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ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΡΔΑ 

ΠΟΛΙΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ 

«...Στην Ελλάδα, ο στρατιώτης είναι ψηφοφόρος και ο αξιωματικός κάθε 
βαθμού είναι ψηφοφόρος και εκλέξιμος. Είδαμε στο παρελθόν έναν απλό υπα
σπιστή, υπουργό Πολέμου. Σήμερα βλέπουμε ακόμα στους πάγκους της Βου
λής αξιωματικούς που ανήκουν στις τάξεις του στρατού. Είναι σχεδόν περιτ
τό να τονίσουμε τις δυσκολίες μιας τέτοιας κατάστασης, τόσο αντίθετης στις 
αρχές της στρατιωτικής ιεραρχίας και στην ανεξαρτησία του στρατού. Ό 
αξιωματικός βουλευτής παρακωλύει σε κάθε στιγμή το κύρος του υπουργού 
του Πολέμου και ανάλογα με το βαθμό της επιρροής του, του επιβάλλει τις 
πιο αυθαίρετες αποφάσεις»1. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το πρόβλημα του στρατού στην Ελλάδα τον 19ο αϊώνα, είναι ένα 
θέμα σχετικά άγνωστο, αλλά παράλληλα εξαιρετικά ενδιαφέρον και σημαν
τικό. Τόσο το εθνικό πρόβλημα, όσο η σύνθεση και η λειτουργία της αστι
κής τάξης, καθώς και το πρόβλημα της πολιτικής εξουσίας, είναι άρρηκτα 
δεμένα με την ιστορική εξέλιξη του στρατού, τη σύνθεση του και το ρόλο 
του. Ποιος είναι ό πραγματικός του ρόλος και ποιος ό θεμιτός, εάν υπάρχει 
τέτοιος: Τί μεγέθους δυσαναλογία υπάρχει, εάν υπάρχει, ανάμεσα στο σκο
πό του σαν εθνικού στρατού και στα μέσα που χρησιμοποιεί για την εκ
πλήρωση του; Ερωτήματα που είναι σκόπιμο κάποτε ν ' απαντηθούν. 

το κείμενο που ακολουθεί δεν αποτελεί παρά ένα μικρό, αρκετά ει
δικό μέρος μιας ευρύτερης μελέτης με θέμα: «Ο στρατός και η πολιτική 
εξουσία στην Ελλάδα τον 19ο αϊώνα». Προβλήματα υλικού αντιμετώπισα 
και αντιμετωπίζω- δταν δεν είναι τελείως ανύπαρκτο, είναι συνήθως τελεί
ως άσυστηματοποίητο2. 

το αντικείμενο του άρθρου αυτού είναι οι πολιτευόμενοι στρατιωτικοί 
στην περίοδο της Α' Συνταγματικής Βασιλείας. Προσπάθησα να επεξεργα
στώ τά λιγοστά αλλά πολύτιμα στοιχεία που είχα στη διάθεση μου, έχοντας 
επίγνωση ότι το θέμα δεν είναι εξαντλημένο. 

1. Απόσπασμα αναφοράς σχετικά με την οργάνωση του ελληνικού στρατού, 23 
Ιουλίου 1880, Organisation Générale de l' Armée 1836-1915, carton No 1346, Archives 
du Ministère de la Guerre, Paris. 

2. Εννοώ το αρχειακό υλικό, διότι βιβλιογραφία υπάρχει άφθονη. Όσον άφορα 
το στρατό συνίσταται κυρίως, σε μονογραφίες Ελλήνων και ξένων συγγραφέων που 
αναφέρονται κατά κανόνα στην οργάνωση και λειτουργία του. 

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
Με την άδεια της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού
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Μετά την πρώτη επέμβαση μιας μερίδας του στρατού το 1843, που με 
αρχηγό τον στρατηγό Δ. Καλλέργη απαίτησε από τη Μοναρχία του Όθω
να ένα σύνταγμα για την Ελλάδα, ο στρατός ξαναβρίσκεται πρωταγωνιστής 
στην επανάσταση του 1862. η κατάλυση της Δυναστείας και η έξωση του 
Όθωνα, αποτελέσματα της επανάστασης, ανοίγουν το δρόμο στα φιλελεύ
θερα αισθήματα των Ελλήνων πολιτικών και στρατιωτικών. την ίδια χρο
νιά διεξάγονται εκλογές και στις 10 Δεκεμβρίου 1862 συνέρχεται στην Αθή
να η «Β' Εθνική των Ελλήνων Συνέλευσις», που ασχολήθηκε με την εκ
λογή νέου ηγεμόνα και τη σύνταξη νέου πολιτεύματος. οι εργασίες της 
συντακτικής συνέλευσης διάρκεσαν δύο ολόκληρα χρόνια και έτσι η ολο
κληρωμένη ανάγνωση και ψήφιση του έγινε μόνο στις 17 Οκτωβρίου του 
1864. 

Το σύνταγμα αυτό θεωρείται από τα πλέον δημοκρατικά, διότι είναι 
το πρώτο στην Ευρώπη που θεσπίζει, ήδη από το 1864, την καθολική ψηφο
φορία για τους άνδρες. 

με αφορμή όμως το άρθρο 73 που συζητιέται στις συνεδριάσεις της 
Βουλής τον Οκτώβριο του 1864 και το όποιο ορίζει ότι : 

((Τα καθήκοντα τον βουλευτού είναι ασυμβίβαστα προς τα τον εμμίσθου 
υπαλλήλου, εκτός των δρισθησομένων εξαιρέσεων εν τω περί εκλογής βου
λευτών νόμω ωσαύτως είναι ασυμβίβαστα τα του βουλευτού καθήκοντα και 
προς τα του Δημάρχου»3. 

αντιλαμβανόμαστε και μια άλλη καινοτομία σε σχέση με τα ευρωπαϊκά 
δεδομένα, που έγκειται στο πρωτότυπο αίτημα των στρατιωτικών να έχουν 
το δικαίωμα να πολιτεύονται4. 

η συζήτηση στη συνέλευση θα περιστραφεί κατά κύριο λόγο γύρω 
από τους δημοσίους υπαλλήλους και τους στρατιωτικούς, οι όποιοι θα προσ
παθήσουν με κάθε τρόπο να διαχωρίσουν τη θέση τους από τους πρώτους. 
οι προτεινόμενες τροπολογίες και η επιχειρηματολογία που θ' ακουσθούν 
έχουν σα στόχο τη θεσμική κατοχύρωση του δικαιώματος των στρατιωτι
κών να λαμβάνουν δίχως περιορισμούς μέρος στις βουλευτικές εκλογές. 
από την πορεία της συζήτησης, συμπεραίνουμε ότι στην ουσία δεν υ
πάρχει αντίρρηση εκ μέρους της συνέλευσης ως προς τη συμμετοχή, αυτή 
καθαυτή, των στρατιωτικών αλλά ορισμένες επιφυλάξεις ως προς τον συμβιβασμό 

3. Επίσημος Εφημερίς της Συνελεύσεως, συνεδρίασις 332/2 Οκτωβρίου 1864, 
β. 618. 

4. Μένει να μελετηθεί ως ποιο βαθμό είναι πρωτότυπο συγκρινόμενο με τους αντί
στοιχους θεσμούς άλλων χωρών. 
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του αξιώματος του βουλευτή και του εν ενεργεία αξιωματικού, ενώ 
για τους δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους η συνέλευση εκφράζεται αρνη
τικά. 

η επιχειρηματολογία θα περιστραφεί γύρω από τους κύριους άξονες 
της ισότητας των δικαιωμάτων του Έλληνα πολίτη και του καθορισμού 
του δημοσίου υπαλλήλου. Υπερασπίζοντας την καθιέρωση της ισότητας 
απέναντι στο νόμο, ό στρατιωτικός Ζατουνίτης θα πεί: 

«Το άρθρον εν τω νομοσχεδίω όπως έχει, αν μείνη, κείται εις τάς χείρας 
εκάστης κυβερνήσεως να το ερμηνεύση, και εφαρμόση κατά το άρεστον αύτη, 
αυτό είναι πνεύμα, από το όποιον ορμώμενοι οι συντάκται του σχεδίου ηθέ
λησαν ίνα μη αφήσωσι να παρίστανται εις το σώμα της Βουλής και αξιωμα
τικοί, οι όποιοι είναι και πολίται, διότι εάν άρνηθήτε εις τον στρατιώτην την 
ιδιότητα του πολίτου, πρέπει να την αρνηθήτε εις τον εαυτόν σας, επειδή είναι 
αδύνατον να γένη τις στρατιώτης, εάν δεν είναι πολίτης και ουχί απλώς πο
λίτης, αλλά χρηστός, ηθικός, ενάρετος πολίτης, άλλως ουδέποτε απολαμβάνει 
της τιμής να ελθη εις τον βαθμον του αξιωματικού. Βλέπετε λοιπόν, ότι και 
οι αξιωματικοί είναι πολίται»5. 

Ό σ ο για τον προσδιορισμό του εάν ο στρατιωτικός είναι δημόσιος 
υπάλληλος, μέσα στο πλαίσιο υπεράσπισης του δικαιώματος του εκλέγε
σθαι θ' άκουσθούν διάφορες απόψεις· μεταξύ άλλων η άποψη του στρατιω
τικού Σουίδα: 

«. . . Το άρθρον αυτό αποκλείει τους στρατιωτικούς υπαλλήλους, ενώ οι 
στρατιωτικοί δεν είναι υπάλληλοι, αλλά επαγγελματίαι, όπως ο δικηγόρος, 
ό ιατρός και πάς άλλος. Είναι ένας επιστημονικός σολοικισμός να τον καλήτε 
υπάλληλον, ενώ δεν είναι. η στρατιωτική ιδιότης είναι καθαρον επάγγελμα. 

Σαράβας: Δεν είναι δημόσιος υπάλληλος; 
Σουιδας: Όχι (θόρυβος). Διατί κ. Σαράβα, θέλετε να αποκλείσητε τους 

ύπαλλήλους από του να είσέρχωνται εις τα κοινοβούλια; δια να μη επηρεά
ζωνται από την έξουσίαν; όταν ο δικαστής είναι ισόβιος, ποίαν ανάγκην έχει; 

Αυτό δε το μειονέκτημα, το όποιον έχει ένας υπάλληλος απέναντι τόσων 
άλλων πλεονεκτημάτων, είναι μηδέν, τοσούτω περισσότερον, καθόσον βλέπω 
με ευχαριστησιν μου από της μεταπολιτεύσεως, ότι και η εξουσία δεν θέλει 
να επηρεάση τους υπαλλήλους και οι υπάλληλοι δεν επηρεάζονται από την 
έξουσίαν, και άπόδειξις είναι και η Συνέλενσις, διότι υπάρχουν και συμπολι
τευόμενοι και αντιπολιτευόμενοι υπάλληλοι και στρατιωτικοί και πολιτικοί. 

5. Επίσημος Εφημερίς της Συνελεύσεως, συνεδρίασις 332/2 Οκτωβρίου 1864, σ. 
619. 
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Ιδού λοιπόν, ότι μένουν ανεπηρέαστοι και ότι τοντο δεν έχει σχέσιν με την 
γενικήν αρχήν, ότι πρέπει να εξαιρέσωμεν τους υπαλλήλους, πολύ δε περισ
σότερον ως προς τους στρατιωτικούς, οι οποίοι απέδειξαν άρκετον χαρακτή
ρα πολιτικής πεποιθήσεως. Ουδείς άπέβλεψε εις πρόσωπα αλλά είς αρχάς · 
Δεν ημπορείτε λοιπόν δια τον λόγον του ότι ως στρατιωτικός δύναται να επη
ρεασθή από την κυβέρνησιν να τω αποκλείσητε το τιμαλφέστερον δικαίωμα, 
διότι ως στρατιώτης είναι και πολίτης. Έξ άλλου μέρους γιγνώσκετε, ότι ο 
στρατός αυτός παρέσχεν είς το έθνος απείρους εκδουλεύσεις, δεν είναι δίκαιον 
λοιπόν, ότι οσάκις η Πατρίς έχει ανάγκην του στρατού να τω ζητή βοήθεια, 
και οσάκις ο στρατός έχει πλεονέκτημα τι να ζητή να το αφαίρεση και μάλι
στα μια Συνέλευσις, ήτις ήλθεν ύστερον από μίαν μεταβολήν, της όποιας την 
πρωτοβουλιαν είχεν ο στρατός, και δεν πιστεύω ότι οι έντιμοι συνάδελφοι 
μου θα λησμονήσουν το χρέος το όποιον έχουν προς τον στρατόν, καθώς και ο 
στρατός ποτέ δεν ελησμόνησε το προς την πατρίδα του χρέος. . .»6. 

Νομίζω, ότι το απόσπασμα αυτό της ομιλίας του Σουίδα, συνοψίζει 
πολύ καλά και καθαρά την αντίληψη και τη νοοτροπία των στρατιωτικών 
απέναντι στην Πολιτεία—Πατρίδα. η υπεράσπιση—απολογία μιας ηθι
κής και ορθής στάσης εκ μέρους τους προϋποθέτει ανταλλάγματα. η αντα
μοιβή είναι υποχρέωση της Πατρίδας, διότι η εκπλήρωση των καθηκόντων 
του στρατού θεωρείται εκδούλευση. Ο στρατός, όργανο του Κράτους, τοπο
θετεί τις σχέσεις του με το Κράτος σ' ένα επίπεδο ανταλλακτικής αξίας· 
οι υπηρεσίες του προσφέρονται σαν εμπόρευμα—εκδούλευση. Άρα, δεν 
είναι μόνο ένα εκτελεστικό όργανο με τη στενή σημασία του ορού, αλλά 
αποφασίζει και μπορεί να επιβάλλει καταστάσεις που απορρέουν από τά 
συμφέροντα του, όταν τύχει να έρχονται σε αντίθεση με τά της εκτελεστι
κής εξουσίας. 

Παράλληλα μπορούμε να πούμε ότι δικαιολογημένα απασχολεί την 
συνέλευση το πρόβλημα των δημοσίων υπαλλήλων, των οποίων ό ύπερ
διογκωμένος αριθμός και η αντικειμενική τους θέση (η μονιμότητα των 
δημοσίων υπαλλήλων θεσπίστηκε μόνον το 1911) αποτελούν πρόβλημα, 
τόσο για τη λειτουργία των κρατικών μηχανισμών, όσο για την πολιτική 
επιρροή είτε θετική είτε αρνητική που ήταν σε θέση ν ' ασκήσουν αλλά και 
να υποστούν. Τά γενεσιουργά αίτια καθώς και οι συνέπειες αυτής της κατά
στασης, που δεν θα μας απασχολήσουν διεξοδικά εδώ, είναι ποικίλα και 
σύνθετα7. 

6. Επίσημος Εφημερίς της Συνελεύσεως, συνεδρίασις 332/2 Οκτωβρίου 1864, 
σ. 627. 

7. Βλ. Κ. Τσουκαλά, «Το πρόβλημα της πολιτικής πελατείας στην Ελλάδα του 
19ου αιώνα», στο Κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα, Αθήνα «Εξάντας» 
1977, σ. 75-112. 
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Εκείνο που μπορούμε να σημειώσουμε είναι ότι oι δημόσιες υπηρε
σίες του νεαρού αστικού κράτους ήταν για ένα πολύ μεγάλο διάστημα, μέχρι 
την ουσιαστική εκβιομηχάνιση της χώρας, η μόνη διέξοδος εργασίας για 
τον υποαπασχολούμενο αγρότικό πληθυσμό. το γεγονός αυτό, που εξηγεί 
εν μέρει τον όγκο του κοινωνικού αυτού στρώματος των υπαλλήλων, κα
θώς και η ρευστότητα της κοινοβουλευτικής ζωής, οι πρόσκαιρες πολι
τικές συμμαχίες, οχι τόσο σε επίπεδο άρχων αλλά προσώπων, οι προσω
πικές εξαρτήσεις από κομματάρχες και γενικά το υπερβολικά αναπτυγμένο 
και επιτηδευμένο σύστημα της βουλευτοκρατίας, αποτελούν παράγοντες 
καθοριστικούς όσον άφορα τις πολιτικές τοποθετήσεις και μετακινήσεις 
των δημοσίων υπαλλήλων. 

Στη συνέλευση δε θα υπάρξει ουσιαστική υποστήριξη των δημοσίων 
υπαλλήλων μόνον ο βουλευτής Ηλιόπουλος θα τολμήσει να παραπονεθεί: 

((Κύριοι πληρεξούσιοι, αν και βλέπω την Συνέλενσιν σχηματίσασαν πε-
ποίθησιν κατά των πτωχών υπαλλήλων, μολαταύτα επιχειρώ να υπερασπι
σθώ αυτούς' διότι πολλάκις εις την Συνέλευσιν ερρέθησαν τόσα και τόσα κατά 
των δυστυχών αυτών όντων της κοινοίνίας. Πρόκειται περί οικονομίας; εις 
την ράχιν των υπαλλήλων γίνεται' πρόκειται περί εκλογής; εις την ράχιν των 
υπαλλήλων ρίπτεται" διατι αύτη η δυσμένεια του έθνους; μήπως αυτοί δεν 
είναι "Ελληνες; δεν είναι συγγενείς σας, δεν είναι συνεπαρχιώται σας η είναι 
Βεδουίνοι; 

Λοιδωρίκης : ((Είναι κηφήνες, δι' αυτόν τον λόγον»6. 

στη συνέχεια της συζήτησης, καθ' όλη την διάρκεια της οποίας οι 
διάφοροι ομιλητές εξαίρουν τά προτερήματα και τις ικανότητες των στρα
τιωτικών, ο Η. Πετιμεζάς αφού διακηρύξει ότι ό στρατιωτικός δεν είναι 
δημόσιος υπάλληλος, αλλά ότι εκπληρώνει στην κοινωνία μια ειδική και 
εξέχουσα αποστολή, υποστηρίζοντας ότι η συνέχιση της μισθοδοσίας του 
στρατιωτικού από το δημόσιο, όταν αυτός βρεθεί για κάποιο λόγο εκτός 
υπηρεσίας, τον διαφοροποιεί από το δημόσιο υπάλληλο, θα πει σε τόνο 
προειδοποιητικό, έχοντας πλήρη επίγνωση της δύναμης του στρατού: 

((. . . Σας είπον ότι πρέπει να όδηγήση την άπόφασίν σας η φρόνησις η 
πολιτική, διότι συλλογισθήτε ότι η τάξις του στρατιωτικού δεν είναι από-
μεμονωμένον τι, παρουσιάζει εν σώμα συγκεντρώσεως ατόμων, εν σώμα 
επικίνδννον τοσούτον κατά της πολιτείας, όσον εστάθη και κατά του Όθωνος, 
τον όποιον ερριψεν. 

Τινές: Κατά της πολιτείας; 

8. Επίσημος Εφημερίς της Συνελεύσεως, συνεδρίασις 332/2 Οκτωβρίου 1864, 
σ. 621. 
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Πετιμεζάς: Αυτό είναι η πεποίθησις μου, οφείλω να το εϊπω, δεν το 
λέγω ίνα σας φοβίσω, το λέγω ως μίαν περίπτωσιν, την οποίαν πας πολίτης 
σκεπτόμενος περί των πολιτικών συμφερόντων οφείλει να λάβη υπ' όψιν. 
Ήλθετε από του βήματος τούτου και μας αναφέρατε στάσεις (θόρυβος), μίαν 
τάξιν, η οποία κρατεί τα δπλα και τα κρατεί υπέρ της πατρίδος, η Συνέλευ
σις φρονίμως σκεπτόμενη, πρέπει να την λάβη υπ' όψιν (θόρυβος) εκδόσατε 
οποιανδήποτε απόφασιν, εγώ ως πολίτης την στιγμήν ταύτην εχω καθήκον 
να φέρω τάς σκέψεις ταύτας εις γνώσιν της Συνελεύσεως και αποφασίσατε 
όπως θέλετε, σας λέγω όμως ότι δεν πρέπει να την άπομονώσητε, να την απο
μακρύνητε από την κοινωνιαν, εν ώ και ο τύπος προ της επαναστάσεως την 
επεκαλέσθη. Είπετε ότι ο στρατιώτης δεν πρέπει να βουλεύεται προς το συμ
φέρον της κοινωνίας. Σας λέγω λοιπόν, ότι πρέπει να δώσητε και εις τον στρα
τον τα δικαιώματα αυτά, να έρχεται να βουλεύεται, να γνωρίζη και αυτός τι 
γίνεται εντός των νομοθετικών σωμάτων, διότι υπέρ αυτού και κατ' αύτού 
ψηφίζονται νόμοι ενίοτε όντες επικίνδυνοι εις την τύχην του, επομένως πρέπει 
να του δώσητε το δικαίωμα να ήναι εν γνώσει των νόμων αυτών και μη θε
λήσητε να τον αποχωρήσητε από την πολιτείαν, διότι νομίζω δεν είναι συμ
φέρον. . .»9. 

η Συνέλευση θα πεισθεί και σιωπηρά αποδεχόμενη το δικαίωμα του 
εκλέγεσθαι για τους στρατιωτικούς, ως εξαίρεση στο συνταγματικό άρθρο, 
θ' ασχοληθεί με την επί μέρους θεσμοθέτηση της διαθεσιμότητας από την 
ενεργητική υπηρεσία των εκλεγμένων στρατιωτικών βουλευτών, την χρο
νική διάρκεια της άδειας τους λόγω υποψηφιότητας και το βασικό κορπο
ρατίστικο αίτημα, το αίτημα για εξασφάλιση των προβιβασμών στο στρά
τευμα ενόσω οι εκλεγμένοι στρατιωτικοί πληρούν τα βουλευτικά τους κα
θήκοντα. Κατοχυρώνονται δηλαδή οι προβιβασμοί κατ' αρχαιότητα βα
θμού, όχι όμως και κατ' εκλογήν, βασική προύπόθεση για την λειτουργία 
της στρατιωτικής ιεραρχίας καθώς και για την μισθοδότηση, καθ' ότι ο 
μισθός ακολουθεί κλιμακωτά την ιεραρχία. 

η τελική μορφή του άρθρου του Συντάγματος του 1864, αποτέλεσμα 
μιας χαρακτηριστικής ιστορικής εποχής και αντίληψης, θα είναι η έξης: 

«Τα καθήκοντα του βουλευτού είναι ασυμβίβαστα προς τα του εμμί
σθου δημοσίου υπαλλήλου και τα του δημάρχου, ουχί δε και προς τα του εν 
ενεργεία αξιωματικού. οι αξιωματικοί εκλέγονται, αλλ' εκλεχθέντες τίθεν
ται εις διαθεσιμότητα καθ' όλην την διάρκειαν της βουλευτικής περιόδου, 
και διατελοΰσιν εϊς τοιαύτην κατάστασιν μέχρι της εις την υπηρεσίαν ανα
κλήσεως των. 

9. Επίσημος Εφημερίς της Συνελεύσεως, συνεδρίασις 332/2 Οκτωβρίου 1864, 
σ. 629. 
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Εις τους αξιωματικούς χορηγείται επί τη αιτήσει αυτών, υποχρεωτικώς 
πέντε και ημίσεως μηνών κανονική άδεια απουσίας ένα μήνα προ της ενάρ
ξεως των εκλογών»10. 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΠΕΤΗΡΙΔΩΝ 

Σ' αυτό το δεύτερο μέρος θα ήθελα να παρουσιάσω και να αναλύσω 
τα στοιχεία των στρατιωτικών επετηρίδων. 

Στον πρώτο πίνακα που ακολουθεί (Ι), αναγράφονται οι συνολικοί 
αριθμοί των αξιωματικών του ελληνικού στρατού, κατά βαθμό ιεραρχίας 
και κατά χρονολογία. Ό πίνακας αυτός καθώς και όλοι οι υπόλοιποι που 
θ' ακολουθήσουν είναι βασισμένοι στα στοιχεία των επετηρίδων του ελ
ληνικού στρατού των έξης χρονολογιών: 1872, 1875, 1876, 1877, 1881, 1884, 
1891, 1893 και 1895. η επεξεργασία των επετηρίδων αυτών καθορίστηκε 
από την ανυπαρξία άλλων για τη συγκεκριμένη περίοδο της Α Συνταγμα
τικής Βασιλείας- στο γεγονός αυτό οφείλεται άλλωστε και η ασυνέχεια στις 
χρονολογίες11. 

Στο δεύτερο πίνακα (II) εκφράζεται το ποσοστό των αξιωματικών κάθε 
βαθμού της ιεραρχίας σε σχέση με το σύνολο των αξιωματικών του στρα
τεύματος για κάθε αντίστοιχη επετηρίδα. Έδώ θα πρέπει να σημειώσω ότι 
οι βαθμοί της στρατιωτικής ιεραρχίας είναι την εποχή εκείνη εννέα (9) 
και χωρίζονται ανά τρεις βαθμίδες: οι στρατηγοί, αντιστράτηγοι και υπο
στράτηγοι αποτελούν τά ανώτατα στελέχη του στρατεύματος, τους λεγό
μενους ανώτατους αξιωματικούς, οι συνταγματάρχες, αντισυνταγματάρχες 
και ταγματάρχες τους ανώτερους, και τέλος οι λοχαγοί, υπολοχαγοί, ανθυ
πολοχαγοί τους κατώτερους αξιωματικούς της ιεραρχίας του στρατεύμα
τος12. 

με την πρώτη ματιά παρατηρούμε ότι σε διάστημα περίπου μιας 
εικοσιπενταετίας το σώμα των αξιωματικών του ελληνικού στρατοΰ αυξά
νεται απόλυτα κατά δυόμισυ φορές {21/2). Ένω δηλαδή το 1872 το σύνολο 
ανέρχεται σε επτακόσιους έναν αξιωματικούς, το 1895 αυξάνεται στον αρι
θμό των χιλίων οκτακοσίων πενήντα εννέα αξιωματικών. Επίσης παρατη

10. Α. Σβώλος, Τά ελληνικά συντάγματα 1822 - 1952, Αθήνα «Στοχαστής» 1972, 
σ. 137. 

11. οι επετηρίδες αυτές βρίσκονται στην Βιβλιοθήκη της Βουλής με την ένδειξη 
(ΙΑ 3 ΣΤΔ). η βιβλιοθήκη του Πολεμικού Μουσείου καθώς και η Διεύθυνση Ιστορίας 
Στράτου δεν τίς είχαν. Τά αρχεία της Δ.Ι.Σ. υπάρχουν, και είναι σημαντικά, από το 1897 
και μετά. Όσο για τις επετηρίδες του Ναυτικού, υπάρχουν μόνον από το 1954 και μετά. 
Φαίνεται ότι τά αρχεία του Ναυτικού καταστράφηκαν στον Πόλεμο. 

12. οι πίνακες που ακολουθούν παραθέτονται αναλυτικά, ώστε να διευκολυνθούν 
όσοι ενδιαφέρονται ειδικώτερα για το θέμα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ι. 
Συνολικών αριθμών αξιωματικών κατά βαθμό ιεραρχίας και ανά χρονολογία (α) 

1872 1875 1876 1877 1881 1884 1891 1893 1895 
στρατηγοί 
αντιστράτηγοι 
υποστράτηγοι 

συν/τάρχες 
άντι/τάρχες 
ταγματάρχες 

λοχαγοί 
υπολοχαγοί 
ανθυπολοχαγοί 

σύνολο 

1 
1 
3 

10 
1 

48 

200 
223 
214 

701 

1 
3 

9 
31 
50 

196 
226 
258 

774 

1 
4 

8 
36 
55 

204 
225 
237 

770 

— 
3 

8 
35 
49 

210 
220 
249 

774 

— 
6 

23 
73 
81 

304 
206 
340 

1033 

1 
5 

25 
75 

130 

325 
319 
674 

1554 

1 
5 

41 
63 

141 

406 
446 
796 

1899 

1 
5 

42 
65 

143 

405 
445 
853 

1959 

1 
4 

43 
66 

150 

428 
453 
714 

1859 

α. οι συνολικοί αυτοί αριθμοί αναφέρονται σε όλα τα όπλα η σώματα, χωρίς διά
κριση. Αυτά είναι τα έξης : 

Γενικοί επιτελείς 
Χωροφυλακή 
Πεζικό 
Μηχανικό 
Πυροβολικό 
Υγειονομικό 
Οικονομικό 
Ιππικό 

ΠΙΝΑΚΑΣ II. 
Ποσοστών αξιωματικών κατά βαθμό ιεραρχίας σε σχέση με το σύνολο 

των αξιωματικών του στρατεύματος. 

0/ /ο 
στρατηγοί 
αντιστράτηγοι 
υποστράτηγοι 

συν/τάρχες 
άντι/τάρχες 
ταγματάρχες 

λοχαγοί 
υπολοχαγοί 
ανθυπολοχαγοί 

σύνολο 

1872 
0,14 
0,14 
0,43 

1,43 
0,14 
6,85 

28,53 
31,81 
30,53 

100 

1875 

0,12 
0,39 

1,16 
4,00 
6,46 

25,32 
29,20 
33,33 

100 

1876 

0,13 
0,52 

1,04 
4,68 
7,14 

26,50 
29,22 
30,78 

100 

1877 

— 
0,39 

1,03 
4,52 
6,33 

27,13 
28,42 
32,17 

100 

1881 

— 
0,58 

2,22 
7,06 
7,84 

29,43 
19,94 
32,91 

100 

1884 

0,06 
0,32 

1,60 
4,82 
8,36 

20,91 
20,52 
43,37 

100 

1891 

0,05 
0,26 

2,16 
3,31 
7,42 

21,38 
23,49 
41,91 

100 

1893 

0,05 
0,25 

2,14 
3,32 
7,30 

20,68 
22,71 
43,53 

100 

1895 

0,05 
0,22 

2,31 
3,55 
8,07 

23,02 
24,37 
38,41 

100 
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ροδμε ότι οι κατώτεροι βαθμοί είναι αισθητά διογκωμένοι σε σχέση με τους 
ανώτερους και ανώτατους, φαινόμενο που ισχύει αναλογικά για όλες τις 
χρονολογίες των διαθέσιμων επετηρίδων. Κατασκευάζοντας ενδεικτικά 
την πυραμίδα της ιεραρχίας δύο χρονολογιών, συμπεραίνουμε ότι η δομή 
και η σύνθεση του στρατεύματος δεν ξεφεύγουν από το πρότυπο της κλα
σικής πυραμίδας. 

ΠΙΝΑΚΑΣ III. Πυραμίδα βαθμών ιεραρχίας 

Μπορούμε όμως να μετρήσουμε καλύτερα και ν' αναλύσουμε τη διόγ
κωση του σώματος των αξιωματικών στο στράτευμα βγάζοντας τη συνο
λική ποσοστιαία αύξηση ανάμεσα στις χρονολογίες που διαθέτουμε- και 
έπειτα διαιρώντας αυτό το μέγεθος με το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, θα 
έχουμε το μέσον όρο αύξησης άνά χρόνο, που είναι και το ενδεικτικό μέ
γεθος (βλ. πίνακα IV). 

Βλέπουμε λοιπόν ότι η αύξηση συντελείται στο τέλος της δεκαετίας 
1870 και στις αρχές της δεκαετίας του 1880, κυμαίνεται δέ από 8,36% μέχρι 
16,81%. 

η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από την συνειδητοποίηση της α
ναγκαιότητας ενός στρατεύματος που να είναι σε θέση να άνταπεξέλθει 
στις ανάγκες μιας εμπόλεμης κατάστασης. 
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η συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, που υπογράφτηκε το 1878 και που 
αφορούσε άμεσα το διαμελισμό της Βαλκανικής χερσονήσου, εντείνει 
και συστηματοποιεί τις ανησυχίες ως προς το έθνικο-συνοριακό πρόβλημα 
της χώρας, που παραμένει άλυτο ήδη από την συγκρότηση τού ελληνικού 
κράτους στα 1828. Ό βασικός αυτός παράγοντας καθώς και τα μεταρρυθμι
στικά μέτρα σε σχέση με την ορθολογιστική λειτουργία του νεοελληνικού 
αστικού κράτους, που προσπάθησε να εφαρμόσει ό Χ. Τρικούπης, έχουν 

ΠΙΝΑΚΑΣ IV. 

Χρονολογία 

1872-75 
1875 - 76 
1876-77 
1877-81 
1881-84 
1884-91 
1891 - 93 
1893-95 

Συνολική ποσοστιαία 
αύξηση 

10,41 
—0,52 

0,52 
33,46 
50,44 
22,20 

3,16 
—5,10 

/ο 
Μέσος όρος αύξησης 

ανά χρόνο % 
3,47 

—0,52 
0,52 
8,36 

16,81 
3,17 
1,58 

—2,55 

σαν αποτέλεσμα την αναδιοργάνωση κυρίως τού στρατού. με αυτήν την 
προοπτική άλλωστε, θεσπίζεται το 1879 η καθολική στράτευση13, προω
θούνται νέοι διοργανισμοί για το στράτευμα και καλούνται επισήμως από 
την ελληνική κυβέρνηση οι γαλλικές στρατιωτικές αποστολές τού λοχα
γού Du Martray το 1881 και του στρατηγού Vosseur το 1886, με σκοπό 
να συμβουλεύσουν και να εκπαιδεύσουν τους έλληνες στρατιωτικούς, 
έχοντας ως βάση το πρότυπο τού γαλλικού στρατού. 

Εκείνο που είναι σημαντικό, και που στάθηκε μάλιστα η αφορμή για 
την παράθεση όλων αυτών των στοιχείων, είναι το πρόβλημα των στρατιω
τικών που πολιτεύονται και αποτελούν μέλη του Κοινοβουλίου, αυτού τού 
πολιτικού και όχι μόνο νομοθετικού σώματος. Πόσοι, πώς, ποιοι και γιατί, 
ποιο ρόλο παίζουν, σε ποια κόμματα προσκολλούνται, ποια συμφέροντα 
εκπροσωπούν, κατά πόσον και ποιες πιέσεις ασκούν στην Βουλή των 
Ελλήνων. Ερωτήματα σημαντικά, που δυστυχώς δεν μπορούν ν ' απαντη
θούν ολα εδώ, κυρίως λόγω έλλειψης στοιχείων και υλικού. 

Παρ' όλα αυτά, τά σχετικά περιορισμένα στοιχεία των επετηρίδων, 
που κατά κανόνα παραθέτουν: 

α) Ονοματεπώνυμο 

13. Υποχρεωτική θητεία για όλους τους Έλληνες άνδρες από 20—40 έτων/κατάρ
γηση της αντικατάστασης των κληρούχων. 
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β) Έτος γεννήσεως (ορισμένες αναγράφουν τον τόπο) 
γ) Τρόπο κατάταξης/ήμερομηνία κατάταξης 
δ) Ημερομηνίες και βαθμούς προβιβασμών 

προσφέρονται για ορισμένες επεξεργασίες και μερικά συμπεράσματα. 
Στον παρακάτω πίνακα (V) περιέχονται οι αριθμοί των πολιτευόμενων 

στρατιωτικών που αναφέρονται στις επετηρίδες (εν διαθεσιμότητι η βου-
λευταί), κατά βαθμό ιεραρχίας τις αντίστοιχες αναφερόμενες χρονολογίες. 

ΠΙΝΑΚΑΣ V. 
Αριθμοί πολιτευόμενων στρατιωτικών κατά βαθμό ιεραρχίας ανά χρονολογία (α) 

Βαθμοί 
στρατηγοί 
αντιστράτηγοι 
υποστράτηγοι 
συν/τάρχες 
άντι/τάρχες 
ταγματάρχες 

λοχαγοί 
υπολοχαγοί 
ανθυπολοχαγοί 

σύνολο 

1872 

1 
1 

1 

2 

10 
5 

20 

1875 

1 
1 

4 
4 
4 

11 
4 

29 

1876 

1 
2 

1 
5 
6 

9 
2 
1 

27 

1877 

1 

1 
5 
5 

10 
1 
1 

25(β) 

1881 

2 

5 
1 
2 

4 

14 

1884 

3 

6 
2 
6 

7 
2 

26 

1891 

1 

3 
2 
5 

1 

12 

1893 

1 
2 

2 
3 
5 

5 
1 
1 

20 

1895 

1 

8 
7 
6 

2 
6 

30 

α Για τους βαθμούς Ιππικού, Χωροφυλακής, Υγειονομικού έχει γίνει Ισοβαθμία 
με την ιεραρχία του Πεζικού. 

β. Στο σύνολο αυτό έχει προστεθεί ό Α. Μαυρομιχάλης (υπουργός Στρατιωτικών), 
που φέρεται χωρίς ένδειξη βαθμού. 

θα πρέπει να σημειωθεί εδω ότι σε κάθε επετηρίδα, εκτός από τις χρο
νιές 1876 και 1877, αντιστοιχεί και ένα ανανεωμένο κοινοβούλιο, δεδομέ
νου ότι βουλευτικές εκλογές έγιναν διαδοχικά στις έξης ημερομηνίες:14 

9 Μαρτίου 
Φεβρουαρίου 

5 Ιουλίου 
30 Ιουλίου 
5 Οκτωβρίου 
1 Ιανουαρίου 

1872 
1873 
1874 
1875 
1879 
1882 

19 Απριλίου 
16 Ιανουαρίου 
26 Οκτωβρίου 
15 Μαΐου 
28 Απριλίου 

1885 
1887 
1890 
1892 
1895 

Κατά συνέπεια βλέπουμε ότι μόνον οι χρονιές 1876 και 1877, όπου 
επαναλαμβάνονται αριθμοί και ονόματα πολιτευόμενων στρατιωτικών που 
προκύπτουν από τις εκλογές του 1875, θα μπορούσαν να βάλουν κάποιο 

14. D. Dakin, The Unification of Greece 1770 - 1923, Λονδίνο 1972, σ. 306-310. 
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πρόβλημα με τις αυξομειώσεις που παρουσιάζουν. Κοιτώντας όμως από 
κοντά τους αριθμούς, βλέπουμε ότι αυτές οφείλονται είτε σε προβιβασμούς 
προσώπων είτε σε αποστρατεύσεις λόγω ορίου ηλικίας. 

Σύμφωνα με τους συνολικούς αριθμούς των πολιτευόμενων στρατιω
τικών το: 
1872 
1875 
1876 
1877 
1881 
1884 
1891 
1893 
1895 

σε σύνολο 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

190 
190 
190 
190 
207 
245 
150 
207 
207 

βουλευτικών 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

εδρών 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

αντιπροσωπεύουν 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1 0 % 
1 5 % 
1 4 % 
1 3 % 

7 % 
1 1 % 
8 % 

1 0 % 
1 4 % 

Νομίζω ότι το ποσοστό των πολιτευόμενων, το όποιο κυμαίνεται από 
7 - 15 %, είναι αρκετά μεγάλο αυτό καθαυτό. Βέβαια καθώς δεν γνωρίζουμε 
τη σύνθεση του κοινοβουλίου, την αντίστοιχη έκπροσώπευση άλλων κλά
δων, επαγγελμάτων κλπ. δεν μπορούμε να βγάλουμε αξιόλογα αναλογικά 
και συγκριτικά συμπεράσματα. Παρ' όλα αυτά, κάνοντας ένα χοντρικό 
προσεγγιστικό υπολογισμό, βλέπουμε ότι το ποσοστό των αξιωματικών 
στο συνολικό ανδρικό πληθυσμό της χώρας άνω των 20 ετών15 δεν υπερ
βαίνει οπωσδήποτε το 1 % (και βρίσκεται ίσως πιο κοντά στο 0,2 - 0 ,5%). 
Έάν συγκρίνουμε τώρα τα δύο ποσοστά, δηλ. το ποσοστό των πολιτευό
μενων στρατιωτικών στο σύνολο της Βουλής και το ποσοστό του σώματος 
των αξιωματικών στο σύνολο του ανδρικού πληθυσμού, επιβεβαιώνεται 
και στατιστικά μια σχετικά αυτονόητη υπόθεση, δηλαδή ότι υπάρχει ανα
λογικά τεράστια ύπερεκπροσώπευση των αξιωματικών στη Βουλή16. 

Στον πίνακα εξι που ακολουθεί (VI), παρουσιάζεται η ποσοστιαία 
σύνθεση των πολιτευόμενων στρατιωτικών κατά βαθμό για κάθε αντίστοι
χη χρονολογία. 

Στα ποσοστά αυτά διαφαίνεται η σύνθεση της εκάστοτε κοινοβουλευ
τικής ομάδας των στρατιωτικών, οπού η αντιπροσώπευση των ανώτερων 
και κατώτερων αξιωματικών είναι σχετικά μόνο μεγαλύτερη από τους ανώ
τατους. το ποσοστό των ανώτατων αξιωματικών κυμαίνεται μεταξύ 1 0 - 3 % 
των κατώτερων μεταξύ 75 - 26 % και ακολουθεί μια προοδευτική τάση μεί
ωσης, ενώ των ανώτερων αυξάνεται προοδευτικά από 15 - 70 %. 

15. Στοιχεία Στατιστικής Επετηρίδας της Ελλάδος, Αθήνα 1972, σ. 24. 
16. η αναλογικά μεγάλη συμμετοχή των στρατιωτικών στην πολιτική, φαίνεται ίσως 

και πιο έντονα, αν λάβουμε υπόψη μας ότι κατά την περίοδο 1843 - 1910 το 23% όλων 
των υπουργών ήταν η είχαν υπάρξει στρατιωτικοί. Βλ. Keith Legg, Politics in Modern 
Greece, Standford 1969, σ. 305. 

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
Με την άδεια της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού



Πολιτευόμενοι στρατιωτικοί στην Ελλάδα στα τέλη τον 19oυ αιώνα 59 

Τα ποσοστά αυτά έχουν την τάση να δείξουν μια σχετική υπεροχή 
των κατώτερων βαθμών του στρατεύματος. Διαπιστώνουμε ότι η εκλογή 
του υποψήφιου βουλευτή, η πολιτική του αναγνώριση δεν έχουν τόσο σχέ
ση με τον βαθμό και την ιεραρχία που τον διακρίνει, οσο με άλλους καθο
ριστικούς παράγοντες, όπως είναι η οικογενειακή καταγωγή, οι κοινωνικοί 
δεσμοί και οι καταβολές που διαθέτει. 

ΠΙΝΑΚΑΣ VI. 
Ποσοστό πολιτευόμενων αξιωματικών κατά βαθμό ανά χρονολογία. 

στρατηγοί 
αντιστράτηγοι 
υποστράτηγοι 
ανώτατοι 

συν/τάρχες 
άντι/τάρχες 
ταγματάρχες 
ανώτεροι 

λοχαγο ί . . 
υπολοχαγοί 
ανθυπολοχαγοί 
κατώτεροι 

1872 
0 
5 
5 

10 

5 
0 

10 
15 

50 
25 

0 
75 

1875 
0 

3,45 
3,45 

6, 9 

13,80 
13,80 
13,80 
41, 4 

38 
13,80 

0 
51, 8 

1876 
0 

3,70 
7,41 

11,11 

3,70 
18,51 
22,22 
44,43 

33,33 
7,41 
3,70 

44,44 

1877 
0 
0 

4,17 
4,17 

4,17 
20,83 
20,83 
45,83 

41,67 
4,17 
4,17 

50,01 

1881 
0 
0 

14,29 
14,29 

35,71 
7,14 

14,28 
57,13 

28,57 
0 
0 

28,57 

1884 
0 
0 

11,54 
11,54 

23,07 
7,70 

23,08 
53,85 

34,62 
7,70 

0 
34,62 

1891 
0 
0 

8,33 
8,33 

25 
16,67 
41,67 
83,34 

8,33 
0 
0 

8,33 

1893 
0 
5 

10 
15 

10 
15 
25 
50 

25 
5 
5 

35 

1895 
0 
0 

3,33 
3,33 

26,67 
23,33 

20 
70 

6,67 
20 

0 
26,67 

Όμως τα ποσοστά αυτού του πίνακα δεν είναι ενδεικτικά της έκπρο-
σώπευσης της ιεραρχίας των βαθμών του στρατεύματος, διότι δεν παίρνουν 
υπόψη τη σύνθεση της πυραμίδας ολοκλήρου του στρατού, αλλά άφορούν 
μονάχα τους πολιτευόμενους αξιωματικούς στη Βουλή. Γι ' αυτό είναι σκό
πιμο να εξετάσουμε τα ποσοστά του επόμενου πίνακα επτά (VII), τα οποία 
εκφράζουν την έκπροσώπευση των πολιτευόμενων στρατιωτικών κάθε 
βαθμού ξεχωριστά (χωρίζονται σε τρεις ομάδες) σε σχέση με το σύνολο 
των αξιωματικών του ϊδιου βαθμού που ανήκουν στο στράτευμα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ VII. 
Πιθανότητα έκπροσώπευσης στη Βουλή κατά βαθμό και κατά έτος (σε ποσοστά) 

ανώτατοι 
ανώτεροι 
κατώτεροι 

σύνολο 

1872 
40 

5,08 
2,35 
2,85 

1875 
50 
13,33 
2,20 
3,74 

1876 
60 
12,12 
1,80 
3,50 

1877 
33,33 
11,95 
1,"7 
3,22 

1881 
33,33 

4,51 
0,48 
1,35 

1884 
50 

6,09 
0,69 
1,67 

1891 
16,66 
4,09 
0,07 
0,63 

1893 
50 
4 
0,41 
1,02 

1895 
20 

8,11 
0,50 
1,61 
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η απάντηση λοιπόν στο ερώτημα αποσαφηνίζεται, διότι με αυτόν τον 
πίνακα αποδεικνύεται η πραγματική υπεροχή του ποσοστού έκπροσώπευ-
σης των ανώτατων βαθμών των αξιωματικών σε σχέση με τους ανώτερους 
καθώς επίσης των ανώτερων σε σχέση με τους κατώτερους. και όχι μόνο 
υπάρχει μια ανοδος της έκπροσώπευσης οσο ανεβαίνουμε τη στρατιωτική 
ιεραρχία, αλλά οι διαφορές είναι τόσο μεγάλες που καταντούν να εκφρά
ζουν ποιότικά διαφορετικά πράγματα. η εκπροσώπευση των κατώτερων 
είναι σχεδόν αμελητέα και μάλιστα έχει την τάση να ελαχιστοποιηθεί. η 
εκπροσώπευση των ανώτερων χωρίς να είναι αμελητέα παραμένει ως ένα 
σημείο χαμηλή. Στην περίπτωση όμως των ανώτατων η εκπροσώπευση 
είναι τόσο μεγάλη που ταυτίζεται ουσιαστικά με συμμετοχή η εμπλοκή 
στην πολιτική εξουσία. 

Το πρόβλημα τώρα τίθεται ως έξης: τι καθορίζει την συνήθεια των 
στρατιωτικών να πολιτεύονται και ν ' αποτελούν μέλη της Βουλής; είναι 
άραγε το γεγονός ότι είναι στρατιωτικοί και πολιτεύονται σαν τέτοιοι, η 
όντας στρατιωτικοί και μάλιστα ανώτατα στελέχη, εϊναι παράλληλα και 
συγχρόνως μέλη μιας άρχουσας τάξης, της πολιτικής ηγεσίας; 

Υποθέτω ότι η μεγαλύτερη πιθανότητα έκπροσώπευσης των ανώτα
των στελεχών της στρατιωτικής ιεραρχίας, η δυνατότητα άμεσης συμμε
τοχής τους στην πολιτική εξουσία καθορίζονται κατά κύριο λόγο από την 
κοινωνική—ταξική τους προέλευση. και αυτό διότι η ηγεσία του στρατεύ
ματος την εποχή εκείνη, καθώς και ολόκληρο τον 19ο αίώνα, μέχρι την 
επανάσταση στο Γουδί το 1909, αποτελείται από μια κοινωνική «ελίτ». την 
αποτελούν βασικά γόνοι μεγάλων οικογενειών—τζακιών, απόγονοι οπλαρ
χηγών της Επανάστασης του 1821, κατά κανόνα μέλη της λεγόμενης ελ
ληνικής αστικής τάξης. η πρωταρχική στρατιωτική ιδιότητα των οπλαρ
χηγών συμβάδισε και διατηρήθηκε ως προνόμιο στην πορεία της δημιουρ
γίας και της ένταξης τους στην άρχουσα τάξη. Κατά συνέπεια, οι διασυν
δέσεις, ό ρόλος που έχουν να παίξουν και παίζουν, βρίσκονται σε άμεση 
συνάρτηση με τά κέντρα αποφάσεων της εκτελεστικής και πολιτικής εξου
σίας, που στην περίπτωση της Ελλάδας αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο, εκ
φρασμένο μέσα από τον εξαιρετικά σημαντικό ρόλο του κοινοβουλίου. 

Στην κατάσταση αυτή, συντελεί και πρωτοστατεί η Στρατιωτική Σχο
λή Ευελπίδων, της οποίας η φύση και η λειτουργία, από την ίδρυσή της 
στο Ναύπλιο το 1828 από τον Ι. Καποδίστρια και μέχρι τά τέλη του 19ου 
αιώνα, συντρέχουν στο σχηματισμό μιας στρατιωτικής «ελίτ», κοινωνικά 
ομοιογενούς. η διαδικασία επιλογής και η είσοδος των μαθητών στη Σχο
λή, οι όποιες κατά τη διάρκεια της Μοναρχίας έξαρτιόντουσαν από την 
προσωπική έγκριση του Όθωνα, γίνονταν κατά κανόνα πάνω σε κριτήρια 
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ταξικά και βέβαια οικονομικά, άφού τα απαιτούμενα δίδακτρα ανέρχον
ταν σε υπέρογκα ποσά17. 

Παράλληλα εκείνο που συμπεραίνουμε από τους δύο προηγούμενους 
πίνακες είναι ότι τά ποσοστά εκπροσώπευσης των στρατιωτικών έχουν 
την τάση να μειωθούν γύρω στη δεκαετία 1880 - 90. Νομίζω ότι η μείωση 
αύτη είναι άρρηκτα δεμένη με τά μέτρα που πήρε η κυβέρνηση Τρικούπη 
την ϊδια εποχή. Τά μέτρα αυτά, εντασσόμενα στο γενικώτερο πλαίσιο«εξυγί
ανσης» της κρατικής λειτουργίας, έχουν σα στόχο τον περιορισμό της 
πολιτικοποίησης και κομματικοποίησης του στρατεύματος. Το 1882, ό 
Χ. Τρικούπης, παρ' όλη την αντίδραση των στρατιωτικών, καταφέρνει να 
ψηφίσει ένα νόμο που έθετε τους πολιτευόμενους αξιωματικούς σε υποχρε
ωτική «συνταγματική άδεια». Τέσσερα χρόνια αργότερα, το 1886 οι νόμοι 
ΑΤΙΓ και ΑΤΠΘ' απαγόρευσαν την προσμέτρηση του χρόνου της βουλευ
τικής θητείας και της υποχρεωτικής άδειας των υποψηφίων πολιτευόμενων 
στον αναγκαίο χρόνο για τους προβιβασμούς «κατ' αρχαιότητα»18. Το μέτρο 
αυτό, που θίγει άμεσα το τόσο καίριο θέμα των προβιβασμών, που δεν έπα
ψε ποτέ ν ' αποτελεί την «αχίλλειο πτέρνα» των στρατιωτικών, θα πρέπει 
κατά κάποιο τρόπο να συνετέλεσε σαν ανασταλτικός παράγοντας στην 
απόφαση να λαμβάνουν μέρος στον εκλογικό αγώνα. θα πρέπει να λάβουμε 
υπόψη μας εδώ ότι ο ΑΤΠΘ' καταργείται από τον Θ. Δεληγιάννη, ο οποίος 
με τον νόμο Δ/ΞΕ του 1891 ανοίγει πάλι το δρόμο σ' όσους στρατιωτικούς 
επιθυμούσαν να πολιτευθούν, έχοντας την πεποίθηση ότι με τον τρόπο αυ
τόν θα προσεταιριζόταν την τάξη των αξιωματικών19. 

με βάση τά στοιχεία του τρόπου κατάταξης των αξιωματικών, που 
περιλαμβάνονται στίς επετηρίδες του 1872 και του 1895 επιβεβαιώνεται 
ακόμη μια φορά η προέλευση των πολιτευόμενων στρατιωτικών. το 1872, 
σ' ένα σύνολο είκοσι (20) βουλευτών, των οποίων ο μέσος ορός ηλικίας 
είναι 47 ετών, βλέπουμε ότι οκτώ (8) προέρχονται από την Στρατιωτική 
Σχολή Ευελπίδων, ένας (1) από Στρατιωτική Σχολή Αλλοδαπής, πέντε (5) 
κατατάσσονται στο στράτευμα ως εθελοντές και άλλοι δύο, ο ένας ως διοι
κητής ανεξάρτητου σώματος (αρχηγός άτακτου στρατεύματος) και ό άλλος 
ως επίτιμος ανθυπολοχαγός. (Τά ποσοστά είναι αντίστοιχα 40 %, 5 %, 
25 %, 5 %, 5 %) . Είκοσι τρία χρόνια αργότερα η αναλογία παραμένει ου
σιαστικά η ίδια, όταν στο σύνολο των τριάντα (30) πολιτευόμενων με μέσον 
ορο ηλικίας 49 ετών, είκοσι δύο προέρχονται από τη Σχολή Ευελπίδων, 
εξι (6) κατατάσσονται ως εθελοντές και ένας ως δόκιμος ιατρός (ποσοστά 
73 %, 20 %, 3 %) . 

17. Γύρω στα 1870, τα δίδακτρα ανέρχονται σε 1500-2000 χρυσές δρχ. Βλ. Ε, 
Στασινόπουλος Ιστορία της Σχολής Ευελπίδων, Αθήνα 1954· επίσης Λεύκωμα της 
Σ.Σ.Ε-, Αθήνα 1978, σελ. 42. 

18 και 19. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Τ. ΙΔ. σ. 49, 89. 
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με αυτή την ευκαιρία θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε από κοντά και 
τον τρόπο κατάταξης του συνόλου των αξιωματικών στα σώματα των Γενι
κών Επιτελών, Χωροφυλακής, Μηχανικού, Ιππικού και στα όπλα του 
Πυροβολικού και Πεζικού στον ελληνικό στρατό του 1872. 

ΠΙΝΑΞ VIII. 
Τρόπος κατάταξης αξιωματικών περιλαμβανομένων στην επετηρίδα του 1872. 

'Εθελοντές 
Σ.Σΐ 
Σ.Α2 
Κληρούχοι 
Αντικαταστάτες 
Σύνολο 

Γενικοί 
επιτελείς 

1 
16 
1 

— 
— 
21(a) 

Χωροφυ
λακή 

66 
— 
— 

1 
1 
75(a) 

Πυροβο
λικό 

1 
48 
3 

— 
— 
52 

Μηχανικό 

— 
80 
— 
— 
— 
80 

Πεζικό 

169 
14 
2 

47 
73 

360(a) 

'Ιππικό 

15 
8 
2 
2 
3 

32(β) 

σημ. Το σύνολο το όποιο ανέρχεται σε 620 και όχι 701 αξιωματικούς οφείλεται στο 
ότι δεν συμπεριλαμβάνονται το Υγειονομικό και το Οικονομικό. 

1. Σ.Σ=Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων 2. Σ.Α=Στρατ. Σχ. Αλλοδαπής 
α. των υπολοίπων ο τρόπος κατάταξης είναι είτε απροσδιόριστος, είτε αποτελεί 

είδικές περιπτώσεις. 
β. Υπόλοιποι ακόλουθοι του βαυαρικού στρατού. 

Στο σώμα των Γενικών Επιτελών, δεν προκαλεί εντύπωση η πλειο
ψηφία των καταταγμένων από τις Στρατιωτικές Σχολές. η μόρφωση και 
οι είδικές γνώσεις που απαιτούνται σε παρόμοιες θέσεις δικαιολογούν από
λυτα αυτή την προέλευση των αξιωματικών. 

Αντίθετα η Χωροφυλακή, η οποία έχει τυπικά και ουσιαστικά διαφο
ρετικό προορισμό (κύριος σκοπός της είναι η καταπολέμηση της ληστεί
ας), αποτελείται από ανθρώπους κατά κανόνα αγρότικής προέλευσης. Δέκα 
τουλάχιστον από τους εξήντα έξι εθελοντές είχαν αρχικά καταταγεί και 
υπηρετήσει στα άτακτα στρατεύματα της Ελληνικής Επανάστασης στα 
1825 - 30. η «καταδίωξη» της ληστείας, πρόβλημα τόσο επίμαχο και επί
μονο καθ' ολη την διάρκεια του 19ου αιώνα, δεν μπορούσε να γίνει από 
άλλους ανθρώπους, παρά μόνο του ίδιου «συναφιού», από ανθρώπους δη
λαδή που να μη διαφέρουν και πολύ τουλάχιστον στη νοοτροπία και στις 
μεθόδους με τους ληστές. για λόγους τακτικούς και λόγους αποτελεσμα
τικότητας, οι καταδιώκοντες έπρεπε είτε να γνωρίζουν είτε να μάθουν τις 
συνήθειες, τίς κρυψώνες, τις επιχειρήσεις και τά πρόσωπα, με δύο λόγια 
την πραχτική των καταδιωκόμενων ληστών. θα πρέπει να πούμε εδώ ότι οι 
ληστές στην πλειοψηφία τους είτε είχαν λάβει μέρος σε άτακτα στρατεύ
ματα είτε ήταν λιποτάκτες του τακτικού στρατού. με τά δεδομένα όμως 
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αυτά, γίνεται φανερό ότι το έργο της Χωροφυλακής δεν θα μπορούσε ποτέ 
ν' αποδώσει τά θεμιτά αποτελέσματα, μιας που τελικά καταδιώκοντες και 
καταδιωκόμενοι κατέληγαν να έχουν κοινά «συμφέροντα». 

Όσον άφορα το Πυροβολικό και το Μηχανικό μπορούμε να πούμε ότι 
η μονόπλευρη προέλευση των κατατασσόμενων μαρτυρεί την ιδιαίτερα 
αναγκαία υψηλή ειδικότητα, τεχνική και επιστημονική. 

θα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι η Σχολή Ευελπίδων ήταν, από το 1863 
μέχρι την ίδρυση του Μετσοβίου Πολυτεχνείου το 1887, η μοναδική σχο
λή που παρείχε μια εκπαίδευση τεχνολογική και επιστημονική. Μέχρι 
τότε, όλα τά δημόσια η ιδιωτικά έργα ανατίθενται σε αξιωματικούς του 
Μηχανικού καθώς και σε λιγοστούς ξένους και Έλληνες αρχιτέκτονες 
που είχαν σπουδάσει στο εξωτερικό. 

από την άλλη μεριά, είναι νομίζουμε σημαδιακός ό τρόπος κατάταξης 
στο Πεζικό, δπλο βασικό για ολόκληρο το στράτευμα, βασικό με την έν
νοια ότι αποτελεί τη ραχοκοκκαλιά του μάχιμου στρατεύματος, αλλά χωρίς 
να φέρει άμεσες στρατηγικές ευθύνες η πρωτοβουλίες. οι αξιωματικοί 
του Πεζικού, οι προερχόμενοι από στρατιωτικές σχολές δεν είναι παρά 
το 4,4 % του συνόλου, ενώ στο Μηχανικό και στο Πυροβολικό αντιπρο
σωπεύουν ένα ποσοστό 100 %. 

το Ιππικό, που ενώ την ίδια εποχή σ' όλα τά αλλά κράτη της Ευρώ
πης κατέχει μια εξέχουσα θέση στον στρατό, είναι αναπτυγμένο και ιδιαί
τερα προσεγμένο από άποψη επάνδρωσης και υλικού, στην Ελλάδα παρα
μένει πολύ περιορισμένο, κυρίως νομίζουμε λόγω οικονομικών δυσχερει
ών, καθ' ότι η αγορά, η συντήρηση και η εκπαίδευση των ίππων είναι μια 
δαπανηρή και επίπονη διαδικασία, η οποία ϊσως να ήταν ανέφικτη πολυ
τέλεια για τον ελληνικό στρατό της εποχής. 

Τελειώνοντας, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι, με αυτήν την επί μέρους 
επεξεργασία των στοιχείων που είχα στη διάθεση μου, δεν μπορούμε να 
στηρίξουμε παρά μόνο μερικά συμπεράσματα, ελπίζοντας σε μια διερεύ
νηση και αξιοποίηση του αρχειακού υλικού. 

Ιανουάριος 1980 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΡΔΑ 

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
Με την άδεια της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού
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