
Η ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ Η ΓΑΛΛΙΚΗ  
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α (1925-1928).  

Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ 

Αντισυνταγµατάρχης (ΠΒ) Γεώργιος Σκαλτσογιάννης 

Ιστορικός 

Πολιτικές και στρατιωτικές εξελίξεις 

Θα µπορούσε κάποιος να υποστηρίξει ότι η Μικρασιατική Καταστροφή αποτέλεσε 
ίσως την κρισιµότερη τοµή στη νεότερη ελληνική ιστορία. Ουσιαστικά τερµάτισε 
µια περίοδο µε συνεχείς επεκτάσεις των ορίων της Ελλάδας και άνοιξε την περίοδο 
της εθνικής οµοιογένειας, γεγονός που οδήγησε σταθερά προς την εσωτερική 
ανασυγκρότηση και ανάπτυξη. Κοµβικό σηµείο αυτού του νέου εθνικού µορφώµατος 
για τη διαµόρφωση της εκπαίδευσης των αξιωµατικών του ελληνικού στρατού θα 
µπορούσε να ορισθεί η ίδρυση της Ανωτέρας Σχολής Πολέµου, το έτος 1925, που 
αποτέλεσε ένα από τα πρώτα µελήµατα της ηγεσίας του στρατού, µετά την 
αναδιοργάνωσή του από τη Μικρασιατική Εκστρατεία. Την οργάνωση ανέλαβε η 
Γαλλική Στρατιωτική Αποστολή κάτω από την επίβλεψη του Στρατηγού Girard
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(εικ. 1), ως αρχηγού της αποστολής, ο οποίος φέρεται και ως ο πρώτος διοικητής 
της Σχολής, αν και ουσιαστικά τα καθήκοντα του πρώτου διοικητού ασκούσε το 
µέλος της Γαλλικής Στρατιωτικής Αποστολής Ταγµατάρχης Πυροβολικού Rene 
Henri Olry.  

Είναι ουσιαστικά η περίοδος που, κυρίως, χαρακτηρίζεται από την εγκατάλειψη 
της Μεγάλης Ιδέας και την αλλαγή της στάσης της Ελλάδας έναντι της Τουρκίας. 
Στη διχοτόµο, µάλιστα, αυτής της µεσοπολεµικής περιόδου, στα 1930, ο Βενιζέλος, 
αντιµετωπίζοντας µε ρεαλισµό τη νέα πραγµατικότητα, έχει το θάρρος ν’ αψηφήσει τις 
πικρές αναµνήσεις του παρελθόντος και να κλείσει µε την Τουρκία σύµφωνο φιλίας. 
Το µόνο επιθυµητό δόγµα των ελληνικών κυβερνήσεων είναι σαφώς το αµυντικό. Η 

                                                 
1 Αξίζει να σηµειωθεί ότι υπάρχει πληθώρα αναφορών του ονόµατος του Στρατηγού Girard τόσο στη 

βιβλιογραφία της εποχής όσο και σε µεγάλο αριθµό εγγράφων του αρχειακού υλικού. Ενδεικτικά 

παραθέτω δύο αναφορές από τα µεγαλύτερα λεξικά της εποχής: α) «Ζιράρ. Αντιστράτηγος του 

γαλλικού στρατού, έλαβε µέρος εις τον παγκόσµιον πόλεµον ως διοικητής Μεραρχίας και είτα ως 

διοικητής Σώµατος Στρατού. ∆ιετέλεσεν αρχηγός της εν Ελλάδι µετακληθείσης γαλλικής στρατιωτικής 

αποστολής, τον Μάιον του 1925. Παρέµεινε µέχρι της 21ης Απριλίου 1928, οπότε απήλθεν εις Γαλλίαν, 

αντικατασταθείς υπό του Υποστρατήγου Μπραγιών.», β) «Ζιράρ Νικόλαος Γεώργιος. Γάλλος 

στρατιωτικός, γεννηθείς το 1868. Μετέσχε των εν Βορείω Αφρική επιχειρήσεων των ετών 1898 – 

1903, του Α’ Παγκοσµίου Πολέµου, κατά τον οποίον ετραυµατίσθη δις, το δε 1924 προήχθη εις 

αντιστράτηγον. Από το 1925 έως το 1928 υπήρξεν αρχηγός της εν Ελλάδι στρατιωτικής οργανωτικής 

αποστολής». 



προσοχή τους, κυρίως, στρέφεται προς τα βόρεια σύνορα, ενώ ακολουθούν το 
παράδειγµα της Γαλλίας και της Αγγλίας, που επιζητούσαν την ενίσχυση των 
διεθνών οργανισµών και τη διατήρηση του status quo. Μέσα σε ένα τέτοιο 
γενικότερο κλίµα, τα εγκαίνια της «Ακαδηµίας Πολέµου», όπως αρχικά 
αποκαλούνταν η Σχολή, πραγµατοποιήθηκαν στις 3 Απριλίου 1925. Επιγραµµατικά 
στο άρθρο 2 του ιδρυτικού Νοµοθετικού ∆ιατάγµατος, το οποίο δηµοσιεύθηκε στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως την 11η Σεπτεµβρίου 1925, αναφερόταν: «Συνιστάται 
εν Αθήναις Σχολείον Πολέµου, σκοπούν να παράσχη εις τους Αξιωµατικούς ανωτέραν 
τακτικήν και επιτελικήν µόρφωσιν, υπαγόµενον εις το Γενικόν Επιτελείον Στρατού». 

Τα εσωτερικά όµως προβλήµατα της Ελλάδας, που η παρουσία των προσφύγων 
δηµιουργούσε στη χώρα, και η προσπάθεια εξοικονόµησης πόρων για την αποκατάστασή 
τους επέβαλαν µείωση των στρατιωτικών δαπανών, που αδυνάτιζε τη θέση της 
Ελλάδας έναντι µεγεθυσµένων γειτόνων, όπως η Γιουγκοσλαβία, και αναθεωρητικών, 
όπως η Βουλγαρία. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο Girard, κατά το λόγο που εκφώνησε 
την 8η Ιουλίου 1925 στη Σχολή Πολέµου, τόνισε: «Σηµαντικό στοιχείο για την 
εξυπηρέτηση της Ελλάδας τώρα αποτελούν οι πρόσφυγες. Αρχικά δύσκολα, αλλά 
σε λίγο 1.500.000 Έλληνες θα συµβάλουν στην καλλιέργεια της γης, στην εργασία 
των εργοστασίων και γενικότερα στην ανάπτυξη της χώρας». 

Τα οικονοµικά του Υπουργείου Στρατιωτικών 

Στις 14 ∆εκεµβρίου του έτους 1932
2
 το Ανώτατο Στρατιωτικό Συµβούλιο 

συνήλθε, µετά από προφορική εντολή του υπουργού Στρατιωτικών Γ. Κονδύλη, µε 
σκοπό την έγγραφη διατύπωση των απόψεών του για τη γενική κατάσταση της 
άµυνας της χώρας

3
. Παρά όµως την απόλυτα δικαιολογηµένη διαπίστωση του 

Συµβουλίου ότι «[…] η κατάστασις της αµύνης της Χώρας είναι αυτόχρηµα 
τραγική […]», κανένα αποφασιστικό µέτρο δε φάνηκε να λαµβάνεται πριν του 
έτους 1935, όταν µε αφορµή το ευρύτερο διεθνές πολιτικοστρατιωτικό γίγνεσθαι 
διατέθηκε το ποσό των 3 δις δραχµών, κατανεµητέο σε δύο οικονοµικά έτη, για τον 
αµυντικό εξοπλισµό της χώρας. Χαρακτηριστικός είναι ο παρακάτω πίνακας από το 
πρακτικό του Συµβουλίου, ο οποίος παρουσιάζει τη φθίνουσα πορεία του 
προϋπολογισµού του Υπουργείου Στρατιωτικών κατά τη δεκαετία 1923-1932. 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι, κατά την άφιξη της Γαλλικής Αποστολής το 1925 στην 
Ελλάδα, το ποσοστό επί του συνολικού εθνικού Π/Υ έφθανε το 26%, ενώ κατά την 
αποχώρησή της µειώθηκε πάνω από 50% φτάνοντας στο 12% κατά τα έτη 1928-

                                                 
2 Αρχείο ΓΕΣ/∆ΙΣ, Β΄ Παγκόσµιος Πόλεµος-Μεσοπόλεµος, Φ.796/Ζ/34, Πρακτικό υπ’ αριθ. 122 του 

Ανώτατου Στρατιωτικού Συµβουλίου, της 14ης ∆εκεµβρίου 1932. 
3 Αν και το συµβούλιο αναφέρεται στο έτος 1932, η εικόνα αντανακλάται αναλογικά και στην περίοδο 

1925-1928. 



1929. Παρ’ όλα αυτά, δε θα ήταν ορθό να υποστηρίζαµε ότι η εκπαίδευση των 
στελεχών δεν προωθήθηκε. Άλλωστε και σύµφωνα µε το ίδιο πρακτικό του 
Ανωτάτου Στρατιωτικού Συµβουλίου, ένας από τους τέσσερις παράγοντες που 
εξασφαλίζουν την αµυντική δυνατότητα ενός στρατού είναι η «[…] διά της από 
καιρού της ειρήνης εκπαιδεύσεως των στελεχών […]». 
Το ίδιο παρατήρησε και ο ίδιος ο Girard στους σπουδαστές της Σχολής Πολέµου 
την 8η Ιουλίου 1925 λέγοντας: «Και λάβετε τα στρατιωτικά ατυχήµατα του χθες 
σαν µάθηµα για το αύριο. Οι ισχυροί χαρακτήρες σφυρηλατούνται από τις ατυχίες. 
Κύριοι, εργαστείτε σκληρά για να προστατέψετε από τους πιθανούς εχθρούς σας 
την Ακρόπολη. Οι κλάδοι ελιάς της Αθηνάς θα έρθουν σε λίγο να στεφανώσουν τα 
νικηφόρα µέτωπά σας. Όπως λέγει ο Πλούταρχος σε ένα πλοίο οι ναύτες οι τοποθετηµένοι 
εις την πλώρη βλέπουν καλύτερα […] Εν τούτοις στον πλοηγό στρέφουν συχνά τα 
βλέµµατα για να εκτελέσουν ότι αυτός τους διατάσσει. Κύριοι, γίνεται οι καλοί 
πλοηγοί του ελληνικού στρατού. Αυτός µε όλη τη χώρα έχει προς εσάς στραµµένα 
τα βλέµµατα». 

Θα µπορούσαµε να υποστηρίξουµε  ότι η αξιοποίηση του έµψυχου υλικού, αν 
και υπέστη το µερικό αντίκτυπο του γενικότερου πνεύµατος οικονοµίας, προωθήθηκε 
ικανοποιητικά.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ικανοποιητικά, φυσικά, 
κρίνεται αν συνεξετασθεί και το γεγονός ότι κατά την περίοδο από τη συνθήκη της 
Λωζάννης µέχρι και τις παραµονές του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου, δηλαδή από το 1923 
µέχρι το 1935, µόνο κατά το έτος 1926 επί κυβερνήσεως Πάγκαλου παρατηρήθηκε 
κάποια σχετική προσπάθεια για την προµήθεια πολεµικού υλικού και την 
ανασυγκρότηση των ενόπλων δυνάµεων. 

Συµπερασµατικά εκτιµάται ότι η Γαλλική Αποστολή, παρά το γενικότερο 
κλίµα αδιαφορίας που επικρατούσε σε όλη σχεδόν τη δεκαετία, πραγµατοποιήθηκε 

ΕΤΟΣ Π/Υ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ Π/Υ 

1923 – 1924 26% 

1924 – 1925 23% 

1925 – 1926 26% 

1926 – 1927 25% 

1927 – 1928 17% 

1928 – 1929 12% 

1929 – 1930 15% 

1930 – 1931 12% 

1931 – 1932 10% 



υπό καλύτερες συνθήκες, έστω και για λίγο, και αποτέλεσε φορέα προώθησης της 
γενικότερης γαλλικής επιρροής στο χώρο του στρατού. 

Η Σχολή Πολέµου ως πυρήνας της γαλλικής επιρροής 

Την επόµενη ηµέρα των εγκαινίων άρχισε η φοίτηση της 1ης εκπαιδευτικής 
σειράς (εικ. 2) διάρκειας δεκαέξι µηνών. Σε αυτήν κλήθηκαν να φοιτήσουν τριάντα 
επτά αξιωµατικοί, βαθµού αντισυνταγµατάρχου, ταγµατάρχου και λοχαγού, όλων 
των Όπλων, µετά από σχετική πρόταση των µονάδων τους. Η ίδια διαδικασία 
ακολουθήθηκε και κατά τη 2η εκπαιδευτική σειρά (εικ. 3), µε πενήντα αξιωµατικούς 
Όπλων και δύο Υπηρεσιών, για χρονική διάρκεια όµως είκοσι δύο µηνών, διάρκεια 
η οποία παρέµεινε αµετάβλητη για όλες τις εκπαιδευτικές σειρές µέχρι το 1940. 
Από τον Οκτώβριο του 1925 και µέχρι του 1940 η εισαγωγή στη Σχολή γινόταν 
µετά από εξετάσεις για τους αξιωµατικούς βαθµού λοχαγού και ταγµατάρχου, ενώ 
µετά από ειδική πρόταση για τους αντισυνταγµατάρχες.  

Ειδικότερα, η διαταγή προκηρύξεως των εισιτηρίων εξετάσεων του Γενικού 
Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) κατά το έτος 1926 ανέφερε: «Ο διαγωνισµός έχει σκοπόν 
να καθορίση, όχι µόνον εάν ο υποψήφιος έχη την αναγκαίαν µόρφωσιν και αρκετάς 
γνώσεις, αλλά και εάν ούτος έχη ανεπτυγµένον αναλυτικόν νούν και διάνοιαν, ίνα 
δυνηθή να παρακολουθήση µετ’ επιτυχίας τα µαθήµατα της εκπαιδεύσεως εν τη 
Σχολή Πολέµου. ∆ια τούτο τα θέµατα των διαφόρων αντικειµένων θα είναι 
τοιαύτης φύσεως, ώστε η επίλυσις τούτων να απαιτή ουχί τόσον µνήµην, όσον 
αντίληψιν και κρίσιν». Συγκεκριµένα, στις εισιτήριες εξετάσεις µετείχαν 
αξιωµατικοί όλων των Όπλων και Υπηρεσιών και τα εξεταζόµενα µαθήµατα ήταν η 
επίλυση ενός τακτικού θέµατος, έκθεση ιδεών, στρατιωτική ιστορία, στρατιωτική 
γεωγραφία, προφορική εξέταση στους κανονισµούς, έγγραφη και προφορική εξέταση 
στη γαλλική γλώσσα και πρακτική εξέταση στην ιππασία. Η έκθεση αφορούσε στη 
διαπραγµάτευση ενός θέµατος γενικής µορφώσεως, πολιτικής ιστορίας και δηµοσίου 
διεθνούς δικαίου, όπως επίσης και θεµάτων πολιτικών, κοινωνικών, οικονοµικών, 
και ιστορικών των χωρών της Βαλκανικής. Αντίστοιχα, στη στρατιωτική ιστορία 
εξετάζονταν ο γαλλογερµανικός πόλεµος του 1870 και ο πόλεµος της Μαντζουρίας 
του 1905, ενώ στη στρατιωτική γεωγραφία εξετάζονταν οι γεωγραφικές περιοχές της 
Βαλκανικής. Τέλος, η γνώση της γαλλικής γλώσσας ήταν αρχικά απαραίτητη, αν 
ληφθεί υπόψη ότι τόσο η διοίκηση όσο και το εκπαιδευτικό προσωπικό ήταν Γάλλοι 
αξιωµατικοί και η διδασκαλία γινόταν στη γαλλική γλώσσα
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4 Στην εικόνα 4 φαίνεται χαρακτηριστικά ότι η γαλλική γλώσσα συνεχίζει και κατά το έτος 1933 να 

αποτελεί υποχρεωτικό µάθηµα για εξέταση, αν και µε το µικρότερο συντελεστή, παρ’ όλο που τόσο η 

∆ιοίκηση όσο και το εκπαιδευτικό προσωπικό αποτελούνταν πλέον µόνο από Έλληνες.  



Για όλη την περίοδο από το 1925 µέχρι το 1940 η Σχολή ήταν οργανωµένη σε 
εκπαιδευτικές έδρες, οι οποίες δίδασκαν, κυρίως, θέµατα Τακτικής, Ιστορίας και 
Γεωγραφίας, ενώ υπήρχε ∆ιεύθυνση Σπουδών και η ∆ιοίκηση της Σχολής. Κατά το 
πρώτο έτος οι σπουδαστές διδάσκονταν τα Όπλα και την τακτική τους χρησιµοποίηση, 
µέσα στα πλαίσια ασκήσεων µικρών τακτικών αποσπασµάτων επί χάρτου και επί 
του εδάφους, ενώ στο δεύτερο έτος η εκπαίδευση επεκτεινόταν µέχρι το κλιµάκιο 
της µεραρχίας και του σώµατος στρατού. Παράλληλα, διδάσκονταν Στρατιωτική 
Ιστορία και Γεωγραφία για την απόκτηση γνώσεων στρατηγικής. Χαρακτηριστικό 
παράδειγµα των θεµάτων διδασκαλίας αποτελεί το σύγγραµµα του Ταγµατάρχου 
Πεζικού Μανωλόπουλου Χ., µε τίτλο Τακτικά Θέµατα (εικ. 5), 365 σελίδων, το 
οποίο περιλαµβάνει, µε βάση προσωπικές σηµειώσεις του συγγραφέα, τα 
«∆ιδαχθέντα εν τω Σχολείω Πολέµου, κατά την διετή περίοδον 1925-1927, υπό των 
Αξιωµατικών της Γαλλικής Αποστολής», τακτικά θέµατα. Ειδικότερα, περιλαµβάνει 
τη µελέτη του επιθετικού ελιγµού εντεταγµένης µεραρχίας µε 21 τακτικά θέµατα µε 
τις λύσεις τους, τις κριτικές επ’ αυτών, 18 επεξηγηµατικά σχεδιαγράµµατα και 2 
φύλλα χάρτου. Η έκδοση ξεκινά µε κεφάλαιο το οποίο αναφέρεται στον τρόπο 
σκέψης και στη µέθοδο εργασίας για την επίλυση ενός τακτικού θέµατος. Η 
πρωτοβουλία και η ελευθερία σκέψης αποτελούν βασικές αρχές της µεθόδου 
διδασκαλίας, ενώ, παράλληλα, τεκµηριώνουν και την ιδιαίτερη έµφαση που δινόταν σε 
αυτές στα σχετικά συγγράµµατα της εποχής. Είναι χαρακτηριστικό της συγκεκριµένης 
έκδοσης, αλλά και ενός µεγάλου αριθµού παρόµοιων εκδόσεων, ότι φέρει την 
έγκριση του Υπουργείου Στρατιωτικών, ακόµη και µε την έκδοση συγκεκριµένης 
διαταγής. 
 Τον ίδιο χρόνο, µε την παραπάνω έκδοση, κυκλοφορεί από το ίδιο 
τυπογραφείο η Γενική Στρατιωτική Επιθεώρησις (εικ. 6), µε µία σειρά διαλέξεων 
των µελών της Γαλλικής Στρατιωτικής Αποστολής στη Σχολή Πολέµου. Το υπόψη 
στρατιωτικό περιοδικό, του οποίου η έκδοση εγκρίθηκε

5
 τον Οκτώβριο του 1924, 

είχε έδρα την Αθήνα και διατελούσε υπό την άµεση εποπτεία του Αρχηγού του 
ΓΕΣ. Σκοπός του ήταν η παροχή γενικών και ειδικών γνώσεων στρατιωτικού 
ενδιαφέροντος στα στελέχη του στρατεύµατος. Η υπόψη έκδοση ήταν διαστάσεων 
15,5 Χ 22 εκ. και είχε έκταση 70 σελίδων. Συγκεκριµένα, περιλαµβάνονταν 
µεταφρασµένες οι παρακάτω διαλέξεις:  
 

• Οργάνωσις του εδάφους, του Ταγµατάρχου Basset. 
• Ο αµυντικός αγών, του Αντισυνταγµατάρχου Olry. 
• Το Πεζικόν εν τη αµυντική µάχη, του Ταγµατάρχου Berard. 
• Το Πυροβολικόν εν τη αµυντική µάχη, του Αντισυνταγµατάρχου Olry. 

                                                 
5 Ν.∆. της 25ης Οκτωβρίου 1924. 



 
Ανάλογη έκδοση αποτελεί και αυτή του Λοχαγού Α.Ν. Κατσαράκη, µε τίτλο 

Μαθήµατα Πολεµικής Τέχνης (εικ. 7), που εκδόθηκε στην Αθήνα το 1928. Το 
σύγγραµµα προλογίζεται από τον Υπουργό των Στρατιωτικών, τον Αρχηγό του 
ΓΕΣ, τους διοικητές των τεσσάρων Σωµάτων Στρατού και τον ∆ιοικητή της 
Αεροπορίας, ενώ στο κέντρο του εξωφύλλου αναγράφεται χαρακτηριστικά: 
«Εγκρίσει του Γενικού Επιτελείου του Στρατού». Θεµατικά το έργο περιλαµβάνει 
αντικείµενα σχετικά µε το Πεζικό, το Πυροβολικό, το Ιππικό, την Αεροπλοΐα, το 
Μηχανικό, τις Μεγάλες Μονάδες, τις Μεταφορές, τις Πορείες, την Ασφάλεια, τις 
∆ιαβιβάσεις και τους Ειδικούς Αγώνες. Αναφέρονται, επίσης, οι ορισµοί γενικών 
όρων όπως: Πόλεµος, Στρατηγική, Τακτική, Στρατός κ.λπ. 

Τα βοηθήµατα (εικ. 8) που χρησιµοποιήθηκαν ουσιαστικά ακολουθούν γαλλικά 
πρότυπα. Εκτός από τις διαλέξεις των Γάλλων καθηγητών και τη γαλλική βιβλιογραφία, 
ακόµη και αυτοί οι εν ισχύ στρατιωτικοί κανονισµοί του ελληνικού στρατού αποτελούν 
είτε µετάφραση των αντίστοιχων γαλλικών είτε συντάχθηκαν µε βάση αυτούς. Το 
βιβλίο αποτελείται από 315 σελίδες µε διάσταση 17 Χ 24 εκ. 

Η Σχολή Πολέµου και η εκδοτική δραστηριότητα σχετικά µε αυτήν αποτέλεσαν 
τον εµφανή πυρήνα της γαλλικής επιρροής στο µέσο µιας δεκαετίας αναθεωρητικής 
στο χώρο της στρατιωτικής εκπαίδευσης. Η εξέταση, όπως θα δούµε παρακάτω, των 
λοιπών στρατιωτικών εκδόσεων, κατά την πρώτη δεκαετία του Μεσοπολέµου, 
τεκµηριώνει απτά την επέκταση αυτής της επιρροής σε χώρους µη άµεσα επηρεαζόµενους 
από τη Γαλλική Αποστολή.  

Όψεις της γαλλικής επιρροής στις ελληνικές στρατιωτικές εκδόσεις κατά 
την πρώτη δεκαετία του Μεσοπολέµου 

 Τον Ιούνιο του έτους 1927 αρχίζει η έκδοση της Μεγάλης Στρατιωτικής και 
Ναυτικής Εγκυκλοπαίδειας. Σκοπός της έκδοσης ήταν η συγκέντρωση, συµπλήρωση 
και δηµοσίευση της επίσηµης πολεµικής ιστορίας της Ελλάδας, η επαγγελµατική 
και εγκυκλοπαιδική µόρφωση των στελεχών του στρατού ξηράς, θαλάσσης και της 
δηµόσιας ασφάλειας, και η διαπαιδαγώγηση της ελληνικής κοινωνίας «εις τα υψηλά 
και ωραία συναισθήµατα της Φυλής µας». Το πρώτο τεύχος του πρώτου τόµου 
κυκλοφόρησε στις 26 Ιουνίου 1927, µε ιδιαίτερες συστάσεις τόσο του Υπουργού των 
Στρατιωτικών όσο και του Υπουργού των Ναυτικών, σχετικά µε την ωφελιµότητα του 
έργου τούτου. Μία εβδοµάδα αργότερα, στο δεύτερο τεύχος, που κυκλοφόρησε 
στην Αθήνα στις 3 Ιουλίου 1927, το πρωτοσέλιδο του περιοδικού (εικ. 9) καλύπτεται 
από τα προτρεπτικά σχόλια του Στρατηγού Girard για την έκδοση και ολοκλήρωση 
της εγκυκλοπαίδειας. Ο Γάλλος στρατηγός, εκφράζοντας τη γνώµη του για την 
εγκυκλοπαίδεια, τελειώνει αναφέροντας: «[…] θα αποδώση εις τον τόπον και το 
Στράτευµα τας µεγίστας των υπηρεσιών και κατ’ ακολουθίαν θα καταστή αξία των 



ενθαρρύνσεων πάντων όσοι αγαπούν την Ελλάδα και τον Ελληνισµόν». Η 
εγκυκλοπαίδεια ολοκληρώθηκε σε έξι τόµους το έτος 1930, και γενικά θα µπορούσε 
εύκολα να χαρακτηριστεί ως γαλλοκεντρική, σε όποιο βαθµό φυσικά θα µπορούσε 
να γίνει αυτό για µία καθαρά ελληνική εγκυκλοπαίδεια. Είναι αλήθεια ότι δεν ήταν 
τυχαία η παρέµβαση του Στρατηγού Girard στο πρωτοσέλιδο του περιοδικού και 
ασφαλώς αποτέλεσε και τον προποµπό µιας σειράς γαλλικών παρουσιών στα 
επόµενα τεύχη του.  
 Εκτιµάται ότι στο σηµείο αυτό θα άξιζε τον κόπο να αναφερθώ, έστω και 
επιγραµµατικά, στη µετέπειτα γαλλική παρουσία στις στήλες του περιοδικού. Έτσι, 
λοιπόν, παρουσιάζονται κατά καιρούς άρθρα όπως τα παρακάτω: 
 

• Η προέλασις εις Παρισίους, πρόλογος του Γάλλου Στρατηγού Debeney. 
• Στη στήλη «Παγκόσµια Στρατιωτικά Νέα»: Στοιχεία περί των προαγωγών, 

αποστρατειών κ.λπ. του γαλλικού στρατού. 
• Στοιχεία περί της δυνάµεως του γαλλικού στρατού. 
• Η Ελλάς παρά το πλευρόν των Συµµάχων (1916-1918), του Γάλλου 

Συνταγµατάρχου Bujac και πρόλογο του Στρατηγού Bordeaux. 
• Ζαν Ντ’ Αγκρέβ, του Ακαδηµαϊκού E.M. De Vogue, έργο βραβευθέν υπό 

της Γαλλικής Ακαδηµίας. 
• Στη στήλη «ΕΡΑΝΙΣΜΑΤΑ» σκέψεις µεγάλων Γάλλων ανδρών όπως του 

Στρατηγού Serrigny κ.ά. 
 

Η στρατιωτική και ναυτική εγκυκλοπαίδεια αποτελεί ένα από τα δεκάδες, 
ίσως και εκατοντάδες, παραδείγµατα της γαλλικής επιρροής στα ελληνικά στρατιωτικά 
συγγράµµατα της περιόδου που ακολουθεί τη Μικρασιατική Εκστρατεία µέχρι την 
έναρξη σχεδόν του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου. Θα µπορούσε, βέβαια, κάποιος να 
επικαλεσθεί την επίδραση από προηγούµενες περιόδους, αλλά το σίγουρο είναι ότι 
η συγκεκριµένη γαλλική αποστολή έπαιξε σηµαντικότατο ρόλο. Θα µπορούσαµε 
ίσως να παρατηρήσουµε αυτή την εξέλιξη της επίδρασης σε διάφορους τοµείς της 
συγγραφικής και εκδοτικής δραστηριότητας.  

Έτσι, λοιπόν, θα µπορούσαµε να εντοπίσουµε κανονισµούς που προηγούνται 
της περιόδου που εξετάζουµε και σίγουρα αποτελούν το προεόρτιο της µεσοπολεµικής 
γραµµατείας, όπως η Περίληψις της γενοµένης εις τους Ανωτ. Αξιωµατικούς διδασκαλίας 
εν τω Κέντρω εκπαιδεύσεως της Γαλλικής αποστολής παρά του Συν/τάρχου του 

Πυροβολικού F. Culmann, που εκδόθηκε στην Αθήνα τον Απρίλιο του 1918 (εικ. 10). 
Το εγκόλπιο είναι διαστάσεων 11 Χ 18 εκ. και αποτελείται από 152 σελίδες 
συνοδευόµενες και από 5 έγχρωµες σχηµατικές αναπαραστάσεις των διατάξεων 
διαφόρων κλιµακίων. Πρέπει να σηµειωθεί ότι όλες αυτού του τύπου οι εκδόσεις 
ήταν «ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ» και κατά συνέπεια 



δηµιουργούσαν συγκεκριµένα πρότυπα στην ιεραρχία τόσο των µονάδων όσο και 
του Επιτελείου γενικότερα. 
 Πλησιάζοντας στην περίοδο που µας ενδιαφέρει, έχουµε το 1922 από τον 
Συνταγµατάρχη Πυροβολικού Γ.Ν. Σολιώτη την έκδοση µιας µελέτης µε τίτλο 
Σηµασία της Σπουδής της Πολεµικής Ιστορίας (εικ. 11), η οποία εκδόθηκε στην 
Αθήνα από το Τυπογραφείο του Υπουργείου Στρατιωτικών. Σε όλο το κείµενο της 
µελέτης υπάρχουν διάσπαρτα γαλλικά ονόµατα τοποθεσιών, προσώπων και λοιπών 
κυρίων ονοµάτων, ενώ το πρώτο κεφάλαιο, σχετικά µε γενικές σκέψεις για τη 
σπουδή της πολεµικής ιστορίας, ξεκινάει µε το ρητό του Ναπολέοντος: «Η γνώσις 
των µεγάλων ζητηµάτων του πολέµου αποκτάται µόνον διά της σπουδής της πολεµικής 
ιστορίας και διά της πείρας» (εικ. 12). Η µελέτη είναι βιβλιοδετηµένη διαστάσεων 
15 Χ 22 εκ., 68 σελίδων, ενώ στην τελευταία σελίδα του βιβλίου αναγράφεται 
επίσης ότι ο τόπος γραφής του είναι το Παρίσι. 
 Το 1923 εκδίδεται γενική διαταγή από το ΙΙΙ Γραφείο του Επιτελείου του 
Γενικού Στρατηγείου σχετικά µε οδηγίες που αφορούσαν στα καθήκοντα του 
∆ιοικητού του µεραρχιακού πεζικού (εικ. 13). Το έγγραφο είναι εµπιστευτικό και 
υπογράφεται στις 21 ∆εκεµβρίου 1922 από τον ίδιο τον Αρχηγό του Στρατού 
Υποστράτηγο Θ. Πάγκαλο. Όπως όµως και στα παραπάνω παραδείγµατα, έτσι και 
εδώ, στην πρώτη σελίδα της διαταγής γίνεται ρητή αναφορά στην επίδραση των 
γαλλικών αρχών πολέµου για την έκδοση της συγκεκριµένης διαταγής. Αναφέρεται 
συγκεκριµένα: «[…] εθεώρησα σκόπιµον να εκδόσω τας κατωτέρω οδηγίας, βασιζόµενας 
κυρίως, επί των κρατουσών εν Γαλλία αρχών […]». Το έντυπο της διαταγής είναι 
συραµµένο υπό µορφή διπτύχου µε διαστάσεις 11 Χ 18,5 εκ., ενώ ο αριθµός των σελίδων 
του είναι 11. 
 Ένα χρόνο αργότερα, το 1924, εγκρίνεται, µε την υπ’ αριθ. 10603/18-3-1924 
διαταγή του Υπουργείου Στρατιωτικών, η µετάφραση από τα γαλλικά φυλλαδίου µε 
τίτλο Πρακτικαί Συµβουλαί διά την Εκπαίδευσιν των Μικρών Μονάδων Πεζικού 

(εικ. 14). Η µετάφραση έγινε από τον Ταγµατάρχη Πεζικού Μπουλαλά Κλ. και 
απέβλεπε στη µετάδοση της εµπειρίας που αποκτήθηκε από την εκπαίδευση των 
πρώτων κλάσεων που κατατάχθηκαν µετά την ανακωχή στους κατώτερους 
αξιωµατικούς. Το εγκόλπιο αποτελείται από 45 σελίδες, διαστάσεων 11 Χ 16 εκ., 
ενώ στο κέντρο του εξώφυλλου αναγράφεται µε διακριτή γραµµατοσειρά 
«Μετάφρασις εκ του Γαλλικού». 

Τον ίδιο χρόνο εκδίδεται από το ΙΙΙ Γραφείο του ΓΕΣ το πρώτο µέρος κανονισµού 
µε τον τίτλο Κανονισµός του Ιππικού, διαστάσεων 12 Χ 20,5 εκ. (εικ. 15). Το εγχειρίδιο 
πραγµατεύεται την τεχνική προπαρασκευή του Ιππικού και τη σύνθεση των οργανικών 
του τµηµάτων, και εκδόθηκε µε σκοπό να αποτελέσει ενιαία βάση για την 
εκπαίδευση στα συντάγµατα. Όπως αναφέρεται στην εισαγωγή του κανονισµού (εικ. 
16), η επιτροπή για τη σύνταξή του έλαβε υπόψη της τόσο τις «τεχνικές µεταβολές» 
όσο και τις µεταβολές που έχουν επέλθει στη σύνθεση των οργανικών µονάδων του 



Ιππικού, καθώς επίσης και τους γαλλικούς κανονισµούς Ιππικού των ετών 1920 και 
1924. 

Μια άλλη µορφή εµφανούς παρουσίας της γαλλικής επιρροής αποτελεί το 
εγχειρίδιο µε τίτλο Περί ειδών τινών τροφών, νοµής και καυσίµου ύλης, που 
εκδόθηκε το 1924 από τη ∆ιεύθυνση Επιµελητείας του Υπουργείου Στρατιωτικών. 
Το εγχειρίδιο, εκτός από τη χρήση της σχετικής γαλλικής βιβλιογραφίας του έτους 
1923 (εικ. 17), κάνει ευρύτατη χρήση γαλλικών όρων που αποτελούν ουσιαστικά τη 
µετάφραση των εξειδικευµένων ελληνικών όρων που χρησιµοποιούνται στο κείµενο. 
Το έντυπο αποτελείται από 63 σελίδες, διαστάσεων 14,5 Χ 20 εκ., και περιλαµβάνει 
πληροφορίες για τριάντα ένα προϊόντα του εµπορίου, όπως αλάτι, βούτυρο, καφέ, 
ρύζι, φασόλια κ.λπ. Το περιεχόµενο είναι σχετικό µε την ιστορία του προϊόντος, τα 
κύρια χαρακτηριστικά του, τη χρήση του, τον τρόπο κατανάλωσής του, τις αλλοιώσεις 
του και άλλα ειδικότερα χαρακτηριστικά και λεπτοµέρειες (εικ. 18). 

∆ύο χρόνια αργότερα, το 1926, τυπώνονται στο Παρίσι, αλλά στην ελληνική 
γλώσσα, οι Πίνακες βολής του ορεινού ταχυβόλου πυροβόλου των 75 χιλ. συστήµατος 
Schneider, υποδείγµατος 1919 (εικ. 19). Το τεχνικό αυτό εγχειρίδιο του Υπουργείου 
Στρατιωτικών έχει διαστάσεις 15,5 Χ 18,7 εκ., είναι έγχρωµο και περιλαµβάνει, στις 
102 σελίδες του, πίνακες, σχεδιαγράµµατα και γραφήµατα σχετικά µε τη χρήση και 
τη διαδικασία εκτέλεσης βολής του υπόψη οπλικού συστήµατος. Την ίδια περίοδο 
κυκλοφορούσαν, ευρέως βέβαια, και κατάλογοι µε γαλλικά εγχειρίδια (εικ. 20), τα 
οποία αποτελούσαν τη βάση της βιβλιογραφίας των ελληνικών στρατιωτικών 
κανονισµών και εγχειριδίων.  

Η µεγάλη αυτή γαλλική «υποστήριξη», αν και δεν αποτελεί αποκλειστικό 
χαρακτηριστικό γνώρισµα της δεκαετίας 1920-1930, σίγουρα χρήζει περαιτέρω έρευνας 
και αναλυτικότερης µελέτης. Μια τέτοια έρευνα θα µπορούσε να παρουσιάσει, ίσως 
αρκετά εξειδικευµένα, τον τρόπο έκφρασης αυτής της επιρροής, την έκταση που 
είχε και τη διάρκεια, καθώς επίσης και τη µακροχρόνια επίδραση του γενικότερου 
γαλλικού δόγµατος στην ελληνική στρατιωτική εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

 

∆ιαπιστώσεις-Συµπεράσµατα 

Οι στρατιωτικοί κανονισµοί της περιόδου –και όχι µόνο– αποτελούν ίσως το 
χαρακτηριστικότερο παράδειγµα έκφρασης της συγκεκριµένης αυτής πραγµατικότητας, 
που συµβατικά ονοµάζουµε «γαλλική επιρροή». Αυτή η εσωτερική προσέγγιση των 
κειµένων, έστω και κάπως «χαλαρά», η οποία εξετάζει περισσότερο τη δοµή τους 
παρά το περιεχόµενο και αναλύει τους τρόπους µε τους οποίους παράγεται η 



διαπίστωση, αποτέλεσε µια πρώτη προσπάθεια για την άρση αυτών των δυσδιάκριτων 
ίσως ορίων στην κατανόηση του µεγέθους αυτής της επιρροής. 

Το «δείγµα» προσαρµόστηκε στην έκταση του παρόντος άρθρου και φυσικά 
ανάλογα προσαρµόστηκε και η µεθοδολογία µελέτης του δείγµατος. Αυτός ο 
περιορισµός όµως δεν εµπόδισε την εµφάνιση των όψεων εκείνων της γαλλικής 
επιρροής τόσο στο χώρο της εκδοτικής καθαρά διαδικασίας όσο και στον τρόπο που 
αυτές διαµορφώνουν την εκπαιδευτική αναθεωρητική τάση της περιόδου. Έτσι, θα 
µπορούσαµε συνοψίζοντας να διακρίνουµε τις παρακάτω χαρακτηριστικές όψεις 
αυτής της επιρροής:  
 

• Κανονισµοί-εγχειρίδια που αποτελούσαν πιστή µετάφραση των αντίστοιχων 
γαλλικών. 

• Εκδόσεις που έκαναν ευρεία ή αποκλειστική χρήση γαλλικής βιβλιογραφίας. 
• Κανονισµοί που συντάχθηκαν µε βάση τους αντίστοιχους γαλλικούς, χωρίς 

να αποτελούν πιστή µετάφρασή τους. 
• Εγχειρίδια που µεταφέρουν το πνεύµα του γαλλικού στρατιωτικού δόγµατος. 
• Εγχειρίδια που χρησιµοποιούν ευρέως παραποµπές σε γαλλική ορολογία για 

την απόδοση των αντίστοιχων ελληνικών όρων. 
• Εγχειρίδια που τυπώθηκαν στη Γαλλία. 
• Εγχειρίδια που βασίστηκαν στις παραδόσεις των µαθηµάτων της Σχολής 

Πολέµου. 
 

 Από τις όψεις αυτής της επιρροής δεν πρέπει να παραλείψουµε να 
συµπεριλάβουµε και αυτήν της δυσδιάκριτης καταγραφής των προσωπικών καθαρά 
επιρροών των συντακτών των διαφόρων κανονισµών. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η 
σύνταξη των κανονισµών δε γινόταν από τον ανώνυµο αξιωµατικό µιας επιτελικής 
υπηρεσίας. Ίσως µια καλύτερη µελέτη του προφίλ των διαφόρων συντακτών των 
κανονισµών της περιόδου µάς έδινε περισσότερα στοιχεία της εµφανώς 
διαµεσολαβηµένης διαδικασίας σύνταξης αυτών. Ας µην ξεχνάµε τα λόγια του Girard 
από το λόγο του στους αποφοίτους της Σχολής Πολέµου την 8η Ιουλίου 1925: «Η 
ευγνωµοσύνη που θα µπορούσατε να δείξετε στη γαλλική αποστολή είναι η διάδοση 
του έργου της». 
 Ενδεικτικά παραθέτω τους κανονισµούς που κυρώθηκαν κατά τη 
συγκεκριµένη περίοδο, χωρίς αυτό να σηµαίνει βέβαια ότι ήταν οι µόνοι που 
ίσχυαν. Ένα πλήθος παλαιότερων κανονισµών, οργανισµών σχολών, εγχειριδίων, 
τεχνικών εγχειριδίων και λοιπών εκδόσεων συµπληρώνει την παρακάτω λίστα 
δίνοντας τη δυνατότητα στην έρευνα για περαιτέρω επέκταση. 
 

Πίνακας Κανονισµών που κυρώθηκαν κατά τη δεκαετία 1920-1930 



A/A Ονοµασία Κανονισµού Ν.∆. 

α β γ 

1. Καθηκόντων και Αρµοδιότητας ∆ιευθυντών Υγειονοµικής Υπηρεσίας 

Στρατιάς, Σωµάτων Στρατού και Μεραρχιών 

7 Σεπτεµβρίου 1923 

2. Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροβολικού 17 Φεβρουαρίου 1925 

3. Επιτελείου του Μηχανικού 16 Ιουνίου 1925 

4. Τακτικής χρησιµοποίησης των Μεγάλων Μονάδων 28 Απριλίου 1926 

5. Οργάνωσης και Λειτουργίας των Επιτελείων στην Εκστρατεία 28 Απριλίου 1926 

6. Πολυβόλων 22 Φεβρουαρίου 1926 

7. Εκπαίδευσης Ιππικού 22 Μαΐου 1926 

8. Γενικής ∆ιδασκαλίας στη Βολή Πυροβολικού 22 Μαΐου 1926 

9. Εκπαίδευσης του Μηχανικού 22 Μαΐου 1926 

10. Της Υπηρεσίας στην Εκστρατεία 11 Αυγούστου 1926 

11. Οργάνωσης και Λειτουργίας Συνδέσµων και των ∆ιαβιβάσεων 11 Αυγούστου 1926 

12. Εκµετάλλευσης των ∆ιαβιβάσεων 11 Αυγούστου 1926 

13. Οργάνωσης Εδάφους 11 Αυγούστου 1926 

14. Αναζήτησης και Ερµηνείας των Πληροφοριών  11 Αυγούστου 1926 

15. Σώµατος Ελέγχου Στρατού 11 Αυγούστου 1926 

16. Υπηρεσίας των Επιτελείων στην Ειρήνη 11 Αυγούστου 1926 

17. Συντήρησης, Εναποθήκευσης και Μεταφοράς Εκρηκτικών Υλών 31 Αυγούστου 1926 

18. Γενικής ∆ιδασκαλίας στη Βολή Πυροβολικού 22 Μαΐου 1926 

19. Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ιππικού 22 Μαΐου 1926 

20. Γενικού Κανονισµού Παρατήρησης 11 Οκτωβρίου 1926 

21. Ασκήσεων Πυροβολικού, Μέρος Γ΄, Τµήµα ΙΙ 10 ∆εκεµβρίου 1926 

22. Εκπαίδευσης του Μηχανικού, Μέρος Πρώτο 10 ∆εκεµβρίου 1926 

23. Εκπαίδευσης στη Βολή 15 ∆εκεµβρίου 1926 

24. Υπηρεσίας Προκάλυψης 7 Ιανουαρίου 1927 

25. Ενιαίου Κανονισµού Οργάνωσης ∆ηµοσίων Ιδιωτικών και 

Στρατιωτικών Γυµναστηρίων 

18 Ιανουαρίου 1927 

α β γ 

26. Ασκήσεων Πεζικού 26 Φεβρουαρίου 1927 

27. Ασκήσεων Αεροπορίας, Μέρος ΙΙ 30 Μαρτίου 1927 

28. Λειτουργίας Εργοστασίων και Συνεργείων Αυτοκινήτων 5 Απριλίου 1927 

29. Αεροπορίας ∆ιώξεως 12 Απριλίου 1927 

30. Αεροπορίας Πληροφοριών 15 Απριλίου 1927 

31. Πυροβολικού, Μέρος Γ΄. Οργάνωση Θέσεων Πυροβολικού 6 Ιουνίου 1927 

 



32. Εσωτερικής Υπηρεσίας Οικονοµικών Αποθηκών 18 Φεβρουαρίου 1927 

33. Εσωτερικής Υπηρεσίας Γενικών Αποθηκών Υλικού Στρατού 15 Απριλίου 1927 

34. Εσωτερικής Υπηρεσίας Ταµείων Στρατού 30 Ιουλίου 1927 

35. Συντάξεως των Αξιωµατικών και Ανθυπασπιστών του Στρατού 

Ξηράς και όσων Αντιστοιχούσαν µε Αυτούς 

5 Ιουλίου 1927 

36. Προσωρινής Πρακτικής ∆ιδασκαλίας στη Βολή Πεζικού  23 Σεπτεµβρίου 1927 

37. Ασκήσεων Πεζικού 23 Σεπτεµβρίου 1927 

38. Εσωτερικής Υπηρεσίας Μεταγωγικού 18 Οκτωβρίου 1927 

39. Κανονισµός Πυροβολικού 21 Σεπτεµβρίου 1928 

40. Εκπαίδευσης Μεταγωγικού 16 Οκτωβρίου 1928 

41. Εσωτερικής Υπηρεσίας Εφορειών Υλικού Πολέµου 11 Φεβρουαρίου 1928 

42. Εσωτερικής Υπηρεσίας Στρατιωτικών Νοσοκοµείων 22 Νοεµβρίου 1928 

43. Εσωτερικές Υπηρεσίες Υπουργείου Στρατιωτικών 2 Αυγούστου 1928 

44. Πυροβολικού, Μέρος Β΄. 5 Μαρτίου 1930 

45. Πυροβολικού, Μέρος Γ΄. 10 Απριλίου 1930 

46. Εκπαίδευσης Μεταγωγικής Υπηρεσίας Αυτοκινήτων 10 Απριλίου 1930 

47. Εκπαίδευσης Μηχανικού, Μέρος Β΄. 17 Μαΐου 1930 

48. Συνεργασίας Πυροβολικού - Αεροπορίας στη Βολή 5 Ιουλίου 1930 

49. Στρατολογίας 18 Νοεµβρίου 1930 

50. Στρατιωτικών ∆ικαστηρίων και ∆ικαστικών Γραφείων 5 Απριλίου 1930 

51. Ιµατισµού Οπλιτών του Στρατεύµατος στην Ειρήνη 21 Αυγούστου 1931 

52. ∆ιοικήσεως και Εσωτερικής Υπηρεσίας της Λέσχης Αξιωµατικών 

Φρουράς Αθηνών 

29 Μαΐου 1933 

53. Στολής των Αξιωµατικών και Ανθυπασπιστών του Στρατού 

Ξηράς και της Χωροφυλακής 

20 Ιουλίου 1933 

54. Λογιστικής Υπηρεσίας Λόχου, ΄Ιλης, Πυροβολαρχίας ή άλλης 

ισοδύναµης µονάδας 

18 ∆εκεµβρίου 1933 

55. Της εν ειρήνη Υπηρεσίας των Επιτελείων (τροποποίηση) 25 Αυγούστου 1934 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1: Στρατηγός Girard, αρχηγός της Γαλλικής Στρατιωτικής Αποστολής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Εικόνα 2: 1η Εκπαιδευτική Σειρά.  

Στην πρώτη σειρά, στο κέντρο, διακρίνεται ο Στρατηγός Girard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3: 2η Εκπαιδευτική Σειρά. Στη φωτογραφία αναγράφεται: «2α Σειρά Σχολείου 

Πολέµου µετά των Γάλλων καθηγητών». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Εικόνα 4: Απόσπασµα από τον Οργανισµό της Ανωτέρας Σχολής Πολέµου (1933). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5: Το σύγγραµµα µε τίτλο 

«ΤΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ», 1927. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Εικόνα 6: «Γενική Στρατιωτική Επιθεώρησις», 1927. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 7: Το 

σύγγραµµα µε τίτλο «Μαθήµατα Πολεµικής Τέχνης», 1928.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 8: Παράδειγµα βοηθηµάτων που χρησιµοποιήθηκαν  

           σε ελληνικούς στρατιωτικούς κανονισµούς.  

 

 
Εικόνα 9: Απόκοµµα του πρωτοσέλιδου του 2ου τεύχους  

της Μεγάλης Στρατιωτικής και Ναυτικής 

Εγκυκλοπαίδειας (3-7- 1927). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 10: Το σύγγραµµα µε τίτλο «Περίληψις της γενοµένης εις του Ανωτ. Αξιωµατικούς 

διδασκαλίας εν τω Κέντρω εκπαιδεύσεως της Γαλλικής αποστολής παρά του Συν/τάρχου 

του Πυροβολικού F. Culmann», 1918. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 11: Η µελέτη του Συνταγµατάρχη Πυροβολικού Γ.Ν. Σολιώτη  

µε τίτλο «ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΠΟΥ∆ΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ», 1922. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 12: Το ρητό του Ναπολέοντος ξεκινάει το πρώτο κεφάλαιο  

                     της µελέτης «ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΠΟΥ∆ΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ».   

 

Εικόνα 13: Γενική ∆ιαταγή του ΙΙΙ Γραφείου του Επιτελείου του Γενικού Στρατηγείου, 

1923. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 14: Το εγκόλπιο µε τίτλο «ΠΡΑΚΤΙΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΑΙ ∆ΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΙΝ 

ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΠΕΖΙΚΟΥ», µετάφραση από το αντίστοιχο γαλλικό, 1924. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 15: Ο πρώτος τόµος του Κανονισµού του Ιππικού εκδόθηκε το 1924. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 16: Η Εισαγωγή του Κανονισµού του Ιππικού.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 17: Ευρεία χρήση γαλλικής βιβλιογραφίας σε ελληνικό κανονισµό του 1924. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 18: Ευρεία χρήση γαλλικών όρων στο εγχειρίδιο µε τίτλο: «Περί ειδών τινών 

τροφών, νοµής και καυσίµου ύλης» που εκδόθηκε το 1924. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 19: Ένδειξη του τόπου έκδοσης ελληνικού κανονισµού του 1926.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 20: Κατάλογος µε γαλλικά εγχειρίδια, τα οποία αποτέλεσαν  

               τη βάση των ελληνικών στρατιωτικών κανονισµών. 

 


