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Η εξωτερική πολιτική των ισχυρών κρατών διαµορφώνεται από τις σχέσεις µεταξύ
τους, µε γνώµονα την προσπάθειά τους να χειραγωγήσουν την εξέλιξη των γεγονότων,
έτσι ώστε να αποφεύγουν τα τετελεσµένα. Κάτι τέτοιο δεν είναι πάντα εφικτό, γι’
αυτό, όταν δεν µπορούν να ελέγξουν τις συνθήκες που διαµορφώνουν τις διάφορες
καταστάσεις, είναι έτοιµες να µεταβάλουν άρδην την πολιτική τους, ώστε να
παραµείνουν πρωταγωνιστές στην παγκόσµια σκακιέρα.
Αυτές οι αλλαγές, που για τις Μεγάλες ∆υνάµεις συνιστούν τις περισσότερες
φορές µια απλή αλλαγή τακτικής, για τα ασθενέστερα κράτη, που υφίστανται την
πολιτική αυτή, καθίστανται επιλογές που αφήνουν ανεξίτηλα σηµάδια στην εθνική
τους ιστορία. Αυτό ισχύει σε µεγαλύτερο βαθµό για κράτη όπως η Ελλάδα, που η
δηµιουργία τους ήταν αποτέλεσµα ιδιαίτερα έντονων και επίπονων επαναστατικών
ζυµώσεων. Το απονενοηµένο για την κοινή λογική και λόγω των επικρατουσών στις
αρχές του 19ου αιώνα διεθνών συνθηκών ελληνικό επαναστατικό εγχείρηµα
δηµιούργησε νέα δεδοµένα, που οι ∆υνάµεις της εποχής, και ιδίως η Γαλλία, δεν
µπορούσαν να αγνοήσουν. ∆εδοµένα που επιτάχυναν καταλυτικά την από καιρό
διαφαινόµενη κατάρρευση του «µεγάλου ασθενούς», της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας.
Ειδικότερα, η ανάµειξη της Γαλλίας, αν και µέλος της Ιεράς Συµµαχίας, στα
τεκταινόµενα το 19ο αιώνα στη χερσόνησο του Αίµου υπήρξε εξέχουσα. Αυτό λόγω
και του ειδικού της βάρους αλλά και του ιδεολογικού αντίκτυπου της Γαλλικής
Επανάστασης και της ναπολεόντειας εποχής στα επαναστατικά κινήµατα. Η επιρροή
της στην επαναστατηµένη Ελλάδα είναι καταλυτική και ανιχνεύεται ιδιαίτερα
έντονα στη σύγχρονη ιστορία της τελευταίας, όπως θα φανεί και στην ανάλυση των
χρονικών κατατµήσεων που παρατίθενται στη συνέχεια και συνθέτουν την περίοδο
1821-1939.

Επαναστατική και Καποδιστριακή Περίοδος (1821-1831)
Η περίοδος αυτή συµπίπτει µε την ενεργοποίηση του µόνιµου έκτοτε γαλλικού
ενδιαφέροντος για την Ελλάδα, κυρίως, ως χώρου πολιτικής και οικονοµικής
διείσδυσης. Εκδηλώθηκε από κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς και ουσιαστικά
εγκαινιάσθηκε µε τη γαλλική συµµετοχή στην Ιουλιανή Συνθήκη, που οδήγησε

στην κήρυξη πολέµου από τη Ρωσία στην Τουρκία (∆εκέµβριος 1827), ώστε ν’
αναγκάσει την τελευταία να δεχθεί τη συνθήκη. Το ενδιαφέρον αυτό εντάχθηκε
στην επιδίωξη της Γαλλίας για την ανάκτηση των θέσεών της στην ανατολική
Μεσόγειο, µετά την πολιτική και εδαφική συρρίκνωση που της επιβλήθηκε το 1815.
Η Γαλλία ήδη µειονεκτούσε έναντι της Αγγλίας και της Ρωσίας. Η πρώτη, έχοντας
πάντα στην κατοχή της τα Επτάνησα, τη στρατηγική σηµασία των οποίων είχε
επισηµάνει ο Μέγας Ναπολέων, και διαθέτοντας έναν ισχυρό στόλο που της έδινε
την ευχέρεια να επιβάλλει τις θελήσεις της, είχε κατορθώσει µε την εφαρµοζόµενη
τότε µέθοδο της δανειοδότησης νέων κρατών να δανείσει τις ελληνικές κυβερνήσεις
του Αγώνα (1824-1825) και να αποκτήσει έτσι ισχυρές πολιτικές προσβάσεις στα
ελληνικά πράγµατα. Η Ρωσία όχι µόνο διέθετε πάντα στην ελληνική χερσόνησο το
οµόδοξο και ευεπήκοο στις επινεύσεις της πλήθος των πιστών του Αγαθαγγέλου
αλλά και είχε προωθήσει ως κυβερνήτη τού υπό ίδρυση ελληνικού κράτους τον
διπλωµάτη που υπηρέτησε τη ρώσικη Αυλή.
Όψη αυτού του γαλλικού ενδιαφέροντος αποτέλεσαν οι στόχοι των
ποικιλόµορφων, από πλευράς εθνικής καταγωγής, επιδιώξεων και ιδεολογικών
επενδύσεων, φιλελλήνων. Τους τελευταίους, οι αγωνιζόµενοι Έλληνες φρόντιζαν να
τους υποθάλπουν και να τους ερεθίζουν µε την προσδοκία της συνδροµής, ενώ
εκπρόσωποι ή όργανα της γαλλικής κυβέρνησης επιδίωξαν τη χειραγώγησή τους για
την εξυπηρέτηση των πολιτικών τους συµφερόντων. Αυτοί τίθονταν υπό τις οδηγίες
διαφόρων υποαµοιβοµένων βετεράνων αξιωµατικών, κυρίως από τους
αυτοκρατορικούς στρατούς, από εκείνους που την ίδια εποχή σκληραγωγούσαν τα
στρατεύµατα του Mohamad Ali της Αιγύπτου. Έτσι, έφταναν στην Ελλάδα µε
σηµαντικές αξιώσεις και λόγω αυτών προσέφεραν τελικά µικρές υπηρεσίες.
Άλλωστε η αναζήτηση από πλευράς των αντιµαχόµενων –ήδη από το 1823–
ελληνικών πολιτικών φατριών εξωτερικών προστατών αποσαφήνισε στο τέλος την
εκτροπή του νοήµατος του Αγώνα και προκάλεσε συνωστισµό πρακτόρων στον
ελληνικό χώρο. Ως αποτέλεσµα προωθήθηκαν στην Ελλάδα οµάδες Γάλλων
στρατιωτικών, αλλά και άτοµα γνωστά για τις υπηρεσίες τους στο Υπουργείο
Εξωτερικών της Γαλλίας, όπως ο Ελβετός τραπεζίτης J.G. Eynard και ο κόµης Ν.
Λοβέρδος, που υποστήριξαν πειστικότερα από όλους τα γαλλικά συµφέροντα. Ο
Eynard, κυρίως, ως εκπρόσωπος της φιλελληνικής επιτροπής Γενεύης και ο οποίος
είχε στενούς δεσµούς µε τον Καποδίστρια, ενώ ο Λοβέρδος, δευτερευόντως, ως
υπάλληλος του Υπουργείου Πολέµου της Γαλλίας και πρώην αποσταλµένος του
Μεγάλου Ναπολέοντα στην Ελλάδα για την οργάνωση κινηµάτων1.
Το έδαφος για τη γαλλική πολιτικοοικονοµική διείσδυση στην Ελλάδα είχε
προλειανθεί µε τις πολυάριθµες «περιηγητικές» αποστολές, ήδη από το 17ο αιώνα.
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Από τα τέλη του 18ου αιώνα όµως αυτές πύκνωσαν, λόγω του οξύτερου ανταγωνισµού
µεταξύ των Μεγάλων ∆υνάµεων για τη διαµόρφωση των σφαιρών επιρροής τους
στα εδάφη της καταρρέουσας Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Απροκάλυπτες είναι οι
κρίσεις του Καποδίστρια για το ρόλο των Γάλλων λογίων περιηγητών στο
υπόµνηµά του προς τον κόµη Stackleberg (1811) για την κατάσταση των Ελλήνων.
Εκεί αναφέρεται στις γαλλικές µεθόδους προσέλκυσης των τελευταίων από τους
περιηγητές (P.A Giys, Choiseul-Gouffier, Sοnini, Olivier κ.ά.), οι οποίοι επιδίωκαν
να γίνουν γνωστοί, να συνάψουν σχέσεις µαζί τους και να τους πείσουν ότι η Ρωσία
δε θα µπορούσε ποτέ να τους λυτρώσει από τους Τούρκους2.
Ακολούθησε η δηµιουργία «φιλελληνικών» επιτροπών για την οικονοµική
ενίσχυση του Αγώνα, µε σηµαντικότερες αυτές του Παρισιού και της Γενεύης.
Ωστόσο τα αποστελλόµενα χρήµατα τα διαχειρίζονταν σχεδόν αποκλειστικά Γάλλοι
απόστρατοι στρατιωτικοί «φιλέλληνες» –παρά τις αντιρρήσεις των Ελλήνων– που
είχαν µεταβεί στην Ελλάδα προς αρωγή των επαναστατών. Η διαχείριση των
χρηµάτων, γενικά, της εξωτερικής βοήθειας στην επαναστατική και καποδιστριακή
περίοδο ήταν το κύριο εργαλείο επιβολής της γαλλικής πολιτικής. Ο άνθρωπος που
κυρίως επιφορτίστηκε µε αυτή την αποστολή κατά την πρώτη περίοδο ήταν ο
απόστρατος Συνταγµατάρχης Ch. Fabvier, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα από το ∆εκέµβριο
1821 µε το ψευδώνυµο Bοrel ή Morel3.
Από τον Ιούλιο του 1821 ο ∆ηµήτριος Υψηλάντης, µετά τη θυσία του Ιερού
Λόχου, οργάνωσε στην Καλαµάτα το 2ο Τακτικό Ηµίταγµα υπό τον Γάλλο
Ταγµατάρχη Baleste και το πυροβολικό υπό τον Γάλλο Συνταγµατάρχη Olivier
Voutier, πλαισιωµένους από επίσης Γάλλους εκπαιδευτές4. Κατά την Α΄ Εθνική
Συνέλευση (9 Ιανουαρίου 1822) ψηφίζεται ο Οριστικός Οργανισµός Ατάκτων
Στρατευµάτων της Ελλάδας. Σύµφωνα µε αυτόν, ο γαλλικός Στρατιωτικός Κώδικας,
προσαρµοσµένος, ίσχυσε και για τα ελληνικά στρατεύµατα. Επίσης, την 1 Απρίλιου
1822 ψηφίζεται από το Βουλευτικό Σώµα ο Νόµος Η΄ «Περί Συστάσεως του τακτικού
Στρατού», βασισµένος στον επίσης γαλλικό στρατιωτικό –και ποινικό– κώδικα.
Μόλις όµως τον Ιούλιο του 1824 συγκροτείται µικρό τµήµα πυροβολικού και ένα
τάγµα 500 ανδρών υπό τους Voutier και Π. Ρόδιο. Αντίστοιχα, στις 10 Μαΐου 1825,
για να αντιµετωπισθεί η επέλαση του αιγυπτιακού στρατού, η προσωρινή κυβέρνηση
αποφάσισε την ενίσχυση του Τακτικού Σώµατος, καταρτίζοντας τον υπ’ αριθ. ΜΗ΄
Νόµο «Περί Απογραφής», διορίζοντας στη θέση του Ρόδιου ως αρχηγό τον Fabvier.
Αυτός ως οργανωτής και εκπαιδευτής ανέπτυξε εντυπωσιακά το Σώµα. Στο έργο
του υποβοηθήθηκε και από τον επίσης Γάλλο Λοχαγό Mayes. Επιπλέον, ο Fabvier
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υποχρεούνταν να φέρει στρατιωτική βοήθεια, να κατασκευάσει ναυπηγεία, οχυρωµατικά
έργα στις πόλεις και να ιδρύσει στρατιωτική ακαδηµία. Έτσι, το Σεπτέµβριο 1825
άρχισε να λειτουργεί στο Ναύπλιο εργοστάσιο επισκευής παλαιών τυφεκίων και
πυροβόλων, καθώς και κατασκευής πυροµαχικών και βληµάτων πυροβολικού
(οπλοστάσιο), µε επιτελείο πυροτεχνουργών υπό τον Συνταγµατάρχη P.L. Arnaud, ο
οποίος είχε και υλικά κατασκευής υποτυπώδους ναυπηγείου5. Στο µέγιστο σηµείο
της ακµής του το Τακτικό Σώµα υπερέβαινε τους 4.000 άνδρες, οι οποίοι εκπαιδεύονταν
εντατικά σύµφωνα µε τον, ελαφρώς αναθεωρηµένο το 1818, γαλλικό κανονισµό
εκστρατείας του 1791. Τηρούνταν, επίσης, η γαλλική ιεραρχία των βαθµών, χωρίς
απαιτούµενο χρονικό διάστηµα παραµονής στο βαθµό, ενώ η προαγωγή γινόταν
αµέσως µε την κένωση της αντίστοιχης θέσης.
Παρόµοιο έργο ανατίθεται και στον Βαυαρό Συνταγµατάρχη Heideck και
στον Γάλλο ιατρό M.E Bailly, αφιχθέντα το Σεπτέµβριο του 1825, ο οποίος έχει την
πρόσθετη αποστολή της ίδρυσης στρατιωτικού νοσοκοµείου αλλά και του οικονοµικού
ελέγχου της ελληνικής κυβέρνησης. Εξάλλου την ίδια περίοδο έρχεται στην Ελλάδα και
ο Γάλλος αξιωµατικός επτανησιακής καταγωγής ∆ιονύσιος Βούρβαχης, µε αποστολή να
συγκροτήσει στρατιωτικό τακτικό σώµα προς βαθµιαία απορρόφηση των άτακτων του
Γ. Καραϊσκάκη, µε σκοπό την απελευθέρωση της Στερεάς Ελλάδας από στρατό
ελεγχόµενο από Γάλλους. Ο Βούρβαχης απέτυχε και τελικά θανατώθηκε, αιχµάλωτος
των Τούρκων (22/27 Φεβρουαρίου 1827). Για τον ίδιο σκοπό εργαζόταν και ο Fabvier,
ο οποίος όµως παραιτήθηκε όταν το µικρό εναποµείναν Τακτικό Σώµα έπεσε σε
µαρασµό. Αιτία ήταν η απόφαση του Καποδίστρια να διατηρήσει τα άτακτα σώµατα
για κοινωνικούς αλλά και στρατηγικούς λόγους, καθώς υπήρχε ο φόβος της
πρόκλησης των άλλων ∆υνάµεων, χειριζόµενος προνοµιακά τους Γάλλους αξιωµατικούς
και το ότι δεν µπορούσε ένα µικρό τακτικό σώµα να προστατεύει τα σύνορα του
νέου κράτους, να εγγυάται την εσωτερική ασφάλεια και, ταυτόχρονα, να συνεχίζει
τον αγώνα. Αυτούς τους προβληµατισµούς τούς εξέθεσε µε επιστολή του και στον
κόµη Λοβέρδο6.
Λίγο αργότερα κατά την Γ΄ Εθνική Συνέλευση της Τροιζήνας (5 Μαΐου 1827,
ν.η.) µε το ΚΑ΄ Ψήφισµα προβλέπεται ότι «ο Αρχιστράτηγος θέλει προσοµοιώσει
τους Στρκούς Νόµους της Γαλλίας κατά το ψήφισµα της εν Άστρει Β’ Εθνικής
Συνελεύσεως», δηλαδή τη γαλλική στρατιωτική νοµοθεσία και τον Κανονισµό
Εκστρατείας. Το επιστέγασµα όµως και η αιχµή του δόρατος της γαλλικής διείσδυσης
ήταν η αποστολή της Στρατιάς (‘‘Armee de la Moree’’ ή “Corps d’Expedition Moree”)
στην Πελοπόννησο στις 17/29 Αυγούστου 1828, υπό τον Υποστράτηγο Nicolas-Joseph
Maison (1771-1840), παρά τις εντονότατες αγγλικές αντιδράσεις, οι οποίες και
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υπερκεράσθηκαν µετά τη ναυµαχία του Ναβαρίνου. Ωστόσο υπήρχε η συµφωνία τα
στρατεύµατα αυτά να µην επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους πέραν του Ισθµού.
Βασικός στόχος της Στρατιάς ήταν η κατοχή τής υπό ίδρυση χώρας µε καθεστώς
προσωρινότητας και άδηλης ακόµα νοµικής υπόστασης, που θα της εξασφάλιζε τον
επ’ αυτής έλεγχο, αλλά και η επέκταση των επιχειρήσεων στη Στερεά Ελλάδα και
στην Εύβοια. Σ’ αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η συµπεριφορά του Fabvier, που
επανήλθε στην Ελλάδα (25/26 Αυγούστου 1828), µετά από πρόσκληση του
Καποδίστρια, και αξίωνε να του δοθεί πλήρης ελευθερία δράσης. Μετά την άρνηση
του τελευταίου, εγκαταλείπει τη χώρα στα τέλη Αυγούστου 1828. Με υπόµνηµά του
στις 18 Οκτωβρίου 1828 προς τη γαλλική κυβέρνηση ο Fabvier κατηγόρησε τον
Καποδίστρια για φιλορωσική πολιτική και κακή διαχείριση της γαλλικής
οικονοµικής βοήθειας προς παγίωση του καθεστώτος του. Παρείχε βέβαια τη
διαβεβαίωση ότι η συγκρότηση ισχυρού τακτικού στρατού δε θα έσωζε µόνο την
Ελλάδα αλλά θα εξυπηρετούσε και τη γαλλική πολιτική. Θα παρείχε τη δυνατότητα
στη Γαλλία ν’ ασκήσει άµεση επιρροή στα ελληνικά πράγµατα, να ενισχύσει τη
θέση της στην Ανατολή και να καταστήσει τελικά εφικτή την εδαφική διεύρυνση
της ελληνικής επικράτειας.
Εδώ ακριβώς πρέπει ν’ αναζητηθούν τα πρώτα σπέρµατα της «Μεγάλης Ιδέας»,
ιδεολογίας που καλλιεργούσε στους δεκτικούς, οµολογουµένως, Έλληνες η γαλλική
πλευρά. Έτσι είχε τη δυνατότητα εκ θέσεως, επιδιώκοντας νέα χάραξη της
µεθοριακής γραµµής Βόλου-Άρτας, να υποκινεί και να καταπνίγει στασιαστικά
κινήµατα στην τουρκοκρατούµενη Στερεά, ώστε, αφενός µεν, να επεµβαίνει σε µια
εδαφικά περιορισµένη και αναρχούµενη χώρα και µε οποιοδήποτε πρόσχηµα να
επιτύχει ενδεχοµένως την προσάρτηση της Πελοποννήσου στο Ιόνιο Κράτος ως
όγδοου νησιού, αφετέρου δε, να εκβιάζει την Τουρκία και να την έχει υποχείριο της
(σύµφωνα µε τις οδηγίες της γαλλικής κυβέρνησης στους πρέσβεις Λονδίνου
Polignac και Κωνσταντινούπολης De Guilleminot)7.
Λόγω λοιπόν των παραπάνω οι Άγγλοι πιέζουν για την αποχώρηση των
Γάλλων, υποχρεώνοντας τους τελευταίους να αναπροσαρµόσουν την τακτική τους
προκειµένου να πετύχουν τους στόχους τους. Με αφορµή το ρωσοτουρκικό πόλεµο
(1828) οι Γάλλοι εξασφάλισαν, λόγω ρωσοφοβίας, την αγγλική συναίνεση για την
παράταση παραµονής µέρους της Στρατιάς (6.000 ανδρών) και µετά τη φυγή του
Ιµπραήµ το Φεβρουάριο του 1829, αποσπώντας για τούτο και σχετικό αίτηµα από
τον Καποδίστρια κατά τη συνάντησή του µε τον Μaison στη Μεθώνη στις 11
Απριλίου 1829. Το σώµα, µειωµένης δύναµης πλέον, µετονοµάσθηκε απροκάλυπτα
σε «Ταξιαρχία Κατοχής του Μορέως» (Brigade d’Occupation de la Morée), η
µελλοντική συµπεριφορά του οποίου θα δικαιολογούσε απόλυτα τον τίτλο του. Και
µόνο ο τίτλος αυτός δήλωνε σαφώς τις προθέσεις της γαλλικής εξωτερικής πολιτικής
7
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στο πλαίσιο της αρχόµενης αποικιοκρατικής εξόρµησης του καθεστώτος της
αστικής µοναρχίας (Monarchie Bourgoise) του βασιλιά Λουδοβίκου Φιλίππου. Ο
Καποδίστριας µε τη συµφωνία της Μεθώνης κατάφερε να συγκεράσει αριστοτεχνικά
τις γαλλικές επιδιώξεις µε τα ελληνικά συµφέροντα, αφού τα στρατεύµατα αυτά, αν
και «εγκλωβισµένα» από άποψης επιχειρησιακής δράσης λόγω των αγγλικών
αντιδράσεων, ενίσχυαν το διαπραγµατευτικό κύρος των Γάλλων έναντι της Βρετανίας
και παράλληλα αποτέλεσαν το µέσο πίεσης του Κυβερνήτη για την αποδοχή εκ
µέρους του σουλτάνου της πολυπόθητης συνθήκης ειρήνης µεταξύ της επαναστατικής
ελληνικής κυβέρνησης και της Υψηλής Πύλης. Προστάτευσε επίσης το νεοσύστατο
κράτος από την αναρχία και την οικονοµική κατάρρευση που θα επακολουθούσε,
λόγω και της διακοπής της γαλλικής µηνιαίας οικονοµικής βοήθειας, της οποίας η
ροή συνέχισε απρόσκοπτα µετά τη συµφωνία. Επιπλέον χρησιµοποίησε τα στρατεύµατα
αυτά και ως αντίβαρο για την αντιπολίτευση που εξωθούνταν σε ακραίες
συµπεριφορές από Άγγλους πράκτορες. Τέλος, κατάφερε µε επιδέξιους διπλωµατικούς
ελιγµούς, στηριζόµενος στα παραπάνω, να εξασφαλίσει την πλήρη ανεξαρτησία και
τα σύνορα του ελληνικού κρατιδίου. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτής της
πολιτικής του αποτέλεσε και η επαφή του στις 27 Ιουνίου/6 Ιουλίου 1827 µε τον
Άγγλο Ναύαρχο Κόδρινγκτον, µέσω του οποίου παρακινώντας τον, κατάφερε να
υπογραφεί συνθήκη ειρήνης στις 28 Ιουλίου/9 Αυγούστου 1828 (Συνθήκη Αλεξανδρείας)
µεταξύ Ελλήνων και Αιγυπτίων, που προέβλεπε την αποχώρηση των αιγυπτιακών
στρατευµάτων και την απελευθέρωση των Ελλήνων αιχµαλώτων. Έτσι δε δυσαρέστησε
και την Αγγλία, που επίσης θα παρουσιαζόταν ως ελευθερώτρια.
Οι Γάλλοι εξασφάλισαν το διορισµό αξιωµατικών τους για τη διοίκηση, την
οργάνωση, την ανάπτυξη και την επιµελητεία του ελληνικού τακτικού στρατού. Ο
Καποδίστριας ήδη από το Μάιο του 1828 είχε ως συµβούλους του τέσσερις
Γάλλους αξιωµατικούς, επιλεγµένοι από τον κόµη Λοβέρδο, και συγκεκριµένα τον
Κερκυραίο Σταµάτη Βούλγαρη, τον Λοχαγό Μηχανικού Garnot, τον Γεωγράφο
Peytier και µετέπειτα τον Λοχαγό Πυροβολικού Pauzie8. Αυτοί ασχολήθηκαν µε
επιθεωρήσεις φρουρίων, αλλά και µε σχέδια πόλεων. Στις 12 Ιανουαρίου 1829,
εξάλλου, εγκρίθηκε από τον Κυβερνήτη ο νέος οργανισµός της Σχολής ως
«Κεντρικό Πολεµικό Σχολείο». Το Τµήµα Στρατιωτικών του Πανελληνίου (Βουλή)
ενέκρινε το υπ’ αριθ. 8683 ∆ιάταγµα, αλλά υπό δύο προϋποθέσεις: την αύξηση των
µισθών των στρατιωτικών και την αποχώρηση των ξένων συναδέλφων τους.
Επίσης µε το ΙΗ΄ Ψήφισµα της 21ης ∆εκεµβρίου 1828 υιοθετήθηκε ο γαλλικός
Στρατιωτικός Κώδικας και για τα ελληνικά τακτικά στρατεύµατα9. Ο Maison
συνέταξε ειδικό µνηµόνιο για τις σχέσεις µεταξύ Στρατιάς και ελληνικής πολιτείας.
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∆ιορίζονται Γάλλοι αξιωµατικοί για την ηγεσία του Τακτικού Στρατού και τη θέση
του Γενικού Υπασπιστή, αλλά και στη διοίκηση της Επιµελητείας. Αυτή η απόφαση
υλοποιήθηκε από τον αντικαταστάτη του Maison, Υποστράτηγο Antoine-Virgile
Schneider (1780-1847). Αυτός στις 20 Οκτωβρίου 1828 (ν.η.) διορίζει ως “Directeur
General des Troupers Regulieres Greques’’ τον Συνταγµατάρχη Camille- Alphonse
Trézel (1780-1860), o οποίος µέχρι την 21η ∆εκεµβρίου ήταν µαζί µε τον
διπλωµατικό υπάλληλο Fr. Chr. Ed. Kellerman de Valmy οι µεσάζοντες µεταξύ
Καποδίστρια και Στρατιάς, γεγονός που ερµηνεύεται ως µια προσπάθεια
χειραγώγησης του Κυβερνήτη. Οι αντιδράσεις όµως του τελευταίου οδήγησαν στη
δηµιουργία αρνητικών και πολλές φορές αβάσιµων κατηγοριών εναντίον του,
προερχόµενες στην πλειοψηφία τους από τους Γάλλους στρατιωτικούς, οι αναφορές
των οποίων διαµόρφωσαν τις απόψεις της γαλλικής κυβέρνησης.
Με διαταγές του Trézel αποσπάται στην ελληνική υπηρεσία µεγάλος αριθµός
επιτελικών αξιωµατικών των Όπλων και της Επιµελητείας, οι οποίοι τοποθετήθηκαν
ως επιτελείς, δίπλα, στον Καποδίστρια και όχι υπό αυτόν. Αυτοί προορίζονταν για τις
∆ιοικήσεις του Πυροβολικού, του Μηχανικού, της Επιµελητείας –ο επιτελής
αξιωµατικός στην Επιµελητεία διαχειριζόταν αποκλειστικά τη µηνιαία γαλλική
βοήθεια–, του Οπλοστασίου (Οπλουργείο) και ως γενικοί επιτελείς10. Το λογιστικό
σύστηµα που είχε εφαρµοσθεί από τον Ηeideck ήταν εξολοκλήρου γαλλικό, ενώ στην
Επιµελητεία κατατάχθηκαν νέοι γαλλοµαθείς Έλληνες, οι οποίοι και ορκίστηκαν
στον Γάλλο προϊστάµενό τους και έφεραν τη στολή των οικονοµικών υπαλλήλων
του γαλλικού στρατού. Επίσης, ο Trézel εισήγαγε εξολοκλήρου τους γαλλικούς
κανονισµούς στην εκπαίδευση, ως και τη στολή του γαλλικού στρατού. Επιπλέον από
τις 30 Οκτωβρίου 1829 θεσπίστηκε, µε πρωτοβουλία του, η υποχρεωτική
στρατολογία σε όλες τις επαρχίες του ελληνικού κράτους για τη στελέχωση του
Τακτικού Σώµατος. Επισήµανε επίσης την ανάγκη καλλιέργειας κλίµατος
εµπιστοσύνης µεταξύ των ενόπλων δυνάµεων και της κυβέρνησης, γιατί ως µικρό
κράτος µόνο µε αρραγές µέτωπο λαού-στρατού θα ήταν υπολογίσιµο στους γείτονες.
Θέσπισε το θρησκευτικό όρκο για την αποκατάσταση της στρατιωτικής τάξης και της
πειθαρχίας, καθώς οι Έλληνες στρατιώτες ήταν απρόθυµοι για µόνιµη υπηρεσία.
Λόγω λοιπόν της βαθιάς θρησκευτικής τους προσήλωσης θα ήταν συνειδησιακά
απαγορευτική κάθε παράβαση του όρκου.
Συνολικά 151 ή 156 Γάλλοι –κατά κανόνα προαγόµενοι κατά δύο βαθµούς–,
σύµφωνα µε πληροφορίες του Schneider, υπηρετούσαν σε καίριες θέσεις στα
ελληνικά τακτικά σώµατα. Με τη λήξη του ρωσοτουρκικού πολέµου (28/29 Σεπτεµβρίου
1829) η Αγγλία επανέρχεται και ζητά την αποχώρηση των Γάλλων από την
Πελοπόννησο, αφού η παραµονή τους δεν είχε κανένα λόγο. Ωστόσο οι Γάλλοι
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κατόρθωσαν και διατήρησαν 5.300 άνδρες και µε την παράκληση του Κυβερνήτη
για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Επιπλέον αποστέλλεται από τη
Γαλλία ο Συνταγµατάρχης Gérard ως Επιθεωρητής του Στρατού. Κατόπιν της
µεταπολίτευσης στη Γαλλία τον Ιούλιο του 1830 µε την εκθρόνιση του Καρόλου Ι΄
και την άνοδο του Λουδοβίκου Φιλίππου, η νέα γαλλική κυβέρνηση έπαυσε τη
µηνιαία οικονοµική επιχορήγηση των 100.000 φράγκων για τον τακτικό στρατό.
Επίσης ανακλήθηκαν όλοι οι εν ενεργεία υπηρετούντες στον ελληνικό στρατό
Γάλλοι στρατιωτικοί πλην του Gérard11.
Οι Γάλλοι επέλεξαν και προσέλκυσαν ελληνόπαιδες από τις σηµαντικότερες
κοινωνικά και πολιτικά οικογένειες, τους οποίους θα φρόντιζε η γαλλική κυβέρνηση να
εκπαιδεύσει και να χρησιµοποιήσει κατάλληλα αργότερα. Επίσης, συµφωνήθηκε, µετά
από εισήγηση του De Valmy στις 20 Μαρτίου 1829 (ν.η.), να οδηγηθούν στη
Γαλλία νέοι ηλικίας 16 έως 20 ετών, προερχόµενοι από τις σηµαντικότερες ελληνικές
οικογένειες, οι οποίοι θα εκπαιδεύονταν στο µηχανικό και στο πυροβολικό. Ήδη ο
Maison είχε γράψει στον Κ. ∆εληγιάννη ότι ήταν πρόθυµος να στείλει στη Γαλλία
τους γιους του τελευταίου να εκπαιδευθούν. Θεωρούσε την προσέλκυση των
ελληνοπαίδων ως «γόνιµη […] για το είδος του εκπολιτισµού που επιδιώκουµε να
εισαγάγουµε […] θα χρησιµεύσουν επίσης στην αποκατάσταση της επιρροής µας
[…]»12. Τέλος, οι Γάλλοι επιδίωξαν την ίδρυση αποικίας σε ελληνικό έδαφος13. Ήδη
από το Μάρτιο του 1824 οι απόστρατοι αξιωµατικοί Συνταγµατάρχης Fr. Graillard
(1792-1863) και S.F Louis Daniel, βολιδοσκοπώντας τους πολιτικούς και στρατιωτικούς
ηγέτες, κατέληξαν στον ∆ηµήτριο Υψηλάντη, τον οποίον έπεισαν να αναλάβει
πρωτοβουλία για την ίδρυση της αποικίας. Έτσι, διακόµισαν γράµµα του στη
Γαλλία, εξουσιοδοτούµενοι να διαφωτίσουν, εκτός των άλλων, τους εκεί κύκλους
σχετικά µε τις υφιστάµενες στην Ελλάδα άριστες προϋποθέσεις για την ίδρυση
αποικιών, όπως το φυσικό της πλούτο, το ήπιο κλίµα και την αραιοκατοίκηση της
χώρας.
Πολύ αργότερα οι µυστικές, λόγω του φόβου της ανάµειξης των άλλων
∆υνάµεων που θα οδηγούσε στη µαταίωσή τους, διαπραγµατεύσεις του Schneider
µε τον Καποδίστρια δεν απέδωσαν. Αυτό παρά και την αίτηση του τελευταίου για
την αποστολή εποίκων, ιδίως µετά την τελεσθείσα από τον Ιµπραήµ γενοκτονία, και
για την παροχή οικονοµικής βοήθειας, θέµατα για τα οποία είχε ήδη αποφανθεί
θετικά και η Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας µε ψήφισµα στις 4 Μαΐου 1827. Αίτια
11
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της αποτυχίας των διαπραγµατεύσεων ήταν τα προβλήµατα της αποκατάστασης των
προσφύγων και των ατάκτων, της οριοθέτησης-διανοµής των εθνικών γαιών, καθώς
και η τεράστια οικονοµική δυσπραγία της κυβέρνησης, ιδίως µετά το Φεβρουάριο
του 1830, που επειγόταν να αποζηµιώσει τους Τούρκους για να εγκαταλείψουν την
Αττική και την Εύβοια.
Η συµπεριφορά της Γαλλικής Στρατιωτικής Αποστολής υπό τον Στρατηγό
Gueheneue, αντικαταστάτη του Schneider από τον Ιούλιο του 1831 ηγούµενου των
τελευταίων 3.000 ανδρών, που έµεινε µέχρι την άφιξη του Όθωνα το 1833, αποτελεί τη
χαρακτηριστικότερη έκφραση της, ταυτισµένης πλέον µε την αγγλική ρωσοφοβία,
γαλλικής πολιτικής. Συµπερασµατικά οι στόχοι των Γάλλων ήταν η ενίσχυση της
γαλλικής επιρροής στην Ελλάδα, η συνεννόηση-συνεργασία της Στρατιάς µε την
αντιπολίτευση προς εκµηδένιση της ρωσικής επιρροής, η κατασίγαση του φιλελληνικού
ζήλου και ο περιορισµός του σε «πολιτικώς ορθά» όρια.
Μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια στις 27 Σεπτεµβρίου/9 Οκτωβρίου
1831, ως απόρροια των παραπάνω όλοι σχεδόν οι Γάλλοι εν ενεργεία αξιωµατικοί
αναχώρησαν. Η προσφορά τους στη δηµιουργία, οργάνωση και ανάπτυξη του
τακτικού ελληνικού στρατού υπήρξε εξόχως µέγιστη. Αµαυρώθηκε όµως από την
προσπάθειά τους, βάσει µυστικών διαταγών, να τον καταστήσουν υποχείριο της
Γαλλίας και από την άµεση εµπλοκή ορισµένων απ’ αυτούς στη συνωµοσία
εξόντωσης του Κυβερνήτη και στην υποδαύλιση του κινήµατος της αντιπολίτευσης
που επακολούθησε για την παρεµπόδιση, εκτός των άλλων, και της διαλεύκανσης
της δολοφονίας14.

Οθωνική Περίοδος (1833-1863)
Αυτή την ταραχώδη περίοδο, αν και οι στόχοι της γαλλικής εξωτερικής
πολιτικής στην Ελλάδα παραµένουν οι ίδιοι, η γαλλική εµπλοκή ωστόσο δεν είναι
µαζική και άµεση, αλλά ενδύεται τον τύπο της υψηλής, µαζί µε τους Άγγλους,
συνεποπτείας. Αυτό οφείλεται στην κατά κράτος επικράτηση των Βαυαρών του
Όθωνα και στην αγγλική πολιτική που κατόρθωσε να επιβάλει την εν λόγω µοναρχία
και να αποκτήσει σχετικό προβάδισµα στην περιοχή. Έτσι, δε λείπουν από τις δοµές
του νέου κράτους οι υψηλά ιστάµενοι Γάλλοι λειτουργοί, όπως ο Lesuire ως
Γραµµατέας επί των Στρατιωτικών, ο Fuchs ως Γενικός Επιθεωρητής Στρατού ή ο
Σενσιµονιστής15 Graillard, που υπηρέτησε σε πολλές καίριες στρατιωτικές θέσεις.
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Ανιχνεύονται επίσης µέτρα όπως η υιοθέτηση του γαλλικού Κανονισµού Ασκήσεων
Πεζικού (Εγκύκλιος ∆ιαταγή, 3 Οκτωβρίου 1859), του γαλλικού διατάγµατος του
1829 για τα τακτικά στρατεύµατα (∆ιάταγµα 79, 25 Μαΐου 1832) και της γαλλικής
στρατιωτικής ποινικής νοµοθεσίας (Ν.ΦsΒ 19 Μαΐου 1860), που προέβλεπε τη
σύσταση ενός αναθεωρητικού δικαστηρίου και δύο διαρκών στρατοδικείων, ή η
µετεκπαίδευση δεκάδων Ελλήνων αξιωµατικών στη Γαλλία.
Η ελληνική στρατηγική σκέψη από αυτή την περίοδο εµφορείται πλέον και
κατευθύνεται από την ιδεολογία της Μεγάλης Ιδέας, δηλαδή την απελευθέρωση
όλων των συµπαγών ελληνικών πληθυσµών και εδαφών της Οθωµανικής
Αυτοκρατορίας και την αναβίωση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. «Πατέρας» του
όρου και της πολιτικής αυτής θεωρείται ο γαλλοτραφής Ιωάννης Κωλέττης, πρώτος
εκλεγµένος Έλληνας Πρωθυπουργός. ∆ιετύπωσε τον όρο αυτό για πρώτη φορά στη
Βουλή στις 14/26 Ιουνίου 184416.
Ο Ιωάννης Κωλέττης υπήρξε πρόεδρος του «γαλλικού» κόµµατος. Έχοντας
διατελέσει πρεσβευτής στο Παρίσι και επηρεασµένος από τις γαλλικές ιδέες,
στόχευε στη δηµιουργία ενός έθνους-κράτους βασισµένου στις σενσιµονιστικές
αρχές οργάνωσης. Έτσι, µετά από πρόσκλησή του, ήλθαν στην Ελλάδα, από τη
δεκαετία του 1830 κιόλας, πολλοί Γάλλοι σενσιµονιστές οικονοµολόγοι και
τεχνοκράτες, για να πλαισιώσουν την υπό σύσταση κρατική µηχανή. Τοποθέτησε
µάλιστα και τον σηµαντικότερο απ’ αυτούς, τον Γκ. Εστάλ, στο «Γραφείο
Οικονοµικών Υποθέσεων», διαµορφώνοντας την οικονοµική στρατηγική του
ελληνικού κράτους. Στα πλαίσια αυτά οι Έλληνες, ενθαρρυµένοι από την παθητική
γαλλική στάση, προσπαθούν, ανεπιτυχώς, µε ακήρυχτο πόλεµο στην Οθωµανική
Αυτοκρατορία να απελευθερώσουν τη Θεσσαλία και την Ήπειρο17.
Ιδιαίτερη µνεία πρέπει να γίνει εδώ στον Fr. Graillard, του οποίου οι ιδέες
έµελλαν να αποτελέσουν τον οδηγό για την ελληνική στρατηγική σκέψη. Ο Graillard
υπήρξε παλαίµαχος των ναπολεόντειων πολέµων. Έφτασε στην Ελλάδα το Νοέµβριο
του 1821, διακρίθηκε στην επανάσταση και συµµετείχε στην οργάνωση των πρώτων
ταγµάτων του τακτικού ελληνικού στρατού. Κατέλαβε τη θέση του Γενικού
∆ιευθυντή του Τακτικού το 1832, ενώ µετά το 1835 υπηρέτησε σε διάφορες θέσεις,
όπως πρόεδρος του συµβουλίου για την αναδιοργάνωση του ελληνικού στρατού,
Υπασπιστής του Όθωνα κ.ά. Η µεγαλύτερή του συνεισφορά όµως ήταν η ίδρυση,
οργάνωση και ανάπτυξη, µε υποδειγµατικό τρόπο, της ελληνικής χωροφυλακής,
βασισµένης εξολοκλήρου στη γαλλική ως προς την οργάνωση και τους κανονισµούς.
∆ιετέλεσε αρχηγός του σώµατος αυτού δύο φορές, από το Μάιο του 1833 ως τον
Ιούνιο του 1835 και από τις 19 Φεβρουαρίου 1848 έως στις 19 Μαΐου 1854. ∆εν
16
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έτυχε όµως της ανάλογης αναγνώρισης για το έργο του λόγω των ιδιαίτερα
ταραγµένων περιόδων (εµφύλιος σπαραγµός µετά τη δολοφονία του Καποδίστρια,
παρατεταµένη πολεµική περίοδος µε τα γεγονότα στη Θεσσαλία και την Ήπειρο,
Παρκερικά18). Το γεγονός ότι απεβίωσε φτωχός και λησµονηµένος στις 9 Μαΐου
1863 µαρτυρεί ότι ήταν εκτός των σχεδιασµών της επίσηµης ή ανεπίσηµης γαλλικής
πολιτικής. Αγνός φίλος της Ελλάδας, αν και προσκολληµένος στους αθηναϊκούς
γαλλικούς πολιτικούς κύκλους, δρούσε πάντα υπέρ της δεύτερής του πατρίδας.
Απέκρουσε πρώτος µε βδελυγµία το χαρακτηρισµό «φιλέλληνας» ως υβριστικό για
τον εαυτό του, έχοντας ζήσει τα έργα και τις ηµέρες πολλών, που ενώ
χαρακτηρίζονταν φιλέλληνες δεν ήταν παρά τυχοδιώκτες. Υποστηρικτής της
Μεγάλης Ιδέας, πρώτος συνέλαβε το όραµα της µικρής σε έκταση αλλά οργανωµένης
στρατιωτικά, διοικητικά, οικονοµικά και πολιτιστικά ισχυρής Ελλάδας. Μιας χώρας
που θα ήταν στο µέλλον έτοιµη, αφού εκείνη τη δεδοµένη στιγµή οι συνθήκες δεν
επέτρεπαν, λόγω της στάσης της πλειοψηφίας των Μεγάλων ∆υνάµεων, να επιτύχει
άµεσα τους εθνικούς της στόχους. Γι’ αυτούς τους λόγους προσπάθησε να ενώσει
όλες τις πολιτικές δυνάµεις υπό τον Όθωνα, συντάσσοντας συνάµα και το µνηµειώδες
υπόµνηµά19 του στις 9 Απριλίου 1835 προς τον τελευταίο. Ένα υπόµνηµα, ιδιαίτερα
επίκαιρο ακόµα και σήµερα, µε το οποίο προσπάθησε να σταµατήσει τις άσκοπες
πολεµικές προετοιµασίες, εκθέτοντας την ιδιοφυή συλλογιστική του για τη
βιοµηχανική, την πληθυσµιακή και την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, απαραίτητες
προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση αυτών των προετοιµασιών. Ωστόσο δεν
εισακούστηκε, µε αποτέλεσµα η Ελλάδα να περάσει τη δοκιµασία των Παρκερικών
λόγω του Κριµαϊκού Πολέµου (1856), να εκθρονισθεί τελικώς ο Όθωνας (10 Οκτωβρίου
1862) και η Γαλλία µαζί µε την Αγγλία να αποτελούν απεχθείς επικυρίαρχους για τους
Έλληνες.

Περίοδος 1866-1908
Αυτή την περίοδο η γαλλική επιρροή σε όλο τον κόσµο και βέβαια στη χερσόνησο
του Αίµου µειώθηκε αισθητά µετά την ταπεινωτική ήττα της Γαλλίας κατά το
18
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γαλλογερµανικό πόλεµο του 1870-71. Αυτό είχε ως συνέπεια να ακολουθήσει κατ’
ανάγκην φιλειρηνική εξωτερική πολιτική, να αφοσιωθεί στην αναδιοργάνωση των
στρατιωτικών της δυνάµεων, να προσπαθήσει να ανακτήσει τα εδάφη που έχασε και
να επιδιώξει να αποκαταστήσει την επιρροή της. Παρά ταύτα, παρέµενε Μεγάλη
∆ύναµη. Λόγω, λοιπόν, των παραπάνω επιδίωκε την ακεραιότητα της Οθωµανικής
Αυτοκρατορίας και ήταν ενάντια σε κάθε επαναστατική κίνηση στα εδάφη της
τελευταίας των χριστιανικών πληθυσµών. Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής προσπάθησε
να αποτρέψει την αναπόφευκτη επανάσταση στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (1 Ιουνίου
1876) και να ακυρώσει τη συνδροµή που αυτή έλαβε από τη Σερβία και το
Μαυροβούνιο. Χαρακτηριστικά ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Decazes είχε
γράψει προς τον Γάλλο πρεσβευτή στο Λονδίνο: «Εκείνο το οποίο επιθυµούµεν να
προλάβοµεν, είναι το ενδεχόµενον µιας επεµβάσεως ατοµικής και συλλογικής των
∆υνάµεων»20. Η Γαλλία φοβούµενη πάντα, µαζί µε την Αγγλία, τη ρωσική κάθοδο
στο Αιγαίο είχε να αντιµετωπίσει τον υποστηριζόµενο από Γερµανία και Αυστρία
τσάρο στην επιδίωξή του αυτή.
Στο ρωσοτουρκικό πόλεµο που ακολούθησε και κατέληξε σε ήττα των Οθωµανών
και στη γνωστή συνθήκη του Αγ. Στεφάνου (1878) οι ελληνικές κυβερνήσεις
εµφανίστηκαν άτολµες να διεκδικήσουν τις επαναστατηµένες ελληνικές επαρχίες
της αυτοκρατορίας. Με τη Θεσσαλία και τµήµα της Ηπείρου να αποτελούν πλέον
τµήµα της ελληνικής επικράτειας, αλλά και αντιµετωπίζοντας η Ελλάδα, χωρίς
περιθώρια όµως ελιγµών, την πραξικοπηµατική ενσωµάτωση της ελληνικότατης
Ανατολικής Ρωµυλίας (Βόρεια Θράκη) από τους Βουλγάρους µε την ανοχή των
Αγγλογάλλων, ο πρωθυπουργός Χ. Τρικούπης συνειδητοποιεί πόσο επιτακτική είναι
η οργάνωση του ελληνικού στρατού. Έτσι, ο Τρικούπης καθιερώνει την
υποχρεωτική στράτευση, εγκρίνει την αγορά σύγχρονου εξοπλισµού για το στρατό
ξηράς και πλοίων για το πολεµικό ναυτικό, και προχωράει στη σύναψη δανείων για
την εθνική άµυνα και την κατασκευή έργων υποδοµής αναπτυξιακού και αµυντικού
χαρακτήρα (σιδηρόδροµοι, οδικό δίκτυο, βελτίωση λιµανιών κ.ά). Στο πλαίσιο
αυτής της πολιτικής του έστειλε νέους αξιωµατικούς για µετεκπαίδευση στο
εξωτερικό, κυρίως στη Γαλλία, µε την οποία αναθερµάνθηκαν οι σχέσεις στο
στρατιωτικό τοµέα. Με το Νόµο ΑΛΖ του 188221 και µετά από σχετική σύµβαση
στο Παρίσι, που υπογράφηκε στις 5 Οκτωβρίου 1884, µετακλήθηκε τριµελής
οργανωτική αποστολή υπό τον Υποστράτηγο Vosseur. Μέσω αυτής ο Τρικούπης
αναµόρφωσε την εκπαίδευση-οργάνωση του στρατού ξηράς και εκπονήθηκαν µελέτες
οχυρώσεων και αµύνης. Η εν λόγω αποστολή παρέµεινε στην Ελλάδα µέχρι το
∆εκέµβριο του 1877, έχοντας επιτελέσει τεράστιο έργο: φρόντισε για την αγορά
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σύγχρονου εξοπλισµού, για τη συγκρότηση νέων πολεµικών µονάδων, για την
αναµόρφωση της Σχολής Ευελπίδων και για την ίδρυση ανώτερων και κατώτερων
στρατιωτικών σχολών22. Οι εν χρήσει στο γαλλικό στρατό κανονισµοί ασκήσεων
πεζικού εισάγονται στον ελληνικό στρατό µε την Εγκύκλιο ∆ιαταγή της 29ης
Ιουλίου 1884, ενώ µε µία άλλη στις 5 Απριλίου 1886 εισάγονται και αυτοί της «εν
εκστρατεία υπηρεσίας». Ο Τρικούπης, επίσης, ενίσχυσε την πρώτη σοβαρή
προσπάθεια οργάνωσης και εκσυγχρονισµού του πολεµικού ναυτικού µέσω της
εξαµελούς δεύτερης γαλλικής αποστολής που ήρθε στην Ελλάδα το ∆εκέµβριο του
1884, υπό τον Υποναύαρχο Lauren-Joseph Lejeune23. Έτσι, ιδρύεται και λειτουργεί
από το 1884 η Ναυτική Σχολή ∆οκίµων για την επιστηµονική και ναυτική µόρφωση
των αξιωµατικών. Τα σχέδια και οι προτάσεις αυτής της αποστολής, που παρέµεινε
στην Ελλάδα µέχρι το 1890, υιοθετήθηκαν από τη Βουλή και ρύθµισαν βασικά
ναυτικά θέµατα, όπως η ναυτολογία και ο τρόπος εκπαίδευσης των πληρωµάτων, η
εκπόνηση κανονισµού στρατιωτικής υπηρεσίας και ναυπηγικού προγράµµατος, ο
εξοπλισµός και η τροφοδοσία των πλοίων, η µισθοδοσία και ο ιµατισµός των
ανδρών, η σύσταση ναυτικού νοσοκοµείου, η οργάνωση προγυµναστηρίου στον Πόρο
κ.ά. Στη συνέχεια η κυβέρνηση προχώρησε στην αγορά από τη Γαλλία των
θωρηκτών «Ύδρα», «Σπέτσαι» και «Ψαρά», όπου µαζί µε το παλαιό (γαλλικό)
καταδροµικό «Ναύαρχος Μιαούλης», ολοκληρώνουν το ναυτικό πρόγραµµα που
είχε διακοπεί λόγω του ρωσοτουρκικού πολέµου (1878-1880)24.
Έτσι, λόγω της παραπάνω προπαρασκευής, στον «ατυχή» πόλεµο του 1897, στον
οποίο η Ελλάδα σύρθηκε βίαια κυρίως εξαιτίας της δράσης των µυστικών ελληνικών
οργανώσεων, τέθηκαν οι βάσεις για τον περαιτέρω εκσυγχρονισµό του ελληνικού
στρατού. Συγχρόνως όµως, αποκτώντας η Ελλάδα τη ναυτική πρωτοβουλία στον
πόλεµο αυτό, πέτυχε την αυτονόµηση της Κρήτης από τον σουλτάνο, πιστή πάντα
στους µεγαλοϊδεατικούς της σχεδιασµούς.
Η Γαλλία εκείνη την περίοδο, όπως και οι άλλες Μεγάλες ∆υνάµεις, ήταν
περισσότερο απορροφηµένη µε την αποικιακή της διείσδυση στην Αφρική και την
Ασία, και γι’ αυτό στήριζε καθαρά τη διατήρηση του status quo στη Μακεδονία
παρά την αιµοσταγή δράση των Βουλγάρων κοµιτατζήδων εναντίον των ελληνικών
πληθυσµών. Αντιθέτως πίεζε την Ελλάδα για να µην αναλάβει δράση, µε απώτερο
σκοπό τον προσεταιρισµό των Βουλγάρων και την απαγκίστρωσή τους από το
ρωσικό άρµα του Πανσλαβισµού. Παράλληλα επιδίωκε την εξουδετέρωση του
κύριου εµπορικού ανταγωνιστή της, την Ελλάδα. Επιπλέον η Γαλλία στήριξε και
22
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νοµιµοποίησε τις αξιώσεις της Ρουµανίας για την ανύπαρκτη κουτσοβλαχική
εθνότητα στη Μακεδονία, γεγονός που οδήγησε σε ιδιαίτερη όξυνση τις διµερείς
ελληνορουµανικές σχέσεις, και που ενίοτε απασχολεί ακόµα και σήµερα. Κάτω από
αυτές τις συνθήκες η πολιτεία θα αναγκαστεί να συνεργαστεί µε ελληνικές µυστικές
επιτροπές και θα κατορθώσει να σώσει τη Μακεδονία, αποδυόµενη σε έναν
τετράχρονο σκληρότατο, ανορθόδοξο και επικό αγώνα εναντίον Βουλγάρων και
ρουµανιζόντων, κοµιτατζήδων αλλά και Τούρκων (1904-1908).

Περίοδος 1908-1939
Με την επικράτηση των Νεότουρκων, που σήµανε το τέλος του Μακεδονικού
Αγώνα, η στάση των Μεγάλων ∆υνάµεων µαρτυρούσε ανακούφιση. Με την επικράτηση
του κινήµατος αυτού στην Οθωµανική Αυτοκρατορία, το όραµα για µια ισχυρή και
ευνοµούµενη Τουρκία θα είχε ως αποτέλεσµα, σύµφωνα µε τους Αγγλογάλλους,
την επικράτηση ηρεµίας µέσα στην Οθωµανική Αυτοκρατορία, τη διατήρηση του
status quo των συνόρων και ένα θανάσιµο πλήγµα κατά των ελπίδων της Ρωσίας να
κυριαρχήσει στο Βόσπορο, καθώς και κατά των επιδιώξεων της Αυστρίας για την
απόκτηση λιµανιού στο Αιγαίο (πολιτική Drang Nach Osten). Ωστόσο η Ελλάδα
βρισκόταν σε συµπληγάδες: ο Παγγερµανισµός ήταν ο νέος φόβος των Αγγλογάλλων,
αλλά φυσικά ήταν πιο µακρινός κίνδυνος ή αντιθέτως θα µπορούσε να αποτελέσει
πιθανό, αν όχι φυσικό, σύµµαχο του ελληνισµού εναντίον του Πανσλαβισµού. Ιδιαίτερα
ο Γεώργιος Α΄ τρόµαζε στην ανάµνηση της συνθήκης του Αγ. Στεφάνου, υπολογίζοντας
στην Entente Cordiale (1904).
Η Ελλάδα ως µικρή χώρα κατά το 19ο αιώνα είχε «απαγορευµένους» µεγάλους
εθνικούς και πολιτικούς σχεδιασµούς. Της έλειπε όµως παντελώς η σύγχρονη
στρατιωτική οργάνωση. Μία από τις βασικότερες ελλείψεις ήταν αυτή της Σχολής
Επιτελών. Αυτό δεν την εµπόδισε όµως, έστω και µε διστακτικά βήµατα, να στέλνει
στο εξωτερικό για µετεκπαίδευση, τουλάχιστον από το 1894, αξιωµατικούς, κυρίως
στη γαλλική Ανωτάτη Σχολή Πολέµου, όπου µέχρι το 1912 εκπαιδεύτηκαν εννέα
αξιωµατικοί25. Έτσι, τα αιτήµατα του Στρατιωτικού Συνδέσµου (Κίνηµα Γουδί 15/28
Αυγούστου 1909) έγιναν αποδεκτά. Ιδίως για την αναδιοργάνωση του στρατού το
χρονικό διάστηµα από το 1909 µέχρι τους βαλκανικούς πολέµους υπήρξε η κατ’
εξοχήν περίοδος αναγεννήσεώς του από κάθε πλευρά. Η µετακληθείσα, στις 14
Απριλίου 1911, 14µελής Γαλλική Στρατιωτική Αποστολή υπό τον Υποστράτηγο
Eydoux26 για την οργάνωση και εκπαίδευση του στρατού –συµπεριλαµβανοµένης
και της ΣΣΕ– συνέβαλε κατά πολύ σ’ αυτό και κατ’ επέκταση στην εκπαίδευση
25
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ικανών στελεχών για τους µετέπειτα νικηφόρους πολέµους. Επίσης µε το Νόµο
ΓΩΠ∆ της 4ης Οκτωβρίου 1911 καθορίσθηκε η ετήσια αποστολή τριών υπιάτρων
και ανθυπιάτρων στη Val de Grace στο Παρίσι για µετεκπαίδευση, ενώ µε το Νόµο
ΓΩΠΕ της 5ης Οκτωβρίου 1911 ορίσθηκε η αποστολή, σε ετήσια βάση, κατόπιν
εξετάσεων, φοιτητών της ιατρικής και κτηνιατρικής (πενταετούς φοίτησης), στη
Στρατιωτική Ιατρική Σχολή της Λυών, και οι οποίοι µε την αποφοίτησή τους
στελέχωσαν το Υγειονοµικό27.
Από τα πρώτα µέτρα που πήρε η Αποστολή ήταν να εισηγηθεί και να ιδρύσει,
από το Φεβρουάριο του 1911 κιόλας, την Προπαρασκευαστική Σχολή Επιτελών,
που λειτούργησε το 1911-12 και στη συνέχεια µετονοµάσθηκε σε Σχολείο
Ανώτατης Στρατιωτικής Εκπαίδευσης. Προσπάθησε δηλαδή να αντιµετωπίσει εν
µέρει το θέµα της κατάρτισης ικανών επιτελών, οι οποίοι αναγκαιούσαν όπως
πασίδηλα φάνηκε στον πόλεµο του 1897, κάτι στο οποίο απέτυχε η Αποστολή
Vosseur. Η παραπάνω Σχολή λειτούργησε ως προπαρασκευαστική για τη
µετεκπαίδευση των αξιωµατικών στη γαλλική Ανώτατη Σχολή Πολέµου.
Προχώρησε επίσης στη διεξαγωγή µεγάλων ασκήσεων την άνοιξη του 1912 υπό τον
Eydoux28 µε συµµετοχή µονάδων όλων των Όπλων.
Αυτή η Αποστολή εξακολούθησε να εργάζεται στην Ελλάδα και κατά τη
διάρκεια των πολέµων 1912-13. Τον Απρίλιο του 1914 ανεκλήθη ο Eydoux στη
Γαλλία, οπότε ως αρχηγός διορίσθηκε ο Ταξίαρχος De Villarel, ο οποίος και
ανέλαβε τη διοίκηση του Α΄ ΣΣ. Η ∆ιεύθυνση της Προπαρασκευαστικής Σχολής
ανετέθη στον Ταγµατάρχη Bousquier, ο οποίος έφτασε στην Ελλάδα την 31η
Νοεµβρίου 1911, µε ειδικότερη αποστολή την αναδιοργάνωση των επιτελικών µας
υπηρεσιών. Τοποθετήθηκε στην Επιτελική Υπηρεσία Στρατού (ΕΥΣ) ως Υπαρχηγός
και στην ουσία Αρχηγός του Επιτελείου (16 Απριλίου 1912). Έµεινε Υπαρχηγός
στην ΕΥΣ ως στις 18 Αυγούστου 1912, θέση στην οποία παρέµεινε και µετά την
οργανωτική αποστολή του µέχρι τον Αύγουστο του 1914. Ως χώρος διδασκαλίας
της επιτελικής σχολής που διεύθυνε χρησιµοποιήθηκε το κτήριο της ∆ιεύθυνσης
Ιστορίας Στρατού, το οποίο ήταν και ταυτόχρονα έδρα της Γαλλικής Αποστολής.
Από τις αρχές του 1912 η Προπαρασκευαστική Σχολή Επιτελών αναβαθµίστηκε µε
το Νόµο 3995 της 7ης Ιανουαρίου 1912 και το Β.∆. της 15ης Φεβρουαρίου 1912 σε
Σχολείο Ανωτέρων Σπουδών υπό τη διεύθυνσή του. Με την αποχώρησή του
ιδρύθηκε και οργανώθηκε απ’ τον Βενιζέλο τον Οκτώβριο του 1912 το Σχολείο
Λοχαγών για την επιτελική κατάρτιση των εν λόγω αξιωµατικών. ∆ιευθυντής
διατέλεσε ο Αντισυνταγµατάρχης Μηχανικού Ιωάννης Μεταξάς, πτυχιούχος της
Krieg-Akademie του Βερολίνου, και υποδιευθυντής ο Ταγµατάρχης Πεζικού
Ελευθέριος Βερνάρδος, πτυχιούχος της γαλλικής Ανώτατης Σχολής Πολέµου. Η
27
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Γαλλική Αποστολή παρέµεινε µέχρι τον Αύγουστο του 1914 οπότε και ανακλήθηκε
λόγω της γαλλικής επιστράτευσης για τον Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, αφού πρώτα
εισήγαγε αυτούσιο στον ελληνικό στρατό το γαλλικό σύστηµα επιµελητείας.
Μάλιστα, από το 1914 και έπειτα, Έλληνες αξιωµατικοί µετεκπαιδεύονταν σ’ αυτό
τον τοµέα, ως επιτελείς, στη Γαλλία µέχρι το 1922. Η συνεισφορά της Αποστολής
Eydoux ήταν τεράστια –εκτός των προαναφερθέντων µετέφρασε τους αντίστοιχους
γαλλικούς κανονισµούς– και εκτιµήθηκε µετέπειτα λόγω της µεγάλης, µέχρι τέλους
του 1914, νοµοθετικής παραγωγής και οργανωτικής ανάπτυξης που παρατηρήθηκε
ως απόρροια αυτού του έργου29.
Το ίδιο εργώδης ήταν και η προσπάθεια της Κυβέρνησης Βενιζέλου για την
προµήθεια σύγχρονων και πρωτοποριακών για την εποχή οπλικών συστηµάτων.
Εκτός από την αγορά γαλλικών συµβατικών πλοίων επιφανείας, η Ελλάδα
προχώρησε και στην απόκτηση από τη Γαλλία δύο υποβρυχίων, που έφεραν τις
ονοµασίες «∆ελφίν» και «Ξιφίας», καθώς και δύο υδροπλάνων τύπου ‘‘Astra’’,
συγκροτώντας τις πρώτες µονάδες Ναυτικής Αεροπορίας. Το ένα απ’ αυτά ήταν το
θρυλικό υδροπλάνο «Ναυτίλος», που µαζί µε το υποβρύχιο «∆ελφίν» ήταν τα
πρώτα στο είδος τους παγκοσµίως που µετείχαν σε αεροναυτικές επιχειρήσεις. Μαζί
µε τα υδροπλάνα στάλθηκε και Γάλλος µηχανικός, που µετείχε και ως πιλότος στις
επιχειρήσεις. Η Γαλλία είχε καταστεί πανευρωπαϊκά το κέντρο της αεροπορικής
δραστηριότητας, κατασκευάζοντας τα πρώτα αεροπλάνα – το 1909 έγινε η πρώτη
χώρα που συγκρότησε Αεροπορική Υπηρεσία Στρατού. Έτσι, ο διορατικός
Βενιζέλος, µέσω του Eydoux, απέστειλε στη Γαλλία έξι αξιωµατικούς του Στρατού
Ξηράς για να εκπαιδευτούν ως πιλότοι, οι οποίοι στις παραµονές του Α΄
Παγκοσµίου Πολέµου µαζί µε έναν Γάλλο µηχανικό στελέχωσαν το Λόχο
Αεροπορίας, ο οποίος εφοδιάστηκε µε τέσσερα αεροπλάνα τύπου ‘‘Farman’’.
Τέλος, το 1915 αγοράστηκαν άλλα τέσσερα νέα υδροπλάνα τύπου ‘‘Farman’’, µε
αποτέλεσµα να συγκροτηθεί η Ναυτική Αεροπορία30.
Η ελληνική πολιτική ηγεσία είχε πάντα κατά νου την κυνική παρατήρηση του
Γάλλου υπουργού Εξωτερικών Piseaut όταν η πρώτη σύνδεσε το θέµα της
Ανατολικής Ρωµυλίας, που την προσάρτησαν οι Βούλγαροι, µε εκείνο της Κρήτης,
που οι ∆υνάµεις αρνούνταν την ένωση της µε την Ελλάδα: «Η Τουρκία είναι
ισχυρή, η Βουλγαρία αποτελεί δύναµη, η Ελλάδα όµως είναι ανίσχυρη»31. Γι’ αυτό
η ελληνική κυβέρνηση έκανε πράξη αυτό που είχε πριν χρόνια συνειδητοποιήσει ο
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Έλληνας καθηγητής Ιστορίας Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, ότι το πειστικότερο
των εθνικών δικαίων επιχείρηµα είναι η δύναµη.
H Γαλλία συνέχιζε να µένει πιστή στο δόγµα της ακεραιότητας της Οθωµανικής
Αυτοκρατορίας παρά τη συνθήκη συµµαχίας Σερβίας-Βουλγαρίας (13 Μαρτίου
1912 και στρατιωτικής συµφωνίας στις 29 Απριλίου 1912 που ενέπλεκε στο
παιχνίδι του επερχόµενου διαµελισµού των ευρωπαϊκών εδαφών της αυτοκρατορίας
και τη Ρωσία. Ο Πανσλαβισµός ήρθε πάλι στο προσκήνιο. Η Ελλάδα, προκειµένου
να ακολουθήσει τις εξελίξεις, υπέγραψε στις 29 Μαΐου 1912 συµφωνία µε τη
Βουλγαρία, χωρίς όµως να γίνεται µνεία στις εδαφικές διεκδικήσεις της. Μια
συνισταµένη που µαθηµατικά θα οδηγούσε κάποια στιγµή σε σύγκρουση των δύο,
δεδοµένων των βουλγαρικών βλέψεων στη Μακεδονία. Η Γαλλία προσπάθησε,
χωρίς αποτέλεσµα, να διατηρήσει την ειρήνη ερχόµενη σε διαβουλεύσεις µε τη
Ρωσία, κυρίως, µε την Τουρκία και τις άλλες ∆υνάµεις. Η Ελλάδα εισέρχεται στον
Α΄ Βαλκανικό Πόλεµο, ισχυρή όµως αυτή τη φορά. Απελευθερώνει τη Μακεδονία,
την Ήπειρο, τα νησιά του Αιγαίου και κηρύσσει την ένωση µε την Κρήτη. Ο
ελληνικός στόλος αποτέλεσε καταλύτη για τη νίκη των Βαλκάνιων συµµάχων εναντίον
των Τούρκων. Ακολούθησε ο Β΄ Βαλκανικός Πόλεµος µεταξύ Ελλάδας και Σερβίας,
από τη µία πλευρά, και Βουλγαρίας, από την άλλη, λόγω των παράλογων
απαιτήσεων της τελευταίας. Οι «Πρώσοι» των Βαλκανίων, όπως χαρακτήριζαν τους
Βουλγάρους τότε, υπέστησαν ταπεινωτική ήττα.
Η Γαλλία και η Αγγλία, που µέχρι εκείνη τη στιγµή προπαγάνδιζαν την
ακεραιότητα της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, διαβλέποντας ότι ο µόνος τρόπος για
να σταµατήσουν οι αντιπαλότητες στις περιοχές που είχε απελευθερώσει ο
ελληνικός στρατός λόγω και των ελληνικών τους πληθυσµών, υποστήριξαν την
ένωσή τους µε την ελληνική επικράτεια. Αυτό αποσκοπούσε στο να θέσει ένα
φραγµό στα σχέδια των Κεντρικών Αυτοκρατοριών, της Ρωσίας και της Ιταλίας,
που κατείχε πεισµατικά τα ∆ωδεκάνησα, να κυριαρχήσουν στον ευρύτερο χώρο της
Μέσης Ανατολής. Γι’ αυτό πλέον η Γαλλία πρέσβευε την αυτοδιάθεση των λαών
για τη διατήρηση της ειρήνης. Αυτή η στάση της Γαλλίας ήταν η αιτία που η
Ελλάδα πλέον απέφευγε εν πολλοίς, κυρίως ο βασιλιάς Κωνσταντίνος Β΄, να εµπλέκει
τις Μεγάλες ∆υνάµεις στις εθνικές υποθέσεις της. Η στρατιωτική ισχύς επέτρεπε για
πρώτη φορά στην ελληνική κυβέρνηση αλλά και στις υπόλοιπες βαλκανικές χώρες
ένα καθεστώς αυξηµένης πολιτικής αυτονοµίας. Τα σύννεφα του Α΄ Παγκοσµίου
Πολέµου πλησίαζαν απειλητικά και η Ελλάδα προσπαθούσε να βρει στηρίγµατα και
στους δύο συνασπισµούς. Η Τριπλή Συνεννόηση τη στήριζε στο θέµα των νησιών
του Αιγαίου ενώ οι Κεντρικές Αυτοκρατορίες στο ζήτηµα της Ηπείρου και της
Μακεδονίας, αν και η Ιταλία δεν έβλεπε µε καλό µάτι την ελληνική παρουσία σ’
αυτές τις περιοχές.
Ωστόσο όλες αυτές οι ελληνικές επιτυχίες διακυβεύονταν αφού το µήλον της
έριδος για τους δύο συνασπισµούς αποτελούσε πλέον η Βουλγαρία και η Τουρκία.

Με γνώµονα τη διείσδυση στο χώρο της Ανατολής τα γερµανικά κράτη δεν
µπορούσαν βέβαια να επιτρέψουν την παγίωση αυτής της κατάστασης στα
Βαλκάνια. Πολύ περισσότερο από τη στιγµή που µετά την ήττα τους στους
βαλκανικούς πολέµους οι Βούλγαροι και οι Τούρκοι προστρέχουν να συνάψουν
µυστικές συµφωνίες µε τις Κεντρικές Αυτοκρατορίες, ώστε να µπορέσουν να
ικανοποιήσουν τις εθνικές επιδιώξεις τους σε βάρος της Ελλάδας. Η Αντάντ, χωρίς
να γνωρίζει για τις συµφωνίες αυτές, προσπάθησε, µάταια βέβαια, να προσεταιρισθεί
τους δύο Βαλκάνιους, πλειοδοτώντας και αυτή σε προσφορές ελληνικών εδαφών. Η
Ελλάδα βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση πιεζόµενη και από τους δύο συνασπισµούς
προκειµένου να ενταχθεί στους κόλπους τους, καλώντας τη να παραχωρήσει στη
Βουλγαρία αυτά που είχε κερδίσει µε αίµα, χωρίς κανένας παράλληλα να της
εξασφαλίζει τα κυριαρχικά δικαιώµατά της στις ήδη απελευθερωµένες περιοχές.
Ιδίως η Αντάντ, ακόµα και όταν ξεσπά ο πόλεµος, υπολογίζοντας στη βουλγαρική
ουδετερότητα, δε ζητά την ελληνική αρωγή ούτε λαµβάνει υπόψη τη γνώµη της
Ελλάδας σχετικά µε την άτυχη, όπως αποδείχθηκε, επιλογή της να εκστρατεύσει
στα ∆αρδανέλια. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του ∆ιευθυντή Πολιτικών
Υποθέσεων της Γαλλίας, στο Μπορντώ, De Marzerie, ότι η Βουλγαρία είναι «ο
άξονας της πολιτικής στα Βαλκάνια»32. Εδώ πρέπει να επισηµάνουµε ότι η
Γερµανία αποδείχθηκε ιδιαίτερα επιτήδεια στη µυστική διπλωµατία: µην µπορώντας
να προσεταιρισθεί την Ελλάδα, επιδίωκε την ουδετερότητά της, τηρώντας την
Τουρκία και τη Βουλγαρία σε αναµονή, ώστε να παρουσιάζονται ουδέτερες. Έτσι, η
Ελλάδα βρισκόταν σε κατάσταση αβεβαιότητας σχετικά µε το αν θα έπρεπε ή όχι να
εισέλθει στον Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο.
Κάτω από τέτοιες συνθήκες τροµακτικών πιέσεων ήταν αναµενόµενη η
πολιτειακή εκτροπή. Ο Βενιζέλος, θεωρώντας ότι η χώρα έπρεπε να πολεµήσει στο
πλευρό της Αντάντ, ασχέτως αν αυτή ερωτοτροπούσε µε την ύπουλη, όπως
αποδείχθηκε, Βουλγαρία, και διαφωνώντας µε τον βασιλιά, παραιτήθηκε. Θεωρούσε
ότι η Αντάντ, ως συνασπισµός ναυτικά ισχυρών χωρών, θα κέρδιζε τον πόλεµο,
οπότε η Ελλάδα θα έβγαινε ελάχιστα ζηµιωµένη. Αν µάλιστα η Βουλγαρία
τασσόταν µε το µέρος της Γερµανίας όπως η Τουρκία, θα κέρδιζε ακόµα περισσότερα,
πραγµατώνοντας τη Μεγάλη Ιδέα παρά τη λυσσαλέα ρωσική αντίδραση. Ο
βασιλιάς, ως λιγότερο ριψοκίνδυνος, θεωρούσε αυτό το βήµα εθνικά µετέωρο για
τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Ο διχασµός ήταν αναπόφευκτος. Οι
Μεγάλες ∆υνάµεις συµπεριφέρονταν πλέον εχθρικά προς τα Ανάκτορα και τη νέα
κυβέρνηση του Γούναρη (Μάρτιος-Αύγουστος 1915). Πραγµατοποιήθηκαν νέες
εκλογές, ενώ ταυτόχρονα η Αντάντ είχε αποφασίσει, διά της βίας αν χρειασθεί, να
δοθούν περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στη Βουλγαρία, για να
εξέλθει στον πόλεµο ως σύµµαχός της, τη στιγµή µάλιστα που το ρωσικό µέτωπο
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είχε καταρρεύσει. Ωστόσο περίµεναν τη νέα κυβέρνηση που προέκυψε από τις
εκλογές στις 16 Αυγούστου 1915 και που ήταν πάλι του Βενιζέλου. Αυτή τη φορά η
ρήξη µε τα Ανάκτορα ήταν αναπόφευκτη αφού η Αντάντ πίεζε αφόρητα, λόγω της
«ουδετερότητας» της Βουλγαρίας, της διαφαινόµενης κατάρρευσης του σερβικού
µετώπου και της άρνησης της Ρουµανίας να συµµετάσχει στο συνασπισµό. Η
Αντάντ χρειαζόταν τη Μακεδονία, αλλά δεν είχε να προσφέρει δύναµη 150.000
ανδρών που η άµυνά της απαιτούσε. Αν, λοιπόν, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος δεχόταν,
θα ακύρωνε την ουδετερότητα και η χώρα θα δεχόταν την επίθεση του όγκου των
γερµανοβουλγαρικών δυνάµεων. Όµως ο Βενιζέλος είχε αντίθετη άποψη. Επήλθε
ρήξη και ο επάρατος ∆ιχασµός, αφού η Αντάντ αποβίβασε, κυρίως γαλλικά,
στρατεύµατα στη Θεσσαλονίκη στις 13 Οκτωβρίου 1915 παρά την αντίθεση της
οικουµενικής κυβέρνησης.
Ο Βενιζέλος µετέβη στη Θεσσαλονίκη και σχηµάτισε µε τις ευλογίες των
Συµµάχων δική του κυβέρνηση το Σεπτέµβριο του 1916, αγνοώντας αυτή των
Αθηνών. Η χώρα µοιράστηκε στα δύο. Η Ρουµανία, εν τω µεταξύ, είχε εξέλθει στον
πόλεµο µε το µέρος της Αντάντ και υπέστη συντριπτική ήττα, ενώ η Βουλγαρία
τάχθηκε µε τις Κεντρικές Αυτοκρατορίες. Ο Κωνσταντίνος εκθρονίστηκε στις 29
Μαΐου 1917. Η Ρωσία υπογράφει συνθήκη ειρήνης µε τη Γερµανία, η οποία
ανενόχλητη επιτίθεται κατά της Γαλλίας. Ωστόσο, παρά τις τεράστιες δυσκολίες, η
Γαλλία ανταπεξέρχεται, ενώ και στο µέτωπο της Βαλκανικής σηµειώνει περήφανες
νίκες ο ελληνικός στρατός.
Το τέλος του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου βρίσκει την Ελλάδα µε τους νικητές,
αλλά βαθιά πληγωµένη. ∆ιεκδικεί τη Βόρειο Ήπειρο, αλλά συναντά τη λυσσαλέα
αντίδραση της Ιταλίας. Η υποστήριξη της Γαλλίας είναι αµέριστη, αλλά δεν
επιφέρει κανένα αποτέλεσµα. Ιδρύεται το κράτος της Αλβανίας, το οποίο θα
µετατραπεί σε ιταλικό προτεκτοράτο, όπως θα φανεί στο Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο.
Έτσι, η Ελλάδα παίρνει τα εδάφη της Ανατολικής Θράκης µε τη στήριξη της
Γαλλίας, η οποία στο πρόσωπο του Πωλ Καµπόν τόνιζε την ελληνικότητα όλων των
διεκδικούµενων απ’ την Ελλάδα περιοχών. Η Κωνσταντινούπολη βρίσκεται µαζί µε
τα Στενά σε διεθνή ζώνη υπό την κυριαρχία των Συµµάχων. Ελληνικά στρατεύµατα
αποβιβάζονται στη Σµύρνη. Όνειρα αιώνων γίνονται πραγµατικότητα για τον
ελληνισµό µε τη συνθήκη των Σεβρών (10 Αυγούστου 1920).
Αλλά το πόσο βιώσιµη θα µπορούσε να καταστεί αυτή η συνθήκη φαίνεται
από τα αποµνηµονεύµατα εκείνων που συµµετείχαν στο Συνέδριο της Ειρήνης ως
πολιτικοί αρχηγοί ή ως εµπειρογνώµονες και σύµβουλοι των Μεγάλων ∆υνάµεων,
που ενώ είχαν διαφορές µεταξύ τους συµφωνούσαν στο εξής: η απόφαση των
Συµµάχων για την απόβαση των ελληνικών µεραρχιών στη Μικρά Ασία είχε πολύ
µικρή σχέση µε οποιαδήποτε διάθεσή τους να συµβάλλουν στην πραγµατοποίηση
της Μεγάλης Ιδέας ή στην προστασία των χριστιανικών πληθυσµών της Μικράς
Ασίας από την εντεινόµενη γενοκτονία. Έτσι, η Αγγλία ενθάρρυνε την Ελλάδα να

εκστρατεύσει εναντίον του Κεµάλ, χωρίς όµως να την ενισχύει, έτοιµη να
επωφεληθεί από ενδεχόµενη νίκη αλλά και να απεµπλακεί σε περίπτωση ήττας. Την
Αγγλία απασχολούσε µόνο η συγκράτηση του τουρκικού εθνικισµού, που
αµφισβητούσε τα συµφέροντά της στην πλούσια σε πετρέλαια Μεσοποταµία, τη
γενικότερη κυριαρχία της στη Μέση Ανατολή αλλά και τη δίοδό της προς την Ινδία.
Η Γαλλία δεν µπορούσε να ανεχτεί την πολιτική του Λονδίνου, που προσπαθούσε
να την εκτοπίσει οικονοµικά από όλη την Ανατολή όπως φάνηκε µε τα σοβαρά
προβλήµατα που της δηµιούργησε στη Συρία (Σύµφωνο Sykes-Picot33). Έτσι, το
Παρίσι προσεγγίζει τον Κεµάλ, υπό το βάρος και των σφοδρών συγκρούσεων των
Γάλλων µε τους Κεµαλικούς στην Κιλικία. Έχοντας ήδη χάσει τις εκλογές ο
Βενιζέλος στις 14 Νοεµβρίου 1920 και επιστρέφοντας ο βασιλιάς Κωνσταντίνος,
κυρίως η Γαλλία και η Ιταλία, που στόχευε να διαδεχτεί την Ελλάδα στην
οικονοµική εκµετάλλευση της Μικράς Ασίας, βρίσκουν την αφορµή που ζητούσαν
να απεµπλακούν από τις όποιες δεσµεύσεις τους απέναντι στην Ελλάδα,
κατηγορώντας τον Κωνσταντίνο ως γερµανόφιλο και εχθρό της Αντάντ. Έτσι, ο
Briand υπογράφει στις 9 Μαρτίου 1921, κατά τη διάσκεψη του Λονδίνου, συνθήκη
ειρήνης µε τους Τούρκους. Ωστόσο η µη αναγνώριση της συνθήκης αυτής από τον
Κεµάλ οφείλεται στη συµφωνία που είχε συνάψει µε τη Μόσχα στις 16 Μαρτίου
1921 και η οποία «άνοιξε τους ασκούς του Αιόλου» για την Ελλάδα, µε τους
µπολσεβίκους να παραχωρούν σηµαντική στρατιωτική βοήθεια στον Κεµάλ, και
τελικώς να επέλθει η καταστροφή. Η Μόσχα επένδυσε στη δική της εισχώρηση στη
Μικρά Ασία και στην ήττα των εχθρικών πια σ’ αυτήν ∆υτικών ∆υνάµεων. Ο
ελληνικός στρατός ηττήθηκε στο Σαγγάριο µε επακόλουθο την άτακτη υποχώρηση.
Ο Briand είχε την ελπίδα ότι η Γαλλία δε θα περιλαµβανόταν µεταξύ των
ηττηµένων, γι’ αυτό έστειλε τον Franklin Bouillon στον Κεµάλ34. ∆εν µπορούσε να
αφήσει την κατάσταση να ξεφύγει από τα χέρια του. Αλλά όπως θα διαπίστωνε,
µαζί µε την Ελλάδα, θα έχαναν και όλοι οι «σύµµαχοί» της, που την εγκατέλειψαν.
Η Τουρκία δεν εγκατέλειψε τη Γερµανία. Η σύµβαση της Άγκυρας στις 20
Οκτωβρίου 1921 στην ουσία έδινε ψίχουλα στη Γαλλία. Η Αγγλία διαµαρτυρήθηκε
έντονα, γιατί η σύµβαση ήταν αντίθετη µε το σύµφωνο του Λονδίνου (Σεπτέµβριος
1914), και κατά συνέπεια διακυβεύονταν τα συµφέροντά της. Ωστόσο στη συνέχεια
αναγκάσθηκε να ακολουθήσει την τακτική των υπόλοιπων ∆υνάµεων. Έτσι, οι
Σύµµαχοι, που είχαν κάθε συµφέρον να αποτρέψουν την ελληνική ήττα, δεν το
έπραξαν. Η Ελλάδα πλέον υπονοµευόταν από όλους, παρ’ όλο που είχε συµµετάσχει
στον πόλεµο στο πλευρό της Αντάντ και υπέφερε το διχασµό εξαιτίας τους. Τώρα
33

Το Σύµφωνο Sykes-Picot (Μάιος 1911) δεν ικανοποιούσε τους Γάλλους, διότι έθετε ως όριο της
ζώνης επιρροής τους προς νότο το λιµάνι της Άκρας και όχι το Σινά.
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Ιωάννης Μουρέλος, Η γαλλοτουρκική προσέγγιση του 1921, το Σύµφωνο Franklin-Boullion και η
εκκένωση της Κιλικίας, τ. ∆΄, Αθήνα 1983.

θα έπρεπε να υποστεί και έναν ξεριζωµό, τη συνέχεια µιας γενοκτονίας στα
πανάρχαια ελληνικά εδάφη της Ιωνίας, παρόµοια µε εκείνη των Αρµενίων που είχε
αρχίσει από το 1912. Μια γενοκτονία που κάποτε πρέπει και αυτή να βρει το δρόµο
της στους διεθνείς οργανισµούς και τη θέση της στη διεθνή βιβλιογραφία (1.500.000
πρόσφυγες και 700.000 νεκροί). Εδώ πρέπει να αναφερθεί µια πραγµατικά προφητική
τοποθέτηση της αθηναϊκής εφηµερίδας «Σκριπ»: «Μετά την Ελλάδα θα σηµάνει η
σειρά της Συρίας, της Μεσοποταµίας και της Κωνσταντινουπόλεως και η µετάθεση
του αντιευρωπαϊκού αγώνος υπό την σηµαίαν του Ισλάµ εις τας µουσουλµανικάς
αποικίας των ευρωπαϊκών ∆υνάµεων»35. Μήπως η µετέπειτα εξέλιξη των γεγονότων
αλλά και η τωρινή έξαρση του αρχέγονου ισλαµισµού δεν επαληθεύει αυτή την
πρόβλεψη;
Η Ελλάδα δέχθηκε τόσους πρόσφυγες, που ισοδυναµούσαν µε το ένα τρίτο
του τότε πληθυσµού της. Κατάφερε ως από θαύµα να ορθοποδήσει, εθνικά οµοιογενής
πια, και να οργανωθεί εκ νέου ως κράτος παρά το γεγονός ότι περιέπεσε σε µια δίνη
πραξικοπηµάτων. ∆είγµα αυτής της εκπληκτικής υπερπροσπάθειας είναι και η
µετάκληση της 22µελούς Γαλλικής Αποστολής υπό τον Γάλλο Στρατηγό Girard το
Μάιο του 1925, µε αποστολή την οργάνωση και την επίβλεψη της εκπαίδευσης του
ελληνικού στρατού, καθώς και την ίδρυση και την οργάνωση της ελληνικής
Ανώτατης Σχολής Πολέµου, για την οποία επειγόταν η ελληνική πολιτικοστρατιωτική
ηγεσία. Η Ανώτατη Σχολή Πολέµου ως «Ακαδηµία Πολέµου», που ήταν η πρώιµη
ονοµασία της, εγκαινιάσθηκε στις 2 Απριλίου 1925 –επίσηµα µε Ν.∆. της 11ης
Σεπτεµβρίου 1925– και την επόµενη ηµέρα άρχισε η λειτουργία της µε την πρώτη
εκπαιδευτική σειρά που ονοµάσθηκε κατά το γαλλικό πρότυπο ‘‘Premiere
Promotion’’. Όλα φυσικά τα βοηθήµατα και η βιβλιογραφία ήταν οι γαλλικοί
αντίστοιχοι κανονισµοί, οι οποίοι αποτέλεσαν τη µεγάλη πλειοψηφία των ελληνικών
κανονισµών µέχρι και τις παραµονές του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου. Επίσης ο Girard
πρωτοστατεί στην έκδοση της Μεγάλης Στρατιωτικής και Ναυτικής
Εγκυκλοπαίδειας τον Ιούνιο του 1927. Η Γαλλική Αποστολή περάτωσε το σπουδαίο
έργο της και ανακλήθηκε στη Γαλλία το 1928, ενώ το 1931 η Ελλάδα έστειλε στη
Γαλλία τα πλοία της, «Αβέρωφ» και «Έλλη», για εκσυγχρονισµό36.

Συµπεράσµατα
35
∆ηµοσιεύθηκε στο φύλλο της 11/24ης ∆εκεµβρίου 1921, που φιλοξενήθηκε το άρθρο του προέδρου
της Ένωσης Ελληνικού Τύπου Γρηγορίου Ευσταθιάδη µε τίτλο «Η Ανατολική Κρίσις. Οι Σύµµαχοι
και η Ελλάς, ανοικτή επιστολή προς την ‘‘Ταϊµς’’». Τότε η αγγλική εφηµερίδα καλούσε την Ελλάδα
να εκκενώσει τη Μικρά Ασία.
36
Συνταγµατάρχης Α. Ρουσσόπουλος, «Η εκπαίδευσις του Ελληνικού Στρατού κατά την δεκαετίαν
1922-1932», Μεγάλη Στρατιωτική και Ναυτική Εγκυκλοπαίδεια, τ. Α΄, Αθήναι 1933, 93-95. Αρχηγείο
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Μεγάλη Στρατιωτική και Ναυτική Εγκυκλοπαίδεια, τ. Γ΄, Αθήναι 3 Ιουλίου 1927.

Η Ελλάδα δεν ξέφυγε από τον κανόνα που θέλει τα µικρά κράτη να
προσδένονται στο άρµα των ισχυρών, προσπαθώντας να αποκοµίσουν όσα µπορούν
ικανοποιώντας ταυτόχρονα και τις απαιτήσεις των αυτόκλητων προστατών τους. Πολύ
περισσότερο µάλιστα που η ίδια η δηµιουργία του νεοελληνικού κρατιδίου υπήρξε το
αποτέλεσµα ενός ιδιαίτερα επίπονου και αιµατηρού επαναστατικού αγώνα που το
άφησε ανήµπορο και καθηµαγµένο. Ένα κρατίδιο που άφηνε εκτός επικράτειάς του
συµπαγείς µάζες ελληνικών πληθυσµών, σε εδάφη που ιστορικά τού ανήκαν.
Για την επίτευξη λοιπόν των εθνικών της στόχων η Ελλάδα χρειαζόταν
απαραίτητα την εξωτερική στήριξη και βοήθεια. Έτσι καταλήγουµε στα εξής
συµπεράσµατα:
Αν και όλες οι διεθνείς σχέσεις στηρίζονται στην αρχή ότι δεν υπάρχουν
αιώνιες φιλίες παρά µόνο αιώνια συµφέροντα, εντούτοις η γαλλική υποστήριξη
ήταν και προϊόν ιδεολογικής συγγένειας, αφού η ελληνική επανάσταση στηρίχθηκε
στις ιδέες του Γαλλικού ∆ιαφωτισµού, διηθηµένες όµως και προσαρµοσµένες στον
ελληνικό τρόπο σκέψης. Απότοκος κατάσταση του τελευταίου υπήρξε και το
ισχυρό, πανευρωπαϊκά, φιλελληνικό ρεύµα που πρόσφερε τόσους αγωνιστές στον
Αγώνα.
Η ιδεολογία του έθνους-κράτους ως απόρροια του Γαλλικού ∆ιαφωτισµού
διαπότισε τα βαλκανικά έθνη, τροφοδοτώντας, τουλάχιστον εν µέρει, και τη θεωρία
του Πανσλαβισµού. Η πρώτη αποτέλεσε, κατά πάσα πιθανότητα, και την κύρια
αιτία της αποκαθιέρωσης της ελληνικής πνευµατικής ηγεµονίας στη χερσόνησο του
Αίµου, της έξαρσης των εθνικιστικών παθών σ’ αυτήν κατά τον 20ό αιώνα
(µικρασιατική γενοκτονία), αλλά και της διάλυσης της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας.
∆εν είναι τυχαίο, επίσης, ότι ακόµα και ο «πατέρας» της Μεγάλης Ιδέας θεωρείται ο
ηγέτης του γαλλικού κόµµατος Ιωάννης Κωλέττης, αφού την ιδεολογία αυτή
υποδαύλιζε η Γαλλία µε σκοπό την προώθηση των συµφερόντων της στην
ανατολική Μεσόγειο, δηλαδή επιδίωκε την παρεµπόδιση, πρωτίστως, της ρωσικής
καθόδου στο Αιγαίο και, δευτερευόντως, την υπερκέραση της Αγγλίας και να
αυξήσει την επιρροή της µέσω της, από το Παρίσι, ελεγχόµενης Ελλάδας37.
Στην απόλυτη σύµπλευση της γαλλικής µε την αγγλική εξωτερική πολιτική
στο θέµα της παρεµπόδισης της ρωσικής καθόδου θα πρέπει να αναζητηθούν τα
αίτια πολλών ιδιαίτερα επώδυνων επιλογών και ταπεινώσεων για την Ελλάδα, όπως
η άδικη και ανεξιχνίαστη ως σήµερα δολοφονία του Καποδίστρια, τα λεγόµενα
Παρκερικά και εν µέρει η κατάληξη της Μικρασιατικής Εκστρατείας, που είχε ως
αποτέλεσµα την ολοκλήρωση της γενοκτονίας και του ξεριζωµού από τις πανάρχαιες
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εστίες του ελληνισµού της Ανατολής38. Ως εκ τούτου, η Ελλάδα δε θα µπορούσε να
έχει τη δυνατότητα επιλογής στρατοπέδου. Ο «αναγκαστικός», λοιπόν, κατά αυτή
την έννοια, συγχρωτισµός των Γάλλων µε τους Έλληνες, από την εποχή της
επανάστασης ακόµα, πότισε µέχρι «µυελού οστέων» τη στρατηγική σκέψη των
τελευταίων.
H γαλλική εξωτερική πολιτική «επένδυσε» από πολύ νωρίς στην άρχουσα
ελληνική κοινωνική τάξη, που µελλοντικά θα αναλάµβανε τις τύχες του νέου
κράτους. Έτσι εξηγείται και η δυνατότητα, από την εποχή του Maison ακόµα, που
προσφερόταν στους γόνους των επιφανών ελληνικών οικογενειών να σπουδάσουν
στη Γαλλία. Υπήρξε οµολογουµένως µια ευφυής σύλληψη, αφού οι επιφανείς στο
πολιτικό και πνευµατικό πεδίο τάξεις στην Ελλάδα έχουν µέχρι και σήµερα εµφανείς
ιδεολογικοπολιτικές εξαρτήσεις από τη χώρα του ∆ιαφωτισµού. Κορωνίδα µάλιστα
όλων των πολιτικών πράξεων αυτού του είδους είναι η ένταξή µας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, της οποίας η Γαλλία αποτελεί µία από τις ιδρυτικές χώρες. Άλλωστε και
στις περιόδους που εξετάσθηκαν, µεγάλες πολιτικές προσωπικότητες της Ελλάδας
όπως ο Κωλέττης, ο Τρικούπης και ο Βενιζέλος ήταν «γαλλοτραφείς». Είναι
αξιοπερίεργο πως ακόµα και την περίοδο που τα γαλλικά συµφέροντα
επισκιάστηκαν από εκείνα της Αγγλίας αναδεικνύονταν τέτοιοι πολιτικοί.
Οι συνεχείς µετακλήσεις µέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1920 γαλλικών
στρατιωτικών αποστολών σε συνδυασµό µε τις συνεχείς µετεκπαιδεύσεις Ελλήνων
αξιωµατικών στη Γαλλία είχαν ως αποτέλεσµα ο ελληνικός στρατός, από τα
νηπιακά κιόλας βήµατά του, να οργανωθεί πάνω στα γαλλικά πρότυπα, δόγµατα και
τακτικές. Οι περισσότεροι κανονισµοί που χρησιµοποιήθηκαν µέχρι και τις
παραµονές του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου ήταν οι αντίστοιχοι γαλλικοί, ενώ ακόµα
και η ελληνική Ανώτατη Σχολή Πολέµου ιδρύθηκε και στελεχώθηκε στα πρώτα της
βήµατα από Γάλλους αξιωµατικούς. Λαµβάνοντας υπόψη την κοινωνική καταξίωση
των αξιωµατικών στην Ελλάδα, µπορούµε να αντιληφθούµε τον εµβαπτισµό αυτών
των διαµορφωτών της ελληνικής στρατηγικής σκέψης µέσα στη γαλλική
κολυµβήθρα. Έτσι, αν κοιτάξουµε την περαιτέρω στρατιωτικοπολιτική εξέλιξη των
στελεχών του ελληνικού στρατού που εκπαιδεύτηκαν στη Γαλλία κατά τις περιόδους
που εξετάσθηκαν, θα διαπιστώσουµε ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία ανέλαβαν
διοικήσεις µειζόνων σχηµατισµών, διοικητές της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων,
διευθυντές Όπλων-Σωµάτων, αρχηγοί-υπαρχηγοί του Γενικού Επιτελείου Στρατού ή
υπουργεία, εξελέγησαν βουλευτές και διορίστηκαν σε ανώτατους δικαστικούς θώκους.
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Η αποκαλούµενη «ρωσοφοβία», αποτελώντας από τις αρχές του 18ου αιώνα ως σήµερα τον άξονα
της στρατηγικής της γαλλικής και αγγλικής εξωτερικής πολιτικής, εκφράσθηκε ανάγλυφα µε το
«∆όγµα Μακίντερ», που αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1910 στη δυτικοευρωπαϊκή σκέψη και που
τοποθέτησε την Ελλάδα και τα Βαλκάνια γενικότερα, µια για πάντα, στο επίκεντρο των παγκόσµιων
γεωστρατηγικών αναλύσεων και ζυµώσεων.

Κλείνοντας µπορούµε να πούµε ότι καθ’ όλη τη διάρκεια των περιόδων που
εξετάσθηκαν, η Ελλάδα «εξ’ αδρανείας» προσέτρεχε στη γαλλική συνδροµή.
Χαρακτηριστικό είναι αυτό που έγραψε ο Γάλλος καθηγητής Driault για την
Αντάντ, συγγράφοντας την ελληνική πολιτική ιστορία από το 1821 ως το 1920 (Ε΄
Τόµος), το οποίο είναι επίκαιρο ακόµα και σήµερα, τηρουµένων των αναλογιών:
«Παρά τα σοβαρά σφάλµατα της Αντάντ, εξακολούθησαν να είναι περίπου οµόφωνες
οι συµπάθειες γι’ αυτήν και ιδιαίτερα για τη Γαλλία. Είναι πραγµατικά αξιοθαύµαστο
το ότι η αγάπη για τη Γαλλία κατόρθωσε ν’ αντισταθεί σε τόσες προσβολές: δίχως
άλλο είχε και συνεχίζει να έχει βαθιές ρίζες, οι οποίες ξαναβλασταίνουν πάντοτε».
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