης, στα ζητήματα που αφορούσαν τις 

περιπτώσεις των ναυτικών διαδρομών για ουδέτερες δυνάμεις.10 Ταυτόχρονα, ένας από 

τους στόχους των συνεδριάσεων ήταν η διαμόρφωση ενός διεθνούς δικαστηρίου, το 

οποίο, έχοντας την έγγραφη εξουσιοδότηση των δυτικών κρατών, θα εξέταζε αυστηρά 

τις καταγεγραμμένες περιπτώσεις παραβιάσεων της ουδετερότητας μιας χώρας.11 Στο 

κείμενο της προκαταρκτικής διάταξης του συνεδρίου εγγράφεται η συμφωνία των 

ΗΠΑ, της Αυστροουγγαρίας, της Γερμανίας, της  Γαλλίας και της Ολλανδίας υπό την 

αιγίδα της Αγγλίας, συναφή με τη διακήρυξη των Παρισίων του 1856, σχετικά με τις 

συνθήκες του αποκλεισμού εχθρικών ακτογραμμών και λιμανιών.12 

 
8 Ένας από τους τρόπους διατήρησης των ισορροπιών κατά τις μεταφορές σιδηροδρομικού υλικού, όπως 
περιγράφει το άρθρο 19 της σύμβασης, ήταν, σε ειδικές περιστάσεις, η υποχρέωση μιας ουδέτερης 
χώρας, εφόσον εκείνη, για αναγκαίο σκοπό, κράτησε ή και χρησιμοποίησε το σιδηροδρομικό υλικό 
εμπόλεμης δύναμης, να παράσχει αντισταθμίσματα στην ετέρα από τις δυο αντιμαχόμενες χώρες, βλ. 
‘Convention Respecting the Rights and Duties of Neutral Powers and Persons in War on Land’, Χάγη 
1907, διαθέσιμο ηλεκτρονικά στην Ψηφιακή Βάση Δεδομένων της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου, στο: 
https://www.loc.gov/law/help/us-treaties/bevans/m-ust000001-0654.pdf [ημερομηνία ανάκτησης: 
20/2/2020]. Επιπρόσθετα, για το νομικό κείμενο της Συνθήκης της Γενεύης του 1864, βλ. ‘Convention 
for the Amelioration of the Condition of the Wounded in Armies in the Field’, Γενεύη 1864, διαθέσιμο 
ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού, στο: https://ihl-
databases.icrc.org/ihl/INTRO/120 [ημερομηνία ανάκτησης: 25/2/2020]. 
9 ‘Convention Respecting the Rights and Duties of Neutral Powers and Persons in War on Land’, ό.π., 
σ. 662. 
10 Με εντολή του προέδρου των ΗΠΑ, Woodrow Wilson, η Γερουσία εξέδωσε έναν τόμο, που 
περιλαμβάνει αναφορές και έγγραφα της διπλωματικής αντιπροσωπείας των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο 
βιβλίο συγκεντρώνονται πληροφορίες που αφορούν την ατζέντα των συζητήσεων του Συνεδρίου του 
1908, βλ. ‘General report presenting to the Naval Conference on behalf of its drafting Committee’ στο 
Declaration of International Naval Conference, Government Printing Office, Ουάσιγκτον 1914, σ. 23. 
11 Ο James Bryce καταγράφει ότι συνέχισαν να υπάρχουν διαφορετικές προοπτικές στις Μεγάλες 
Δυνάμεις και γι’ αυτό το λόγο το Στέμμα στην Μεγάλη Βρετανία ήταν θετικά διακείμενο προς τη 
διεξαγωγή νέου συνεδρίου στο Λονδίνο, προκειμένου να επέλθει σύγκλιση απόψεων στις γενικές αρχές 
του διεθνούς δικαίου, βλ. ‘Call of Conference by Great Britain’ στο Declaration of International Naval 
Conference, ό.π., σ. 66. 
12 ‘Declaration Concerning the Laws of Naval Warfare’ στο Declaration of International Naval 
Conference, ό.π., σσ. 6, 9. 
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Η παραβίαση της ουδετερότητας του Βελγίου από τη Γερμανία κλόνισε τη 

διεθνή κοινότητα της εποχής, κινητοποιώντας προσωπικότητες του πνεύματος, ώστε 

να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο, το οποίο θα οριοθετεί τους ανεξέλεγκτους 

ανταγωνισμούς των μεγάλων δυνάμεων. Τον Οκτώβριο του 1914, έγινε μια σειρά 

συναντήσεων στο Folkestone του Kent της βορειο-ανατολικής Αγγλίας και στο 

Λονδίνο, με θέμα την παραβίαση της ουδετερότητας του Βελγίου και του 

Λουξεμβούργου από τη Γερμανία. Όπως ενημέρωνε ο προεδρεύων των συναντήσεων 

σε επιστολή του προς τον έλληνα υπουργό Εξωτερικών, η απόφαση ελήφθη από μια 

ομάδα ακαδημαϊκών, οι οποίοι συμμετείχαν στις συνεδριάσεις, με σκοπό να 

κινητοποιηθούν –εκτός από τη Γερμανία– οι υπόλοιπες 41 χώρες που υπέγραψαν τη 

Σύμβαση της Χάγης του 1907, έπειτα από την πρόσφατη παραβίαση που συντελέστηκε 

με βάση το διεθνές δίκαιο της εποχής. Τα μέλη του συνεδρίου έστειλαν επιστολές 

στους αξιωματούχους των χωρών, σε μια προσπάθεια να συμβάλουν τα κράτη στη 

διεξαγωγή ενός διαλόγου μεταξύ των ουδέτερων δυνάμεων.13 

Ωστόσο, προκειμένου να καταστεί σαφής η σημασία της ουδετερότητας, στο 

πεδίο των διεθνών σχέσεων της εποχής, είναι χρήσιμο να σημειωθεί η ιστορική 

γενεαλογία του συγκεκριμένου θεσμού και τί σημαίνει για καθένα από τα κράτη, τα 

οποία προχώρησαν στις δηλώσεις ουδετερότητας, κατά τη διάρκεια του Α΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου. Ειδικότερα, η ιστορική διαδρομή του θεσμού της 

ουδετερότητας ανάγεται στον δέκατο έβδομο αιώνα. Πιο συγκεκριμένα, οι πρώτες 

θεωρητικές προσεγγίσεις για την ουδετερότητα εντοπίζονται στο κείμενο της 

Συνθήκης της Βεστφαλίας (1638). Οι διαρκείς διενέξεις στον βόρειο ευρωπαϊκό χώρο 

για τη ρύθμιση ζητημάτων θρησκευτικού και κοσμικού χαρακτήρα, οδήγησαν στην 

απαρχή των σύγχρονων διπλωματικών σχέσεων και ενεργοποίησαν τις προσπάθειες 

των μεγάλων ναυτικών δυτικών οικονομιών να προασπίσουν ανεμπόδιστα τα εμπορικά 

και οικονομικά δικαιώματά τους, σε μια περίοδο έντονων οικονομικών περιορισμών.14  

 
13 ΥΔΙΑ, φάκ 5: Γραφείο Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικών Υποθέσεων, Τμήμα Α΄, Επιστολή του Mark 
Η. Judge (Λονδίνο) προς τον Ελευθέριο Βενιζέλο (Αθήνα), Λονδίνο, 6 Νοεμβρίου 1914. 
14 Για μια ιστορική περιγραφή των προϋποθέσεων που οδήγησαν στο δίκαιο των εθνών και τη σχέση της 
ουδετερότητας με την ανάπτυξή του βλ. George B. Davis, “Neutrality”, The Yale Law Journal, 24, /2, 
(The Yale Law Journal Company, Ουάσιγκτον 1914), 90. Επίσης, στον συλλογικό τόμο, αναφορικά με 
το δημόσιο διεθνές δίκαιο, γίνεται μια λεπτομερής αναφορά στην εισαγωγή της ουδετερότητας κατά τη 
βεστφαλιανή συνθήκη, από την οποία απορρέουν τα νομικά θεμέλια του συστήματος «ισορροπίας 
ισχύος» στη Συνθήκη Ειρήνης της Ουτρέχτης (1713) και στην Τελική Πράξη της Βιέννης (1815)., βλ. 
Κώστας Θ. Χατζηκωνσταντίνου - Χαράλαμπος Ελ. Αποστολίδης - Μιλτιάδης Χ. Σαρηγιαννίδης (επιμ.), 
Θεμελιώδεις Έννοιες στο Διεθνές Δημόσιο Δίκαιο, β΄εκδ., Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα 2014, σ. 71. 
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Τον Αύγουστο του 1914, όταν ξέσπασε ο πόλεμος, αρκετά κράτη ξεκίνησαν να 

δημοσιεύουν δηλώσεις ουδετερότητας, εντός των οποίων αποσαφήνιζαν τη στάση τους 

απέναντι σε δυο εμπόλεμα κράτη και αντίστοιχα γνωστοποιούσαν τα μέτρα που 

νομοθετούνταν στο εσωτερικό της χώρας για την προστασία της ουδετερότητάς τους. 

Καθεμία από τις δηλώσεις κοινοποιούταν, δια της δημοσίευσής της στο καθημερινό 

φύλλο της εφημερίδας της κυβέρνησης, ενώ την προώθησή τους στο εξωτερικό 

αναλάμβανε το διπλωματικό σώμα, μέσα από τα προξενεία και τις πρεσβείες ανά τον 

κόσμο. Λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο των δηλώσεων ουδετερότητας της 

εποχής, γίνεται σαφές ότι κυρίαρχο ρόλο στη διαμόρφωση των μέτρων που εξέδιδαν 

τα κράτη διαδραμάτισε το ναυτικό εμπόριο. Οι πρώτες διατάξεις των δηλώσεων 

ουδετερότητας επιχειρούσαν να ρυθμίσουν ζητήματα που αφορούσαν τις θαλάσσιες 

εμπορικές διαδρομές, τα γεωγραφικά όρια των εθνικών χωρικών υδάτων, τις συνθήκες 

ελλιμενισμού των εμπορικών πλοίων, καθώς και τις διαδικασίες, τις οποίες όφειλαν να 

ακολουθούν οι αρμόδιες αρχές σε περιπτώσεις προσέγγισης τόσο από πολεμικά πλοία, 

όσο και από εμπορικά πλοία –με πολεμοφόδια– των εμπόλεμων δυνάμεων. Επιπλέον, 

αξίζει να σημειωθεί ότι σε αρκετά κείμενα των προκηρύξεων ουδετερότητας, το νομικό 

περιεχόμενο στηρίχθηκε στον σεβασμό του δικαίου των εθνών και στην εσωτερική 

ποινική νομοθεσία.15 

 Βέβαια, προκειμένου να γίνει περισσότερο κατανοητό το ζήτημα της 

ουδετερότητας για την επίγνωση των εξελίξεων του «Μεγάλου Πολέμου», είναι 

εποικοδομητική μια συνοπτική αναφορά σε μια σειρά ιστορικών παραδειγμάτων της 

εποχής. Αρχικά, για να καταλάβει κανείς τους λόγους, οι οποίοι οδήγησαν στο 

ξέσπασμα του πολέμου και στη δημόσια καταδίκη του νομικού κόσμου της περιόδου 

απέναντι στη Γερμανία, μετά την είσοδό της στο Βέλγιο, είναι απαραίτητη μια 

 
15 Σχετικές πληροφορίες προκύπτουν από τα αντίγραφα των δηλώσεων ουδετερότητας, τα οποία δεχόταν 
από τους προξένους το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα. Ήδη τα πρώτα έγγραφα, που 
αφορούν νομοθετικές ρυθμίσεις, σχετικές με την ουδετερότητα, φτάνουν στην Αθήνα τον Αύγουστο του 
1914. Ενδεικτικά, βλ. ΥΔΙΑ, φακ. 5: Γραφείο Υπουργού, Τμήμα Α΄, Επιστολή Γενικού Προξενείου της 
Ελλάδας στην Αίγυπτο (Κάιρο) προς τον Γεώργιο Στρέιτ (Αθήνα), Αριθ. 28604, Αθήνα, 21 Αυγούστου 
1914. Επίσης, για το κείμενο της δήλωσης της αμερικανικής ουδετερότητας απέναντι στη Γαλλία και 
την Αυστροουγγαρία βλ. στο ίδιο, Γραφείο Υπουργού, Τμήμα Α΄, Woodrow Wilson, “A Proclamation: 
By the President of the United States of America [Neutrality – France and Austria – Hungary]”, Αθήνα, 
23 Σεπτεμβρίου 1914. Αντίστοιχα, τον Σεπτέμβριο του 1914, ο έλληνας διπλωματικός ακόλουθος στο 
Λονδίνο, έγραφε προς τον υπουργό Εξωτερικών πως έλαβε από την κυβέρνηση των Κάτω Χωρών, το 
κείμενο της διακήρυξη της ολλανδικής ουδετερότητας, απέναντι στην Ιταλία και την Αυστροουγγαρία, 
στο ίδιο, Γραφείο Διεύθυνσης, Τμήμα Α΄, Επιστολή πρεσβείας της Ελλάδος (Λονδίνο) προς Γ. Στρέιτ 
(Αθήνα), Αριθ. 33035, Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 1914. Για το κείμενο της ουδετερότητας της Ολλανδίας, 
στο ίδιο, “Overgedrukt uit de Nedelandsche Staatscourant van 27 Augustus 1914, no 200.”, Αθήνα, 19 
Σεπτεμβρίου 1914. 
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καταγραφή των ιδιαίτερων γεωγραφικών συνθηκών που καθόρισαν την ίδρυση του 

βελγικού κράτους. Το Βέλγιο τοποθετείται, ενδεχομένως, στην πλουσιότερη περιοχή 

της Δύσης, καθώς το εσωτερικό του διασχίζουν δυο από τους σημαντικότερους 

εμπορικούς δρόμους της Ευρώπης‧ από τη μία, η ναυτική γραμμή που ενώνει την 

Αγγλία με τον ποταμό Ρήνο και από την άλλη, ο χερσαίος εμπορικός διάδρομος, ο 

οποίος επικοινωνεί το εμπόριο της βόρειας Ευρώπης με το κέντρο της Γαλλίας.16  

Φυσικό επακόλουθο αυτής της πραγματικότητας υπήρξε η γειτνίαση με τους 

ισχυρότερους βιομηχανικούς «παίκτες» της παγκόσμιας σκακιέρας. Συνεπώς, ο φόβος 

των επάλληλων ανταγωνισμών σε μια από τις σημαντικότερες γεωγραφικές θέσεις του 

διεθνούς εμπορίου, οδήγησε τις Μεγάλες Δυνάμεις, κατά τον δέκατο ένατο αιώνα, και 

συγκεκριμένα το 1815, στη δημιουργία ενός βασιλείου, ως αποτέλεσμα της ένωσης του 

Βελγίου με την Ολλανδία. Όμως, τη δεκαετία του 1830, έπειτα από την επιθυμία του 

βελγικού λαού να αποσχιστεί από την ένωση, αποτελώντας ανεξάρτητο κράτος, 

διαμορφώθηκε με την εγγύηση πέντε Μεγάλων Δυνάμεων (συμπεριλαμβανομένης και 

της Πρωσίας) το βελγικό βασίλειο, ως μια μόνιμα ουδέτερη χώρα στα πρότυπα του 

νεοϊδρυθέντος, αντίστοιχα μόνιμα ουδέτερου, κράτους της Ελβετίας κατά το 1815.17 

Κατά συνέπεια, η ιδιοσυστασία των ουδέτερων κρατών, όπως το Βέλγιο, προέκυψε, 

μέσα από μια σειρά γεωγραφικών και οικονομικών παραγόντων. Τα δικαστικά όργανα 

των ισχυρών ευρωπαϊκών δυνάμεων, έπειτα από τις διπλωματικές διαπραγματεύσεις 

του 1831 και του 1839, εγγυήθηκαν την ουδετερότητα του βελγικού κράτους και την 

αρμοδιότητά του να εποπτεύει και για την ουδετερότητα άλλων κρατών.18 Έτσι, το 

βασίλειο του Βελγίου, χρησιμοποιώντας όρους διεθνών σχέσεων, επιτελούσε τη 

λειτουργία ενός «buffer state», το οποίο, έχοντας ως βάση την κοινά αποδεκτή 

φυσιογνωμία ενός πολεμικά αμερόληπτου κράτους, καλούταν να διαχειριστεί τις 

ιμπεριαλιστικές εξάρσεις των ανταγωνισμών της Γαλλίας και της Γερμανίας.19 

 
16 Η γεωστρατηγική θέση του Βελγίου απέβη η βάση των διαπραγματεύσεων του δέκατου ένατου αιώνα, 
ανάμεσα στα ανταγωνιστικότερα βιομηχανικά κράτη της Ευρώπης, με σκοπό τη διαφύλαξη των 
εμπορικών δικτύων, μέσα από την ίδρυση ουδέτερων κρατών, βλ. William E. Lingelbach, “Belgian 
Neutrality: Its Origin and Interpretation”, The American Historical Review, 39, /1 (Oxford University 
Press, Πενσυλβάνια 1933), 48. 
17 Γράφοντας τον Δεκέμβριο του 1914 από το πανεπιστήμιο των Παρισίων, ο γάλλος ειδικός επί των 
διεθνών θεμάτων, Albert Geouffre de Lapradelle, περιέγραψε το ιστορικό υπόβαθρο της μόνιμης 
ουδετερότητας του Βελγίου, δίνοντας στοιχεία σχετικά με τα επεκτατικά σχέδια του γερμανικού 
κράτους, βλ. A. G. De Lapradelle, “The Neutrality of Belgium”, The North America Review, 200, /709, 
(University of Northern Iowa, 1914), 849. 
18 Lingelbach, “Belgian Neutrality”, 50-52. 
19 Ταυτόχρονα, μ’ αυτό τον τρόπο, η ίδρυση του ουδέτερου βελγικού βασιλείου ρύθμιζε τις σχέσεις στον 
κάθετο άξονα Ολλανδία – Γαλλία, αμβλύνοντας τα ενδεχόμενα πιέσεων της Γαλλίας προς το Βέλγιο και 
του Βελγίου προς την Ολλανδία, στο ίδιο, 48, 58. 
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Ήδη από το τελευταίο τέταρτο του δέκατου ένατου αιώνα, το γερμανικό Γενικό 

Επιτελείο είχε ξεκινήσει να εφαρμόζει ένα σχέδιο επίθεσης προς τα δυτικά με τελικό 

προορισμό την Αγγλία. Ειδικότερα, τον Δεκέμβριο του 1897, ο γερμανός ναύαρχος 

Eduard von Knorr και ο στρατηγός Alfred von Schlieffen είχαν αναλάβει τη διεύθυνση 

της διεξαγωγής ερευνών στις παράκτιες περιοχές του βόρειου Βελγίου και της 

Ολλανδίας. Στέλνοντας μυστικούς πράκτορες και επιτελικούς στην βελγική ενδοχώρα, 

οι γερμανοί αξιωματικοί συνέτασσαν αναφορές στον Κάιζερ, με σκοπό να μελετήσουν 

τη δυναμική της άμυνας του βελγικού στρατού, έτσι ώστε στο μέλλον να καταλάβουν 

τα ζωτικότερα γεωγραφικά σημεία της βορειοδυτικής Ευρώπης, την Αμβέρσα και την 

υδάτινη γραμμή του ποταμού Scheldt. Με τον έλεγχο αυτής της περιοχής, η Γερμανία 

επιθυμούσε να ελέγχει το ναυτικό εμπόριο των επικερδέστερων λιμένων της γηραιάς 

ηπείρου και τις θαλάσσιες διαδρομές των εφοδίων και του πολεμικού υλικού, για να 

προχωρήσει στη συνέχεια, μέσα από την αποδυνάμωση της Γαλλίας, σε επίθεση κατά 

της Αγγλίας.20  

Το καλοκαίρι του 1914, η κλιμάκωση που επήλθε ανάμεσα στις δυο από τις 

εγγυήτριες δυνάμεις της συνθήκης του 1839, δηλαδή της Γερμανίας και της Γαλλίας, 

επέφερε την παραβίαση της ουδετερότητας του βελγικού εδάφους. Η Γερμανία, 

επιθυμώντας να πλήξει τη Γαλλία, πέρασε τα σύνορα του Βελγίου και του 

Λουξεμβούργου. Το γερμανικό στρατιωτικό επιτελείο, βλέποντας αισιόδοξα, από το 

1905, το «Σχέδιο Schlieffen», διέταξε τα στρατεύματά του να ακολουθήσουν δυο 

κάθετες πορείες ανατολικά και δυτικά του δάσους των Αρδεννών. Στον δυτικό 

επιθετικό άξονα, οι γερμανοί στρατιώτες, περνώντας από τη Λιέγη, διήγαγαν τη 

«σφήνα του Μάαστριχτ», η οποία εντοπίζεται στην υδάτινη γραμμή που διασχίζει το 

βελγικό και το ολλανδικό έδαφος, ενώ ανατολικά των Αρδεννών, ο γερμανικός 

στρατός πέρασε από το Λουξεμβούργο με πορεία προς τον ποταμό Μάρνη. Αντίστοιχα, 

η Γαλλία, ούσα προετοιμασμένη για το ενδεχόμενο μιας γερμανικής επίθεσης με στόχο 

το Παρίσι, προχώρησε βόρεια, προκειμένου να αντεπεξέλθει στην εχθρική επίθεση, 

που ξεκινούσε από ένα γεωγραφικό εύρος πέντε σημείων.21 

 
20 Για μια εμπεριστατωμένη γραμμική ανάλυση των σχεδιασμών, των επιθέσεων και της φιλοσοφικής 
υπόστασης του πρωσικού μιλιταρισμού από τον δέκατο ένατο αιώνα ως και τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, 
με την προσβολή των εδαφών του Βελγίου και του Λουξεμβούργου τον Αύγουστο του 1914. βλ. 
Jonathan Steinberg, “A German Plan for the Invasion of Holland and Belgium”, The Historical Journal, 
6, /1 (Cambridge University Press, 1963), 109. 
21 Το γαλλικό στρατιωτικό επιτελείο είχε διεξάγει από το 1911 μια σειρά διπλωματικών συζητήσεων με 
την Αγγλία και τις ΗΠΑ, έτσι ώστε να προετοιμάσει την άμυνα της Γαλλίας σε δυνητικά σχέδια 
γερμανικής καθόδου, Clark, ό.π., σσ. 494, 547. 
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 Ταυτόχρονα, η Μεγάλη Βρετανία, έχοντας αναλάβει από την ίδρυση της 

Entente την προστασία της ουδετερότητας του Βελγίου και όντας μια από τις 

εγγυήτριες δυνάμεις της Συνθήκης του Λονδίνου του 1839, κήρυξε τον πόλεμο στη 

Γερμανία, ανταποκρινόμενη στις διακρατικές υποχρεώσεις της και προχώρησε στη 

στρατιωτική βοήθεια των γαλλικών και βελγικών στρατευμάτων στο δυτικό μέτωπο.22 

Η ένοπλη υπεράσπιση του βελγικού χώρου από τους πολίτες του ήταν σημαντική, αν 

λάβει κανείς υπόψη τον αιφνιδιασμό των γερμανών αξιωματικών, μπροστά στην 

υπεράσπιση του Μεζ της Λιέγης για δεκατρείς ημέρες και την ανατίναξη των τούνελ 

από πολίτες, διακόπτοντας μ’ αυτό τον τρόπο τις σιδηροδρομικές ροές εφοδιασμού των 

γερμανικών στρατευμάτων.23  

Για τις Μεγάλες Δυνάμεις, η ιδέα της ένοπλης υπεράσπισης της ουδετερότητας 

από μικρότερες χώρες, όπως επί παραδείγματι το Βέλγιο και η Ολλανδία, 

αντιμετωπίστηκε μέσα από το πρίσμα της θέσης υπεροχής που κατείχαν στο σύστημα 

της ισορροπίας δυνάμεων. Όπως διατείνεται ο αμερικανός καθηγητής ευρωπαϊκής 

ιστορίας, Jonathan Steinberg, αν κρινόταν σκόπιμη και εφικτή η προσβολή της 

ουδετερότητας του βελγικού εδάφους από τη Ρωσία, τη Γαλλία και την Αγγλία, πριν 

από την Γερμανία, τότε θα είχε συμβεί. Η διάκριση της πολιτικής των έτερων δυνάμεων 

σε σχέση με τον πρωσικό μιλιταρισμό, στηρίχθηκε στην ρεαλιστική εκτίμηση της 

αλληλεπιδρώσας σχέσης μεταξύ της εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής.  Η Ρωσία 

ταλανιζόταν από την κακή οικονομική κατάστασή της, ενώ οι φιλελεύθερες Γαλλία και 

Αγγλία θα έρχονταν αντιμέτωπες με οξυμένες πολιτικές πιέσεις, ως απότοκο της 

αντίδρασης της εσωτερικής κοινής γνώμης.24 

Στην περίπτωση της Ολλανδίας, μολονότι η ουδετερότητα δεν επλήγη κατά τη 

διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου από τα γειτονικά εμπόλεμα κράτη, το ζήτημα 

της υπεράσπισής της, προβλημάτισε έντονα τον ολλανδικό δημόσιο λόγο, εκκινώντας 

 
22 Stuart Robson, Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, μετάφρ. Σπυρίδων Γ. Πλουμίδης, Εκδόσεις Πατάκη, 
Αθήνα 2014, σ. 39. και Lingelbach, “Belgian Neutrality”, 70. Ακόμη, υπάρχει σημαντικό πρωτογενές 
υλικό, αναφορικά με τα άρθρα I, II και IV της Συνθήκης του Λονδίνου του 1839, που στοιχειοθετούν 
τον μόνιμα ουδέτερο χαρακτήρα του βελγικού κράτους, στην ψηφιακή βάση δεδομένων των βρετανικών 
εθνικών αρχείων, βλ. The National Archives, ‘Extracts from the Treaty of London’, 1839, διαθέσιμο 
ηλεκτρονικά στο:  https://www.nationalarchives.gov.uk/education/greatwar/g2/cs2/g2cs2s1b.htm 
[ημερομηνία ανάκτησης: 25/9/2019]. 
23 Σχετικά με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις που διεξήχθησαν στον βελγικό χώρο βλ. ενδεικτικά, Ferro, 
ό.π., σ. 110. Επίσης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι γερμανοί στρατιωτικοί, σε 
περιπτώσεις αντίστασης από βέλγους πολίτες, προχωρούσαν σε μαζικές εκτελέσεις, με σκοπό να 
καταστείλουν άλλες επιθέσεις, τρομοκρατώντας του κατοίκους, βλ. Robson, ό.π., σ. 45. 
24  Τα γαλλικά και βρετανικά στρατιωτικά επιτελεία αντιμετώπισαν μια σειρά εσωτερικών δυσκολιών 
στις προσπάθειές τους να συντάξουν συστηματικές μελέτες πρόληψης ενός πολέμου με τη Γερμανία 
κατά την προπολεμική περίοδο, Steinberg, ό.π., σ. 113. 
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μια θεωρητική διαδικασία προσδιορισμού της εθνικής ταυτότητας, με επίδραση στις 

πρακτικές της εσωτερικής πολιτικής σκηνής.25 Από τις αρχές του εικοστού αιώνα, το 

ενδεχόμενο της παραβίασης της ολλανδικής ουδετερότητας από κάποια περιφερειακή 

πολεμική δύναμη είχε ανησυχήσει αρκετούς από τους αξιωματικούς του στρατού. 

Βλέποντας ότι οι στρατιωτικοί ανταγωνισμοί, μεταξύ της Γερμανίας και της Γαλλίας 

στην πραγματικότητα μπορούσαν να παραβλέψουν τις νομικές υποχρεώσεις, που 

δόθηκαν από τις εγγυήτριες δυνάμεις σε συμβάσεις του προηγούμενου αιώνα, 

ξεκίνησαν μεταρρυθμιστικές προσπάθειες για τη βελτίωση της ολλανδικής άμυνας. 

Όμως, μέχρι και το 1913, η διάσταση που υπήρχε μεταξύ των απόψεων του ολλανδικού 

στρατιωτικού επιτελείου και της πολιτικής ηγεσίας της χώρας για ζητήματα ένοπλης 

υπεράσπισης της ουδετερότητας σε περίοδο πολέμου, είχε ως αποτέλεσμα την μακρά 

καθυστέρηση της αναδιοργάνωσης του ολλανδικού στρατού και της οπλικής 

αναβάθμισής του. Οι ολλανδοί αξιωματικοί γνώριζαν ότι η Γερμανία είχε αναπτύξει 

σημαντικά την πολεμική τεχνολογία της. Οι στρατιωτικές μονάδες της μπορούσαν να 

διασχίσουν με ευκολία τις πεδιάδες της Ολλανδίας. Γεωγραφικά, η υπεράσπιση της 

ενδοχώρας, στηριζόταν στην άμυνα του κέντρου. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι 

το Άμστερνταμ περικλειόταν από σαράντα δυο οχυρά, το ολλανδικό επιτελείο είχε 

συντάξει μια σειρά από σχέδια οπισθοχώρησης του στρατού και των πολιτών προς τα 

φρούρια του κεντρικού ολλανδικού χώρου.26  

Στο επίπεδο της εξωτερικής πολιτικής, η ουδετερότητα χρησιμοποιήθηκε από 

την ολλανδική διπλωματία ως ένα εργαλείο προστασίας της εθνικής ανεξαρτησίας και 

της ασφάλειας στο εσωτερικό της χώρας.27 Η θέση της Ολλανδίας ήταν ευαίσθητη, 

εξαιτίας της γεωγραφικής εγγύτητάς της με τις τρεις ισχυρότερες στρατιωτικές 

δυνάμεις‧ τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία. Η ολλανδική διπλωματία 

κατανοούσε τις αμυντικές αδυναμίες της σε ενδεχόμενες εξωτερικές επιθέσεις, ως 

απόρροια της γεωμορφολογίας της ενδοχώρας και γνώριζε τη στρατηγική σημασία της 

περιοχής αναφορικά με τις διαδρομές του ευρωπαϊκού εμπορίου, καθώς και τη ζωτική 

 
25 Με το ξέσπασμα του πολέμου, το ζήτημα της ουδετερότητας ξεκίνησε μια δημόσια συζήτηση σχετικά 
με την πολιτισμική ταυτότητα της Ολλανδίας και τη σχέση της με την ουδετερότητα, βλ. Ismee Tames, 
“‘War on our Minds’ War, neutrality and identity in Dutch public debate during the First World War”, 
First World War Studies, 3, /2 (Routledge Taylor & Francis Group, 2012), 202-203. 
26 Τα στρατιωτικά σχέδια περιελάμβαναν την αξιοποίηση ενός υδάτινου δικτύου, το οποίο διέπουν τα 
κατασκευασμένα κανάλια για τη διαχείριση πλημυρών. Για μια ανάλυση της στρατιωτικής ετοιμότητας 
του ολλανδικού κράτους στις αρχές του εικοστού αιώνα, βλ. Maartje M. Abbenhuis, The Art of Staying 
Neutral: The Netherlands in the First World War, 1914-1918, Amsterdam University Press, Άμστερνταμ 
2006, σσ. 39-40. 
27 Abbenhuis, ό.π., σ. 24. 
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επαφή της με την παγκόσμια οικονομία της εποχής, μέσα από την εκμετάλλευση των 

φυσικών πόρων της.28 Όμοια με τις συνθήκες του Βελγίου, οι Μεγάλες Δυνάμεις 

έβλεπαν ως επικερδή για την ομαλή διεξαγωγή των εμπορικών συναλλαγών τους, τη 

μόνιμα ουδέτερη φυσιογνωμία του ολλανδικού «buffer state», καθώς από το εσωτερικό 

της χώρας εκβάλλουν οι τρείς από τους σημαντικότερους ποταμούς της Ευρώπης: Ο 

Ρήνος, από τον οποίο διεξάγεται το εμπόριο ανάμεσα στο γερμανικό βιομηχανικό 

κέντρο και την βόρεια θάλασσα, η υδάτινη διαδρομή του Meuse, που διασχίζει την 

Ολλανδία, το Βέλγιο και καταλήγει στη Γαλλία και ο ποταμός Scheldt, συνδέοντας το 

ολλανδικό εμπόριο με το ναυτικό κέντρο της Αμβέρσας.29 

Με την εισβολή της Γερμανίας στο Βέλγιο, αποτυπώθηκαν στον ολλανδικό 

Τύπο οι φόβοι για πιθανή εισβολή και στα εδάφη της Ολλανδίας, ενώ η κίνηση του 

Βερολίνου αιφνιδίασε την ολλανδική κοινή γνώμη, η οποία μέχρι πρότινος ήταν 

πεπεισμένη ότι απαγορευόταν μια προσβολή διεθνούς συνθήκης από εγγυήτρια 

δύναμη. Παράλληλα, οι ολλανδοί δημοσιογράφοι, κατά το πνεύμα της εποχής, 

έκπληκτοι από την ταχύτητα των εξελίξεων, στους πρώτους μήνες του πολέμου, 

ξεκίνησαν να καλύπτουν τα καθημερινά γεγονότα που αφορούσαν τις μεγάλες 

προσφυγικές ροές βέλγων πολιτών προς το ολλανδικό έδαφος, ενώ αποστολές από 

ολλανδικά πανεπιστήμια είχαν αναλάβει την καταγραφή των παραβιάσεων της 

βελγικής ουδετερότητας.30 Μέχρι και το 1915, η πλειονότητα της ολλανδικής 

πνευματικής ελίτ είχε υιοθετήσει τη βρετανική ερμηνεία, αναφορικά με τους υπαιτίους 

της ευρωπαϊκής σύρραξης. Οι έως τότε κοινά αποδεκτές αντιλήψεις που διατηρούσε η 

κοινωνία για τη «γερμανική κουλτούρα», απέκτησαν νέα σημαινόμενα, τα οποία, 

πλέον, χρησιμοποιούνταν για να στιγματίσουν τον γερμανικό λαό ως βάρβαρο και 

πολεμοχαρή.31 Αργότερα, στο πνεύμα του τότε διάσημου καθηγητή διεθνούς δικαίου 

στο πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ, A. A. H. Struycken, που υποστήριζε –διατηρώντας 

δεσμούς με συναδέλφους του στη Γερμανία– ότι οι ολλανδοί πολίτες όφειλαν να 

περιμένουν και ύστερα από καιρό ας αποφάσιζαν με ψυχραιμία για όσα συντελέστηκαν 

στο Βέλγιο, ένα σημαντικό μέρος της διανόησης άλλαξε τις απόψεις του για τον 

 
28 Abbenhuis, ό.π., σ. 25. 
29 Στο ίδιο, σ. 26. 
30 Tames, “‘War on our Minds’ War, neutrality and identity in Dutch public debate during the First World 
War”, 203. 
31 Οι δημόσιες τοποθετήσεις, που έκαναν λόγο για το περιεχόμενο της νοοτροπίας του «πρωσικού 
μιλιταρισμού», χρησιμοποιούσαν ερμηνευτικά παραδείγματα, τα οποία παρέπεμπαν σε πτυχές της 
γερμανικής φιλοσοφίας του δικαίου, όπως υποστηρίχθηκε από τους Nietzsche, Treitschke, Hegel και 
Bernhardi, βλ. Tames, “‘War on our Minds’ War, neutrality and identity in Dutch public debate during 
the First World War”, 204. 
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πόλεμο, μετά από τη δημόσια απογοήτευση των Ολλανδών για τους συμμάχους της 

Αντάντ, εξαιτίας των παραβιάσεων, που διέπραξαν κι εκείνοι στο διεθνές δίκαιο σε 

ζητήματα εμπορίου –κατά το δίκαιο της θάλασσας–  το 1915.32 

Την περίοδο 1915-1916, οι μεθοδεύσεις των προπαγανδιστικών μηχανισμών, 

τόσο της Μεγάλης Βρετανίας, όσο και της Γερμανίας (οι οποίες είχαν διεισδύσει σε 

ένα σημαντικό μέρος του ολλανδικού Τύπου) οδήγησαν σε μια πόλωση, διχοτομώντας 

τους ολλανδούς δημοσιογράφους σε «φιλο-γερμανούς» και «αντι-γερμανούς», ενώ 

ξεκίνησε μια κρίση ταυτότητας του ολλανδικού λαού, η οποία υπήρξε πεδίο 

δημοσιογραφικής διαμάχης και εκφράστηκε μέσω δυο αντιμαχόμενων εφημερίδων. 

Από τη μία, η μεγαλύτερη εφημερίδα της Ολλανδίας De Telegraaph εκπροσωπούσε το 

αντι-γερμανικό ρεύμα της ολλανδικής κοινής γνώμης της περιόδου. Στον αντίποδα, η 

εφημερίδα De Toekomst, προήγαγε το όραμα της θεμελίωσης μιας ευρωπαϊκής 

ευημερίας υπό την ηγεμονία της Γερμανίας, ενώ παράλληλα, στην αρθρογραφία της 

εφημερίδας έγινε μια προσπάθεια εμπέδωσης των πολιτισμικών δεσμών της 

ολλανδικής παράδοσης με τη γερμανική «Kultur».33  

Από το 1917, στις συζητήσεις περί της ολλανδικής ταυτότητας, άνθισε η άποψη 

πως ο πολιτισμός της Ολλανδίας στηρίχθηκε στον πλουραλισμό. Αυτή η θέση, θα 

μπορούσε να ειπωθεί πως υπήρξε ένα ερμηνευτικό επικάλυμμα της ολλανδικής 

διπλωματίας, καθώς επιθυμούσε να διατηρήσει της ισορροπίες στις σχέσεις με τη 

Γερμανία, αλλά και τις συμμαχικές δυνάμεις της Entente. Η συγκεκριμένη στάση 

έναντι των εμπολεμων προκάλεσε τη δυσαρέσκεια των Ηνωμένων Πολιτειών της 

Αμερικής –που τον Απρίλιο του 1917 μεταπήδησαν από την ουδετερότητα σε 

συμμαχία με τις δυνάμεις της Τριπλής Συνεννόησης– οι οποίες προχώρησαν σε μια 

σειρά εμπορικών περιορισμών προς την Ολλανδία.34 

Σε σχέση με την ιταλική περίπτωση, γίνεται ορατή η σύνθετη κατάσταση της 

συμμετοχής –ή μη– στον πόλεμο μιας χώρας, η οποία νομικά δεν αποτελεί εκ 

προοιμίου μόνιμα ουδέτερη, με δεσμευτικές εγγυήσεις από τις Μεγάλες Δυνάμεις. 

Μέσα από την ιταλική ουδετερότητα δύναται να δει κανείς τις μηχανορραφίες, που 

εξυφαινόταν στην εσωτερική πολιτική σκηνή, τις ετερογενείς προοπτικές για τη 

 
32 Tames, “‘War on our Minds’ War, neutrality and identity in Dutch public debate during the First World 
War”, 204, 205. 
33 Στο ίδιο, 206. Η ιδέα της «φυσικής» πολιτισμικής σύνδεσης των Ολλανδών με τη Γερμανία, συνιστά 
προϊόν της γερμανικής εθνικής προοπτικής του κεντρικού ευρωπαϊκού χώρου «Mitteleuropäische Bund» 
του δεκάτου ενάτου αιώνα, στο ίδιο, 207. 
34 Στο ίδιο, 208. 
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διακυβέρνηση της χώρας, καθώς επίσης και την εξωτερική πολιτική που ακολούθησε 

η Ρώμη, προκειμένου να διαπραγματευτεί τη θέση της ανάμεσα στα ισχυρά κράτη της 

Ευρώπης και να κερδίσει δικαιοδοτικά ερείσματα, για να προχωρήσει, αργότερα, σε 

εδαφικές αξιώσεις με τη μορφή ανταλλάγματος. Από τις αρχές του εικοστού αιώνα, η 

Ιταλία, στηριζόμενη στη δημογραφική δυναμική της, στη στρατηγική σημασία, στην 

ιστορική και πολιτισμική ακτινοβολία της και στην σταθερή πολιτική του Giovanni 

Giolliti –μέχρι τις παραμονές του Μεγάλου Πολέμου– στόχευε στον μετασχηματισμό 

της σε μια από τις ουσιαστικά ισχυρές χώρες της ευρωπαϊκής ηπείρου.35 

 Το ιταλικό κράτος, απογοητευμένο από το γεγονός ότι δεν κατάφερε να 

αποκτήσει κανένα διπλωματικό κέρδος στο Συνέδριο του Βερολίνου (1878) και μετά 

τη γαλλική επικράτηση στην Τύνιδα το 1881, προσδέθηκε στο άρμα της Τριπλής 

Συμμαχίας έναν χρόνο μετά.36 Η Μεγάλη Βρετανία, ήδη από το 1912, υπολόγιζε πως 

η Ιταλία σε πιθανή γενικευμένη σύρραξη στην Ευρώπη θα διατηρούσε την 

ουδετερότητά της, ενώ ο κίνδυνος της χρήσης των ιταλικών ακτών στα 

νεοαποκτηθέντα Δωδεκάνησα ως ναυτικές βάσεις των αυστρο-γερμανικών δυνάμεων 

καθιστούσε τους βρετανούς διπλωμάτες αισιόδοξους για το ενδεχόμενο της σύμπραξης 

της Ρώμης με την Entente.37 Με το ξέσπασμα του πολέμου, η ιταλική ηγεσία είχε να 

επιλέξει ανάμεσα σε δυο στρατηγικές επιλογές: αφενός τη διατήρηση μιας μόνιμης 

ουδετερότητας καθ’ όλη τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, μέσα από την 

άσκηση μιας σταθερά εσωστρεφούς πολιτικής και αφετέρου το ρίσκο της πολεμικής 

συμμετοχής της, έτσι ώστε να διασφαλίσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, για την 

επίτευξη των εθνικών προσδοκιών της, μέσα από την αποδοχή της επικερδέστερης 

συμμαχικής προσφοράς από τους δυο αντιμαχόμενους ευρωπαϊκούς συνασπισμούς.38 

Τα περιορισμένα οικονομικά της Ιταλίας οδήγησαν την κυβέρνηση στη δήλωση 

της ιταλικής ουδετερότητας, στις 3 Αυγούστου 1914. Εντούτοις, η πολιτική ηγεσία 

κατανοούσε πως αυτή η επιλογή δεν ήταν η πλέον επωφελής, καθώς η διατήρηση μιας 

μόνιμης ουδετερότητας ενείχε τον κίνδυνο της συμμαχικής δυσαρέσκειας, η οποία 

μπορούσε να καταστεί καταστροφική για τα στρατηγικά συμφέροντα της χώρας, αν 

αναλογιστεί κανείς τις στενές οικονομικές επαφές του επιχειρηματικού κόσμου του 

 
35 Για μια εποικοδομητική αποτύπωση της εξέλιξης της ιταλικής ιστορίας από τον δέκατο ένατο αιώνα 
ως και τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο βλ. Αγγελική Σφήκα – Θεοδοσίου, Η Ιταλία στον Πρώτο Παγκόσμιο 
Πόλεμο: Οι σχέσεις της με τις Μεγάλες Δυνάμεις και την Ελλάδα, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2004, σ. 
18. 
36 Σφήκα – Θεοδοσίου, ό.π., σ. 23. 
37 Στο ίδιο, σσ. 27-28. 
38 Στο ίδιο, σ. 29. 
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ιταλικού βιομηχανικού βορρά με τη Γερμανία.39 Σ’ αυτό το πεδίο των αντικρουόμενων 

συμφερόντων, ήδη από τον Ιούνιο του 1914, το πολιτικό σκηνικό της χώρας πολώθηκε 

ανάμεσα στους υποστηρικτές του συντηρητικού κυβερνητικού σχηματισμού του 

Antonio Salandra και στις ευρείες λαϊκιστικές συμπληγάδες της ιταλικής άκρας δεξιάς 

και αριστεράς. Μέχρι και τον Μάιο του 1915, όταν το Βασίλειο της Ιταλίας συμμετείχε 

στον πόλεμο, συμμαχώντας με την Αντάντ, το ακτιβιστικό ριζοσπαστικό ιταλικό 

σοσιαλιστικό κόμμα και οι ιταλοί εθνικιστές διεξήγαγαν μια έντονη καμπάνια με 

σκοπό την μεταστροφή της εξωτερικής πολιτικής της χώρας, ενώ η Καθολική 

Εκκλησία επιχείρησε να εκμεταλλευτεί τις συνθήκες, για να επηρεάσει τις αποφάσεις 

του ιταλικού κοινοβουλίου, αποκτώντας μεγαλύτερη επιρροή.40 

Στις ιταλικές δημόσιες συζητήσεις, το ενδεχόμενο η Βιέννη να διασφαλίσει την 

ηγεμονία στον βαλκανικό χώρο, ως αποτέλεσμα της διένεξης ανάμεσα στην Αυστρία 

και τη Σερβία, συνιστούσε ένα ανεπιθύμητο σενάριο, γιατί ο στρατηγικός στόχος της 

ιταλικής διπλωματίας ήταν η διέξοδος στην Αδριατική. Ο ιταλός υπουργός Εξωτερικών 

Di San Giuliano, βλέποντας την αυστριακή διπλωματία να λαμβάνει σημαντικές 

πρωτοβουλίες για την κυριαρχία της στα Βαλκάνια, αξίωσε αποζημιώσεις από την 

Βιέννη, καθώς σύμφωνα με το έβδομο άρθρο της συνθήκης της Τριπλής Συμμαχίας η 

Αυστρία όφειλε πρωτίστως να εξασφαλίσει τη σύμφωνη γνώμη της Ρώμης, πριν 

επιτεθεί στη Σερβία.41 

Οι Ιταλοί από τον Δεκέμβριο του 1914 διαπραγματεύτηκαν έντονα με τη Βιέννη 

το ζήτημα της αποζημίωσης για το άρθρο 7, καθώς ο ιταλός πρέσβης Giuseppe Avarna, 

αποσαφήνιζε στην Αυστρία ότι η Ρώμη ζητούσε εδαφικά αντισταθμίσματα ως 

εγγυήσεις για να παραμείνει ουδέτερη. Τελικά, με την έναρξη των σχεδιασμών της 

Τριπλής Συνεννόησης για επίθεση στα Δαρδανέλια, η ιταλική κυβέρνηση προώθησε 

στον ιταλό πρέσβη στο Λονδίνο, Guglielmo Imperiali, ένα μνημόνιο συνεργασίας, το 

οποίο ο ίδιος κατέθεσε στον Sir Edward Grey, που περιλάμβανε τις προϋποθέσεις για 

την ιταλική ένταξη στην Entente.42 

Στις εξελίξεις του βαλκανικού χώρου και στην ευρύτερη διαδικασία της 

μετατόπισης του μετώπου από τα δυτικά στα ανατολικά, η ουδετερότητα υπήρξε ένα 

 
39 Σφήκα – Θεοδοσίου, ό.π., σ. 31. 
40 Alexander J. De Grand, “The Italian Nationalist Association in the Period of Italian Neurality”, The 
Journal of Modern History, 43, /3 (The University of Chicago  Press, Σικάγο 1971), 394. 
41 Σφήκα – Θεοδοσίου, ό.π., σσ. 30, 31. Επίσης, William A. Renzi, “Italy’s Neutrality and Entrance into 
the Great War: A Re-examination”, The American Historical Review, 73, /5 (Oxford University Press, 
1968), 1420. 
42 Renzi, “Italy’s Neutrality and Entrance into the Great War: A Re-examination”, 1426. 
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εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο για τη χάραξη της εξωτερικής πολιτικής, τη σύνθεση 

του στρατηγικού χάρτη των συμμαχιών ανάμεσα στους αντιτιθέμενους ευρωπαϊκούς 

συνασπισμούς και την μεταπολεμική διεκδίκηση εδαφικών προσαρτήσεων από τις 

βαλκανικές δυνάμεις. Ειδικότερα, η ουδετερότητα της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και 

της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας συνδέθηκε με τις φιλοδοξίες της Αυστρίας να επιτεθεί 

τη Σερβία και να διασφαλίσει τη σιδηροδρομική γραμμή Βερολίνο – Βαγδάτη. Το 

αυστριακό υπουργείο Εξωτερικών θεωρούσε πως από την επιτυχία της Αυστρίας 

κρινόταν ο χάρτης των συμμαχιών των Κεντρικών Δυνάμεων στην βαλκανική 

χερσόνησο, καθώς στο ενδεχόμενο ήττας του αυστριακού στρατού από τους Σέρβους, 

η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Οθωμανική Αυτοκρατορία θα διέκοπταν την 

ουδετερότητά τους και τα κράτη θα εντάσσονταν στη συμμαχία της Entente.43 

Η γεωγραφική θέση της Βουλγαρίας είχε σημαντική στρατηγική σημασία, 

καθώς η δυτική συνοριακή γραμμή της εκτείνεται σε μια παράλληλη πορεία με τους 

εμπορικούς διαδρόμους που συνδέουν το βόρειο με το νότιο τμήμα της βαλκανικής 

χερσονήσου.44 Η Βουλγαρία μέχρι και τον Οκτώβριο του 1915, όπου συμμάχησε με 

τις Κεντρικές Αυτοκρατορίες, διεξήγαγε συζητήσεις, που περιελάμβαναν εδαφικά 

ανταλλάγματα για περιοχές της Ελλάδας, της Σερβίας και της Ρουμανίας. Πεδίο 

εσωτερικής πολιτικής αντιπαράθεσης κατέστη το ζήτημα της αποδοχής ή της 

απόρριψης των συμμαχικών προτάσεων. Η πρόταση της Τριπλής Συνεννόησης, τον 

Μάιο του 1915, για την παραχώρηση εδαφών της Ανατολικής Θράκης, της Καβάλας 

και της περιοχής της σερβικής Μακεδονίας είχε την υποστήριξη των φιλικά 

διακείμενων προς τη Ρωσία αντιπολιτευτικών κομμάτων.45 Αξίζει να σημειωθεί ότι στο 

εσωτερικό της χώρας, η απόφαση του Φερδινάνδου να υπογράψει το διάταγμα της 

βουλγαρικής επιστράτευσης, τον Σεπτέμβριο του 1915, ξεσήκωσε αντιδράσεις στα 

στελέχη του δημοκρατικού κόμματος του Αλεξάντερ Μαλίνωφ, στο φιλελεύθερο 

προοδευτικό κόμμα του Στόγιαν Ντάνεφ, στο λαϊκό κόμμα του Ιβάν Γκέσωφ, ενώ ο 

πρόεδρος του αγροτικού κόμματος, Αλεξάντερ Σταμπουλίνσκυ, αφού μοίρασε 

φυλλάδια στους βούλγαρους στρατιώτες, που έγραφαν να μην ακολουθήσουν τις 

 
43 Gerard E. Silberstain, “The High Command and Diplomacy in Austria – Hungary, 1914 – 1916”, The 
Journal of Modern History, 42, /4 (The University of Chicago Press, Σικάγο 1970), 587. 
44 H. Charles Woods, “The Balkans, Macedonia and the War”, Geographical Review, 6, /1 (American 
Geographical Society, 1918), 29. 
45 Σπυρίδων Σφέτας, Εισαγωγή στη Βαλκανική Ιστορία: Από την Οθωμανική κατάκτηση των Βαλκανίων 
μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο (1354-1918), τόμ. Α΄, Εκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2009, σσ. 
525, 526. 
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εντολές της ηγεσίας τους και να μην επιτεθούν στη Σερβία, συνελήφθη και 

καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη.46 

Το ρουμανικό κράτος λίγο πριν από την έκρηξη του πολέμου βρισκόταν σε 

δεσμευτική θέση, καθώς είχε συνάψει μια σειρά από συνεργασίες στον τομέα της 

άμυνας με τις Κεντρικές Αυτοκρατορίες. Υπήρχε διάσταση στο ζήτημα της τήρησης 

των συμπεφωνημένων, ανάμεσα στον βασιλιά Κάρολο, ο οποίος τοποθετούταν υπέρ 

των συμφωνιών, και στον Ίον Μπρατιάνου, που υποστήριζε την άποψη πως η 

ρουμανική διπλωματία χρειαζόταν να εκμεταλλευτεί τις συνθήκες για να εκπληρώσει 

τις εδαφικές διεκδικήσεις της στην περιοχή της Τρανσυλβανίας.47  

Το Βουκουρέστι είχε κηρύξει την ουδετερότητά του, την οποία και κράτησε για 

τα δυο πρώτα χρόνια του πολέμου. Σ’ αυτό το χρονικό διάστημα, οι αντιμαχόμενοι 

ευρωπαϊκοί συνασπισμοί, γνωρίζοντας τα πλεονεκτήματα της πρόσβασης στα 

αποθέματα πετρελαίου της ρουμανικής ενδοχώρας και στο σιτάρι, για να καλύψουν τις 

ανάγκες εφοδιασμού των στρατευμάτων τους, πρότειναν την πρόσδεση του 

ρουμανικού κράτους στο συμμαχικό άρμα τους, υποσχόμενοι αντίστοιχα σημαντικά 

εδαφικά αντισταθμίσματα, βαρύνουσας σημασίας για την ολοκλήρωση της 

ρουμανικής εθνικής ιδέας. Η Ρωσία προσέφερε την ιστορική περιοχή της 

Τρανσυλβανίας, ενώ η Γερμανία έδινε υποσχέσεις για την περιοχή της Βεσσαραβίας, 

γνωρίζοντας εκατέρωθεν ότι ήταν καθοριστική η εξέλιξη των ρωσικών πολεμικών 

επιχειρήσεων στο ανατολικό μέτωπο.48 

Για την Ελλάδα, η έναρξη του Μεγάλου Πολέμου, το καλοκαίρι του 1914, η 

ταχύτητα των διεθνών εξελίξεων και η εμπλοκή των περιφερειακών βαλκανικών 

χωρών στα δυο αντιμαχόμενα ευρωπαϊκά στρατόπεδα της «Τριπλής Συνεννόησης» και 

των «Κεντρικών Δυνάμεων» όξυναν τη διάσταση ανάμεσα στον πρωθυπουργό 

Ελευθέριο Βενιζέλο και τον Βασιλιά Κωνσταντίνο Α΄. Οι διαφορές ανάμεσα στους δυο 

πολιτικούς άνδρες για το ζήτημα της ουδετερότητας του ελληνικού κράτους 

κατέστησαν σχεδόν ανέφικτη τη χάραξη μιας ενιαίας εξωτερικής πολιτικής.49 Οι 

εκατέρωθεν παραβιάσεις της ουδετερότητας από τα αντιπαρατιθέμενα συγκροτήματα 

και οι συγκρουόμενες ερμηνευτικές προσλήψεις της, τροφοδότησαν τη διάχυση της 

 
46 Σφέτας, ό.π., σ. 526. 
47 Barbara Jelavich, Ιστορία των Βαλκανίων ΙΙ: 20ος Αιώνας, μετάφρ. Σταυρούλα Γιαννοπούλου, 
Πολύτροπον, Αθήνα 2006, σ. 191. 
48 Στο ίδιο, σ. 192. 
49 George Leon, Greece and the Great Powers: 1914-1917, Institute for Balkan Studies, Θεσσαλονίκη 
1974, σ. 14. 
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πολιτικής διένεξης στον κοινωνικό ιστό και σφυρηλάτησαν τις συνθήκες της 

πολύπαθης περιόδου του Εθνικού Διχασμού.   

Όσον αφορά το περιεχόμενο της ελληνικής ουδετερότητας, το υπουργείο 

Εξωτερικών εξέδωσε στις 13 Αυγούστου του 1914 το κείμενο της δήλωσης  

ουδετερότητας του ελληνικού κράτους. Ακολουθώντας την πρακτική των 

περισσότερων ουδέτερων δυνάμεων της εποχής, η Ελλάδα ανακοίνωσε μια σειρά 

απαγορεύσεων που αφορούσαν τις συνθήκες πλεύσης και ελλιμενισμού των ξένων και 

ελληνικών πλοίων. Πιο συγκεκριμένα, στο κείμενο της ελληνικής ουδετερότητας 

επισημαίνεται ότι, παρόλο που η κυβέρνηση δεν είχε επικυρώσει ακόμη τη Σύμβαση 

της Χάγης της 18ης Οκτωβρίου 1907, το νομικό υπόβαθρο της ουδετερότητας του 

ελληνικού κράτους στηρίχθηκε στις διατάξεις της συγκεκριμένης διεθνούς συνθήκης, 

ακολουθώντας τις γενικές αρχές του δικαίου των εθνών. Εντός της ελληνικής 

επικράτειας απαγορεύτηκε η χρήση ασύρματης τηλεγραφίας από ξένα πολεμικά και 

εμπορικά πλοία, ενώ, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, κατά την είσοδο των 

πλοίων στους ελληνικούς λιμένες πραγματοποιούταν επίσκεψη από την αρμόδια αρχή, 

η οποία, αφού καλούσε στο πλοίο έναν διπλωμάτη προκειμένου να εκπροσωπήσει το 

κράτος της σημαίας του πλεούμενου, προχωρούσε στη διαδικασία σφράγισης του 

θαλάμου ασύρματης τηλεγραφίας του πλοίου. Ακολούθως, οι κυβερνήτες των 

ελληνικών πλοίων ήταν υποχρεωμένοι –κατά τους πλόες στο εξωτερικό– να 

απαγορεύουν κάθε ανταλλαγή τηλεγραφικού μηνύματος και κρυπτογραφημένης  

πολεμικής είδησης εντός του πλοίου. Τέλος, στο ενυπόγραφο από τον υπουργό 

Εξωτερικών Γεώργιο Στρέιτ, κείμενο της δήλωσης της ελληνικής ουδετερότητας, 

δύναται να δει κανείς τον καθορισμό των γεωγραφικών ορίων των ελληνικών χωρικών 

υδάτων στα 6 ναυτικά μίλια.50 

 
50 ΥΔΙΑ, φάκ. 5: Τμήμα Α΄, Αντίγραφο του τηλεγραφήματος του υπουργού Εξωτερικών Γεωργίου 
Στρέιτ προς όλες τις προξενικές αρχές, Αριθ. 25617, Αθήνα, 13 Αυγούστου 1914. Αντίστοιχα, η Υψηλή 
Πύλη την 1η Οκτωβρίου του 1914 ενημέρωσε τη διπλωματική αντιπροσωπεία της ελληνικής κυβέρνησης 
σχετικά με την έκταση των οθωμανικών χωρικών υδάτων σε μια υποθετική γραμμή παράλληλη από την 
ακτή κατά έξι ναυτικά μίλια, ΥΔΙΑ, φάκ. 5: Γενική Διεύθυνση Πολιτικών Υποθέσεων, Τμήμα Α΄, 
Επισυναπτόμενο αντίγραφο του καθορισμού της αιγιαλίτιδας ζώνης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σε 
επιστολή του έλληνα Προξένου Παννά (Κωνσταντινούπολη) προς τον υπουργό Εξωτερικών Γεώργιο 
Στρέιτ (Αθήνα), Αριθ. 35558, Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 1914. Ακόμη, στο επίπεδο των πλεονεκτημάτων και 
των υποχρεώσεων με βάση το τότε ισχύον διεθνές δίκαιο, ενδεικτικό είναι το κείμενο της διακήρυξης 
της αμερικανικής ουδετερότητας, το οποίο στοιχειοθετεί ένα πλαίσιο πρόληψης παρεξηγήσεων, 
αναφορικά με τη θέση και τη στάση της κεντρικής εξουσίας ως προς τα εξωτερικά πράγματα, καθώς και 
την αποποίηση ατομικών πράξεων, οι οποίες μπορούν να θέσουν σε διεθνείς περιπέτειες το κράτος. Οι 
απαγορεύσεις αφορούν τη σύσταση επιτροπών ή σωματείων, τα οποία μπορούσαν να εξυπηρετούν 
οποιοδήποτε από τους εμπολέμους, την ένταξη αμερικανών πολιτών στην παροχή στρατιωτικών 
υπηρεσιών υπέρ των εμπολέμων, τις προθέσεις υποκειμένων να διαφύγουν τα αμερικανικά σύνορα με 
στόχο τη μελλοντική ένταξή τους στις στρατιωτικές υπηρεσίες των εμπολέμων, τον έλεγχο των πλοίων 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

Η ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ 

 
Η σημασία της ουδετερότητας στον προσανατολισμό της εξωτερικής πολιτικής του 

ελληνικού κράτους υπήρξε κομβική. Με το ξέσπασμα του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου 

ήρθε στο προσκήνιο μια σειρά ζητημάτων που αφορούσαν τη θέση της Ελλάδας στις 

διεθνείς εξελίξεις. Πιο συγκεκριμένα, η δολοφονία του αρχιδούκα Φραγκίσκου 

Φερδινάνδου στο Σεράγεβο από σέρβους εθνικιστές κατά το θέρος του 1914, 

επιδείνωσε τις σχέσεις μεταξύ της Αυστρίας και της Σερβίας. Στα Βαλκάνια ελλόχευε 

ο κίνδυνος της ανατροπής των ισορροπιών στην περιοχή. Μολονότι, οι κυβερνήσεις 

της Ευρώπης φιλοδοξούσαν ότι η κρίση που προέκυψε ανάμεσα στη Βιέννη και το 

Βελιγράδι θα επιλυόταν με ειρηνικό τρόπο, το τελεσίγραφο της Αυστρίας προς τη 

Σερβία, στις 23 Ιουλίου του 1914, αποδόμησε κάθε φερέλπιδα προσδοκία. Η ταχύτητα 

των εξελίξεων αιφνιδίασε την κυβέρνηση των Αθηνών. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ενώ 

ταξίδευε προς τις Βρυξέλλες –προκειμένου να συζητήσει το ζήτημα των νήσων του 

Αιγαίου με τον απεσταλμένο της Υψηλής Πύλης Mehmed Said Halim Pasha–παρέλαβε 

στην Τεργέστη ενημερωτικό τηλεγράφημα από τον υπουργό Εξωτερικών Γεώργιο 

Στρέιτ. Πλέον, η κυβέρνηση ερχόταν αντιμέτωπη με μια σειρά θεμάτων που 

σχετίζονταν με τις προοπτικές της ελληνοσερβικής συνθήκης του 1913.51 

 Εκείνη τη χρονική στιγμή, κατά τις αρχές του πολέμου, η Αθήνα επιχειρούσε 

να διατηρήσει μια μετριοπαθή στάση απέναντι στην αυστροσερβική κρίση. Βέβαια, 

παρόλο που παρακολουθούσε με προσοχή τα γεγονότα έτσι ώστε να αποφύγει τη 

στρατιωτική ανάμειξη σε ενδεχόμενη πολεμική διένεξη μεταξύ της Αυστρίας και της 

Σερβίας, όφειλε να διαφυλάξει το status quo στα Βαλκάνια από μια πιθανή επέμβαση 

 
και των επιβατών, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν χρήσεις των πλεούμενων ως πολεμικά όπλα υπέρ 
των αναγκών των εμπολέμων. ΥΔΙΑ, φακ. 5: Τμήμα Α΄, Δήλωση ουδετερότητας των ΗΠΑ στη διένεξη 
Γαλλίας και Αυστροουγγαρίας, Αριθ. 1275, Αθήνα, 4 Αυγούστου 1914. 
51 Ο Γεώργιος Λεονταρίτης (στη δημοσιευμένη στην αγγλική γλώσσα) έρευνά του, με την οποία 
επιχειρεί μια ενδοσκόπηση στις σχέσεις της Ελλάδας και των Μεγάλων Δυνάμεων κατά τον Α΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο, παρουσιάζει το περιεχόμενο της αλληλογραφίας ανάμεσα στον πρωθυπουργό 
Βενιζέλο και τον υπουργό Εξωτερικών Γεώργιο Στρέιτ στις 24 Ιουλίου 1914. Ο Βενιζέλος ζητά από τον 
Στρέιτ να μην απαντήσει άμεσα στο αίτημα της Σερβίας περί της εφαρμογής της συμμαχικής συμφωνίας 
από την Ελλάδα, εκτιμώντας πως στην περίοδο των κλιμακούμενων ελληνοτουρκικών σχέσεων, το 
Βελιγράδι δεν έδειχνε πολεμικά έτοιμο, βλ. Leon, ό.π., σ. 16. 
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του βουλγαρικού στρατού στο Βελιγράδι. Για τον λόγο αυτό, η ελληνική κυβέρνηση, 

προτού η Βιέννη κηρύξει πόλεμο εναντίον του σερβικού κράτους, στις 28 Ιουλίου 

1914, είχε ξεκαθαρίσει την εξωτερική πολιτική της, δηλώνοντας ότι θα διατηρούσε 

στάση ουδετερότητας, ενώ θα εμπλεκόταν στρατιωτικά στην περίπτωση εισβολής της 

Βουλγαρίας στο έδαφος της Σερβίας.52 

 Στο επίπεδο της εσωτερικής πολιτικής σκηνής, οι έριδες που εντοπίζονται (ήδη 

από τους Βαλκανικούς Πολέμους) στις σχέσεις του πρωθυπουργού Ελευθερίου 

Βενιζέλου και του βασιλιά Κωνσταντίνου, κορυφώθηκαν μπροστά στο ζήτημα της 

ουδετερότητας και της στάσης του ελληνικού κράτους απέναντι στις πολεμικές 

εξελίξεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το πρώτο τέταρτο του εικοστού αιώνα, το 

ελληνικό κράτος διήγε μια περίοδο εκκρεμών «εθνικών» ολοκληρώσεων. Ειδικότερα, 

με το πέρας των Βαλκανικών Πολέμων, για την Ελλάδα εκκρεμούσε η διευθέτηση μιας 

σειράς ζητημάτων που αφορούσαν το μέλλον της περιοχής της Βόρειας Ηπείρου και 

των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, ενώ ταυτόχρονα η Οθωμανική Αυτοκρατορία 

και η Βουλγαρία εποφθαλμιούσαν κομμάτια από τα νεοαποκτηθέντα εδάφη της 

ελληνικής επικράτειας. Απότοκο αυτής της πραγματικότητας ήταν η προσήλωση στην 

εξωτερική πολιτική και, ως επί το πλείστον, η αδυναμία χάραξης μιας ενιαίας 

στρατηγικής από τα στελέχη της πολιτικής ηγεσίας.53 

 Ο Βενιζέλος εκτιμούσε πως η διασφάλιση των κεκτημένων των Βαλκανικών 

Πολέμων μπορούσε να κατοχυρωθεί, πρωτίστως –από τη μεγάλη εικόνα των 

συνασπισμών της γηραιάς ηπείρου– μέσα από τη συστράτευση με τις πολιτικά 

παρακείμενες φιλελεύθερες ευρωπαϊκές δυνάμεις, της Μεγάλης Βρετανίας και της 

Γαλλίας, ενώ, ταυτόχρονα, στο περιφερειακό πρίσμα των βαλκανικών συμμαχιών, με 

τη Ρουμανία και τη Σερβία. Από τους πρώτους μήνες του 1914, επιχειρούσε να 

ενισχύσει τη διπλωματική θέση του ελληνικού κράτους στην ευρύτερη περιοχή της 

Ανατολικής Μεσογείου, τοποθετώντας την Ελλάδα στο συμμαχικό άρμα της Τριπλής 

Συνεννόησης. Τη στρατηγική του Βενιζέλου διέπουν δυο φιλόδοξα στρατηγικά 

εγχειρήματα: σε διμερές επίπεδο, η άμεση σύναψη μιας ελληνοβρετανικής συμφωνίας 

και, στη συνέχεια, η οικοδόμηση μιας περιφερειακής συμμαχίας μεταξύ των Αθηνών, 

 
52 Υπό το πρίσμα μιας τοπικής βαλκανικής σύγκρουσης, το σκεπτικό της τήρησης ευμενούς 
ουδετερότητας του ελληνικού κράτους προς το σερβικό, κατά τον Ελευθέριο Βενιζέλο, εμπεριείχε το 
πλεονέκτημα άμεσης εξόδου σε μια δυνητική ευρωπαϊκή διαμάχη, βλ. Γεώργιος Λεονταρίτης, «Η Ελλάς 
και ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμ. ΙΕ΄, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 
1961, σ. 16. 
53 Γιώργος Θ. Μαυρογορδάτος, 1915 Ο Εθνικός Διχασμός, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2015, σσ. 35, 36, 
και Leon, ό.π., σ. 14. 
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του Βουκουρεστίου και της Κωνσταντινούπολης, με στόχο την μελλοντική 

ενσωμάτωση αυτού του τοπικού διακρατικού συνασπισμού στις δυνάμεις της Entente. 

Αμφότερες οι προσπάθειες του Ελευθερίου Βενιζέλου για άμεση έξοδο της Ελλάδας 

από την ουδετερότητα απέβησαν ατελέσφορες.54 

 Στον αντίποδα, το Στέμμα πρόβαλε διαρρήδην τις αντιστάσεις του απέναντι 

στις προσδοκίες του πρωθυπουργού Βενιζέλου. Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος ήταν 

πεπεισμένος πως η Γερμανία θα ήταν de facto η νικηφόρα δύναμη του πολέμου, ενώ 

αντίστοιχα η Ελλάδα, ούσα γεωγραφικά ευάλωτη στις επιθέσεις από τη θάλασσα, δεν 

μπορούσε να ταχθεί στο πλευρό των Κεντρικών Αυτοκρατοριών. Έτσι, όπως 

διατεινόταν ο πολιτικός σύμβουλος του βασιλιά και υπουργός Εξωτερικών, Γεώργιος 

Στρέιτ, μαζί με το Γενικό Επιτελείο, η ωφελιμότερη στρατηγική για το ελληνικό κράτος 

ήταν εκείνη της υιοθέτησης μόνιμης ουδετερότητας. Τα πρόσωπα που στελέχωσαν το 

συμβούλιο του Κωνσταντίνου (όπως, επί παραδείγματι, ο Βίκτωρ Δούσμανης, ο 

Ιωάννης Μεταξάς και ο Γεώργιος Στρέιτ) ήταν φιλικά διακείμενα προς τον Κάιζερ 

Γουλιέλμο Β΄ και ευρύτερα με την κουλτούρα του πρωσικού μιλιταρισμού. Μάλιστα, 

πριν από την έναρξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ο Γεώργιος Στρέιτ είχε αναλάβει 

ενεργό συμβουλευτικό ρόλο στην επικοινωνία μεταξύ του Κάιζερ και του βασιλιά 

Κωνσταντίνου, αναπτύσσοντας πυκνή τηλεγραφική επικοινωνία με το Βερολίνο για 

εκκρεμή ζητήματα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Ειδικότερα, κατά τον Απρίλιο 

του 1914, όταν ο Κάιζερ Γουλιέλμος Β΄ ταξίδεψε στο νησί της Κέρκυρας, ο Στρέιτ, 

όντας απεσταλμένος του βασιλιά Κωνσταντίνου στο νησί, ανέπτυξε σημαντικές 

επαφές με γερμανούς διπλωμάτες και με τον ίδιο τον Κάιζερ. Στις συναντήσεις του 

προσπαθούσε να τονίζει στη γερμανική αντιπροσωπεία την ευαρέσκεια του Παλατιού, 

ενώ την ίδια στιγμή ενημέρωνε την Αθήνα για το περιεχόμενο των συζητήσεών του με 

τον γερμανό μονάρχη. Επιχειρώντας να διαμορφώσει τις κατάλληλες διπλωματικές 

συνθήκες, συμβούλευε τηλεγραφικά τον Κωνσταντίνο, αναφορικά με τον τρόπο της 

συνάντησής του με τον Γουλιέλμο, έτσι ώστε το αποτέλεσμα της επίσκεψης του 

 
54 Στο πνεύμα πως η μόνη δύναμη που θα μπορούσε να εγγυηθεί την υλοποίηση των συμφερόντων του 
ελληνικού κράτους ήταν η Μεγάλη Βρετανία, ο Βενιζέλος είχε συναντηθεί, τόσο τον Δεκέμβριο του 
1912, όσο και τον Ιανουάριο του 1913 με τον υπουργό Οικονομικών Lloyd George και τον υπουργό 
Ναυτικών Winston Churchill στο Λονδίνο, συζητώντας ακόμα και την πρόταση να παραχωρηθεί η 
Κύπρος στην Ελλάδα, εφόσον η Αθήνα έδινε τη δυνατότητα εγκατάστασης αγγλικής στρατιωτικής 
βάσης στο Αργοστόλι στην περίπτωση πολέμου, βλ. Μαυρογορδάτος, ό.π., σ. 36 και Leon, ό.π., σ. 14. 
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γερμανού ηγεμόνα στην Κέρκυρα να αποβεί επικερδές για την ελληνική διπλωματία, 

σε σχέση με ζητήματα που αφορούσαν την περιοχή της βόρειας Ηπείρου.55 

 

1.1. Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ 

 
Μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους τα Βαλκάνια και η Ανατολική Μεσόγειος εισήλθαν 

σε μία περίοδο δομικών αλλαγών. Η σταδιακή παρακμή της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας και η εδαφική ολοκλήρωση των εθνικών κινημάτων από τις εθνοτικές 

ομάδες, που (μέχρι πρότινος) υπαγόταν στην ευρωπαϊκή περιφέρειά της, μετέβαλαν τις 

ισορροπίες δυνάμεων, ενόσω σχηματίζονταν νέες συμμαχίες ανάμεσα στους νικητές 

και τους ηττημένους των πολέμων που προηγήθηκαν. Στην ηπειρωτική Ευρώπη, οι 

Μεγάλες Δυνάμεις, φοβούμενες ότι το κύμα των ανατροπών της χερσονήσου του 

Αίμου μπορούσε να μεταβάλει τους ευρασιατικούς εμπορικούς δρόμους και να 

κλονίσει το status quo σε όλο τον ευρωπαϊκό χάρτη, ανέλαβαν ενεργά ρόλο στα 

Βαλκάνια, ενώ η ταυτότητα της περιοχής άλλαζε κάτω από τις εύθραυστες νέες 

συνθήκες.56 

Το 1914, κατά τις αρχές του Μεγάλου Πόλεμου, το υπουργείο Εξωτερικών 

στην Αθήνα διέβλεπε –στον ευρύτερο βαλκανικό χάρτη– πιθανή στρατιωτική 

συνεργασία ανάμεσα στη Σόφια και την Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με τις 

συλλεχθείσες πληροφορίες των ελλήνων διπλωματών από τηλεγραφικές αναφορές της 

 
55 Λεονταρίτης, ό.π., σ. 17. Τον Μάρτιο του 1914 διεξαγόταν συζητήσεις ανάμεσα στα διπλωματικά 
στελέχη του ελληνικού κράτους και τους αντιπροσώπους των Μεγάλων Δυνάμεων με θέμα την περιοχή 
της βόρειας Ηπείρου. Ο Κάιζερ Γουλιέλμος ταξίδεψε στην Κέρκυρα, προκειμένου να συναντηθεί με τον 
βασιλιά Κωνσταντίνο, συνοδεία των πλοίων του Γερμανικού Αυτοκρατορικού Ναυτικού «Goeben» και 
«Breslau». Ο σκοπός του Στρέιτ ήταν να επιτύχει την απόδοση διαβήματος διαμαρτυρίας προς την 
νεοσύστατη Αλβανία δια χειρός του καγκελάριου της Γερμανίας για το επίδικο ζήτημα της Κορυτσάς 
και των ελληνικών αξιώσεων στην περιοχή, βλ. Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο- 
Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας [στο εξής ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ], Αρχείο Γ. Στρέιτ, φάκ. 12: 
Τηλεγράφημα Γ. Στρέιτ (Κέρκυρα) προς τον Ελ. Βενιζέλο (Αθήνα), Κέρκυρα, 31 Μαρτίου 1914/ 
Τηλεγράφημα Γ. Στρέιτ (Κέρκυρα) προς το υπουργείο Εξωτερικών (Αθήνα), Κέρκυρα, 31 Μαρτίου 
1914/ Τηλεγράφημα Γ. Στρέιτ (Κέρκυρα) προς τον βασιλιά Κωνσταντίνο (Αθήνα), Κέρκυρα, 1 Απριλίου 
1914/ Τηλεγράφημα Γ. Στρέιτ (Κέρκυρα) προς τον βασιλιά Κωνσταντίνο (Αθήνα), Κέρκυρα, 2 Απριλίου 
1914 και ΕΛΙΑ/ Τηλεγράφημα βασιλιά Κωνσταντίνου (Αθήνα) προς τον Γ. Στρέιτ (Κέρκυρα), Αθήνα, 
2 Απριλίου 1914. 
56 Οι προσφυγικές ροές που σημειώθηκαν μεταξύ των κρατών της βαλκανικής χερσονήσου καθόρισαν 
τις διεθνείς σχέσεις των βαλκανικών χωρών της εποχής και ιδίως το περιεχόμενο των ελληνοτουρκικών 
σχέσεων. Ενδεικτικά, βλ. Yannis G. Mourelos, ‘The 1914 persecutions and the first attempt at an 
exchange of minorities between Greece and Turkey’, Balkan Studies, 26, /2 (Institute for Balkan Studies, 
Θεσσαλονίκη 1985), 389. 
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επιτελικής υπηρεσίας του υπουργείου Στρατιωτικών –ήδη τον Οκτώβριο του 1914– η 

Βουλγαρία, μετά την άφιξη (στις 7 Οκτωβρίου) του πρώσου στρατάρχη Von der Golts 

στην Κωνσταντινούπολη, μετέφερε από τα τουρκικά σύνορα βουλγαρικές 

στρατιωτικές δυνάμεις στην ελληνική συνοριακή γραμμή. Ταυτόχρονα με τη 

Βουλγαρία, η Υψηλή Πύλη έστειλε στρατιώτες από την Αδριανούπολη κατά μήκος 

των ελληνικών γεωγραφικών ορίων. Οι διπλωμάτες των Αθηνών κατέγραφαν πως αυτή 

η κινητικότητα των βουλγαρικών και των οθωμανικών στρατευμάτων σημειώθηκε, 

έπειτα από τη συνομολόγηση δανείου της Σόφιας με το Βερολίνο. Ακόμη, η Βουλγαρία 

εφοδίαζε με τρόφιμα και άνθρακα την Οθωμανική Θράκη, καθώς συγκέντρωνε 

σημαντικές ποσότητες όπλων στην Στρώμνιτσα και το Νευροκόπι, ενώ παράλληλα, 

ενίσχυε την άμυνα στις ακτές της δυτικής Θράκης και της Μαύρης Θάλασσας, 

προκειμένου να προστατέψει τις ακτές της από δυνητικές ναυτικές επιθέσεις του 

αγγλογαλλικού ή του ελληνικού στόλου στην ακτογραμμή του Αιγαίου και των 

ρωσικών πολεμικών πλοίων στην Μαύρη Θάλασσα.57 

Η Αθήνα διατηρούσε έντονες ανησυχίες και για το αποτέλεσμα των 

κλιμακούμενων ελληνοτουρκικών σχέσεων. Πριν ακόμη ξεσπάσει ο Α΄ Παγκόσμιος 

Πόλεμος, από την άνοιξη του 1914, η Οθωμανική Αυτοκρατορία αμφισβητούσε τις 

αποφάσεις των Μεγάλων Δυνάμεων περί του καθεστώτος στο Ανατολικό Αιγαίο. Η 

Υψηλή Πύλη είχε προχωρήσει στην αγορά ενός θωρηκτού πλοίου από τη Βραζιλία, με 

σκοπό να το εντάξει στο ναυτικό της ως δυνητικό επιθετικό όπλο κατά της Ελλάδας. 

Ιδιαίτερα, στις μικρασιατικές ακτές, παρόλο που ο Βενιζέλος εκλήθη από την 

Οθωμανική Αυτοκρατορία προκειμένου να συζητηθεί ενδεχόμενη αμοιβαία 

ανταλλαγή μεταξύ των μουσουλμανικών πληθυσμών της Ηπείρου και της Μακεδονίας 

με τις χριστιανικές αγροτικές πληθυσμιακές ομάδες της Θράκης, των Δαρδανελίων και 

της Μικράς Ασίας, στις 18 Μαΐου 1914,σημειώθηκαν βίαιες εκτοπίσεις των ελληνικών 

πληθυσμών στο βιλαέτι του Αϊδινίου.58 

Σ᾽ αυτές τις ευαίσθητες γεωπολιτικές συνθήκες στην περιοχή, ο Βενιζέλος, 

έχοντας εκτιμήσει τις διαμορφούμενες στρατηγικές των εθνικών κινημάτων της 

 
57 ΥΔΙΑ, φάκ. Α.Α.Κ. 21, υποφάκ. (Εκθέσεις εκ Κωνσταντινουπόλεως, πολιτικής φύσεως): Έγγραφη 
διπλωματική αναφορά, Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 1915, σ. 1. Στο συγκεκριμένο διπλωματικό σημείωμα 
υπογραμμιζόταν ότι καθοριστικό ρόλο στις κινήσεις του βουλγαρικού στρατού προς τη Σερβία 
διαδραμάτισε η στάση της Ελλάδας, η οποία δήλωσε ρητά ότι δεν θα ανεχόταν επίθεση κατά τη Σερβίας 
και η δυσερμήνευτη σχέση της Σόφιας με το Βουκουρέστι. 
58 Ο αντιβενιζελικός πολιτικός Νικόλαος Στράτος υποστήριζε ότι το ζήτημα της διπλωματικής θέσης της 
Ελλάδας και τα στρατιωτικά θέματά της αποτέλεσαν το εναρκτήριο λάκτισμα του Εθνικού Διχασμού. 
Ενδεικτικά, βλ. Νικόλαος Στράτος, Η διπλωματική θέσις της Ελλάδος κατά τας αρχάς του Ευρωπαϊκού 
Πολέμου, Μέλλον, Αθήνα 1919, σ. 6. 
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Νοτιοανατολικής Ευρώπης, πίστευε ότι η Ελλάδα είχε στρατηγικό συμφέρον να 

ακολουθήσει, εν πρώτοις, μια παροδική ουδετερότητα. Εκτιμούσε πως σύντομα θα 

μεταβάλλονταν οι ισορροπίες στα Βαλκάνια, όπως είχαν καθοριστεί από το καθεστώς 

της Συνθήκης του Βουκουρεστίου (1913). Γι’ αυτό τον λόγο, πρότεινε στις δυνάμεις 

της Τριπλής Συνεννόησης, τον Αύγουστο του 1914,την έξοδο της Ελλάδας στον 

πόλεμο και κατ’ επέκταση τη δημιουργία μιας βαλκανικής συμμαχίας που θα 

στρεφόταν εναντίον της Αυστροουγγαρίας. Στην πρότασή του προς την Entente, ο 

Βενιζέλος, επιχειρώντας να αμβλύνει τους εδαφικούς κινδύνους, που παρατηρούσε η 

ελληνική εξωτερική πολιτική στα βαλκανικά εθνικά κινήματα, περιλάμβανε την 

ένταξη της Τρανσυλβανίας στη Ρουμανία, της Βοσνίας, της Ερζεγοβίνης και της 

Αλβανίας στην επικράτεια του σερβικού κράτους, του Αυλώνα στην Ιταλία και της 

Βόρειας Ηπείρου στην Ελλάδα.59 

Η πρώτη κρίση στην ελληνική κυβέρνηση σημειώθηκε το φθινόπωρο του 1914. 

Συγκεκριμένα στις 12 Σεπτεμβρίου, ο υπουργός Ναυτικών, Κωνσταντίνος Δεμερτζής, 

ενημέρωσε το υπουργείο Εξωτερικών και τον αντιναύαρχο και γενικό επιθεωρητή του 

ελληνικού στόλου, αναφορικά με τις άκρως μυστικές συνεννοήσεις της Ελλάδας με το 

ναυαρχείο της Μεγάλης Βρετανίας. Η ηγεσία του βρετανικού ναυτικού απευθύνθηκε 

στην Ελλάδα, προκειμένου να παραχωρηθεί το ορμητήριο στον κόλπο Κοντιά της 

Λήμνου. Ύστερα από τις μυστικές συζητήσεις των δυο πλευρών, τα αγγλικά πολεμικά 

πλοία είχαν τη δυνατότητα να αγκυροβολούν στην περιοχή για ένα εικοσιτετράωρο 

ανά ημέρα, με σκοπό την ξεκούραση των πληρωμάτων και τη συντήρηση των μηχανών 

των πλοίων. Και οι δυο πλευρές είχαν προσυμφωνήσει την αποφυγή της προσέγγισης 

του ορμητηρίου στο Μούδρο από βρετανικά πολεμικά πλοία. Η Ελλάδα συμφώνησε 

να βοηθήσει το ναυτικό της Αγγλίας –η οποία προχωρούσε σε επιχειρήσεις προς το 

Δαρδανέλια– κάτω από άκρα μυστικότητα, καθώς οι αποφάσεις της ελληνικής 

κυβέρνησης όριζαν ότι η χώρα όφειλε να προβάλει πως διατηρεί στάση απόλυτης 

ουδετερότητας.60 

 
59 Οι σύμμαχοι της Entente δεν ήταν διατεθειμένοι εκείνη τη χρονική στιγμή να ρισκάρουν την είσοδο 
της Ελλάδας στο πλευρό τους, ωθώντας την Οθωμανική Αυτοκρατορία, τη Βουλγαρία και, κατά 
συνέπεια το Βουκουρέστι στο πλευρό των Κεντρικών Αυτοκρατοριών, βλ. Λεονταρίτης, ό.π., σ. 16. 
60 ΥΔΙΑ, φάκ. 5: Τμήμα Α΄, Εμπιστευτικό τηλεγράφημα Γεννάδιου (Λονδίνο) προς το υπουργείο 
Εξωτερικών (Αθήνα), Λονδίνο, 9 Σεπτεμβρίου 1914/ Γραφείο Υπουργού, Τμήμα Α΄, Εμπιστευτικό 
τηλεγράφημα Κ. Δεμερτζή (Αθήνα) προς το υπουργείο Εξωτερικών (Αθήνα), Αριθ. 32011, Αθήνα, 13 
Σεπτεμβρίου 1914 και Γραφείο Υπουργού, Τμήμα Α΄, Τηλεγράφημα Κ. Δεμερτζή (Αθήνα) προς τον 
Αντιναύαρχο Αρχηγού και Γενικό Επιθεωρητή Στόλου (Μούδρο), Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 1914. 
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Στο εσωτερικό, ενόσω κυριαρχούσε ένα καχύποπτο πολιτικό περιβάλλον, οι 

διαφορές  μεταξύ Βενιζέλου και Κωνσταντίνου οδήγησαν την κάθε πλευρά στη λήψη 

μονομερών αποφάσεων στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής. Στις 7 Οκτωβρίου 1914, 

η Αγγλία προσέγγισε τον Βενιζέλο, προκειμένου να ξεκινήσουν κοινοί σχεδιασμοί 

ανάμεσα στις δυο χώρες, με στόχο τη στρατιωτική συνεργασία και την οργάνωση των 

επιχειρήσεων των συμμαχικών δυνάμεων κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στα 

στενά των Δαρδανελίων και στην Καλλίπολη. Ο Βενιζέλος διέβλεπε στην πρόταση της 

Αγγλίας σημαντικές ευκαιρίες συμμετοχής του ελληνικού κράτους στις μελλοντικές 

διπλωματικές διαπραγματεύσεις της διανομής των εδαφών της Μικράς Ασίας. 

Αντίστοιχα, από την προοπτική των δυνάμεων της Τριπλής Συνεννόησης, 

διαμορφωνόταν μια ευνοϊκή συνθήκη για την εξασφάλιση της πολεμικής συμπλοκής 

της Βουλγαρίας ή την τήρηση μόνιμης ουδετερότητας. Επομένως, για τον Βενιζέλο, ο 

πόλεμος που ξεκινούσε ανάμεσα στην παρακμάζουσα Οθωμανική Αυτοκρατορία και 

τις συμμαχικές δυνάμεις της Τριπλής Συνεννόησης, δεν ήταν δυνατόν να κρατήσει την 

Ελλάδα σε καθεστώς διαρκούς ουδετερότητας.61 

Λίγους μήνες αργότερα, τον Ιανουάριο του 1915, ο Ελευθέριος Βενιζέλος 

ερχόταν αντιμέτωπος με μια ευκαιρία κομβικής σημασίας για τη γεωγραφική 

υλοποίηση της ελληνικής εθνικής ιδέας. Η Entente, έχοντας λάβει υπόψη τους 

στρατηγικούς κινδύνους που ελλόχευαν από μια ενδεχόμενη κατάληψη του 

Βελιγραδίου από αυστριακά και γερμανικά στρατεύματα, ήρθε σε επαφή μαζί του. Στις 

25 Ιανουαρίου 1915, ο Sir Francis Elliot, έπειτα από παραίνεση του Foreign Office δια 

του υπουργού Sir Edward Grey, ζήτησε τη βοήθεια της Ελλάδας απέναντι στο 

απειλούμενο σερβικό κράτος, προσφέροντας ως αντιστάθμισμα για αυτή την έξοδο από 

την ουδετερότητα την προσφορά του γεωγραφικού μικρασιατικού χώρου στην 

ελληνική επικράτεια.62 

Ο Βενιζέλος, αποκρινόμενος θετικά στο κάλεσμα της Μεγάλης Βρετανίας, 

έθεσε ως ουσιαστική προϋπόθεση την εξασφάλιση εγγυήσεων από τη Σόφια.63Η 

 
61 Υπό το πρίσμα μιας συγκριτικής γεωστρατηγικής διάστασης, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, παρόλο που 
γνώριζε ότι ήταν υψηλό το ρίσκο που αναλάμβανε η χώρα εάν αντιτίθετο στις Κεντρικές Αυτοκρατορίες, 
ήταν πεπεισμένος ότι η Μεγάλη Βρετανία, χάρη στην ναυτική ισχύ της, θα κυριαρχούσε στη Μέση 
Ανατολή, ενώ η Γερμανία de facto θα συμμαχούσε με τους δυο γειτνιάζοντες αντιπάλους της Ελλάδας, 
τη Βουλγαρία και την Οθωμανική Αυτοκρατορία, βλ. Λεονταρίτης, ό.π., σσ. 18, 20. 
62 Μουσείο Μπενάκη, Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου, φάκ. 011-03: Τηλεγράφημα Sir Edward Grey 
(Foreign Office) προς τον Sir Francis Elliot (Λονδίνο), Λονδίνο, 23 Ιανουαρίου 1915. 
63 Μουσείο Μπενάκη, Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου, φάκ. 011-02: Τηλεγράφημα Ελ. Βενιζέλου 
(Αθήνα) προς τις Πρεσβείες της Ελλάδας (Λονδίνο, Παρίσι και Αγία Πετρούπολη), Αθήνα, 25 
Ιανουαρίου 1915. 
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προσφορά της επέκτασης των ελληνικών συνόρων στην περιοχή της Μικράς Ασίας 

συνιστούσε μια μοναδική ευκαιρία για την επίτευξη των πολιτικών στόχων του εθνικού 

αφηγήματος της «Μεγάλης Ιδέας». Η εκχώρηση της Καβάλας και της Δράμας στη 

Βουλγαρία ως αντίβαρο και εργαλείο αποσυμπίεσης και ελέγχου των επεκτατικών 

βλέψεων του βουλγαρικού εθνικισμού, ήταν για τον ίδιο ένα δυσμενές –αλλά θεμιτό– 

σενάριο.64 

Σύμφωνα με το υπόμνημα, το οποίο απέστειλε στον Κωνσταντίνο, στις 17 

Ιανουαρίου 1915, προκειμένου να τον πείσει για την έξοδο της χώρας από το καθεστώς 

της απόλυτης ουδετερότητας και την είσοδό της στον πόλεμο στο πλευρό των 

δυνάμεων της Τριπλής Συνεννόησης, η Ελλάδα όφειλε να εμπλακεί ενεργά στην 

εκστρατεία της Καλλίπολης, έτσι ώστε να εξασφαλίσει την προστασία των ελληνικών 

πληθυσμών στην Μικρασία. Τόσο στο σενάριο της επικράτησης της Entente, όσο και 

σε εκείνο της νίκης των Κεντρικών Αυτοκρατοριών, η Ελλάδα, αν δεν εμπλεκόταν 

στρατιωτικά, κινδύνευε να απωλέσει την Μικρά Ασία, καθώς η περιοχή δεν υπήρξε 

αντικείμενο μιας αμιγώς ελληνοτουρκικής διένεξης, εφόσον –εκείνη τη χρονική 

στιγμή– και ο ιταλικός εθνικισμός διεκδικούσε ενεργά την προσάρτησή της.65 

Επιπροσθέτως, οι ελληνικές παραχωρήσεις στη Βουλγαρία θα έστρεφαν την 

πολιτική της Σόφιας στο ζήτημα της οργάνωσης και της διοίκησης των 

νεοαποκτηθέντων περιοχών, ενώ ταυτόχρονα θα οξύνονταν οι σερβο-βουλγαρικές 

διαφορές για τον μακεδονικό χώρο, ωθώντας το Βελιγράδι στην παροχή άμεσης 

στρατιωτικής βοήθειας προς την Ελλάδα στην περίπτωση εισβολής από τη Βουλγαρία. 

Αντίστοιχα, με την αποδοχή της βρετανικής προσφοράς και την πολεμική έξοδο της 

χώρας στη συμμαχία της Τριπλής Συνεννόησης, το ελληνικό κράτος μπορούσε να 

εξασφαλίσει ταχέως μια προφορική συμφωνία παροχής πολεμικής βοήθειας από τις 

Μεγάλες Δυνάμεις.66 

Μολονότι, ο βασιλιάς και οι φιλικά διακείμενοι προς το πρόσωπό του πολιτικοί 

και στρατιωτικοί κύκλοι απέρριψαν την πρόταση του Βενιζέλου (οδηγώντας τον στην 

παραίτηση από την πρωθυπουργία της χώρας τον Μάρτιο του 1915) λίγους μήνες 

αργότερα, τον Οκτώβριο του 1915, η αμοιβαία εμπιστοσύνη που διατηρήθηκε ανάμεσα 

 
64 Μουσείο Μπενάκη, Αρχείο Σοφοκλή Βενιζέλου, φάκ. 035-086: Υπόμνημα Ελ. Βενιζέλου προς τον 
βασιλιά Κωνσταντίνο, Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 1915, σ. 9. 
65 Ο Βενιζέλος διατεινόταν ότι η δυναμική πολεμική παρουσία της Ελλάδας εξασφάλιζε την οικονομική 
και στρατιωτική αρωγή της χώρας από την Αγγλία και τη Γαλλία για κάθε δοκιμασία, βλ. στο ίδιο, σσ. 
11, 15. 
66 Στο ίδιο, σ. 13. 
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στην βρετανική πολιτική ηγεσία και στον Βενιζέλο, ενθάρρυνε –σε μια δυσμενή 

περίοδο για την κυβέρνηση Asquith στο Λονδίνο, μετά από την αποτυχία της 

Καλλίπολης– διακεκριμένους πολιτικούς της Αγγλίας, όπως οι Winston Churchill και 

Lloyd George ώστε να εξετάσουν της ιδέα της ενσωμάτωσης της Κύπρου στον 

ελληνικό εθνικό κορμό, έπειτα από την εκλογική νίκη του Κόμματος των 

Φιλελευθέρων τον Μάιο του ίδιου έτους.67 

Εκείνη την χρονική περίοδο, η εσωτερική πολιτική κρίση εκδηλώθηκε γύρω 

από το ζήτημα της ερμηνείας και κατ’ επέκταση της εφαρμογής της ελληνοσερβικής 

συνθήκης του 1913. Καθοριστικό ρόλο στην έκβαση των γεγονότων διαδραμάτισε η 

σύγκρουση του βασιλιά Κωνσταντίνου με τον πρωθυπουργό Βενιζέλο, αναφορικά με 

το ζήτημα της παροχής στρατιωτικής αρωγής της –απειλούμενης από τη Βουλγαρία– 

Σερβία. Η ρήξη κορυφώθηκε τη νύχτα της 21ης Οκτωβρίου, τη στιγμή που ο Βενιζέλος 

αγόρευσε από το βήμα του ελληνικού κοινοβουλίου υπέρ της εφαρμογής των 

διατάξεων της ελληνοσερβικής συμμαχίας του 1913, αφού είχαν προηγηθεί εντάσεις 

στη Βουλή ανάμεσα στους φιλελεύθερους και τους παραδοσιακούς αντιπάλους του 

Βενιζέλου, όπως ο Δημήτριος Γούναρης.68 

Ο Βενιζέλος, όντας πρωταγωνιστής των κρίσιμων διαπραγματεύσεων τον Μάιο 

του 1913 μεταξύ της Αθήνας του Βελιγραδίου, αλλά και του Βουκουρεστίου, που η 

ουδετερότητά του λειτούργησε τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου 

Πολέμου ως ρυθμιστικός άξονας των ισορροπιών στην Χερσόνησο του Αίμου, 

θεωρούσε ότι η χώρα ήταν υποχρεωμένη να βοηθήσει στρατιωτικά τη Σερβία απέναντι 

στα αυστριακά στρατεύματα.69  

Όπως διατεινόταν ο δημοσιογράφος της Εστίας και Εσπερινής και 

μεταπολεμικά συνεργάτης της κυβέρνησης των Φιλελεύθερων, Κώστας Καιροφύλας, 

ο Ελευθέριος Βενιζέλος, προτού συνυπογράψει με τον Πάσιτς τη συνθήκη στη 

 
67 Η ιδέα της απόδοσης της Κύπρου στην Ελλάδα εκφράστηκε από βρετανούς πολιτικούς σε διάφορα 
χρονικά σημεία της ιστορίας του 19ου και 20ού αιώνα, όπως το 1878 και κατά τους Βαλκανικούς 
Πολέμους. Η νήσος πέρασε στα χέρια της Μεγάλης Βρετανίας τον Οκτώβριο του 1914, όταν η 
Οθωμανική Αυτοκρατορία κατέστη εμπόλεμη δύναμη, συμμαχώντας με τις Κεντρικές Αυτοκρατορίες, 
βλ. C. Μ. Woodhouse, “The Offer of Cyprus: October 1915” στο Institute for Balkan Studies (έκδ.), 
Greece and Great Britain during World War 1: First Symposium organized in Thessaloniki by the 
Institute for Balkan Studies and King’s College, Institute for Balkan Studies, Θεσσαλονίκη 1985, σσ. 78, 
79. 
68 Γεώργιος Βεντήρης, Η Ελλάς του 1910-1920: Ιστορική Μελέτη, Τόμος Β΄, Πυρσός, Αθήνα 1931, σ. 
59. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στο κοινοβούλιο επέφερε την παραίτηση της κυβέρνησης του 
Αλέξανδρου Ζαΐμη και όξυνε τις διαφορές ανάμεσα στους αντιμαχόμενους πολιτικούς αντιπάλους για 
το ζήτημα της συνταγματικής νομιμότητας των κοινοβουλευτικών εξελίξεων. 
69 Στο ίδιο, σ. 6. 
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Θεσσαλονίκη, απευθύνθηκε στον Ιονέσκο, ζητώντας του να αντισταθεί δυναμικά στη 

Σόφια στην περίπτωση όπου η Βουλγαρία απειλούσε το βαλκανικό status quo. Μ’ αυτό 

τον τρόπο η Ρουμανία θα επέτρεπε μια περιφερειακή σύρραξη, ενώ παράλληλα 

εξασφάλιζε τη δυνατότητα μιας σημαντικής επέκτασης των συνόρων της στη 

Δοβρουτσά.70 

 

1.2. Η ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΤΕΜΜΑΤΟΣ 
 
Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος είχε την ακλόνητη πεποίθηση ότι η εξωτερική πολιτική του 

ελληνικού κράτους έπρεπε να συμπλέει με τα συμφέροντα των Κεντρικών 

Αυτοκρατοριών. Πιστός στη φιλοσοφική θεώρηση του γερμανικού μιλιταρισμού, 

εξαιτίας της στρατιωτικής εκπαίδευσής του στο Βερολίνο, ο Κωνσταντίνος θεωρούσε 

ότι ήταν συμφέρουσα για την Ελλάδα η εξυπηρέτηση των γερμανικών επιδιώξεων στην 

περιοχή, εξασφαλίζοντας μ’ αυτό τον τρόπο την προστασία της χώρας από ενδεχόμενες 

επιθετικές ενέργειες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και της Βουλγαρίας. Η στενή 

επικοινωνία του με τον Κάιζερ Γουλιέλμο Β΄ –αδερφό της συζύγου του βασίλισσας 

Σοφίας– κατέστη καθοριστική για το αποτέλεσμα των αποφάσεών του.71 

 Η πολιτική της μόνιμης ουδετερότητας αποτελούσε ένα φιλόδοξο εργαλείο για 

το Παλάτι, το οποίο αποσκοπούσε να λάβει από την κοινωνία την πολιτική 

νομιμοποίηση αυτής της στρατηγικής, με πρόσχημα την απομάκρυνση της χώρας από 

τυχόν πολεμικές περιπέτειες στο εσωτερικό της. Παράλληλα, στο πεδίο της εξωτερικής 

πολιτικής, η διαρκής ελληνική ουδετερότητα συνιστούσε το επικερδέστερο σενάριο 

των πολεμικών σχεδιασμών της Γερμανίας στην Μεσόγειο, αφού δεν διέκοπτε τα 

συμφέροντά της στον ευρασιατικό χώρο, ενώ την απήλλασσε από σημαντικά 

στρατιωτικά, οικονομικά και διπλωματικά έξοδα.72 

 Επιπρόσθετα, το Βερολίνο, επιθυμούσε να αποκτήσει τη δυνατότητα άμεσης 

ναυτικής πρόσβασης στα μικρασιατικά παράλια (σε μια πιθανή περίπτωση 

αναδιανομής τους). Ταυτόχρονα, παρείχε βοήθεια στο νεοσύστατο εθνικιστικό κίνημα 

 
70 Η επικοινωνία ανάμεσα στην Αθήνα και το Βουκουρέστι διεξήχθη μέσω των υπουργών εξωτερικών 
των δυο χωρών, ενώ καθοριστικό ρόλο στις διπλωματικές διαδικασίες διαδραμάτισε ο Πρόξενος 
Λάμπρος Κορομηλάς, βλ. Kostas Kairophylas, Eleftherios Venizelos: his life and work, J. Murray, 
Λονδίνο 1915, σσ. 121, 122. 
71 Μαυρογορδάτος, ό.π., σ. 38. Ακόμη, ο Γεώργιος Βεντήρης σημειώνει ότι, όταν μεταφέρθηκε η 
κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης στην Αθήνα, συγκέντρωσε όλη τη μυστική αλληλογραφία του Παλατιού 
με το Βερολίνο, η οποία διεξαγόταν διά του αυλάρχη Ιωάννη Θεοτόκη και του αδερφού του, πρέσβη του 
ελληνικού βασιλείου στο Βερολίνο, Νικόλαου Θεοτόκη, βλ. Βεντήρης, ό.π., σ. 11. 
72 Μαυρογορδάτος, ό.π., σ.38. 
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των Νεότουρκων, ενώ, στον αντίποδα, η Ρωσία σκόπευε να χρησιμοποιήσει τις 

αρμένικες πληθυσμιακές ομάδες κατά των ελλήνων κατοίκων της οθωμανικής 

ενδοχώρας, στην περίπτωση που οι στρατιωτικές δυνάμεις της Τριπλής Συνεννόησης 

νικούσαν τα στρατεύματα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στα Δαρδανέλια, 

διαλανθάνοντας, κατ’ αυτό τον τρόπο, τον κίνδυνο της ελληνικής κυριαρχίας στην 

Κωνσταντινούπολη.73 

 Ο Κωνσταντίνος κατανοούσε πως, αφ’ ενός μεν, ήταν γεωγραφικά αδύνατη η 

πολεμική έξοδος της Ελλάδας, ενάντια στον κραταιό ναυτικό στόλο της Μεγάλης 

Βρετανίας, αφ’ ετέρου δε, τα συμφέροντα της αντιβαίναν με τις συμμαχίες των 

Κεντρικών Αυτοκρατοριών στη βαλκανική χερσόνησο, αν λάβει κανείς υπόψη ότι 

είχαν καταστεί εμπόλεμες δυνάμεις στο πλευρό του Βερολίνου και της Βιέννης οι 

σταθεροί αντίπαλοι της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής: η Βουλγαρία και η 

Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το Παλάτι, κατά τις διπλωματικές συζητήσεις του, 

διατεινόταν ότι η χώρα, ούσα στρατιωτικά εξουθενωμένη από την εμπειρία δυο 

βαλκανικών συρράξεων, χρειαζόταν να αποφύγει ενδεχόμενες μακρόχρονες πολεμικές 

επιχειρήσεις, τόσο στην περιοχή των Βαλκανίων, όσο και στα μέτωπα της κεντρικής 

Ευρώπης.74 

 Από τον Αύγουστο του 1914, ο πιστός σύμβουλος του βασιλιά Κωνσταντίνου, 

Γεώργιος Στρέιτ, υποστήριζε ότι δεν ήταν συμφέρουσα για το ελληνικό κράτος η 

ανάληψη της ευθύνης να επιτεθεί η χώρα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία για 

λογαριασμό της Τριπλής Συνεννόησης. Η παροχή στρατιωτικής βοήθειας στα 

Δαρδανέλια θα θεωρούταν αμελητέα μπροστά στον μεγάλο όγκο των ναυτικών και 

χερσαίων δυνάμεων, που θα έστελναν οι κατά πολύ ισχυρότερες ευρωπαϊκές χώρες και 

επομένως το ελληνικό κράτος δεν θα είχε τη δυνατότητα διεκδίκησης ενός 

αξιοσημείωτου εδαφικού αντισταθμίσματος κατά τον μεταπολεμικό απολογισμό. 

Εκείνη την περίοδο, η Ententeδεν ήταν σε θέση να αναλάβει το ρίσκο της στροφής της 

Υψηλής Πύλης στη συμμαχία των Κεντρικών Αυτοκρατοριών, ενώ αντίστοιχα η 

Ιταλία, επιτελώντας ρυθμιστικό ρόλο στο διπλωματικό “bras de fer” του μικρασιατικού 

 
73 Ο Αντώνης Λιάκος, σημειώνει πως η μικροϊστορική προσέγγιση του Εθνικού Διχασμού αναδεικνύει 
το περιεχόμενο της δράσης των ιστορικών υποκειμένων της περιόδου, τονίζοντας ότι τα συμφέροντα 
που διακυβεύονταν από την επιλογή της απόλυτης ουδετερότητας ή την έξοδο στον πόλεμο ήταν 
σημαντικά, ενώ μετέβαλαν αλυσιδωτά τις στρατηγικές των ισχυρών ευρωπαϊκών αυτοκρατοριών στα 
Βαλκάνια, βλ. Αντώνης Λιάκος, Ο ελληνικός 20ός αιώνας, Πόλις, Αθήνα 2019, σ. 69. 
74 Hibben Paxton, Constantine I and the Greek people, The Century Co., Νέα Υόρκη 1920, σ. 9. 
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χώρου, έδειχνε εχθρικά διακείμενη απέναντι στην ιδέα της διευθέτησης των διαφορών 

της με το ελληνικό κράτος, για το καθεστώς των Δωδεκανήσων και της Αλβανίας.75 

 Η στάση της Ιταλίας απασχόλησε σημαντικά ελληνικούς στρατιωτικούς και 

διπλωματικούς κύκλους της εποχής, σε σχέση με την εξέλιξη των διεθνών σχέσεων της 

Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Μολονότι, η Ρώμη είχε συνάψει συμφωνίες συνεργασίας 

με τη Βιέννη και το Βερολίνο (ήδη από το 1882), η υστεροβουλία που επέδειξε στους 

συμμάχους της, εξαιτίας των αποικιακών προσδοκιών της –ιδίως μετά τις ιταλικές 

πολεμικές επιχειρήσεις στην Αιθιοπία κατά το 1896– την οδήγησε στο να ξεκαθαρίσει 

και στις δυο αντιμαχόμενες συμμαχίες του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου ότι θα διατηρούσε 

στάση ουδετερότητας. Βέβαια, αφού εκτίμησε τη στρατηγική των παραδοσιακών 

συμμάχων της ως αμυντική, λαμβάνοντας υπόψη και την υπεροπλία του βρετανικού 

στόλου στην περιοχή, μετέβη σταδιακά σε καθεστώς ένοπλης ουδετερότητας, ενώ 

διεκδικούσε ενεργά την επίτευξη των επιδιώξεών της στην Αλβανία και στις 

μικρασιατικές ακτές.76 

Επιπλέον, το συμβούλιο του Στέμματος υπολόγιζε πως μια στρατιωτική 

κινητοποίηση της Ελλάδας κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας θα ωθούσε τη Σόφια 

στο να εισβάλει στην Ανατολική Μακεδονία. Ο Γεώργιος Στρέιτ έκρινε ότι, ακόμη και 

σε καθεστώς ουδετερότητας, το βουλγαρικό κράτος, εκμεταλλευόμενο τη στρατιωτική 

εξάντληση της Ελλάδας – αλλά και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σε μια αμιγώς 

ελληνοτουρκική διένεξη– θα επιτίθετο και στις δυο χώρες.77 

 Δομικό στοιχείο της στάσης του Στρέιτ και, κατ’ επέκταση του βασιλιά 

Κωνσταντίνου, κατέστη η αποσόβηση του κινδύνου από τον ρωσικό πανσλαβισμό× 

ενός σύνθετου ζητήματος που απασχόλησε τις διεθνείς σχέσεις των Μεγάλων 

Δυνάμεων και των βαλκανικών χωρών από τα μισά του 19ου αιώνα και μετά. Οι 

Κεντρικές Αυτοκρατορίες υποστήριζαν πως η διεξαγωγή των πολεμικών επιχειρήσεών 

τους στα Βαλκάνια ήταν απόρροια της ευρύτερης προσπάθειάς τους να θωρακίσουν 

την περιοχή από τις διαρκείς παρεμβάσεις και την επιθετική εξωτερική πολιτική της 

Ρωσικής Αυτοκρατορίας στην Ανατολική Ευρώπη. Το Παλάτι, έχοντας αποδεχθεί 

 
75 Ο Στρέιτ προέβλεπε πως μόνο στην περίπτωση της προσφοράς από το ελληνικό κράτος γεωγραφικού 
αντίβαρου στη Βουλγαρία, η Τριπλή Συνεννόηση μπορούσε να δώσει ωφέλιμα εδαφικά ανταλλάγματα 
στην Ελλάδα, βλ. ΕΛΙΑ, Αρχείο Γ. Στρέιτ, φάκ. 12, υποφάκ. ΙΙΙ/Χ: Τηλεγράφημα Γεωργίου Στρέιτ προς 
τον βασιλιά Κωνσταντίνο, Αθήνα, 24 Αυγούστου 1914, σ. 2. 
76 Αδαμάντιος Πολυζωΐδης, Η Ελληνική Ουδετερότης και ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος, Νέα Υόρκη 1917, 
σσ. 89, 90, 91. 
77 ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ, Αρχείο Γ. Στρέιτ, φάκ. 12, υποφάκ. ΙΙΙ/Χ: Τηλεγράφημα Γεωργίου Στρέιτ προς τον 
βασιλιά Κωνσταντίνο, Αθήνα, 24 Αυγούστου 1914, σ. 4. 
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αυτή την άποψη, υποστήριζε πως η χώρα είχε συμφέρον να διατηρεί την ουδετερότητά 

της, εφόσον εξακολουθούσε να είναι ουδέτερο και το Βουκουρέστι, επιτρέποντας, έτσι 

το Βερολίνο να περιορίσει τις επικυριαρχικές φιλοδοξίες του τσάρου Νικόλαου Β΄.78 

 Στο εσωτερικό της χώρας, το αφήγημα των προκλήσεων του ελληνικού 

κράτους από τον πανσλαβισμό εκφράστηκε στους παραδοσιακούς πολιτικούς κύκλους 

της Ελλάδας από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, ως ένα πεδίο της επεκτατικής 

πολιτικής της Σόφιας, το οποίο καθόρισε την έκβαση των ελληνοβουλγαρικών 

σχέσεων αναφορικά με το ζήτημα της κυριαρχίας στην Ανατολική Μακεδονία. Στην 

πραγματικότητα, η σχέση, που καλλιεργήθηκε μεταξύ της Ρωσίας και της Βουλγαρίας 

στηρίχθηκε στα ζωτικά συμφέροντα της φυσικής γεωγραφίας της βουλγαρικής 

επικράτειας. Αν και ο τσάρος παρείχε σημαντική βοήθεια στη Βουλγαρία, έτσι ώστε 

να εμποδίσει τις προσδοκίες της Αθήνας για την Κωνσταντινούπολη, αντίστοιχα δεν 

δίστασε να ανατρέψει και κινήσεις της Σόφιας, οι οποίες στράφηκαν προς την 

κατάκτηση της πρωτεύουσας του παρακμάζοντος οθωμανικού κράτους.79 

 Οι φιλικά διακείμενοι προς τον βασιλιά Κωνσταντίνο θεωρούσαν ότι 

κινητήριος δύναμη της εξωτερικής πολιτικής του βουλγαρικού κράτους ήταν η 

δυσαρέσκεια από τα νομικά αποτελέσματα του Β΄ Βαλκανικού Πολέμου. Η ευρύτερη 

προσπάθεια ανατροπής του καθεστώτος της Συνθήκης του Βουκουρεστίου (1913) από 

τη Σόφια, καθοριζόταν από τα αντανακλαστικά της σερβικής και της ρουμανικής 

διπλωματίας. Το καλοκαίρι του 1914, ο τότε στρατιωτικός σύμβουλος του βασιλιά 

Κωνσταντίνου, συνταγματάρχης Ιωάννης Μεταξάς, κατέγραφε στο ημερολόγιό του 

πως στην περίπτωση πρόκλησης ελληνοτουρκικού πολέμου, ύστερα από συμμετοχή 

του ελληνικού στρατού σε συμμαχικές επιχειρήσεις στην Καλλίπολη, η Βουλγαρία θα 

έδραττε την ευκαιρία να ανατρέψει το έως τότε διεθνές νομικό καθεστώς. Το 

Βελιγράδι, παρόλο που δήλωνε ότι δεσμεύεται απέναντι στην Ελλάδα, λόγω των 

υπογεγραμμένων συμμαχικών υποχρεώσεών του, αδυνατούσε να παράσχει 

στρατιωτική βοήθεια προς την Αθήνα, ενώ, παράλληλα το ουδέτερο Βουκουρέστι, 

 
78 Στον αντίποδα, ο Ελευθέριος Βενιζέλος υπολόγιζε τη Μεγάλη Βρετανία ως προστάτιδα δύναμη από 
τις ρωσικές επιδιώξεις στην περιοχή της ανατολικής Θράκης και της Κωνσταντινούπολης, βλ. 
Λεονταρίτης, ό.π., σσ. 18, 22. 
79 Λεονταρίτης, ό.π., σ. 19. Τις διεθνείς σχέσεις των βαλκανικών χωρών διέπουν η παραδοσιακή διαμάχη 
του Βελιγραδίου με τη Σόφια για τη Μακεδονία και, αντίστοιχα, οι οξείες ελληνοβουλγαρικές σχέσεις 
για την περιοχή της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Κατά συνέπεια, είναι ωφέλιμη η 
συγκριτική πρόσληψη του πανσλαβισμού ως εργαλείου της εξωτερικής πολιτικής στο τριγωνικό σχήμα 
Σόφιας – Βελιγραδίου, Σόφιας – Αθηνών και Βελιγραδίου – Αθηνών. 
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δήλωνε πως δεν ήταν διατεθειμένο να εμπλακεί πολεμικά, εφόσον το ελληνικό κράτος 

προκαλούσε ένοπλη διαμάχη.80 

 Μάλιστα, οι προθέσεις της αγγλικής διπλωματίας απέναντι στη Σόφια 

απασχόλησαν τους συντηρητικούς πολιτικούς κύκλους της χώρας,  καθώς έβλεπαν, 

από το ξεκίνημα του Μεγάλου Πολέμου, τις προσπάθειες του Foreign Office να 

επιτύχει την ένταξη της Βουλγαρίας στη συμμαχία της Τριπλής Συνεννόησης. Πιο 

συγκεκριμένα, ιδιάζουσας σημασίας για τα συμφέροντα του ελληνικού κράτους 

υπήρξαν οι βουλγαρικές αξιώσεις από τους βρετανούς ομολόγους τους. Η Βουλγαρία 

τόνιζε ότι η γραμμή Αίνου – Μηδείας συνιστούσε de jure περιοχή της βουλγαρικής 

επικράτειας, σύμφωνα με τις επιταγές της Συνθήκης του Λονδίνου (1913). Έτσι, οι 

εκτάσεις της οθωμανικής Θράκης, ο ελληνικός και ο σερβικός μακεδονικός χώρος και 

η ρουμανική δυτική ακτή της Δοβρουτσάς προτάθηκαν από τη Σόφια ως το αντίβαρο 

για τη συμμετοχή του βουλγαρικού κράτους στον ευρωπαϊκό πόλεμο.81 

 Από τον Αύγουστο του 1914, ο πρέσβης της Αυστρίας στην Αθήνα, βαρόνος 

Julius von Szilassy, διαβεβαίωνε στον τότε υπουργό Εξωτερικών Γεώργιο Στρέιτ ότι 

οι Κεντρικές Αυτοκρατορίες θα προστάτευαν την Ελλάδα από ενδεχόμενη βουλγαρική 

απειλή, υπό την προϋπόθεση ότι η Αθήνα θα κρατούσε την ουδετερότητά της στον 

πόλεμο. Ειδικότερα, διαμηνυόταν πως κομβικό ρόλο για την αποκλιμάκωση μιας 

πιθανής βουλγαρικής –ή ακόμη και οθωμανικής– ένοπλης διαμάχης με την Ελλάδα, 

είχε αναλάβει να διαδραματίσει το γερμανικό αντιτορπιλικό πλοίο Goeben, το οποίο 

έπλεε στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, καθώς χρησιμοποιούταν από το Βερολίνο, 

κυρίως, για τον εφοδιασμό όπλων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.82 

 Εντούτοις, τα πλοία του γερμανικού αυτοκρατορικού στόλου Goeben και 

Breslau λειτούργησαν καταλυτικά στην εξέλιξη των ελληνοτουρκικών σχέσεων, 

πυροδοτώντας εσωτερική πολιτική σύγκρουση στην Αθήνα, σε σχέση με τη στάση της 

Βουλγαρίας. Αντίστοιχα, συνέβαλαν στην κλιμάκωση των γεγονότων στα στενά των 

Δαρδανελίων, προκαλώντας τη διεξαγωγή των συμμαχικών επιχειρήσεων. 

Αναλυτικότερα, τα προαναφερθέντα γερμανικά πλοία εστάλησαν στα στενά της 

 
80 Ιωάννης Μεταξάς, Το Προσωπικό του Ημερολόγιο, Χρήστος Χρηστίδης (επιμ.), τόμ. Β΄, 
Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα 1951, σ. 270. 
81 Πολυζωΐδης, ό.π., σσ. 136, 137. 
82 O βασιλιάς Κωνσταντίνος, πιστός στην υπεροχή του γερμανικού στρατού ξηράς, δήλωνε στις 
ιδιωτικές συζητήσεις του με τον Στρέιτ, ότι η έκβαση του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου θα κρινόταν στη 
θάλασσα, μέσα από την ανάπτυξη της τεχνολογίας των γερμανικών υποβρυχίων, η οποία θα κλόνιζε τη 
ναυτική κυριαρχία της Μεγάλης Βρετανίας, βλ. Γεώργιος Στρέιτ, Ημερολόγιο – Αρχείο, τόμ. Α΄, Αθήνα 
1965, σσ. δ, 1, 2. 
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Καλλίπολης, στη συνέχεια, αγκυροβόλησαν στην Κωνσταντινούπολη και, εν τέλει, 

προστέθηκαν στο δυναμικό του οθωμανικού στόλου. Η μετατροπή των συγκεκριμένων 

αντιτορπιλικών, από πλεούμενα του Βερολίνου (με σκοπό τον εντοπισμό και την 

καταγραφή των ενεργειών του βρετανικού και του γαλλικού ναυτικού στην Ανατολική 

Μεσόγειο), σε ενεργά πολεμικά σκάφη του στόλου της Υψηλής Πύλης συγκέντρωσε 

την προσοχή των συμμάχων της  Entente.83 

 Στις 28 Οκτωβρίου 1914, το Goeben, πλέοντας με σημαία της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας, προχώρησε σε βομβαρδισμό της παράλιας ζώνης της Ρωσικής 

Αυτοκρατορίας στη Μαύρη Θάλασσα× μια πράξη, η οποία ερμηνεύτηκε ως casus belli 

για την Τριπλή Συνεννόηση. Φυσικό επακόλουθο αυτών των γεγονότων στην περιοχή 

απέβη η πυροδότηση εντάσεων στην εσωτερική πολιτική σκηνή της Ελλάδας, με θέμα 

τη στρατηγική επιλογή της τήρησης αυστηρούς ουδετερότητας ή την έξοδο στον 

πόλεμο. Η διαφωνία, που αφορούσε την πρόθεση του πρωθυπουργού Βενιζέλου για 

την παραχώρηση εδαφικών ανταλλαγμάτων στη Βουλγαρία, προκειμένου η χώρα να 

μετέχει, ενεργά, στις ευρύτερες διπλωματικές προσπάθειες της Entente, ώστε να 

ελέγξει την επεκτατική εξωτερική πολιτική της Σόφιας, ξεκίνησε ύστερα από την 

προαναφερθείσα ναυτική επίθεση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στη Ρωσία, μέσω 

του γερμανικού αντιτορπιλικού.84 

 Στην εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση, μεταξύ των παραδοσιακά 

συντηρητικών και των προοδευτικά φιλελεύθερων πολιτικών της χώρας, αξίζει να 

σημειωθεί ότι ο Κωνσταντίνος προωθούσε για τον Βενιζέλο την εικόνα ενός πολιτικού 

άνδρα που τοποθετούσε στο επίκεντρο της εθνικής πολιτικής του, πρωτίστως, την 

υλοποίηση των ευρωπαϊκών προσδοκιών. Ως εκ τούτου, ο ευρωπαϊκός Τύπος 

θεμελίωσε τη διεθνή ακτινοβολία του Βενιζέλου, καθορίζοντας, έμμεσα, το πολιτικό 

κλίμα στο εσωτερικό της χώρας, μέσα από τη λανθάνουσα προώθηση των 

συμφερόντων της Τριπλής Συνεννόησης στην Ελλάδα. Ιδίως, ο Στρέιτ, όταν διετέλεσε 

υπουργός Εξωτερικών κατά το 1914, ζητούσε με παραινετικό τόνο από τον Βενιζέλο 

να αμβλύνει τις γραπτές επιθέσεις των ελληνικών εφημερίδων, απέναντι στις 

 
83 Marc Milner, “Review: The Ship that Changed the World: The Escape of the Goeben to the 
Dardenelles in 1914 by Dan Van der Vat”, Naval War College Review, 40, /2 (U.S. Naval War College 
Press, Νιούπορτ 1987), 133. 
84 Ο Γεώργιος Στρέιτ κατέγραψε πως, μετά από το συγκεκριμένο επεισόδιο, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, 
βλέποντας ότι επόμενος στόχος των περιφερειακών συμμάχων των Κεντρικών Αυτοκρατοριών ήταν το 
Βελιγράδι, ξεκίνησε να τονίζει πως το ελληνικό κράτος δεν μπορούσε να παραμένει αμέτοχο, 
παρακολουθώντας μια κοινή επίθεση της Βουλγαρίας και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στη Σερβία, 
βλ. Στρέιτ, ό.π., σσ. 49-50. 
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Κεντρικές Αυτοκρατορίες, καθώς ήταν πιθανό να προκύψουν, σε διπλωματικό επίπεδο, 

τυχόν παρεξηγήσεις και, κατά συνέπεια, να απωλέσει την ουδετερότητά του, το 

ελληνικό κράτος.85 

 Βέβαια, αυτή η αμυντική στάση εκφράστηκε από τη γερμανόφιλη βασιλική 

πτέρυγα, στις αρχές του πολέμου, για να αντεπεξέλθει στη συστηματική προσπάθεια 

προβολής ενός βαθέως αντιγερμανικού πολιτικού λόγου στην πλειονότητα των 

ελληνικών εφημερίδων, υπό την καθοδήγηση του Βενιζέλου. Μόνιμες στήλες, οι 

οποίες ανεδείκνυαν μια επιθετική διάθεση των Κεντρικών Αυτοκρατοριών και 

συγκεκριμένα της Γερμανίας προς την Ελλάδα είχαν στόχο, επικαλούμενες το 

συναίσθημα του αναγνωστικού κοινού, να δαιμονοποιήσουν τη γερμανόφιλη πολιτική 

θεώρηση του βασιλιά Κωνσταντίνου, στοχοποιώντας, έτσι, κάθε πολιτικό πρόσωπο, 

φιλικό προς τη γερμανική πολιτική.86 

 Κομβική θέση στις ελληνογερμανικές σχέσεις της εποχής, αλλά και στη 

διευθέτηση του ζητήματος του αντιγερμανικού χαρακτήρα της ελληνικής 

αρθρογραφίας, κατέλαβε ο βαρόνος von Schenck. Μια προσωπικότητα με πυκνή 

δράση για λογαριασμό του επίσημου γερμανικού κράτους στην Ελλάδα, 

απασχολώντας την πολιτική σκηνή της εποχής. O Schenck δραστηριοποιούταν στην 

Αθήνα με την ιδιότητα του εκπροσώπου της γερμανικής εταιρείας Krupp. Ωστόσο, από 

τον Αύγουστο του 1914, σε πλήρη συνεννόηση με τη γερμανική πρεσβεία των Αθηνών 

υπήρξε ο κύριος υπεύθυνος και διαμορφωτής της γερμανικής προπαγάνδας στον Τύπο 

και στη στρατολόγηση πρακτόρων.87 

 Συνεπώς, σύμφωνα με την ιστοριογραφία της περιόδου, ιδίως από το πυκνό 

τηλεγραφικό υλικό της επικοινωνίας ανάμεσα στο Παλάτι και το Βερολίνο, 

διακριβώνεται ότι η Γερμανία μπορούσε με βεβαιότητα να εμπιστευτεί τα συμφέροντά 

της –πέρα από το ελληνικό βασιλικό ζεύγος– στους Γεώργιο Στρέιτ, Βίκτωρα 

Δούσμανη και Ιωάννη Μεταξά οι οποίοι έχοντας υιοθετήσει τους αξιακούς κώδικες 

της πρωσικής πολιτικής φιλοσοφίας, επικοινωνούσαν τακτικά, τόσο μεταξύ τους, όσο 

με επίσημα διπλωματικά και στρατιωτικά στελέχη του γερμανικού κράτους στην 

 
85 Αρκετές φορές είχε καταγραφεί από αντιβενιζελικούς πολιτικούς ότι η φήμη του Βενιζέλου 
καλλιεργήθηκε σκοπίμως από τον διεθνή τύπο, Πολυζωΐδης, ό.π., σ. 18 και Στρέιτ, ό.π., σ. 3. 
86 Ο Στρέιτ επιχείρησε να κοινοποιήσει τα επιχειρήματα της πολιτικής που εκπροσωπούσε στις 
εφημερίδες Έθνος, Εστία, Πατρίς και Νέα Ημέρα. Βλ. Leon, ό.π., σ. 71. 
87 Σύμφωνα με τον Γεώργιο Λεονταρίτη, η γερμανική πρεσβεία χρηματοδοτούσε έλληνες 
δημοσιογράφους, τους οποίους προσέγγιζε ο Schenck, σσ. 72, 73. Επιπλέον, ο Ιωάννης Μεταξάς στο 
ημερολόγιό του προσπάθησε να αντικρούσει όσους τον κατηγορούσαν εκείνη την περίοδο για τη σχέση 
του με τον Βαρόνο Schenck, καθώς παρόλο που συνεργάστηκε στενά με τους ανθρώπους της πρεσβείας, 
δεν στρατολόγησε πράκτορες αλλά ούτε και εξαγόρασε δημοσιογράφους, βλ. Μεταξάς, ό.π., σ. 350. 
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Αθήνα. Ειδικότερα, κατά τον Δεκέμβριο του 1916, η βασίλισσα Σοφία, έχοντας 

αναλάβει έναν σημαντικό ρόλο στη συνεννόηση μεταξύ του Παλατιού με τον αδερφό 

της, Κάιζερ Γουλιέλμο, για τις εξελίξεις στην περιοχή της Μακεδονίας και τα επόμενα 

βήματα της Entente στην περιοχή, αποτύπωνε ανάγλυφα την ταύτιση του βασιλικού 

συμβουλίου με τις αξιώσεις της γερμανικής πολιτικής.88 

 

1.3. H ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΑΧΗΣ ΚΑΙ Η 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1915 
 
Οι πολιτικές εξελίξεις που σημειώθηκαν το 1915 στην Ελλάδα, εξαιτίας της οξείας 

διένεξης, ανάμεσα στον Βενιζέλο και τον Κωνσταντίνο αναφορικά με το ζήτημα της 

τήρησης ουδετερότητας ή της εξόδου στον πόλεμο, οδήγησαν τη χώρα σε 

συνταγματικό αδιέξοδο. Πιο συγκεκριμένα, αφετηρία των πολιτικών γεγονότων, 

υπήρξε η άρνηση του Κωνσταντίνου στην πρόταση του Βενιζέλου να συμμετάσχει η 

χώρα στις επιχειρήσεις των συμμάχων της Entente στην Καλλίπολη. Ειδικότερα, από 

το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα η κοινοβουλευτική παράδοση στην Ελλάδα  όριζε 

ότι το Κοινοβούλιο ήταν αποκλειστικά αρμόδιο για τα εσωτερικά θέματα του κράτους. 

Κατά συνέπεια, το Στέμμα επωμιζόταν το βάρος της διαχείρισης της εξωτερικής 

πολιτικής.89 

 Ιδιαίτερη σημασία στην έκβαση της σχέσης ανάμεσα στο Στέμμα και την 

κυβέρνηση των Φιλελευθέρων, εκείνη τη χρονική περίοδο, κατείχε το περιεχόμενο των 

διαπροσωπικών σχέσεων των πολιτικών πρωταγωνιστών της εποχής. Εν πρώτοις, η 

αιρετική συμπεριφορά που επέδειξε ο Ιωάννης Μεταξάς, από το καλοκαίρι του 1914 

και μετά, αιφνιδίασε τον Βενιζέλο, ο οποίος εκτιμούσε τις στρατιωτικές δεξιότητές του. 

Ο Μεταξάς υπήρξε πολλάκις η επιλογή του Βενιζέλου, για να χρηματίσει υπασπιστής 

στο υπουργείο Στρατιωτικών σε ποικίλες αποστολές βαρύνουσας σημασίας. Τούτη η 

 
88 Το 1917, όταν επικράτησε ο Βενιζέλος στη διαμάχη του με τον βασιλιά Κωνσταντίνο, το υπουργείο 
Εξωτερικών σε συνεργασία με το «Μαύρο Γραφείο» του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών δημοσίευσε 
την «Λευκή Βίβλο», η οποία συγκέντρωσε μια σειρά αποκρυπτογραφημένων μυστικών 
τηλεγραφημάτων του Παλατιού με το Βερολίνο, βλ. Υπουργείο Εξωτερικών (έκδ.), Διπλωματικά 
Έγγραφα 1913 – 1917, Αθήνα 1917, σσ. 3, 10, 14. Leon, ό.π., σσ. 442, 443 και Μαυρογορδάτος, ό.π., 
σσ. 38, 39. 
89 Ευάνθης Χατζηβασιλείου, «Salus populi suprema lex: εσωτερική σύγκρουση και διεθνείς σχέσεις, 
1915 – 1916» στο Παύλος Σούρλας (επιμ.), Ιωάννης Τσεκούρας (επίμ.), Νικόλαος Παπαδάκης (επίμ), 
Ιωάννης Μουρέλος (επιμ.), Η Κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης, Η Κορύφωση της Σύγκρουσης Δυο Κόσμων: 
Η ιστορική αποτίμηση 100 χρόνια μετά, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και 
τη Δημοκρατία/ Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου/ Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών & Μελετών 
«Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», Θεσσαλονίκη 2017, σσ. 29, 30. 
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εμπιστοσύνη του Βενιζέλου λειτούργησε ως βαρίδιο για τον Μεταξά, ο οποίος 

αισθανόταν ότι πρόδιδε την πίστη του στον βασιλιά Κωνσταντίνο.90 

 Ως εκ τούτου, οι επιλογές του, κατά τον Φεβρουάριο του 1915, αφενός, 

αιφνιδίασαν τον Βενιζέλο, αφετέρου, πυροδότησαν μια σειρά πρωτοφανών πολιτικών 

εξελίξεων. Πιο συγκεκριμένα, διαφωνώντας ως προς το περιεχόμενο της πρότασης του 

Βενιζέλου στον βασιλιά Κωνσταντίνο αναφορικά με τη συμμετοχή της χώρας στις 

στρατιωτικές επιχειρήσεις της Τριπλής Συνεννόησης στην Καλλίπολη, υπέβαλε την 

παραίτησή του, ζητώντας, κατ’ αντιστοιχία, την αποστρατεία του. Ωστόσο, παρόλο που 

η συγκεκριμένη πράξη ήταν θεμιτή, σύμφωνα με τα θέσμια της εσωτερικής έννομης 

τάξης, εφόσον ο ίδιος αποποιούταν το διοικητικό βάρος μιας πολεμικής αποστολής που 

δεν πίστευε, στην πραγματικότητα εμπόδισε την πολιτική του Βενιζέλου.91 

 Έτσι, στις 19 Φεβρουαρίου 1915 ανέλαβε τη θέση του επικεφαλής του 

Επιτελείου ο Βίκτωρ Δούσμανης. Ο Βενιζέλος, αφού δεν κατάφερε να τοποθετήσει στη 

θέση του αντικαταστάτη κάποιον με την εμπειρία και τις στρατιωτικές ικανότητες του 

Μεταξά, φοβούμενος το ενδεχόμενο της αντίδρασης, βρέθηκε αντιμέτωπος με μια 

δυσμενή κατάσταση, έχοντας ένα Επιτελείο, του οποίου η στρατιωτική ηγεσία 

διαφωνούσε κατηγορηματικά με τους πολιτικούς σχεδιασμούς του σε σχέση με τον 

πόλεμο, ρέποντας στην αυστηρά ουδετερόφιλη προοπτική του Παλατιού. Το μόνο 

εργαλείο, το οποίο είχε, πλέον, στα χέρια του ο Βενιζέλος, προκειμένου να διαχειριστεί 

μια αντίθεση του Επιτελείου και των φιλοβασιλικών ήταν η σύγκληση του Συμβουλίου 

του Στέμματος.92 

 Η πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου του Στέμματος έλαβε χώρα στις 18 

Φεβρουαρίου 1915, παρουσία των τέως πρωθυπουργών Γεώργιου Θεοτόκη, 

Δημήτριου Ράλλη, Στέφανου Δραγούμη και Κυριακούλη Π. Μαυρομιχάλη. Ο 

Κωνσταντίνος, αναμένοντας μια δελεαστική πρόταση από τον Κάιζερ Γουλιέλμο, 

άρχισε να λαμβάνει σοβαρά το ενδεχόμενο της πρότασης διαδοχής της παρούσας 

κυβέρνησης, ενώ ο Βενιζέλος, κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου, άφησε να 

εννοηθεί ότι οι αντιστάσεις του Ιωάννη Μεταξά, μέσω του υπομνήματός του, 

 
90 Ο Γιώργος Μαυρογορδάτος, μελετώντας συστηματικά το ψυχολογικό προφίλ του Ιωάννη Μεταξά, 
μέσα από τις σημειώσεις του στο ημερολόγιό του, θεμελιώνει την εικόνα μιας ταραγμένης 
προσωπικότητας, που διήγε μια πλειάδα συναισθηματικών διακυμάνσεων. Μάλιστα, διατείνεται ότι ο 
Μεταξάς, πιστεύοντας πως ο Βενιζέλος συνιστούσε μια ελεγκτική προσωπικότητα, θεωρούσε ότι η 
εμπιστοσύνη της θέσης τού υπασπιστή του, στην πραγματικότητα αποτελούσε μια τεχνηέντως άρτια 
«παγίδα», βλ. Μαυρογορδάτος, ό.π., σσ. 45, 46. 
91 Μοιραία, ο Βενιζέλος διολίσθησε σ’ αυτό το πολιτικό αδιέξοδο, μέσα από την επιλογή του να 
αντικαταστήσει τον Βίκτωρα Δούσμανη από το Επιτελείο, με τον Ιωάννη Μεταξά, στο ίδιο, σ. 47. 
92 Μαυρογορδάτος, ό.π., σσ. 47, 48. 
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αναφορικά με το στρατιωτικό σκέλος της πρότασής του για τις επιχειρήσεις στην 

Καλλίπολη, καθώς και την αντίδραση σε αιφνιδιαστική επίθεση της Βουλγαρίας, ήταν 

βάσιμες.93 

 Συνακόλουθα, ο Βενιζέλος προέβη σε μια σειρά αλλαγών επί του αρχικού 

σχεδίου του, μειώνοντας σημαντικά τον αριθμό του στρατιωτικού δυναμικού, που 

απαιτούταν, τόσο για τις συμμαχικές επιχειρήσεις, όσο και για την άμυνα της χώρας σε 

παράλληλη δυνητική βουλγαρική επίθεση. Η νέα πρόταση, η οποία περιλάμβανε την 

ανάπτυξη μιας μεραρχίας, με σκοπό τη συμμετοχή στα Δαρδανέλια και μιας (αντί 

δεκαπέντε που απαιτούταν), προκειμένου η χώρα να αντικρούσει επίθεση του 

βουλγαρικού στρατού, ζημίωνε τη δυναμική του αρχικού στρατιωτικού σεναρίου του 

Βενιζέλου, καθώς παρείχε στα μέλη της δεύτερης σύγκλησης του Συμβουλίου του 

Στέμματος, της 20ής Φεβρουαρίου, σαφείς ενδείξεις πως ο ίδιος ο πρωθυπουργός δεν 

ήταν βέβαιος για την επιτυχή έκβαση της στρατιωτικής περιπέτειας στα Δαρδανέλια.94 

 Κατά τη συγκεκριμένη συνεδρίαση, ο Βενιζέλος αντέδρασε δυναμικά, 

προτείνοντας είτε την πλήρη αποδοχή της πρότασής του, είτε τη διάλυση του 

κοινοβουλίου και την αντικατάσταση της παρούσας κυβέρνησης από τον βασιλιά. 

Μάλιστα, αφού εξασφάλισε την συγκατάθεση του πολιτικού σχεδίου του από τους 

προκατόχους του, ήταν πεπεισμένος ότι η διαφορά του με τον Κωνσταντίνο, σε σχέση 

με το μέλλον της διακυβέρνησης της χώρας θα επιλυόταν, από τη στιγμή που ο 

παραδοσιακά φιλικά διακείμενος προς την πολιτική της Γερμανίας, Γεώργιος 

Θεοτόκης, παραδέχθηκε ότι παρά τη διαφωνία του με την πολιτική του Βενιζέλου, η 

βούληση της ελληνικής κοινής γνώμης συνέπλεε με την πολιτική πρόταση του αρχηγού 

των Φιλελευθέρων.95 

 Ο Βενιζέλος –όπως και οι σύμμαχοι της Entente– είχε συνειδητοποιήσει ότι το 

πρόβλημα που ταλάνιζε την εσωτερική διακυβέρνηση της χώρας, σε σχέση με την 

πολιτική που θα ακολουθούσε η Ελλάδα στον πόλεμο, δεν ήταν στρατιωτικό, αλλά 

αμιγώς πολιτικό. Έπειτα από τις δυο συνεδριάσεις του Συμβουλίου του Στέμματος και 

ταυτόχρονα την έγκριση από το σύνολο των πολιτικών ηγετών, ο Κωνσταντίνος 

βρέθηκε σε δυσχερή θέση. Εντούτοις, διέφυγε, με οξυδερκή τρόπο το πολιτικό 

 
93 Επίσης, είναι χρήσιμο να σημειωθεί ότι υπήρξε μέλος του Συμβουλίου του Στέμματος και ο πρώην 
πρωθυπουργός Αλέξανδρος Ζαΐμης, ο οποίος δεν συμμετείχε στη συνεδρίαση, για λόγους υγείας, βλ. 
Μαυρογορδάτος, ό.π., σ. 48. 
94 Στο ίδιο, σσ. 48, 49. 
95 Ωστόσο, ο Κωνσταντίνος είχε συγκροτήσει την αντίθεσή του στον στρατιωτικό σχεδιασμό, τον οποίο 
πρότεινε ο πρωθυπουργός του, εξαιτίας της δυσπιστίας που προκάλεσε ο μετασχηματισμός της αρχικής 
πρότασης, μειώνοντας δραματικά τον αριθμό των στρατιωτικών δυνάμεων, Μαυρογορδάτος, ό.π., σ. 49. 
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αδιέξοδο, εξασφαλίζοντας χρόνο, ώστε να συμβουλευτεί τους Στρέιτ και Μεταξά. 

Παράλληλα, επιχείρησε να αξιώσει, μαζί με τη βασίλισσα Σοφία, ισχυρές εγγυήσεις 

από τον Κάιζερ, προκειμένου να αντισταθεί στον Βενιζέλο. Ύστερα από τις επίμονες 

αντιρρήσεις των συμβούλων του στην πρόταση συμμετοχής στον πόλεμο, ο 

Κωνσταντίνος αιφνιδίασε τον Βενιζέλο αρνούμενος να αποδεχθεί την πρότασή του, 

λόγω της αντίθεσής του στο περιεχόμενο των στρατιωτικών δεδομένων του 

πρωθυπουργικού σχεδίου. Φυσικό επακόλουθο, ήταν η άμεση υποβολή της 

παραίτησης του πρωθυπουργού.96 

 Η πρόταση που κατέθεσε ο Βενιζέλος προκειμένου να αποσοβηθεί ο διχασμός, 

ήταν η συγκρότηση ενός κυβερνητικού σχήματος υπό τον Αλέξανδρο Ζαΐμη, ο οποίος, 

ασκώντας διοικητικά καθήκοντα, κυρίως, με νομοθετικά διατάγματα, αποτελούσε μια 

λύση, ώστε να μην διεξαχθούν άμεσα εκλογές. Ωστόσο, ο Ζαΐμης ήταν αντίθετος στην 

ιδέα της διοίκησης δια διαταγμάτων, χωρίς την πολιτική νομιμοποίηση της 

κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας στην προσπάθεια εφαρμογής απαραίτητων 

νομοσχεδίων της «υπηρεσιακής» κυβέρνησης. Τούτη τη διαφωνία του Ζαΐμη, 

διαβίβασε τηλεγραφικά στον Βενιζέλο, σε φιλικό τόνο, ο Κωνσταντίνος, στις 22 

Φεβρουαρίου 1915. Όμως, η θυμική απάντηση του Βενιζέλου προς τον Κωνσταντίνο, 

ζημίωσε σημαντικά την προσωπική σχέση των δυο ανδρών.97 

 Έπειτα από την αρνητική απάντηση του Στέφανου Σκουλούδη στην πρόσκληση 

του Κωνσταντίνου να αναλάβει την πρωθυπουργία της χώρας, το Παλάτι κατέληξε 

στον Δημήτριο Γούναρη, ο οποίος προχώρησε στον σχηματισμό κυβέρνησης στις 24 

Φεβρουαρίου 1915. Μολονότι, ο Βενιζέλος υποτίμησε το σενάριο της 

πρωθυπουργοποίησης του Γούναρη, εξαιτίας της μειωμένης δυναμικής του στο 

Κοινοβούλιο, οι εξελίξεις οδήγησαν σε μια κυβέρνηση, ο πρόεδρος της οποίας είχε 

συγκεντρώσει το συμβολικό βάρος της «αρχηγίας» του αντιβενιζελικού πολιτικού 

χώρου. Επομένως, ο Γούναρης, όντας, μέχρι πρότινος, ανεξάρτητος βουλευτής, 

κατέστη ο εκφραστής της αυστηρά ουδετερόφιλης πολιτικής του Στέμματος, μέσα από 

την ταχεία ανέλιξή του στην αρχηγεία ενός κόμματος, το οποίο συγκέντρωσε την 

 
96 Λεονταρίτης, ό.π., σ. 22. 
97 Η επιλογή του Βενιζέλου να διατυπώσει στο τηλεγράφημά του προς τον βασιλιά, την πρόθεση του 
Στέμματος να ακολουθήσει ένα μοντέλο πολιτικής, που δεν θα απογοήτευε τον Κάιζερ, υπήρξε 
ιδιαζόντως εσφαλμένη και θεσμικά «αναιδής», σύμφωνα με τον συνεργάτη του Βενιζέλου, Εμμανουήλ 
Ρεπούλη, βλ. Μαυρογορδάτος, ό.π., σσ. 50, 51, 52. 
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πλειονότητα των «παλαιοκομματικών» πολιτικών σχηματισμών, με την ονομασία: 

«Κόμμα των Εθνικοφρόνων».98 

 Ακολούθησε μια ταραχώδης πολιτική περίοδος, γεμάτη μικροαντιδικίες και βία 

προς τους πολιτικούς αντίπαλους της κυβέρνησης Γούναρη. Ειδικότερα, ο Βενιζέλος 

ήρθε αντιμέτωπος με μια σειρά περιστατικών εκφοβισμού προς το πρόσωπό του, όπως 

η στρατιωτική απαγόρευση του κατάπλου του ατμόπλοιου που μετέφερε τον Βενιζέλο 

στον Πειραιά, από τις σύντομες διακοπές του στις Σπέτσες και την περικύκλωση της 

οικίας του, προκειμένου να μην παραστεί στη δοξολογία της 25ης Μαρτίου στη 

Μητρόπολη των Αθηνών. Ο Γούναρης εξαντλούσε την εξουσία που του παρείχε ο νέος 

θεσμικός ρόλος του, με σκοπό να εμποδίσει, ακόμη και δια της βίας, μια δημόσια 

συνάντηση του Βενιζέλου και του Κωνσταντίνου. Ως εκ τούτου, επρόκειτο για μια 

χρονική συγκυρία, η οποία άφησε κατάπληκτους τους πολιτικούς του κόμματος των 

Φιλελευθέρων, μπροστά στον ιταμό κι επαίσχυντο τρόπο, με τον οποίο τους 

μεταχειρίστηκε το νέο κυβερνητικό σχήμα, δυναμιτίζοντας, έτσι, το πολιτικό 

περιβάλλον της εποχής.99 

 Κατά τους επόμενους μήνες, διακόπηκε κάθε δίαυλος επικοινωνίας, ανάμεσα 

στον Βενιζέλο και στον βασιλιά Κωνσταντίνο. Όσες προσπάθειες έγιναν από τον 

πρώτο, ώστε να τεθούν προς το Παλάτι οι προοπτικές της πολιτικής που επιθυμούσε 

να ακολουθήσει, κατέληξαν αντικείμενο μικροπολιτικής διαμάχης και ποδηγέτησης 

της κοινής γνώμης, μέσα από τη σταδιακή δημοσίευση των υπομνημάτων (της 11ης και 

της 17ης Ιανουαρίου) και των επιστολών του Βενιζέλου (της 22ας Φεβρουαρίου και της 

24ης Μαρτίου) προς τον βασιλιά. Μάλιστα, οι απαντήσεις προς τον Βενιζέλο δόθηκαν 

από τον Γούναρη, ο οποίος, ισχυριζόμενος πως ουδέποτε ο προκάτοχος του είχε την 

συγκατάθεση του Παλατιού στα σχέδιά του, που εμπεριείχαν την παράδοση της 

Καβάλας και της Δράμας, υποβίβασε ιδιαζόντως σημαντικά θέματα, τα οποία 

αφορούσαν τις τεχνικές λεπτομέρειες της ιστορικής διαφωνίας επί της εξωτερικής 

πολιτικής, σε πεδία λαϊκίστικης αντιπαράθεσης. Η αδιάλλακτη στάση του Στέμματος 

προς τον πρώην πρωθυπουργό του, οδήγησε τον Βενιζέλο στην ανακοίνωση της 

 
98 Κατά τον Μαυρογορδάτο, η ανάδειξη του Γούναρη στη θέση του πρωθυπουργού του ελληνικού 
κράτους από τον βασιλιά Κωνσταντίνο, σηματοδότησε την έναρξη της ιστορικής διένεξης μεταξύ  
Βενιζέλου και Κωνσταντίνου, η οποία χαρακτηρίστηκε στην ιστοριογραφία ως «Εθνικός Διχασμός», 
Μαυρογορδάτος, ό.π., σσ. 52, 53. 
99 Στο ίδιο, σ. 54. 
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αποχώρησής του από την πολιτική, κατά τη συνέλευση του κόμματος των 

Φιλελευθέρων στις 26 Μαρτίου 1915.100 

 Εντούτοις, διενεργήθηκαν εκλογές στις 31 Μαΐου 1915, μέσα σε ένα τεταμένο 

πολιτικό κλίμα. Οι αντιβενιζελικοί πολιτικοί διαμόρφωσαν το προεκλογικό πολιτικό 

αφήγημά τους με επίκεντρο την πολιτική του Κωνσταντίνου. Πρόβαλαν στην κοινή 

γνώμη το δίπολο της επιλογής, ανάμεσα στην «ειρηνική» στάση του Παλατιού, ή την 

«πολεμοχαρή» πολιτική του Βενιζέλου.101 Το αποτέλεσμα της εκλογικής αναμέτρησης 

έδωσε μια σημαντική νίκη στο κόμμα των Φιλελευθέρων, το οποίο υπό τη συμβατική 

ηγεσία του τότε προέδρου του ελληνικού κοινοβουλίου, Κωνσταντίνου Ζαβιτζιάνου, 

εξασφάλισε 186 έδρες στο σύνολο των 316. Έτσι, ο Βενιζέλος επανήλθε στην πολιτική 

το καλοκαίρι του 1915 και συγκεκριμένα στις 27 Ιουνίου, όταν επισκέφτηκε το Παλάτι 

προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία της υγείας του βασιλιά. Λίγες ημέρες μετά, 

η επιτροπή του κόμματος των Φιλελευθέρων διαβίβασε στον Βενιζέλο την εντολή της 

ανάληψης της ηγεσίας της κοινοβουλευτικής παράταξης.102 

 Το Στέμμα και οι συσπειρωμένοι γύρω από τον βασιλιά Κωνσταντίνο, 

αντιβενιζελικοί πολιτικοί της περιόδου, δυσανασχέτησαν με το εκλογικό αποτέλεσμα. 

Απόρροια αυτής της κατάστασης, υπήρξε η πρόκληση συνταγματική κρίσης, καθώς ο 

διορισμός του Βενιζέλου στην πρωθυπουργία της χώρας άργησε, ιδιαίτερα, μέχρι τον 

Αύγουστο του 1915. Αυτή η εξέλιξη οφειλόταν στο σημαντικό πρόβλημα υγείας, που 

αντιμετώπιζε ο Κωνσταντίνος και το οποίο χρησιμοποιήθηκε δεόντως από τους 

αντιβενιζελικούς πολιτικούς και τη γερμανική πλευρά για να παρεμποδιστεί ο 

Βενιζέλος να επιστρέψει στην πρωθυπουργία.103 

 Ύστερα από μερικούς μήνες, όταν ο Βενιζέλος πρότεινε ξανά τη συμμετοχή της 

Ελλάδας στον πόλεμο, κατά το φθινόπωρο του 1915, με αφορμή την επίθεση της 

Βουλγαρίας μαζί με αυστριακά και γερμανικά στρατεύματα εναντίον της Σερβίας, ο 

Κωνσταντίνος οδήγησε τον πρωθυπουργό, με εξαναγκαστικό τρόπο σε παραίτηση, 

σημειώνοντας μια πρωτοφανή κρίση του θεσμικού συστήματος του ελληνικού κράτους 

αντίθετης με τη φιλοσοφία της ελληνικής και της ευρωπαϊκής κοινοβουλευτικής 

παράδοσης. Ειδικότερα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Στέμμα υπερέβη των 

κοινοβουλευτικών αρμοδιοτήτων του, καθώς δεν επικαλέστηκε το συνταγματικό 

 
100 Ο Βενιζέλος ταξίδεψε στην Αίγυπτο και στη συνέχεια διέμεινε στη Μυτιλήνη μέχρι τις εκλογές του 
Μαΐου, βλ. Μαυρογορδάτος, ό.π., σσ. 54, 55, 56, 57. 
101 Leon, ό.π., σσ. 207, 208. 
102 Μαυρογορδάτος, ό.π., σσ. 58, 59. 
103 Χατζηβασιλείου, ό.π., σ. 31. 
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δικαίωμά του να διαβουλεύεται επί των ζητημάτων που άπτονται της εξωτερικής 

πολιτικής, μετασχηματίζοντας, έτσι, το θεσμικό πρόβλημα στη δυνατότητα διάλυσης 

του Κοινοβουλίου από το Παλάτι, κάθε φορά που η κοινοβουλευτική πλειοψηφία 

ασκούσε πολιτική που αντίβαινε στη βασιλική βούληση.104 

 Ο Βενιζέλος έθεσε αυτό το ζήτημα ενώπιον του Κωνσταντίνου, κατά την 

επεισοδιακή συνάντησή τους στο ανάκτορο του Τατοΐου, τον Σεπτέμβριο του 1915, 

όταν ο πρωθυπουργός αποφάσισε να παραιτηθεί. Αφού η συζήτηση (που στη συνέχεια 

εξελίχθηκε σε λεκτική «μονομαχία») επικεντρώθηκε στη διαφωνία των δυο ανδρών, 

σε σχέση με τη δυναμική του γερμανικού και του βουλγαρικού στρατού, ο 

Κωνσταντίνος, αρνούμενος να αποδεχτεί την στρατιωτική υπεροχή μιας 

ελληνοσερβικής συμπαράταξης, στρατιωτικά υποβοηθούμενης από τις 

συγκεντρωμένες συμμαχικές δυνάμεις της Entente στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, 

έναντι των αυστριακών και βουλγαρικών στρατευμάτων, υποστήριξε έναντι του 

Βενιζέλου πως, όντας «υπεύθυνος απέναντι του Θεού» δεν πρόκειται αποδεχθεί μια 

μελλοντική ήττα της χώρας του από τη Γερμανία.105 

 Η διαμάχη που επικράτησε, το φθινόπωρο του 1915, μεταξύ των δυο 

αντιμαχόμενων πολιτικών ομάδων, έλαβε χώρα στο ελληνικό κοινοβούλιο με 

αντικείμενο την επαύριον της ελληνικής Μακεδονίας. Ο Βενιζέλος διατεινόταν στις 

κοινοβουλευτικές αγορεύσεις του ότι, ακόμη κι αν η Ελλάδα αποφάσιζε να παραμείνει 

ουδέτερη καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, διατηρώντας ακέραιη την εδαφική 

επικράτειά της με τον πλέον αναίμακτο τρόπο, εν συνεχεία, δεν θα ήταν διατεθειμένη 

να αγνοήσει τη στρατιωτική και γεωγραφική ενίσχυση των ανταγωνιστικών 

περιφερειακών δυνάμεών της. Η αντίθεση της φιλικά διακείμενης προς το Στέμμα 

πολιτικής ομάδας, εκφράστηκε, μέσα από την υπερτόνιση του κινδύνου, τον οποίο 

ενείχε η συμμετοχή στις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Καλλίπολης, όπως προτάθηκε 

 
104 Σύμφωνα με την ανάλυση της συνταγματικής κρίσης της περιόδου από τον Ευάνθη Χατζηβασιλείου, 
σ’ αυτή τη χρονική στιγμή της σύγκρουσης του Βενιζέλου με τον Κωνσταντίνο, οι φιλελεύθεροι 
πολιτικοί κατάλαβαν ότι η πολιτική διαφορά ανάμεσα στους δυο άνδρες εδραζόταν στη διάκριση της 
φιλελεύθερης αστικής θεωρίας και της πρωσικής φιλοσοφίας, βλ. Χατζηβασιλείου, ό.π., σ. 31. 
105 Βεντήρης, ό.π., σσ. 19, 20.Χαρακτηριστικός, της προσωπικής αντίληψης του Κωνσταντίνου, 
αναφορικά με τον θεσμικό ρόλο του, ήταν ο εναρκτήριος λόγος, τον οποίο απηύθυνε στη νέα σύνθεση 
του κοινοβουλευτικού σώματος της Βουλής, κατά την έκτη συνεδρίαση της 22ας Αυγούστου 1915, 
τονίζοντας ότι: «αίσθημα της βαρείας ευθύνης, ην φέρω ενώπιον του Θεού και της Ιστορίας, όπως 
καταβάλλω πάσαν δύναμιν μέχρι τελευταίας μου πνοής υπέρ ευημερίας και προοόδου του Λαού τούτου, 
όν τόσον ηγάπησεν ο αείμνηστος πατήρ μου και ούτινος η Θεία Πρόνοια με έταξεν αρχηγόν» βλ. Βουλή 
των Ελλήνων, Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής της Α΄ Συνόδου της Κ’ Βουλευτικής Περιόδου, 
Εθνικό Τυπογραφείο, Αθήνα 1916, σ. 20. 
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από τον Βενιζέλο στις αρχές του ίδιου έτους, οδηγώντας τη χώρα στην απώλεια των 

εδαφικών κερδών της από τους Βαλκανικούς Πολέμους.106 

 

1.4 Η ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΑΧΗΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ 
ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ 
 
Κατά την έναρξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, οι εφημερίδες στην Ελλάδα 

χαιρέτησαν την πολιτική «ευμενούς ουδετερότητας», την οποία ακολούθησε η 

κυβέρνηση έναντι του σερβικού κράτους. Οι δημοσιογράφοι της περιόδου έβλεπαν τις 

ταχύτατες εξελίξεις των ημερών, μέσα από την μακροσκοπική κλίμακα της ισορροπίας 

δυνάμεων στα Βαλκάνια. Έτσι, και η Ελλάδα, ως μέρος αυτής της εξίσωσης, 

αποτελούσε ρυθμιστικό παράγοντα της διαφύλαξης του status quo στην περιοχή, 

βοηθώντας τη Σερβία, στην περίπτωση επίθεσης της Βουλγαρίας.107 

 Οι αθηναϊκές εφημερίδες ανησυχούσαν, αφενός στο ενδεχόμενο της 

αποδυνάμωσης της Σερβίας και αφετέρου για μια πιθανή συμμαχία μεταξύ των 

περιφερειακών «εχθρών του Έθνους», καθώς κυριαρχούσαν άρθρα, τα οποία, ύστερα 

από την επιστράτευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, υποστήριζαν ότι η Υψηλή 

Πύλη και η Σόφια είχαν προχωρήσει σε συμφωνία. Η πλειονότητα του Τύπου 

υποστήριζε πως η διατήρηση μιας μόνιμης ουδετερότητας, κατά τη διάρκεια του 

πολέμου, έθετε τη χώρα σε σημαντικούς κινδύνους, λαμβάνοντας υπόψη την 

κινητικότητα των «ηττημένων» των δυο βαλκανικών συρράξεων, οι οποίοι έδειχναν 

να επιδιώκουν ανάκτηση των περιοχών, που απώλεσαν από τον ελληνικό στρατό. 

Ακόμη, ο ελλιμενισμός των γερμανικών πλοίων Goeben και Breslau στην θάλασσα του 

Μαρμαρά στην Κωνσταντινούπολη κατέστησε τις εφημερίδες φιλικές απέναντι στην 

Τριπλή Συνεννόηση. Κατά συνέπεια, οι δημοσιογράφοι ερμήνευαν ότι οι κυβερνήσεις 

της Αθήνας και του Βουκουρεστίου, ακολουθώντας τον συμβατικό κανόνα «pacta sunt 

servanda», είχαν αναλάβει το βάρος να εγγυηθούν τη διαφύλαξη της Συνθήκης του 

Βουκουρεστίου.108 

 
106 Οι αντιβενιζελικοί έδειξαν μια φοβική συμπεριφορά έναντι των ιστορικών προκλήσεων της εποχής, 
ενώ αδυνατούσαν να συνειδητοποιήσουν τις προοπτικές του διεθνούς συστήματος, επιλέγοντας την 
απραξία, η οποία οδήγησε μερικά χρόνια μετά, στον όλεθρο της Μικράς Ασίας, βλ. στο ίδιο, σσ. 33, 34. 
107 Δέσποινα Παπαδημητρίου, «Ο Τύπος και ο Διχασμός 1914-1917», ανέκδοτη διδακτορική διατριβή, 
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 1990, σ. 
45. 
108 Στο ίδιο, σ. 46. 
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 Ο βενιζελικός τύπος τόνιζε την αυξανόμενη προκλητικότητα της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας αναφορικά με το διμερές ζήτημα της κυριαρχίας στο Αιγαίο και, 

παράλληλα, τις ανενδοίαστες απαιτήσεις της Βουλγαρίας επί της ελληνικής 

Μακεδονίας. Απότοκο αυτών των παραμέτρων, ήταν η επιθυμία για έξοδο της χώρας 

στον πόλεμο, συμμαχώντας με την Entente. Μάλιστα, όταν υπήρξαν, κατά την άνοιξη 

του 1915, διαρροές, αναφορικά με το ενδεχόμενο εδαφικών παραχωρήσεων στη 

Βουλγαρία, οι βενιζελικοί δημοσιογράφοι έγραφαν πως εντοπίζονταν «βουλγαρόφιλα 

στοιχεία» στη Μεγάλη Βρετανία και τη Ρωσία, τα οποία αυτενεργούσαν, αντίθετα, με 

τη βούληση των πολιτικών ηγετών της χώρας τους. Ειδικότερα, στην ελληνική κοινή 

γνώμη –ήδη από το δεύτερο μισό του δέκατου ένατου αιώνα– παρουσιαζόταν από τον 

Τύπο το παραδοσιακό εθνικιστικό αφήγημα, πάνω στα θεμέλια του οποίου 

οικοδομήθηκε σταδιακά η «Μεγάλη Ιδέα»× ένα σημείο, που, τακτικά, καθόριζε την 

πολιτική των ελληνικών κυβερνήσεων, ενώ κεντρική θέση στο συμβολικό σύστημα 

του «πολιτικού φαντασιακού» της χώρας κατείχε η Κωνσταντινούπολη, επιτελώντας 

«την κοιτίδα του γένους».109 

 Οι εφημερίδες, που συντάσσονταν με την πολιτική του Βενιζέλου, στις αρχές 

του 1915, έπαιρναν θέση τεχνηέντως στο ζήτημα της διαφωνίας για το μοντέλο της 

εξωτερικής πολιτικής της χώρας. Ακολουθώντας έναν εθνικιστικό λόγο, στο πνεύμα 

της εποχής, καλούσαν τον Κωνσταντίνο να υλοποιήσει τους «εθνικούς πόθους» του 

ελληνικού έθνους, ικανοποιώντας, έτσι, το λαϊκό αίσθημα. Προβάλλοντας την έξοδο 

ως μόνη λύση για την εξωτερική πολιτική στα Βαλκάνια, η χώρα είχε, πλέον, 

σημαντικές δυνατότητες υπεράσπισης των συμφερόντων της έναντι των «προαιώνιων 

εχθρών» με την αρωγή των ισχυρών ευρωπαϊκών δυνάμεων της Entente.110 

 Στον αντίποδα, η ομάδα των εφημερίδων που κατανοούσε και αποδεχόταν την 

πολιτική θέση της μόνιμης ουδετερότητας, τοποθετούταν εχθρικά σε έναν «άλλο» 

χαρακτηριστικό εχθρό του εθνικού αφηγήματος: τον Πανσλαβισμό. Υιοθετώντας την 

προστασία της χώρας, μέσα από την υπεράσπιση των «ελληνογερμανικών 

συμφερόντων», οι φιλοβασιλικές εφημερίδες επιχειρούσαν να προωθήσουν σε ένα 

παραινετικό μοτίβο την πρόταση της διατήρησης μιας πολιτικής αυστηρούς 

ουδετερότητας έναντι των δυο αντιμαχόμενων πολεμικών συμμαχιών. Η 

 
109 Σ’ αυτό το ευρύτερο πνεύμα της υλοποίησης των «εθνικών ολοκληρώσεων», και τον Φεβρουάριο 
του 1915, οι εφημερίδες πρόβαλλαν την ελληνική κοινωνία τις πιθανότητες επιτυχίας των συμμαχικών 
επιχειρήσεων στα Δαρδανέλια, Παπαδημητρίου, ό.π., σ. 47. 
110 Στο ίδιο, σ. 48. 
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προπαγανδιστική γλώσσα των συγκεκριμένων εφημερίδων δεν εμπεριείχε μια εναργή 

διατύπωση υπέρ της Γερμανίας. Ωστόσο, εντοπίζονται ποικίλα άρθρα, που έκαναν 

λόγο για την υπεροχή του γερμανικού πολιτισμού και το «αήττητο» του γερμανικού 

στρατού στον ευρωπαϊκό πόλεμο.111 

 Για παράδειγμα, η εφημερίδα Αθήναι, από τον Ιανουάριο του 1915, 

φιλοξενούσε στο πρωτοσέλιδό της ευμεγέθη άρθρα, που διέβαλλαν τον Βενιζέλο, 

χρησιμοποιώντας υπαινικτικά γλωσσικά σχήματα κατά της προσωπικότητάς του, ενώ 

αντίστοιχα πρόβαλλαν με θετικό τρόπο την πρωτοβουλία της διαμόρφωσης του 

Κόμματος των Εθνικοφρόνων, αφήνοντας αιχμές κατά της προσωπικότητας του 

Βενιζέλου. Ο συντάκτης της εφημερίδας, Θεόδωρος Βελλιανίτης έγραφε 

χαρακτηριστικά: «Ενώπιόν σου Λαέ, προβάλλεται, εν κυβερνητικόν καθεστώς, το 

οποίον είνε η βούλησις ενός προσώπου και έν καθεστώς αντιπολιτεύσεως 

συγκεκροτημένης εκ πολιτευτών αποθέσαν των πάσαν προσωπικήν φιλοδοξίαν και 

κηρυσσόντων δια πρώτην φοράν από της συστάσεως του βασιλείου το άγγελμα 

συγκροτήσεως κόμματος ιδεών».112 

Αυτή η μερίδα των εφημερίδων διάβαζε την ελληνοσερβική συνθήκη ως εξής: 

η Ελλάδα δεν ήταν υποχρεωμένη να παράσχει στρατιωτική βοήθεια στο σερβικό 

κράτος μπροστά σε μια συντεταγμένη αυστρογερμανική επίθεση, εφόσον δεν ετίθετο 

σε ισχύ η εφαρμογή των διατάξεων της συνθήκης στην περίπτωση μιας γενικευμένης 

ευρωπαϊκής ένοπλης διαμάχης.113 

 Η εφημερίδα Σκριπ, το καλοκαίρι του 1915, δημοσιοποιούσε την έντονη 

διαμαρτυρία του Εμπορικού Επιμελητηρίου Πειραιά απέναντι στην εκβιαστική 

αντιμετώπιση των ελληνικών εμπορικών πλοίων από τα σκάφη του βρετανικού 

ναυτικού. Πιο συγκεκριμένα, ο τότε πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Γ. Ηλιόπουλος, 

απέστειλε τηλεγράφημα στην κυβέρνηση, στο οποίο μιλούσε για την εξαιρετικά 

δυσμενή κατάσταση που είχε διαμορφωθεί για τις εξαγωγές του ελληνικού εμπορίου 

δια θαλάσσης. Τα ελληνικά εμπορικά πλοία έρχονταν διαρκώς αντιμέτωπα με μακρές 

και ζημιογόνες νηοψίες από τα πολεμικά πλοία της Αγγλίας, ενώ από τον Ιούλιο του 

1915 απαγορεύθηκε και η αποστολή τηλεγραφημάτων προς το εξωτερικό από τα 

ελληνικά εμπορικά πλοία. Ο Ηλιόπουλος καλούσε την πολιτική ηγεσία να προβεί σε 

έντονες διαμαρτυρίες προς τη Μεγάλη Βρετανία, αναφέροντας πως: «ολόκληρος ο 

 
111 Παπαδημητρίου, ό.π., σ. 51. 
112 Εφημ. Αθήναι, Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 1915. 
113 Παπαδημητρίου, ό.π., σ. 51. 
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εμπορικός κόσμος διατελεί εν εξεγέρσει έτοιμος να συνέλθη εν ολομελεία και 

διαμαρτυρηθή προς τον πεπολιτισμένον κόσμον Ευρώπης και Αμερικής κατ’ 

απανθρώπων πιέσεων».114 

Σε έντονο τόνο ο διευθυντής της εφημερίδας, Βασίλειος Θεοδωρίδης, 

προσέθετε ότι η Ελλάδα εκβιάζεται, προκειμένου να εξαναγκαστεί να απωλέσει την 

ουδετερότητά της «προσφερούσης ως αντάλλαγμα τας σάρκας της προς βορράν τών 

χαϊδευμένων Βουλγάρων τής Αντάντ».115 

 Επιπρόσθετα, οι φιλογερμανικές εφημερίδες επιθυμούσαν την αποφυγή με 

κάθε τρόπο μιας ένοπλης σύγκρουσης, μεταξύ της Ελλάδας και της Αυστρίας, με 

αφορμή την επίθεση της τελευταίας στη Σερβία. Για την υλοποίηση αυτής της 

προσπάθειας ήταν απαραίτητη η αποποίηση κάθε συμμαχικής υποχρέωσης από την 

Αθήνα, η οποία, σύμφωνα με αυτή τη συλλογιστική, όφειλε να προσανατολιστεί μονό 

στην επίτευξη των εθνικών συμφερόντων της.116 

 Λίγους μήνες αργότερα, ο ελληνικός Τύπος πέρασε σε μια περίοδο έντασης, 

όπου ενδημούσε στην αρθρογραφία ένα μοτίβο δαιμονοποίησης του πολιτικού 

αντιπάλου. Οι φιλοβασιλικές εφημερίδες ήθελαν να αποτρέψουν τον Βενιζέλο από μια 

ενδεχόμενη πολιτική εξόδου από την αρχή της απόλυτης ουδετερότητας. Μέσα από τις 

εφημερίδες, το Παλάτι υποδείκνυε στον Βενιζέλο το λαοφιλές προφίλ του 

Κωνσταντίνου στην κοινωνία της εποχής × τις χρησιμοποιούσε ως εργαλείο διαχείρισης 

των κυβερνήσεων που αντίβαιναν με την πολιτική βούληση του βασιλιά. Αυτή η 

μερίδα του αντιβενιζελικού Τύπου παρέμενε καχύποπτη στους σχεδιασμούς της 

Τριπλής Συνεννόησης για την Ελλάδα. Θεωρούσε ότι τόσο μια ένοπλη βοήθεια στη 

Σερβία, όσο και μια συμμετοχή στις επικείμενες επιχειρήσεις της Entente στα 

Δαρδανέλια θα αύξανε τον κίνδυνο μιας βουλγαρικής επίθεσης προς την Ελλάδα.117 

 Αντίστοιχα, σύμφωνα με την Δέσποινα Παπαδημητρίου, οι βενιζελικές 

εφημερίδες διατήρησαν μια σειρά πολιτικών μύθων, οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν στον 

Τύπο των κρατών της Αντάντ. Το μοτίβο των «κακών» Κεντρικών Αυτοκρατοριών 

κυριαρχούσε στις μόνιμες στήλες των εφημερίδων, επιχειρώντας να παρουσιάσουν τις 

Κεντρικές Αυτοκρατορίες ως σύμβολα «αυταρχικής» διακυβέρνησης, τα οποία 

επιθυμούσαν να πλήξουν τις «δημοκρατικές ιδέες» του δυτικού πολιτισμού. Η 

 
114 Εφημ Σκριπ, Αθήνα, 2 Ιουλίου 1915. 
115 Στο ίδιο. 
116 Παπαδημητρίου, ό.π., σ. 51. 
117 Γι’ αυτή την ομάδα του Τύπου ήταν λογική η αντίσταση στην αυστριακή επίθεση μόνο από τις 
δυνάμεις της Entente. Βλ. Στο ίδιο, σ. 52. 
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συγκεκριμένη ρητορική προσέγγιση περιέγραφε τον πόλεμο ως μια μάχη που θα έκρινε 

το πολιτικό μέλλον της Δύσης. Οι παραδοσιακές φιλελεύθερες αστικές δημοκρατίες, 

οι οποίες στηρίχθηκαν στους αξιακούς κώδικες της νεωτερικότητας, οδηγώντας στις 

ευρωπαϊκές εθνικές επαναστάσεις, καλούνταν να προασπίσουν την πολιτισμική 

φυσιογνωμία της Ευρώπης από την «επιθετική» ανάδυση των μοναρχικών 

μιλιταριστικών καθεστώτων.118 

 Επιπλέον, δομικό ρόλο στην οικοδόμηση της εικόνας του «κακού Γερμανού» 

κατείχαν αναφορές στο φιλοσοφικό υπόβαθρο των Nietzsche, Treitscke και Friedrich 

von Bernhardi –ομοίως με τις δημοσιογραφικές προσεγγίσεις του ολλανδικού Τύπου 

του εισαγωγικού κεφαλαίου– αναπαράγοντας ότι το θεωρητικό οπλοστάσιο περί του 

«κοινωνικού δαρβινισμού» και του «πολεμικά ισχυρότερου» όριζε τη φιλοσοφική 

αντίθεση κατά της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Ως εκ τούτου, η καλλιεργούμενη 

αίσθηση της «γερμανικής υπεροχής» οδήγησε σε μια αδιέξοδη κατάσταση, ξεκινώντας 

το Βερολίνο έναν αγώνα κυριαρχίας στη διεθνή σκηνή, μέσα από την όξυνση της 

μακράς –απέναντι στο χρόνο– γαλλογερμανικής διένεξης.119 

 Ακολούθως, στο επίπεδο της κοινωνικής ιστορίας, την γραμματική του 

βενιζελικού Τύπου διέπουν οι πολιτικές τοποθετήσεις, που στοιχειοθετούσαν τη 

φιλελεύθερη πολιτική ως ένα σύνολο κινηματικών δράσεων, οι οποίες 

προσανατολίζονταν προς μια σειρά μεταρρυθμίσεων, με στόχο τη βελτίωση του 

βιοτικού επιπέδου της μεσαίας τάξης, μέσα από κοινωνικούς αγώνες για την 

επικράτηση των «νέων ιδεών» έναντι των «παραδοσιακών» πολιτικο-κοινωνικών 

νοοτροπιών.120 

 Ακόμη, οι βενιζελικοί αρθρογράφοι ακολούθησαν μια μυθολογική προσέγγιση 

της πολιτικής ανθρωπογεωγραφίας των ιδεολογικών αντιπάλων τους. Αντίθετα από το 

θεωρητικό σχήμα του «γερμανισμού», οι φιλελεύθεροι δημοσιογράφοι συνέκριναν την 

«ασυμβίβαστη» και «κοινωνική» κουλτούρα του «λατινισμού», με επίκεντρο τον νότιο 

ευρωπαϊκό πολιτισμό της Ιταλίας, με τον οποίο ομοιάζει και η Ελλάδα, εξάγοντας το 

σχήμα του «ελληνισμού». Επομένως, η νοοτροπία, ο πολιτισμός και οι βαθιά ριζωμένες 

αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας επικοινωνούσαν με τις ηθικές αρετές του ιταλικού 

 
118 Η Δέσποινα Παπαδημητρίου στη διδακτορική έρευνά της μελετά σε βάθος τη γραμματική της 
δαιμονοποίησης του πολιτικού αντιπάλου, η οποία διαδραμάτισε κυρίαρχο ρόλο στην διάχυση της 
πολιτικής διαμάχης στην ελληνική κοινωνία. βλ. Παπαδημητρίου, ό.π., σ. 260. 
119 Για να κατανοήσει κανείς το περιεχόμενο της αρθρογραφίας του βενιζελικού τύπου καθίσταται 
εποικοδομητική η σύγκρισή του με την αρθρογραφία των ευρωπαϊκών εφημερίδων της εποχής. 
Ενδεικτικά, βλ. στο ίδιο, σσ. 261, 262, 263. 
120 Στο ίδιο, ό.π., σ. 264. 
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χώρου, του γαλλικού προοδευτισμού –που συνδέθηκε με τον φιλελληνισμό της 

επαναστατικής περιόδου– και εν μέρει με την «αγγλο-λατινική» παράδοση.121 

 Εντούτοις, η συγκεκριμένη ομάδα των εφημερίδων της Ελλάδας, στις 

μυθολογικές σχηματοποιήσεις της, διατηρούσε αποστάσεις από τη Ρωσική 

Αυτοκρατορία. Έτσι, σφυγμομετρώντας την ελληνική κοινωνία της περιόδου, οι 

εφημερίδες δεν επιχείρησαν να προχωρήσουν σε καμία αναφορά σχετικά με τον 

«ομόδοξο» χαρακτήρα της Ρωσίας. Κεντρική θέση στην προπαγανδιστική 

αρθρογραφία των καθημερινών φύλλων κατείχαν οι ουσιαστικοί εχθροί του 

νεοσύστατου ελληνικού κράτους: η Οθωμανική Αυτοκρατορία και η Βουλγαρία. Η 

τελευταία, ιδίως, ύστερα από την εισβολή στην ελληνική Μακεδονία, συστήθηκε στο 

αναγνωστικό κοινό ως ένα κράτος με ιδιαίτερα «βίαιο» χαρακτήρα, τον οποίο απέδιδαν 

οι συντάκτες στην ταταρική καταγωγή των Βουλγάρων. Τόσο οι βουλγαρο-γερμανικές, 

όσο και οι οθωμανο-γερμανικές σχέσεις τροφοδότησαν την αντιγερμανική 

προπαγάνδα των βενιζελικών εφημερίδων, προβάλλοντας στην κοινωνία μια 

απλουστευτική αφήγηση, σε σχέση με την μακρά και σταθερή συνεργασία του 

Βερολίνου και των δυο σημαντικότερων εχθρών του ελληνικού κράτους.122 

 Επίσης, κατά την περίοδο της θεσμικής κρίσης του 1915, ο φιλομοναρχικός 

Τύπος υπερτόνιζε τη θέση ότι ο βασιλιάς όφειλε να συγκεντρώνει αρμοδιότητες επί της 

εσωτερικής διακυβέρνησης, χωρίς κανένα όριο. Υιοθετώντας μια έντονη λαϊκιστική 

ρητορική με ολοκληρωτικές αντιλήψεις για τη λειτουργία του κράτους, οι 

συγκεκριμένες εφημερίδες ήθελαν την αποδέσμευση του Στέμματος από τις 

συνταγματικές υπαγορεύσεις, οι οποίες περιόριζαν τις αρμοδιότητες του βασιλιά, 

σύμφωνα με τη διάκριση των εξουσιών. Χαρακτηριστική αποβαίνει η περίπτωση της 

εφημερίδας Ακρόπολις, όπου επιγράφει «Υπέρ το Σύνταγμα η Ελλάς» καλώντας την 

πολιτική ηγεσία να αφήσει τον βασιλιά να αναλάβει δυναμικό ρόλο στις καταιγιστικές 

εξελίξεις των ημερών, ικανοποιώντας, έτσι, τη «βούληση του ελληνικού λαού» για 

μοναρχική προστασία από την επικίνδυνη εξωτερική πολιτική του πρωθυπουργού 

Βενιζέλου.123 

 Εν κατακλείδι, τα προαναφερθέντα δεδομένα οδηγούν στο συμπέρασμα πως 

εκατέρωθεν οι αντιμαχόμενες πολιτικές παρατάξεις στο εσωτερικό της χώρας, της 

περιόδου του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, προχώρησαν σε μια σειρά ιδεολογικών 

 
121 Παπαδημητρίου, ό.π., σσ. 264, 265, 
122 Στο ίδιο, σ. 267. 
123 Στο ίδιο, σσ. 202, 203. 
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σχημάτων, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως εργαλεία προπαγάνδας. Πηγή των 

προπαγανδιστικών μηχανισμών του ελληνικού Τύπου υπήρξαν οι αντίστοιχες 

εφημερίδες της Ευρώπης, όπου τροφοδότησαν με τις φιλοσοφικές και πολιτικές 

προσεγγίσεις τους, την αρθρογραφία, τόσο των βενιζελικών όσο και των 

αντιβενιζελικών εφημερίδων. Προχωρώντας από την μακροσκοπική κλίμακα στη 

μικροκλίμακα της ελληνικής πολιτικής διαμάχης, ανάμεσα στον Βενιζέλο και τον 

Κωνσταντίνο, παρατηρείται μία σταθερή επίκληση στο συναίσθημα των αναγνωστών, 

καθώς, και οι δυο πλευρές, εξαπέλυαν ανενδοίαστα βαριές κατηγορίες προς τον 

πολιτικό αντίπαλό τους, εκμεταλλευόμενες το συγκροτημένο αφήγημα του εθνικού 

Λόγου. Η ανατροφοδότηση εθνικιστικών μυθολογικών αφηγήσεων επιτέλεσε έναν 

βραχυπρόθεσμα επικερδή και ευκαιριακά αποτελεσματικό μηχανισμό πειθούς των 

κοινωνικών μαζών. Ωστόσο, η καλλιέργεια του λαϊκίστικου λόγου και η εμπέδωση 

απλουστευτικών ερμηνειών μιας τόσο πυκνής και δύσβατης ιστορικής συνθήκης, 

όξυναν, με ανεξέλεγκτο τρόπο, το τέρας του Εθνικού Διχασμού, διολισθαίνοντας σε 

μελανές στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, κατά τα έτη που ακολούθησαν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΜΙΑ DE JURE ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΧΩΡΑ: Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ 

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 1915 
 
Όπως σημείωνε ο Βενιζέλος τον Οκτώβριο του 1934 σε άρθρο του στην εφημερίδα 

«Ελεύθερον Βήμα» για την πολιτική σύγκρουση που εκδηλώθηκε στη χώρα κατά τον 

Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, το Κόμμα των Φιλελευθέρων, το οποίο εκφράστηκε και από 

αρχηγούς παλαιότερων δημοκρατικών παρατάξεων (όπως οι Γεώργιος Καφαντάρης, 

Ανδρέας Μιχαλακόπουλος, Αλέξανδρος Παπαναστασίου και Ιωάννης Σοφιανόπουλος) 

επιθυμούσε την εφαρμογή μιας «ευμενούς ουδετερότητας» απέναντι στις συμμαχικές 

δυνάμεις της Entente και την έξοδο στον πόλεμο στο πλευρό της Σερβίας σε περίπτωση 

απειλής της από τη Βουλγαρία, τηρώντας μ’ αυτό τον τρόπο τις διατάξεις της 

ελληνοσερβικής συνθήκης.124 

Η σταδιακή μεταφορά του πολεμικού μετώπου από τα δυτικά προς τα 

ανατολικά και συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και 

του Αιγαίου Πελάγους, έφερε το ουδέτερο ελληνικό κράτος σε εξαιρετικά δύσκολη 

θέση, αν λάβει κανείς υπόψη την αντίθεση του Στέμματος στην προαναφερθείσα 

πολιτική. Στα ευρωπαϊκά πολιτικά σαλόνια της εποχής, τόσο η Εγκάρδια Συνεννόηση, 

όσο και ο Βενιζέλος ξεκίνησαν να επεξεργάζονται τις προοπτικές της εξωτερικής 

πολιτικής που θα ακολουθούταν στα Βαλκάνια –και τη Μέση Ανατολή– έπειτα από τις 

δεδηλωμένες (ήδη από το τελευταίο τέταρτο του 1914) προθέσεις της Ρώμης και του 

Βουκουρεστίου να εμπλακούν στον ευρωπαϊκό πόλεμο ενάντια στον συνασπισμό των 

Κεντρικών Αυτοκρατοριών. Ιδιαίτερα, απασχόλησαν τον έλληνα πρωθυπουργό οι 

δηλώσεις του ιταλού υπουργού Εξωτερικών, San Giuliano, αναφορικά με τις ιταλικές 

εδαφικές αξιώσεις στην θαλάσσια περιοχή των Δωδεκανήσων και στον γεωγραφικό 

άξονα του μικρασιατικού χώρου πέριξ της Αττάλειας.125 

 
124 Μουσείο Μπενάκη, Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου, φάκ. 309-06: Άρθρο του Ελ. Βενιζέλου προς τις 
πρωινές εφημερίδες, Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 1934. 
125 Την πρόθεση του Βενιζέλου να μετάσχει ενεργά το ελληνικό κράτος στις συμμαχικές επιχειρήσεις 
των Δαρδανελίων, κινητοποίησε –υπό το πρίσμα της επικείμενης αποδόμησης της οθωμανικής 
επικράτειας– η φιλοδοξία της ιταλικής εξωτερικής πολιτικής για τη Σμύρνη και οι προφορικές εγγυήσεις 
του Λονδίνου προς το Πέτρογκραντ, σε σχέση με τις προοπτικές παράδοσης στη Ρωσική Αυτοκρατορία 
της Ανατολικής Θράκης, των Στενών της Καλλίπολης και της Κωνσταντινούπολης, ενόσω το Παρίσι 
συνέτασσε στρατηγικούς σχεδιασμούς σε Συρία και Παλαιστίνη, βλ. Leon, ό.π., σσ. 98, 99. 
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 Στο Λονδίνο, κατά τις πολιτικές συζητήσεις που έγιναν στο War Council, 

αναφορικά με την αποτυχία του Δυτικού Μετώπου να συγκεντρώσει ενιαία τα 

βαλκανικά κράτη στον ευρύτερο αγώνα ενάντια στις Κεντρικές Αυτοκρατορίες, ο 

Lloyd George υποστήριζε την ανάγκη δημιουργίας ενός θεάτρου πολεμικών 

επιχειρήσεων με σκοπό την υπεράσπιση της Σερβίας από τις επιθέσεις της Αυστρίας 

και της Γερμανίας και την ένταξη της Ελλάδας, της Ρουμανίας και της Ιταλίας στο 

πλευρό της Εγκάρδιας Συνεννόησης. Η πρότασή του περιλάμβανε συνεργασία μεταξύ 

της Ρουμανίας, της Σερβίας και της Ελλάδας και την εγκατάσταση μιας στρατιωτικής 

βάσης, δυναμικής περίπου 600,000 ανδρών στη Θεσσαλονίκη ή στις Δαλματικές 

Ακτές, προκειμένου να οργανωθεί μια συντεταγμένη επίθεση κατά της Αυστρίας. 

Ταυτόχρονα, υπολόγιζε σε μία επέμβαση στις ακτές της Συρίας, προλαμβάνοντας έτσι 

μια οθωμανική επίθεση στην περιοχή.126 

Η κυβέρνηση Asquith είχε εκπονίσει, κατά τον Ιανουάριο 1915, μια σειρά από 

στρατιωτικά σενάρια που αφορούσαν τη «διαδρομή» των συμμαχικών επιχειρήσεων 

στη βαλκανική χερσόνησο. Ο Βενιζέλος είχε αναφέρει στο War Council ότι ένας 

πόλεμος με την Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν θεμιτός στη συγκεκριμένη χρονική 

στιγμή. Μάλιστα, φέρεται να υποστήριξε σε μια συζήτησή του με τον Sir Francis Elliot 

στις 7 Ιανουαρίου 1915 ότι η ελληνική κοινή γνώμη θα μπορούσε να προετοιμαστεί 

πολεμικά κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με μεγαλύτερη ευκολία, σε σχέση με 

το σενάριο μιας ένοπλης σύγκρουσης με την Αυστροουγγαρία. Κατά τον ίδιο, η 

προοπτική της εμπλοκής σε μια (επικερδή για τα ελληνικά συμφέροντα) διαμάχη της 

Τριπλής Συνεννόησης με την Υψηλή Πύλη παρείχε στην Αθήνα ένα ασφαλές 

περιβάλλον μελλοντικών διεκδικήσεων στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο της 

Ανατολίας.127 

Την ίδια στιγμή, ο Βενιζέλος προσπαθούσε να πείσει τον Κωνσταντίνο να 

αποδεχθεί την αγγλική πρόταση για συμμετοχή της Ελλάδας στον πόλεμο, που 

σχεδίαζαν οι Σύμμαχοι κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ώστε μεταπολεμικά η 

ελληνική διπλωματία να λάβει τα υποσχόμενα εδαφικά αντισταθμίσματα στη Μικρά 

Ασία και την Κωνσταντινούπολη. Όμως, ο Μεταξάς διαφώνησε έντονα με το 

στρατιωτικό σκέλος της αγγλικής πρότασης, πιστεύοντας ότι αυξάνονταν, έτσι, οι 

πιθανότητες επίθεσης της Βουλγαρίας στην Ελλάδα. Γι’ αυτό τον λόγο, συνεργάστηκε 

 
126 Leon, ό.π., σ. 101. 
127 Στο ίδιο, σ. 99. 
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με τη βασίλισσα Σοφία και το Παλάτι, προκειμένου να εξασφαλίσουν την τήρηση 

απόλυτης ουδετερότητας, παρά την προσπάθεια του Βενιζέλου να πείσει τον 

Κωνσταντίνο για το αντίθετο. Η Σοφία προώθησε αρκετά εμπιστευτικά έγγραφα στον 

γερμανό στρατιωτικό ακόλουθο Ernst von Falkenhausen, έναν από τους καλύτερους 

φίλους του Μεταξά στην Αθήνα, με τον οποίο η ίδια διατηρούσε στενή αλληλογραφία 

σε όλη τη διάρκεια του πολέμου. Το τελευταίο δεκαήμερο του Ιανουαρίου 1915, η 

Αυλή και ο Μεταξάς ενημέρωναν διαρκώς το Βερολίνο για τις συναντήσεις του 

Βενιζέλου, προωθώντας λεπτομερή τηλεγραφήματα με τις συζητήσεις των 

διαπραγματεύσεων μεταξύ του Βενιζέλου και πολιτικών από τις χώρες της Τριπλής 

Συνεννόησης.128 

Ο Βενιζέλος, λαμβάνοντας σοβαρά τις αντιρρήσεις του Μεταξά, κατανοούσε 

ότι η Ρουμανία διαδραμάτιζε κομβικό ρόλο στη διατήρηση των διεθνών ισορροπιών 

στα Βαλκάνια και κατά συνέπεια στην προστασία της Ελλάδας από ενδεχόμενη 

επίθεση της Βουλγαρίας στην Ανατολική Μακεδονία.129 

Από τις συζητήσεις που διεξήχθησαν μεταξύ των Συμμάχων προέκυπτε ότι το 

Βουκουρέστι καταλάβαινε πως δεν θα ήταν συμφέρουσα μία συμμετοχή του στον 

πόλεμο από τη στιγμή που πόρρω απείχε από ένα βραχυπρόθεσμο νικηφόρο 

αποτέλεσμα. Παράλληλα, οι αποκλίνουσες απόψεις του Λονδίνου με το Παρίσι, σε 

σχέση με το μέλλον των Βαλκανίων και τις επιχειρήσεις είτε στη Θεσσαλονίκη, είτε 

στα Δαρδανέλια απομάκρυναν τη Ρουμανία και κατ’ επέκταση την Ελλάδα από μια 

γρήγορη έξοδο στον πόλεμο. Ως εκ τούτου, το ρίσκο της πολεμικής συνδρομής της 

χώρας στο πλευρό της Entente, χωρίς την παράλληλη συμμετοχή της Ρουμανίας, ήταν 

σημαντικά υψηλό.130 

Οι επιφυλάξεις του Βενιζέλου, πλέον, οδηγούσαν τα κράτη της Τριπλής 

Συνεννόησης στην υλοποίηση της συμμαχικής ναυτικής επίθεσης στα στενά των 

Δαρδανελίων κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το War Council έλαβε επίσημα 

όλες τις απαραίτητες αποφάσεις που χρειάστηκαν για μια επίθεση στην Καλλίπολη στις 

 
128 Φόβοι πως ο Κωνσταντίνος σκεφτόταν ενδεχομένως με θετικό τρόπο την προσφορά της 
Κωνσταντινούπολης είχαν κινητοποιήσει τη βασίλισσα και Γερμανούς διπλωμάτες στην Αθήνα, καθώς 
οι Κεντρικές Αυτοκρατορίες πάσχιζαν να κρατήσουν τον Κωνσταντίνο να παραμείνει πιστός στη 
γερμανική πολιτική. Στις 26 Ιανουαρίου 1915 ο Arthur Zimmermann παρότρυνε τον von Quadt να 
καθησυχάσει, τόσο τον Βενιζέλο, όσο και τον Κωνσταντίνο, ξεκαθαρίζοντάς τους πως δεν επιθυμούσε 
καμία από τις Κεντρικές Αυτοκρατορίες μια ολοκληρωτική καταστροφή της Σερβίας, εφόσον ο 
ουσιαστικός στρατιωτικός στόχος του Βερολίνου και της Βιέννης ήταν ο περιορισμός της ρωσικής 
επιρροής στα Βαλκάνια, Leon, ό.π., σσ. 110, 112. 
129 Στο ίδιο, σ. 120. 
130 Στο ίδιο, σ. 117. 
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16 Φεβρουαρίου 1915. Ένα τόσο μεγαλόπνοο σχέδιο απαιτούσε μια γεωγραφική ζώνη 

ασφαλείας, αποτελούμενη από επιμέρους στρατιωτικές βάσεις, με σκοπό την άμεση 

αποστολή στρατιωτικής βοήθειας σε περίπτωση ανάγκης από μια εχθρική ναυτική 

επίθεση στα Δαρδανέλια. Άμεσα, το Λονδίνο άρχισε να επεξεργάζεται ποικίλα σενάρια 

για την αποστολή τουλάχιστον ενός στρατιωτικού τμήματος στη Λήμνο.131 

Η προσπάθεια ένταξης της Ελλάδας στη συμμαχία αποκτούσε κομβική 

σημασία για την Entente, η οποία αποφάσισε να ακολουθήσει σκληρότερη τακτική. 

Αφού οι συμμαχικές εγγυήσεις για εδαφικά ανταλλάγματα δεν επέφεραν το επιθυμητό 

αποτέλεσμα, η Αγγλία άσκησε οικονομικές πιέσεις στην Ελλάδα, ελπίζοντας ότι ένα 

οικονομικό αδιέξοδο θα ανάγκαζε τον Βενιζέλο να αναλάβει έναν πιο δυναμικό ρόλο 

στη σύγκρουσή του με τον Κωνσταντίνο για το ζήτημα της ουδετερότητας. Ο 

Βενιζέλος στις 16 Φεβρουαρίου 1915, την ίδια ημέρα που αρνήθηκε την πρόταση του 

Λονδίνου να συμμετάσχει το ελληνικό κράτος στην Καλλίπολη, χρειάστηκε να ζητήσει 

δάνειο από την Τράπεζα της Αγγλίας προκειμένου να ολοκληρώσει τα κατασκευαστικά 

έργα του σιδηροδρομικού δικτύου στην Ελλάδα. Την επόμενη μέρα, όπως ήταν 

φυσικό, η απάντηση που έλαβε ο Γεννάδιος στο ελληνικό Προξενείο του Λονδίνου από 

τον Lloyd George ήταν αντίστοιχα αρνητική. Απόρροια αυτής της εξέλιξης ήταν ο 

έντονος προβληματισμός του Βενιζέλου για τον χαρακτήρα που θα αποκτούσε η 

διαπραγματευτική σχέση του με τους Συμμάχους στο μέλλον.132 

 

2.1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΑΧΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑ 

ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
Η Entente ανέπτυξε σταδιακά ναυτικές στρατιωτικές δυνάμεις στα νησιά του 

βορειοανατολικού Αιγαίου, καθώς επιθυμούσε να αποκτήσει πρόσβαση σε 

στρατηγικές θέσεις που θα της παρείχαν δυνατότητες επιτήρησης και γρήγορης 

επέμβασης στα εδάφη της υπό κατάρρευση Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Κατά τις 

πρώτες ημέρες του Φεβρουαρίου 1915, το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών 

συγκέντρωσε ποικίλες τηλεγραφικές αναφορές από τη στρατιωτική διοίκηση της 

Τένεδου σχετικά με τις προθέσεις της Αγγλίας να κατασκευάσει αεροδρόμιο στη 

Μυτιλήνη. Το Προξενείο της Μεγάλης Βρετανίας διαβίβαζε πληροφορίες για τη 

νησιωτική περιοχή στο ναυαρχείο του βρετανικού ναυτικού, το οποίο με τη σειρά του 

 
131 Leon, ό.π., σ. 121. 
132 Στο ίδιο, σ. 123. 
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έστειλε έναν αξιωματικό του στη Λέσβο, έτσι ώστε να συγκεντρώνει πληροφορίες για 

το νησί και, παράλληλα, για να γνωστοποιήσει στις τοπικές αρχές ότι το αγγλικό 

ναυτικό είχε προχωρήσει σε μετρήσεις του εδάφους στο βόρειο τμήμα της Λέσβου, με 

προοπτική την κατασκευή αεροδρομίου.133 

 Παρά τις προειδοποιήσεις των Ελλήνων αξιωματικών προς τους Άγγλους 

ομολόγους τους, αναφορικά με την απαγόρευση τέτοιων ενεργειών στην επικράτεια  

ουδέτερης χώρας, λίγες ημέρες αργότερα, συγκεντρώθηκαν αγγλικές και γαλλικές 

στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή. Στις 9 Φεβρουαρίου 1915, βρετανικό 

καταδρομικό κατέπλευσε στον Μούδρο, ενώ παράλληλα φορτηγό πλοίο –πλήρως 

εφοδιασμένο με στρατιώτες– αγκυροβόλησε στη Μυτιλήνη. Αξίζει να σημειωθεί ότι, 

σύμφωνα με τις αναφορές των Ελλήνων αξιωματικών προς την Αθήνα, το πλοίο ανήκε 

στην κατηγορία των πολεμικών πλοίων τύπου Dreadnought (χαρακτηριστικό και 

συνάμα επιβλητικό μοντέλο θωρηκτού πλοίου του βασιλικού ναυτικού της Αγγλίας), 

εφοδιάζοντας, παράλληλα, τα αγγλικά πλεούμενα με πετρέλαιο κίνησης. Ο αρμόδιος 

διοικητής αμύνης της Λήμνου κατέγραφε σε τηλεγράφημά του προς το υπουργείο 

Εξωτερικών πως στο λιμάνι της Μυτιλήνης συγκεντρώθηκαν τρία αγγλικά υποβρύχια 

και τρία φορτηγά πλοία. Οι διοικητές των αγγλικών πλοίων, έχοντας αντιληφθεί την 

ανησυχία των Ελλήνων αξιωματικών μπροστά σε μια ταχεία ανάπτυξη συμμαχικών 

στρατιωτικών δυνάμεων στη νησιωτική περιοχή, καθησύχαζαν τις τοπικές λιμενικές 

αρχές, λέγοντάς τους ότι τα πλοία δεν επικοινωνούσαν με πολεμικά σκάφη της 

ανοιχτής θάλασσας και πως αγκυροβόλησαν, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών 

συνθηκών. Βέβαια, οι αξιωματικοί του ελληνικού λιμενικού σώματος δεν πείστηκαν 

από τις αγγλικές διαβεβαιώσεις και προειδοποιούσαν με συνεχείς τηλεγραφικές 

αναφορές τα αρμόδια υπουργεία, καθώς έβλεπαν πως –μαζί με τα βρετανικά– 

κατέπλεαν και γαλλικά τορπιλοβόλα υποβρύχια.134 

 
133 ΥΔΙΑ, φάκ. «1915-1916: Ζητήματα Πολιτικής Ευθύνης», υποφάκ. β «Εμπιστευτικά! Ουδετερότης 
των Ελλ. Νήσων 1915»: Τηλεγράφημα Πετυχάκη (Μυτιλήνη) προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 
1241, Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 1915. 
134 ΥΔΙΑ, φάκ. «1915-1916: Ζητήματα Πολιτικής Ευθύνης», υποφάκ. β «Εμπιστευτικά! Ουδετερότης 
των Ελλ. Νήσων 1915»:  Τηλεγράφημα Διοικητή Σεΐδα (Μούδρο) προς το υπουργείο Ναυτικών, Αριθ. 
250, Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 1915/ Τηλεγράφημα Σεΐδα (Λήμνο) προς το υπουργείο Ναυτικών, Αριθ. 
254, Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 1915/ Τηλεγράφημα Σεΐδα (Λήμνο) προς το υπουργείο Ναυτικών, Αριθ. 
255. Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 1915. Αν και το λιμενικό σώμα μαζί με τους αρμόδιους διοικητές της 
Λέσβου κατέθεσε τις ενστάσεις τους στους Άγγλους αξιωματικούς, το βρετανικό ναυτικό προχώρησε 
στην κατασκευή μιας σειράς επικουρικών εγκαταστάσεων για τις αγγλικές στρατιωτικές δυνάμεις και 
για τον ελλιμενισμό του θωρηκτού Albion, τριών καταδρομικών και επίσης ενός πλωτού νοσοκομείου 
με ελληνική σημαία, βλ. Τηλεγράφημα Διοικητή Σεΐδα (Μούδρο) προς το υπουργείο Ναυτικών, Αριθ. 
245, Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 1915/ Τηλεγράφημα Σεΐδα (Μούδρο) προς το υπουργείο Ναυτικών, Αριθ. 
246, Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 1915. 
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 Τον επόμενο μήνα, στις 19 Μαρτίου 1915, το υπουργείο Εξωτερικών 

πληροφορούταν από τις υπηρεσίες του υπουργείου Εσωτερικών για τη μυστική δράση 

πρακτόρων που δρούσαν στην Τένεδο για λογαριασμό της Αγγλίας. Χαρακτηριστικά, 

όπως κατέγραφε ο αστυνομικός σταθμός του νησιού, ένας μικρέμπορος με βρετανική 

υπηκοότητα, που πρόσφερε μυστικές υπηρεσίες στο αγγλικό ναυτικό, συνέλαβε στις 

18 Μαρτίου δυο Έλληνες και έναν Οθωμανό πλοίαρχο από τη Μυτιλήνη και τούς 

κράτησε στο κατάστημά του. Στη συνέχεια, δυο Άγγλοι ναύτες ανέλαβαν την κράτηση 

των συλληφθέντων εντός του καταστήματος. Ακολούθως, με διαταγή του βρετανικού 

ναυαρχείου, Άγγλοι στρατιωτικοί προχώρησαν σε νυχτερινές περιπολίες και σε 

επιπρόσθετες συλλήψεις υπόπτων για κατασκοπεία.135 

 Την ίδια ημέρα, δυτικότερα στο νησί της Λήμνου, ένα τάγμα του αγγλικού 

πεζικού αποβιβάστηκε και διέμεινε στον λόφο του Κάστρου στην κωμόπολη της 

Μύρινας. Στις 20 Μαρτίου, το τάγμα κατέβηκε στην παράλια ζώνη κι απέδωσε 

στρατιωτικές τιμές στο κτίριο του Διοικητηρίου, ενώ ο διοικητής του τάγματος εισήλθε 

στο Διοικητήριο, για να χαιρετίσει τους Έλληνες τοπικούς διοικητές. Στη συνέχεια, οι 

Άγγλοι στρατιώτες εγκαταστάθηκαν στο ακρωτήριο της περιοχής των Θερμών.136 

 Η Γερμανία, παρατηρώντας τις εξελίξεις στο βορειοανατολικό Αιγαίο, 

αντέδρασε άμεσα. Το Προξενείο της Ελλάδας στο Βερολίνο απέστειλε τηλεγραφήματα 

στον Γεώργιο Στρέιτ και στο υπουργείο Εξωτερικών μέσω του Νικόλαου Θεοτόκη για 

να εκφράσει τη δυσαρέσκεια της γερμανικής κοινής γνώμης απέναντι στις παραβιάσεις 

τις ελληνικής ουδετερότητας για χάρη της Τριπλής Συνεννόησης. Μια από τις 

κορυφαίες καθημερινές γερμανικές εφημερίδες της εποχής (με κυκλοφορία από τον 

19ο αιώνα στην Κολωνία) η Kölnische Zeitung υπογράμμιζε ότι δημοσιογραφική 

αποστολή της, που είχε σταλεί στην Κωνσταντινούπολη για να παρακολουθεί στενά 

τις εξελίξεις στην περιοχή του βορειοανατολικού Αιγαίου και των Δαρδανελίων, 

έστειλε τηλεγραφήματα στο Βερολίνο, στα οποία τόνιζε πως στη Μυτιλήνη 

συγκροτήθηκε ένα εθελοντικό στρατιωτικό σώμα 20,000 Ελλήνων με μικρασιατική 

καταγωγή. Μάλιστα, τη διοίκηση των στρατιωτών είχαν αναλάβει βρετανοί 

 
135 ΥΔΙΑ, φάκ. 24 «Καταπάτησις της Ελληνικής Ουδετερότητος υπό των εμπολέμων παρατάξεων, 
Λαθρεμπόριον βενζίνης όπλων», υποφάκ. i6: Τηλεγράφημα υπουργείου Εσωτερικών προς το υπουργείο 
Εξωτερικών, Αριθ. 2965, Αθήνα, 19 Μαρτίου 1915. 
136 Στο ίδιο: Τηλεγράφημα Πετυχάκη (Μυτιλήνη) προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 2981, Αθήνα, 
19 Μαρτίου 1915. 
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αξιωματικοί, τις εντολές των οποίων διαβίβαζαν στα εθελοντικά σώματα Έλληνες 

αξιωματικοί.137 

Η Αστυνομική Διεύθυνση Λήμνου απέστειλε κρυπτογραφημένες τηλεγραφικές 

αναφορές προς το Αρχηγείο Χωροφυλακής και τα υπουργεία Στρατιωτικών και 

Εσωτερικών στην Αθήνα, επιθυμώντας να ενημερώσει την κυβέρνηση για τις 

αυθαίρετες ενέργειες της Αγγλίας στο νησί. Στις 20 Μαρτίου, τοιχοκολλήθηκε στο 

κτήριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης μια διακήρυξη από το βρετανικό κυβερνητικό 

γραφείο Μούδρου, η οποία διέτασσε πωλητές, μικροπωλητές και κατόχους 

καταστημάτων (ακόμη και παραπηγμάτων) να λάβουν άδεια άσκησης του 

επαγγέλματός τους από την αγγλική διοίκηση, καταβάλλοντας μηνιαία είκοσι δραχμές 

οι καταστηματάρχες και, αντίστοιχα, πέντε δραχμές οι μικροπωλητές. Στην περίπτωση 

που κάποιοι δεν προμηθεύονταν την εν λόγω βρετανική άδεια, τα εμπορεύματα 

κατάσχονταν από τον αγγλικό στρατό.138 

Ταυτόχρονα, η αγγλική αστυνομία συλλάμβανε κατοίκους ως ύποπτους για 

κατασκοπεία. Ειδικότερα, στις 23 Μαρτίου συνελήφθησαν στον Μούδρο τρεις 

Έλληνες (ένας από τη Λήμνο και δυο από την Κέρκυρα) ως ύποπτοι κατάσκοποι. Όπως 

ανέφερε η αστυνομική υποδιεύθυνση, οι συλληφθέντες παραδόθηκαν στον αστυνομικό 

σταθμάρχη, ο οποίος –μαζί με την αγγλική αστυνομία– αναλάμβανε τη διαδικασία της 

εξακρίβωσης και της απόδοσης των κατηγοριών στους συλληφθέντες.139 Επιπλέον, οι 

βρετανικές αρχές του Μούδρου διέταξαν τη διοίκηση του Ταχυδρομείου της Λήμνου 

να αποστέλλει την αλληλογραφία στις βρετανικές αρχές, προκειμένου να λογοκρίνεται. 

Όλα έδειχναν πως οι αγγλικές δυνάμεις προχώρησαν στην κατάληψη της Λήμνου, 

όπως αντίστοιχα και στο νησί της Τενέδου.140 

Επιπρόσθετα, το υπουργείο Εσωτερικών, από τον Μάρτιο 1915, κλήθηκε να 

αντιμετωπίσει το ζήτημα της συγκρότησης ενός δικτύου στρατολόγησης εθελοντών 

 
137 Στο ίδιο: Τηλεγράφημα Θεοτόκη (Βερολίνο) προς τον Στρέιτ (Αθήνα), Αριθ. 3013, Αθήνα, 20 
Μαρτίου 1915. Οι Κεντρικές Αυτοκρατορίες κατηγόρησαν την Αθήνα για αντιφατική στάση απέναντί 
τους, από τη στιγμή που το ελληνικό κράτος δεν αντέδρασε μπροστά σε μια ξεκάθαρη κατάληψη της 
Λήμνου και της Τενέδου από την Αγγλία, βλ. Τηλεγράφημα Θεοτόκη (Βερολίνο) προς το υπουργείο 
Εξωτερικών, Αριθ. 3130, Αθήνα, 20 Μαρτίου 1915. 
138 Στο ίδιο: Συνημμένο αντίγραφο τηλεγραφήματος κρυπτογραφημένης αναφοράς της διοίκησης 
Χωροφυλακής Νήσων Αιγαίου (Μυτιλήνη) προς τα υπουργεία Στρατιωτικών, Εσωτερικών και αρχηγείο 
Χωροφυλακής, Αριθ. 1704, Αθήνα, 23 Μαρτίου 1915. 
139 Στο ίδιο: Αντίγραφο τηλεγραφήματος κρυπτογραφικής αναφοράς Διοσκουρίδη (Μυτιλήνη) προς τα 
υπουργεία Στρατιωτικών, Εσωτερικών και αρχηγείο Χωροφυλακής, Αριθ. 1722, Αθήνα, 23 Μαρτίου 
1915. 
140 Στο ίδιο: Συνημμένο τηλεγράφημα Στρατιωτικού Διοικητή Φαληρέα (Λήμνος) προς την Επιτελική 
Υπηρεσία (Αθήνα), Αριθ. 77, Αθήνα, 25 Μαρτίου 1915/ Τηλεγράφημα του υπουργείου Εσωτερικών 
προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 3242, Αθήνα, 28 Μαρτίου 1915. 
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από προσφυγικά σωματεία της ελληνικής ενδοχώρας για λογαριασμό της Entente. Πιο 

συγκεκριμένα, διέταξε έρευνα στον Πειραιά, έχοντας λάβει πληροφορίες από τον ίδιο 

τον υπουργό Εξωτερικών, τον οποίο ενημέρωσε η υφιστάμενη διεύθυνση πολιτικών 

υποθέσεων, σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία πρακτορείων, τα οποία 

στρατολογούσαν εθελοντές και οργάνωναν στρατιωτικά σώματα, που τίθονταν στην 

υπηρεσία εμπόλεμων χωρών.141 

Οι προσφυγικές επιτροπές είχαν έρθει σε επαφή με αξιωματικούς της Entente 

και έστελναν εθελοντές στη Λήμνο, με στόχο τη συμμετοχή τους σε μελλοντικές 

συμμαχικές επιθέσεις στη Μικρά Ασία. Σύμφωνα με αναφορές του διοικητή της 

Χωροφυλακής της Μυτιλήνης, Αντώνη Διοσκουρίδη, προς τα αρμόδια υπουργεία 

Εσωτερικών, Χωροφυλακής και Στρατιωτικών, στις 28 Μαρτίου, ο Γάλλος λοχαγός 

του πεζικού, με την ονομασία «Λαρού», παρέδωσε πληροφορίες στο γαλλικό 

στρατηγείο για τον αριθμό των προσφύγων που έφτασαν στη Λήμνο, προκειμένου να 

στελεχώσουν τα εθελοντικά σώματα της Μικράς Ασίας. Οι πρόσφυγες ανήκαν στην 

ηλικιακή κατηγορία των 18-40 ετών και –κατά τις γαλλικές αναφορές– μπορούσαν 

τεχνηέντως να αξιοποιηθούν στρατιωτικά, εφόσον κατείχαν οθωμανικά διαβατήρια.142 

Στις αρχές Απριλίου, η επιτροπή των προσφύγων συναντήθηκε με γάλλους 

αξιωματικούς στη Λήμνο προκειμένου να συμφωνηθούν οι συνθήκες της μεταφοράς 

των στρατολογημένων προσφύγων στον Μούδρο.143 Έπειτα από συνεννοήσεις των δυο 

πλευρών, το πρωί της 4ης Απριλίου 1915, έφτασε στο λιμάνι της Λήμνου ατμόπλοιο με 

ρουμανική σημαία, έχοντας ως αποστολή τη μεταφορά των εθελοντών και του Γάλλου 

λοχαγού Σαρώ στον Μούδρο. Ο Γάλλος αξιωματικός τούς διεμήνυσε πως αποφάσισαν 

να λάβουν μέρος στον πόλεμο για την «απελευθέρωση και αυτονομία της πατρίδας» 

τους.144 

Επιπλέον, οι στρατιωτικές μονάδες, που εγκατέστησε η Entente στα νησιά του 

βορειοανατολικού Αιγαίου, ανέλαβαν την επιτήρηση των θαλάσσιων περιοχών. Όπως 

 
141 Στο ίδιο: Τηλεγράφημα υπουργείου Εξωτερικών προς το υπουργείο Εσωτερικών, Αριθ. 2466, Αθήνα, 
6 Μαρτίου 1915. 
142 Στο ίδιο: Τηλεγράφημα Διοσκουρίδη (Μυτιλήνη) προς τα υπουργεία Στρατιωτικών, Εσωτερικών και 
αρχηγείο Χωροφυλακής (Αθήνα), Αριθ. 1987, Αθήνα, 3 Απριλίου 1915/ Επείγον τηλεγράφημα 
Διοσκουρίδη (Μυτιλήνη) προς τα υπουργεία Εσωτερικών, Στρατιωτικών και αρχηγείο Χωροφυλακής 
(Αθήνα), Αριθ. 251, Αθήνα, 3 Απριλίου 1915. 
143 Στο ίδιο: Τηλεγράφημα Πετυχάκη (Μυτιλήνη) προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 3476, Αθήνα, 
4 Απριλίου 1915. 
144 Στο ίδιο: Τηλεγράφημα Πετυχάκη (Μυτιλήνη) προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 3515, Αθήνα, 
4 Απριλίου 1915/ Τηλεγράφημα Πετυχάκη (Μυτιλήνη) προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 3555, 
Αθήνα, 6 Απριλίου 1915. 
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ήταν φυσικό, το πρώτο ναυτικό επεισόδιο ανάμεσα σε οθωμανικά και συμμαχικά 

σκάφη δεν άργησε να σημειωθεί. Στις 17 Απριλίου 1915, η Αθήνα έλαβε αναφορές για 

τουρκικό τορπιλοβόλο πλοίο που βγήκε στη θάλασσα του Αιγαίου και επιτέθηκε σε 

αγγλικό μεταγωγικό ατμόπλοιο. Κατά τις αναφορές αυτές, το αγγλικό ναυτικό έστειλε 

άμεσα σκάφη, τα οποία καταδίωξαν το τουρκικό τορπιλοβόλο επί πέντε ώρες, μέχρι 

που κατάφεραν να παγιδεύσουν το σκάφος στον κόλπο Αδραμυτίου. Οι είκοσι τέσσερις 

Οθωμανοί οπλίτες, που αποτελούσαν το πλήρωμα του τουρκικού πλοίου, 

συνελήφθησαν μαζί με τους επτά (Οθωμανούς και Γερμανούς) αξιωματικούς και –σε 

συνεννόηση των αξιωματικών και του Προξενείου της Αγγλίας με τον Νομάρχη 

Μαλασπίνα– μεταφέρθηκαν στο νησί της Χίου, όπου κρατήθηκαν σε τοπικό 

ξενοδοχείο. Από τους συλληφθέντες, ο Οθωμανός κυβερνήτης του «Δεμίρ Ισσάρ» 

Λουτφή και ο Γερμανός υποπλοίαρχος, βαρόνος Φον Φιρκς, ζήτησαν από τις τοπικές 

ελληνικές αρχές να επικοινωνήσουν εκατέρωθεν με τις προξενικές αρχές των χωρών 

τους. Σύμφωνα με τα τηλεγραφήματα των Ελλήνων αξιωματικών του λιμενικού 

σώματος της Χίου προς το υπουργείο Εσωτερικών, ο κυβερνήτης του οθωμανικού 

τορπιλοβόλου ζητούσε από την Πρεσβεία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην 

Αθήνα να του στείλει άμεσα 300 λίρες, ενώ οι Γερμανοί συλληφθέντες έγραψαν οι ίδιοι 

λεπτομερή τηλεγραφήματα προς το Προξενείο της Γερμανίας, φοβούμενοι ότι οι 

Άγγλοι αξιωματικοί θα απέδιδαν στις αναφορές τους ανυπόστατες κατηγορίες εναντίον 

τους.145 

Το υπουργείο Εξωτερικών ζήτησε από τον εγκαταστημένο στη Χίο λοχαγό 

Δημήτριο Ψαλίδα να εξετάσει μυστικά τους αξιωματικούς που συνελήφθησαν από την 

Entente και να ενημερώσει ενδελεχώς την κυβέρνηση για τα συμβαίνοντα στην 

περιοχή. Σύμφωνα με την έκθεση του αξιωματικού, δυο δραστηριότητες του τουρκικού 

πολεμικού πλοίου «Δεμίρ Ισσάρ» (η πρώτη στις 7 Μαρτίου και η δεύτερη στις 3 

Απριλίου 1915) προκάλεσαν την καταδίωξη και τη σύλληψη του πληρώματος από το 

αγγλικό ναυτικό. Συγκεκριμένα, το πλοίο –και στις δυο επιχειρήσεις του– κυβερνήθηκε 

από τον Γερμανό βαρόνο υποπλοίαρχο μαζί με έναν άλλο Γερμανό και δυο Οθωμανούς 

αξιωματικούς, ενώ το πλήρωμά του στελέχωσαν τριάντα ναύτες. Το απόγευμα της 7ης 

 
145 Στο ίδιο: Τηλεγράφημα Νομάρχη Μαλασπίνα (Χίος) προς το υπουργείο Εσωτερικών, Αριθ. 7615, 
Αθήνα, 17 Απριλίου 1915/ Τηλεγράφημα Λιμεναρχείου (Χίος) προς το υπουργείο Ναυτικών, Αριθ. 313, 
Αθήνα, 6 Απριλίου 1915/ Τηλεγράφημα Ταγματάρχη Σάρου (Χίος) προς την Επιτελική Υπηρεσία 
Στρατού, Αριθ. 18, Αθήνα, 19 Απριλίου 1915/ Τηλεγράφημα διοικητή χωροφυλακής Διοσκουρίδη 
(Μυτιλήνη) προς τα υπουργεία Στρατιωτικών, Εσωτερικών και αρχηγείο Χωροφυλακής (Αθήνα), Αριθ. 
14288, Αθήνα, 7 Απριλίου 1915. 
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Μαρτίου 1915 (την ημέρα που οι συμμαχικές δυνάμεις της Τριπλής Συνεννόησης 

ξεκίνησαν τους βομβαρδισμούς των Στενών), το πλοίο έφυγε από την περιοχή των 

Δαρδανελίων με προορισμό την Τένεδο και με εντολή να χτυπήσει, αν κρινόταν 

σκόπιμο, όποιο συμμαχικό πλοίο συναντούσε. Κατά την έξοδό του από το πέρασμα της 

Καλλίπολης, το πλοίο άλλαξε πορεία βορειότερα, διότι προσπάθησε να μη γίνει 

αντιληπτό από διερχόμενο περιπολικό σκάφος της Entente και έτσι κατέπλευσε στις 

ακτές της Κασσάνδρας Χαλκιδικής, αφού πέρασε κρυφά από τη θαλάσσια περιοχή 

βόρεια της Ίμβρου. Την επόμενη μέρα, κινήθηκε νότια με την προοπτική, είτε να 

επιχειρήσει στη Λήμνο ή την Τένεδο, είτε να επιστρέψει στα Δαρδανέλια. Εντούτοις, 

κοντά στο νησί της Λέσβου, το οθωμανικό πολεμικό πλοίο έγινε αντιληπτό από το 

βρετανικό βασιλικό ναυτικό, το οποίο αμέσως προέβη σε καταδίωξη. Αφού κατάφερε 

το «Δεμίρ-Ισσάρ» να μπει στον κόλπο της Σμύρνης, βρέθηκε μπροστά σε πολεμικά 

μεταγωγικά της Entente, τα οποία μάταια προσπάθησε να τορπιλίσει, προκαλώντας 

όπως ήταν φυσικό καταδίωξη. Ο κυβερνήτης θεώρησε πως μια αιφνίδια είσοδος του 

«Δεμίρ-Ισσάρ» στο λιμάνι της Σμύρνης θα ήταν μοιραία για το πλήρωμα, καθώς 

δύσκολα μπορούσαν, κατά τη διάρκεια της νύχτας, να διακρίνουν στο λιμάνι οι 

οθωμανικές και γερμανικές ναυτικές δυνάμεις ποιο πλοίο προσεγγίζει. Ήταν υπαρκτός 

ο κίνδυνος τορπιλισμού του σκάφους από συμμαχικά πυρά. Έτσι, αφού βγήκε από τον 

κόλπο, κατευθύνθηκε προς τον Τσεσμέ, ώστε να ανεφοδιαστεί το πλοίο και για να 

καταφέρουν οι κυβερνήτες να ενημερώσουν τη Σμύρνη, σχετικά με την πρόθεσή τους 

να αγκυροβολήσει το «Δεμίρ-Ισσάρ» την επόμενη μέρα, όπως εν τέλει συνέβη. 

Ωστόσο, το οθωμανικό τορπιλοβόλο, κατά την επιστροφή του στον κόλπο της 

Σμύρνης, συνάντησε ένα μεταγωγικό της Entente, το οποίο κατάφερε να βυθίσει.146 

Ακολούθως, σχεδόν ένα μήνα αργότερα, το πλοίο απέπλευσε από τη Σμύρνη, 

με εντολή να εμποδίσει τα μεταγωγικά συμμαχικά πλοία της Entente που 

κατευθύνονταν στην Τένεδο και τη Λήμνο. Στις 3 Απριλίου, το πλοίο εντόπισε κοντά 

στη Σκύρο ένα μεταγωγικό πλοίο, το οποίο μετέφερε μεγάλο αριθμό στρατιωτών των 

δυνάμεων της Τριπλής Συνεννόησης προς τη Λήμνο. Το «Δεμίρ-Ισσάρ» πλησίασε το 

συμμαχικό μεταγωγικό, ενώ οι κυβερνήτες του οθωμανικού πλοίου ειδοποιούσαν με 

μεγάφωνα το πλήρωμα του συμμαχικού μεταγωγικού να παραδοθεί. Όταν το 

οθωμανικό τορπιλοβόλο άρχισε να χτυπά ανεπιτυχώς το μεταγωγικό, συμμαχικά 

 
146 Στο ίδιο: Αντίγραφο τηλεγραφήματος λοχαγού Δημήτριου Ψαλλίδα (Χίος) προς το υπουργείο 
Εξωτερικών, Αριθ. 4002, Αθήνα, 18 Απριλίου 1915. 
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θωρηκτά αιφνιδίασαν το «Δεμίρ-Ισσάρ», ξεκινώντας μια συντεταγμένη καταδίωξη του 

εχθρικού πλοίου. Το οθωμανικό πολεμικό σταδιακά υπέστη σημαντικές μηχανικές 

βλάβες, επειδή ανέπτυξε υψηλές ταχύτητες προκειμένου να διαφύγει τάχιστα στην 

ασιατική ακτή. Ωστόσο, οι Γερμανοί κυβερνήτες του «Δεμίρ-Ισσάρ» ήρθαν 

αντιμέτωποι με άλλα δυο πολεμικά πλοία της συμμαχίας, με αποτέλεσμα να 

καταπλεύσει το οθωμανικό σκάφος στον όρμο Καλαμωτής, ελπίζοντας ότι το πλήρωμα 

θα προστατευόταν από τήρηση της ελληνικής ουδετερότητας εκ μέρους των 

συμμαχικών πλοίων. Το αποτέλεσμα διέψευσε τις προσδοκίες των αξιωματικών του 

πλοίου, καθώς οι συμμαχικές δυνάμεις, τορπιλίζοντας διαρκώς, εξόκειλαν το  πλοίο 

και προχώρησαν σε συλλήψεις.147  

Συμπληρωματικά, το Προξενείο της Ελλάδας στη Σμύρνη ενημέρωσε, 

επισταμένως, την Αθήνα για τη δράση του «Δεμίρ-Ισσάρ», καταγράφοντας ότι στο 

λιμάνι της Σμύρνης αφέθηκαν 24 τόνοι πολεμικού υλικού (και συγκεκριμένα τορπίλες) 

ενώ το οθωμανικό πλοίο έλαβε, πριν από την αναχώρησή του, μεγάλες ποσότητες 

άνθρακα. Γενικότερα, το «Δεμίρ-Ισσάρ» διενεργούσε νυχτερινές περιπολίες στον 

κόλπο της Σμύρνης από τον Μάρτιο. Το πλήρωμα του οθωμανικού τορπιλοβόλου 

στελέχωσαν και Γερμανοί ναυτικοί, οι οποίοι εστάλησαν από την 

Κωνσταντινούπολη.148 

Όπως όλα έδειχναν, οι εμπόλεμες δυνάμεις είχαν διεισδύσει με δυναμικό τρόπο 

στα νησιά του Αιγαίου, αγνοώντας την ελληνική ουδετερότητα. Ενδεικτική της 

συμπεριφοράς που επέδειξαν οι εκπρόσωποι των αντιμαχόμενων συμμαχιών στις 

τοπικές ελληνικές αρχές, είναι η αναφορά του νομάρχη Χίου, Δόσιου, προς το 

υπουργείο Εξωτερικών, στην οποία υπογράμμιζε ότι ο προκάτοχός του τον ενημέρωσε 

πως στο νησί εγκαταστάθηκαν, χωρίς να ειδοποιήσουν ή να επισκεφτούν την τοπική 

διοίκηση, διπλωματικά πρακτορεία, στελεχωμένα από προξένους και υποπρόξενους 

της Αγγλίας, της Ρωσίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Γερμανίας και της Αυστρίας. 

Μάλιστα, εστάλησαν Βρετανοί και Ρώσοι αντιπρόσωποι στη Νομαρχία Χίου, 

ζητώντας να ελέγχουν εφεξής την αλληλογραφία του νησιού, ύστερα από εντολή των 

 
147 Στο ίδιο: Αντίγραφο τηλεγραφήματος λοχαγού Δημήτριου Ψαλλίδα (Χίος) προς το υπουργείο 
Εξωτερικών, Αριθ. 4002, Αθήνα, 18 Απριλίου 1915/ Αντίγραφο εκθέσεως υπολοχαγού Δάλμαρ (Χίος) 
προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αθήνα, 6 Απριλίου 1915/ Επείγον τηλεγράφημα αρχηγού χωροφυλακής 
Διοσκουρίδη (Χίος) προς τα υπουργεία Εσωτερικών και Στρατιωτικών, Αριθ. 13767, Αθήνα, 4 Απριλίου 
1915. 
148 Στο ίδιο: Αντίγραφο κρυπτογραφημένου εγγράφου του Προξένου Σμύρνης Δημαρά (Σμύρνη) προς 
το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 1499, Σμύρνη, 7 Απριλίου 1915/ Αντίγραφο κρυπτογραφημένου 
εγγράφου του Προξένου Σμύρνης Δημαρά (Σμύρνη) προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 4575, 
Σμύρνη, 1 Μαΐου 1915. 
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κυβερνήσεών τους. Αξιοσημείωτο ήταν το γεγονός ότι στην Νομαρχία εργαζόταν 

υπάλληλος (με καταγωγή από την Μικρά Ασία και γνώστης της αγγλικής γλώσσας) με 

αντικείμενο την τακτική επικοινωνία και παροχή πληροφοριών στη διοίκηση του 

βρετανικού στόλου.149  

Την ίδια στιγμή, στη Λήμνο δεν άργησαν να σημειωθούν απώλειες άμαχων 

πολιτών. Για την ακρίβεια, το πρωί της 27ης Απριλίου εξερράγη μια συμμαχική τορπίλη 

στο λιμάνι του νησιού, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τέσσερις νέοι νησιώτες. Όπως 

κατέγραψε με χαρακτηριστικό τρόπο στην αναφορά τους προς την Αθήνα ο νομάρχης 

Λέσβου, Αντώνης Σπηλιοτόπουλος, εξαιτίας της έκρηξης «πτώματα τούτων 

εκσφενδονίσθησαν μακριά, διαμελίσθησαν εις τεμάχια».150 

Πέρα από αυτό, οι ναυτικές δυνάμεις της Entente προσπάθησαν να 

υλοποιήσουν μια σειρά σχεδίων, που στόχευαν στον έλεγχο των θαλάσσιων διαδρομών 

στις Κυκλάδες. Αυτό σημαίνει ότι η Entente, για να καταφέρει να επιχειρεί με 

αποτελεσματικό τρόπο στο βορειοανατολικό Αιγαίο, έπρεπε πρώτα να εμποδίσει κάθε 

προσέγγιση από τον νησιωτικό άξονα Δήλου, Τήνου και Μυκόνου. Στις 29 Απριλίου 

1915, ο αστυνομικός σταθμός της Μυκόνου ενημέρωσε την κεντρική αστυνομική 

διεύθυνση στη Σύρο, σχετικά με την άφιξη αγγλικού πολεμικού πλοίου. Ο Βρετανός 

πλοίαρχος προχώρησε στις απαραίτητες συνεννοήσεις με ντόπιους ναυτικούς και 

μίσθωσε τέσσερις λέμβους με εντολή να περιπολούν από το ακρωτήριο «Τσικνιά» της 

Μυκόνου μέχρι τη Δήλο. Στόχος των πλοίων ήταν ο εντοπισμός υποβρυχίων της 

Γερμανίας και της Αυστρίας. Ιδιαίτερα οι μισθωμένες λέμβοι όφειλαν να επικοινωνούν 

με το αγγλικό πολεμικό τορπιλοβόλο, το οποίο επιχειρούσε στα ύδατα μεταξύ Τήνου 

και Μυκόνου.151 

Τις δυνάμεις της Entente –αλλά και το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών– 

απασχόλησε ιδιαίτερα η δράση των αιχμάλωτων αυστριακών και οθωμανών 

αξιωματικών, οι οποίοι κρατούνταν από τις ελληνικές αρχές, ήδη από τις πρώτες 

ημέρες του 1915. Για την ακρίβεια, κατά τον Ιανουάριο 1915, είχαν μεταφερθεί στη 

Σύρο αυστριακοί αιχμάλωτοι στρατιώτες. Οι συνεχείς οχλήσεις εκ μέρους της 

Πρεσβείας της Αυστροουγγαρίας προς το ελληνικό υπουργικό συμβούλιο, οδήγησαν 

 
149 Ακόμη, ο υποπρόξενος της Γερμανίας ζήτησε από τον νομάρχη Χίου να του παράσχει πληροφορίες 
σχετικά με την κατάσταση των αιχμαλώτων του «Δεμίρ-Ισσάρ». βλ. Στο ίδιο: Τηλεγράφημα Νομάρχη 
Χίου (Χίος) προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 4334, Αθήνα, 27 Απριλίου 1915. 
150 Στο ίδιο: Αντίγραφο τηλεγραφήματος Σπηλιοτόπουλου (Μυτιλήνη) προς το υπουργείο Εσωτερικών, 
Αριθ. 5761, Μυτιλήνη, 28 Απριλίου 1915. 
151 Στο ίδιο: Αντίγραφο τηλεγραφήματος αστυνομικού σταθμού Μυκόνου (Μύκονος) προς την 
Αστυνομική Διεύθυνση (Σύρος), Αριθ. 320, Μύκονος, 29 Απριλίου 1915. 
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την κυβέρνηση των Αθηνών στην αποστολή μιας σειράς οδηγιών προς την τοπική 

αστυνομική διεύθυνση Κυκλάδων, σε σχέση με τις κυβερνητικές αποφάσεις για τη 

διαχείριση της κατάστασης και τη μεταχείριση των αιχμαλώτων. Με πρωτοβουλία του 

αρμόδιου υπουργού Στρατιωτικών, Ελευθέριου Βενιζέλου, οι ελληνικές αρχές 

τοποθέτησαν τους αυστριακούς αιχμαλώτους σε θαλάμους, τους οποίους επιτηρούσαν 

Έλληνες στρατιώτες. Ακολούθως, οργανώθηκαν οι συνθήκες παροχής συσσιτίου και 

ιατρικής περίθαλψης από τον γιατρό της αστυνομικής διεύθυνσης, καθώς επίσης 

αποφασίστηκε η χορήγηση χρημάτων προς τους αυστριακούς οπλίτες, αναλογικά με 

τον στρατιωτικό βαθμό τους. Ακόμη, καθημερινά παρακρατούνταν ποσά από την 

πληρωμή των αιχμαλώτων στρατιωτικών, με σκοπό την κάλυψη των εξόδων που 

απαιτούνταν για τον καθαρισμό της στολής και την παροχή ειδών πρώτης ανάγκης.152  

 Ύστερα από πέντε μήνες κράτησης στο νησί, φάνηκε πως επήλθε κόπωση των 

αιχμαλώτων, οι οποίοι προσπάθησαν να διαφύγουν στα οθωμανικά παράλια, 

χρησιμοποιώντας βία. Οι Αυστριακοί και Οθωμανοί αξιωματικοί σχεδίαζαν να 

χρησιμοποιήσουν το αγκυροβολημένο πλοίο «Κύθνος», κρύβοντας όπλα στο 

εσωτερικό του. Η Επιτελική Υπηρεσία Στρατού διέταξε την στενή παρακολούθησή 

τους, για να αποτραπεί η απόδρασή τους. 153 

 Λίγους μήνες αργότερα, κατά τον Ιούνιο του ίδιου έτους, οι ελληνικές λιμενικές 

αρχές ειδοποιούσαν το τότε αρμόδιο υπουργείο Ναυτικών, αναφορικά με την 

παραβίαση της ουδετερότητας από γαλλικά πολεμικά πλοία στο νησί της Χίου. 

Σύμφωνα με την έκθεση του τοπικού λιμενάρχη, γαλλικό πλοίο με την ονομασία 

«Μορτιέβ» είχε αγκυροβολήσει έξω από το λιμάνι. Είναι αξιοπρόσεκτο ότι ο 

σημαιοφόρος του πλοίου προσέγγισε τις εγκαταστάσεις του λιμενικού σώματος, 

ζητώντας πληροφορίες για την ελληνικότητα των παρακείμενων νησίδων, ενώ 

παράλληλα, αιτήθηκε αναλυτικό κατάλογο με τα ονόματα των διερχόμενων πλοίων 

από τον λιμένα. Το ελληνικό λιμενικό σώμα, σύμφωνα με αναφορές του προς την 

Αθήνα, υπογράμμιζε ότι το πλοίο εξυπηρετούσε τη μεταφορά καυσίμων και 

συγκεκριμένα πετρελαίου και θείου. Οι λιμενικές υπηρεσίες επιθυμούσαν να 

 
152 Στο ίδιο: Τηλεγράφημα Ελευθερίου Βενιζέλου προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 684, Αθήνα, 
21 Ιανουαρίου 1915. 
153 Στο ίδιο: Τηλεγράφημα υπουργείου Εξωτερικών προς το υπουργείο Στρατιωτικών, Αριθ. 4024, 
Αθήνα, 18 Απριλίου 1915/ Τηλεγράφημα υπουργού Στρατιωτικών, προς το υπουργείο Εξωτερικών, 
Αριθ. 4752, 6 Μαΐου 1915. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Αστυνομική Διεύθυνση Σύρου μεταφέρθηκαν 
από τη Χίο οι Γερμανοί και Οθωμανοί συλληφθέντες αξιωματικοί του «Δεμίρ-Ισσάρ», στο ίδιο: 
Τηλεγράφημα υπουργείου Εξωτερικών προς την Επιτελική Υπηρεσία Στρατού, Αριθ. 1413, Αθήνα, 10 
Μαΐου 1915. 
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αποφύγουν αυτού του είδους τις «υποδοχές» πλοίων, διότι ήταν συνήθης πρακτική ο 

απόπλους πολεμικών πλοίων εμπόλεμων χωρών από λιμένες της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας και η αγκυροβόλησή τους εντός της αιγιαλίτιδας ζώνης της ουδέτερης 

Ελλάδας.154 

Ειδικότερα, από τον Μάιο του 1915, οι σχέσεις μεταξύ Ελλήνων και Συμμάχων 

πέρασαν από μια φάση εντάσεων με πεδίο τα νησιά του Αιγαίου. Οι εθελοντές των 

προσφυγικών σωματείων άρχισαν να συγκεντρώνονται στην Τένεδο για να τους 

χρησιμοποιήσουν τα συμμαχικά στρατεύματα στα οχυρωματικά και σιδηροδρομικά 

έργα της Καλλίπολης και στις βάσεις επιχειρήσεων στο Αιγαίο. Το υπουργείο 

Εξωτερικών, έχοντας πληροφορηθεί ότι κρατούνταν 200 πρόσφυγες από τις αγγλικές 

στρατιωτικές δυνάμεις στην Τένεδο, κάλεσε το υπουργείο Εσωτερικών να πράξει τα 

δέοντα σχετικά με το ζήτημα της στρατολόγησης –στην υπηρεσία της Entente– 

προσφύγων από την ευρύτερη επικράτεια του ουδέτερου ελληνικού κράτους.155 

Στις 2 Μαΐου, αρκετοί πρόσφυγες μετατέθηκαν στις εγκαταστάσεις όπου 

διέμεναν τα συμμαχικά στρατεύματα στον Μούδρο και, στη συνέχεια, στις 4 Μαΐου, 

μεταφερθήκαν με μεταγωγικό σε τοποθεσία με την ονομασία «Σεδήλ-Μπαχρ», πεδίο 

μάχης με τις στρατιωτικές δυνάμεις της Τριπλής Συνεννόησης. Εν τέλει, όσοι 

κατατάχθηκαν στην υπηρεσία της Entente υποβλήθηκαν σε σκληρές χειρωνακτικές 

εργασίες κάτω από δυσμενείς συνθήκες. Με αντίτιμο 1 δραχμή και 50 λεπτά και την 

παροχή ενός γεύματος την ημέρα, οι εθελοντές πρόσφυγες (φρουρούμενοι από 

στρατιώτες των Συμμάχων στο μέτωπο) εργαζόταν σε εξορύξεις, μεταφορές οπλικών 

φορτίων, ζωοτροφών και σιδηροδρομικού υλικού. Όταν κατάλαβαν ότι τα χρήματα 

που λάμβαναν ήταν ελάχιστα μπροστά στους κινδύνους που αντιμετώπιζαν στο 

μέτωπο, αρκετοί διέφυγαν κρυφά, ενώ οι εναπομείναντες ζήτησαν αύξηση του 

ημερομίσθιου. Απόρροια αυτής της κατάστασης ήταν η βίαιη μεταχείριση των 

εθελοντών, οι οποίοι κρατήθηκαν στην ύπαιθρο, χωρίς κλινοσκεπάσματα, με 

υπερβολικά μικρή ποσότητα τροφής (κυρίως για να μην πεθάνουν από ασιτία) και με 

ακατάπαυστη πενθήμερη δουλειά υπό την ένοπλη φρούρηση των Άγγλων στρατιωτών. 

Ο κίνδυνος του θανάτου των εθελοντών, εξαιτίας της ασιτίας, ανάγκασε τα συμμαχικά 

στρατεύματα να επιστρέψουν τους καταρρακωμένους πρόσφυγες στο λιμάνι της 

 
154 Στο ίδιο: Εμπιστευτικό τηλεγράφημα, Λιμενάρχη (Χίος) προς το γραφείο του υπουργού Ναυτικών 
(Αθήνα), Αριθ. 504, Αθήνα, 7 Ιουνίου 1915. 
155 Στο ίδιο: Tηλεγράφημα υπουργού Εσωτερικών προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 4844, Αθήνα, 
8 Μαΐου 1915. 
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Μυτιλήνης, όπου εκείνη την περίοδο είχαν αγκυροβολήσει συνολικά 300 εμπορικά 

πλοία, ενώ έφταναν στο λιμάνι διασωθέντες αυτόπτες μάρτυρες από τη βύθιση του 

βρετανικού πλοίου «Magestic».156 

 Η γερμανική πολεμική αεροπορία έστειλε στον Μούδρο αεροσκάφος, το οποίο 

βομβάρδισε τις περιοχές των αγγλικών και των γαλλικών στρατιωτικών 

κατασκηνώσεων στις 29 Μαΐου 1915. Στην περιοχή είχαν εγκατασταθεί και 

στρατολογηθέντες πρόσφυγες. Ωστόσο, σύμφωνα με την αναφορά της Διοίκησης 

Χωροφυλακής, δεν σημειώθηκαν καμία απώλειες από τον βομβαρδισμό.157 

Τον επόμενο μήνα, μεγάλο μέρος των προσφύγων χρησιμοποιήθηκε από τις 

συμμαχικές δυνάμεις στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Μούδρου και στα Στενά. 

Σύμφωνα με τα τηλεγραφήματα που συγκέντρωσε το υπουργείο Εσωτερικών, μερικοί 

από τους εθελοντές επέστρεψαν στη Χίο, αποφεύγοντας την κατάταξή τους στα 

εθελοντικά στρατιωτικά σώματα των συμμάχων. Αρκετοί κατήγγειλαν στην ελληνική 

χωροφυλακή τις πρακτικές του αγγλικού στρατού κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. 

Η κακομεταχείριση των μικρασιατών εθελοντών στα επισκευαστικά έργα ώθησε το 

υπουργείο Εσωτερικών να πείσει τα προσφυγικά σωματεία να πάψουν να 

στρατολογούν μέλη τους για λογαριασμό της Entente. Αυτή η προσπάθεια αναλήφθηκε 

από το υπουργείο μέσω ντόπιων κρατικών υπαλλήλων στη Χίο, οι οποίοι ερχόταν σε 

επαφή με εθελοντές, ευελπιστώντας να αποτρέψουν όσο το δυνατόν περισσότερους 

από την ένταξή τους στην υπηρεσία των Συμμάχων.158 

 

2.2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ENTENTE ΣΤΗ 
ΛΕΣΒΟ 
 

Την άνοιξη του 1915, η Αντάντ υπέστη ήττες στις επιχειρήσεις των Δαρδανελίων. 

Έτσι, άρχισε να αποδίδει ένα μέρος της πολεμικής αποτυχίας της στην Ελλάδα, 

βλέποντας με έντονη καχυποψία τις σχέσεις της Αθήνας με το Βερολίνο. Οι Έλληνες 

διπλωμάτες της Αιγύπτου ανέφεραν στο υπουργείο Εξωτερικών ότι προκλήθηκαν 

εντάσεις μεταξύ των Βρετανών στρατιωτών και Ελλήνων υπηκόων. Πιο συγκεκριμένα, 

στις 26 Μαΐου 1915, στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, ο Έλληνας πρόξενος Σαχτούρης 

 
156 Στο ίδιο: Τηλεγράφημα Nομάρχη Χίου Δόσιου (Χίος) προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 2593, 
Χίος, 25 Μαΐου 1915. 
157 Στο ίδιο: Τηλεγράφημα Ανωτέρας Διοίκησης Χωροφυλακής Νήσων Αιγαίου (Μυτιλήνη) προς το 
Αρχηγείο της Χωροφυλακής (Αθήνα), Αριθ. 3359, Μυτιλήνη, 1 Ιουνίου 1915. 
158 Στο ίδιο: Τηλεγράφημα διευθυντή υπηρεσίας Υγείας και Δημ. Αντιλήψεως προς το υπουργείο 
Εξωτερικών, Αριθ. 6024, Αθήνα, 8 Ιουνίου 1915. 
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σημείωνε ότι «άγγλοι αξιωματικοί και στρατιώται εκφράζονται υβριστικώς κατά 

Ελλήνων ως προδοσάντων δήθεν εις Γερμανούς σχέδια συμμάχων στις επιχειρήσεις 

κατά Δαρδανελλίων». Επιπλέον, σημειώθηκαν βίαια επεισόδια ανάμεσα σε στρατιώτες 

της Αγγλίας και της Αυστραλίας σε ελληνικά καφενεία και σε μπυραρίες της 

Αλεξάνδρειας. Όλες αυτές οι συμπλοκές προκλήθηκαν, λόγω ενός ψευδούς 

δημοσιεύματος που κυκλοφόρησε στον αιγυπτιακό Τύπο εκείνης της περιόδου. Η 

αραβική εφημερίδα Μοκατάμ δημοσίευσε την πληροφορία ότι η κυβέρνηση Βενιζέλου 

παρέδωσε στη Γερμανία –ύστερα από αμοιβή του Βερολίνου– ένα άκρως μυστικό 

στρατιωτικό έγγραφο, το οποίο διαβίβασαν στην ελληνική κυβέρνηση αξιωματικοί της 

Γαλλίας. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το έγγραφο αποκάλυπτε τα σχέδια της επίθεσης 

των συμμαχικών δυνάμεων της Τριπλής Συνεννόησης κατά της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας στα Δαρδανέλια.159 

 Ως εκ τούτου, στο Κάιρο ξέσπασαν περιστατικά βίας ανάμεσα σε έλληνες 

υπηκόους και σε βρετανούς στρατιώτες. Μετά το δημοσίευμα, οι αγγλικές αρχές 

επέβαλαν λογοκρισία στα ελληνικά διπλωματικά πρακτορεία της Αιγύπτου, 

διορίζοντας αυθαίρετα δικούς τους υπαλλήλους για τον έλεγχο των τηλεγραφημάτων. 

Όπως ήταν φυσικό, προκλήθηκε έντονο διπλωματικό επεισόδιο. Οι έλληνες 

διπλωμάτες απέστειλαν διαβήματα διαμαρτυρίας στους βρετανούς ομολόγους τους 

στην Αίγυπτο και στο Λονδίνο. Λίγες ημέρες αργότερα, η εφημερίδα διέψευσε το ίδιο 

το δημοσίευμά της, ζητώντας δημόσια συγνώμη για την αναστάτωση που προκάλεσε 

και αντίστοιχα οι Άγγλοι ακύρωσαν τους διορισμούς των υπαλλήλων.160 

 Βέβαια, εκείνες τις ημέρες, ο γαλλικός και ο ιταλικός Τύπος φιλοξένησε 

πληθώρα υπαινικτικών άρθρων για τη στάση της Ελλάδας απέναντι στην Entente. 

Ρεπορτάζ παρουσίαζαν την ανεμπόδιστη προσέγγιση γερμανικών πλοίων στην Κω, 

ενώ αντιπαρέβαλαν τις συστάσεις των ελληνικών αρχών προς τα σκάφη της Τριπλής 

Συνεννόησης (ακόμη και στα ιταλικά εμπορικά πλοία), με το πρόσχημα της 

ουδετερότητας.161 

 
159 Στο ίδιο: Τηλεγράφημα Σαχτούρη (Αλεξάνδρεια) προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 5608, 
Αθήνα, 28 Μαΐου 1915. 
160 Στο ίδιο: Τηλεγράφημα Σαχτούρη (Αλεξάνδρεια) προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 5276, 
Αθήνα, 1 Μαΐου 1915. 
161 Στο ίδιο: Τηλεγράφημα Κορομηλά (Ρώμη) προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 6226, Αθήνα 13 
Ιουνίου 1915/ Τηλεγράφημα Καρατζά (Βερολίνο) προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 6216, Αθήνα, 
12 Ιουνίου 1915/ Τηλεγράφημα Κορομηλά (Ρώμη) προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 6203, Αθήνα, 
11 Ιουνίου 1915. 
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Συνεπώς, η δυσαρέσκεια των Συμμάχων, τόσο για την εξέλιξη των 

επιχειρήσεων στην Καλλίπολη, όσο και για τη στάση του ελληνικού κράτους απέναντί 

τους, μετέβαλε τη συμπεριφορά των στρατιωτικών δυνάμεών τους στα νησιά του 

Αιγαίου. Στη Μυτιλήνη ξεκίνησε να μεταφέρεται σε μεγάλες ποσότητες ναυτικό 

πολεμικό υλικό, ενώ παράλληλα άρχισαν να εκτελούνται εντατικά έργα για τη 

λειτουργία αεροδρομίου και τηλεγραφικού σταθμού από τους Συμμάχους..162 

Διαρκείς αναφορές τη ελληνικής χωροφυλακής από την περιοχή Γέρα της 

Μυτιλήνης κατέγραφαν τη σταδιακή μεταφορά σημαντικού αριθμού στρατιωτών. 

Επιδεικτικές παρελάσεις πολυάριθμων στρατιωτικών σωμάτων με σαλπίσματα και 

αξιωματικούς της Μεγάλης Βρετανίας και της Γαλλίας έγιναν μέρος της 

καθημερινότητας των κατοίκων του νησιού.163  

Αντίστοιχα, τα συμμαχικά στρατεύματα επέβαλαν λογοκρισία σε όλο το 

βορειοανατολικό Αιγαίο, μέσα από την κατάληψη του τηλεφωνικού σταθμού της 

Ίμβρου, ενώνοντας την τηλεφωνική γραμμή με το τηλεφωνείο της Λήμνου. Επιπλέον, 

απαίτησαν από τις τοπικές αρχές των νησιών τη μεταφορά της επίσημης τηλεγραφίας 

μέσω ταχυδρομείου, προκειμένου να ελέγχουν την αλληλογραφία της ελληνικής 

χωροφυλακής.164 

 Οι αναφορές που λάμβανε το υπουργείο Εξωτερικών από την Μυτιλήνη, πλέον, 

ήταν γεμάτες με λεπτομέρειες από τις παρελάσεις και τη συνακόλουθη εγκατάσταση 

στρατιωτικών μονάδων στη Γέρα. Ο αρχηγός της χωροφυλακής Διοσκουρίδης  

υπογράμμιζε στα τηλεγραφήματά του ότι οι εμφανίσεις των συμμαχικών 

στρατευμάτων στην περιοχή δεν αποτελούσαν έναν απλό περίπατο, αλλά μια κίνηση 

επίδειξης τον λόγο της οποίας ο ίδιος αδυνατούσε να καταλάβει.165 

Παράλληλα, τα έργα (και οι μελέτες) της Entente για τη δημιουργία 

αεροδρομίου προχωρούσαν σταθερά. Στη Λέσβο αποβιβάστηκαν δυο βρετανοί 

αεροπόροι, με εντολή να ελέγξουν την καταλληλόλητα του εδάφους για την 

πραγματοποίηση πτήσεων. Ακόμη, αγγλικό αντιτορπιλικό κατέπλευσε στο Γέρα της 

 
162 Στο ίδιο: Τηλεγράφημα Σπηλιωτόπουλου (Μυτιλήνη) προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 5263, 
Αθήνα, 15 Μαΐου 1915. 
163 Στο ίδιο: Τηλεγράφημα Σπηλιωτόπουλου ( Μυτιλήνη) προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 5802, 
Αθήνα, 2 Ιουνίου 1915. 
164 Στο ίδιο: Τηλεγράφημα Σπηλιωτόπουλου (Μυτιλήνη) προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 5804, 
Αθήνα, 2 Ιουνίου 1915. 
165 Στο ίδιο: Τηλεγράφημα Διοσκουρίδη (Μυτιλήνη) προς τα υπουργεία Στρατιωτικών και Εσωτερικών 
και το Αρχηγείο της Χωροφυλακής, Αριθ. 3469, 2 Ιουνίου 1915. 
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Λέσβου, ρυμουλκώντας ένα οθωμανικό ιστιοφόρο πλοίο, το οποίο καταδίωξε έξω από 

την περιοχή των Βουρλών.166 

 Την ίδια περίοδο, ο ανιψιός του βρετανού υποπροξένου νοίκιασε μια 

βενζινάκατο και προσέλαβε τρεις Έλληνες ναύτες, με αποστολή να μεταφέρουν 

τρόφιμα σε μια ομάδα ενόπλων που είχε στρατολογήσει ο ίδιος. Μάλιστα, στην 

βενζινάκατο υψώθηκε η πολεμική σημαία του βρετανικού στόλου. Όταν το πλοίο 

έφτασε στο νησί για να παραδώσει τα τρόφιμα, ο αγγλικός στόλος ζήτησε από τον 

έλληνα πλοίαρχο, Ζωντανό, να πλεύσει ανατολικά στην οθωμανική ακτή, προκειμένου 

να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τις πληροφορίες, τις οποίες είχαν συγκεντρώσει οι 

Άγγλοι, αναφέροντας πως είχαν προσεγγίσει την περιοχή γερμανικά και οθωμανικά 

υποβρύχια. Ο εν λόγω φοβούμενος τον εντοπισμό του σκάφους από τα εχθρικά 

πληρώματα, αποβιβάστηκε σε μια νησίδα μαζί με έναν ναύτη. Το πλήρωμα 

προσπάθησε να επιστρέψει στη Γέρα, κάτι που ενόχλησε έντονα τον αγγλικό στόλο, 

που απείλησε ότι θα τορπιλίσει το σκάφος, με αποτέλεσμα ο μηχανικός του πλοίου να 

πέσει στη θάλασσα και να διαφύγει, δίνοντας, αργότερα ο ίδιος τις πληροφορίες των 

όσων συνέβησαν στις ελληνικές αρχές. Ο πλοίαρχος Ζωντανός και ο ναύτης Νικολάου 

συνελήφθησαν από το αγγλικό ναυτικό, ενώ ο μηχανικός του πληρώματος διέφυγε στις 

ελληνικές αρχές, δηλώνοντας ότι οι ένοπλοι βρετανοί –που επιβιβάστηκαν 

αναγκαστικά μαζί τους στο πλοίο– όταν ο ίδιος αρνήθηκε να διευθύνει το σκάφος, τον 

έδεσαν και τον κακοποίησαν. Όπως ήταν φυσικό, η ελληνική πλευρά κατέθεσε 

διαβήματα στον βρετανό Πρόξενο Σμιθ για την απελευθέρωση των συλληφθέντων από 

την νησίδα όπου κρατούνταν. Αντιστοίχως, η αγγλική πλευρά διαβεβαίωσε ότι θα 

επιλυόταν το ζήτημα.167 

 Όλες οι προαναφερθείσες πληροφορίες σκιαγραφούν την επιθετική 

συμπεριφορά, την οποία επιδείκνυαν οι αγγλικές στρατιωτικές δυνάμεις στη Λέσβο. 

Οι ντόπιοι κάτοικοι των νησιών ήρθαν αντιμέτωποι με την παρουσία στρατιωτικών 

μονάδων των Συμμάχων. Οι αναφορές της ελληνικής χωροφυλακής για τις επιδεικτικές 

παρελάσεις των συμμαχικών στρατευμάτων στη Μυτιλήνη δεν σταμάτησαν.168 Οι 

παρεμβάσεις στην τοπική διοίκηση της Λέσβου από αξιωματικούς της Entente 

 
166 Στο ίδιο: Τηλεγράφημα Ζαφειρόπουλου (Γέρα) προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 30717, 20 
Μαΐου 1915. 
167 Στο ίδιο: Τηλεγράφημα ταγματάρχη Ιωάννη Γιάγκου (Μυτιλήνη) προς το Αρχηγείο της 
Χωροφυλακής, Μυτιλήνη, 23 Μαΐου 1915. 
168 Στο ίδιο: Τηλεγράφημα υπουργού Eσωτερικών προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 5938, Αθήνα, 
5 Ιουνίου 1915. 
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απέβησαν ένα καθημερινό φαινόμενο. Στο κτίριο της Νομαρχίας της Λέσβου, Γάλλος 

αξιωματικός ίδρυσε γραφείο πληροφοριών, το οποίο στελέχωσε με τρεις εργάτες 

(ελληνικής καταγωγής, που στρατολόγησε ο ίδιος), χρησιμοποιώντας το πρόσχημα ότι 

οι σύμμαχοι της Τριπλής Συνεννόησης είχαν ενημερωθεί για τις διαρροές πληροφοριών 

από τους Έλληνες προς τους Γερμανούς, οι οποίες αποκάλυπταν τις μελλοντικές 

κινήσεις των Συμμάχων στην περιοχή.169 Οι Άγγλοι κατέλαβαν και τις γύρω νησίδες 

στην θαλάσσια περιοχή, απαγορεύοντας την προσέγγισή τους από οποιοδήποτε 

σκάφος. Τέλος, στη Μυτιλήνη μετά το καλοκαίρι του 1915, ολοκληρώθηκαν οι 

εργασίες του αεροδρομίου, λειτουργώντας το νησί της Λέσβου ως βάση επιχειρήσεων 

της Entente προς τα Στενά.170 

Τον Δεκέμβριο 1915 η Μυτιλήνη θα μετατραπεί επίσημα σε στρατιωτική βάση 

της Αντάντ. Δυο συμμαχικά πλοία μετέφεραν το νησί της Λέσβου τετρακόσιους άνδρες 

του γαλλικού και αγγλικού στρατού, οι οποίοι, στη συνέχεια, εγκαταστάθηκαν στη 

Μυτιλήνη. Η Μυτιλήνη λειτούργησε ως βάση επιχειρήσεων των Αγγλογάλλων, ενώ 

τον Φεβρουάριο του επόμενου έτους οι Βρετανοί στρατιώτες μεταφέρθηκαν στην 

Αίγυπτο και οι Γάλλοι στη Θεσσαλονίκη.171 

Στις 18 Δεκεμβρίου 1915, στον κόλπο της Γέρας αποβιβάστηκαν 400 

στρατιώτες της Entente. Επίσης, στην περιοχή των Λουτρών μεταφέρθηκαν μεγάλες 

ποσότητες ξύλου, με σκοπό την κατασκευή κτιρίων, προκειμένου να στεγάσουν τους 

εγκατεστημένους στρατιώτες των Συμμάχων. Στη συνέχεια, εγκαταστάθηκαν στο νησί 

800 στρατιώτες του γαλλικού στρατού από τις αποικίες της Αφρικής (κυρίως από τη 

Σενεγάλη). Μεταξύ 29ης και 30ής Δεκεμβρίου το γαλλικό ναυτικό αποβίβασε στην 

περιοχή των Λουτρών και της Γέρας στο νησί της Λέσβου περίπου 6000 στρατιώτες.172 

 

 

2.3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΟΠΛΩΝ ΜΕ ΕΜΠΟΛΕΜΕΣ 

ΔΥΝΑΜΕΙΣ 
 

 
169 Στο ίδιο: Τηλεγράφημα Νομάρχη Σπηλιοτόπουλου (Μυτιλήνη) προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 
6137, Αθήνα, 10 Ιουνίου 1915. 
170 Στο ίδιο: Τηλεγράφημα Νομάρχη Δόσιου (Χίος) προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 6171, Αθήνα, 
12 Ιουνίου 1915. 
171 Βλ. Areti Tounda – Fergadi, “Violations de la neutralité grecque par les puissances de l'Entente durant 
la Première Guerre Mondiale”, Balkan Studies, 26 /1 (Institute for Balkan Studies, Θεσσαλονίκη 1985), 
125. 
172 Στο ίδιο, 125, 126. 
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Παράλληλα, από την άνοιξη του 1915, το υπουργείο Εξωτερικών απασχόλησαν οι 

αναφορές των τοπικών διοικητών στα νησιά του Αιγαίου, αναφορικά με τις 

περιπτώσεις πλοίων, τα οποία διεξήγαγαν παράνομο εμπόριο όπλων από τις ακτές της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Συγκεκριμένα, στις 17 Απριλίου 1915, το κεντρικό 

Λιμεναρχείο Πειραιά ξεκίνησε να ερευνά τις δραστηριότητες του ελληνικού 

ατμόπλοιου με την ονομασία «Κωνσταντίνος», έπειτα από τη συγκέντρωση ποικίλων 

καταγγελιών το εν λόγω σκάφος διενεργούσε λαθρεμπόριο όπλων για λογαριασμό 

εμπόλεμων δυνάμεων.173  

 Επιπροσθέτως, λαθρεμπόριο καταγράφηκε και στο νησί της Λέσβου. Στις 25 

Μαΐου 1915, ο Γενικός Πρόξενος της Σμύρνης, έπειτα από ασφαλείς πληροφορίες, 

κάλεσε την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Πέρα να ενημερώσει αρμοδίως την Αθήνα, 

σχετικά με τη διεξαγωγή λαθρεμπορίου όπλων από το νησί της Σάμου με προορισμό 

τη Μικρά Ασία. Ειδικότερα, το λαθρεμπόριο διενεργούταν από Έλληνες αξιωματικούς, 

οι οποίοι είχαν οργανώσει την επιχείρηση αποθήκευσης, παραγγελίας και αποστολής 

των φορτίων. Σύμφωνα με την αναφορά, κατά τα μέσα Μαΐου, ελληνικό ατμόπλοιο 

κατέβασε στην περιοχή «Κιοσλούκ» της μικρασιατικής ακτής φορτίο με γαλλικά 

τυφέκια τύπου Gras, τα οποία παρέλαβε η οθωμανική εθνοφρουρά.174 Όπως ήταν 

φυσικό το υπουργείο Εξωτερικών έλαβε αυστηρά κατασταλτικά μέτρα στην περιοχή 

σε συνεργασία με τη Χωροφυλακή και την Νομαρχία Λέσβου.175 

 Στην επιστολή του προς τον νομάρχη της Λέσβου ο υποπρόξενος Νικόλαος 

Τσερέπης σημείωνε ότι διενεργούταν λαθρεμπόριο όπλων στη Μυτιλήνη για 

λογαριασμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ειδικότερα, κατέγραφε πως ένας 

ντόπιος κάτοχος μιας λέμβου (γνωστός στους κατοίκους του νησιού με το όνομα 

«Στρατής») φερόταν να δρα στη Μυτιλήνη ως κατάσκοπος και να μεταφέρει από εκεί 

όπλα προς τις περιοχές «Δικελί» και «Αγιασμάτιο». Αξίζει να σημειωθεί ότι οι 

ελληνικές διπλωματικές αρχές προβληματίζονταν για τέτοιες παράνομες πρακτικές 

από τα νησιά του Αιγαίου, καθώς τίθονταν σε διακινδύνευση οι ελληνορθόδοξοι 

πληθυσμοί των ακτών της Μικρασίας. Χαρακτηριστικό αυτής της κατάστασης είναι το 

ακόλουθο απόσπασμα: «λαμβάνω την τιμήν να παρακαλέσω υμάς όπως επιστήσητε 

 
173 Στο ίδιο:  Επιστολή κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιώς (Πειραιάς) προς το υπουργείο Εξωτερικών, 
Αριθ. 2417, Αθήνα, 17 Απριλίου 1915.  
174 Στο ίδιο:  Τηλεγράφημα Τσαμαδού (Πέρα) προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 5624, Αθήνα, 2 
Ιουνίου 1915. 
175 Στο ίδιο: Tηλεγράφημα Προξενείου της Ελλάδος (Κυδωνίες) προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 
5932, Αθήνα, 5 Ιουνίου 1915. 
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την προσοχήν της αυτόθι αστυνομίας επί του σοβαρού τούτου αιτήματος διότι ούτω 

εξοπλίζεται όχι μόνον ο Τουρκικός στρατός όστις μεγίστην έλλειψην όπλων έχει αλλά 

και αυτός ο Τουρκικός όχλος προς μέγαν κίνδυνον του αόπλου ελληνικού 

στοιχείου».176 

  

2.4. Η ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ  
Νοτιότερα, το Καστελόριζο κέντρισε το ενδιαφέρον της Γαλλίας, εξαιτίας της 

γεωγραφικής θέσης του. Βρισκόμενο κοντά τις νοτιοδυτικές ακτές της Μικράς Ασίας 

αποτελούσε ένα γεωγραφικό σημείο με σοβαρές προοπτικές για την κατασκευή 

ναυτικής βάσης. Κατά πρώτον, το Καστελόριζο, παρόλο που ανήκε στο νησιωτικό 

σύμπλεγμα των Δωδεκανήσων (τα οποία εκείνη την περίοδο βρισκόταν υπό ιταλική 

κατοχή), αποτελούσε μια ιδιάζουσα περίπτωση, καθώς στην πραγματικότητα είχε 

ελληνική διοίκηση από το 1913. Ειδικότερα, την 1η Μαρτίου 1913, ολιγάριθμη ομάδα 

Ελλήνων κατοίκων της Μεγίστης έδιωξε την οθωμανική διοίκηση του νησιού και 

ύψωσε στα διοικητικά κτίρια τη σημαία της Ελλάδας. Έκτοτε, το νησί τελούσε υπό μία 

de facto ελληνική στρατιωτική διοίκηση.177 

Τον Ιούνιο του 1915, η Γαλλία έστειλε πολεμικά πλοία στο νησί, το οποίο 

κατέλαβε τον Δεκέμβριο του 1915. Στις 8 Ιουνίου 1915, η αστυνομική διεύθυνση 

Καστελόριζου ανέφερε ότι προσέγγισε το νησί το γαλλικό θωρηκτό «Κλεμπέρ». 

Πλησιάζοντας την ακτή, το πλήρωμα του γαλλικού πολεμικού φέρεται να πέρασε τον 

τηλεγραφικό σηματοφόρο μηχανισμό ως οθωμανικό, με αποτέλεσμα το πλοίο να ρίξει 

πέντε βολές προς την ακτή, καταστρέφοντας την εκκλησία των Αγίων Αναργύρων.178 

 Οι Γάλλοι –όπως υποστήριξαν οι ίδιοι μετέπειτα– έριξαν βολές στο 

Καστελόριζο, θεωρώντας ότι επιτίθενται στην ανατολική ακτή της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας. Έτσι, κατά τα τηλεγραφήματα του ελληνικού υπουργείου 

Εξωτερικών, τον Ιούνιο, ζήτησαν συγνώμη από στρατιωτική επιτροπή, η οποία μετέβη 

άμεσα στην περιοχή.179 

 
176 Στο ίδιο: Τηλεγράφημα υποπρόξενου Τσερέπη (Κυδωνίες) προς τον Νομάρχη Λέσβου, Αριθ. 189, 
Κυδωνίες, 28 Μαΐου 1915. 
177 Βλ. Fergadi, “Violations de la neutralité grecque par les puissances de l'Entente durant la Première 
Guerre Mondiale”, 114. 
178 Στο ίδιο:  Τηλεγράφημα αστυνομικού διευθυντή Βουράκη (Σάμος) προς το Αρχηγείο της 
Χωροφυλακής, Αριθ. 177, Σάμος, 11 Ιουνίου 1915. 
179 Στο ίδιο: Τηλεγράφημα Παπαδάκη (Ρόδος) προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 6154, Αθήνα, 11 
Ιουνίου 1915. 
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Σύμφωνα με την Αρετή Τούντα – Φεργάδη κομβικό ρόλο στην κατάληψη του 

Καστελόριζου από τους Γάλλους διαδραμάτισε ο Γάλλος αντιπρόξενος Laffon, ο 

οποίος κατάφερε να πείσει τους Συμμάχους στη Ρόδο, για την ύπαρξη μιας μυστικής 

συμφωνίας ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γερμανία που επέτρεπε τον εφοδιασμό και 

άρα τη δράση γερμανικών υποβρυχίων στο Αιγαίο. O Laffon κατοικούσε στη Ρόδο, 

όπου είχε επιδοθεί σε μια σειρά παραβατικών και βίαιων πράξεων κατά των ντόπιων 

λόγω του μίσους που έτρεφε ο ίδιος για την Ελλάδα και που εκπήγαζε από την πολιτική 

του Κωνσταντίνου. Μάλιστα, σχημάτισε μια ένοπλη ομάδα ατάκτων, αποτελούμενη 

από ντόπιους ληστές, λαθρεμπόρους και πειρατές, οι οποίοι έκαναν δύσκολη τη ζωή 

των κατοίκων στα νησιά. Με επικεφαλής τον επονομαζόμενο «Μάρκο» (γνωστό 

πειρατή στην κοινωνία της Ρόδου), ληστείες και αιφνιδιαστικές επιθέσεις στους 

ελληνικούς πληθυσμούς έγιναν ένα συχνό φαινόμενο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ 

ο Laffon χρηματοδοτούσε τη συγκεκριμένη ομάδα, για να τη χρησιμοποιεί προς ίδιον 

όφελος.180  

Είναι αλήθεια ότι όσα ταλαιπώρησαν ελληνικούς και οθωμανικούς πληθυσμούς 

από τη δράση των ενόπλων του Laffon προκάλεσαν αντίποινα κατά των 

ελληνορθόδοξων κατοίκων της μικρασιατικής ακτής. Οι κάτοικοι στα μικρασιατικά 

παράλια είχαν σχηματίσει την εντύπωση ότι οι υπαίτιοι των λεηλασιών ήταν οι 

Έλληνες.181 

Κατά τις αρχές Δεκεμβρίου, ομάδα εξήντα ενόπλων, οι οποίοι υποκινήθηκαν 

από το προξενείο της Γαλλίας, προκάλεσε τοπική εξέγερση στο Καστελόριζο, με 

απότοκο την κατάληψη του νησιού από 500 στρατιώτες του γαλλικού πεζικού. Μόλις 

ενημερώθηκε η Αθήνα για τα συμβαίνοντα στη Μεγίστη, διέταξε το πολεμικό ναυτικό 

να επέμβει, αποστέλλοντας το καταδρομικό «Έλλη» στην περιοχή στις 7 Δεκεμβρίου 

1915. Το πλοίο, αρχικά, κατέπλευσε στη Σάμο για να επιβιβαστούν άνδρες του στρατού 

και της χωροφυλακής.182 

Οι πρώτες αναφορές του αξιωματικού της «Έλλης» επισήμαιναν πως στο νησί 

είχαν εγκατασταθεί γάλλοι στρατιώτες, ενώ στην πόλη είχαν τοποθετηθεί στα κτίρια 

 
180 Fergadi, “Violations de la neutralité grecque par les puissances de l'Entente durant la Première Guerre 
Mondiale”, 114, 120. 
181 Στο ίδιο, 115. 
182 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο πλοίαρχος της «Έλλης», Ηλίας Παπαβασιλείου, 
έλαβε τηλεγράφημα από τον κυβερνήτη του γαλλικού πλοίου «Province», στο οποίο ο Γάλλος ομόλογός 
του επιχειρούσε να τον πείσει να μην προσεγγίσει το ελληνικό πλοίο τη Μεγίστη, επειδή διέτρεχε μεγάλο 
κίνδυνο, Fergadi, “Violations de la neutralité grecque par les puissances de l'Entente durant la Première 
Guerre Mondiale”, 116. 
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της διοίκησης γαλλικές σημαίες. Ακόμη, στο λιμάνι του Καστελόριζου ήταν 

αγκυροβολημένο το γαλλικό πολεμικό πλοίο «Amiral Charnier». Ο πλοίαρχος 

Παπαβασιλείου έστειλε στο νησί έναν αξιωματικό της «Έλλης», για να συλλέξει 

πληροφορίες, αναφορικά με την κατάσταση στο νησί. Εν τέλει, οι Έλληνες αξιωματικοί 

συναντήθηκαν με τον ναύαρχο Moreau εντός του γαλλικού ατμόπλοιου με την 

ονομασία «Jeanne ďArc». Ο Moreau τους ενημέρωσε πως το νησί πέρασε στον 

στρατιωτικό έλεγχο της Γαλλίας, κατόπιν εντολής της κυβέρνησής του.183 

Κατά συνέπεια, το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας κατέθεσε διάβημα 

διαμαρτυρίας προς την γαλλική κυβέρνηση, ενώ ο Γεννάδιος στο Λονδίνο ενημέρωσε 

τον Sir Edward Grey, ο οποίος δήλωσε άγνοια για τα όσα συνέβησαν στη Μεγίστη, 

διαβεβαιώνοντας στον Έλληνα πρόξενο πως θα μεσολαβούσε για την επίλυση του 

ζητήματος που είχε ανακύψει.184 

Επίσης, κατά τα μέσα Δεκεμβρίου, όταν προκλήθηκε έντονη διπλωματική 

κινητικότητα σε Παρίσι, Λονδίνο, Ρώμη και Κωνσταντινούπολη για την κατάληψη του 

Καστελόριζου, η Υψηλή Πύλη έστειλε στην πρεσβεία της Ελλάδας –στο Πέρα της 

Κωνσταντινούπολης– ρηματική διακοίνωση με την οποία προέβαλε τον ισχυρισμό ότι 

το Καστελόριζο ανήκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.185 

Κατ’ αντιστοιχία με τα όσα συνέβησαν στη Μυτιλήνη από τις δυνάμεις της 

Τριπλής Συνεννόησης, και στην περίπτωση του Καστελόριζου οι Γάλλοι αξιωματικοί 

υποστήριξαν στις επαφές τους με τούς Έλληνες ομολόγους τους πως η χώρα τους 

κινήθηκε επιθετικά στα Δωδεκάνησα, καθώς το Παρίσι θεωρούσε ότι υφίστατο 

μυστική συμφωνία για τα Δωδεκάνησα μεταξύ Αθηνών και του Βερολίνου, έπειτα από 

τον εντοπισμό γερμανικών υποβρυχίων στο Αιγαίο από τον Μάιο του 1915. Για τους 

Γάλλους ήταν σημαντική μια γρήγορη πρόσβαση στις οθωμανικές ακτές και το 

Καστελόριζο εξυπηρετούσε γεωγραφικά αυτή την επιδίωξη.186 

Βέβαια, οι εφημερίδες στη Γαλλία ήταν επικριτικές απέναντι στην κατάληψη 

του Καστελόριζου από τον στρατό, επισημαίνοντας ότι (όπως και στην περίπτωση της 

Μυτιλήνης) το πρόσχημα της διασφάλισης των συμφερόντων της Ελλάδας, ούσας 

 
183 Fergadi, “Violations de la neutralité grecque par les puissances de l'Entente durant la Première 
Guerre Mondiale”, 117. 
184 Στο ίδιο, 119. 
185 Στο ίδιο, 119. 
186 Στο ίδιο, 120. 
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φιλικής δύναμης προς της  Entente, δεν δικαιολογούσε την εξόφθαλμη παραβίαση της 

ουδετερότητάς της.187 

Τέλος, τον Νοέμβριο 1915 η Μήλος κατελήφθη από τις στρατιωτικές δυνάμεις 

της Τριπλής Συνεννόησης. Οι Γάλλοι έκοψαν τα καλώδια της τηλεγραφικής σύνδεσης 

Μήλου – Σύρου. Η αδυναμία της αποστολής τηλεγραφικών αναφορών λειτούργησε ως 

ευκαιρία για τη Γαλλία, ώστε μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος να 

διασφαλιστεί η ανεμπόδιστη κατάληψη του νησιού, άρα και ο καλύτερος έλεγχος των 

Κυκλάδων από την Entente.188 

 

2.5. ΤΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Καθοριστικό ρόλο για την εξέλιξη της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής σε σχέση με 

την ουδετερότητα, διαδραμάτισε η βουλγαρική γενική επιστράτευση στις 10 

Σεπτεμβρίου 1915, με στόχο την επίθεση στη Σερβία.189 Όπως είναι γνωστό, το ζήτημα 

της τήρησης της ελληνοσερβικής συνθήκης (1913) όξυνε τις -ήδη συγκρουσιακές- 

σχέσεις ανάμεσα στον πρωθυπουργό Βενιζέλο και τον ουδετερόφιλο βασιλιά 

Κωνσταντίνο. Ήδη τον Μάρτιο 1915, ο στενός συνεργάτης του Κωνσταντίνου, 

Γεώργιος Στρέιτ, συνέταξε ένα υπόμνημα με όλες τις πιθανές περιπτώσεις αλλαγής των 

συνόρων της Βουλγαρίας και της Ελλάδας, μετά τη λήξη του πολέμου. Εκτιμούσε ότι 

η χώρα θα περνούσε μία περίοδο διαρκών πιέσεων από την Τριπλή Συνεννόηση με 

σκοπό την έξοδο στον πόλεμο. Το ελληνικό κράτος καλούταν να διατηρήσει απόλυτη 

ουδετερότητα, ακόμη και κατά την περίπτωση μίας βουλγαρικής εξόδου. Παρά την 

αδιαμφισβήτητη πίστη στις υποχρεώσεις της Ελλάδας προς τη Σερβία, η Αθήνα ήταν 

υποχρεωμένη να αξιοποιήσει τη βαλκανική πολιτική της Ρουμανίας, συζητώντας με το 

Βουκουρέστι μία κοινή υπεράσπιση της ουδετερότητας, εάν επιθυμούσε να διατηρήσει 

-ή να αυξήσει- το ισχύον συνοριακό καθεστώς της Μακεδονίας.190  

 
187 Αντίστοιχα, οι Σύμμαχοι υποστήριξαν ότι προχώρησαν στην κατάληψη των νησιών του Αιγαίου για 
να αντιταχθούν εμπράκτως στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία παράνομα δήλωνε ότι της ανήκαν 
τα νησιά του Αιγαίου, Fergadi, “Violations de la neutralité grecque par les puissances de l'Entente durant 
la Première Guerre Mondiale”, 121. 
188 Η ελληνική κοινή γνώμη ενημερώθηκε από τις εφημερίδες για την κατοχή της Μήλου από τους 
Συμμάχους στις 21 Νοεμβρίου 1915, στο ίδιο, 122. 
189 Βεντήρης, ό.π., σσ. 5, 6. 
190 Υπουργείο Εξωτερικών (έκδ.), Διπλωματικά Έγγραφα 1913 – 1917, Αθήνα 1917, σσ. 14, 15, 18, 19. 
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Από το καλοκαίρι του 1914, η ελληνοσερβική συνθήκη επικαιροποιήθηκε, ενώ 

στις διεργασίες, που προηγήθηκαν, συμμετείχαν ενεργά ο Στρέιτ κι ο Κωνσταντίνος, 

καθώς επιθυμούσαν τη διατήρηση μίας ισορροπίας ανάμεσα στις ελληνογερμανικές 

και στις ελληνοαυστριακές σχέσεις.191 Εντούτοις, η Ελλάδα ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα παραβίαζε την ουδετερότητά της, στέλνοντας εφόδια στο σερβικό έδαφος, 

χρησιμοποιώντας το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Για παράδειγμα, κατά τα μέσα Ιουνίου 

1915, εστάλησαν από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό τη Σερβία, φορτία βενζίνης.192  

Σε σχέση με την ουδετερότητα, είναι χρήσιμο να σημειωθεί ότι τον Σεπτέμβριο 

του 1915 απασχόλησε έντονα τον διεθνή Τύπο ο θάνατος άμαχων Βρετανών, Ιρλανδών 

και Αμερικανών πολιτών, εξαιτίας του τορπιλισμού του White Star Liner Arabic από 

πολεμικό πλοίο της Γερμανίας έξω από το λιμάνι του Kinsale στις ακτές της Ιρλανδίας. 

Το Βερολίνο κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις στην Ουάσιγκτον για το περιστατικό, ενώ η 

γερμανική πλευρά, δηλώνοντας πλήρως μετανιωμένη για το ατυχές συμβάν, ζήτησε 

την κατανόηση των ΗΠΑ. Η Γερμανία επέρριψε ευθύνες στον κυβερνήτη του 

γερμανικού πλοίου, ο οποίος θεώρησε ότι το ατμόπλοιο προσέγγιζε εχθρικά το 

γερμανικό σκάφος. Βέβαια, οι εφημερίδες των ΗΠΑ υπογράμμιζαν την ακατανόητη 

παραβίαση του άρθρου 38 της Σύμβασης της Χάγης, εγείροντας ζήτημα σοβαρής 

παραβίασης του διεθνούς δικαίου έπειτα από τον θάνατο άμαχων πολιτών, ενώ το 

υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας δήλωνε πως προετοιμαζόταν για τη διευθέτηση 

του ζητήματος στο διεθνές δικαστήριο της Χάγης. Όπως ήταν φυσικό, υπήρξε διεθνώς 

διπλωματική κινητοποίηση με επίσημα τηλεγραφήματα πρεσβειών επί του θέματος. 

Στην Αθήνα, ο Βενιζέλος ενημερώθηκε για την κατάσταση από την πρεσβεία της 

Ελλάδας στην Ουάσιγκτον, ο πρέσβης της οποίας υπογράμμιζε ότι η στάση της 

Γερμανίας είχε προβληματίσει αρκετά την αμερικανική κυβέρνηση, καθώς και τη 

διεθνή διπλωματία.193 

Την ίδια περίοδο, φορτηγό πλοίο της Ρωσίας μετέφερε από το λιμάνι της 

Θεσσαλονίκης -και με τη βοήθεια των Σέρβων και των Ρουμάνων- προς το ρωσικό 

έδαφος 15 εξοπλισμένα φορητά νοσοκομεία, 2300 κιβώτια με οβίδες, 14 κιβώτια 

 
191 Βεντήρης, ό.π., σ. 6. 
192 ΥΔΙΑ, φάκ. 8 «Ουδετερότης κατά τον Ευρωπαϊκόν πόλεμον», υποφάκ. «Δήλωσις Λαθρεμπορίου 
Πολέμου 1915 μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας»: Τηλεγράφημα Κακλαμάνου (Πέτρογκραντ) προς το 
υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 6373, Αθήνα, 17 Ιουνίου 1915. 
193 Στο ίδιο: Τηλεγράφημα Μιχαήλ Δούρου (Ουάσιγκτον) προς τον Ελευθέριο Βενιζέλο (Αθήνα), Αριθ. 
2096, Ουάσιγκτον, 11 Σεπτεμβρίου 1915/ Συνημμένο απόκομμα της εφημερίδας Post, Ουάσιγκτον, 11 
Σεπτεμβρίου 1915/ Τηλεγράφημα J. Bernstorff (Ουάσιγκτον) προς τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών 
(Ουάσιγκτον), Αριθ. 763.72/2064, Ουάσιγκτον, 1 Σεπτεμβρίου 1915. 
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πυρομαχικών, 47 κιβώτια ρούχων, 304 βαρέλια ασφυξιογόνων αερίων, 300 κιβώτια με 

πετρέλαιο και 28 κιβώτια με μηχανήματα ασύρματης επικοινωνίας.194 

Οι πρωτοβουλίες της Entente σε συνδυασμό με τα διαρκή αιτήματα για 

εγκατάσταση συμμαχικού στρατού στη Θεσσαλονίκη, έφεραν σε δύσκολη θέση την 

Αθήνα, ενόσω στο εσωτερικό της χώρας πυροδοτήθηκαν πολιτικές εξελίξεις. Στις 4 

Νοεμβρίου 1915, ο Στέφανος Σκουλούδης ζητούσε από τους πρέσβεις της Ελλάδας 

στις πρωτεύουσες των χωρών της Τριπλής Συνεννόησης να πράξουν τα δέοντα, 

προκειμένου να καταστεί σαφής η δυσμενής θέση της χώρας απέναντι στις πιέσεις, τις 

οποίες δεχόταν από τις αντιμαχόμενες εμπόλεμες πλευρές. Ο Σκουλούδης θεωρούσε 

άδικη τη γνώμη που καλλιεργήθηκε στον Τύπο της Αγγλίας, της Γαλλίας, της Ρωσίας 

και της Ιταλίας, ύστερα από την αντίδραση της Ελλάδας στο αίτημα της Αντάντ, μετά 

από την κατάρρευση της Σερβίας, για υποχώρηση εμπόλεμων στρατευμάτων στο 

έδαφος ουδέτερης χώρας. Τόνιζε πως η Αθήνα δεν είχε καμία πρόθεση να ασκήσει 

πιέσεις στις εμπόλεμες δυνάμεις, αλλά επειδίωξή της ήταν να υπερασπιστεί του 

δικαιώματός της στην ουδετερότητα, όπως όριζε το Διεθνές Δίκαιο, κατά τη Σύμβαση 

της Χάγης του 1907. Άλλωστε, η κυβέρνηση δεν εμπόδισε την απόβαση των 

εμπολέμων στρατευμάτων στη Θεσσαλονίκη, παρά έσπευσε να θυμίσει στις δυνάμεις 

της Entente τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου, χωρίς, ωστόσο, να τους επιβάλει. Άρα, 

τόσο στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης, όσο και στο ζήτημα των Σέρβων στρατιωτών, 

οι Έλληνες πρέσβεις, σύμφωνα με τις εντολές του Σκουλούδη, όφειλαν να 

ξεκαθαρίσουν -με διακριτικότητα- το αίτημα της Ελλάδας για σεβασμό στην τήρηση 

των κανόνων ουδετερότητας. Για τον Σκουλούδη ήταν σημαντικό να καταλάβουν οι 

δυνάμεις της Αντάντ ότι η ανεκτική συμπεριφορά του ελληνικού κράτους απέναντί 

στις παραβιάσεις της ουδετερότητάς του ήταν οριοθετημένη, ενώ τυχόν υπέρβαση των 

ορίων θα πυροδοτούσε ελληνικές αντιδράσεις.195 

Ακολούθως, η Entente, απαντώντας στον Σκουλούδη, ζήτησε την 

οπισθοχώρηση του ελληνικού στρατού από τη Θεσσαλονίκη, την παραχώρηση της 

σιδηροδρομικής γραμμής Κριβολάκ – Μοναστηρίου. Επίσης, η Αντάντ δήλωσε στην 

 
194 Τα ασφυξιογόνα αέρια υπήρξαν χαρακτηριστική περίπτωση χημικών όπλων, που χρησιμοποιήθηκαν 
στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Σύμφωνα με τη χειρόγραφη αναφορά του λοχαγού Ηλία Παπαδήμα, το 
πολεμικό υλικό μεταφέρθηκε αρχικά στη Σερβία και πέρασε τα ρουμανικά σύνορα, με τελικό προορισμό 
τη Ρωσία, βλ. στο ίδιο: Αντίγραφο αναφοράς λοχαγού Ηλία Παπαδήμα (Θεσσαλονίκη) προς το 
υπουργείο Στρατιωτικών και την Επιτελική Υπηρεσία Στρατού (Αθήνα), Αριθ. 8183, Θεσσαλονίκη, 26 
Αυγούστου 1915/ Τηλεγράφημα υπουργείου Στρατιωτικών προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 9909, 
Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 1915. 
195 Υπουργείο Εξωτερικών (έκδ.), σσ. 20-21. 
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ελληνική κυβέρνηση ότι επιθυμούσε στην περιοχή γύρω από τη Θεσσαλονίκη και τη 

Χερσόνησο της Χαλκιδικής την κατασκευή αμυντικών εγκαταστάσεων, απαραίτητων 

για τη γαλλική στρατιά της Ανατολής. Παράλληλα, ζητήθηκε η χρήση των ελληνικών 

χωρικών υδάτων για τη διενέργεια νηοψιών, ανεφοδιασμών, ακόμη και τορπιλισμού 

εχθρικών πλοίων. Όλα αυτά τα αιτήματα κρίθηκαν από την γαλλική κυβέρνηση 

αναγκαία, εξαιτίας της κρίσιμης κατάστασης, η οποία προέκυψε από το ζήτημα της 

μετακίνησης του σερβικού στρατού στο Μαυροβούνιο και την Αλβανία. Ο Γάλλος 

πρωθυπουργός Briand ζητούσε από τον Σκουλούδη να δοθούν άμεσα ξεκάθαρες 

απαντήσεις στα αιτήματα της Γαλλίας, καθώς ήταν απαραίτητη η ελευθερία των 

μετακινήσεων του γαλλικού στρατού στην περιοχή. Ο Σκουλούδης, από την πλευρά 

του, αρνούμενος να απαντήσει βραχυπρόθεσμα στις δυνάμεις της Entente, απαίτησε 

από τον πρέσβη της Ελλάδας στο Παρίσι, Άθω Ρωμάνο, να μάθει τον λόγο που 

ζητήθηκε η απόσυρση των ελληνικών στρατευμάτων από τη Θεσσαλονίκη, καθώς 

επιθυμούσε να αποφύγει την εγκατάσταση συμμαχικών στρατευμάτων στην 

περιοχή.196  

Εντούτοις, η Γαλλία δεν άλλαξε -σε καμία περίπτωση- την στάση της, 

εξακολουθώντας να ζητά από τον Σκουλούδη να δώσει μία ξεκάθαρη απάντηση άμεσα 

στα αιτήματά της. Ο Briand αρνήθηκε να μοιραστεί με τον Ρωμάνο τους λόγους για 

τους οποίους ζήτησε η Γαλλική Κυβέρνηση την αποστρατιωτικοποίηση της 

Θεσσαλονίκης. Αντ’ αυτού, εξήρε την αναγκαιότητα αποκλιμάκωσης της έντασης 

ανάμεσα στις δύο πλευρές, υπογραμμίζοντας πως η Γαλλία δεν επιθυμούσε σε καμία 

περίπτωση να φέρει σε δύσκολη θέση τον Σκουλούδη, παρόλο που το Παρίσι διέβλεπε 

το ακριβώς αντίθετο, καθώς η Ελλάδα είχε παρατάξει στρατό στην ελληνοβουλγαρική 

συνοριακή γραμμή.197 

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 27 Νοεμβρίου 1915, ο Σκουλούδης συμφώνησε 

με τους πρέσβεις των δυνάμεων της Τριπλής Συνεννόησης την παραμονή της 

ελληνικής μεραρχίας στη Θεσσαλονίκη, την αύξηση του προσωπικού των 

σιδηροδρόμων (με προϋπόθεση τη μη πρόσληψη αλλοδαπών εργατών), την αποφυγή 

της ένοπλης ελληνικής αντίδρασης στην περίπτωση κατασκευής αμυντικών 

εγκαταστάσεων ή κατάληψης οχυρωμάτων, την οπισθοχώρηση του ελληνικού στρατού 

στην περίπτωση της ένοπλης σύγκρουσης μεταξύ των εμπολέμων εντός του ελληνικού 

 
196 Υπουργείο Εξωτερικών (έκδ.), σσ. 22, 23. 
197 Στο ίδιο, σ. 24. 
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εδάφους και τη διαβεβαίωση του βασιλιά Κωνσταντίνου προς την Entente ότι το 

φρούριο του Καρά-Μπουρνού και του αντικείμενοου πολυβολείου δεν θα 

χρησιμοποιούντο σε καμία περίπτωση εναντίον των συμμαχικών στρατευμάτων. 

Μάλιστα, είναι αξιοσημείωτο ότι ο Σκουλούδης έστειλε ξεχωριστές οδηγίες στους 

Έλληνες πρέσβεις που υπηρετούσαν στις πρωτεύουσες των δυνάμεων της Entente, 

έναντι εκείνων της Βιέννης και του Βερολίνου. Στην πρώτη περίπτωση, 

υπογραμμίζοντας το καλό κλίμα, το οποίο οικοδομήθηκε με τους πρέσβεις της 

Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας στην Αθήνα, ύστερα από την ενημέρωσή τους 

για την μετακίνηση του 5ου Σώματος Στρατού ανατολικότερα της Θεσσαλονίκης, 

ζήτησε από τους πρέσβεις της Ελλάδας να διεκδικήσουν την άρση των οικονομικών 

και εμπορικών πιέσεων των χωρών της Τριπλής Συνεννόησης προς τη βασιλική 

κυβέρνηση. Αντίθετα, στην περίπτωση των Κεντρικών Αυτοκρατοριών, σημείωσε ότι, 

παρά το νέο κλίμα που αναπτύχθηκε με τις δυνάμεις της Entente, η κυβέρνηση 

παρέμενε απολύτως σταθερή στην αρχική ουδετερόφιλη πολιτική της.198 

Όμως, η Τριπλή Συνεννόηση, ενοχλημένη από την εξωτερική πολιτική του 

Σκουλούδη, διέκοψε τις πιστώσεις ενός δανείου ύψους 400 εκατομμυρίων ελβετικών 

φράγκων προς την Ελλάδα, τον Δεκέμβριο 1915.199 Γι’ αυτό τον λόγο, ο Κωνσταντίνος 

επικοινώνησε με το γερμανικό υπουργείο Οικονομικών, σχετικά με τη λήψη μίας 

προχρηματοδότησης 40 εκατομμυρίων μάρκων. Τις τεχνικές συζητήσεις με τη 

γερμανική πλευρά είχε αναλάβει ο πρέσβης της Ελλάδας στο Βερολίνο, Νικόλαος 

Θεοτόκης. Σύμφωνα με τις συζητήσεις των δυο μερών, το γερμανικό υπουργείο 

Οικονομικών ήταν αρμόδιο από τον Κωνσταντίνο για το άνοιγμα μίας πίστωσης του 

ποσού σε τράπεζα του Βερολίνου, από την οποία η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος είχε 

τη δυνατότητα να εισπράξει τη δόση σε μορφή επιταγής.200 

Εντούτοις, στις 16 Δεκεμβρίου ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Gottlieb von 

Jagow, έδειξε δυσαρεστημένος από τις προτάσεις του Κωνσταντίνου προς την 

αυτοκρατορική κυβέρνηση αναφορικά με την έκκριση του γερμανικού αιτήματος ο 

γερμανικός στρατός να επιτεθεί κατά των αγγλογαλλικών στρατευμάτων στη 

Μακεδονίας και ειδικά στη Θεσσαλονίκη.201 

 
198 Υπουργείο Εξωτερικών (έκδ.), σσ. 24, 25, 26. 
199 Μεταξάς, ό.π., σ. 440. 
200 Στο ίδιο, σσ. 67, 68. 
201 Το γερμανικό Γενικό Επιτελείο κάλεσε τον στρατηγό Falkenhayn στο Βερολίνο, προκειμένου να 
εξετάσει -με την Αυτοκρατορική Κυβέρνηση- τις στρατηγικές παραμέτρους μίας γερμανικής επίθεσης 
εναντίον των στρατευμάτων της Entente στη Θεσσαλονίκη, στο ίδιο. σσ. 70, 71. 
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Όλα έδειχναν πως η εξέλιξη της δανειακής σύμβασης ανάμεσα στις δύο χώρες 

καθοριζόταν από το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων του Κωνσταντίνου με το 

γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών. O Γερμανός τραπεζίτης, Samuel Bleichröder, στις 

5 Ιανουαρίου 1915, πίστωσε σαράντα εκατομμύρια μάρκα στην Εθνική Τράπεζα της 

Ελλάδος με ετήσιο επιτόκιο 6%, ενώ οι τεχνικές συζητήσεις σχετικά με τους όρους και 

τις ρήτρες της σύμβασης επηρεάστηκαν από το αποτέλεσμα των συνομιλιών του 

Παλατιού με το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών, μετά την επίθεση της Γερμανίας 

στα στρατεύματα των Συμμάχων στη Μακεδονία.202 

Σύμφωνα με την μετέπειτα απολογία του Ξενοφώντος Στρατηγού, το 1919, για 

όσα συνέβησαν κατά το τελευταίο τέταρτο του 1915 και μετά, η εξωτερική πολιτική 

της χώρας ασκούταν στο επίπεδο του στρατού, πρωτίστως, με διαταγή της κυβέρνησης 

και με την ομόφωνη γνώμη του Κωνσταντίνου. Η κατεύθυνση της πολιτικής του 

κράτους ήταν στραμμένη στην τήρηση της ουδετερότητας, ενώ οι δυνάμεις της 

Τριπλής Συνεννόησης είχαν εξαντλήσει την υπομονή της ελληνικής κυβέρνησης στο 

ζήτημα των διευκολύνσεων. Η στάση της Αθήνας δεν ήταν εχθρική απέναντι σε 

κανέναν από τους στρατιωτικούς ακολούθους των εμπολέμων δυνάμεων, ενώ 

σπανιότερα επισκέπτονταν το Επιτελείο ακόλουθοι των δυνάμεων της Entente.203 

Ωστόσο, ο Στρατηγός διατεινόταν ότι στη διάρκεια της υπηρεσίας του στο 

Επιτελείο δεχόταν επισκέψεις από τους στρατιωτικούς ακολούθους της Αγγλίας και 

της Ιταλίας. Η βασίλισσα Σοφία δεν είχε αναμειχθεί με άμεσο τρόπο στην άσκηση της 

εξωτερικής πολιτικής, παρά διατηρούσε έντονο ενδιαφέρον για τα γεγονότα της 

περιόδου και γι’ αυτό τον λόγο ήταν σημαντικά ενήμερη για τις εξελίξεις. Ο 

Κωνσταντίνος διαπραγματευόταν απευθείας με την αυτοκρατορική κυβέρνηση στο 

Βερολίνο στο όνομα του Κράτους, όπως προκύπτει και από την Λευκή Βίβλο. 

Σύμφωνα με την κατάθεση του Στρατηγού, όσα αποτυπώθηκαν από τη Λευκή Βίβλο 

για τον Κωνσταντίνο έχουν ως εξής: ο Κωνσταντίνος μιλούσε απευθείας με το 

Βερολίνο (πράγμα που συνιστά παραβίαση των συνταγματικών αρμοδιοτήτων του), 

ωστόσο κάθε κίνηση του Κωνσταντίνου ετύγχανε της κυβερνητικής έγκρισης, εφόσον 

διενεργούταν κάτω από απόλυτη μυστικότητα. Μια τέτοια χαρακτηριστική περίπτωση 

ήταν οι συνεννοήσεις του Κωνσταντίνου με τον Κάιζερ προκειμένου ο ίδιος να 

μεσολαβήσει για την έγκριση από τη γερμανική κυβέρνηση της σύναψης δανείου από 

 
202 Υπουργείο Εξωτερικών (έκδ.), ό.π., σσ. 73-74. 
203 ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ, Αρχείο Γ. Στρέιτ, φάκ. 18, υποφάκ. 18.8 «Κατάθεσις Ξεν. Στρατηγού 12 Ιαν. 1919»: 
Πρακτικά Κατάθεσης Ξενοφώντος Στρατηγού, Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 1919, σ. 1. 
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την Ελλάδα. Αντίστοιχα, στις κρατικές υπηρεσίες τηρούταν ένας κανόνας τήρησης 

άκρας μυστικότητας για τα θέματα του κράτους. Ωστόσο, ο στενός πυρήνας του 

Κωνσταντίνου δεν εμπιστευόταν υπαλλήλους του υπουργείου Εξωτερικών.204 

Μάλιστα, αναφορικά με τη στάση του Νικόλαου Θεοτόκη στο Βερολίνο, 

υποστηρίχθηκε ότι ο ίδιος στα δημοσιευθέντα έγγραφα της Λευκής Βίβλου δεν έδρασε 

με την ιδιότητα του πρεσβευτή της Ελλάδας, αλλά ως μεσάζοντας του οποίου οι λέξεις 

δεν είχαν δεσμευτικό χαρακτήρα, αλλά διαμεσολαβητική ιδιότητα προς διευκόλυνση 

του κυβερνητικού έργου. Ο Κωνσταντίνος έδωσε τον λόγο του στη γερμανική πλευρά, 

διαβεβαιώνοντας ότι σε καμία περίπτωση δεν θα χρησιμοποιούταν το φρούριο του 

Καρα - μπουρνού εναντίον των δυνάμεων των Κεντρικών Αυτοκρατοριών, ενώ ο ίδιος 

κατέθεσε σε τηλεγράφημά του προς τη γερμανική κυβέρνηση υπόμνημα με προτάσεις, 

σχετικές με τη στάση της Ελλάδας στην περίπτωση γερμανοβουλγαρικής εισβολής.205 

Ο στρατηγός Χίντεμπουργκ ζήτησε από τον Κωνσταντίνο την καταστροφή του 

πολεμικού υλικού του ελληνικού στρατού κατά την περίπτωση που ζητούνταν τα όπλα 

από τις δυνάμεις της Entente. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο 

βασιλιάς αποδέχθηκε την πρόταση του Γερμανού στρατηγού. Οι in cognito συζητήσεις 

του Παλατιού με το Γερμανικό Επιτελείο παρέμειναν άγνωστες, εκείνη την περίοδο, 

από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών. Έτσι, όπως κατέθετε στην απολογία του, ο 

Στρατηγός σκιαγραφούσε μία εικόνα αποδοχής των πρακτικών του Παλατιού από τα 

υπουργικά συμβούλια, τα οποία θεωρούσαν την επικοινωνιακή τακτική του 

Κωνσταντίνου ως ημιεπίσημες διερευνητικές συνομιλίες με ξένα κράτη.206 

Ιδιαίτερα, από τα μέσα Σεπτεμβρίου, η στρατιωτική κινητικότητα των 

Βουλγάρων εναντίον της Σερβίας κινητοποίησε τη διπλωματία στα Βαλκάνια, αφού η 

Entente υλοποιούσε στρατηγικούς σχεδιασμούς ένοπλης υποστήριξης της κυβέρνησης 

Πάσσιτς.207 Φυσικό επακόλουθο ήταν η έναρξη διερευνητικών συνομιλιών με την 

αγγλική πρεσβεία στην Αθήνα από τον πρέσβη στο Λονδίνο, Ιωάννη Γεννάδιο. Την 

ίδια στιγμή, το Επιτελείο συγκέντρωνε πληροφορίες για τη Μακεδονία, στέλνοντας 

πράκτορες στην περιοχή. Στρατιωτικοί κύκλοι διατείνονταν ότι η αποβίβαση των 

 
204 ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ, Αρχείο Γ. Στρέιτ, φάκ. 18, υποφάκ. 18.8 «Κατάθεσις Ξεν. Στρατηγού 12 Ιαν. 1919»: 
Πρακτικά Κατάθεσης Ξενοφώντος Στρατηγού, Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 1919, σ. 2. 
205 Στο ίδιο, σ. 6. 
206 ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ, Αρχείο Γ. Στρέιτ, φάκ. 18, υποφάκ. 18.8 «Κατάθεσις Ξεν. Στρατηγού 12 Ιαν. 1919»: 
Πρακτικά Κατάθεσης Ξενοφώντος Στρατηγού, Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 1919, σ. 7. 
207 Στο ίδιο: Τηλεγράφημα Αλεξανδρόπουλου (Νις) προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 10227, Νις, 
20 Σεπτεμβρίου 1915. 
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Άγγλων στη Θεσσαλονίκη, στόχευε στην κατάληψη της γραμμής Σερρών – Δράμας – 

Καβάλας, χρησιμοποιώντας Βουλγάρους για την επιτήρηση των περιοχών.208 

Από τα μέσα Σεπτεμβρίου 1915, η κυβέρνηση δεχόταν έναν ορυμαγδό 

τηλεγραφικών αναφορών από τις τοπικές αρχές της Θεσσαλονίκης. Οι αξιωματικοί των 

Συμμάχων ζητούσαν από τους Έλληνες ομολόγους τους την παραχώρηση εκτάσεων, 

με σκοπό την μόνιμη εγκατάσταση εβδομήντα χιλιάδων στρατιωτών.209 Από τις πρώτες 

αναφορές για τη Θεσσαλονίκη, τονιζόταν το τεταμένο κλίμα μεταξύ των στρατιωτικών 

της Entente και του ελληνικού στρατού. Παράλληλα, υπήρξαν εντάσεις ανάμεσα στους 

στρατιώτες της Αγγλίας και της Γαλλίας, ήδη με την εγκατάσταση των πρώτων 

δεκαοκτώ χιλιάδων ανδρών από τις δυο δυνάμεις.210 

Στις 17 Σεπτεμβρίου, εκπρόσωποι του προξενείου της Γαλλίας στη 

Θεσσαλονίκη ανακοίνωσαν στους Έλληνες αξιωματικούς την εγκατάσταση γαλλικού 

στρατού με σκοπό την άμυνα του λιμένος από πλοία και υποβρύχια της Γερμανίας.211 

Οι στρατιωτικοί της Θεσσαλονίκης δήλωσαν πως ήταν εξουσιοδοτημένοι από την 

κυβέρνηση να εμποδίσουν την κατάληψη του λιμένος και των σιδηροδρόμων. Ωστόσο, 

ο πρόξενος της Γαλλίας απάντησε στον συνταγματάρχη Μεσσαλά πως ήταν 

υποχρεωμένος να αντιταχθεί σε οποιαδήποτε προσπάθεια της ελληνικής πλευράς.212 

Βέβαια, ο Βενιζέλος διέταξε τον αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Μοσχόπουλο να 

εξαντλήσει κάθε περιθώριο διαλόγου με την πλευρά των Συμμάχων, για την αποφυγή 

μιας ένοπλης συμπλοκής. Μάλιστα, σημείωσε ότι για την παραβίαση της ελληνικής 

ουδετερότητας η κυβέρνησή του θα διαμαρτυρόταν στην Entente. Επιπλέον, ο 

Βενιζέλος ανέμενε την αποστολή οδηγιών από την αγγλική κυβέρνηση στον στρατηγό 

 
208 Στο ίδιο: Τηλεγράφημα Δαραλέξη (Θεσσαλονίκη) προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 10519, 
Θεσσαλονίκη, 24 Σεπτεμβρίου 1915. 
209 Οι Έλληνες αξιωματικοί ζήτησαν από την ελληνική κυβέρνηση να μεσολαβήσει, προκειμένου να 
σταματούσε η προκλητική συμπεριφορά των αξιωματικών της Entente απέναντι στις εγχώριες 
στρατιωτικές δυνάμεις, βλ. ΥΔΙΑ, φάκ. 4.5 «Αποβίβασις και εγκατάστασις των Συμμάχων εις 
Θες/νίκην»: Τηλεγράφημα Διαμαντίδη (Θεσσαλονίκη) προς τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης, Αριθ. 
10323, Θεσσαλονίκη, 21 Σεπτεμβρίου 1915. 
210 Στο ίδιο: Τηλεγράφημα Χατζηβασιλείου (Θεσσαλονίκη) προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 
10536, Θεσσαλονίκη, 25 Σεπτεμβρίου 1915. 
211 ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ, Αρχείο Γ. Στρέιτ, φάκ. XXV «Αποστολή Στρατού Συμμάχων εις Μακεδονίαν»: 
Τηλεγράφημα Μοσχόπουλου (Θεσσαλονίκη) προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 334, Αθήνα, 17 
Σεπτεμβρίου 1915. 
212 ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ, Αρχείο Γ. Στρέιτ, φάκ. XXV «Αποστολή Στρατού Συμμάχων εις Μακεδονίαν»: 
Τηλεγράφημα Μοσχόπουλος (Θεσσαλονίκη) προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 3363, 
Θεσσαλονίκη, 18 Σεπτεμβρίου 1915. 
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Χάμιλτον, με στόχο τον κατευνασμό και την έναρξη διαλόγου μεταξύ των δυο 

κυβερνήσεων.213 

Άμεσα, το υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε στις απαραίτητες επαφές με τους 

Έλληνες πρεσβευτές στο Παρίσι, τη Ρώμη, το Πέτρογκραντ και το Λονδίνο.214 Η 

ελληνική κυβέρνηση, όταν έλαβε γνώση σχετικά με την επιθυμία εγκατάστασης 

συμμαχικών στρατευμάτων στη Θεσσαλονίκη για την παροχή βοήθειας στη Σερβία, 

αρχικά, διαμαρτυρήθηκε για την παραβίαση της ελληνικής ουδετερότητας. Όμως, την 

ίδια στιγμή, προχώρησε σε διαπραγματεύσεις με τις στρατιωτικές αρχές της Entente 

στη Θεσσαλονίκη. Για τον σκοπό αυτό, ο Βενιζέλος έστειλε στη Θεσσαλονίκη τον 

υπουργό Συγκοινωνίας, Δημήτριο Διαμαντίδη, ο οποίος συνεννοήθηκε με τους 

στρατιωτικούς κύκλους των Συμμάχων τις τεχνικές λεπτομέρειες της απόβασης των 

Αγγλογάλλων και της μεταφοράς τους στο μέτωπο της Σερβίας, χρησιμοποιώντας τη 

σιδηροδρομικής γραμμή της ελληνικής Μακεδονίας. Το Επιτελείο ανησυχούσε, καθώς 

διέβλεπε πιθανές διαταράξεις στις μετακινήσεις του ελληνικού στρατού στη 

Μακεδονία, στρέφοντας, παράλληλα, την προσοχή του στην αποφυγή πιθανής 

διοικητικής επέμβασης των ξένων δυνάμεων στη Θεσσαλονίκη. Κρινόταν απαραίτητη 

η υπεράσπιση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και η αποφυγή κεκτημένου 

δικαιώματος ή ξένης κατοχής στο λιμάνι της πόλης.215 

Η βρετανική πολιτική ηγεσία θεωρούσε αυτονόητη την αποστολή 

στρατευμάτων στη Μακεδονία. Σε ιδιωτική συνομιλία του ο Sir Edward Grey έγραφε 

στον Sir Francis Elliot ότι φυσικά και δεν θα ζητούταν από την ελληνική κυβέρνηση 

αδειοδότηση για την εγκατάσταση βρετανών στρατιωτών στο έδαφος της Ελλάδας.216 

Αρχικά, ο Διαμαντίδης επιθυμούσε να επιτάξει το σιδηροδρομικό δίκτυο της 

Μακεδονίας, το οποίο ανήκε σε εταιρείες ιδιωτικών συμφερόντων με έδρα το 

εξωτερικό. Στο σχέδιό του ήταν επιθυμητή μία συμφωνία, που θα παραχωρούσε ένα 

 
213 ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ, Αρχείο Γ. Στρέιτ, φάκ. XXV «Αποστολή Στρατού Συμμάχων εις Μακεδονίαν»: 
Τηλεγράφημα Βενιζέλου (Αθήνα) προς τον Μοσχόπουλο (Θεσσαλονίκη), Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 1915. 
214 ΥΔΙΑ, φάκ. 4.5 «Αποβίβασις και εγκατάστασις των Συμμάχων εις Θες/νίκην»: Τηλεγράφημα 
υπουργείου Εξωτερικών προς Πρεσβείες της Ελλάδας  (Ρώμη, Παρίσι και Πέτρογκραντ), Αριθ. 9869, 
Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 1915. 
215 Στο ίδιο: Τηλεγράφημα Επιτελικής Υπηρεσίας Στρατού προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 12150, 
Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 1915, σ. 1/ Τηλεγράφημα διευθυντή Σιδηροδρόμων Α. Πολίτη (Θεσσαλονίκη) 
προς τμηματάρχη υπουργείου Συγκοινωνίας, Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 1915. Η διεύθυνση συγκοινωνιών 
Θεσσαλονίκης διαμαρτυρόμενη προς την Αθήνα, γνωστοποιούσε ότι ο γάλλος στρατηγός Bayou 
ξαφνικά ανακοίνωσε την αναστολή κάθε σιδηροδρομικής αναφοράς, λέγοντας, ως αιτιολογία, τη φράση 
‘complications avec la Grèce’. 
216 ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ, Αρχείο Γ. Στρέιτ, φάκ. ΧΧV «Αποστολή Στρατού Συμμάχων εις Μακεδονίαν»: 
Τηλεγράφημα Sir E. Grey προς F. Elliot, Foreign Office, 1 Οκτωβρίου 1915. 
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τμήμα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης για την αποβίβαση των Συμμάχων, 

διευκολύνοντας προσωρινά την Entente, μέχρι τη μεταφορά των στρατευμάτων της 

στη Σερβία. Για τη ρύθμιση όλων αυτών των θεμάτων, συγκροτήθηκε μία τριμελής 

ελληνική επιτροπή με την παράλληλη αντιπροσώπευση της Γαλλίας και της Αγγλίας 

από δύο στρατιωτικούς ακολούθους. Αντίστοιχα, για το ζήτημα της μεταφοράς των 

στρατευμάτων στη Σερβία, συγκροτήθηκε μία αγγλογαλλική επιτροπή, από τις 

διεργασίες της οποίας απείχε η ελληνική πλευρά. Αντικείμενο της επιτροπής ήταν η 

αίτηση διευκολύνσεων από το ελληνικό κράτος. Αποκλειστικά υπεύθυνος για τη 

διαμεσολάβηση μεταξύ των επιτρόπων της Entente και του ελληνικού κράτους 

ορίστηκε ο συνταγματάρχης Ευλάμπιος Μεσσαλάς.217 

Την 1 Οκτωβρίου 1915 παραχωρήθηκαν συρμοί στον γαλλικό στρατό, ο οποίος 

μετέφερε τακτικά στρατιώτες στο σερβικό έδαφος. Σε αντίθεση με τις ευχαριστίες που 

εκφράστηκαν από τη γαλλική διπλωματία προς την ελληνική κυβέρνηση για τις 

διευκολύνσεις, οι βρετανοί στρατιωτικοί της Θεσσαλονίκης δυσανασχετούσαν, καθώς 

θεωρούσαν αυτονόητη την ανεμπόδιστη δράση τους στην περιοχή. Το Επιτελείο 

κατέγραφε την αγγλική απροθυμία για συνεργασία με τον γαλλικό στρατό και τις 

μομφές των Άγγλων στρατιωτικών για τους Γάλλους ομολόγους τους κατά τις 

συναντήσεις τους με Έλληνες αξιωματικούς.218 

Οι Βρετανοί δεν επιθυμούσαν να χρησιμοποιήσουν τη σιδηροδρομική γραμμή 

της περιοχής των Σκοπίων –όπως ο γαλλικός στρατός– αλλά ζήτησαν από την Ελλάδα 

την παραχώρηση της γραμμής Θεσσαλονίκης – Κωνσταντινούπολης, προκειμένου να 

μεταφέρουν τα στρατεύματά τους στον σταθμό Δοϊράνης, παρατάσσοντας στρατό στην 

ελληνοσερβική συνοριακή γραμμή. Το Επιτελείο αρνήθηκε κατηγορηματικά τη 

συγκεκριμένη πρόταση, καθώς η παράταξη ξένου στρατού στο ελληνικό έδαφος της 

μεθοριακής ζώνης συνιστούσε επικίνδυνη παραβίαση της ουδετερότητας.219 

 
217 Στο ίδιο: Τηλεγράφημα Επιτελικής Υπηρεσίας Στρατού προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 12150, 
Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 1915, σ. 2. 
218 Κατά τις αναφορές τους, οι Έλληνες στρατιωτικοί χαρακτήριζαν τις αξιώσεις των βρετανικών 
στρατευμάτων ως προκλητικές και παράλογες, βλ. στο ίδιο: Τηλεγράφημα Επιτελικής Υπηρεσίας 
Στρατού προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 12150, Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 1915, σ. 3. 
219 Αξίζει να σημειωθεί ο χαρακτηρισμός της εν λόγω μεθοριακής ζώνης από το Επιτελείο ως «γραμμή 
τού πυρός». Στο ίδιο: Τηλεγράφημα Επιτελικής Υπηρεσίας Στρατού προς το υπουργείο Εξωτερικών, 
Αριθ. 12150, Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 1915, σ. 4. Ακόμη, από τα τηλεγραφήματα του στρατού προς την 
κυβέρνηση προκύπτει ότι οι Γάλλοι υπήρξαν συνεργάσιμοι με τις τοπικές στρατιωτικές αρχές, αρχικά, 
για την εγκατάσταση 70.000 στρατιωτών και στη μεταφορά στρατευμάτων προς τη Σερβίας μέσω 
Σκοπίων, βλ. στο ίδιο: Τηλεγράφημα Διαμαντίδη (Θεσσαλονίκη) προς τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης 
(Αθήνα), Αριθ. 10355, Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 1915. 
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Η αγγλική πλευρά δεν υποχώρησε από τα αιτήματά της. Μάλιστα, επέλεξε να 

παραμείνει αδρανής στη Θεσσαλονίκη, απαιτώντας συνεχώς από την Ελλάδα τη 

διάθεση αποκλειστικής σιδηροδρομικής γραμμής, καθώς δήλωνε πως δεν επιθυμούσε 

καμία σχέση με τη Γαλλία. Με την πίεση που άσκησε, κατάφερε, κατά τα μέσα 

Οκτωβρίου, να λάβει την επιθυμητή άδεια χρήσης του σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης – 

Κωνσταντινούπολης, στέλνοντας ένας μέρος του αγγλικού στρατού, πολεμοφόδια και 

άλογα στη Δοϊράνη.220 

Ταυτόχρονα, η πρεσβεία της Αγγλίας ζήτησε από το υπουργείο Συγκοινωνιών 

τη διάθεση της σιδηροδρομικής γραμμής Καρασούλι – Κιλιντίρι221 προς χρήση σε 

περιόδους έκτακτης ανάγκης. Όπως και τα προηγούμενα αιτήματα, έτσι κι αυτό 

ικανοποιήθηκε από το υπουργείο Συγκοινωνιών, προκαλώντας τη δυσφορία του 

στρατιωτικού επιτελείου, το οποίο ήλπιζε ότι η Entente είχε κατανοήσει πως το 

ελληνικό κράτος διευκόλυνε τους Αγγλογάλλους, διακινδυνεύοντας να υπερβεί τα όρια 

παραχωρήσεων μίας κυρίαρχης χώρας. Για σχεδόν έναν μήνα, δεν σημειώθηκε ουδεμία 

παρακώληση στην αποβίβαση και τη μεταφορά των συμμαχικών στρατευμάτων.222 

Στα τέλη Οκτωβρίου, η Αγγλία επέκτεινε το φάσμα των απαιτήσεών της προς 

την Ελλάδα, διεκδικώντας την άδεια σύστασης διεθνούς επιτροπής, αρμόδιας για τον 

έλεγχο και την άδεια όλων των σιδηροδρομικών μεταφορών. Η προαναφερθείσα 

κίνηση έγινε αντιληπτή από τους Έλληνες αξιωματικούς ως πολιτική παρέμβαση στην 

κυριαρχία του κράτους, ενώ πιστεύονταν ότι η προβληματική επικοινωνία που 

παρατηρήθηκε στη Θεσσαλονίκη μεταξύ των Γάλλων και των Άγγλων στρατιωτών, 

καθιστούσε ατελέσφορο το αντικείμενο της προτεινόμενης επιτροπής, προκαλώντας, 

έτσι, σοβαρά προβλήματα στις εγχώριες μετακινήσεις.223 Ακόμη, στις 29 Οκτωβρίου, 

εγκαταστάθηκε –με πολυάριθμο επιτελείο– στο κτίριο της Γαλλικής Σχολής της 

 
220 Επιπρόσθετα, η Αγγλία χρησιμοποίησε τον συγκεκριμένο σιδηρόδρομο για τη μεταφορά τραυματιών 
από τη Δοϊράνη στη Θεσσαλονίκη, στο ίδιο: Τηλεγράφημα Επιτελικής Υπηρεσίας Στρατού προς το 
υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 12150, Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 1915, σσ. 5, 6. 
221 Το «Καρασούλι» ήταν οθωμανική ονομασία της σημερινής περιοχής νοτιοδυτικά του Δήμου 
Πολυκάστρου στο Κιλκίς, ενώ το «Κιλιντίρι» ήταν οθωμανική ονομασία του χωριού με το σημερινό 
όνομα Καλίνδρια εξίσου στο Κιλκίς.  
222 Στο ίδιο: Τηλεγράφημα Επιτελικής Υπηρεσίας Στρατού προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 12150, 
Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 1915, σ. 7/ Τηλεγράφημα Γεννάδιου (Λονδίνο) προς το υπουργείο Εξωτερικών, 
Αριθ. 10042, Λονδίνο, 15 Σεπτεμβρίου 1915. 
223 Στο ίδιο: Τηλεγράφημα Επιτελικής Υπηρεσίας Στρατού προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 12150, 
Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 1915, σ. 8. 
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Θεσσαλονίκης, ο στρατηγός Maurice Sarrail, ενώ ξεκίνησαν να μεταφέρονται από τον 

Μούδρο πολεμοφόδια και άνδρες του γαλλικού στρατού.224 

Το στρατιωτικό επιτελείο εκτιμούσε ότι οι πιέσεις που δεχόταν από τους 

Αγγλογάλλους έδειχναν τις ουσιαστικές προθέσεις της Entente για την ελληνική 

ουδετερότητα. Όλες οι ενδείξεις από τα συμμαχικά στρατεύματα σκιαγραφούσαν μια 

προσπάθεια επιβολής πλήρους ελευθερίας κινήσεων επί του ελληνικού εδάφους,  

εξαναγκασμού της Ελλάδας σε ακούσια έξοδο στον ευρωπαϊκό πόλεμο και εκχώρησης 

κάθε πολεμικού μέσου στην Τριπλή Συνεννόηση.225 

Το Βερολίνο ερμήνευε τα συμβαίνοντα στη Θεσσαλονίκη ως κατάφορη 

παραβίαση της ελληνικής ουδετερότητας. Ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, 

Gottlieb von Jagow, διαμαρτυρήθηκε έντονα στην κυβέρνηση Σκουλούδη, 

προτρέποντάς την να διατηρήσει τις διαβεβαιώσεις της προς τον Κάιζερ για την τήρηση 

απόλυτης ουδετερότητας σε όλη τη διάρκεια του πολέμου. Ως εκ τούτου, κρινόταν 

αναγκαία η λήψη κάθε απαραίτητου μέτρου από την Ελλάδα για την υπεράσπιση της 

ουδετερότητάς της.226 

Το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών καλούσε συχνά για ακρόαση τον έλληνα 

πρέσβη στο Βερολίνο, Νικόλαο Θεοτόκη, μεταφέροντάς του τη δυσφορία της 

γερμανικής κυβέρνησης για τις ελληνικές διευκολύνσεις προς την Entente. Ο Jagow 

ζήτησε από τον Σκουλούδη να λάβει σοβαρά υπόψη ότι το Βερολίνο «διάβαζε» τις 

δραστηριότητες στη Θεσσαλονίκη ως συντεταγμένες στρατιωτικές κινήσεις κατά των 

επιχειρήσεων των Κεντρικών Αυτοκρατοριών στη Σερβία.227  

Παράλληλα, οι δυνάμεις της Τριπλής Συνεννόησης κυκλοφορούσαν φήμες στα 

στρατεύματα της Θεσσαλονίκης, σχετικά με προβλήματα που φερόταν να προκαλούσε 

 
224 Στο ίδιο: Τηλεγράφημα Χατζηβασιλείου (Θεσσαλονίκη) προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 
10676, Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 1915. Αντίστοιχα, από τις 20 Σεπτεμβρίου είχε εγκατασταθεί μαζί με το 
επιτελείο του ο βρετανός στρατηγός Ίαν Χάμιλτον στο ξενοδοχείο «Ρώμη», στο ίδιο: Τηλεγράφημα 
Δαραλέξη (Θεσσαλονίκη) προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 102444, Θεσσαλονίκη, 20 
Σεπτεμβρίου 1915. 
225 Στο ίδιο: Τηλεγράφημα Επιτελικής Υπηρεσίας Στρατού προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 12150, 
Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 1915, σ. 9. 
226 Στο ίδιο: Τηλεγράφημα Θεοτόκη (Βερολίνο) προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 10542, Βερολίνο, 
26 Σεπτεμβρίου 1915. Από τις πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου 1915, οι Zimmerman και Jagow δήλωναν 
στον Θεοτόκη την ανησυχία τους για τις αποβάσεις στρατευμάτων της Entente στο ελληνικό έδαφος, 
εκτιμώντας ότι η Θεσσαλονίκη θα μετατραπόταν σε θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων. Ως 
αντιστάθμισμα, πρότειναν στον Θεοτόκη τη μεταφορά στρατιωτών από τις Κεντρικές Αυτοκρατορίες, 
προκειμένου να ανακόψουν την ελευθερία κινήσεων των Συμμάχων, βλ. ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ, Αρχείο Γ. Στρέιτ, 
φάκ. XXV «Αποστολή Στρατού Συμμάχων εις Μακεδονίαν»: Τηλεγράφημα Θεοτόκη (Βερολίνο) προς 
το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 10979, Βερολίνο, 5 Οκτωβρίου 1915. 
227 ΥΔΙΑ, φάκ. 4.5 «Αποβίβασις και εγκατάστασις των Συμμάχων εις Θες/νίκην»: Τηλεγράφημα 
Θεοτόκη (Βερολίνο) προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 10561, Βερολίνο, 28 Σεπτεμβρίου 1915. 
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η κυβέρνηση Σκουλούδη στη διαμονή και τις ενέργειες των Συμμάχων, προκαλώντας 

εντάσεις.228 

Βέβαια, ο Jagow απαίτησε από τον Σκουλούδη –σε αντίθεση με την «χλιαρή» 

πολιτική του Βενιζέλου για την ουδετερότητα– να αγνοήσει τη σκληρή γλώσσα της 

βρετανικής διπλωματίας και να δείξει με αποφασιστικότητα ότι δεν αποδεχόταν καμία 

απόβαση συμμαχικού στρατεύματος στο έδαφος ουδέτερης χώρας. Μια δυναμική 

απάντηση απέναντι στις προκλητικές ενέργειες της Entente δεν θα μπορούσε να 

αγνοηθεί από την Αγγλία, η οποία θα καλούταν να αντιμετωπίσει τον διεθνή Τύπο για 

την αντιφατική πολιτική της, όταν για το ξέσπασμα του ευρωπαϊκού πολέμου 

κατηγόρησε τη Γερμανία, εξαιτίας της παραβίασης της βελγικής ουδετερότητας.229 

Επιπλέον αξίζει να καταγραφεί ότι στη Θεσσαλονίκη, η στρατιωτική 

κινητικότητα των Συμμάχων και οι αλλαγές, που επήλθαν στις σιδηροδρομικές 

μεταφορές, προκάλεσαν σημαντική έλλειψη σε άλευρα. Διαθέτοντας τον Οκτώβριο, 

μόνο δυο χιλιάδες σάκους με αλεύρι της εταιρίας Αλατίνη, η αστυνομία διέταξε τη 

διανομή των αποθεμάτων στους τοπικούς φούρνους, καθώς ο κίνδυνος της πρόκλησης 

πείνας ήταν υπαρκτός. Ήδη, η κατάσταση στην πόλη ήταν επείγουσα για τις 

αστυνομικές αρχές, διότι ο κόσμος έσπευσε στα αρτοποιεία.230 

Ωστόσο, οι αφίξεις συμμαχικών στρατευμάτων στη Θεσσαλονίκη ολοένα 

αυξάνονταν, ενώ η Αγγλία διεκδικούσε ενεργότερο ρόλο στη διαχείριση των 

αποβιβάσεων στο λιμάνι και στις αναχωρήσεις από τον σιδηροδρομικό σταθμό. Τον 

Νοέμβριο 1915, ο Sir Francis Elliot κατέθεσε στον Σκουλούδη την πρόθεσή του να 

συσταθεί στη Θεσσαλονίκη μία διεθνής επιτροπή, αρμόδια για τα προαναφερόμενα 

ζητήματα, στέλνοντας ως υπεύθυνο για την υλοποίηση της πρότασής του στην Ελλάδα, 

τον αντιναύαρχο de Robeck.231 

 
228 Στο ίδιο: Τηλεγράφημα Αλεξανδρόπουλου (Νις) προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 10732, 
Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 1915/ Τηλεγράφημα Γεννάδιου (Λονδίνο) προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 
10731, Λονδίνο, 29 Σεπτεμβρίου 1915. Το αγγλικό Foreign Office καλούσε την Αθήνα να στρέψει την 
προσοχή της στη Θεσσαλονίκη, έτσι ώστε να επιλύσει ζητήματα που αφορούσαν την αντιμετώπιση των 
Άγγλων στρατιωτών. 
229 Στο ίδιο: Τηλεγράφημα Θεοτόκη (Βερολίνο) προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 10738, Βερολίνο, 
27 Σεπτεμβρίου 1915. 
230 Στο ίδιο: Τηλεγράφημα Μοσχόπουλου (Θεσσαλονίκη) προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 10799, 
Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 1915. 
231 Στο ίδιο: Τηλεγράφημα Χατζηβασιλείου (Θεσσαλονίκη) προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 
12481, Θεσσαλονίκη, 12 Νοεμβρίου 1915/ Τηλεγράφημα Ρωμάνου (Παρίσι) προς το υπουργείο 
Εξωτερικών, Αριθ. 12498, Παρίσι, 14 Νοεμβρίου 1915/ Τηλεγράφημα Χατζηβασιλείου (Θεσσαλονίκη) 
προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 12499, Θεσσαλονίκη, 13 Νοεμβρίου 1915/ Τηλεγράφημα Sir 
Francis Elliot (Λονδίνο) προς τον Σκουλούδη (Αθήνα), Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 1915. 
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Τον Νοέμβριο η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη έγινε περίπλοκη. Ο Σκουλούδης 

απαίτησε από την Entente την εγκατάλειψη της πόλης, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι, αν 

χρειαζόταν, η Ελλάδα θα υπερασπιζόταν την ουδετερότητά της δια των όπλων. Οι 

Βρετανοί δημοσιογράφοι έγραφαν στο Λονδίνο ότι επικρατούσε φόβος στους 

κατοίκους της Θεσσαλονίκης, ενώ ο πρόξενος της Αγγλίας συνέστησε την αποχώρηση 

των Άγγλων υπηκόων από τη Θεσσαλονίκη (και ιδιαίτερα των γυναικόπαιδων). Οι 

εκπρόσωποι των Συμμάχων υιοθέτησαν μία σκληρή στάση απέναντι στην κυβέρνηση, 

δηλώνοντας με αποφασιστικότητα στους Έλληνες αξιωματούχους ότι δεν θα 

εγκατέλειπαν τη Θεσσαλονίκη. Η Entente άσκησε πίεση στην ελληνική πλευρά και 

έδειξε έτοιμη να φτάσει σε ρήξη. Απόρροια των πιέσεων ήταν η απομάκρυνση του 

ελληνικού στρατού από την πόλη, ενώ οι αστυνομικές αρχές έλαβαν μέτρα για την 

αποφυγή πανικού στον ελληνικό πληθυσμό της περιοχής.232 

Εκείνη την περίοδο, η γαλλική κυβέρνηση όχι μόνο δεν αποδεχόταν τη σκληρή 

θέση του Σκουλούδη σχετικά με το ζήτημα των στρατευμάτων στη Θεσσαλονίκη, αλλά 

θεωρούσε αναγκαία την αύξηση του αριθμού των στρατιωτών από 200.000 σε 

350.000.233 Κατά τα τέλη Νοεμβρίου, μέλη των κυβερνήσεων της Αγγλίας και της 

Γαλλίας συνεδρίασαν στο Παρίσι υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Briand. 

Αντικείμενο των συνεδριάσεων υπήρξε η πορεία στο μέτωπο της Μακεδονίας. Από τις 

συζητήσεις προέκυψαν διαφορές ανάμεσα στην εξωτερική πολιτική της Αγγλίας και 

της Γαλλίας. Η πρώτη δήλωσε την επιθυμία της για διακοπή των επιχειρήσεων και 

επιστροφή των στρατευμάτων από τη Μακεδονία. Αντίθετα, η Γαλλία ήταν 

επηρεασμένη από την άποψη του στρατηγού Sarrail, ο οποίος υποστήριξε ότι η 

εκστρατεία στη Μακεδονία μπορούσε να επιτύχει μόνο μέσα από την αύξηση των 

στρατιωτών τουλάχιστον στους 300.000. Παρά τις διαφωνίες τους, οι κυβερνήσεις των 

δυο χωρών απέστειλαν στον στρατηγό Sarrail συγκεκριμένες οδηγίες, οι οποίες δεν 

παρέκλιναν την πολιτική που έως τότε είχαν υιοθετήσει οι πρέσβεις της Entente έναντι 

του Κωνσταντίνου.234 

Στη συνέχεια, στις αρχές Δεκεμβρίου, ξένοι ανταποκριτές πληροφορούσαν τη 

Νομαρχία Θεσσαλονίκης και τις ελληνικές στρατιωτικές αρχές ότι θα ξεκινούσαν 

 
232 Στο ίδιο: Τηλεγράφημα Χατζηβασιλείου (Θεσσαλονίκη) προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 
13083, Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 1915. 
233 Στο ίδιο: Τηλεγράφημα Ρωμάνου (Παρίσι) προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 12555, Παρίσι, 16 
Νοεμβρίου 1915. 
234 Στο ίδιο: Τηλεγράφημα Ρωμάνου (Παρίσι) προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 12950, Παρίσι, 26 
Νοεμβρίου 1915/ Τηλεγράφημα ελληνικής πρεσβείας (Βουκουρέστι) προς το υπουργείο Εξωτερικών, 
Αριθ. 13338, Βουκουρέστι, 2 Δεκεμβρίου 1915. 



 96 

διώξεις των προξένων των Κεντρικών Αυτοκρατοριών στη Θεσσαλονίκη και πως θα 

αναλάμβαναν τη διοίκηση της αστυνομίας οι Βρετανοί. Ο Χατζηβασιλείου έγραφε ότι 

τέτοιες πράξεις παραβίαζαν τα κυριαρχικά δικαιώματα του ελληνικού κράτους.235 

Την ίδια ώρα, η αστυνομία ενημερώθηκε από τους αξιωματικούς της Αγγλίας 

για τις συζητήσεις που ξεκίνησε η βρετανική πλευρά με τον βασιλιά της Σερβίας 

Πέτρο, αναφορικά με τη διαφυγή και τη διαμονή του στη Θεσσαλονίκη.236 Μολονότι, 

οι ελληνικές αρχές της πόλης διαμαρτυρήθηκαν στο γενικό προξενείο της Αγγλίας και 

στους αξιωματικούς της για την αυθαιρεσία των πράξεών τους στην περιοχή, η 

βρετανική πλευρά συνέχισε την πολιτική της, τονίζοντας πως ακολουθούσε τις 

διαταγές της ηγεσίας της.237 Έτσι, στις 19 Δεκεμβρίου, ο βασιλιάς της Σερβίας 

εγκαταστάθηκε προσωρινά σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης.238 

Οι πρακτικές των Αγγλογάλων προκαλούσαν το Παλάτι. Ο Κωνσταντίνος 

παραχώρησε μία σειρά συνεντεύξεων προς διεθνή ειδησεογραφικά δίκτυα, 

χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα για την Entente. Εξήρε την αδιαφορία των 

Συμμάχων για την ελληνική ουδετερότητα. Σε εμπιστευτική συνομιλία του με τον 

Αμερικανό ανταποκριτή των γεγονότων της Σερβίας, Hibben Paxton, θυμωμένος 

διατεινόταν πως όσα έπρατταν οι Αγγλογάλλοι εντός της ελληνικής επικράτειας 

καταδείκνυαν την υποκριτική θέση τους για το διεθνές δίκαιο.239 

Στις 19 Δεκεμβρίου 1915, ο Βενιζέλος, ενημέρωνε το υπουργείο Εξωτερικών 

για τις διαβεβαιώσεις που έλαβε από τις κυβερνήσεις της Τριπλής Συνεννόησης 

σχετικά με την τήρηση της εδαφικής ακεραιότητας της Ελλάδας. Ο πρέσβης της 

Ρωσίας, Ελίμ Ντεμίντωφ είχε δηλώσει στον Βενιζέλο πως εξακολουθούσε να ισχύει η 

προσφορά της Entente για τα μικρασιατικά παράλια.240 

  

 
235 Στο ίδιο: Τηλεγράφημα Χατζηβασιλείου (Θεσσαλονίκη) προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 
13315, Θεσσαλονίκη, 1 Δεκεμβρίου 1915. 
236 Στο ίδιο: Τηλεγράφημα Χατζηβασιλείου (Θεσσαλονίκη) προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 
13312, Θεσσαλονίκη, 2 Δεκεμβρίου 1915. 
237 Στο ίδιο: Τηλεγράφημα Αθηνογένης (Θεσσαλονίκη) προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 13689, 
Θεσσαλονίκη, 12 Δεκεμβρίου 1915. 
238 Στο ίδιο: Τηλεγράφημα Χατζηβασιλείου (Θεσσαλονίκη) προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 
13880, Θεσσαλονίκη, 19 Δεκεμβρίου 1915. 
239 Χρησιμοποιώντας υβριστικό λόγο, συγκεκριμένα ο Κωνσταντίνος ανέφερε στον Hibben τη φράση: 
‘ces sacrés cochons les Anglo-français’ (μτφ. Αυτά τα ιερά γουρούνια οι Αγγλο-γάλλοι), βλ. Στο ίδιο: 
Τηλεγράφημα Χατζηβασιλείου (Θεσσαλονίκη) προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 13881, 
Θεσσαλονίκη, 19 Δεκεμβρίου 1915. 
240 ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ, Αρχείο Γ. Στρέιτ, φάκ. ΧΧV «Αποστολή Στρατού Συμμάχων εις Μακεδονίαν»: 
Τηλεγράφημα Βενιζέλου προς το υπουργείο Εξωτερικών, Γραφείο Τύπου, 19 Σεπτεμβρίου 1915. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΟΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 1916-1917 
 

3.1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ 

ΣΚΟΥΛΟΥΔΗ 
 
Από το ξεκίνημα του έτους, οι αντιμαχόμενες εμπόλεμες ομάδες ασκούσαν 

εκατέρωθεν σημαντικές πιέσεις στην κυβέρνηση Σκουλούδη. Στις 8 Ιανουαρίου 1916, 

ο στρατηγός Falkenhayn ζήτησε από τον Κωνσταντίνο την αποστρατιωτικοποίηση της 

Δυτικής Μακεδονίας. Στο αίτημά του πρότεινε την οπισθοχώρηση του ελληνικού 

στρατού από τον άξονα Πρεσπών – Νέστου, στη γραμμή Κατερίνης – Νότιας Πρέσπας. 

Παράλληλα, επιθυμούσε την τοποθέτηση του Δου Σώματος Στρατού περιμετρικά της 

Καβάλας και σε απόσταση είκοσι χιλιομέτρων, ενώ ο ελληνικός στρατός έπρεπε να 

αποκρούσει κάθε προσπάθεια απόβασης στρατιωτικών δυνάμεων της Τριπλής 

Συνεννόησης από τις ακτές της Κατερίνης μέχρι την Καβάλα. Την ίδια στιγμή, 

ζητήθηκε από την Ελλάδα η παραχώρηση της σιδηροδρομικής γραμμής Ξάνθης – 

Δράμας – Σερρών – Δοϊράνης στις Κεντρικές Αυτοκρατορίες και στη σύμμαχό τους 

Βουλγαρία.241 

  Ενδιαφέρον παρουσιάζουν για την περίπτωση της ελληνικής ουδετερότητας, 

οι οδηγίες του στρατηγού Ιωάννη Γιαννακίτσα προς τα επιχειρησιακά αρχηγεία της 

ελληνικής Μακεδονίας στις 26 Ιανουαρίου 1916. Για το Επιτελείο, η κατάσταση στην 

συνοριακή γραμμή Ελλάδας – Βουλγαρίας ήταν εύθραυστη, διότι ήταν πιθανή η 

πρόκληση ένοπλης σύγκρουσης ανάμεσα στα γερμανοβουλγαρικά και στα 

αγγλογαλλικά στρατεύματα. Στις οδηγίες που έλαβαν το Γ΄ και το Δ΄ σώμα στρατού 

καλούταν η ελληνική πλευρά να αποφύγει οποιαδήποτε παρεξήγηση με τους 

εμπολέμους. Κατά την περίπτωση που η Γερμανία αιτούταν την είσοδό της στην 

ελληνική Μακεδονία, τότε τα ελληνικά στρατεύματα καλούταν να μην αντισταθούν 

 
241 Ο Κωνσταντίνος κλήθηκε να δεσμευτεί έναντι του ότι στρατιώτες ή και κάτοικοι των περιοχών αυτών 
δεν θα προέβαλαν οποιαδήποτε αντίσταση στον γερμανικό στρατό και το ίδιο θα ίσχυε και για τους 
δημοσίους υπαλλήλους, βλ. Υπουργείο Εξωτερικών (έκδ.), σ. 74. 
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και να οπισθοχωρήσουν στον κοντινότερο λόχο, σύνταγμα ή Μεραρχία. Αντίστοιχη 

ήταν η οδηγία και στην περίπτωση διάβασης των ελληνικών συνόρων από ενδεχόμενη 

αγγλογαλλική περιπολία, ενώ αν ξεσπούσε κάποια συμπλοκή μεταξύ των εμπολέμων, 

οι Έλληνες στρατιώτες είχαν εντολή να απέχουν, επιστρέφοντας σε ασφαλή 

τοποθεσία.242 

 Στον αντίποδα, οι κυβερνήσεις της Τριπλής Συνεννόησης ασκούσαν πίεσεις 

στον Σκουλούδη, προκειμένου να αποδεχτεί την μεταφορά 150.000 Σέρβων 

στρατιωτών στο νησί της Κέρκυρας, με σκοπό την ανασύνταξή του. Από τον 

Φεβρουάριο ζητήθηκε η μεταφορά των στρατιωτών μέσω της ελληνικής ενδοχώρας, 

ενώ, ύστερα από την ανασυγκρότηση των στρατευμάτων, ο Saraill επεδίωκε να στείλει 

τους στρατιώτες στη Θεσσαλονίκη, για τις επιχειρησιακές ανάγκες του Μακεδονικού 

Μετώπου. Η κυβέρνηση Σκουλούδη αρνήθηκε κατηγορηματικά. Ένα τέτοιο συμβάν 

συνιστούσε σοβαρή παράβαση της ουδετερότητας του ελληνικού κράτους. Από την 

πλευρά του το Βερολίνο, έβλεπε τους Σέρβους στρατιώτες ως σημαντική απειλή για 

την εξέλιξη του μετώπου στη Μακεδονία, καθώς ενίσχυαν σημαντικά το αξιόμαχο του 

στρατού της Τριπλής Συνεννόησης στην περιοχή. Παρά τις αντιστάσεις της ελληνικής 

πλευράς, η Entente χρησιμοποίησε συμμαχικά πολεμικά πλοία για να μεταφέρει τον 

σερβικό στρατό στην Κέρκυρα.243 

 Έτσι, η Γερμανία προχώρησε εκ νέου σε μια σειρά αιτημάτων προς την 

ελληνική κυβέρνηση, τον Μάρτιο 1916. Ο Falkenhayn απαίτησε από τον Κωνσταντίνο 

την υποχώρηση των ελληνικών στρατευμάτων από τη διάβαση μεταξύ των Μπέλες και 

Τσιγκέλι. Ο γερμανικός στρατός ήταν διατεθειμένος να καταλάβει το αμυντικό 

πέρασμα Δεμίρ – Ισσάρ, το οποίο κατείχε, εκείνη την περίοδο, η Entente. Για τον 

Κωνσταντίνο ήταν σημαντική για την ελληνική κυριαρχία στη Μακεδονία η λήψη 

διαβεβαιώσεων από τον αυτοκρατορική κυβέρνηση, η οποία όφειλε να ξεκαθαρίζει τον 

αμυντικό χαρακτήρα των επιχειρήσεων της Γερμανίας και της Βουλγαρίας  στην 

περιοχή. Ο Κωνσταντίνος έγραφε στον Κάιζερ ότι επεξεργαζόταν τις συνθήκες πιθανής 

προέλασης δικών του στρατευμάτων στη Θεσσαλονίκη.244 

Όπως ήταν φυσικό, οι εξελίξεις στη Μακεδονία απειλούσαν τους ελληνικούς 

πληθυσμούς της περιοχής. Το υπουργείο Εξωτερικών, καταγράφοντας τις παραβιάσεις 

 
242 Στο ίδιο, σσ. 26, 27. 
243 Μεταξάς, ό.π., σ. 441. Ο Κωνσταντίνος στη συνάντησή του με τον στρατηγό Saraill, στις αρχές 
Φεβρουαρίου, αρνήθηκε την πρόταση των Συμμάχων. 
244 Υπουργείο Εξωτερικών (έκδ.), ό.π., σσ. 75, 76. 
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της ουδετερότητας του ελληνικού κράτους, συγκέντρωνε μεγάλο αριθμό 

τηλεγραφημάτων από τις τοπικές αρχές. Την άνοιξη του 1916 και συγκεκριμένα τον 

Μάιο, οι αστυνομικές διευθύνσεις της Μακεδονίας κάλεσαν την κυβέρνηση 

Σκουλούδη να λάβει αμυντικά μέτρα, προκειμένου να θωρακιστούν οι περιοχές από 

επικείμενες γερμανοβουλγαρικές επιθέσεις. Οι Βούλγαροι κομιτατζήδες έδειχναν τις 

προθέσεις τους στους Έλληνες διοικητές των περιοχών. Ενδεικτικό της κατάστασης 

αποτελεί το τηλεγράφημα ενός τοπικού υπομοίραρχου, ο οποίος έγραφε με 

χαρακτηριστικό τρόπο στην αναφορά του προς την αστυνομική διεύθυνση Σερρών:  

«παρακαλώ όπως ενεργηθώσι τα δέοντα και αρθή η υπάρχουσα 

διαταγή περί παραμονής των Χωροφυλάκων εις την θέσιν των εις 

περίπτωσιν εισβολής Γερμανοβουλγαρικού Στρατού, καθ’ όσον 

είμαι ήδη βεβαιωμένος ότι ου μόνον δεν ανέχονται Ελληνικήν 

Διοίκησιν εις τα εγκαταληφθείσας χώρας, αλλά και εξευτελίζουσι τα 

όργανα αναιτίως ως εν προκειμένω».245 

 Στις 14 Μαΐου 1916, τα στρατεύματα της Βουλγαρίας πέρασαν τη γέφυρα του 

Στρυμόνα και κατέλαβαν τα γύρω υψώματα. Παρά τις επιθέσεις έφιππων 

Αγγλογάλλων, με στόχο τη διακοπή των κινήσεων των Κεντρικών Αυτοκρατοριών και 

των συμμάχων τους στη Μακεδονία, τα βουλγαρικά στρατεύματα εγκατέστησαν 

προφυλακές σε χωριά της περιοχής, ενώ οι κομιτατζήδες μετέφεραν όπλα σε κατοίκους 

των χωριών στην όχθη του Στρυμόνα. Λίγες ημέρες αργότερα, την περιοχή 

επιτηρούσαν το πεζικό και το ιππικό της Γερμανίας και της Βουλγαρίας.246 

 Εκείνη την περίοδο, ο Κωνσταντίνος έστειλε στρατεύματα στη Θεσσαλία, 

ανοίγοντας μέτωπο με την Entente. Την ίδια στιγμή, ο Σκουλούδης επικοινώνησε με 

τον κόμη von Mirbach, για τις εξελίξεις στο Μακεδονικό Μέτωπο. Στις 10 Μαΐου 1916, 

πληροφορήθηκε από τον Γερμανό πρέσβη την πρόθεση της γερμανικής κυβέρνησης να 

καταλάβει, μαζί με τη Βουλγαρία, το οχυρό Ρούπελ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει 

η στάση του στη συγκεκριμένη συνθήκη. Ο Σκουλούδης δήλωσε verbatim ότι 

 
245 ΥΔΙΑ, φάκ. Α/4/Χ(2) «Παραβίασις Ελληνικής Ουδετερότητος»: Τηλεγράφημα Κρανάκη 
(Σιδηρόκαστρο) προς την αστυνομική διεύθυνση (Σέρρες), Αριθ. 5038, Σιδηρόκαστρο 28 Μαΐου 1916. 
246 Σύμφωνα με τις αναφορές του υπουργείο Εσωτερικών, οι κάτοικοι των χωριών με την ονομασία 
«Μπουρσούκιον», «Μανιτάρι» και «Μπουρλίς» υποδέχονταν τον βουλγαρικό στρατό, ενώ οι Βούλγαροι 
κομιτατζήδες έδιωξαν την ελληνική χωροφυλακή από τα χωριά, στο ίδιο: Τηλεγράφημα Ενωμοτάρχη 
Ν. Μαριόλη (Σιδηρόκαστρο) προς την αστυνομική υποδιεύθυνση (Σέρρες), Αριθ. 5083, Σιδηρόκαστρο, 
27 Μαΐου 1916/ Τηλεγράφημα υπουργείου Εσωτερικών προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 51426, 
Αθήνα, 31 Αυγούστου 1916. 
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κρατούσε «υπό σημείωσιν» τις ανακοινώσεις της Γερμανίας, ενώ επέλεξε να 

διατηρήσει μυστικές τις γερμανικές διαβεβαιώσεις στον στενό κύκλο των επαφών του 

και όχι σε όλα τα μέλη, που συμμετείχαν στο υπουργικό συμβούλιο. Λίγες ημέρες μετά, 

επιστρέφοντας ο Κωνσταντίνος στο Παλάτι από τη Θεσσαλία, ενημερώθηκε, στις 14 

Μαΐου 1916, από τον Σκουλούδη για την επικείμενη γερμανοβουλγαρική κατάληψη το 

Ρούπελ και την εισβολή στα εδάφη της ελληνικής Μακεδονίας..247 

 Άμεσα, μετά την κατάληψη του Ρούπελ, στις 18 Μαΐου, τα πολεμικά πλοία της 

Τριπλής Συνεννόησης απέκλεισαν τα ελληνικά λιμάνια, ενώ ο στρατηγός Saraill 

επέβαλε τον στρατιωτικό νόμο στην ελληνική Μακεδονία. Ο Σκουλούδης, 

χρησιμοποιούσε σκληρή γλώσσα απέναντι στην Entente, υπερασπιζόμενος το δόγμα 

της απόλυτης ουδετερότητας της Ελλάδας, φτάνοντας ένα βήμα πριν από την ένοπλη 

επιβολή της. Απόρροια αυτής της διπλωματικής έντασης υπήρξε η παρέμβαση της 

Entente με την έκδοση της συμμαχικής διακοίνωσης στις 8 Ιουνίου 1916. Οι εμπόλεμες 

κυβερνήσεις της Τριπλής Συνεννόησης επικαλέστηκαν τα δικαιώματα τους επί του 

ελληνικού κράτους ως «Προστάτιδες Δυνάμεις», σύμφωνα με το Πρωτόκολλο του 

Λονδίνου (1830), προκαλώντας την παραίτηση του Σκουλούδη, τον οποίο 

αντικατέστησε ο μετριοπαθέστερος Αλέξανδρος Ζαΐμης. Εκείνες τις ημέρες, έχοντας 

σημειωθεί βίαιες συμπλοκές στην Αθήνα και ο βομβαρδισμός των ανακτόρων από το 

γαλλικό ναυτικό, η βασίλισσα Σοφία τηλεγραφούσε, φοβισμένη για τον Κωνσταντίνο, 

στον αδελφό της Κάιζερ Γουλιέλμο.248  

Επιπρόσθετα, στην ανατολική Μακεδονία, ο Saraill είχε διαταγές από την 

γαλλική κυβέρηση, ώστε να επιτεθεί κατά των Βουλγάρων. Η γενικότερη αποστολή 

του Saraill περιοριζόταν σε μια επίθεση που θα εμπόδιζε τη μεταφορά βουλγαρικών 

στρατευμάτων στο μέτωπο της Ρουμανίας. Ειδικότερα, η συμμαχική επίθεση 

προγραμματιζόταν να γίνει στον αριστερό άξονα από τη Δοϊράνη μέχρι τη Φλώρινα, 

ενώ στα δεξιά θα υποστηριζόταν μια αμυντική γραμμή.249 

3.2. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΖΥΜΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 

ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 1916 
Οι βουλγαρικές παραβιάσεις της ελληνικής ουδετερότητας κατέστησαν δυσμενή τη 

ζωή των ελληνικών πληθυσμών της Μακεδονίας. Κρατικοί υπάλληλοι και εκπρόσωποι 

 
247 Υπουργείο Εξωτερικών (έκδ.), ό.π., σσ. 78, 79 και Μεταξάς, ό.π., σ. 441. 
248 Στο ίδιο., σ. 79 και Μεταξάς, ό.π., σ. 441. 
249 Βεντήρης, ό.π. σ. 268. 
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των τοπικών αρχών ζητούσαν τη βοήθεια του υπουργείου Εσωτερικών. Στην Δράμα, 

κατά τα τέλη Αυγούστου, οι Βούλγαροι ανέλαβαν τη διοίκηση της πόλης, 

επιτάσσοντας όλα τα αποθέματα σιτηρών. Η τοπική κοινωνία ανησυχούσε, καθώς ήταν 

υπαρκτός ο κίνδυνος πρόκλησης πείνας. Παρά τις καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις των 

Γερμανών αξιωματικών, που συνόδευαν τον βουλγαρικό στρατό, τόσο η Δράμα, όσο 

και η Καβάλα τηλεγραφούσαν τις ανησυχίες τους καθημερινά στην κυβέρνηση. Οι 

νομαρχίες των πόλεων περίμεναν οδηγίες από την κεντρική διοίκηση, ενώ ήταν 

κρίσιμη για τις τοπικές κοινωνίες η λήψη επισιτιστικών δράσεων και η διπλωματική  

διαμεσολάβηση με τους Συμμάχους, έτσι ώστε να σταματούσαν οι βομβαρδισμοί των 

περιοχών.250 

Αναλυτικότερα, στις 31 Αυγούστου 1916, προσέγγισαν το Μοναστήρι ένας 

Αυστριακός και τρεις Γερμανοί αξιωματικοί, ζητώντας την αναζήτηση τρόπων για την 

αποστολή της επίσημης αλληλογραφίας μεταξύ του Βερολίνου και της Αθήνας, καθώς 

η Entente απέκοψε κάθε τηλεγραφική επικοινωνία ανάμεσα στα δυο κράτη. Το 

στρατιωτικό γραφείο της Ελλάδας στην περιοχή απάντησε πως υπεύθυνη για την 

ικανοποίηση τέτοιων αιτημάτων ήταν μόνο η κυβέρνηση, ενώ παράλληλα 

διαμαρτυρήθηκε για τα προβλήματα που προκύπταν στην επικοινωνία των 

αξιωματικών του Ελληνικού στρατού, εξαιτίας των βουλγαρικών παρεμβολών από τα 

κατεχόμενα χωριά γύρω από την Κορυτσά, τα οποία άφησε απροστάτευτα ο 

βουλγαρικός στρατός στην ένοπλη τρομοκρατία ατάκτων Αλβανών. Η βουλγαρική 

πλευρά απάντησε, λέγοντας ότι υπήρχε δυνατότητα σύναψης αμοιβαίων συμφωνιών 

μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας για την επίλυση του προβλήματος των παρεμβολών, 

μόνον αν η ελληνική πλευρά προμήθευε με τρόφιμα τα βουλγαρικά στρατεύματα στις 

κατεχόμενες περιοχές.251 

Στη Μακεδονία παρατηρήθηκαν προβλήματα στην επικοινωνία των αρμόδιων 

υπουργείων με τις τοπικές διοικήσεις. Η έλλειψη οργάνωσης για τη διαχείριση της 

βουλγαρικής προέλασης στην περιοχή προκάλεσε αμηχανία στην ελληνική διοίκηση, 

ενώ έμειναν ανοιχτά, ζητήματα που αφορούσαν τη λειτουργία των δημοσίων 

υπαλλήλων στην περιοχή. Ενδεικτικά, όταν ξεκίνησε η μεταφορά του Δ΄ Σώματος 

Στρατού στη Γερμανία, στις αρχές Σεπτεμβρίου 1916, ο νομάρχης Δράμας ζητούσε 

 
250 Στο ίδιο: Τηλεγράφημα υπουργείου Εσωτερικών προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 8219, Αθήνα, 
6 Σεπτεμβρίου 1916/ Αντίγραφο Τηλεγραφήματος Ν. Μπακόπουλου (Δράμα) προς το υπουργείο 
Εσωτερικών, Αριθ. 5452, Αθήνα, Αθήνα, 22 Αυγούστου 1916. 
251 Στο ίδιο: Τηλεγράφημα Νομάρχη Ιωσήφ (Κορυτσά) προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 3484, 
Αθήνα, 31 Αυγούστου 1916. 
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οδηγίες από το υπουργείο Εξωτερικών, σχετικά με το ζήτημα των σιδηροδρομικών 

υπαλλήλων και των κρατικών αξιωματούχων, οι οποίοι έμειναν χωρίς χρήματα, καθώς 

τα ταμεία της περιοχής είχαν αδειάσει.252 

Ειδικότερα, η εισβολή των Γερμανοβουλγάρων στη δυτική Μακεδονία 

προκάλεσε μια σειρά συλλήψεων προκρίτων από τις κατεχόμενες περιοχές, 

προκαλώντας ανησυχία στους τοπικούς πληθυσμούς. Ένας από τους συλληφθέντες του 

βουλγαρικού στρατού ήταν ο μακεδονομάχος Γκαίτε Τζοβαρόπουλος από τις Σέρρες. 

Το υπουργείο Εσωτερικών εξέφραζε τις ανησυχίες του για τη ζωή των συλληφθέντων 

στον πρωθυπουργό Αλέξανδρο Ζαΐμη.253 

 Σύμφωνα με τις αναφορές της ελληνικής πρεσβείας στη Σόφια, η κατάσταση 

στην ελληνική Μακεδονία είχε εκτραχυνθεί. Οι Βούλγαροι κατακτητές, 

εκμεταλλευόμενοι την απουσία Γερμανών αξιωματικών από την περιοχή, επιδόθηκαν 

σε λεηλασίες, σε επιτάξεις καλλιεργειών, σε συλλήψεις και σε δολοφονίες κατοίκων 

στην πόλη των Σερρών, ενώ αρκετά κτήρια στην άνω πόλη επλήγησαν από τους 

κανονιοβολισμούς του αγγλικού στρατού από τις γύρω περιοχές. Αντίστοιχα, στη 

Δράμα και την Καβάλα αντικατασταθήκαν οι ελληνικές διοικήσεις από τις 

βουλγαρικές. Τα χωριά των περιοχών πέρασαν στην κατοχή των Βουλγάρων, 

ορίζοντας δημάρχους των κοινοτήτων Οθωμανούς και Βουλγάρους στην καταγωγή, 

ενώ, ταυτόχρονα, στα σχολεία επιβλήθηκε η διδασκαλία της βουλγαρικής γλώσσας και 

στις εκκλησίες τελούνταν λειτουργίες στα βουλγαρικά. Οι ελληνορθόδοξοι πληθυσμοί 

υπέστησαν δεινά στα χωριά της Καβάλας. Μάλιστα, το χωριό με την ονομασία «νέα 

Μήδεια» κάηκε και οι κάτοικοι σφαγιάστηκαν.254 

 Οι Έλληνες διπλωμάτες επέδωσαν διαβήματα διαμαρτυρίας στο Βερολίνο, εκ 

μέρους της κυβέρνησης Ζαΐμη για τα συμβαίνοντα στην Μακεδονία. Από το 

Βουκουρέστι, ο Κλέων Ρίζος Ραγκαβής έγραφε τον Σεπτέμβριο 1916 πως η Γερμανία 

ασκούσε πίεση το ελληνικό κράτος, καθώς επιθυμούσε μία ξεκάθαρη στάση από την 

 
252 ΥΔΙΑ, φάκ. Α/4/Χ(2) «Παραβίασις Ελληνικής Ουδετερότητος»: Τηλεγράφημα Καρατζά (Βέρνη) 
προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 8145, Βέρνη, 1 Σεπτεμβρίου 1916. 
253 Στο ίδιο: Τηλεγράφημα υπουργείου Εσωτερικών προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 51889, 
Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 1916/ Τηλεγράφημα Νοταρά (Βόλος) προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 
9879, Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 1916. 
254 Από τις Σέρρες πρόσφυγες μετακινήθηκαν προς την Δράμα, ενώ οι κινητές περιουσίες των 
προσφύγων συγκεντρώθηκαν στη Σόφια, βλ. στο ίδιο: Τηλεγράφημα Ναούμ (Σόφια) προς το υπουργείο 
Εξωτερικών, Αριθ. 9944, Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 1916. 



 103 

Ελλάδα απέναντι στον ευρωπαϊκό πόλεμο. Μάλιστα, το γερμανικό υπουργείο 

Εξωτερικών έκανε λόγο για «τελεσίγραφο».255 

 Την ίδια περίοδο, οι πρεσβευτές των χωρών της Entente φανερά ενοχλημένοι 

από την αντιφατική πολιτική του Σκουλούδη για την ουδετερότητα, ασκούσαν πιέσεις 

προς την κυβέρνηση Ζαΐμη, επιθυμώντας καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού του 

1916, την αναζήτηση των υπαιτίων της παράδοσης του οχυρού Ρούπελ στη Γερμανία 

και τη Βουλγαρία. Ιδιαίτερα, η Γαλλία πίεζε την ελληνική πλευρά, προκειμένου να 

ξεκινούσε έρευνα από την ελληνική δικαιοσύνη για τις συνθήκες υπογραφής του 

πρωτοκόλλου παράδοσης, στις 8 Ιουνίου 1916. Ως εκ τούτου, από τον Σεπτέμβριο 

1916, η εισαγγελία πλημμελειοδικών Αθηνών, διέταξε τη διενέργεια δικαστικής 

έρευνας για τις συνθήκες υπογραφής του πρωτοκόλλου. Αξίζει να σημειωθεί ότι τον 

Νοέμβριο, κατέθεσε πρώτος στον ανακριτή εκ μέρους του Επιτελείου ο Ξενοφών 

Στρατηγός, ο οποίος επισύναψε το κείμενο του πρωτοκόλλου παράδοσης, όπως 

ζητήθηκε από το Α΄ τμήμα της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών και τα υπουργεία 

Εξωτερικών και Στρατιωτικών της κυβέρνησης Καλογερόπουλου.256 

 Τον Σεπτέμβριο του 1916, η Entente έγινε επιθετικότερη. Στις παραβιάσεις της 

ουδετερότητας από την πλευρά των Συμμάχων προστέθηκε η χρήση βίας και οι 

παρεμβάσεις σε ζητήματα που άπτονται της κυριαρχίας ενός κράτους. Πιο 

συγκεκριμένα, η γαλλική αστυνομία προχώρησε το φθινόπωρο σε συλλήψεις στον 

Πειραιά. Στις 22 Οκτωβρίου 1916, απασχόλησε το υπουργείο Εσωτερικών η σύλληψη 

ενός πολίτη με γερμανική υπηκοότητα. Το υπουργείο αναζητούσε τα αίτια της 

σύλληψης από τους Γάλλους αστυνομικούς, καθώς και το πού κρατήθηκε ο 

συλληφθείς.257Το εφετείο Αθηνών κατέθεσε στα αρμόδια υπουργεία τους 

προβληματισμούς του για τη δράση των Γάλλων στην πόλη. Μάλιστα, ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζει η απελευθέρωση από τις τοπικές φυλακές Πειραιά ενός 

 
255 Στο ίδιο: Τηλεγράφημα Ραγκαβή (Βουκουρέστι) προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 8548, 
Βουκουρέστι, 22 Σεπτεμβρίου 1916. 
256 Στο ίδιο: Τηλεγράφημα επιτελικής υπηρεσίας Στρατού προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 9507, 
21 Νοεμβρίου 1916/ Επιστολή Ξ. Στρατηγού (Αθήνα) προς τον ανακριτή Πλημμελειοδικών (Αθήνα), 
Αριθ. 1711, Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 1916/ Τηλεγράφημα υπουργείου Εξωτερικών προς την Εισαγγελία 
Πλημμελειοδικών (Αθήνα), Αριθ. 9384, Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 1916/ Επιστολή Ανακριτή 
Πλημμελειοδικών (Αθήνα) προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 4872, Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 1916/ 
Επιστολή Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών (Αθήνα) προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 4684, Αθήνα, 
20 Οκτωβρίου 1916. 
257 ΥΔΙΑ, φάκ. Α/4/Χ (Δ) «Παραβίαση της Ελληνικής Ουδετερότητας υπό των Συμμάχων της 
Συνεννοήσεως»: Τηλεγράφημα υπουργείου Εσωτερικών προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 60160, 
Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 1916/ Τηλεγράφημα αστυνομικής υποδιεύθυνσης (Πειραιάς) προς την 
αστυνομική διεύθυνση Αττικής και Βοιωτίας (Αθήνα), Αριθ. 28688, Πειραιάς, 16 Οκτωβρίου 1916. 
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Έλληνα κρατουμένου. Ο εν λόγω κρατούμενος από τη φυλακή της Αίγινας, όταν 

μετακινήθηκε στον Πειραιά, προκειμένου να δικαστεί για τα αδικήματα της ληστείας 

και της απόπειρας δολοφονίας, επιβιβάστηκε με τη βοήθεια Γάλλων ναυτικών σε 

συμμαχικό ατμόπλοιο που απέπλευσε γεμάτο με άνδρες του γαλλικού στρατού.258 

 Επιπλέον, κατέστη καθημερινό το φαινόμενο των βίαιων συμπλοκών ανάμεσα 

σε άνδρες της αγγλογαλλικής αστυνομίας με πολίτες. Στο υπουργείο Εσωτερικών 

έφταναν τακτικά αναφορές, σχετικά με τη βίαιη δράση της Αγγλογαλλικής αστυνομίας 

στην Καστέλα. Ειδικότερα, στις 8 Οκτωβρίου, μία ομάδα ενόπλων περικύκλωσε την 

οικία του βουλευτή του κόμματος των Εθνικοφρόνων, Δημήτριου Καλιμασιώτη, κατά 

τα μεσάνυχτα. Αντηλλάγησαν πυροβολισμοί μεταξύ των Γάλλων αστυνομικών και του 

υπηρετικού προσωπικού της οικίας. Στη συνέχεια, αφού λογομάχησαν για αρκετή ώρα 

οι δυο πλευρές, οι Γάλλοι ελεγκτές κάλεσαν άνδρες της χωροφυλακής –που 

συνεργάζονταν με την αγγλογαλλική αστυνομία– και της αγγλικής αστυνομίας, οι 

οποίοι, χρησιμοποιώντας λοστούς, έσπασαν την πόρτα της κατοικίας και έκαναν 

έρευνες στο εσωτερικό του σπιτιού επί δυο ώρες. Εντύπωση προκάλεσε στο υπουργείο 

Εσωτερικών ο εντοπισμός όπλων και αποθεμάτων βενζίνης από τους ένοπλους άνδρες, 

που εισέβαλαν στο σπίτι του βουλευτή.259 

 Στον αντίποδα, το Βερολίνο διαμαρτυρόταν για την κακομεταχείριση 

Γερμανών υπηκόων εντός της ελληνικής επικράτειας. Ενδεικτικά, ο Alfred Haupt, 

κάτοικος του Goerlitz, αξίωνε από την ελληνική κυβέρνηση οικονομική αποζημίωση 

για την απέλασή του από την Πάτρα στις 5 Σεπτεμβρίου, όπου κατοικούσε για εννέα 

χρόνια.260 

Παρά τις γερμανικές επικλήσεις στην ελληνική ουδετερότητα, το γερμανικό 

ναυτικό τορπίλισε συμμαχικά πλοία στις Κυκλάδες. Ειδικότερα, η Entente, με 

 
258 Στο ίδιο: Τηλεγράφημα εφέτη εισαγγελέως (Αθήνα) προς το υπουργείο Δικαιοσύνης, Αριθ. 8913, 
Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 1916. 
259 Στο ίδιο: Τηλεγράφημα υπουργείου Εσωτερικών προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 9158, Αθήνα, 
29 Οκτωβρίου 1916/ Τηλεγράφημα αστυνομικής υποδιεύθυνσης (Πειραιάς) προς την αστυνομική 
διεύθυνση (Αθήνα), Αριθ. 29021, Πειραιάς, 22 Οκτωβρίου 1916/ Τηλεγράφημα αστυνομικής 
διεύθυνσης Αττικοβοιωτίας προς το υπουργείο Εσωτερικών, Αριθ. 124951, Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 1916. 
Ο βουλευτής Καλλιμασιώτης ήταν ιδιοκτήτης εμπορικών ατμοπλοίων.  Κατά τη διάρκεια του πολέμου, 
κατηγορήθηκε για τον συχνό εφοδιασμό με καύσιμα γερμανικών υποβρυχίων και ιδίως του γερμανικού 
θωρηκτού «Goeben» κατά το καλοκαίρι του 1914. Μετά την έκρηξη του πολέμου, όταν τα δύο 
γερμανικά καταδρομικά άρχισαν να καταδιώκονται από τα βρετανικά. Είναι γνωστό ότι ο Βενιζέλος 
έδωσε την εντολή της ανθράκευσης των δύο γερμανικών πολεμικών, βλ. Δημήτριος Καλλιμασιώτης, Η 
υπόθεσις των πλαστών επιστολών, χ.ε., Αθήνα 1917, σσ. 4, 5, 35. 
260 ΥΔΙΑ, φάκ. Α/4.Χ (Δ) «Παραβίαση της Ελληνικής Ουδετερότητας υπό των Συμμάχων της 
Συνεννοήσεως»: Τηλεγράφημα Θεοτόκη (Βερολίνο) προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 9194, 
Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 1916. 
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πρωτοβουλία των προξένων της Αγγλίας και της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη, 

ελλιμένισε από τη Μάλτα στη Σύρο ένα βρετανικό πλωτό νοσοκομείο, με σκοπό την 

παραλαβή και περίθαλψη των τραυματισμένων στρατιωτών από τις συμμαχικές 

επιχειρήσεις στο Αιγαίο και τη Θεσσαλονίκη.261 Το πλοίο, επιστρέφοντας στη Μάλτα 

με τετρακόσιους βρετανούς τραυματίες, τορπιλίστηκε από γερμανικό υποβρύχιο στη 

θαλάσσια περιοχή ανάμεσα από την Τήνο και τη Μύκονο.262 

 Ακολούθως, στις 7 Δεκεμβρίου 1916, έχοντας προηγηθεί στο εσωτερικό τα 

επεισόδια των Νοεμβριανών, οι δυνάμεις της Τριπλής Συνεννόησης επέδωσαν στο 

υπουργείο Εξωτερικών τη διακήρυξη του αποκλεισμού των λιμένων της ελληνικής 

επικράτειας. Από τις 8 Δεκεμβρίου οι ελληνικές ακτές τέθηκαν κάτω από στενή 

παρακολούθηση των πολεμικών πλοίων της Entente, ενώ το γαλλικό ναυτικό 

προχώρησε στην κατάσχεση των εμπορευμάτων των πλοίων που παραβίαζαν το 

εμπάργκο.263 Το πολεμικό ναυτικό της Γαλλίας, σε συνέχεια της διακήρυξης του 

αντιναυάρχου Dartige du Fournet, σταμάτησε τον εφοδιασμό των ελληνικών πλοίων 

«Αβέρωφ», «Λήμνος» και «Κιλκίς», ενώ απαίτησε την απομάκρυνση των πληρωμάτων 

τους, αφήνοντας τούς ναύτες στο λιμάνι του Πειραιά.264 

 Τα υπουργεία Ναυτικών και Εξωτερικών επιχείρησαν να κατευνάσουν την 

κατάσταση, επικοινωνώντας με τις πρεσβείες της Αντάντ στην Αθήνα. Η ελληνική 

διπλωματία επεσήμανε πως η εκκένωση των πληρωμάτων από τα θωρηκτά θα έστρεφε 

την κοινή γνώμη εναντίον των συμμάχων. Παράλληλα, το υπουργείο Εξωτερικών 

ζήτησε από τη γαλλική πρεσβεία την επίλυση του προβλήματος της συγκοινωνίας 

μεταξύ της Εύβοιας και της Στερεάς Ελλάδας και τη διακοπή της αγοράς των 

 
261 ΥΔΙΑ, φάκ. Α/4/Χ(2) «Παραβίασις Ελληνικής Ουδετερότητος»: Τηλεγράφημα Χρυσούλη (Σύρος) 
προς τα υπουργεία Εξωτερικών, Στρατιωτικών και Χωροφυλακής, Αριθ. 9416, Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 
1916. 
262 Στο ίδιο: Τηλεγράφημα Χρυσούλη (Σύρος) προς τα υπουργεία Εξωτερικών, Στρατιωτικών, 
Χωροφυλακής και Ναυτικών, Αριθ. 9364, Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 1916. Με τη συνδρομή πλοίων από τα 
παρακείμενα νησιά, το πλήρωμα σώθηκε, ωστόσο οι διαρκείς παραβιάσεις της ουδετερότητας από τα 
συμμαχικά πλοία στο Αιγαίο απασχόλησε το υπουργείο Εξωτερικών, βλ. Στο ίδιο: Τηλεγράφημα 
Χρυσούλη (Σύρος) προς τα υπουργεία Εξωτερικών, Στρατιωτικών, Χωροφυλακής και Ναυτικών, Αριθ. 
21064, Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 1916. 
263 Στο ίδιο: Τηλεγράφημα Φουρνέ (‘Provence’) προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 9560, Αθήνα, 
24 Νοεμβρίου 1916. 
264 Στο ίδιο: Τηλεγράφημα Darrieus (‘Verite’) προς τον Β. Λοπρέστη (Αθήνα), Αριθ. 112, Αθήνα, 8 
Δεκεμβρίου 1916. Ο παραλήπτης των αποφάσεων που αφορούσαν τον Πειραιά ήταν ο αξιωματικός του 
ελληνικού πολεμικού ναυτικού, Βικέντιος Λοπρέστης, βλ. https://www.hellenicnavy.gr/el/206-
gr/viografika/2015-03-23-19-16-51/1034-loprestis,-bikedios.html [ημερομηνία ανάκτησης: 26 Απριλίου 
2021]. 
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προμηθειών από την πειραϊκή αγορά, διότι δεν ήταν δίκαιη η αφαίρεση των ήδη 

υπαρχόντων τροφίμων από το έδαφος μιας χώρας που βρισκόταν αποκλεισμένη.265 

 Ο Κωνσταντίνος, απαντώντας σχετικά με τον αποκλεισμό των ακτών και των 

νησιών της Ελλάδας από τους Συμμάχους, υπογράμμιζε πως, παρόλο που η χώρα 

διακήρυξε την ουδετερότητά της στον πόλεμο, εξάντλησε κάθε περιθώριο φιλίας και 

αμοιβαίας εμπιστοσύνης δια των παραχωρήσεών της. Γι’ αυτό τον λόγο, δήλωνε 

έκπληκτο το Παλάτι, ζητώντας εξηγήσεις από τις κυβερνήσεις της Entente για τον 

αποκλεισμό, ενώ τόνιζε ότι η Ελλάδα ασκούσε τα νόμιμα δικαίωματά της, 

διαμαρτυρόμενη για την εφαρμογή μέτρων που στρέφονταν κατά ενός ουδέτερου και 

συνάμα φιλικού κράτους.266 

 Ακόμη, στο επίπεδο των διεθνών σχέσεων και της ευρύτερης συζήτησης γύρω 

από την ουδετερότητα, η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα δήλωσε στο υπουργείο 

Εξωτερικών πως τασσόταν υπέρ των χωρών που υπερασπίζονταν την ουδετερότητά 

τους κατά το διεθνές δίκαιο της εποχής. Έτσι, αντιτάχθηκε ανοιχτά έναντι του 

αποκλεισμού των ελληνικών λιμένων.267 Βέβαια, η Entente συνέχισε να εφαρμόζει τη 

διακήρυξη του αντιναυάρχου Fournet, προχωρώντας στον αποκλεισμό του λιμανιού 

της Πάτρας και των ακτών του Ρίου, στις 26 Νοεμβρίου 1916.268 

 Παράλληλα, στις 10 Νοεμβρίου, δυο γαλλικά αντιτορπιλικά και το αγγλικό 

μεταγωγικό πλοίο Heroique κατέπλευσαν στο λιμάνι της Χαλκίδας από όπου 

 
265 Η ελληνική κυβέρνηση δέχθηκε, κατά το παρελθόν, την επιτήρηση της γέφυρας του Ευρίπου από τα 
συμμαχικά στρατεύματα, ωστόσο, μετά το διάβημα Φουρνέ, Άγγλοι στρατιώτες διέκοψαν τις 
μετακινήσεις, απειλώντας ότι θα καταστρέψουν τη γέφυρα, αν συναντούσαν αντίσταση από τις τοπικές 
αρχές, βλ. ΥΔΙΑ, φάκ. Α/4/Χ (2) «Παραβίασις Ελληνικής Ουδετερότητος»: Τηλεγράφημα υπουργείου 
Εξωτερικών προς την πρεσβεία της Αγγλίας, Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 1916/ Τηλεγράφημα Παπαδόπουλου 
(Εύβοια) προς τα υπουργεία Στρατιωτικών, Εσωτερικών και Ναυτικών, Αριθ. 63526, Αθήνα, 28 
Νοεμβρίου 1916. Σύμφωνα με την αλληλογραφία του F. Elliot με τον Fournet, ο τελευταίος μετά την 
επίδοση του διαβήματος, διέταξε να μην εξέλθουν τα πληρώματα από τα ελληνικά θωρηκτά, στο ίδιο: 
Επιστολή Guillemin (Παρίσι) προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 9683, Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 1916. 
266 Στο ίδιο: Τηλεγράφημα υπουργείο Εξωτερικών προς τις πρεσβείες της Entente, Αριθ. 9560, Αθήνα, 
25 Νοεμβρίου 1916. Είναι χρήσιμο να σημειωθεί ότι διαμεσολαβητικό ρόλο στην αντιπαράθεση του 
Κωνσταντίνου με την Αντάντ προσφέρθηκαν να αναλάβουν οι πρεσβείες των Ηνωμένων Πολιτειών, της 
Ολλανδίας και της Ισπανίας στην Αθήνα, βλ. στο ίδιο: Τηλεγράφημα πρεσβευτών ΗΠΑ, Ισπανίας και 
Ολλανδίας (Αθήνα) προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 9560, 26 Νοεμβρίου 1916.  
267 Στο ίδιο: Τηλεγράφημα πρεσβείας των ΗΠΑ (Αθήνα) προς τον Ε. Ζαλοκώστα (Αθήνα), Αριθ. 9649, 
11 Δεκεμβρίου 1916. Στην ομάδα των χωρών που υπερασπίστηκαν την ουδετερότητα της Ελλάδας 
προστέθηκε η Ολλανδία και η Ισπανία, στο ίδιο: Τηλεγράφημα πρεσβείας της Ολλανδίας (Αθήνα) προς 
το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 9650, Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 1916/ Τηλεγράφημα πρεσβείας της 
Ισπανίας (Αθήνα) προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 9679, Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 1916. 
268 Στο ίδιο: Τηλεγράφημα υπουργείου Ναυτικών προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 9613, Αθήνα, 
28 Νοεμβρίου 1916/ Τηλεγράφημα Δενδρινού (Πάτρα) προς το υπουργείο Ναυτικών, Αριθ. 2017, 
Πάτρα, 26 Νοεμβρίου 1916. 
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παρέλαβαν τον βασιλιά Πέτρο της Σερβίας. Το τοπικό λιμεναρχείο ανέφερε στην 

Αθήνα ότι τα γαλλικά σκάφη απέπλευσαν βόρεια του Ευβοϊκού.269 

 Τον Δεκέμβριο 1916, οι παραβιάσεις από την πλευρά των Συμμάχων 

εντάθηκαν. Ο αντιναύαρχος Fournet διέταξε την απομάκρυνση των πληρωμάτων από 

τα πλοία του ελληνικού πολεμικού ναυτικού στο λιμάνι της Σαλαμίνας.270 Ταυτόχρονα, 

το γαλλικό ναυτικό, απέκλεισε το λιμάνι της Στυλίδας, ενώ στα όρια του Παγασητικού 

κόλπου με το Αιγαίο, οι Έλληνες ψαράδες αλιευτικού σκάφους ήρθαν αντιμέτωποι με 

την επιθετική συμπεριφορά του γαλλικού ναυτικού. Οι Γάλλοι αφαίρεσαν τετρακόσιες 

οκάδες ψωμιού και πεντακόσιες οκάδες με σαρδέλες, έριξαν το πλήρωμα στη θάλασσα 

και βύθισαν το σκάφος.271Την ίδια στιγμή, αγγλικό πολεμικό πλοίο βύθισε στην είσοδο 

του Παγασητικού δυο ιστιοφόρα πλοία, ενώ τα πληρώματα αγνοούνταν.272 

 Σε κατασχέσεις εμπορικών πλοίων και προμηθειών προέβη το γαλλικό ναυτικό 

και στον Αργοσαρωνικό, κατά τα μέσα Δεκεμβρίου. Στις 17 Δεκεμβρίου, το εμπορικό 

ιστιοφόρο πλοίο με την ονομασία «Θεολόγος» κατασχέθηκε μαζί με τα φορτία 

φρούτων που μετέφερε.273 Γαλλικά πολεμικά απέκλεισαν το λιμάνι, ενώ προχώρησαν 

σε στενή επιτήρηση της θαλάσσιας περιοχής, επικαλούμενα την εφαρμογή της 

διακήρυξης του αντιναυάρχου Fournet.274 Στις θαλάσσιες περιπολίες τους συνέλαβαν 

αρκετούς ντόπιους ψαράδες και, ασκώντας βία, άρπαξαν την αλιεία, δίνοντας δέκα 

 
269 Στο ίδιο: Τηλεγράφημα λιμενάρχη (Χαλκίδα) προς το υπουργείο Ναυτικών, Αριθ. 774, Χαλκίδα, 10 
Νοεμβρίου 1916. 
270 Στο ίδιο: Τηλεγράφημα πρεσβείας της Γαλλίας (Αθήνα) προς τον Ζαλοκώστα (Αθήνα), Αριθ. 9748, 
Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 1916. 
271 Στο ίδιο: Τηλεγράφημα υπουργείου Εσωτερικών προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 9725, Αθήνα, 
2 Δεκεμβρίου 1915/ Τηλεγράφημα αρχηγείου Χωροφυλακής (Αθήνα) προς το υπουργείο Εξωτερικών, 
Αριθ. 8861, Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 1916. Το πλήρωμα του ελληνικού αλιευτικού έφτασε, κολυμπώντας 
στην ακτή, στο ίδιο: Τηλεγράφημα Βογιατζή (Λαμία) προς το υπουργείο Εσωτερικών και το αρχηγείο 
Χωροφυλακής, Αριθ. 25527, Λαμία, 30 Νοεμβρίου 1916. 
272 Στο ίδιο: Τηλεγράφημα αρχηγείου Χωροφυλακής (Αθήνα) προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 
9667, Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 1916/ Τηλεγράφημα Γετίμη (Βόλος) προς το υπουργείο Εσωτερικών και το 
αρχηγείο Χωροφυλακής, Αριθ. 30449, Βόλος, 30 Νοεμβρίου 1916. 
273 Στο ίδιο: Τηλεγράφημα υπουργείου Ναυτικών προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 9868, Αθήνα, 
5 Δεκεμβρίου 1916/ Τηλεγράφημα Κροντήρη (Αθήνα) προς το υπουργείο Ναυτικών, Αριθ. 405, Αθήνα, 
17 Δεκεμβρίου 1916. 
274 Στο ίδιο: Τηλεγράφημα αρχηγείου Χωροφυλακής προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 10015, 
Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 1916/ Τηλεγράφημα Σοφιανόπουλου (Ναύπλιο) προς το υπουργείο Εσωτερικών 
και το αρχηγείο Χωροφυλακής, Αριθ. 19113, Αθήνα, 26 Δεκεμβρίου 1916. Μάλιστα, τα γαλλικά πλοία, 
ακολουθώντας αντίστοιχη τακτική με εκείνη των πλοίων στον Πειραιά, μετά τον αποκλεισμού του 
λιμένος, αγόρασαν τις προμήθειες τροφίμων από την αγορά των Σπετσών, προκαλώντας σοβαρές 
ελλείψεις στα αποθέματα τροφίμων της πόλης, στο ίδιο: Τηλεγράφημα λιμεναρχείου (Σπέτσες) προς τα 
υπουργεία Ναυτικών και Οικονομικών, Αριθ. 157704, Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 1916. 
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λεπτά για κάθε οκά από τα φορτία. Απότοκη αυτής της πρακτικής, ήταν η πρόκληση 

πείνας στις αποκλεισμένες περιοχές.275 

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αναφορές του ελληνικού στρατιωτικού 

επιτελείου από τις έρευνες που διεξήγαγε στους συλληφθέντες ψαράδες των Σπετσών. 

Οι Έλληνες αξιωματικοί κατέγραφαν στις αναφορές τους πολλές περιπτώσεις 

ψαράδων, οι οποίοι αποφάσιζαν συνειδητά να διακινδυνεύσουν να βγουν στις ακτές, 

καθώς στέρευαν από τις οικογένειές τους τα λίγα κομμάτια ψωμιού που είχαν 

απομείνει. Μάλιστα, από την αλληλογραφία των συλληφθέντων προέκυψε ότι αρκετοί 

συλληφθέντες ναύτες επιχείρησαν να μεταφέρουν ψάρια παράνομα σε συγγενείς τους 

στον αποκλεισμένο Πειραιά.276 

 Από την άλλη, το Βερολίνο συνέχισε τον Δεκέμβριο 1916 να ζητά από τον 

Κωνσταντίνο να αναλάβει δράση για τις βίαιες συλλήψεις Γερμανών υπηκόων. 

Ιδιαίτερα, ζητήθηκε η διαμεσολάβηση της ελληνικής κυβέρνησης, με σκοπό την 

απελευθέρωση του ευυπόληπτου Γερμανού εμπόρου, Emil Vock, ο οποίος συνελήφθη 

με βίαιο τρόπο στις 31 Δεκεμβρίου 1915 στο σπίτι του στην Θεσσαλονίκη από τη 

γαλλική στρατιωτική αστυνομία. Ο 61 ετών συλληφθείς κρατούταν από την Entente 

στο κέντρο κράτησης ‘Ras-el’ έξω από την Αλεξάνδρεια.277 Ακολούθως, ο Αλέξανδρος 

Ζαΐμης αιτήθηκε στην πρεσβεία της Γαλλίας την απελευθέρωση του Vock από τις 

αγγλικές αρχές.278 

Το Foreign Office, απαντώντας στα αιτήματα του (ελληνικού) υπουργείου 

Εξωτερικών για την απελευθέρωση τριών Γερμανών συλληφθέντων, μεταξύ των 

οποίων και ο Emil Vock, αποποιούταν τις ευθύνες. Ο Sir Edward Grey έγραφε στην 

 
275 Στο ίδιο: Τηλεγράφημα Γασπάρη (Λαύριο) προς την αστυνομική διεύθυνση Αττικοβοιωτίας (Αθήνα), 
Αριθ. 5157, Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 1916/ Τηλεγράφημα αρχηγείου Χωροφυλακής προς το υπουργείο 
Εξωτερικών, Αριθ. 9748, Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 1916/ Τηλεγράφημα υπουργείου Εσωτερικών προς το 
υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 67829, Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 1916.  
276 Στο ίδιο: Τηλεγράφημα υπουργείου Ναυτικών προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 65862, Αθήνα, 
22 Δεκεμβρίου 1916/ Συνημμένη αναφορά υποπλοίαρχου Δ. Χατζάκου (Αθήνα) προς τον διοικητή του 
Ναυτικού Αγήματος (Αθήνα), Αριθ. 65862, Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 1916. 
277 ΥΔΙΑ, φάκ. Α/4/Χ (Δ) «Παραβίαση της Ελληνικής Ουδετερότητας υπό των Συμμάχων της 
Συνεννοήσεως»: Τηλεγράφημα πρεσβείας της Γερμανίας (Αθήνα) προς τον Ζαΐμη (Αθήνα), Αριθ. 6137, 
Αθήνα, 25 Ιουνίου 1916. H κυβέρνηση της Γερμανίας θεωρούσε υπεύθυνη την ελληνική κυβέρνηση για 
τις συλλήψεις Γερμανών υπηκόων από Γάλλους αστυνομικούς εντός του ελληνικού εδάφους. Έτσι, 
καλούσε από τον Μάρτιο την Ελλάδα να πιέσει τις κυβερνήσεις της Entente, ώστε να απελευθερωθούν 
όσοι Γερμανοί συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη τον Δεκέμβριο 1915, στο ίδιο: Τηλεγράφημα Mirbach 
(Αθήνα) προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 4979, Αθήνα, 11 Μαρτίου 1916. 
278 Στο ίδιο: Τηλεγράφημα υπουργείο Εξωτερικών προς την πρεσβεία τη Γαλλίας (Αθήνα), Αριθ. 538, 
Παρίσι, 26 Δεκεμβρίου 1916/ Τηλεγράφημα υπουργείου Εξωτερικών προς την πρεσβεία της Ελλάδας 
(Λονδίνο), Αριθ. 4979, Αθήνα, 17 Μαΐου 1916. 
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Αθήνα ότι ο εν λόγω συλληφθείς δεν κρατούταν σε ελληνικό έδαφος, αλλά στην 

Αίγυπτο.279 

 

3.3. ΟΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΤΑ ΤΟ 1917 
 
Στον χάρτη των παραβιάσεων της ουδετερότητας, κατά το 1917, προστέθηκαν μία 

σειρά επεισοδίων, που σημειώθηκαν από την Τριπλή Συνεννόηση στην Πελοπόννησο. 

Στις 4 Απριλίου 1917, συμμαχικά πολεμικά πλοία απέκλεισαν τις ακτές της 

Μεσσηνίας, εμποδίζοντας την έξοδο στην ανοιχτή θάλασσα των τριών ελληνικών 

φορτηγών πλοίων «Βασιλεύς Κωνσταντίνος», «Λειβαθώ» και «Νέστος» και ενός 

νορβηγικού εμπορικού σκάφους, ως αντίποινα για τις επιθέσεις γερμανικών 

υποβρυχίων σε πλοία της Entente. Μάλιστα, η τοπική αστυνομική διεύθυνση της 

Μονεμβασίας κατήγγειλε στο υπουργείο Εσωτερικών την εισβολή αξιωματικών από 

τα συμμαχικά πλοία στις συνοικίες της κωμόπολης. Οι τοπικοί πληθυσμοί υπέφεραν 

από τις έρευνες, που διεξήγαγαν δυο αξιωματικοί της Entente και ένας φερόμενος 

Έλληνας, με καταγωγή από την Κέρκυρα. Οι εν λόγω, αφού παρατήρησαν ότι 

πωλούνταν τρόφιμα στην τοπική αγορά, εισβάλαν στις συνοικίες –ακόμη και στα 

αγροκτήματα των γύρω περιοχών– απαιτώντας να μάθουν από τους κατοίκους 

πληροφορίες για τον τρόπο απόκτησης των τροφίμων και τα ονόματα των διακινητών. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν οι διερευνητικές ερωτήσεις των αξιωματικών στους 

ντόπιους, προκειμένου να μάθουν αν οι πολίτες ήταν βενιζελικοί ή φιλοβασιλικοί. Οι 

κάτοικοι της περιοχής, φανερά ενοχλημένοι από τη δραστηριότητα των αξιωματικών, 

χαρακτήρισαν στην αστυνομική διοίκηση της πόλης τη συμπεριφορά τους 

«προπαγανδιστική».280 

 Την ίδια περίοδο, το πρωτοδικείο Λευκάδας είχε πληροφορίες πιθανής 

κατάληψης της περιοχής, καθώς επίσης και της Πρέβεζας από ένοπλους επαναστάτες, 

συνοδευόμενους από άνδρες της Entente. Το πρωτοδικείο πληροφορούσε το υπουργείο 

 
279 Στο ίδιο: Αντίγραφο τηλεγραφήματος Foreign Office προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 
188321/1219/Ρ, Λονδίνο, 26 Σεπτεμβρίου 1916. 
280 Οι αξιωματικοί προσέγγιζαν τη Μονεμβασιά και τις ακτές της περιφέρειας Πυλίας, χρησιμοποιώντας 
μικρά σκάφη. Οι τοπικοί πληθυσμοί, στερούμενοι των τροφίμων, εξαιτίας του αποκλεισμού, δήλωναν 
στην πλειονότητά τους αντιβενιζελικοί, ΥΔΙΑ, φάκ. Α/4/Χ(6) «Παραβιάσεις της ελληνικής 
ουδετερότητος και πιέσεις συμμάχων συνεννοήσεως»: Τηλεγράφημα αστυνομικής υποδιεύθυνσης 
(Πυλία) προς την αστυνομική διεύθυνση (Μεσσηνία), Αριθ. 2184, Αθήνα, 13 Απριλίου 1917/ 
Τηλεγράφημα Στυλιανόπουλου (Επίδαυρος) προς τα υπουργεία Εσωτερικών, Εξωτερικών και 
Στρατιωτικών και το αρχηγείο Χωροφυλακής, Αριθ. 2, 2 Ιανουαρίου 1917/ Τηλεγράφημα αρχηγείου 
Χωροφυλακής προς το υπουργείο Εσωτερικών, Αριθ. 2581, Αθήνα, 4 Απριλίου 1917. 
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Εσωτερικών, καταγράφοντας ότι σε περίπτωση εμφάνισης ενόπλων επαναστατών281 οι 

τοπικές αρχές θα αντέτασσαν ένοπλη απόκρουση. Βέβαια, στην περίπτωση απόβασης 

Συμμάχων στην Λευκάδα και την Πρέβεζα, η κατάσταση περιπλεκόταν, καθώς το 

υπουργείο καλούταν να στείλει συγκεκριμένες οδηγίες στις τοπικές αρχές,  

προκειμένου να διαφυλάξει την ελληνική ουδετερότητα.282 

Επιπλέον, στον Βόλο οπαδοί του Βενιζέλου διέδιδαν στην τοπική κοινωνία ότι 

επρόκειτο να αποβιβαστούν στην πόλη δυνάμεις της Entente μαζί με επαναστάτες, με 

σκοπό να την καταλάβουν. Εξαιτίας του φόβου που προκλήθηκε στον πληθυσμό, ο 

αρμόδιος Εισαγγελέας διέταξε έρευνα στην περιοχή, από την οποία προέκυψε ότι 

τοπικοί οπαδοί του Βενιζέλου προσπάθησαν να εκφοβίσουν τους πολιτικούς 

αντιπάλους τους. Έτσι, δεν κρίθηκε αναγκαία από τις τοπικές αρχές η αύξηση της 

αστυνομικής παρουσίας.283 

 Παράλληλα, στον Πειραιά η κατάσταση ήταν τεταμένη, εξαιτίας της παρουσίας 

των Αγγλογάλλων. Το (ελληνικό) υπουργείο Εξωτερικών κατέγραφε καθημερινά 

παραβιάσεις της ουδετερότητας από τους Συμμάχους και από οπαδούς του Βενιζέλου 

στην περιοχή. Με διαταγή του Γάλλου αντιναυάρχου Fournet, αγκυροβόλησε, κατά τα 

μέσα Απριλίου, το γαλλικό πλοίο ‘Bruix’ αποβιβάζοντας περίπου 1200 

τραυματισμένους άνδρες από τη Μικρά Ασία. Η πρεσβεία της Γαλλίας στην Αθήνα 

ζήτησε από την Ελλάδα να αναλάβει τη μέριμνα των ανθρώπων. Οι αποβιβασθέντες 

στον Πειραιά ήταν άνδρες των προσφυγικών σωματείων, που το 1915 διέφευγαν στα 

νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, επιθυμώντας να ενταχθούν στον γαλλικό 

στρατό, για να πολεμήσουν στη Μικρασία. 284 

 Ήδη, από τον Μάρτιο 1917, η Entente μετέφερε σημαντικό αριθμό ανδρών στο 

λιμάνι του Πειραιά. Πιο συγκεκριμένα, στις 31 Μαρτίου, αποβιβάστηκε συμμαχικό 

άγημα στο λιμάνι. Οι γαλλικές αρχές κατάσχεσαν σάκους με αλεύρι και βαρέλια 

βενζίνης από τις αποθήκες του Κερατσινίου, εκτιμώντας ότι τα αποθέματα είχαν κλαπεί 

 
281 Στην γλώσσα της εποχής αποκαλούνταν «επαναστάτες» οι οπαδοί του Βενιζέλου. Ο όρος 
«επανάσταση» αναφερόταν στη δράση του Βενιζέλου, μετά το ένοπλο συλλαλητήριο των Χανίων στις 
13 Σεπτεμβρίου 1916. Απόρροια του συλλαλητηρίου ήταν, στις 16 Σεπτεμβρίου 1916, ο σχηματισμός 
της Προσωρινής Κυβέρνησης από την αποκαλούμενη «Τριανδρία» των Βενιζέλου, Κουντουριώτη και 
Δαγκλή με διοικητική έδρα τη Θεσσαλονίκη, βλ. Μαυρογορδάτος, ό.π., σσ. 92, 93. 
282 Στο ίδιο: Τηλεγράφημα Νομάρχη Σγουρού (Πρέβεζα) προς τα υπουργεία Εσωτερικών και 
Εξωτερικών, Αριθ. 2207, Αθήνα, 12 Απριλίου 1917. 
283 Στο ίδιο: Τηλεγράφημα αστυνομικής διεύθυνσης (Βόλος) προς το υπουργείο Εσωτερικών και το 
αρχηγείο Χωροφυλακής, Αριθ. 389, Βόλος, 19 Απριλίου 1917. 
284 Στο ίδιο: Τηλεγράφημα πρεσβείας της Γαλλίας (Αθήνα) προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 2003, 
Αθήνα, 4 Απριλίου 1917. 
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από τα γαλλικά πλοία. Η αστυνομική υποδιεύθυνση Πειραιά διαμαρτυρήθηκε έντονα 

στο αρχηγείο Χωροφυλακής, για τη βίαιη δραστηριότητα του γαλλικού ναυτικού στο 

Κερατσίνι. Σύμφωνα με τις αναφορές, οι Γάλλοι ναυτικοί τρομοκρατούσαν τους 

τοπικούς πληθυσμούς, απειλώντας πως ο αντιναύαρχος Fournet θα συγκροτούσε 

πολυάριθμα αγγλογαλλικά αγήματα στην πόλη, προκειμένου να διεξάγουν ενδελεχείς 

επιτόπιες έρευνες για να εντοπίσουν φερόμενα ως τα κλοπιμαία των συμμαχικών 

πλοίων.285 

 Την ίδια στιγμή, το υπουργείο Εξωτερικών συμπλήρωνε στις παραβιάσεις της 

ελληνικής ουδετερότητας τη δράση των οπαδών του Βενιζέλου στον Πειραιά. Η 

αστυνομική διεύθυνση είχε πληροφορίες, σχετικά με τη δραστηριότητα ενός 

περιοδεύοντος ποιητή, ο οποίος δούλευε ως πράκτορας των επαναστατών στον Πειραιά 

και την Αθήνα. Σύμφωνα με αστυνομικές έρευνες, ο συγκεκριμένος περιφερόταν σε 

κοσμικές δεξιώσεις της Αττικής, από όπου διεξήγαγε, παράλληλα, έρευνες, 

προκειμένου να εντοπίσει στις οικίες, κρυμμένα όπλα και πολεμοφόδια, ενώ, στη 

συνέχεια, έδινε τις πληροφορίες του στους συμμάχους και στους οπαδούς του 

Βενιζέλου στον Πειραιά. Επρόκειτο, επομένως, για στρατολογημένο πράκτορα των 

Αγγλογάλλων.286 

 Στην περιοχή, από τον Φεβρουάριο 1917, σημαντικός αριθμός φιλοβενιζελικών 

ήρθε σε επαφή με το προξενείο της Γαλλίας στον Πειραιά, ζητώντας την έκδοση 

γαλλικού διαβατηρίου, με σκοπό τη μεταφορά τους στη Θεσσαλονίκη× τη διοικητική 

έδρα της Προσωρινής Κυβέρνησης του Βενιζέλου. Τακτικά, αναχωρούσαν από το 

λιμάνι εμπορικά και πολεμικά πλοία της Γαλλίας και της Αγγλίας, στα οποία 

επιβιβάζονταν και οπαδοί του Βενιζέλου με γαλλικά διαβατήρια. Τα εργατικά 

σωματεία διχάστηκαν, εξαιτίας της κατάστασης. Αρκετοί ναυτεργάτες του εργατικού 

κέντρου Πειραιά, διέφυγαν στη Θεσσαλονίκη και εξέδωσαν από εκεί ψήφισμα για την 

αντιπροσώπευση των εργατικών σωματείων, στις 23 Φεβρουαρίου 1917. Άμεση 

υπήρξε η αντίδραση των εργατικών σωματείων Πειραιά, χαρακτηρίζοντας τους 

εργάτες αυτούς «καταφύγοντες δραπέται αυτοαποκαλούμενοι αντιπρόσωποι». Το 

εργατικό κέντρο διαδήλωσε τη διαμαρτυρία του έξω από το κτίριο του Δημοτικού 

 
285 Έπειτα από συνεννοήσεις Ελλήνων και Άγγλων αξιωματικών, μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν 
από το γαλλικό ναυτικό, τα κατασχεθέντα προϊόντα συγκεντρώθηκαν σε έναν χώρο δίπλα από τη φρουρά 
Κερατσινίου, βλ. στο ίδιο: Τηλεγράφημα αστυνομικής υποδιεύθυνσης (Πειραιάς) προς το αρχηγείο 
Χωροφυλακής, Αριθ. 117, Πειραιάς, 29 Μαρτίου 1917/ Τηλεγράφημα γενικού αστυνομικού τμήματος 
(Πειραιάς) προς την αστυνομική υποδιεύθυνση (Πειραιάς), Αριθ. 1610, Πειραιάς, 28 Μαρτίου 1917. 
286 Στο ίδιο: Τηλεγράφημα αρχηγείου Χωροφυλακής προς το υπουργείο Εσωτερικών, Αριθ. 1206, 
Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 1917. 
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Θεάτρου, στις 9 Μαρτίου 1917, κατά του ψηφίσματος των οπαδών του Βενιζέλου από 

τη Θεσσαλονίκη. Αποτέλεσμα των διαδηλώσεων ήταν η έκδοση ενός καταλόγου, που 

κατέγραφε τα αναγνωρισμένα εργατικά σωματεία του Πειραιά από το εργατικό 

κέντρο.287 

 Είναι χρήσιμο να σημειωθεί ότι οι θαλάσσιες μετακινήσεις βενιζελικών από την 

Αττική στη Θεσσαλονίκη διεξαγόταν κάτω από μυστικότητα, ενώ τα υπουργεία 

Εσωτερικών και Εξωτερικών κατέγραφαν τα γεγονότα ως παραβιάσεις της 

ουδετερότητας του ελληνικού κράτους. Ενδεικτικά, στις 7 Μαρτίου 1917, το αρχηγείο 

Χωροφυλακής είχε στην κατοχή του πληροφορίες από τοπικές αστυνομικές 

διευθύνσεις για τη μυστική δραστηριότητα οπαδών του βενιζελικού κράτους στην 

Εύβοια. Πιο συγκεκριμένα, κατά τα τέλη Φεβρουαρίου 1917, συνελήφθησαν από 

Έλληνες αστυνομικούς στην παραλία της Αγίας Άννας στην Εύβοια, ο γιατρός 

Βενέτης, πληρεξούσιος των κτημάτων στην περιοχή του υπουργού Εσωτερικών της 

επαναστατικής κυβέρνησης Θεσσαλονίκης, Γεωργίου Αβέρωφ και ο Κωνσταντίνος 

Τσαλαμαρόπουλος, νομικός σύμβουλος και προσωπικός φίλος του υπουργού, τη 

στιγμή που επιχειρούσαν να αποβιβάσουν σε σκάφη επαναστάτες, για να τους 

μεταφέρουν στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις αστυνομικές έρευνες, οι συλληφθέντες 

κατηγορήθηκαν ως συμμετέχοντες «προς την ανατροπήν του καθεστώτος κινήματος 

του Νοεμβρίου», ενώ ο γιατρός απέστειλε πληροφορίες στο ναυαρχείο της Entente, 

αναφορικά με την ύπαρξη κρυμμένων όπλων των επιστράτων σε σημεία της Εύβοιας, 

μεταξύ των οποίων και σε κτήματα του Αβέρωφ.288 

 Οι συγκεντρώσεις εργατών από τον Πειραιά στο κτίριο του γαλλικού 

προξενείου συνεχίστηκαν με αμείωτη ένταση. Φιλοβενιζελικοί πειραιώτες από την 

εργατική τάξη της πόλης επιχειρούσαν να παραλάβουν τα απαραίτητα διαβατήρια 

έγγραφα για να αποπλεύσουν στη Θεσσαλονίκη. Στις 23 Φεβρουαρίου 1917, το 

ατμόπλοιο «Τένεδος», έχοντας υψώσει γαλλική σημαία μετέφερε περίπου εκατό 

επαναστάτες μαζί με τις οικογένειές τους στη Θεσσαλονίκη, ενώ στο ατμόπλοιο 

διαπεραιώθηκαν και φιλοβενιζελικοί κρατικοί υπάλληλοι. Το αρχηγείο Χωροφυλακής, 

 
287 Στο ίδιο: Τηλεγράφημα εργατικού κέντρου (Πειραιά) προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 23, 
Πειραιάς, 9 Μαρτίου 1917/ Τηλεγράφημα ταγματάρχη Ευ. Δημητρίου (Πειραιάς) προς το αρχηγείο 
Χωροφυλακής, Αριθ. 89, Αθήνα, 10 Μαρτίου 1917/ Τηλεγράφημα αρχηγείου Χωροφυλακής προς το 
υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 1493, Αθήνα, 14 Μαρτίου 1917. 
288 Στο ίδιο: Τηλεγράφημα υπηρεσίας καταδιώξεως (Αθήνα) προς την αστυνομική διεύθυνση (Αθήνα), 
Αριθ. 87, Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 1917/ Τηλεγράφημα αστυνομικής διεύθυνσης (Αθήνα) προς το 
υπουργείο Εσωτερικών, Αριθ. 515, Αθήνα, 1 Μαρτίου 1917/ Τηλεγράφημα υπουργείου Εσωτερικών 
προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 1427, Αθήνα, 11 Μαρτίου 1917.  
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ιδιαίτερα τον Μάρτιο 1917, κατέγραφε τους ολοένα και περισσότερους αξιωματικούς 

του στρατού και της αστυνομίας, οι οποίοι έφευγαν για τη Θεσσαλονίκη.289 

 Παράλληλα, κατά τον Μάρτιο 1917, η Entente άσκησε οικονομικές πιέσεις 

προς την κυβέρνηση της Αθήνας, οδηγώντας το υπουργείο Οικονομικών σε αδιέξοδες 

διαπραγματεύσεις με εκπροσώπους της γαλλικής κυβέρνησης για το ζήτημα των 

προσόδων από το τελωνείο της Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα, η γαλλική κυβέρνηση, 

έχοντας αναγνωρίσει τα εδάφη της κεντρικής Μακεδονίας ως de facto υπαγόμενα στη 

δικαιοδοσία της, διεκδικούσε τα έσοδα του τελωνείου Θεσσαλονίκης, μέσω της 

επαναστατικής κυβέρνησης του Βενιζέλου. Ως εκ τούτου, κάλεσε σε διαπραγματεύσεις  

την κυβέρνηση της Αθήνας με την γαλλική κυβέρνηση και τη διεθνή οικονομική 

επιτροπή. Αρμοδίως, το (ελληνικό) υπουργείο Οικονομικών ζήτησε από το υπουργείο 

Εξωτερικών τη διπλωματική επίλυση του ζητήματος, καθώς θεωρούσε απαράδεκτες 

της γαλλικές αξιώσεις. Μάλιστα, στην τηλεγραφική επικοινωνία, μεταξύ των δυο 

υπουργείων, τονίστηκε η παράνομη βάση των γαλλικών επιχειρημάτων, από τη στιγμή 

που η επαναστατική κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης, συνιστούσε παράβαση της 

ουδετερότητας του ελληνικού κράτους, ενώ η σκοπούμενη σύνδεση του οικονομικού 

ζητήματος με τις δανειακές συμβάσεις, που σύναψε το ελληνικό κράτος με 

κυβερνήσεις της Entente κατά το 1914 δεν είχαν νομικό έρεισμα. Το υπουργείο 

Οικονομικών υπογράμμιζε τις σημαντικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε στις 

οικονομικές εισπράξεις και τις εισαγωγές τροφίμων το κράτος της Παλαιάς Ελλάδας, 

εξαιτίας του συμμαχικού αποκλεισμού των ελληνικών λιμένων.290 

 Την ίδια ώρα, σημειωνόταν παραβιάσεις της ουδετερότητας στις ακτές της 

ελληνικής επικράτειας από το ναυτικό της Entente, ενώ ορισμένα πληρώματα έπαιρναν 

δια της βίας ποσότητες τροφίμων, χρησιμοποιώντας το επιχείρημα του συμμαχικού 

αποκλεισμού. Ενδεικτικά, στις 14 Φεβρουαρίου 1917, βρετανική λέμβος πλησίασε την 

περιοχή με την ονομασία Πλάκα, κοντά στο Ναύπλιο. Οι ναύτες προσέγγισαν με 

επιθετικό τρόπο τοπικό ελαιοτριβείο, διεξήγαγαν έρευνες εντός του και, έφυγαν 

παίρνοντας μαζί τους τα κλειδιά της επιχείρησης. Όπως ήταν φυσικό, σημειώθηκαν 

 
289 Στο ίδιο: Τηλεγράφημα αρχηγείου Χωροφυλακής προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 1104, 
Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 1917/ Αντίγραφο τηλεγραφήματος Ευ. Δημητρίου (Αθήνα) προς το αρχηγείο 
Χωροφυλακής, Αριθ. 64, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 1917. 
290 Στην εν λόγω δανειακή σύμβαση του 1914, το ελληνικό κράτος είχε συμφωνήσει στη λήψη του ποσού 
των 500 εκατομμυρίων με σταθερό επιτόκιο στο 6%. Ένα μέρος της ρύθμισης αποπληρωμής του δανείου 
ήταν η διαχείριση των εσόδων από την τελωνειακή υπηρεσία της Θεσσαλονίκης, βλ. Στο ίδιο: 
Τηλεγράφημα υπουργείου Οικονομικών προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 878, Αθήνα, 15 
Φεβρουαρίου 1917. 
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αντιδράσεις από τις τοπικές αστυνομικές αρχές, οι οποίες απευθυνθήκαν στα αρμόδια 

υπουργεία των Αθηνών. 291 

 Επιπρόσθετα, το υπουργείο Εσωτερικών παρακολουθούσε οπαδούς του 

Βενιζέλου, οι οποίοι περιόδευαν στα χωριά της Βοιωτίας, συνοδευόμενοι από Άγγλους 

στρατιώτες, ασκώντας προπαγάνδα στους κατοίκους των περιοχών. Μάλιστα, σε μία 

από τις συχνές εντάσεις που προκαλούσαν στους τοπικούς πληθυσμούς, οι Άγγλοι 

στρατιώτες και οι βενιζελικοί επαναστάτες απειλούσαν τους χωρικούς, λέγοντας ότι οι 

Σύμμαχοι δεν θα σταματούσαν τον αποκλεισμό της χώρας, εάν δεν ανακαλούσε το 

φιλοβασιλικό κίνημα τα αναθέματα κατά του Βενιζέλου.292 

 Τέλος, στον Βόλο –σ’ ένα λιμάνι με μεγάλο αριθμό προσφυγικών πληθυσμών 

από την Καβάλα, τη Μικρασία και τη Θράκη– επλήγη σημαντικά από τον συμμαχικό 

αποκλεισμό και το συχνό φαινόμενο της αρπαγής τροφίμων από τους στρατιώτες της 

Entente. Παρά τις σοβαρές ανάγκες τροφοδοσίας της πόλης, αλλά και, ευρύτερα, της 

Θεσσαλίας, ο Γάλλος Πρόξενος Ζουλιέν, είχε δηλώσει στις τοπικές αρχές την πρόθεση 

της γαλλικής κυβέρνησης να καταλάβει τον Βόλο. Από τις έρευνες του υπουργείου 

Εσωτερικών, ο ίδιος φερόταν να υποκινούσε τους προσφυγικούς πληθυσμούς σε 

συλλαλητήρια, καθώς επίσης σε οχλοκρατικές επιθέσεις προς αποθήκες τροφίμων ήδη 

από τον Ιανουάριο 1917. Το Γαλλικό Προξενείο προέτρεπε άνεργους και φτωχούς 

Βολιώτες να προσηλυτιστούν στο καθεστώς της επαναστατικής κυβέρνησης του 

Βενιζέλου, ενώ, την ίδια ώρα, χρηματοδοτούσε πολίτες της τοπικής κοινωνίας, 

προκειμένου να ασκούν προπαγάνδα στον Βόλο, πείθοντας πολίτες να μεταβούν στη 

Θεσσαλονίκη. Με αντίστοιχο τρόπο, όπως και στο λιμάνι του Πειραιά, στην παράκτια 

ζώνη του Παγασητικού Κόλπου βρίσκονταν αγκυροβολημένα συμμαχικά ατμόπλοια, 

αλλά και ατμόπλοια επαναστατών από τη Θεσσαλονίκη, για τη μεταφορά των 

φιλοβενιζελικών.293 

 
291 Στο ίδιο: τηλεγράφημα υπουργείου Εσωτερικών προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 937, Αθήνα, 
17 Φεβρουαρίου 1917/ Αντίγραφο τηλεγραφήματος αστυνομικού τμήματος (Ναύπλιο) προς το 
υπουργείο Εσωτερικών και το αρχηγείο Χωροφυλακής, Αριθ. 1990, Ναύπλιο, 15 Φεβρουαρίου 1917. 
292 Στο ίδιο: Τηλεγράφημα υπουργείου Δικαιοσύνης προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 757, Αθήνα, 
9 Φεβρουαρίου 1917/ Τηλεγράφημα Ευ. Παπαδάκη (Λιβαδεία) προς το υπουργείο Δικαιοσύνης, Αριθ. 
918, 7 Δεκεμβρίου 1917. 
293 Στο ίδιο: Τηλεγράφημα αρχηγείου Χωροφυλακής προς το υπουργείο Εσωτερικών, Αριθ. 610, 1 
Φεβρουαρίου 1917/ Αντίγραφο τηλεγραφήματος αστυνομικής διεύθυνσης (Βόλος) προς το αρχηγείο 
Χωροφυλακής, Αριθ. 106, Βόλος, 29 Ιανουαρίου 1917. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γάλλος πρόξενος 
Ζουλιέν αποβιβάστηκε στον Βόλο στις 15 Ιανουαρίου 1917, όπου εν συνεχεία αναμείχθηκε έντονα στα 
εσωτερικά πράγματα της τοπικής κοινωνίας, ασκώντας προπαγάνδα υπέρ της Entente και του Βενιζέλου, 
στο ίδιο: Τηλεγράφημα υπουργείου Ναυτικών προς το υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 1437, Αθήνα, 
17.Ιανουαρίου 1917/ Τηλεγράφημα κεντρικού λιμενάρχη Μυρίζου (Βόλος) προς το υπουργείο 
Ναυτικών, Αριθ. 1437, Βόλος, 15 Ιανουαρίου 1917. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Όλα τα προαναφερθέντα δεδομένα οδηγούν με ασφάλεια στο συμπέρασμα ότι το 

ζήτημα της τήρησης (ή μη) της ουδετερότητας κατέστη καταλυτικός παράγοντας για 

τις εξελίξεις τόσο στο ευρύτερο βαλκανικό περιβάλλον, όσο στο εσωτερικό της 

Ελλάδας κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Εν πρώτοις, στην εσωτερική πολιτική σκηνή 

της χώρας, η ουδετερότητα κλιμάκωσε τη σχέση ανάμεσα στον Βενιζέλο και στον 

Κωνσταντίνο, στα πρόσωπα των οποίων αποτυπώθηκαν δύο κόσμοι, που 

συγκρούστηκαν μέχρι τέλους, καθορίζοντας τις πολιτικές και, προπαντός, τις 

κοινωνικές μεταβολές της ελληνικής πραγματικότητας. Οι πολιτικοί χειρισμοί της 

ελληνικής ουδετερότητας επιδρούσαν στην έκβαση των ελληνογερμανικών, των 

ελληνογαλλικών και των ελληνοβρετανικών σχέσεων. Βενιζέλος και Κωνσταντίνος 

συγκρούστηκαν με διαφορετικές προοπτικές για το μέλλον του ελληνικού κράτους, 

ενώ οι πολιτικές μηχανορραφίες της εποχής τοποθέτησαν στο κάδρο των 

πρωταγωνιστών του Εθνικού Διχασμού παραδοσιακούς πολιτικούς εχθρούς του 

Βενιζέλου. 

 Με το ξέσπασμα του πολέμου, η αδυναμία της άσκησης μίας ενιαίας 

εξωτερικής πολιτικής, ακριβώς, εξαιτίας του ζητήματος της ουδετερότητας υπήρξε 

ευκαιρία διείσδυσης των αντιμαχόμενων ευρωπαϊκών συνασπισμών (της Entente και 

των Κεντρικών Αυτοκρατοριών) στα εσωτερικά θέματα της χώρας, ενώ οι –

νευραλγικής σημασίας– γεωγραφικές εκκρεμότητες στην ευρύτερη διαδικασία εθνικής 

ολοκλήρωσης του ελληνικού κράτους όξυναν το πολιτικό περιβάλλον, φτάνοντας τη 

χώρα σ’ ένα σημείο εκτροπής από τα εσωτερικά και διεθνή νομικά θέσμια. Η θεσμική 

κρίση που κλιμακώθηκε το 1915, εξαιτίας της τήρησης (ή της εξόδου) από την 

ουδετερότητα, σε συνάρτηση με το ζήτημα της ερμηνείας της ελληνοσερβικής 

συνθήκης του 1913, επέφερε συνταγματικές διολισθήσεις, οι οποίες άνοιξαν το «κουτί 

της Πανδώρας» για την Ελλάδα. Σύμφωνα με το πραγματολογικό υλικό της παρούσας 

έρευνας, οι μεθοδικές παραβιάσεις της ελληνικής ουδετερότητας έγιναν ρητά (και 

υπόρρητα) ανεκτές εκατέρωθεν από τα αντιμαχόμενα πολιτικά στρατόπεδα της χώρας, 

τα οποία υιοθέτησαν μία νέα γραμματική στις δημόσιες ερμηνείες τους για την 

ουδετερότητα, επιχειρώντας με κάθε ευκαιρία τη δαιμονοποίηση του πολιτικού 

αντιπάλου. Οι μετασχηματισμοί της εξωτερικής πολιτικής των ελληνικών 

κυβερνήσεων από την «ευμενή ουδετερότητα» στην «απόλυτη ουδετερότητα» -και 

αντίστροφα- προκάλεσαν κόπωση στη διεθνή διπλωματία της περιόδου.  
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 Οι κυβερνήσεις της Τριπλής Συνεννόησης και των Κεντρικών Αυτοκρατοριών, 

εκμεταλλευόμενες αυτή την πολιτειακή ανισορροπία στην Ελλάδα, εφάρμοσαν, με 

σταθερό τρόπο, τα στρατιωτικά συμφέροντά τους σε τμήματα της ελληνικής 

ενδοχώρας. Με στόχο την κυριαρχία σε κρίσιμους γεωστρατηγικούς κόμβους, οι οποίοι 

θα εξασφάλιζαν στους νικητές τον έλεγχο των εμπορικών δρόμων στον άξονα 

Ανατολική Ευρώπη – Βαλκάνια – Μικρά Ασία – Μέση Ανατολή, οι εμπόλεμοι 

αγνόησαν εκούσια τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου της εποχής, προχωρώντας στην 

εγκατάσταση βάσεων επιχειρήσεων στο έδαφος ουδέτερης χώρας, στην κατάληψη 

νησιωτικών περιοχών, στον πλήρη έλεγχο της επικοινωνίας των διοικήσεων ενός 

κυρίαρχου κράτους, στην επιβολή λογοκρισίας, στη διενέργεια μυστικής διπλωματίας, 

στη στρατολόγηση πολιτών από την επικράτεια ουδέτερης δύναμης, στην άσκηση 

οικονομικών πιέσεων προς τις ελληνικές κυβερνήσεις, ακόμη, και στον ναυτικό 

αποκλεισμό στις εισαγωγές τροφίμων με προορισμό το εσωτερικό της χώρας 

(προκαλώντας πείνα), προκειμένου να επιβάλλουν μεταβολές στα πολιτικά πράγματα, 

με σκοπό την ένταξη μιας ουδέτερης χώρας στο πλευρό ενός (εκ των δύο) εμπόλεμων 

ευρωπαϊκών συνασπισμών. 

 Προφανώς, σ’ αυτό το σκληρό «θέατρο του πολέμου» οι εμπόλεμοι πρόσφεραν 

εδαφικά αντισταθμίσματα τόσο στον Βενιζέλο, όσο και στο Παλάτι. Σε μία περίοδο, 

που περιφερειακές γειτονικές δυνάμεις εποφθαλμιούσαν εδάφη ιδίως των «Νέων 

Χωρών», Ιταλία, Οθωμανική Αυτοκρατορία και Βουλγαρία επιχείρησαν να θέσουν 

Ήπειρο, Μακεδονία και Αιγαίο υπό διαπραγμάτευση. Το ζήτημα της ουδετερότητας 

διαμόρφωσε την ατζέντα των διαπραγματεύσεων στην εξωτερική πολιτική της χώρας 

με την Ιταλία και την Οθωμανική Αυτοκρατορία για το μέλλον της περιοχής της 

Μικρασίας και συγκεκριμένα στο βιλαέτι του Αϊδινίου. 

 Στη μεγάλη εικόνα της διεθνοπολιτικής κλίμακας της ιστορίας της Ανατολικής 

Μεσογείου και των Βαλκανίων, ανακύπτει ότι η ουδετερότητα της Ελλάδας καθόριζε 

τις ισορροπίες της περιοχής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα υπήρξε το γεγονός ότι οι 

διπλωματικές ενέργειες για τις ουδετερότητες της Ελλάδας και της Ρουμανίας 

συνέβαλαν στην ολοκληρωτική επίθεση της Βουλγαρίας εναντίον της Σερβίας το 

φθινόπωρο του 1915. 

 Με βάση τις πρωτογενείς πηγές, η απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης να 

επιτεθεί εναντίον της Υψηλής Πύλης στην Καλλίπολη επίσπευσε μία πληθώρα 

παραβιάσεων της ελληνικής ουδετερότητας στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, 
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καθώς από τον Φεβρουάριο 1915, αγγλικές και γαλλικές στρατιωτικές δυνάμεις 

εγκαταστάθηκαν στη Λέσβο και στη Χίο.  

Πλοία του βρετανικού ναυτικού κατέπλεαν στο Μούδρο και στη Μυτιλήνη, για 

να εφοδιαστούν, ενώ χαμηλόβαθμοι αξιωματικοί των Συμμάχων καθησύχαζαν τις 

ανήσυχες τοπικές ελληνικές διοικήσεις. Οι τοπικοί διοικητές, διαβλέποντας ότι οι 

δυνάμεις της Entente προχωρούσαν σε μια de facto χρήση των νησιών τους για τις 

επιχειρήσεις στα Δαρδανέλια, καλούσαν διαρκώς τα αρμόδια υπουργεία να 

αποστείλουν οδηγίες. 

Παράλληλα, από τον Μάρτιο του 1915, πράκτορες ανέλαβαν δράση στις 

νησιωτικές περιοχές. Τακτικά, απασχόλησαν το (ελληνικό) υπουργείο Εσωτερικών 

νυχτερινές περιπολίες και συλλήψεις πολιτών από βρετανούς στρατιώτες. Την ίδια 

στιγμή, στον ευρύτερο χάρτη των παραβιάσεων της ουδετερότητας, προστέθηκαν ο 

έλεγχος των τηλεγραφικών επικοινωνιών και η εγκατάσταση στρατιωτικών 

υπαλλήλων στα κτήρια των τοπικών νησιωτικών διοικήσεων από την Entente. 

 Παρά τη στενή παρακολούθηση των εξελίξεων και τη δυσφορία για τα 

συμβαίνοντα στο βορειοανατολικό Αιγαίο, τόσο από το Βερολίνο, όσο και από το 

υπουργείο Εσωτερικών, απασχόλησε τη διοίκηση της ελληνικής αστυνομίας η γαλλική 

επιχείρηση στρατολόγησης εθελοντών προσφύγων από τη Μικρασία από χερσαίες 

δυνάμεις της Γαλλίας. Μάλιστα, στην διοίκηση των εμπόλεμων εθελοντικών σωμάτων 

φέρεται να συνέδραμαν έλληνες αξιωματικοί. 

 Αξίζει να σημειωθεί ότι στις παραβιάσεις της ουδετερότητας που σημειώθηκαν 

από έλληνες πολίτες, εντύπωση προκάλεσε στο υπουργείο Εσωτερικών η διενέργεια 

λαθρεμπορίου όπλων από Έλληνες αξιωματικούς προς τα οθωμανικά παράλια το 

καλοκαίρι του 1915. 

Στον αντίποδα, υποβρύχια των Κεντρικών Αυτοκρατοριών επιχειρούσαν στις 

Κυκλάδες, πλήττοντας τακτικά εχθρικά πλοία της Entente. Από το καλοκαίρι του 1915 

οι αγγλογαλλικές στρατιωτικές δυνάμεις κατέστησαν επιθετικότερες, εγκαθιστώντας 

μια σειρά βάσεων στην ελληνική επικράτεια. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της 

κατάληψης του Καστελορίζου και της Μήλου από το γαλλικό ναυτικό και η 

εγκατάσταση Αγγλογάλλων στη Θεσσαλονίκη το φθινόπωρο του 1915. 

Το διπλωματικό παρασκήνιο της εγκατάστασης των Συμμάχων στη 

Θεσσαλονίκη αναδεικνύει το εύρος των πιέσεων, που ασκήθηκαν στις ελληνικές 

κυβερνήσεις από τις εμπόλεμες δυνάμεις για το ζήτημα της υπεράσπισης (ή μη) της 

ουδετερότητας. Παράλληλα, φωτίζει τη συνέργεια του Βενιζέλου με αξιωματούχους 
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της Entente και του Παλατιού με το Βερολίνο. Σε μία κατά τα άλλα ουδέτερη χώρα, 

ενδεικτικό παράδειγμα της πρώτης περίπτωσης απέβησαν οι συνομιλίες βενιζελικών 

πολιτικών και στρατιωτικών με αγγλογάλλους αξιωματικούς στις νεοσύστατες 

επιτροπές, με σκοπό τη ρύθμιση των τεχνικών ζητημάτων της εγκατάστασης των 

δυνάμεων της Entente στη Θεσσαλονίκη. Αντίστοιχο παράδειγμα της δεύτερης 

περίπτωσης αποτελούν οι μυστικές συνομιλίες του Κωνσταντίνου (και του στενού του 

κύκλου) με τον Κάιζερ Γουλιέλμο Β’ και το Γερμανικό Επιτελείο, προκειμένου να 

αποκλείσουν τον κίνδυνο σύγκρουσης με τον ελληνικό στρατό στην περίπτωση 

εισβολής στη Μακεδονία κατά τη διενέργεια επιχειρήσεων κατά της Αντάντ, ενώ, την 

ίδια ώρα, οι γερμανικές πιέσεις προς τον Σκουλούδη για την «σκληρή» υπεράσπιση 

της ελληνικής ουδετερότητας όξυναν τις σχέσεις της Ελλάδας με τις κυβερνήσεις της 

Τριπλής Συνεννόησης. 

Την άνοιξη του 1916 σημειώθηκαν παραβιάσεις της ουδέτερης ελληνικής 

επικράτειας από τη συμμαχία των Κεντρικών Αυτοκρατοριών. Τα τοπικά τμήματα της 

χωροφυλακής στη Μακεδονία ειδοποιούσαν το υπουργείο Εσωτερικών για τη 

δραστηριότητα των Βούλγαρων κομιτατζήδων στα χωριά της περιοχής, ενώ η 

γερμανική διπλωματία ανακοίνωνε στον Σκουλούδη την εισβολή βουλγαρικών και 

γερμανικών στρατευμάτων στη Μακεδονία.  

Στον αντίποδα, τον Μάιο του 1916, ο Γάλλος στρατηγός Maurice Sarrail 

κήρυξε στρατιωτικό νόμο στην ελληνική Μακεδονία, ενώ η ρήξη της Entente με τον 

Σκουλούδη, για την -παραλίγο- ένοπλη υπεράσπιση της ελληνικής ουδετερότητας 

ώθησε τις κυβερνήσεις της Τριπλής Συνεννόησης στην άσκηση σκληρών πιέσεων προς 

την Ελλάδα. Από μια νομική ματιά των γεγονότων, παρά τη διακήρυξη της 

ουδετερότητας του ελληνικού κράτους (ήδη από το 1914) η Αγγλία, η Γαλλία και η 

Ρωσία επικαλέστηκαν τον Ιούνιο του 1916 την ιδιότητά τους ως «Προστάτιδες 

Δυνάμεις», όπως ορίζονταν από το Πρωτόκολλο του Λονδίνου (1830), για να 

οδηγήσουν σε παραίτηση τον Σκουλούδη. Κατά το τελευταίο τέταρτο του 1916, 

εκατέρωθεν οι εμπόλεμες δυνάμεις ακολούθησαν σκληρότερη στάση έναντι της 

Ελλάδας, ενώ στο εσωτερικό της χώρας καταγράφηκαν βίαια επεισόδια, ανάμεσα σε 

αγγλογάλλους στρατιώτες και πολίτες. 

Ύστερα από την κορύφωση του Εθνικού Διχασμού και τη σύσταση της 

Προσωρινής Κυβέρνησης από τον Βενιζέλο στη Θεσσαλονίκη, παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον η καταγραφή της δραστηριότητας των οπαδών του βενιζελικού κράτους 

στην επικράτεια της «Παλαιάς Ελλάδας» ως παραβιάσεις της ελληνικής ουδετερότητας 
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από τα υπουργεία Εξωτερικών και Εσωτερικών. Όπως ήταν φυσικό, οι παραβιάσεις 

της ουδετερότητας συνέβαλαν καθοριστικά στην κοινωνική πόλωση, εξαιτίας των 

επιμέρους ερμηνειών από τους εμπόλεμους συνασπισμούς και τα πολιτικά στρατόπεδά 

τους στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, ο αποκλεισμός των ελληνικών ακτών από τους 

Αγγλογάλλους και οι κατασχέσεις τροφίμων από στρατιώτες των Συμμάχων, 

προκάλεσαν πείνα και φανάτισαν, τόσο φιλελεύθερους, όσο παραδοσιακά 

συντηρητικούς πολίτες. Στη Στερεά Ελλάδα, σημειώθηκαν συλλήψεις Ελλήνων και 

Γερμανών από την αγγλογαλλική αστυνομία. Συνελήφθησαν επίσης αλιείς, που 

ρίσκαραν να μεταφέρουν τρόφιμα σε πεινασμένους συγγενείς τους, ενώ, τακτικά, 

πολίτες –προσκείμενοι στην πολιτική των Φιλελευθέρων– διέφευγαν από ακτές της 

Φθιώτιδας και του Παγασητικού Κόλπου στη Θεσσαλονίκη. 

Το 1917, μετά τα Νοεμβριανά, η Entente άσκησε παρεμβατική πολιτική στην 

Ελλάδα, με κύριο σκοπό την έξωση του Κωνσταντίνου. Στρατιώτες των Συμμάχων 

διέσπειραν τακτικά φήμες σε τοπικούς πληθυσμούς της ελληνικής επικράτειας, για 

πιθανές συγκρούσεις των συμμαχικών στρατευμάτων με στόχο την κατάληψη πόλεων 

και τη δίωξη αντιφρονούντων φιλοβασιλικών. Το κλίμα εντάθηκε ανάμεσα στους 

Έλληνες πολίτες. Το υπουργείο Εσωτερικών λάμβανε τακτικές αναφορές από τις 

δικαστικές αρχές σε διάφορες πόλεις της χώρας, οι οποίες προειδοποιούσαν για 

φαινόμενα ένοπλων συγκρούσεων μεταξύ των «επαναστατών» και των 

φιλοβασιλικών. 

Ως εκ τούτου, αποβαίνει ευδιάκριτος ο ρόλος που διαδραμάτισαν οι 

παραβιάσεις της ουδετερότητας του ελληνικού κράτους στην κλιμάκωση των 

γεγονότων από το 1915 έως και τα μέσα του 1917. Η ουδετερότητα, σε κάθε περίοδο, 

καθόρισε την εσωτερική πολιτική της χώρας, την εξωτερική πολιτική και τις διεθνείς 

σχέσεις της, ενώ οι πολιτικές ερμηνείες για την ουδετερότητα από τον Κωνσταντίνο 

και τον Βενιζέλο λειτούργησαν ως εργαλεία διάχυσης της πολιτικής διαμάχης στο 

εσωτερικό της ελληνικής κοινωνίας. 
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