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Η τραυµατική εµπειρία από την πολεµική περιπέτεια του 1897 επηρέασε δραµατικά 
την ανέλιξη της πολιτικής ζωής της χώρας σε όλα τα επίπεδα, προκαλώντας 
τριγµούς στα θεµέλια του συστήµατος διακυβέρνησης του τόπου. Η µικρή εδαφικά 
και µε καχεκτική οικονοµία Ελλάδα θα εισέλθει στον 20ό αιώνα µε τρόπο οδυνηρό, 
που θα συνταράξει και θα ανατρέψει τις υπάρχουσες πολιτικές και κοινωνικές δοµές. 
Οι όροι της συνθήκης ειρήνης που είχε εσπευσµένα υπογραφεί, µε τη σωτήρια 
παρέµβαση των Μεγάλων ∆υνάµεων, στις 4 ∆εκεµβρίου 1897, αν και δεν ήταν 
καταστρεπτικοί σε σχέση µε το αποτέλεσµα του πολέµου1

, επέφεραν καίριες αλλαγές 
στην εσωτερική πολιτική πρακτική και στη διαµόρφωση της διπλωµατικής 
µεθοδολογίας. Με τις κυβερνήσεις να έχουν ακολουθήσει, µετά από έξι δεκαετίες 
κοινοβουλευτικού βίου, την τακτική της παροχής στο λαό οραµάτων, ως επί το 
πλείστον ανακόλουθων µε την πραγµατική δύναµη της χώρας, η προσγείωση στην 
πραγµατικότητα όχι µόνο ήταν ανώµαλη αλλά αφαίρεσε από τις πολιτικές δυνάµεις 
τη δυνατότητα για συνέχιση της ακατάσχετης φλυαρίας σχετικά µε τα δίκαια του 
ελληνισµού και την ικανότητα εκπλήρωσής τους από το εθνικό κέντρο. Η κατάδειξη 
της ανικανότητας για την επίτευξη του αλυτρωτικού στόχου –αυτού που µε 
εισηγητή τον Ιωάννη Κωλέττη, το 1841, περιγραφόταν ως «Μεγάλη Ιδέα»– θα 
αναγκάσει τους υπεύθυνους πολιτικούς φορείς, διστακτικά στην αρχή αλλά µε 
τόλµη στη συνέχεια, να προσεγγίσουν τα εθνικά προβλήµατα µε τον απαιτούµενο 
ορθολογισµό. 

Η αδήριτη ανάγκη για την ταχεία ανάρρωση της οικονοµίας ήταν πλέον 
πασίδηλο ότι αποτελούσε την αναγκαία συνθήκη για την είσοδο της χώρας στη 
διεθνή διπλωµατική δραστηριότητα, έστω και ως µικρής πλην όµως υπολογίσιµης 
δύναµης. Σε αυτή την κατεύθυνση η επιβολή του ∆ιεθνούς Οικονοµικού Ελέγχου 
(∆ΟΕ) από τις εγγυήτριες για την εξυπηρέτηση του δανείου που είχε συνάψει η 
Ελλάδα, ώστε να αποπληρώσει τις επιδικασµένες πολεµικές αποζηµιώσεις προς την 
Οθωµανική Αυτοκρατορία, χώρες ήταν ευεργετική. Η βελτίωση στη διαχείριση των 
οικονοµικών και η προϊούσα νοµισµατική και οικονοµική εξυγίανση, εφικτές επί 
του παρόντος µόνο υπό τους αυστηρούς όρους και την κατ’ ουσίαν διαχείριση της 

                                                 
1 Η παραχώρηση 400 τετρ. χλµ. στα βόρεια σύνορα της Θεσσαλίας και η καταβολή πολεµικής αποζηµίωσης 
ύψους 4 εκατ. τουρκικών λιρών δεν αποτελούσαν δυσµενείς όρους για τη συνοµολόγηση της ειρήνης µε την 

επικρατήσασα κατά κράτος στον πόλεµο Τουρκία. 



εθνικής οικονοµίας από το ∆ΟΕ, θα οδηγήσουν στην αποκατάσταση της αξιοπιστίας 
της Ελλάδος στις διεθνείς αγορές και κατά συνέπεια στην επανάκτηση της δυνατότητας 
σύναψης δανείων, µοναδικής λύσης για την ευόδωση της ανορθωτικής προσπάθειας. 
Στη βάση αυτών των δεδοµένων θα διαπιστώσουµε ότι η ήττα του 1897 είχε 
περισσότερες θετικές από αρνητικές επιπτώσεις για τη χώρα.  

Η κυβέρνηση του Γεώργιου Θεοτόκη, στην αυγή του αιώνα, παράλληλα µε το 
ανορθωτικό της έργο, θα εγκαινιάσει και την πρώτη προσπάθεια για την πολεµική 
προπαρασκευή της χώρας. Ο αγώνας για την οργάνωση αξιόµαχων ενόπλων δυνάµεων, 
υποχρέωση και ευθύνη κάθε κράτους απέναντι στο έθνος που εκπροσωπεί εις το 
διηνεκές, παρ’ όλο που αποτελούσε δύσκολο εγχείρηµα, δεν µπορούσε να βραδύνει έτι 
περαιτέρω. Αν και επρόκειτο για µια προετοιµασία µε αρκετές παλινδροµήσεις, λόγω 
της οικονοµικής δυσπραγίας, της έλλειψης εµπειρίας επί οργανωτικών θεµάτων και 
της πολιτικής αστάθειας2

, θα τεθούν οι βάσεις επί των οποίων ο Στρατιωτικός 
Σύνδεσµος αρχικά και ο εντολοδόχος του πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος 
ακολούθως θα την ολοκληρώσουν επιτυχώς, παρουσιάζοντας κατά τους βαλκανικούς 
πολέµους ένα στρατό έτοιµο να διεκδικήσει και να επιτύχει τελικά, σε ικανοποιητικό 
βαθµό, την αποκατάσταση του εθνικού χώρου.  

Στο διπλωµατικό πεδίο και µε το χειρισµό της εξωτερικής πολιτικής να έχει 
σταδιακά περιέλθει στα χέρια του ανώτατου άρχοντα, εξέλιξη απότοκη των 
ανακατατάξεων στην εσωτερική πολιτική πραγµατικότητα, υπό την επιρροή των 
δυναµικά µεταβαλλόµενων δεδοµένων στο βαλκανικό και στον ευρύτερο 
ευρωπαϊκό χώρο, η Ελλάδα θα εγκαταλείψει την τακτική της άµεσης διεκδίκησης 
των κατεχοµένων εδαφών της από τις όµορες χώρες. Ανυπόληπτη και διεθνώς 
αποµονωµένη, θα στρέψει τις προσπάθειές της στην κατεύθυνση της αποκατάστασης 
των σχέσεών της µε τους βαλκάνιους γείτονές της, επιδιώκοντας την απάλειψη των 
εξωτερικών πιέσεων ώστε να ασχοληθεί αποκλειστικά µε την εσωτερική 
ανασυγκρότηση. Η µέχρι τώρα όµως ένταση στις σχέσεις µεταξύ όλων των βαλκανικών 
κρατών, είτε λόγω των εθνικιστικών διεκδικήσεων είτε λόγω του µόνιµου 
ανταγωνισµού των Μεγάλων ∆υνάµεων στην περιοχή, θα επιτείνει τη δικαιολογηµένη 
δυσπιστία και θα αποδοµεί κάθε προσπάθεια γενικότερης συναίνεσης. Η 
εξακολουθητική αδυναµία της Ελλάδος να αποκτήσει ισχυρή φωνή στη «γειτονία» της 
θα υποσκάπτει διαρκώς τις προσπάθειές της για την εξασφάλιση της υποστήριξης των 
ισχυρών της Ευρώπης, κύριο και απώτερό της στόχο. Η έξοδος από τη διεθνή 
αποµόνωση, χωρίς ισχυρή οικονοµία και αξιόπιστες ένοπλες δυνάµεις, αλλά µόνο 
µε αναδίπλωση από την παρελθούσα ρητορική, είχε γίνει κατανοητό ότι αποτελούσε 
φενάκη.  

                                                 
2 Από τον Απρίλιο του 1899 µέχρι και το ∆εκέµβριο του 1905 θα εναλλαγούν στην εξουσία διαδοχικά οκτώ 

κυβερνήσεις. 



Το 1900 θα ψηφισθεί ο Προσωρινός Οργανισµός του Στρατού3
, που δε θα 

ανακαλεί την προ έτους απόφαση4
 για µετάκληση ξένων οργανωτικών στρατιωτικών 

αποστολών. Στα πλαίσια µιας γενικότερης προσπάθειας για τον περιορισµό των 
αρµοδιοτήτων του ∆ιαδόχου, επ’ ωφελεία του Υπουργείου Στρατιωτικών, η πρόβλεψη 
αυτή θα καταργηθεί5 τρία χρόνια αργότερα. Ουσιωδέστερη ήταν η προσπάθεια που 
ακολούθησε το 1904, οπότε και ψηφίστηκε ο οριστικός Οργανισµός του Στρατού6

, 
που διαιρούσε τη χώρα σε τρεις περιφέρειες-ζώνες ευθύνης των τριών µεραρχιών 
Πεζικού που τον συγκροτούσαν. Άµεση απόρροια της βουλγαρικής απειλής, ο 
οργανισµός αποτέλεσε τη βάση επί της οποίας στηρίχθηκε κάθε µελλοντική 
αναδιοργανωτική προσπάθεια, θέτοντας τα θεµέλια για τη σταδιακή βελτίωση της 
µαχητικής ικανότητας των ενόπλων δυνάµεων7

.  
Στην προσπάθειά του να αποκτήσει, επιτέλους, τις βάσεις επί των οποίων θα 

οικοδοµούσε, ακολούθως, τα διπλωµατικά ερείσµατα της χώρας8
, ο Θεοτόκης, το 

1907, θα προτείνει στην Αγγλία και στη Γαλλία την ένταξη της Ελλάδος στη 
Μεσογειακή Ένωση9

, συνδυάζοντας την πρότασή του µε την υπόσχεση για ανάθεση 
της αναδιοργάνωσης και του εξοπλισµού των ναυτικών δυνάµεων στις δύο χώρες 
από κοινού. Η παγερή αγγλογαλλική αδιαφορία στην ελληνική πρόταση καταδείκνυε 
µε ηχηρό τρόπο το αδιέξοδο και την αγωνία της ελληνικής κυβερνήσεως, όταν 
µάλιστα το συµπέρασµα από το όλο εγχείρηµα κατέτεινε αδιαµφισβήτητα στο ότι 

                                                 
3 Ν. ΒΨ΄/2700, «Περί Γενικής ∆ιοικήσεως του Στρατού», 25 Μαρτίου 1900. Βασική πρόβλεψη του νόµου 

αποτελούσε η σύσταση της Γενικής Επιθεωρήσεως Στρατού ως αυτοτελούς αρχής διοικήσεως της µαχίµου 

δυνάµεως µε επικεφαλής τον διάδοχο Κωνσταντίνο. 
4 Ν. ΒΧΜ΄/2640, 15 Ιουλίου 1899. 
5 Ν. ΒλΟΖ΄/2977, 9 Ιουλίου 1903. 
6 Ν. ΓΛΑ΄/3031, «Περί Οργανισµού του Στρατού», 20 Ιουνίου 1904. 
7 «Αλλά ότι κατά το έτος 1904 ήρχισαν τιθέµενα τα θεµέλια αληθούς και πραγµατικής οργανώσεως, 
πας άλλος ήθελε αρνηθή ή εγώ». Με αυτή την ειλικρινή τοποθέτηση θα κλείσει την οµιλία του ο 

πρωθυπουργός Βενιζέλος κατά τη συζήτηση του νοµοσχεδίου «Περί συνθέσεως του ενεργού 

Στρατού», 21 ∆εκεµβρίου 1911. Η µοµφή του Πρωθυπουργού εναντίον της τότε κυβερνήσεως 
αφορούσε στην κακή, εκ µέρους της, εκτίµηση της διεθνούς κατάστασης, µη επιδιώκοντας την άµεση 

εφαρµογή του.  
8 Με τη Ρωσία να έχει συνδέσει την προώθηση των επεκτατικών της βλέψεων στα Βαλκάνια µε την 

ενίσχυση των Σλάβων της χερσονήσου του Αίµου, την Αγγλία και τη Γαλλία να επιθυµούν τη βελτίωση των 

σχέσεών τους µε τη Βουλγαρία και τη Σερβία αντίστοιχα, τη Γερµανία να έχει αυτοανακηρυχθεί σε 

προστάτιδα δύναµη της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας και την Ιταλία να αποτελεί παράγοντα ανησυχίας και 

αποσταθεροποίησης, η πολεµικά απαράσκευη Ελλάδα δεν µπορούσε να γοητεύσει επί του παρόντος 

καµία Μεγάλη ∆ύναµη, την ώρα µάλιστα που η εξάρτησή της από αυτές ήταν από καιρό αυξηµένη. 
9 Επίµονες φήµες της εποχής έφερναν την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ιταλία να συµµετέχουν 

στην κρυφή, κατά τα άλλα, κυοφορούµενη συµµαχία υπό την ηγεσία της Αγγλίας και Γαλλίας.  



Αγγλία και Γαλλία δεν είχαν ακόµη λόγους να θέσουν σε δοκιµασία τις σχέσεις τους µε 
τα υπόλοιπα βαλκανικά κράτη, όλα ανταγωνιστικά προς την Ελλάδα, προς χάριν 
µιας χώρας που επιχειρησιακά δεν τους προσέφερε τίποτε, ή που ό,τι ήθελαν, ανάλογα 
µε τη συγκυρία, µπορούσαν να της το επιβάλουν χωρίς ιδιαίτερο κόπο.  

Σε αυτό το διεθνές και εσωτερικό πλαίσιο ο Θεοτόκης, µετά την εκλογική του 
κατίσχυση το Μάρτιο του 1906, θα δώσει απόλυτη προτεραιότητα στην πολεµική 
προπαρασκευή της χώρας, µε την επιτάχυνση της θεσµικής αναδιοργάνωσης και την 
προώθηση των εξοπλιστικών προγραµµάτων. Μέχρι τον Ιούλιο του 1909, όταν ο 
Θεοτόκης παραιτήθηκε έχοντας διαθέσει 77 εκατ. δραχµές, είχαν παραληφθεί 100.000 
τυφέκια Mannlicher, 7.000 αραβίδες Mannlicher, 10 πυροβολαρχίες ταχυβόλων, 36 
εκατ. φυσίγγια και υλικό επιστρατεύσεως για τις τρεις µεραρχίες Πεζικού. Για τις 
δυνατότητες της υπό ανάρρωση ελληνικής οικονοµίας και εν µέσω σωρείας 
δυσκολιών για την ανεύρεση των κονδυλίων, λόγω του ασφυκτικού ελέγχου από το 
∆ΟΕ για κάθε δαπάνη που έθετε σε κίνδυνο την οικονοµική σταθερότητα και την 
ικανότητα αποπληρωµής των δόσεων των δανείων, το ποσό που διατέθηκε ξεπερνούσε 
κάθε αισιόδοξη πρόβλεψη. Ταυτόχρονα, δόθηκε ώθηση στην εκπαίδευση του στρατού 
µε την κατάργηση των αποσπάσεων των αξιωµατικών και των οπλιτών σε υπηρεσίες 
αστυνόµευσης, τη σταδιακή κλήση παλαιών κλάσεων για εκπαίδευση στο νέο οπλισµό 
και τη διεξαγωγή, για πρώτη φορά στα ελληνικά χρονικά, µεγάλων ασκήσεων.  

Η πρόταση του Έλληνα Πρωθυπουργού προς τη γαλλική κυβέρνηση, για την 
ανάληψη της αναδιοργάνωσης του πολεµικού ναυτικού, µε προϋπόθεση την 
υποστήριξη της Γαλλίας στην αίτηση της Ελλάδος για τη χορήγηση διεθνούς 
δανείου, θα γίνει ασµένως αποδεκτή. Με επικεφαλής τον Ναύαρχο Fourniè και µε 
την αµέριστη συµπαράσταση του βασιλιά Γεωργίου Α΄, η Γαλλική Αποστολή θα 
αφιχθεί στην Ελλάδα και σε σύντοµο χρονικό διάστηµα θα εκπονήσει σχέδιο που θα 
εγκριθεί πάραυτα από τον υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας Pisson. Το Σχέδιο 
Fourniè προέβλεπε τη συγκρότηση στολίσκων που θα δρούσαν επικουρικά ενός 
µεγαλύτερου στόλου10

, αποστερώντας από το ελληνικό ναυτικό τη δυνατότητα 
αυτόνοµης δράσης. Οι υποσχέσεις της Γαλλίας για την υπεράσπιση, από την πλευρά 
της, των ελληνικών συµφερόντων στην Κρήτη και στη Μακεδονία, καθώς και για 
τη χορήγηση του απαραίτητου, για την αναδιοργάνωση του ναυτικού, δανείου, όσο 
δελεαστικές κι αν ακούγονταν, δε θα υπερκεράσουν από τη µια τις αντιδράσεις της 
κοινής γνώµης και τις αντιρρήσεις των αξιωµατικών του ναυτικού και από την άλλη 
τον έντονο σκεπτικισµό της Αγγλίας, που έβλεπε να υποβαθµίζεται η άµεση 
επιρροή της στην Ελλάδα.  

                                                 
10 Οι προτεινόµενοι προς συγκρότηση στολίσκοι θα αποτελούνταν από τορπιλακάτους και υποβρύχια, 

που θα υποστηρίζονταν από αντιτορπιλικά και καταδροµικά.  



Το επόµενο έτος και µετά από την επανάσταση των Νεότουρκων, σηµαντική 
µερίδα του πολιτικού κόσµου θα εκτιµήσει, στη βάση των αντισλαβικών τάσεων της 
Γερµανίας, ότι η δυνατότητα συνεργασίας της Ελλάδος µε την Τριπλή Συµµαχία 
ήταν εφικτή. Λόγω της αύξησης της επιρροής των Γερµανών στην Οθωµανική 
Αυτοκρατορία, µια ενδεχόµενη ελληνογερµανική προσέγγιση θα οδηγούσε αυτόµατα 
στη µείωση της πίεσης από την Πύλη και στη δηµιουργία των προϋποθέσεων για 
ειλικρινέστερη συνεννόηση µεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Η γερµανική διπλωµατία θα 
ανταποκριθεί άµεσα στην ελληνική πρόταση11

 και θα αποδεχθεί, κατ’ αρχάς, την 
ένταξη της Ελλάδος στην Τριπλή Συµµαχία, υποσχόµενη ταυτόχρονα και την ανάληψη 
της αναδιοργάνωσης των ενόπλων δυνάµεών της. Οι αντιξοότητες όµως που θα 
προκύψουν από την όξυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων µε αφορµή το Κρητικό 
Ζήτηµα και η άρνηση των γερµανικών τραπεζών να συνάψουν οµολογιακό δάνειο µε 
την Ελλάδα, λόγω της εξασθένισης της κυβέρνησης Θεοτόκη από τις αρχές του 
1909, θα οδηγήσουν τη γερµανική διπλωµατία στη δραστικότερη υποστήριξη της 
Πύλης και στην εγκατάλειψη της διαδικασίας προσέγγισης µε την Ελλάδα12

. Για µια 
ακόµη φορά η χώρα παρέµενε µόνη και ανασφαλής, σε ένα περιβάλλον που τα 
σηµάδια για την επικείµενη θύελλα είχαν αρχίσει να γίνονται ορατά.  

Το στρατιωτικό κίνηµα στο Γουδί τον Αύγουστο του 1909 αποτέλεσε, 
κυρίως, την έκφραση της εθνικής αντίδρασης στην παρατεινόµενη αδυναµία του 
κράτους να προωθήσει τις αλυτρωτικές διεκδικήσεις του έθνους. Τα µέτρα του 
Στρατιωτικού Συνδέσµου, αναφορικά µε τις ένοπλες δυνάµεις, ήταν η κατάργηση 
της Γενικής ∆ιοικήσεως του Στρατού και η αποµάκρυνση του ∆ιαδόχου και των 
πριγκίπων από τις ηγετικές θέσεις που κατείχαν, η διάλυση του Σώµατος των 
Γενικών Επιτελών13

, η συνέχιση της εκπαίδευσης παλαιότερων κλάσεων στο νέο 
οπλισµό, η τοποθέτηση παραγγελιών στρατιωτικού υλικού αξίας 35 εκατ. δραχµών, η 
εκτέλεση έργων οχυρώσεων, κατασκευής αποθηκών και αποβάθρων σιδηροδρόµων 
ύψους 25 εκατ. δραχµών και η απόφαση για µετάκληση ξένων οργανωτών για το 
στρατό και το ναυτικό.  

                                                 
11 Η ενίσχυση του αγγλογαλλορωσικού συνασπισµού κατά µήκος του άξονα Ανατολική Μεσόγειος-

Μέση Ανατολή ανέκοπτε την επεκτατική γερµανική πολιτική στην ίδια κατεύθυνση, που την ασκούσε 

µόνο µέσω της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας.  
12 Η πιθανότητα ένταξης της Ελλάδος στην Τριπλή Συµµαχία θα ενισχύσει τις γερµανόφιλες τάσεις 

στις τάξεις των «κωνσταντινικών» αξιωµατικών του στρατού, παρ’ όλο που, ως διπλωµατική κίνηση, 

ήταν εξαρχής καταδικασµένη. Παρά την αγωνιώδη προσπάθεια της Ελλάδος να εξέλθει από τη διεθνή 

αποµόνωση, ο σφικτός εναγκαλισµός της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας από τη Γερµανία και οι 

δεσµεύσεις της Ελλάδος έναντι των ∆υτικών ∆υνάµεων είχαν προδιαγράψει εξαρχής την πορεία του 

εγχειρήµατος.  
13 Ν. ΓΓΟΑ΄/3371, 8 Οκτωβρίου 1909.  



Η επακόλουθη ανάρρηση του Βενιζέλου στην εξουσία, τελικού αποδέκτη και 
εκφραστή του µηνύµατος για την απαραίτητη πολιτική αλλαγή, θα σηµατοδοτήσει 
την επιτάχυνση της τελικής στρατιωτικής αναδιοργανωτικής προσπάθειας. Κατά το 
έτος 1911 ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση των παλαιότερων κλάσεων, επιταχύνθηκε η 
κατασκευή των οχυρωµατικών έργων στα Τέµπη, στη Λάρισα και στην Άρτα, 
τοποθετήθηκαν παραγγελίες για την προµήθεια πυροβόλων, πυροµαχικών και 
υλικού επιστρατεύσεως ύψους 45 εκατ. δραχµών, µετακλήθηκε γαλλική 
στρατιωτική αποστολή για την αναδιοργάνωση και την εκπαίδευση του στρατού υπό 
τον Ταξίαρχο Eydoux και αντίστοιχη αγγλική, υπό τον Ναύαρχο Lionel Grand Tufnell, 
για το ναυτικό.  

Ο Βενιζέλος θέλοντας, αφενός µεν, να συγκεράσει τις αντιτιθέµενες τάσεις στο 
στράτευµα, απότοκες εν µέρει της ενδηµούσας αντιπαράθεσης σχετικά µε το 
συνασπισµό που θα έπρεπε να ακολουθήσει η Ελλάδα στο ευρωπαϊκό ψυχροπολεµικό 
σκηνικό, αφετέρου δε, να αποστερήσει από το Στρατιωτικό Σύνδεσµο τη δυνατότητα 
να συνεχίσει να ασκεί επιρροή στα πολιτικά δρώµενα, θα επανιδρύσει τη Γενική 
Επιθεώρηση Στρατού και θα τοποθετήσει επικεφαλής τον διάδοχο Κωνσταντίνο14

, 
ορίζοντας ότι ο αρχηγός των εν πολέµω ενόπλων δυνάµεων θα ήταν ο βασιλιάς ή 
επιλεγόµενος από αυτόν κατάλληλος αξιωµατικός15

. 

Η µετάκληση και το έργο της Γαλλικής Στρατιωτικής Αποστολής στην 
Ελλάδα (1911- 1914) 

Οι εκλογές της 28ης Νοεµβρίου 1910 αποτέλεσαν σηµείο καµπής για τη 
σύγχρονη ελληνική ιστορία. Η πλήρης κατίσχυση του νεοπαγούς κόµµατος των 
Φιλελευθέρων, σε συνδυασµό µε την αποχή των παλαιών κοµµάτων από τις εκλογές, 
θα καταστήσει τον Βενιζέλο απόλυτο κυρίαρχο του πολιτικού σκηνικού και 
κοινοβουλευτικό «δικτάτορα»

16
. Η προµήθεια νέου στρατιωτικού υλικού, η αποστολή 

αξιωµατικών για µετεκπαίδευση στο εξωτερικό και η επίλυση θεµάτων που αφορούσαν 
την επετηρίδα και τη βελτίωση των οικονοµικών απολαβών των στελεχών αποτέλεσαν 
τον κορµό των άµεσων ενεργειών του νέου Πρωθυπουργού για την επιτάχυνση του 
έργου που είχε θέσει σε εφαρµογή ο προκάτοχός του και είχε συνεχίσει ο 
Στρατιωτικός Σύνδεσµος. Η προαγωγή του ∆ιαδόχου στο βαθµό του στρατηγού και 

                                                 
14 Ν. ΓΩΙ∆΄/3814, «Περί ιδρύσεως θέσεως Γενικού Επιθεωρητού Στρατού», 27 Ιουνίου 1911. 
15 Ν. ΓΨΠΘ΄/3789, «Περί τροποποιήσεως του Νόµου ΓΦΝΣΤ΄ “περί οργανισµού του Στρατού”», 

άρθρο 2, 9 Ιουνίου 1911. Ο διάδοχος Κωνσταντίνος θα αναλάβει τα καθήκοντα του Γενικού Επιθεωρητή 

Στρατού µε Β.∆. στις 25 Μαρτίου 1912. 
16 Το Κόµµα των Φιλελευθέρων κέρδισε 307 από τις 362 έδρες του κοινοβουλίου, θέτοντας σε 

αµφισβήτηση την ικανότητά του να λειτουργήσει σύµφωνα µε τους κοινοβουλευτικούς κανόνες. 



η επαναφορά του στη Γενική Επιθεώρηση του Στρατού, µαζί µε την 
επανατοποθέτηση των πριγκίπων στην ενεργό υπηρεσία του στρατεύµατος, θα 
προκαλέσουν ζωηρές αντιδράσεις, κυρίως, µεταξύ των συνεργατών του Πρωθυπουργού. 
Επρόκειτο για µια κίνηση τακτικής και στρατηγικής σηµασίας, καθόσον από τη µια 
αποστερούσε από τους εχθρούς του τη δυνατότητα να αντιπολιτεύονται την 
κυβέρνηση µε πυρήνα αντίδρασης το Παλάτι, θέτοντας τις βάσεις για την επίτευξη 
της εθνικής οµοψυχίας, αναγκαίας συνθήκης για την υλοποίηση των εθνικών 
στόχων, και από την άλλη καταδείκνυε στους αξιωµατικούς του Στρατιωτικού Συνδέσµου 
ότι ο χώρος δράσης τους οριοθετούταν από την περίµετρο των στρατοπέδων όπου 
υπηρετούσαν, απαραίτητης προϋπόθεσης για την εκπλήρωση της αποστολής τους. 

Η απόφαση για τη µετάκληση της Γαλλικής Στρατιωτικής Αποστολής για την 
αναδιοργάνωση του στρατού και της αγγλικής για το ναυτικό προκάλεσε την πρώτη 
αντιπαράθεση του Βενιζέλου µε τον βασιλιά Γεώργιο Α΄. Η αγαστή έως τώρα 
µεταξύ τους συνεργασία δε θα διαταραχθεί, παρ’ ότι ο βασιλιάς δεν επιθυµούσε την 
άµεση ανάληψη αυτού του ρόλου από τη Γαλλία και την Αγγλία17

 προσπαθώντας να 
µεταπείσει τον Πρωθυπουργό για αυτή του την επιλογή. Ο καιρός όµως είχε 
παρέλθει και δεν υπήρχαν περιθώρια για νέα αναβολή. Αποφασισµένος, ο Βενιζέλος 
θα απαντήσει στον Γεώργιο Α΄ µε ύφος που δε χωρούσε συζήτηση για το θέµα: 
«Μεγαλειότατε, λυπάµαι, αλλά η γαλλική αποστολή θα έλθει. Εγώ θέλω το 
ταχύτερο 100.000 οργανωµένου στρατού. Χάριν αυτού θα αντιµετώπιζα όχι µόνο τη 
δυσαρέσκεια της Γερµανίας αλλά και της Αγγλίας και της Γαλλίας µαζί». Και λίγο 
αργότερα προς τον Ιωάννη Μεταξά, εξηγεί: «Ο βασιλιάς ξεύρετε δεν θέλει τους 
Γάλλους. ∆εν έχει εµπιστοσύνη εις αυτούς. Και επιµένει. Αλλά δεν ηµπορούµε να 
φέρωµεν Γερµανούς. Ο βασιλεύς ανησυχεί ότι θα εξοργισθεί ο Κάιζερ. Αλλά 
επιτέλους ας θυµώσει. ∆ιότι, καλά, να φέρωµεν Γερµανούς, αλλά τι ανταλλάγµατα 
µας δίνουν; Τουναντίον, έχοµεν µέγιστο συµφέρον να είµεθα µετά των ∆υνάµεων 
της Τριπλής Συµφωνίας [...] Είµεθα υποχρεωµένοι εκ της διεθνούς πολιτικής να 
αποτανθώµεν προς τους Γάλλους. Αυτοί θα µας διευκολύνουν και το δάνειο […]».  

Στη βάση της διαφωνίας αυτής εδράζεται η µελλοντική διαµάχη του Βενιζέλου 
µε το Θρόνο, που θα καταλήξει στον καταστροφικό εθνικό διχασµό, κατάσταση που 
νοµοτελειακά συνοδεύει σε κάθε µείζονα επιτυχία το ελληνικό έθνος. Ο διάδοχος 
Κωνσταντίνος, συµπεριφερόµενος ως πηγή εξουσίας αντίρροπης από αυτή που 
εξέφραζε ο Πρωθυπουργός, εφεξής θα συσπειρώνει γύρω του αξιωµατικούς 
προσηλωµένους αποκλειστικά στο πρόσωπό του, όλοι τους θαυµαστές του γερµανικού 
στρατού. 

                                                 
17 «Κύριε πρόεδρε, σας παρακαλώ, να µην ανακινήσετε το ζήτηµα τούτο. Θα µου προκαλέσετε οικογενειακάς 

ανωµαλίας. Έπειτα δυσαρεστούµε και τον αυτοκράτορα της Γερµανίας. Έχω συµφωνήσει µαζί του να µας 

στείλει Γερµανούς οργανωτάς».  



Της προσκλήσεως της Γαλλικής Αποστολής είχε προηγηθεί, το Νοέµβριο του 
1909 από την κυβέρνηση Κυριακούλη Μαυροµιχάλη, η τροποποίηση του Οργανισµού 
του Στρατού18

, που προέβλεπε τη δυνατότητα µετάκλησης ξένων οργανωτών. Λίγες 
ηµέρες νωρίτερα, µε το Β.∆. της 22ας Οκτωβρίου 1909

19
, είχε µετακληθεί ο 

Ταγµατάρχης Jean Lacombe του γαλλικού στρατού, µε αποστολή την οργάνωση 
των σχολείων βολής του πεζικού και του πυροβολικού. Υπό την ευθύνη και την 
επίβλεψη του ειρηµένου αξιωµατικού θα εκτελεστούν οι βολές των συνταγµάτων 
πεδινού πυροβολικού και της Μοίρας Ορειβατικού Πυροβολικού τον Απρίλιο του 
1910.  

Στις αρχές του 1911 θα υπογραφεί, µεταξύ των κυβερνήσεων Ελλάδος και 
Γαλλίας, σύµβαση20

 που προσδιόριζε µε σαφήνεια τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις 
των είκοσι αξιωµατικών του γαλλικού στρατού που θα αποστέλλονταν στην Ελλάδα, 
η οποία λίγο αργότερα θα γίνει νόµος και στις δύο χώρες21

. Αρχηγός τη αποστολής 
ορίσθηκε ο Ταξίαρχος Joseph Paul Eydoux, που θα αφιχθεί στην Αθήνα µαζί µε τον 
Ταγµατάρχη της Επιµελητείας Bonnier και τον Λοχαγό Charles Antoine Charpy 
στις 17 Ιανουαρίου 1911 και θα εγκατασταθούν προσωρινά στη γαλλική πρεσβεία.  

Σύµφωνα µε το νόµο που προσκαλούσε τη Γαλλική Αποστολή στην Ελλάδα, 
για την τελική διαµόρφωση του οποίου εργάσθηκαν και οι άρτι αφιχθέντες Γάλλοι 
αξιωµατικοί, ο Ταξίαρχος Eydoux αναλάµβανε την αρχηγία των τριών µεραρχιών 
Πεζικού του ελληνικού στρατού και την εποπτεία των στρατιωτικών σχολών και 
καταστηµάτων22

, µε επιτελάρχη τον Ταγµατάρχη Leon Jean Μarie Bousquier
23

 και 
υπασπιστή τον Λοχαγό Charpy. Σε όλα τα µέλη της Γαλλικής Αποστολής 
αποδόθηκε ένας επιπλέον βαθµός από αυτόν που κατείχαν στο γαλλικό στρατό και 

                                                 
18 Ν. ΓΥΕ΄/3405, «Περί τροποποιήσεως του Νόµου ΓΛΑ΄/3031, 20 Ιουνίου 1904», 7 Νοεµβρίου 1909.  
19 «Περί αρµοδιότητος Γάλλου οργανωτού Σχολείου Βολής αξιωµατικών του Πυροβολικού». 
20Ελληνογαλλική Σύµβαση, 21 Ιανουαρίου 1911, βλ. Γεώργιος ∆. ∆ηµακόπουλος, «Στρατιωτική θεσµική 

αναδιοργάνωσις 1909-1916. Σύστασις Ανώτατου Μικτού Επιτελείου και Σχολών Επιτελών», Κ΄ 

Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο 28-30 Μαϊου 1999, Θεσσαλονίκη 2000.  
21 Ν. ΓΨΞΗ΄/3768, «Περί προσκλήσεως αλλοδαπών αξιωµατικών διά τον Στρατό της ξηράς», 27 Μαρτίου 

1911. Με το άρθρο 7 του υπόψη νόµου καταργούταν ο αντίστοιχου περιεχοµένου Ν. ΓΤΠΗ΄/3388 του 

1909 της κυβερνήσεως Κυρ. Μαυροµιχάλη. 
22 Βλ. Εκτελεστικό του Νόµου Β∆, «Περί αναθέσεως διοικήσεως Μεραρχιών και εποπτείας Στρατιωτικών 

Σχολών και καταστηµάτων τώ στρατηγώ Eydoux», 29 Μαρτίου 1911, και Β.∆. «Περί αρµοδιότητος κτλ. 

του Στρατηγού της γαλλικής αποστολής κτλ.», 14 Μαΐου 1911, όπου καθορίσθηκαν λεπτοµερώς οι 

διευρυµένες αρµοδιότητες του Γάλλου στρατηγού. Με εγκύκλιό της, υπ’ αριθ. 60249, στις 6 Σεπτεµβρίου 

1913, η ΕΥΣ θα υπενθυµίσει προς όλα τα τµήµατα του Υπουργείου Στρατιωτικών την ανάγκη για την 

πιστή τήρηση του Β.∆. της 14ης Μαΐου 1911.  
23 Ο Ταγµατάρχης Bousquier έφτασε στην Ελλάδα στις 30 Ιανουαρίου 1911. 



τοποθετήθηκαν αρχαιότεροι όλων των οµοιοβάθµων τους Ελλήνων αξιωµατικών24
, 

σύµφωνα µε το βαθµό που τους απονεµήθηκε στην Ελλάδα25
. Κάθε φορά δε που θα 

προβιβάζονταν στο γαλλικό στρατό θα ελάµβαναν στην Ελλάδα πάραυτα τον 
επόµενο βαθµό. Με εγκύκλιο της Επιτελικής Υπηρεσίας Στρατού (ΕΥΣ), στις 20 
Ιανουαρίου 1911, θα γνωστοποιηθεί η άφιξη του Γάλλου στρατηγού και θα δοθεί 
διαταγή σε όλες τις στρατιωτικές διοικήσεις και υπηρεσίες να του παράσχουν κάθε 
δυνατή αρωγή, προκειµένου να ενηµερωθεί για την κατάσταση του στρατού.  

Η απόφαση του Βενιζέλου για µετάκληση Γάλλων οργανωτών δεν έγινε 
οµοθύµως αποδεκτή από το σώµα των αξιωµατικών. Χωρίς να υπάρχει κάποια 
αξιόλογη µερίδα που να αµφισβητεί αυτή την αναγκαιότητα, πιστεύοντας ότι η 
Ελλάδα ήταν σε θέση να ολοκληρώσει την αναδιοργάνωση µε ίδιες δυνάµεις και 
µέσα, οι αντιδράσεις προέρχονταν από τους αξιωµατικούς που προτιµούσαν τη 
µετάκληση Γερµανών οργανωτών. Το ζήτηµα όµως της επιλογής ξένης αποστολής 
δεν προσδιοριζόταν µε αυστηρά στρατιωτικά ή οικονοµικά κριτήρια26

 αλλά, κυρίως, 
µε διπλωµατικά. Η απόφαση της σύµπλευσης της Ελλάδος µε τις ∆υνάµεις της 
Τριπλής Συνεννόησης αποτελούσε για τον Πρωθυπουργό προπύργιο της εξωτερικής του 
πολιτικής και δεν ήταν διατεθειµένος να αποστεί της θέσης του αυτής στο ελάχιστο, την 
ώρα µάλιστα που τα σύννεφα του πολέµου στα Βαλκάνια27

 πύκνωναν.  
Ο σκεπτικισµός του Υποστρατήγου Eydoux για το βαθµό αποδοχής και τη 

δυνατότητα επιβολής του στους Έλληνες αξιωµατικούς ενισχύθηκε και από το 
εµπόδιο της επικοινωνίας. Η άγνοια της ελληνικής γλώσσας, εκ µέρους των µελών 
της αποστολής, συνιστούσε ένα σοβαρό πρόσκοµµα όχι τόσο για την αναπόφευκτη 

                                                 
24 Από τούδε τα µέλη της Γαλλικής Αποστολής θα αναφέρονται µε το βαθµό που κατείχαν στην 

Ελλάδα. 
25 Κατά συνέπεια ένας έστω και νέος λοχαγός της Γαλλικής Αποστολής προβιβαζόµενος σε ταγµατάρχη µε 

την άφιξή του στην Ελλάδα λογιζόταν αρχαιότερος όλων των Ελλήνων ταγµαταρχών, βλ. Ν. ΓΨΞΗ΄/3768, 

ό.π., άρθρο 4. 
26 Η ανάθεση της αναδιοργάνωσης του στρατού στη Γαλλία και του ναυτικού στην Αγγλία αποτελούσε 

δήλωση προσχώρησης στο δικό τους συνασπισµό. Η στρατιωτική ικανότητα της ξένης αποστολής και 

η χορήγηση του απαραίτητου δανείου θεωρούνταν δεδοµένα από τις χώρες που θα αποδέχονταν την 

ελληνική πρόταση. Οι εν ισχύ όµως από παλιά στην Ελλάδα γαλλικοί στρατιωτικοί κανονισµοί, η 

προσέγγιση της γενικής οικονοµίας του νέου οργανισµού του στρατού προς τον αντίστοιχο γαλλικό και 

ο εξοπλισµός του στρατού µε γαλλικά πυροβόλα και υλικά επιστρατεύσεως αποτελούσαν σοβαρές 

εγγυήσεις για την ταχύτερη αναδιοργάνωση του στρατού από Γάλλους παρά από Γερµανούς.  
27 Η έκρηξη του ιταλοτουρκικού πολέµου τον Οκτώβριο του 1911 κατέδειξε µε σαφήνεια ότι ο χάρτης 

στην περιοχή θα άλλαζε πολύ σύντοµα. 



πρόκληση παρανοήσεων28
, όσο για το κατά πόσο θα ήταν σε θέση να αντιλαµβάνονται 

καθετί το επιλήψιµο ώστε να το διορθώνουν29
. Ο Eydoux, εξαίρετος αξιωµατικός ο 

ίδιος όπως και η πλειονότητα των µελών της αποστολής, γνώριζε ότι στην Ελλάδα 
δεν είχε έλθει για να δηµιουργήσει δηµόσιες σχέσεις, αλλά για να συγκρουσθεί µε 
παγιωµένες συµπεριφορές και νοοτροπίες, που, αν διατηρούνταν, η προσπάθεια που 
είχε αναλάβει θα αποτύγχανε30

. Για αυτό ακριβώς το λόγο ο νόµος που µετακαλούσε τους 
Γάλλους παρείχε υπερεξουσίες στην αποστολή. 

Οι σχέσεις των Γάλλων µε τους Έλληνες αξιωµατικούς θα δοκιµασθούν 
πλειστάκις, κυρίως κατά την περίοδο προσαρµογής τους στη νέα δεδοµένη κατάσταση 
και επ’ αυτού οι γνώµες αµφοτέρων επ’ αλλήλων θα διίστανται. Παρ’ όλο που ο 
Υποστράτηγος Π. ∆αγκλής, διοικητής της ΙΙ Μεραρχίας, εκτιµά ότι ο διοικητής του 
1ου Συντάγµατος Πεζικού, Αντισυνταγµατάρχης Bordeaux, ανέπτυξε όλες του τις 
δυνάµεις, επιδεικνύοντας πραγµατική αφοσίωση στην εκπλήρωση της αποστολής 
του, εντούτοις εκφράζει αρκετά παράπονα εις βάρος του είτε για άκαιρες εισηγήσεις 
είτε για σκαιώδη συµπεριφορά έναντι των Ελλήνων αξιωµατικών, είτε ακόµη και για 
µη εκτέλεση των διαταγών του µε τη δικαιολογία ότι είχε άλλες διαταγές από τον 
Eydoux

31
.  

Με Βασιλικά ∆ιατάγµατα στις 29 Μαρτίου 1911, τα µέλη της Γαλλικής 
Στρατιωτικής Αποστολής, η οποία πλέον είχε εγκατασταθεί στο κτήριο που στεγάζει 
σήµερα τη ∆ιεύθυνση Ιστορίας Στρατού, θα αναλάβουν οργανικά καθήκοντα στις 
µονάδες και τους σχηµατισµούς του ελληνικού στρατού. Τη διοίκηση του 1ου 

                                                 
28 Η δηµιουργία παρανοήσεων εξαιτίας της γλώσσας θα χρησιµοποιηθεί πολλές φορές από τους Γάλλους 

αξιωµατικούς για την αιτιολόγηση ελεγχόµενων συµπεριφορών έναντι των Ελλήνων συναδέλφων τους. 
29 Το ίδιο πρόβληµα, βέβαια, υπήρχε και για την ελληνική πλευρά. Μόλις στις 21 Απριλίου 1911, διά 

Β.∆., ορίσθηκε ο τρόπος τηρήσεως των αντιγράφων και των πρωτοτύπων εγγράφων που εξέδιδε η 

Γαλλική Αποστολή, αποσκοπώντας, εκτός από την απαραίτητη τήρηση του αρχείου, στην εξάλειψη 

των δηµιουργηθέντων παρανοήσεων. Η συνέχιση των παρανοήσεων και της ελλιπούς εκτέλεσης των 

καθοριζοµένων θα αναγκάσουν την ΕΥΣ να επανέλθει στο θέµα µε νέα εγκύκλιο υπ’ αριθ. 176752 στις 

20 ∆εκεµβρίου 1913. 
30 Ο οξύς τόνος της αναφοράς του Eydoux σχετικά µε τις παρατηρηθείσες παραλήψεις στο στρατό 

προκάλεσε τον Απρίλιο του 1911 την έκδοση εγκυκλίου διαταγής που αναφερόταν στον ορθό τρόπο 

που έπρεπε να βαδίζουν οι στρατιώτες στους δρόµους, να περιπολούν τα αποσπάσµατα, να στέκονται 

οι σκοποί κ.λπ. 
31 Σύµφωνα µε τον Στρατηγό ∆αγκλή, οι διαταγές του Eydoux διαβιβάζονταν στις υφιστάµενες µονάδες 

µέσω των µεραρχιών. Κατά συνέπεια, ο Bordeaux δεν µπορούσε να επικαλείται ιδιαίτερες διαταγές του 

Γάλλου στρατηγού, καθόσον τούτο αντέβαινε στους στρατιωτικούς κανονισµούς, θεµέλιο της πειθαρχίας, 

που αν µη τι άλλο η εµπέδωσή της αποτελούσε βασική επιδίωξη των Γάλλων, βλ. Ξ. Λευκοπαρίδης (επιµ.), 

Αρχείον Στρατηγού Παναγιώτη ∆αγκλή, τ. Α΄, 462-465. 



Συντάγµατος Πεζικού της ΙΙ Μεραρχίας ανάλαβε ο Αντισυνταγµατάρχης Bordeaux, 
µε διοικητές δύο λόχων του τους Ταγµατάρχες Romieu και Savary. Ο 
Αντισυνταγµατάρχης Lepidi τοποθετήθηκε διοικητής του 3ου Συντάγµατος Πεδινού 
Πυροβολικού και ο Ταγµατάρχης Holtzapfel διοικητής µιας πυροβολαρχίας του. Η 
διοίκηση του 2ου και του 3ου Τάγµατος Μηχανικού ενοποιήθηκε και ανατέθηκε στον 
Αντισυνταγµατάρχη Crosson Duplessis, ενώ ο Ταγµατάρχης Pilla ανέλαβε διοικητής 
ενός λόχου Μηχανικού του τάγµατος. Στο 2ο Σύνταγµα Ιππικού διοικητής 
τοποθετήθηκε ο Αντισυνταγµατάρχης De Tournadre, µε διοικητή µιας ίλης του τον 
Επίλαρχο Herbillon. Αµφότεροι όµως θα αποσπασθούν στη Σχολή Ιππευτικής, 
προκειµένου να οργανώσουν την εκπαίδευση. Ο Συνταγµατάρχης Genin τοποθετήθηκε 
διοικητής του 3ου Συντάγµατος Πεζικού32

 και, τέλος, προϊστάµενος της Γενικής 
Επιµελητείας διορίστηκε ο Αντισυνταγµατάρχης Bonnier

33
. Τον Ιούνιο του 1911 θα 

επέλθουν αλλαγές στις διοικήσεις των µονάδων. Οι Ταγµατάρχες Romieu και Savary θα 
αναλάβουν τη διοίκηση δύο ταγµάτων του 1ου Συντάγµατος, ο Ταγµατάρχης Holtzapfel 
τη διοίκηση µιας µοίρας του 3ου Συντάγµατος Πεδινού Πυροβολικού, ο Επίλαρχος 
Herbillon µιας επιλαρχίας του 2ου Συντάγµατος Ιππικού, διατηρώντας και τα 
εκπαιδευτικά του καθήκοντα στο Σχολείο Ιππευτικής, και ο Ταγµατάρχης Pilla τη 
διοίκηση του 2ου Τάγµατος Μηχανικού34

.  
Mε εγκύκλιο της ΕΥΣ υπ’ αριθ. 26187 στις 14 Απριλίου 1911, οι Γάλλοι 
αξιωµατικοί απηλλάγησαν, προσωρινά, από τα καθήκοντα που αφορούσαν τη 
λογιστικότητα και τα οικονοµικά των µονάδων που διοικούσαν, τα οποία 
ανατέθηκαν στους αρχαιότερους, κατά περίπτωση, Έλληνες αξιωµατικούς35

. Η 
πρόβλεψη αυτή, κατ’ απαίτηση του Στρατηγού Eydoux

36
, αφαιρούσε από τους 

Γάλλους αξιωµατικούς το φορτίο της ενασχόλησης µε θέµατα διοικητικής µερίµνης, 
που θα διασπάθιζαν την προσοχή τους σε τοµείς διαφορετικούς από αυτούς για τους 
οποίους είχαν µετακληθεί. 

Τον Ιανουάριο του 1912 θα εγκριθεί από τη Βουλή η νέα σύνθεση του Ενεργού 
Στρατού37

, η οποία θα επιφέρει αλλαγές και στις διοικήσεις που είχαν ανατεθεί στους 

                                                 
32 Β.∆. της 16ης Μαρτίου 1911. 
33 Β.∆., «Περί διορισµού προϊσταµένου Γενικής Επιµελητείας», 10 Φεβρουαρίου 1911. 
34 Β.∆., «Περί αναθέσεως διοικήσεως εις αξιωµατικούς της Γαλλικής Στρατιωτικής Αποστολής», 20 

Ιουνίου 1911. 
35 Ν. ΓΨΞΗ΄/3768, «Περί προσκλήσεως αλλοδαπών αξιωµατικών διά τον Στρατό της ξηράς», άρθρο 2, 

27 Μαρτίου 1911. Με αριθµό 141260, η ΕΥΣ θα αναδηµοσιεύσει στις 24 Οκτωβρίου 1913 εγκύκλιο 

που θα υπενθυµίζει την απαλλαγή των Γάλλων αξιωµατικών από τα υπόψη καθήκοντα. 
36 O Εydoux προήχθη σε αντιστράτηγο στην Ελλάδα µε Β.∆. στις 14 Οκτωβρίου 1911.  
37 Ν. Γּג BΕ΄/3995, «Περί συνθέσεως του ενεργού Στρατού», 17 Ιανουαρίου 1912, που τέθηκε σε ισχύ από τις 

15 Φεβρουαρίου 1912 και συντάχθηκε µε τη βοήθεια των Γάλλων οργανωτών. Ο στρατός θα συγκροτηθεί 



Γάλλους αναδιοργανωτές. Κλείνοντας το λόγο του ο Πρωθυπουργός, κατά τη 
συζήτηση του νοµοσχεδίου, θα υπεραµυνθεί της επιλογής του για τη µετάκληση των 
Γάλλων αξιωµατικών, τονίζοντας ότι, µετά από ένα χρόνο παρουσίας τους στην 
Ελλάδα, οι πολίτες θα πρέπει να έχουν εµπιστοσύνη στην ικανότητα του νέου 
στρατού που δηµιουργείται. 
 Ο Συνταγµατάρχης De Tournadre

38
 ανέλαβε τη διοίκηση της νεότευκτης 

συγκροτηθείσης Ταξιαρχίας Ιππικού διατηρώντας τη διοίκηση του 2ου Συντάγµατος 
Ιππικού και της Σχολής Ιππευτικής. Επιπρόσθετα, θα του ανατεθούν και τα 
καθήκοντα του ∆ιευθυντή της ∆ιευθύνσεως Ιππικού39

. Με το Β.∆. «Περί 
επιθεωρήσεων του Στρατού», της 14ης Ιανουαρίου 1912, ο Γενικός Αρχίατρος 
Arnaud

40
 ορίσθηκε διευθυντής της Υγειονοµικής Υπηρεσίας, ο Συνταγµατάρχης 

Lepidi του Πυροβολικού και ο Επιµελητής Bonnier του Οικονοµικού Σώµατος. Ο 
Αντισυνταγµατάρχης Savary θα τοποθετηθεί διοικητής του 8ου Συντάγµατος 
Πεζικού, αλλά θα αποσπασθεί στο επιτελείο του Στρατηγού Eydoux προς εκτέλεση 
ειδικής υπηρεσίας. Τρεις µήνες αργότερα ο Savary θα αναλάβει τη διοίκηση του 1ου 
Συντάγµατος και ο Συνταγµατάρχης Genin της Σχολής των Ευελπίδων και των 
Υπαξιωµατικών. Η θέση του Savary στο 8ο Σύνταγµα θα ανατεθεί στον 
Αντισυνταγµατάρχη Bordeaux, που θα αποσπασθεί, όπως και ο Savary προηγουµένως, 
στο επιτελείο του Γάλλου στρατηγού. Επιπρόσθετα, θα αναλάβει και την ευθύνη της 
διενέργειας επιθεωρήσεων των συνταγµάτων Πεζικού και των ταγµάτων 
Ευζώνων41

. 
Εκτός από την καθηµερινή εκπαίδευση που πραγµατοποιούταν στις µονάδες 

για την εµπέδωση της πειθαρχίας και την εξοικείωση στη χρήση του νέου 
οπλισµού42

, η Γαλλική Αποστολή είχε καταρτίσει προγράµµατα ασκήσεων µικρών 
και µεγάλων κλιµακίων για την εκπαίδευση και των ανώτερων αξιωµατικών. Οι 
µονάδες της Φρουράς των Αθηνών και της Λαρίσης θα διεξάγουν συνεχώς τέτοιες 

                                                                                                                              
σε τέσσερις µεραρχίες Πεζικού και θα υιοθετηθεί η τριµερής διαίρεση των µονάδων και των σχηµατισµών 

κατά το πρότυπο των ευρωπαϊκών στρατών. 
38 Προήχθη µε το Β.∆. της 23ης Οκτωβρίου 1911. 
39 Β.∆. της 29ης Φεβρουαρίου 1912. 
40 Προαγωγή και τοποθέτηση µε Β.∆. της 1ης Απριλίου 1912.  
41 Β.∆. της 1ης Ιουλίου 1912.  
42 Το νέο ταχυβόλο Σνάιδερ, που είχε εσχάτως παραληφθεί από τον ελληνικό στρατό, ήταν παντελώς 

άγνωστο στους αξιωµατικούς. Οι άοκνες προσπάθειες για την εκµάθησή του από τον Συνταγµατάρχη 

Lepidi θα µείνουν ανεξίτηλα χαραγµένες στη µνήµη των στελεχών, καθιστάµενοι έτσι ικανοί να 

χειριστούν µε ακρίβεια το νέο όπλο κατά τους βαλκανικούς πολέµους, βλ. Στρατηγός Θεόδωρος 

Πάγκαλος, Αποµνηµονεύµατα, Αθήνα 1973-74 .  



ασκήσεις, προετοιµαζόµενες για την τελική δοκιµή, όπως θα αποδειχθεί, των µεγάλων 
ασκήσεων της άνοιξης του 1912.  

Με το στρατό υπό νέα σύνθεση και µε την αυτή, σε γενικές γραµµές, τοποθέτηση 
των Γάλλων αξιωµατικών στην οργανική του δύναµη, θα διεξαχθούν οι µεγάλες 
ασκήσεις της άνοιξης του 1912. Το σενάριο προέβλεπε τη συµµετοχή δύο 
µεραρχιών Πεζικού, εµπολέµου συνθέσεως και εξοπλισµένες µε το νέο πολεµικό 
υλικό, της Ι, µε έδρα τη Λάρισα, υπό τον Στρατηγό Μανουσογιαννάκη, και της ΙΙ, 
µε έδρα την Αθήνα, υπό τον Στρατηγό ∆αγκλή. Η Ι Μεραρχία θα κατήρχετο προς 
νότο και η ΙΙ θα εβάδιζε προς βορρά, ενώ η συνάντηση των «αντιπάλων» θα 
πραγµατοποιούνταν στην πεδιάδα των Θηβών κατά την τελική φάση της άσκησης. 
Η άσκηση αποτέλεσε µια πρώτης τάξεως ευκαιρία για τη διαπίστωση της 
κατάστασης του στρατού, ενάµισι χρόνο µετά την ανάληψη της αναδιοργάνωσης 
και της εκπαίδευσής του από τη Γαλλική Στρατιωτική Αποστολή· για την 
εξακρίβωση των τοµέων στους οποίους θα έπρεπε, ακολούθως, να δοθεί ιδιαίτερη 
βαρύτητα· για την ανύψωση του ηθικού των κληρωτών και των επιστράτων και την 
ενηµέρωση της πολιτικής ηγεσίας, αλλά και του λαού, για την πορεία των επιλογών 
της. Κατά κοινή οµολογία οι ασκήσεις στέφθηκαν µε µεγάλη επιτυχία, παρ’ όλο που 
τέτοιας ευρείας κλίµακας στρατιωτικές δραστηριότητες για πρώτη φορά 
εκτελούνταν στην Ελλάδα. Τα γυµνάσια κατέδειξαν και την αξία του Έλληνα 
στρατιώτη, άρωντας εν πολλοίς τις αρνητικές κρίσεις για τη δυνατότητά του να 
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της µάχης43

 στα πλαίσια ενός σύγχρονου στρατού. Οι 
εντυπώσεις όµως που αποκοµίσθηκαν για την ποιότητα και την ικανότητα των 
στελεχών ήταν εκ διαµέτρου αντίθετες. Η υποβάθµιση του ρόλου και ο ελλιπής 
αριθµός υπαξιωµατικών, όπως και η έλλειψη βασικών γνώσεων της στρατιωτικής 
τέχνης από τους ανωτέρους και ανωτάτους αξιωµατικούς, επηρέαζαν καθοριστικά 
την αναδιοργανωτική προσπάθεια. Η διαπίστωση της ύπαρξης εξαιρετικού 
προσωπικού, που όµως δεν είχε τους κατάλληλους ηγέτες να το διοικήσουν, 
καταδείχθηκε µε ενάργεια και προκάλεσε βαθύ σκεπτικισµό στη Γαλλική Αποστολή 
για τα απαιτούµενα µέτρα που έπρεπε να ληφθούν, κυρίως στο θεσµικό πεδίο44

.  
Κατά τη διάρκεια όµως της κριτικής της ασκήσεως που έλαβε χώρα στην Τανάγρα, 
παρουσία και ξένων στρατιωτικών ακολούθων45

 που την είχαν παρακολουθήσει, ο 

                                                 
43 «Ο Έλληνας στρατιώτης είναι επίλεκτος φύσις· είναι άµεσος βλάστησις ούτος ειπείν, του λαού, του 

έθνους, µε πάσας τας αρετάς του, της νοηµοσύνης και της σκληραγωγίας», γνώµη που αποδίδεται στον 

Στρατηγό Eydoux µετά την ολοκλήρωση των ασκήσεων, βλ. Γεώργιος Κ. Πώπ, «Το έργον της 
γαλλικής αποστολής», εφηµ. Αθήναι, 13-16 Ιουνίου 1912.  
44 Στο άρθρο «Ο Στρατός µας» γίνεται εκτενής αναφορά στα απαραίτητα µέτρα για τη βελτίωση του 

επιπέδου των στελεχών, βλ. Γεώργιος Κ. Πώπ, «Ο Στρατός µας», εφηµ. Αθήναι, 13-17 Ιουνίου 1912. 
45 Η ελληνοβουλγαρική αµυντική συµφωνία θα υπογραφεί στις 29 Μαΐου 1912, δέκα µόλις ηµέρες 

µετά την ολοκλήρωση των µεγάλων ασκήσεων. Τα µηνύµατα που µετέφεραν οι στρατιωτικοί ακόλουθοι της 



διάδοχος Κωνσταντίνος θα εκπλήξει δυσµενώς το ακροατήριο µε τη δριµύτατη 
κριτική που άσκησε σχετικά µε την κατάσταση του στρατού, καταφερόµενος, 
ουσιαστικά, εναντίον των Γάλλων αξιωµατικών46

. Επρόκειτο φυσικά για µια 
άκοµψη έκφραση της φιλογερµανικής τάσης στο στράτευµα, η οποία έπρεπε να 
συσπειρωθεί µετά από τα βήµατα προόδου που είχαν συντελεσθεί το τελευταίο 
διάστηµα στο στρατό. Η ευθεία επίθεση του Γενικού Επιθεωρητή, που την περίοδο 
εκείνη ασκούσε και τα καθήκοντα του αντιβασιλέα, λόγω της απουσίας του 
Γεωργίου Α΄ στο εξωτερικό, προκάλεσε την έντονη δυσαρέσκεια των Γάλλων 
αξιωµατικών, σε σηµείο ώστε ο Στρατηγός Eydoux να κατατείνει στη λήψη απόφασης 
για αποχώρηση της αποστολής του από την Ελλάδα. Η άµεση παρέµβαση του 
Πρωθυπουργού, αναγκάζοντας τον ∆ιάδοχο να καλέσει την εποµένη σε επίσηµο 
γεύµα τη Γαλλική Αποστολή στα Ανάκτορα µαζί µε τους Σωµατάρχες που έλαβαν 
µέρος στην άσκηση, να πλέξει το εγκώµιο των Γάλλων σχετικά µε το έργο που είχε 
συντελεσθεί έως τώρα στο στρατό και να τους απονείµει τιµητικές διακρίσεις47

, 
αποσόβησε την έκρυθµη κατάσταση που ο ∆ιάδοχος είχε εσκεµµένα προκαλέσει.  

Κατά τη διάρκεια των βαλκανικών πολέµων οι Γάλλοι αξιωµατικοί 
τοποθετήθηκαν στα επιτελεία των σχηµατισµών, µετατέθηκαν σε έµπεδα όπου 
ασχολήθηκαν µε την εκπαίδευση και ανέλαβαν τον ανεφοδιασµό του στρατού. Η 
οργάνωση της Επιµελητείας, όπως αναφέρθηκε, είχε ανατεθεί στον Αντισυνταγµατάρχη 
Bonnier. Η υπόψη Υπηρεσία, µέχρι και την άφιξη των Γάλλων, συγκροτείτο από 
αξιωµατικούς του Οικονοµικού Σώµατος, λόγω των γνώσεών τους επί λογιστικών 
θεµάτων, µέρος µόνο των απαιτούµενων προσόντων για την οργάνωση και τη 
διεύθυνση µιας υπηρεσίας καταλύτη για την έκβαση των επιχειρήσεων. Η στρατολογία 
του προσωπικού, η οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών και των ανεφοδιαστικών 
οργάνων θεωρούνταν δεύτερης κατηγορίας ενασχολήσεις από την ελληνική 
στρατιωτική ηγεσία. Οι προσπάθειες του Bonnier βελτίωσαν σηµαντικά τη λειτουργία 

                                                                                                                              
Σερβίας και της Βουλγαρίας στις κυβερνήσεις τους ήταν αρκούντος ευνοϊκά, αναβαθµίζοντας στην υπόληψή 

τους τον ελληνικό στρατό, λόγω των βηµάτων προόδου που είχε επιτελέσει.  
46 Ανέφερε ευθέως ότι από την άσκηση είχε συνάγει το συµπέρασµα πως ουδεµία πρόοδος είχε επέλθει 

στο στρατό και ότι, σε γενικές γραµµές, βρισκόταν σε χειρότερη κατάσταση από αυτή που τον άφησε 

το 1909 όταν ο Στρατιωτικός Σύνδεσµος τον είχε αποµακρύνει από τη Γενική Επιθεώρηση.  
47 Με το Β.∆. της 20ής Μαΐου ο διάδοχος Κωνσταντίνος θα εκφράσει την ευαρέσκειά του για τα αποτελέσµατα 

των ασκήσεων και θα παρασηµοφορήσει τα µέλη της Γαλλικής Αποστολής ως εξής: µε το Σταυρό των 

Ανωτέρων Ταξιαρχών του Τάγµατος του Σωτήρος τον Στρατηγό Eydoux, µε το Χρυσό Σταυρό του 

Τάγµατος του Σωτήρος τους Συνταγµατάρχες Lepidi, De Tournadre, Crosson Duplessis, Genin, τους 

Αντισυνταγµατάρχες Charpy, Bousquier, Bordeaux, Savary, τον Γενικό Αρχίατρο Arnaud, τον 

Επιµελητή Bonnier και τον Ταγµατάρχη Holtzapfel, και µε τον Αργυρό Σταυρό του Τάγµατος του 

Σωτήρος τους Ταγµατάρχες Romieu και Pilla, τον Επίλαρχο Herdillon και τον κτηνίατρο Lamarque. 



της Υπηρεσίας, όµως, λόγω έλλειψης χρόνου και κονδυλίων, δεν κατέστη δυνατόν να 
φτάσει στα επίπεδα των προηγµένων ευρωπαϊκών στρατών. Το γεγονός αυτό θα 
καταδειχθεί από την εµφάνιση αρκετών δυσλειτουργιών του ρεύµατος ανεφοδιασµού 
στους βαλκανικούς πολέµους και πολλοί «γερµανόφιλοι» αξιωµατικοί θα βρουν την 
ευκαιρία να κατηγορήσουν ως υπεύθυνους τους Γάλλους αναδιοργανωτές48

.  
Τον Οκτώβριο του 1913 το Υπουργείο Στρατιωτικών θα αναθέσει νέα 

καθήκοντα στα µέλη της Γαλλικής Αποστολής49
. Ο Συνταγµατάρχης De Tournadre 

θα αναλάβει τη διοίκηση του 2ου Εµπέδου Ιππικού, διατηρώντας τη θέση του 
∆ιευθυντή Ιππικού και της Σχολής Ιππευτικής. Υποδιοικητής των δύο µονάδων θα 
τοποθετηθεί ο Αντισυνταγµατάρχης Herdillon. Ο Επιµελητής Cazeres θα πάρει τη 
θέση του βοηθού του Γενικού Επιµελητή Bonnier στη ∆ιεύθυνση των Οικονοµικών 
Υπηρεσιών και Αρχίατρος Cousergues αυτή του βοηθού του Γενικού Αρχιάτρου 
Arnaud στη ∆ιεύθυνση Υγειονοµικού. Στον Αντισυνταγµατάρχη Hοltzapfel θα 
ανατεθεί η διοίκηση των εµπέδων πεδινού, ορειβατικού και βαρέος πυροβολικού και 
στον Ταγµατάρχη Thabard η διοίκηση του Εµπέδου Μηχανικού. Με προϊστάµενο 
διοικητή του 1ου και του 7ου Εµπέδου Πεζικού τον Συνταγµατάρχη Bordeaux, η 
διοίκηση ενός εκάστου τάγµατος θα ανατεθεί στον Αντισυνταγµατάρχη Grarbel και 
στον Ταγµατάρχη Romieu, αντίστοιχα50

.  
Στις 29 Νοεµβρίου 1913 δηµοσιεύθηκε ο Νόµος «Περί συγκροτήσεως 

Σωµάτων Στρατού και Μεραρχιών». Οι Γάλλοι αξιωµατικοί τοποθετήθηκαν εκ νέου 
σε καίριες διοικητικές και διευθυντικές θέσεις, προκειµένου να βοηθήσουν στη 
γρήγορη ολοκλήρωση της νέας αναδιοργάνωσης και της σύνθεσης του στρατού. Ο 
Στρατηγός Eydoux τέθηκε επικεφαλής του Α΄ Σώµατος Στρατού που έδρευε στην 
Αθήνα, µε επιτελάρχη τον Συνταγµατάρχη Bosquier και υπασπιστή τον 
Αντισυνταγµατάρχη Bonifacy. Ο Συνταγµατάρχης Bordeaux ανέλαβε τη διοίκηση 
της ΙΙ Μεραρχίας Πεζικού και ο Αντισυνταγµατάρχης Grardel του 1ου Συντάγµατος 
Πεζικού, µε υποδιοικητή τον Ταγµατάρχη Romieu. ∆ιευθυντής των σχολείων 
εφαρµογής του Πυροβολικού και διοικητής του Συντάγµατος Πεδινού Πυροβολικού 
ανάλαβε ο Αντισυνταγµατάρχης Holtzapfel. Ο Συνταγµατάρχης De Tournadre, 
διατηρώντας τα καθήκοντα του ∆ιευθυντή της ∆ιευθύνσεως Ιππικού και του 
Επιθεωρητού του Όπλου, ανάλαβε και τη διοίκηση του Συντάγµατος Ιππικού, µε βοηθό 
τον Ταγµατάρχη Louville. Στον Ταγµατάρχη Thabard ανατέθηκε η διεύθυνση των 

                                                 
48 Στα αποµνηµονεύµατά του ο Στρατηγός ∆ούσµανης κατηγορεί µε οξύτητα τη Γαλλική Αποστολή σχετικά 

µε τον τρόπο οργάνωσης της Επιµελητείας κατά τις επιχειρήσεις. 
49 Ε∆ΥΣ, υπ’ αριθ. 137956, 17 Οκτωβρίου 1913. 
50 Η άφιξη στην Ελλάδα των Cozares, Thabard, Grardel, καθώς και των Συνταγµατάρχη Filloneau και 

Αντισυνταγµατάρχη Bonifacy, κοινοποιήθηκαν µε την Ε∆ΥΣ υπ’ αριθ. 139842 της 24ης Οκτωβρίου 

1913. 



σχολείων εφαρµογής του Μηχανικού και η διοίκηση της Σχολής Μηχανικού. 
∆ιευθυντής της Επιµελητείας του Σώµατος Στρατού Αθηνών και των σχολείων 
εφαρµογής αυτής της υπηρεσίας τοποθετήθηκε ο Ταγµατάρχης Cοzares. Ο Αρχίατρος 
Couserques ανέλαβε τη διεύθυνση της Υγειονοµικής Υπηρεσίας του Σώµατος 
Στρατού, των σχολείων εφαρµογής της και τη διοίκηση του 2ου Στρατιωτικού 
Νοσοκοµείου. Τέλος, στον Συνταγµατάρχη Descoins ανατέθηκε, στις 7 Ιανουαρίου 
1914, η διοίκηση της Ταξιαρχίας Ιππικού.  
 Τον Απρίλιο του 1914 ο Στρατηγός Eydoux, λόγω της αναλήψεως της 
διοικήσεως του 11ου Σώµατος Στρατού του γαλλικού στρατού, θα αντικατασταθεί 
από τον Υποστράτηγο De Villaret

51
, έχοντας συµπληρώσει 39 µήνες υπηρεσίας 

στην Ελλάδα, µε προσφορά που είχε ξεπεράσει τις αρχικές προσδοκίες.  

Η επιτελική αναδιοργάνωση και η συµβολή των Γάλλων αξιωµατικών 

Την αξία της επιτελικής εκπαιδεύσεως για τα στελέχη των ενόπλων δυνάµεων, η 
στρατιωτική ηγεσία της χώρας άργησε να την αντιληφθεί. Με πολεµική παράδοση στην 
οποία κυριαρχούσε το ατοµικιστικό πνεύµα, που όχι µόνο δεν έτεινε να εξαλειφθεί 
ακολουθώντας τις σύγχρονες τακτικές, αλλά ανανεωνόταν, λόγω της διατήρησης του 
ανορθόδοξου τρόπου δράσης των στρατιωτικών τµηµάτων κατά τις επιχειρήσεις, η 
αποµονωµένη από τα ευρωπαϊκά δρώµενα στρατιωτική ηγεσία δε θεωρούσε 
απαραίτητη την επιτελική εκπαίδευση, θεωρώντας στρατιωτικό θέσφατο για τα 
στελέχη την απόκτηση πολεµικής εµπειρίας αποκλειστικά. Μόλις από το 1894 
µικρός αριθµός αξιωµατικών θα µεταβαίνει σποραδικά για εκπαίδευση είτε στην 
Ακαδηµία Πολέµου της Γερµανίας (Kriegs Akademie) είτε στην Ανωτέρα Σχολή 
Πολέµου των Παρισίων (Ecole Superieure de Guerre). Μέχρι το 1912 από τη 
Γαλλική Ακαδηµία είχαν αποφοιτήσει εννέα αξιωµατικοί. Λαµβάνοντας υπόψη ότι 
ο αριθµός των αποφοίτων από την αντίστοιχη Γερµανική Ακαδηµία δεν µπορεί να 
είναι δραµατικά µεγαλύτερος52

, σε συνδυασµό µε την έλλειψη επιτελικού σχολείου 
στην Ελλάδα, καθίσταται προφανές το επίπεδο της επιτελικής κατάρτισης των 
στελεχών µέχρι την άφιξη της Γαλλικής Στρατιωτικής Αποστολής στην Ελλάδα53

.  
Η πρώτη σοβαρή οργανωτική προσπάθεια για τη συγκρότηση επιτελείου θα 

λάβει χώρα το Μάρτιο του 1900, µε την ψήφιση του προσωρινού Οργανισµού του 

                                                 
51 Β.∆., «Περί τοποθετήσεως του νέου αρχηγού της γαλλικής αποστολής Αντιστρατήγου De Villaret», 

8 Απριλίου 1914. 
52 Ο ακριβής προσδιορισµός των αξιωµατικών που µετέβησαν για εκπαίδευση στη Γερµανική Ακαδηµία δεν 

έχει καταστεί δυνατός.  
53 Με αυτό το δεδοµένο µπορούµε να εισάγουµε άλλη µία παράµετρο στις εκτιµήσεις µας για τα 

επακόλουθα δραµατικά επιτελικά λάθη κατά την επελθούσα εµπόλεµη για την Ελλάδα δεκαετία, είτε 

αυτά επηρέασαν κρίσιµα τις στρατιωτικές επιχειρήσεις είτε όχι.  



Στρατού54
, στον οποίο προβλεπόταν η συγκρότηση επιτελικής υπηρεσίας παρά τη 

Γενική ∆ιοίκηση του στρατού. Ο νόµος δεν καταργούσε την υπάρχουσα ∆ιεύθυνση 
Επιτελικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Στρατιωτικών, χωρίς όµως να εµπλέκει τις 
αρµοδιότητες των δύο πλέον επιτελικών οργάνων. Μία από τις νέες οργανωτικές 
πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν κατά το 1904 ήταν και η ανασύσταση του 
καταργηθέντος, από το 1880, Σώµατος των Γενικών Επιτελών. Ο νόµος55

 καθόριζε 
ότι, µετά την πρώτη επάνδρωση της νέας υπηρεσίας, θα µετατάσσονταν στο Σώµα 
µόνο νέοι αξιωµατικοί, απόφοιτοι επιτελικού σχολείου του εξωτερικού ή 
επιτυχόντες σε διαγωνισµό επί επιτελικών αντικειµένων στην Ελλάδα.  
Την ανασύσταση του Σώµατος ακολούθησε ο νέος Οργανισµός του Στρατού56

 , που, 
µεταξύ άλλων, προέβλεπε τη συγκρότηση Γενικού Επιτελείου παρά τη Γενική 
∆ιοίκηση του στρατού και τον περιορισµό της ∆ιευθύνσεως Επιτελικής Υπηρεσίας 
του Υπουργείου Στρατιωτικών σε Τµήµα57

. Με Βασιλικό ∆ιάταγµα προσδιορίστηκαν 
τα καθήκοντα των τµηµάτων του Γενικού Επιτελείου και καθορίστηκαν οι διαδικασίες 
για την απονοµή του πτυχίου επιτελούς58

. Το προβλεφθέν στο διάταγµα ηµεδαπό 
επιτελικό σχολείο δε λειτούργησε ποτέ, µάλλον γιατί, όπως αναφέρθηκε, η 
αναγκαιότητα της επιτελικής κατάρτισης δεν αποτελούσε ακόµη ενστερνισµένη 
προτεραιότητα της στρατιωτικής ηγεσίας. Μέχρι το 1909 θα µεταταχθούν στο Σώµα 
13 αξιωµατικοί και θα προστεθούν στους δύο που είχαν κληθεί από το παλαιότερο 
Σώµα και τελούσαν ακόµη εν υπηρεσία.  

Το Προνουντσιαµέντο τον Αύγουστο του 1909 θα επιφέρει, για µια ακόµη 
φορά, σοβαρές αλλαγές στη θεσµική οργάνωση των ενόπλων δυνάµεων. Μαζί µε 
την κατάργηση της Γενικής ∆ιοικήσεως, η κυβέρνηση Κυριακούλη Μαυροµιχάλη, 
µε εντολή του Στρατιωτικού Συνδέσµου, θα καταργήσει και το Σώµα Γενικών 
Επιτελών, επαναφέροντας τους αξιωµατικούς στα όπλα προελεύσεώς τους59

. Ως 
αντίστοιχο επιτελικό όργανο στη θέση του Γενικού Επιτελείου θα συγκροτηθεί η 
ΕΥΣ60

, η οποία κατά την πρώτη επάνδρωσή της θα στελεχωθεί από αξιωµατικούς 
που κατείχαν πτυχίου επιτελούς. Οι µετέπειτα ανάγκες θα καλύπτονταν από στελέχη 

                                                 
54 Ν. ΒΨ΄/ 2700, «Περί Γενικής ∆ιοικήσεως του Στρατού», 25 Μαρτίου 1900. 
55 Ν. ΓΙΘ΄/3019, «Περί Συστάσεως και Οργανισµού Σώµατος Γενικών Επιτελών», 18 Μαΐου 1904. 
56 Ν. ΓΛΑ΄/3131, 20 Ιουνίου 1904. 
57 Το Τµήµα είχε πλέον αποστολή να θέτει υπόψη του Υπουργού Στρατιωτικών τις προτάσεις της Γενικής 

∆ιοικήσεως του στρατού. 
58 Με το Β.∆. της 11ης Οκτωβρίου 1904 καθιερώθηκε πτυχίο επιτελούς τριών τάξεων.  
59 Ν. ΓΓΟΑ΄/3371, 28 Οκτωβρίου 1909. 
60 Ν. ΓΥ΄/3700, 1 Νοεµβρίου 1909, και µε το Β.∆. της 31ης Ιουλίου 1923 η ΕΥΣ θα µετονοµασθεί σε 

Γενικό Επιτελείο Στρατού, µε πρώτο αρχηγό τον Υποστράτηγο Ξενοφώντα Βλαχόπουλο. 



που θα αποστέλλονταν για εκπαίδευση σε επιτελική ακαδηµία του εξωτερικού, 
εισιτήριο για την οποία θα ήταν η επιτυχία σε σχετικό διαγωνισµό στο εσωτερικό. 

Η νέα επαναστατική κυβέρνηση υπό τον Στέφανο ∆ραγούµη και µε υπουργό 
Στρατιωτικών τον αρχηγό του κινήµατος του Αυγούστου 1909 Συνταγµατάρχη 
Πυροβολικού Νικόλαο Ζορµπά, µε το Νόµο «Περί Οργανισµού του Στρατού»

61
, θα 

καθορίσει λεπτοµερώς τα ισχύοντα για τη νέα επιτελική οργάνωση και θα ιδρύσει 
το Σχολείο Λοχαγών στο οποίο θα φοιτούσαν υποχρεωτικά όλοι οι λοχαγοί που δεν 
είχαν αποκτήσει πτυχίο επιτελούς62

. Ούτε και αυτή η τελευταία αµιγώς ελληνική 
προσπάθεια για τη λειτουργία επιτελικού σχολείου θα ευοδωθεί, αυτή τη φορά λόγω 
της άφιξης της γαλλικής οργανωτικής αποστολής που θα αναλάβει την 
αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του στρατού συλλήβδην.  

Το κενό που δηµιουργήθηκε από την κατάργηση της Γενικής ∆ιοικήσεως 
σχετικά µε την αρχηγία του στρατού σε περίπτωση πολεµικών επιχειρήσεων έγινε 
προσπάθεια να καλυφθεί µε τη σύσταση του Ανώτατου Μικτού Επιτελείου, που 
αποτελούταν από αξιωµατικούς του στρατού και του ναυτικού. Το εµβρυώδες αυτό 
Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αµύνης ως κύρια αποστολή του είχε τη σύνταξη σχεδίων 
για το συντονισµό της δράσης των δύο κλάδων των ενόπλων δυνάµεων και τη 
διεύθυνση του πολέµου63

. Και η νέα επιτελική αναδιάρθρωση δεν ήταν όµως 
προορισµένη να µακροηµερεύσει. Η ανάρρηση στην εξουσία του Ελευθερίου 
Βενιζέλου, που θα προβεί στην τελευταία αναδιοργάνωση των ενόπλων δυνάµεων 
πριν τους βαλκανικούς πολέµους, αφού θα αναµορφώσει αρχικά τη σύνθεση του 
Ανώτατου Μικτού Επιτελείου64

, θα το καταργήσει οριστικά στις αρχές του 1912, µη 
προφτάνοντας να αποδώσει ουσιαστικό έργο.  

Με το Βασιλικό ∆ιάταγµα της 14ης Μαΐου 1911 «Περί αρµοδιοτήτων του 
στρατηγού αρχηγού της γαλλικής αποστολής» και συγκεκριµένα µε το άρθρο 2 
ορίσθηκε ότι η διεύθυνση του Επιτελείου και η εκπαίδευση των υπηρετούντων σε 

                                                 
61 Ν. ΓΦΝς΄/3556, «Περί Οργανισµού του Στρατού», 11 Φεβρουαρίου 1910, και Β.∆. της 15ης 

Φεβρουαρίου 1910. 
62 Το Σχολείο Λοχαγών, υπαγόµενο στην ΕΥΣ, θα ξεκινούσε τη λειτουργία του την 1η Σεπτεµβρίου 

1911, ενώ η εκπαίδευση κάθε σειράς θα διαρκούσε ένα έτος, βλ. Ν. ΓΨΙς΄/3716, 7 Απριλίου 1910.  
63 Το Ανώτατο Μικτό Επιτελείο συγκροτείτο από τον εν πολέµω Αρχηγό του Στρατού, τον Γενικό 

Επιθεωρητή του Ναυτικού, τον Αρχηγό της ΕΥΣ, δύο ανώτερους αξιωµατικούς του στρατού και δύο 

του ναυτικού. Πρόεδρος θα ήταν ο αρχαιότερος αξιωµατικός, ενώ η έγκριση του σχεδίου επιχειρήσεων 

θα λαµβανόταν µε την παρουσία των Υπουργών Στρατιωτικών, Ναυτικών, Εξωτερικών και 

Οικονοµικών.  
64 Με το Β.∆. της 27ης Ιουνίου 1911, το Ανώτατο Μικτό Επιτελείο συγκροτούταν από τον Γενικό 

Επιθεωρητή Στρατού, τους αρχηγούς των ξένων οργανωτικών αποστολών και τον Γενικό ∆ιευθυντή 

του Ναυστάθµου. 



αυτό αξιωµατικών θα ανήκαν στον Γάλλο στρατηγό. Το Φεβρουάριο του 1911 θα 
ιδρυθεί από τους Γάλλους αναδιοργανωτές η Προπαρασκευαστική Σχολή Επιτελών, 
µε αποστολή την προετοιµασία των Ελλήνων αξιωµατικών, ώστε να καταστούν 
ικανοί, αφενός µεν, να υπηρετήσουν στην ΕΥΣ, αφετέρου δε, να φοιτήσουν στη 
γαλλική Ακαδηµία Πολέµου. Η διεύθυνση του σχολείου ανατέθηκε στον 
επιτελάρχη του Στρατηγού Eydoux, Ταγµατάρχη Leon Jean Bousquier, που είχε 
αφιχθεί στην Ελλάδα στις 31 Ιανουαρίου 1911, µε αποστολή την αναδιοργάνωση 
των ελληνικών επιτελικών υπηρεσιών και τη συγκρότηση των απαιτούµενων 
επιτελικών σχολείων. Ο Αντισυνταγµατάρχης, για τα καθ’ ηµάς, Bousquier θα 
τοποθετηθεί και υπαρχηγός της ΕΥΣ, µε Βασιλικό ∆ιάταγµα στις 16 Απριλίου 1912, 
και θα ασκήσει τα καθήκοντά του µέχρι την 18η Αυγούστου 1912, οπότε αρχηγός 
της ΕΥΣ τοποθετήθηκε ο Υποστράτηγος Π. ∆αγκλής, διατηρώντας έκτοτε, και 
µέχρι την αποχώρησή του, την οργανωτική του αποστολή. Ο Συνταγµατάρχης 
Lepidi δίδασκε Τακτική του Πυροβολικού, ο Ταγµατάρχης Bordeaux δίδασκε 
θέµατα του Πεζικού, o Ταγµατάρχης De Tournadre για το Ιππικό, ο Λοχαγός 
Bonnier δίδασκε αντικείµενα της Επιµελητείας, ο Αρχίατρος Arnaud αντικείµενα για 
την Υγιεινή και ο Αντισυνταγµατάρχης Bousquier θέµατα Γενικής Τακτικής. Αν και τα 
προγράµµατα σπουδών του πρώτου επιτελικού σχολείου που λειτούργησε στην 
Ελλάδα δεν κατέστη δυνατόν να ανευρεθούν, είναι βέβαιο ότι η εκπαίδευση 
στηρίχθηκε στο πρόγραµµα της Γαλλικής Ακαδηµίας, προσαρµοσµένο στις ανάγκες 
και στο επίπεδο γνώσεων των Ελλήνων σπουδαστών του. Με τη βοήθεια των 
υπολοίπων µελών της Γαλλικής Αποστολής και µε τη χρήση Ελλήνων γαλλοµαθών 
κατά την παράδοση των µαθηµάτων, ο Bousquier θα θέσει τις βάσεις για τη 
συστηµατική επιτελική οργάνωση στην Ελλάδα. Η είσοδος στην 
Προπαρασκευαστική Σχολή Πολέµου πραγµατοποιούνταν κατόπιν διαγωνισµού 
στον οποίο συµµετείχαν οι αξιωµατικοί που οι ∆ιευθύνσεις των Όπλων τους είχαν 
εγκρίνει τη συµµετοχή τους65

. Οι οδηγίες για την παραδοχή των υποψηφίων στην 
πρώτη εκπαιδευτική σειρά κοινοποιήθηκαν µε διαταγή της ΕΥΣ στις 3 Μαρτίου 1911 
και τα αποτελέσµατα του προφορικού και γραπτού διαγωνισµού που ακολούθησε 
στις 27 Απριλίου 1911. Άξιο προσοχής αποτελεί το γεγονός ότι οι προσηλωµένοι στον 
διάδοχο Κωνσταντίνο αξιωµατικοί, αντιδρώντας ακόµη φανερά στην έλευση της 
Γαλλικής Αποστολής, δε θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, πλην του Ιλάρχου Ανδρέα 
Καλλίνσκη66

. Τα µαθήµατα ξεκίνησαν την 1η Μαΐου 1911, στην έδρα της Γαλλικής 

                                                 
65 Με εγκύκλιος της η ΕΥΣ, στις 25 Φεβρουαρίου 1911, όριζε ότι στις εξετάσεις είχαν δικαίωµα να 

λάβουν µέρος οι υπολοχαγοί και οι λοχαγοί που είχαν τουλάχιστον 5ετή υπηρεσία ως αξιωµατικοί. 
66Ο Ανδρέας Καλλίνσκης, σύµφωνα µε την απόδοσή του στο Προπαρασκευαστικό Σχολείο, επέτυχε 

και την εισαγωγή του στη Γαλλική Ακαδηµία. Η προαγωγή του όµως στο βαθµό του επιλάρχου τού 

αποστέρησε αυτή τη δυνατότητα, καθόσον ο κανονισµός της Γαλλικής Ακαδηµίας επέτρεπε τη φοίτηση σε 

αξιωµατικούς που έφεραν µέχρι και το βαθµό του λοχαγού. 



Στρατιωτικής Αποστολής, και µεταξύ των δεκαπέντε αξιωµατικών που εκπαιδεύθηκαν 
οι πέντε θα φοιτήσουν το µεθεπόµενο έτος –µετά, δηλαδή, τη λήξη των βαλκανικών 
πολέµων– στην Ανωτέρα Σχολή Πολέµου της Γαλλίας. Με το Νόµο ΓλΕ΄/3995, της 
7ης Ιανουαρίου 1912, η Προπαρασκευαστική Σχολή Επιτελών θα µετονοµασθεί σε 
Σχολείο Ανωτέρων Σπουδών, χωρίς να επέλθει κάποια ουσιώδη µεταβολή στην 
οργάνωση και στα διδακτικά αντικείµενα του σχολείου. Επρόκειτο, προφανώς, για 
κίνηση άρσης της προηγούµενης σχετικά µειωτικής ονοµασίας του σχολείου. Η 
δεύτερη σειρά αξιωµατικών που επέτυχε την είσοδό της στο επιτελικό σχολείο –
πρώτη σειρά για το µετονοµασθέν σχολείο– θα εκπαιδευτεί µαζί µε την επόµενη, 
συγχωνευόµενες σε ενιαία σειρά ένα χρόνο αργότερα67

, λόγω της διεξαγωγής των 
βαλκανικών πολέµων. Η προκήρυξη του διαγωνισµού, που θα υλοποιούταν τον 
Οκτώβριο του 1914, για την επιλογή δώδεκα αξιωµατικών που θα φοιτούσαν στο 
επιτελικό σχολείο, δε θα λάβει χώρα λόγω της κήρυξης του Α΄ Παγκοσµίου 
Πολέµου και της ανάκλησης της Γαλλικής Αποστολής. Ο Βενιζέλος, ασκώντας από 
την ανάληψη της εξουσίας και τα καθήκοντα του Υπουργού Στρατιωτικών, θα 
καταργήσει το Σχολείο Ανωτέρων Σπουδών και θα συγκροτήσει, εκ νέου, το 
Σχολείο Λοχαγών68

, στο οποίο θα εκπαιδεύονταν αξιωµατικοί της Επιµελητείας και 
των Μεταγωγικών, διετούς διάρκειας. 

 

 

Επίλογος 

H συµβολή της Γαλλικής Αποστολής Eydoux στην εκπαίδευση και στην 
αναδιοργάνωση του στρατού υπήρξε ανεκτίµητη. Ακόµη και χωρίς εξειδικευµένες 
γνώσεις, αλλά απαλλαγµένοι από στρατευµένες πηγές πληροφόρησης69

, δεν είναι 
δύσκολο να γίνει εκτίµηση της διαφοράς µεταξύ του στρατού του 1897 και αυτού 
του 1912. Από την τραγωδία στη δόξα θα ήταν ένας εύστοχος τίτλος χωρίς ίχνος 
υπερβολής, καθόσον από την αποφυγή της συρρίκνωσης στο ήµισυ της έκτασης το 

                                                 
67 Τα µαθήµατα ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 1914. 
68 Ν. 328, «Περί Σχολείου Λοχαγών», 24 Οκτωβρίου 1914, και Β.∆., «Περί Οργανισµού Σχολείου 

Λοχαγών», 10 ∆εκεµβρίου 1914. 
69 Είναι σηµαντικό να τονισθεί σε αυτό το σηµείο ότι το ελληνικό αρχείο για τη δράση της Γαλλικής 
Αποστολής στην Ελλάδα δεν είναι επαρκές, σε αντίθεση µε το αντίστοιχο γαλλικό. Το δεδοµένο αυτό 

ευεξήγητο, αλλά όχι αιτιολογηµένο, οφείλεται εν µέρει στο ότι οι διαταγές που αφορούσαν το έργο της 
Γαλλικής Αποστολής εκδίδονταν από το επιτελείο της και κοινοποιούνταν στις ελληνικές στρατιωτικές 
και πολιτικές αρχές, οι οποίες, όφειλαν να τις αναπαράγουν, κάτι που δεν υλοποίησαν µε συνέπεια. 



1897 να απολήξουµε στο διπλασιασµό της το 1913. Αναµφισβήτητα οι ελληνικές 
κυβερνήσεις, όπως καταδείχθηκε µε ενάργεια στο κείµενο, εργάσθηκαν µε ζήλο 
στην κατεύθυνση της συγκρότησης αξιόµαχων ενόπλων δυνάµεων, τόσο µε τις 
ενέργειές τους στο θεσµικό επίπεδο όσο και σε αυτό των εξοπλισµών. Η πολεµική 
παράδοση όµως, αφενός, και οι πολιτικές σκοπιµότητες, αφετέρου –ιδίως µετά τη 
διεκδίκηση κι από τον ανώτατο ανεύθυνο άρχοντα ενεργής συµµετοχής στα πολιτικά 
δρώµενα– αποτελούσαν δεδοµένα που ανέστειλαν οποιαδήποτε αναδιοργανωτική 
προσπάθεια στηριζόµενη αποκλειστικά σε εθνικές δυνάµεις. Αυτές ακριβώς τις 
καταστάσεις επέτυχε να εκβάλει ο Βενιζέλος µε την ανάκληση της Γαλλικής 
Αποστολής και την περιβολή της µε υπερεξουσίες σε ό,τι αφορούσε στο στρατό. Ο 
λόγος του Eydoux ήταν νόµος, έστω κι αν κάποιες φορές αρκετοί Έλληνες θίχτηκαν 
από τη συµπεριφορά του. Ήταν όµως ο µόνος τρόπος η ορθότητα του οποίου 
απεδείχθη σχεδόν πάραυτα. Η Γαλλική Αποστολή προσέφερε προθύµως και µετά 
ζήλου ότι πραγµατικά µπορούσε, ολοκληρώνοντας την παρουσία της στην Ελλάδα 
στις 5 Σεπτεµβρίου 1914, οπότε και ανακλήθηκε στο σύνολό της από τη γαλλική 
κυβέρνηση λόγω της έναρξης του Μεγάλου Πολέµου.  
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