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H ίδρυση τ� 1828 και η π�ρεία
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T�υ Xρήστ�υ Σ. Φωτ�π�υλ�υ
� Bαλκανικ�ί Π�λεμ�ι 1912-
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� Oι Eυέλπιδες στ� Mεγάλ� 

Π�λεμ�. 
Oδ�ιπ�ρικ� τ�υ B΄ Παγκ�μί�υ
Π�λέμ�υ. Aντίσταση, B. A!ρι-
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T�υ Mηνά Aρώνη
� H ε"έλι"η της Σ�λής. 
Oι αλλαγές μετά τ� 1945 και η
καλύτερη λειτ�υργία
T�υ Nικ�λά�υ K�λ�μ#α
� Oι στ�λές της Σ�λής Eυελ-

πίδων. 
Aπ� την επ��ή τ�υ Kαπ�δί-
στρια έως τις μέρες μας.
T�υ Aπ�στ. N. Mπ�ύρ�υ
� Oι εκπαιδευτικ�ί στ��ι.
Στρατιωτική και επιστημ�νική
γνώση.
T�υ Δημητρί�υ Λιμνιάτη
� Tα κτίρια της Σ�λής Eυελ-

πίδων.
Aπ� τ� Nαύπλι� έως τη Bάρη.
T�υ Aριστείδ�υ Πλατ. Πρ�κ�-
πί�υ
� H Σ�λή Eυελπίδων σήμερα
Oι άριστες πρ��πτικές και �
πρ�σεκτικ�ς σ�εδιασμ�ς.
T�υ Iωάνν�υ Bερυ#άκη

E�ώ�υλλ�: O Iωάννης Kαπ�δίστριας ��ράει
τις επωμίδες τ�υ ανθυπ�λ�γα��ύ στ�υς πρώ-
τ�υς �κτώ Eυέλπιδες π�υ απ���ίτησαν απ�
τη Σ��λή τ� 1831. Eργ� τ�υ Iωάννη Mυλωνά
(Aρ�εί�, Στρατιωτική Σ��λή Eυελπίδων).

Yπεύθυνη «Eπτά Hμερών»:
EΛEYΘEPIA TPAΪOY

Σπανι�τατη 
ωτ�γρα
ία, πρ�ς τ� τέλ�ς τ�υ 19�υ αιώνα. Tελετή παραδ�σεως σημαίας πιθαν�ν απ� τ�ν �ασιλέα Γε-
ώργι� A΄ (Eθνικ� Iστ�ρικ� M�υσεί�).

H γένεση της Σ��λής
T� �ρ�νικ� της ίδρυσης και η π�ρεία της απ� τ� 1828 έως τ� 1912

Tυ Xρήστ�υ Σ. Φωτ�π�υλ�υ

Aντιστρατήγ�υ ε.α.

THN άνι�η τυ 1828,  πρώτς κυ-
�ερνήτης της μικρής τ�τε ελεύθε-
ρης Eλλάδας, Iωάννης Kαπδί-
στριας, λίγυς μήνες μετά την ά�ι�ή
τυ στην ερειπωμένη και αγωνι��με-
νη πατρίδα, απ�άσισε, παρά τα σ-
�αρά και επείγντα εσωτερικά και ε-
�ωτερικά πρ�λήματα πυ αντιμετώ-
πι�ε, τη σύσταση εν�ς «Πλεμικύ
Kαταστήματς» «...δια την στρατιω-
τικήν και επιστημνικήν εκπαίδευσιν
των νέων καλών ικγενειών, ι -
πίι ��ειλαν μίαν ημέραν να εισέλ-
θυν ως A�ιωματικί εις τ Tακτικ�ν
Σώμα...». Mε την απ�ασιστικ�τητα
πυ τν διέκρινε και "ωρίς καθυστέ-
ρηση ανέθεσε –στις αρ"ές Iυνίυ–
την εππτεία της συγκρ�τησης, ρ-
γάνωσης και λειτυργίας εν�ς τέτι-
υ Στρατιωτικύ Σ"λείυ στν γενι-
κ� διευθυντή τυ τ�τε Tακτικύ Σώ-
ματς Bαυαρ� �ιλέλληνα συνταγμα-
τάρ"η �αρών Kάρλ–Γυλιέλμ
�ν Xέιδεκ, ρί�ντας λίγ αργ�τε-
ρα (15 Iυνίυ) ως διικητή και εκ-
παιδευτή αυτύ τυ σ"λείυ τν
Kρσικαν� Pωμύλ ντε Σαντέλι,
πρώην υπλ"αγ� τυ αγγλικύ
στρατύ,  πίς εί"ε έλθει στην

Eλλάδα λίγ "ρ�ν μετά τν Kαπδί-
στρια.

T στρατιωτικ� εκείν εκπαιδευτι-
κ� ίδρυμα, τ αρ"αι�τερ στην ιστ-
ρία της νεώτερης Eλλάδας, άρ"ισε
να λειτυργεί στ Nαύπλι με τν
πρσωριν� τίτλ «Λ�"ς των Πργυ-
μναστών» (εκπαιδευτών), ως πρώιμη
μρ�ή τυ μετέπειτα σ"λείυ των
Eυελπίδων, σε ένα �"ι και τ�σ κα-
τάλληλ, διώρ� εθνικ�ν «σπί-

τιν», την 1η Iυλίυ 1828, με μνα-
δικ� εκπαιδευτή τν Σαντέλι και με
τυς πέντε πρώτυς μαθητές. Λίγες
μέρες αργ�τερα και ενώ εί"αν δι-
πλασιαστεί ι μαθητές,  Kαπδί-
στριας τυς ν�μασε για πρώτη �-
ρά «Eυέλπιδας» (Kαλές Eλπίδες τυ
Eθνυς), τίτλ πυ διατηρύν μέ"ρι
σήμερα. Mε δκιμαστική ε�αρμγή
εν�ς σ"εδίυ ψη�ίσματς «περί ρ-
γανισμύ των τακτικών στρατευμά-
των», πυ έδινε στ Iδρυμα τ �νμα
«Λ�"ς των Eυελπίδων» και τ πί
επικυρώθηκε απ� τν κυ�ερνήτη
στις 21 Δεκεμ�ρίυ 1828, με δυ α-
κ�μη καθηγητές –έναν Eλληνα ιδιώ-

τη και ένα Bαυαρ� υπλ"αγ�– και
με συνε"ώς αυ�αν�μεν τν αριθμ�
των μαθητών, συνέ"ισε να λειτυρ-
γεί καννικά, παρά τις �πιες δυσκ-
λίες και πρ�λήματα πυ αντιμετώ-
πι�ε. Mέ"ρι τ Δεκέμ�ρι τυ ίδιυ
"ρ�νυ εί"αν γίνει ήδη δεκτί στ
Λ�" 54 συνλικά Eυέλπιδες και �ι-
τύσαν 41. Oλι ι μαθητές τυ Λ�-
"υ και σύμ�ωνα με τ Aρθρ MΣT΄
τυ ίδιυ Ψη�ίσματς λγί�νταν ως
έ"ντες �αθμ� A�ιωματικύ, έπαιρ-
ναν �μως μισθ� και σιτηρέσι Eπιλ-
"ία Πυρ�λικύ.

H ανεπάρκεια, ωστ�σ, τυ Διι-
κητή – εκπαιδευτή τυ Λ�"υ, η "α-
ρακτηριστική ανμιμρ�ία των
πρώτων μαθητών τυ, τ�σ απ�
πλευράς ηλικίας, �σ και απ� πλευ-
ράς μ�ρ�ωσης, ι γενικ�τητες και ι
ατέλειες τυ ε�αρμσθέντς (υπ�
δκιμή) Σ"εδίυ Ψη�ίσματς, αλλά
κυρίως η απρθυμία τυ συν�λυ
σ"εδ�ν των επώνυμων αγωνιστών –
πλιτικών και στρατιωτικών – πλαρ-
"ηγών να στείλυν τα παιδιά τυς
στ Λ�" Eυελπίδων, υπήρ�αν ι κύ-
ριες αιτίες απτυ"ίας της πρώτης
σ�αρής εκείνης πρσπάθειας, α-
�ύ η μέ"ρι τ�τε λειτυργία τυ δεν
ανταπκριν�ταν στν αρ"ικ� σκπ�
πυ εί"ε καθρίσει  κυ�ερνήτης.

Eπιμέλεια  α!ιερώματ�ς:

K·ΣTHΣ BATIKI·THΣ
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Στις αρ"ές τυ Δεκεμ�ρίυ 1828, 
Kαπδίστριας, έ"ντας διαπιστώσει
έγκαιρα τη δυσλειτυργία τυ Λ�"υ
Eυελπίδων, ανέθεσε τη μελέτη της
ρι�ικής αναδιργάνωσής τυ στν α-
�ι�λγ και δραστήρι Γάλλ υπλ-
"αγ� τυ Πυρ�λικύ Eρίκ Π�ιέ,
αυτ�κλητα και εθελντικά πρσ�ερ-
θέντα γι’ αυτ�ν τν σκπ�. Περί τ
τέλς τυ ίδιυ μήνα,  Π�ιέ παρυ-
σίασε στν Kυ�ερνήτη τ Σ"έδι
Oργανισμύ εν�ς «Kεντρικύ Πλε-
μικύ Σ"λείυ» (Ecole Centrale
Militaire) με ταυτ�"ρνη κατάργηση
τυ Λ�"υ και τυ μ�λις τ�τε νεσυ-
σταθέντς (15 Nεμ�ρίυ 1828) Σ"-
λείυ τυ Tάγματς Πυρ�λικύ. H
έγκριση των πρτάσεων τυ Γάλλυ
λ"αγύ, η ανάθεση σε αυτ�ν της δι-
εύθυνσης τυ νέυ σ"λείυ (με
ταυτ�"ρνη πραγωγή τυ σε αντι-
συνταγματάρ"η),  διρισμ�ς των
πρώτων ιδιωτών καθηγητών και α-
�ιωματικών εκπαιδευτών και η διά-
θεση επαρκών ικνμικών π�ρων,
απτέλεσε την απαρ"ή της δημιυρ-
γίας εν�ς Στρατιωτικύ Eκπαιδευτι-
κύ Iδρύματς στα πρ�τυπα περίπυ
της περί�ημης τ�τε γαλλικής Στρα-
τιωτικής Πλυτε"νικής Σ"λής
(Ecole Polytechnique), �"ι �μως και
στ επίπεδ μ�ρ�ωσης των σπυδα-
στών της. Στις 2 Iανυαρίυ 1829 
μέ"ρι τ�τε διικητής τυ Λ�"υ
Eυελπίδων υπλ"αγ�ς Pμίλ ντε

Σαντέλι παραιτήθηκε και σε σύντμ
"ρνικ� διάστημα έ�υγε απ� την
Eλλάδα, πιθαν�ν για λ�γυς υγείας.

Mε μαθητές τ σύνλ σ"εδ�ν
των εκπαιδευμένων στ Λ�"
Eυελπίδων στις αρ"ές τυ Iανυαρί-
υ τυ 1829 και τυς μισύς τυ
Σ"λείυ Πυρ�λικύ –"ωρισμέ-
νυς σε ανήλικες, καννικύς μαθη-
τές και υπερήλικες– και με αρκετύς
καινύργιυς πυ δέ"θηκε μέ"ρι και
τ μήνα Iύνι,  Π�ιέ συνέ"ισε να
λειτυργεί, στ ίδι κτίρι, τ νέ
Σ"λεί,  ε�αρμ��ντας επακρι�ώς
τν Oργανισμ� πυ εί"ε συντά�ει  ί-
δις και πυ εί"ε εγκρίνει  Kυ�ερ-
νήτης στις 22 Φε�ρυαρίυ 1829.

T συνε"ές και αμέριστ ενδια�έ-
ρν ή καλύτερα η αγάπη τυ Kαπδί-
στρια για τις «Kαλές Eλπίδες» τυ
Eθνυς,  �ήλς και η δραστηρι�τη-
τα τυ Π�ιέ, αλλά και ι άκνες
πρσπάθειες των πρώτων α�ιωματι-
κών και καθηγητών τυ Σ"λείυ,  τ
δήγησαν παρά τα �πια πρ�λήμα-
τα μρ�ωτικής υπδμής των μαθη-
τών και τη στεν�τητα των ικνμι-
κών π�ρων, σε ένα πλύ α�ι�λγ
και α�ι�ήλευτ για την επ"ή εκεί-
νη επίπεδ. Eτσι, ύστερα απ� τριετή
καννική �ίτηση στ Σ"λεί ε�ήλ-
θαν, τν Iύλι τυ 1831, ι πρώτι
κτώ ανθυπλ"αγί τυ Πυρ�λι-
κύ, στυς πίυς ��ρεσε τις επω-
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O θεμελιωτής, ��ι μ�ν�ν τ�υ νε�τερ�υ ελληνικ�ύ κράτ�υς αλλά και της Σ��-
λής Eυελπίδων, Iωάννης Kαπ�δίστριας. Φιλ�δ�#ησε και επέτυ�ε να δημι�υρ-
γήσει ένα στρατιωτικ� εκπαιδευτικ� ίδρυμα –τ� αρ�αι�τερ� στη νε�τερη ι-
στ�ρία μας– στ� �π�ί� θα μπ�ρ�ύσε να �ασισθεί η π�λεμική ισ�ύς της �ώρας
(
ωτ.: Eθνικ� Iστ�ρικ� M�υσεί�).

O αντισυνταγματάρ�ης
Πυρ���λικ�ύ Nικ�λα�ς
Pάικ�ς, 1794–1854. Pώσ�ς
ευγενής 
ιλελεύθερων ι-
δεών και μεγάλ�ς 
ιλέλ-
ληνας. Kατήλθε στην
Eλλάδα τ� 1827 και έλα�ε
μέρ�ς στ�ν Iερ� Aγώνα υ-
πέρ της Aνε#αρτησίας.
Διετέλεσε Φρ�ύραρ��ς
τ�υ Παλαμηδί�υ (1828) και
Aνώτερ�ς Φρ�ύραρ��ς
«Πατρών και Kαστελί�υ
Πελ�π�ννήσ�υ (Pί�υ)»
1829–31. Tρίτ�ς Δι�ικητής
της Σ��λής Eυελπίδων και
τ�υ Tάγματ�ς Πυρ���λι-
κ�ύ (1831–32), κατά την ε-
π��ή της δ�λ�
�νίας τ�υ
κυ�ερνήτη Iωάνν�υ Kαπ�-
δίστρια. Παραιτήθηκε τ�ν
N�έμ�ρι� τ�υ 1831 και α-
π��ώρησε απ� τη Σ��λή
τ�ν Iαν�υάρι� τ�υ 1832.
Eπέστρεψε στην πατρίδα
τ�υ και πέθανε στην
Oδησσ� (
ωτ.: Eθνικ� 
και Iστ�ρικ� M�υσεί� 
Oδησσ�ύ).

O υπ�στράτηγ�ς 
Γεώργι�ς Kαρατ'άς, 
δι�ικητής της Σ��λής
Eυελπίδων απ� 
τ� 1844 έως τ� 1862. 
H θητεία τ�υ σε αυτήν 
ήταν η μικρ�τερη �λων,
με μια διακ�πή 
εν�ς έτ�υς �ταν 
δι�ρίσθηκε αρ�ηγ�ς 
της Xωρ�
υλακής τ� 1855
(
ωτ.: Eθνικ� Iστ�ρικ�
M�υσεί�).

O Eδ�υάρδ�ς Pάινεκ
ανέλα�ε τη διεύθυνση

της Σ��λής τ� 1832 και
αντιμετώπισε π�λλά
πρ��λήματα, κυρίως

�ικ�ν�μικά. Παρέμεινε
στη θέση τ�υ έως τ�

1840, �π�τε και παρέ-
δωσε τη δι�ίκηση στ�ν
πρώτ� Eλληνα δι�ικη-
τή της Σ��λής αντισυ-

νταγματάρ�η Σπύρ�
Mήλι� (
ωτ.: Eθνικ�
Iστ�ρικ� M�υσεί�).
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μίδες τυ α�ιωματικύ  ίδις  Kα-
πδίστριας σε μεγαλπρεπή τελετή·
αυτί ήταν ι: Σ�ιαν�ς Mι"αήλ, Σ"ι-
νάς Eλευθέρις, Kρωναίς Πανα-
γιώτης, Σαπυντ�άκης Bασίλεις,
A�ελ�ς Iωάννης, Mμ�εράτς Γεώρ-
γις, Bλά"ς Aρσένις και Kυδωνά-
κης Eμμανυήλ.

Tν καιρ� �μως, εκείνν,  Π�ιέ,
ακλυθώντας την �εία αντικαπ-
διστριακή πλιτική της κυ�έρνησής
τυ, δεν πειθάρ"ησε σε επανειλημ-
μένες σ"ετικές παραινέσεις τυ Kυ-
�ερνήτη,  πίς, τν έπαψε απ�
διευθυντή τυ Σ"λείυ και στη θέ-
ση τυ δι�ρισε τν Pώσ �ιλέλληνα
και αγωνιστή κατά την Eπανάσταση
Aντισυνταγματάρ"η Πυρ�λικύ
Nικ�λα Pάικ(�) στις 12 Aυγύστυ
1831. O Pάικ πρσπάθησε με �ήλ
και ενδια�έρν να συνε"ίσει τ έργ
τυ πρκατ�"υ τυ.

Δυστυ"ώς για την Eλλάδα, η δλ-
�νία τυ Kαπδίστρια στις 27 Σε-
πτεμ�ρίυ 1831, δήγησε τη "ώρα
στ "άς και στν εμ�ύλι σπαραγ-
μ�. H υπ� τν Aυγυστίν Kαπδί-
στρια νέα κυ�έρνηση δεν μπ�ρεσε
να αντιμετωπίσει απτελεσματικά
την έκρυθμη κατάσταση, με απτέ-
λεσμα να αναλά�υν την ε�υσία, τ
Mάρτι τυ 1832, ι αντιπλιτευ�με-
νι τν δλ�νηθέντα κυ�ερνήτη
«Συνταγματικί». Eτσι η κατάσταση
επιδεινώθηκε.

O Pάικ παραιτήθηκε απ� τ Σ"-
λεί (Iανυάρις 1832) και τν διαδέ-
"θηκαν ως πρσωρινί διευθυντές
τυ διαδ"ικά:  Λ"αγ�ς Mη"ανι-
κύ Σταυρίδης Δημήτρις και  Eπι-
λ"αγ�ς Πε�ικύ A�ελ�ς Kωνσταντί-
νς, α�ιωματικί τ�τε τυ Σ"λείυ.
Kάτω απ� τ �αρύ και δι"αστικ� κλί-
μα πυ επικρατύσε σε λ�κληρη τη
"ώρα και ύστερα απ� την ανώμαλη
διάλυση �λων σ"εδ�ν των τακτικών
και των ατάκτων στρατευμάτων, 
νές Διευθυντής των Eυελπίδων Σά-
�ωνας �ιλέλληνας –αγωνιστής στην
Eπανάσταση– Συνταγματάρ"ης Bα-
ρώνς Eδυάρδς Pάινεκ, πυ δι-
ρίστηκε στις 20 Aπριλίυ τυ 1832,
κατ�ρθωσε με μεγάλες πρσπάθειες
και κ�πυς να διατηρήσει σε λει-
τυργία τ Σ"λεί, αν και αντιμετώ-
πι�ε συνε"ώς σ�αρ�τατες δυσ"έ-
ρειες, κυρίως ικνμικές. Tην ίδια
επ"ή ε�ήλθε απ� τ Σ"λεί και η
δεύτερη σειρά απ� εννιά συνλικά
Aνθυπλ"αγύς (Aύγυστς 1832).

Mετά την ά�ι�η στην Eλλάδα (18
Iανυαρίυ 1833) τυ Bαυαρύ �ασι-
λιά Oθωνα, τ Kεντρικ� Πλεμικ�
Σ"λεί με τν ίδι διευθυντή, άρ"ι-
σε σιγά – σιγά να δημιυργεί τις πρ-
ϋπθέσεις μιας πι καλύτερης λει-
τυργίας και απ�δσης. Aπ� τ�τε και
μέ"ρι τ 1912 η Σ"λή ακλυθώ-
ντας τη δύσκλη ιστρική πρεία
τυ Eθνυς, υπέστη αρκετές και σ-
�αρές ργανωτικές μετα�λές. Δύ,
ωστ�σ, κύρια συστατικά τυ σ"-
λείυ παρέμειναν απ� τ�τε και μέ"ρι
σήμερα αναλλίωτα:  πρρισμ�ς
και τ �νμα των μαθητών.

Στην Aίγινα

Mε νέ ργανισμ�, στις 19 Φε-
�ρυαρίυ 1834, και  πίς μετα�ύ

άλλων καθιέρωνε την 8ετή �ίτηση
και με τ �νμα «Στρατιωτική Σ"λή
Eυελπίδων» η «Bασιλική Στρατιωτι-
κή Σ"λή» τ Σ"λεί μεταστάθμευ-
σε ριστικά (30 Aπριλίυ 1834) στην
Aίγινα, στις εγκαταστάσεις τυ
Oρ�αντρ�είυ πυ εί"αν ανεγερ-
θεί πρ�σ�ατα απ� τν Kυ�ερνήτη.
Στη νέα της θέση η Σ"λή λειτύρ-
γησε καννικά μέ"ρι τν Aύγυστ
τυ 1837 και λ�γω της ε�αρμγής
τυ νέυ ργανισμύ της ε�ήλθε α-
π� αυτή μ�ν μία σειρά, η τέταρτη α-
π� επτά ανθυπασπιστές (Aύγυστς
1836). Στ ίδι περίπυ διάστημα έγι-
ναν δεκτί ι πρρι��μενι ως α-
�ιωματικί τυ Πλεμικύ Nαυτικύ
πρώτι μαθητές ι απκαλύμενι
«Nαυτικί Yπ�τρ�ι ή «Nαυτικί
Eυέλπιδες» ι πίι στη διετία
1834-36 δεν �επέρασαν τυς 17.

H θέση ωστ�σ της Σ"λής μακριά
απ� την Aθήνα εί"ε δυσμενείς επι-
πτώσεις στην εύρυθμη λειτυργία
της. H ανάγκη �μως της εκπαίδευ-
σης των Nαυτικών Eυελπίδων κντά
στη θάλασσα αλλά και η παντελής
έλλειψη κατάλληλων κτιριακών ε-
γκαταστάσεων στην περι"ή της μι-
κρής τ�τε πρωτεύυσας, επέ�αλαν
τελικά τη μετα�ρά της τν Aύγυ-
στ τυ 1837 στν Πειραιά και στα
δύ τ�τε σύγ"ρνα και πλυτελή
κτίρια τυ Γάλλυ μεγαλεπι"ειρη-
ματία Θ.Φ. Φεράλδη.

Tν Φε�ρυάρι τυ 1840, τν μέ-
"ρι τ�τε διικητή Yπστράτηγ Pάι-
νεκ διαδέ"θηκε  πρώτς Eλληνας
και αγωνιστής κατά την Eπανάστα-
ση, Aντισυνταγματάρ"ης Σπύρς
Mήλις, διικητής τυ 4υ Tάγματς
Πε�ικύ. Eπί επ"ής τυ νέυ διι-
κητή έγιναν αρκετά �ήματα πρ�δυ
�πως: η ε�αρμγή νέυ Kαννισμύ
Eσωτερικής Yπηρεσίας, η αύ�ηση σε
6 ετών �ίτηση, πυ σταδιακά εί"αν
περιριστεί απ� 8 σε 5, η καθιέρωση
γραπτών εισαγωγικών ε�ετάσεων

και η εμπέδωση της πειθαρ"ίας, πυ
εί"ε "αλαρώσει.

T 1844 διρίστηκε διικητής 
Aντισυνταγματάρ"ης Πυρ�λικύ
Γεώργις Kαρατ�άς,  πίς και πα-
ρέμεινε στη θέση αυτή επί 17 έτη,
δηλαδή μέ"ρι τ 1862 (έτς έ�ωσης
τυ Oθωνα και της Aμαλίας). Mπ-
ρεί, ωστ�σ, η διίκηση τυ Kαρατ�ά
να ήταν η μακρ�τερη, δεν ήταν �μως
και η καλύτερη. Στ μεγάλ εκείν
"ρνικ� διάστημα συνέ�ησαν τα ε-
�ής "αρακτηριστικά γεγν�τα:

— H ένπλη στάση των Eυελπίδων
(νύ"τα 11-12 Aπριλίυ 1846), πυ εί-
"αν σ�αρά παράπνα απ� τη συ-
μπερι�ρά τυ διικητή και των α-
�ιωματικών τυς, με απτέλεσμα τ
πρσωριν� κλείσιμ της Σ"λής μέ-
"ρι τν Oκτώ�ρι τυ 1847 και την -
ριστική απμάκρυνση αρκετών μα-
θητών ως πρωταιτίων της ε�έγερσης
και

— H πρσωρινή μεταστέγαση της
Σ"λής στην Aθήνα (Mέγαρ της
Δύκισσας της Πλακεντίας) απ� τν
Iύνι τυ 1854 μέ"ρι τν Oκτώ�ρι
τυ 1857, ένεκα της Aγγλικής - Γαλ-
λικής Kατ"ής τυ Πειραιά (Kριμαϊ-
κ�ς Π�λεμς 1853-1856) και της επί-
τα�ης των εγκαταστάσεών της για
στέγαση στρατιωτικύ νσκμείυ,
αλλά και της ενσκήψασας στην πε-
ρι"ή επιδημικής "λέρας (διακπή
των μαθημάτων απ� 19 Oκτω�ρίυ
μέ"ρι 15 Δεκεμ�ρίυ 1854).

Aπ� τ 1845 και μετά, λ�γω της κα-
τά "ρνικές περι�δυς λειτυργίας
τυ «Nαυτικύ Παιδευτηρίυ» πάνω
στην κρ�έτα «Λυδ�ίκς», η είσ-
δς Nαυτικών Yπτρ��ων στη Σ"λή
περιρίστηκε σε ελά"ιστυς.

Mετά τ�ν Oθωνα
Mετά την έ�ωση τυ Oθωνα, η

Σ"λή συνέ"ισε να λειτυργεί καν-
νικά. Oμως, παρά τις πρσπάθειες
τυ υπυργείυ Στρατιωτικών και

της Διικήσεώς της, η πειθαρ"ία
δεν διατηρήθηκε σε α�ι�λγ επί-
πεδ, α�ύ ι πλιτειακές διαμά"ες
της επ"ής εκείνης εί"αν ήδη ει-
σ"ωρήσει και στυς Eυέλπιδες. Aπ�
την ά�ι�η, ωστ�σ, τυ Γεωργίυ A΄
(17 Oκτω�ρίυ 1863) η κατάσταση
�ελτιώθηκε σημαντικά και η Σ"λή
μπήκε και πάλι –μερικά "ρ�νια αρ-
γ�τερα– στ δρ�μ της ανάπτυ�ης
και της πρ�δυ.

Mετα�ύ των ετών 1863–1877 τη δι-
ίκηση της Σ"λής ανέλα�αν διαδ-
"ικά ι Aντισυνταγματάρ"ες Πυρ-
�λικύ Bασίλεις Σαπυντ�άκης
και Xαράλαμπς Zυμ�ρακάκης και ι
δύ παλαιί μαθητές της. Eπί διική-
σεως Σαπυντ�άκη έγιναν δύ αλλε-
πάλληλες αλλαγές στν Oργανισμ�
(1864 και 1866), με συνέπεια τη δημι-
υργία σ�αρών πρ�λημάτων στην
εύρυθμη λειτυργία της (διακπή
μαθημάτων απ� τν Iύλι 1867 μέ-
"ρι τν Iανυάρι 1868 εν αναμνή
έκδσης N�μυ «Περί Oργανισμύ
της Σ"λής»). H έκδση και η ε�αρ-
μγή τρίτυ κατά σειρά Oργανισμύ,
τ 1870, επί X. Zυμ�ρακάκη, απτέ-
λεσε την απαρ"ή σημαντικών �ημά-
των πρ�δυ. Mε τν Oργανισμ� αυ-
τ�ν καθιερώθηκαν: η αύ�ηση και πά-
λι των ετών �ίτησης σε 7, η είσδς
μαθητών απ�ίτων τυλά"ιστν
τυ τ�τε Σ"λαρ"είυ,  δια"ωρι-
σμ�ς των μαθημάτων σε δύ τμήμα-
τα (Θεωρητικ� 5 έτη και E�αρμγής
2 έτη επί πλέν), η είσδς υπερά-
ριθμων νέων ως Aκρατών, ι πίι
θα παρακλυθύσαν τ θεωρητικ�
τμήμα και θα ε�έρ"νταν απ� τη
σ"λή ως ιδιώτες με τ δίπλωμα «Γε-
ωμέτρυ» (Πλιτικυ Mη"ανικύ) ή
«Πρλύτυ» (καθηγητή των �υσικ-
μαθηματικών) και η εκ νέυ είσδς
ναυτικών υπτρ��ων, α�ύ τ
«Nαυτικ�ν Παιδευτήριν» εί"ε ήδη
σταματήσει ριστικά τη λειτυργία
τυ. Mε αυτές ακρι�ώς τις σ�αρές
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Συνέ�εια απ� την 3η σελίδα

Eυέλπιδες της τά#εως τ�υ 1890. Mετα#ύ αυτών, ενδεικτικά, �ι *. Στρατηγ�ς, I. Bλα�ά�ας, Γ. K�τσινας, A. Φραντ'ής,
Σ. K�λ�κ�ύρ�ς, I. Πετιμε'άς, στη δεύτερη σειρά τέταρτ�ς εκ δε#ιών � Iωάννης Mετα#άς και στην πρώτη σειρά δεύ-
τερ�ς εκ δε#ιών � K. Mα'αράκης–Aινιάν (
ωτ.: Eθνικ� Iστ�ρικ� M�υσεί�).

ΕΥΕΛΠΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ
Sticky Note
Αναρτήθηκε από τους ΕΥΕΛΠΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ για την ενημέρωση των Ελλήνων Πολιτών. https://www.facebook.com/EVELPIDES



για την επ"ή εκείνη ργανωτικές
αλλαγές, η Σ"λή άρ"ισε σιγά – σιγά
να πλησιά�ει τ επίπεδ εκείν πυ
εί"ε ραματιστεί, πριν απ� 42 "ρ�-
νια,  θεμελιωτής της Iωάννης Kαπ-
δίστριας.

Oι πρώτ�ι εθελ�ντές

Eυέλπιδες, πυ για πρώτη �ρά
στην ιστρία της Σ"λής, έλα�αν μέ-
ρς σε πλεμικές συγκρύσεις, ήταν
στις αρ"ές τυ 1878, �ταν μερικί α-
π� αυτύς συμμετεί"αν εθελντικά
στα Eλληνικά Σώματα, πυ εισέ�α-
λαν στην επαναστατημένη Θεσσα-
λία, συγκρύστηκαν με τυς Tύρ-
κυς και �ήθησαν στ σ"ηματισμ�
της «Πρσωρινής Kυ�ερνήσεως της
Mακεδνίας» στ Λιτ�"ωρ.

T 1881–1885 διικητής της Σ"-
λής ανέλα�ε  μικρ�τερς γις τυ
Θε�δωρυ Kλκτρώνη, αντισυ-
νταγματάρ"ης Πυρ�λικύ Πάνς
Kλκτρώνης, η διίκηση τυ πί-
υ απτέλεσε πράγματι σταθμ� στην
ιστρία της και δικαιλγημένα "α-
ρακτηρίστηκε  ίδις ως αναμρ�ω-
τής της. Aρωγ�ς στην πρσπάθειά
τυ στάθηκε και η πρωθυπυργία
τυ Xαριλάυ Tρικύπη (1882–1885),
η πία έθεσε και τις �άσεις για τη
δημιυργία α�ι�μα"υ Στρατύ. Eνα
"ρ�ν μετά, ψη�ίστηκε απ� τη Bυ-
λή νές Oργανισμ�ς –έργ και αυτ�
τυ Kλκτρώνη–  πίς πρέ-
�λεπε την είσδ στη Σ"λή, ύστερα
απ� αυστηρές ε�ετάσεις, απ�ίτων
τυ τ�τε Γυμνασίυ και ελάττωνε α-
ντίστι"α τη �ίτηση σε 5 "ρ�νια.
Aπ� τ�τε και μετά άρ"ισε να ελαττώ-
νεται στ ελά"ιστ η απμάκρυνση
των μαθητών απ� τη Σ"λή ως «ανε-
πιδέκτων μαθήσεως». O άρτις και
σύγ"ρνς για την επ"ή τυ Oργα-
νισμ�ς ε�αρμ�στηκε, με ελά"ιστες
τρππιήσεις, μέ"ρι τυς Bαλκανι-
κύς Πλέμυς 1912–13.

Παράλληλα με την αναδιργάνωση

της Σ"λής συγκρτήθηκε στην
Aθήνα, με N�μ της 21ης Iυνίυ
1882, η Στρατιωτική Σ"λή Yπα�ιω-
ματικών (ΣΣY) στην πία θα �ιτύ-
σαν, ύστερα απ� ε�ετάσεις, κατάλ-
ληλι μ�νιμι υπα�ιωματικί και με-
τά τριετή εκπαίδευση σε αυτή θα ε-
�έρ"νταν ως Aνθυπλ"αγί (των
μη Tε"νικών Oπλων) Πε�ικύ και
Iππικύ και αργ�τερα τυ Oικνμι-
κύ Σώματς. H λειτυργία των δύ
αυτών Σ"λείων (Eυελπίδων και
Yπα�ιωματικών) ανα�άθμισε, "ωρίς
αμ�ι�λία, τ πιτικ� επίπεδ των
μνίμων στελε"ών τυ στρατεύμα-
τς της επ"ής εκείνης. Yπ�ψη �τι
μέ"ρι τ�τε τ σύνλ σ"εδ�ν των α-
π��ιτων απ� τη Σ"λή Eυελπίδων
κατατάσσνταν και σταδιδρμύ-
σαν στα απκαλύμενα την επ"ή ε-
κείνη «επιστημνικά» και «τε"νικά»
�πλα τυ πυρ�λικύ και τυ μη"α-
νικύ.

O αντικαταστάτης τυ Kλκ-
τρώνη συνταγματάρ"ης πυρ�λι-
κύ Θρασύ�υλς Mάνς (1885
–1890 και 1891–1894) συνέ"ισε και -
λκλήρωσε τις εργασίες �ελτίωσης
και εκσυγ"ρνισμύ της.

T 1886 και με σ"ετικ� ν�μ, επι-
τράπηκε για πρώτη �ρά �πως, σε
περίπτωση επιστράτευσης και ανά-
λγα με τις ανάγκες να κατατάσσ-
νται στ στρατ� πριν απ� τις ε�ετά-
σεις ι Eυέλπιδες: της μεν 5ης τά�ε-
ως ως ανθυπλ"αγί της δε 4ης τά-
�ης ως ανθυπασπιστές.

Mετά τη σύσταση και λειτυργία
της Σ"λής Nαυτικών Δκίμων
(1884) στν Πειραιά, η σ"λή των
Eυελπίδων έπαψε να έ"ει λ�γυς
παραπέρα λειτυργίας της εκεί, συ-
νέ"ισε ωστ�σ να παραμένει, α�ύ
δεν υπήρ"αν στην Aθήνα κατάλλη-
λες εγκαταστάσεις για να στεγαστεί
– ι μαθητές της έ�θαναν τ�τε (Δε-
κέμ�ρις 1884) συνλικά στυς 65.
Oμως τ 1886, η γενναία δωρεά τυ
εθνικύ ευεργέτη Γ. A�έρω� έδωσε

την ευκαιρία στη σ"λή να απκτή-
σει κατάλληλ κτίρι.

T απ�γευμα της 10ης Σεπτεμ�ρί-
υ 1894, ι μαθητές της σ"λής ε-
γκατέλειψαν ριστικά πλέν τν Πει-
ραιά, στυς κατίκυς τυ πίυ ά-
�ησαν τις καλύτερες αναμνήσεις,
και μετα�έρθηκαν στα καινύργια ι-
δι�κτητα κτίριά της. Yστερα απ�
τέσσερις ημέρες έγιναν και τα επί-
σημα εγκαίνια της Σ"λής ενώπιν
τυ άλλτε μαθητή της πρίγκιπα –
διαδ�"υ Kωνσταντίνυ και της τ�τε
πλιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας.

Kατά τη διάρκεια τυ ατυ"ύς
Eλληντυρκικύ Πλέμυ τυ 1897,
τα μαθήματα της Σ"λής διακ�πηκαν
πρσωρινά (8 Mαρτίυ – 21 Aυγύ-
στυ 1897) και ι Eυέλπιδες πήγαν με
άδεια στις ικγένειές τυς. T 1898,
ανέλα�ε ως νές διικητής,  Aντι-
συνταγματάρ"ης Πυρ�λικύ Nικ�-
λας Zρμπάς – μετέπειτα αρ"ηγ�ς
της Eπανάστασης τυ 1909–  πίς
πέτυ"ε νέα και σημαντικά �ήματα
πρ�δυ. Eτσι πρετιμάστηκαν ι
νεαρί ηγήτρες των νικη��ρων
Bαλκανικών Πλέμων 1912–13.

Στ "ρνικ� διάστημα 1881 – 1912
�ίτησαν στη Σ"λή και ε�ήλθαν απ�
αυτήν ως A�ιωματικί τυ Στρατύ
έ�ι Bασιλ�παιδες (Πρίγκιπες) απ�
τυς πίυς ι τρεις έγιναν αργ�-
τερα �ασιλείς (Kωνσταντίνς, Aλέ-
�ανδρς και Γεώργις B΄).

Eπίσης, μετά τ 1896(;) η Στρατιω-
τική Σ"λή Yπα�ιωματικών μετα�έρ-
θηκε στις εγκαταστάσεις της Στρα-
τιωτικής Σ"λής Eυελπίδων, �πυ
τν Aύγυστ τυ 1910 συγ"ωνεύ-
θηκε με αυτήν, συνε"ί�ντας �μως
�ε"ωριστά την εκπαίδευσή της κάτω
απ� τη διίκηση τυ Διικητή της
ΣΣE, αλλά με δικ� της Yπδιικητή
(της ΣΣE) μέ"ρι τ Σεπτέμ�ρι τυ
1912. T�τε ανέστειλε τα μαθήματα
και ι μαθητές της έλα�αν μέρς –�-
πως και ι Eυέλπιδες– στυς Πλέ-
μυς 1912–13.
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O Γεώργι�ς B. Πετιμε'άς, ��υλευ-
τής και αντιπρ�εδρ�ς της B�υλής,
π�υ απε�λήθη της Σ��λής Eυελπί-
δων λ�γω στάσεως κατά τ�υ Oθω-
ν�ς. Xαρακτηριστικ� είναι �τι στα
γ�νατά τ�υ κρατάει τ�ν εγγ�ν� τ�υ
Kώρη Aμ�ιραδάκη, μετέπειτα εύελ-
πι, ε#ελθ�ντα της Σ��λής τ� 1917, �
�π�ί�ς ε
�νεύθη τ� 1922 ως λ�γα-
��ς Πε'ικ�ύ στη Mικρά Aσία (
ωτ.:
Συλλ�γή και Aρ�εί� Γερ�γιάννη –
Πετιμε'ά).

Yπ�λ��αγ�ς Aλέ#ανδρ�ς Πραΐδης.
Πρώτ�ς νεκρ�ς απ�
�ιτ�ς της Σ��-
λής Eυελπίδων. Φ�ίτησε στη Σ��λή
(1854–57) �π�υ και διέπρεψε. Bγήκε
πρώτ�ς στην τά#η τ�υ ως ανθυπ�λ�-
�αγ�ς τ�υ Mη�ανικ�ύ. Eλα�ε μέρ�ς
στα «Nαυπλιακά» (Φε�ρ. – Mαρ.
1862) �π�υ και τραυματίστηκε και
αργ�τερα διετέλεσε Δι�ικητής της
«Πανεπιστημιακής Φάλαγγ�ς» (Φε�.
– Δεκ. 1863). Συμμετεί�ε, ως εθελ�-
ντής, στην Kρητική Eπανάσταση τ�υ
1866 υπ� τις διαταγές τ�υ ταγμα-
τάρ�η Iωάννη Zυμ�ρακάκη (ΣΣE /
1839) και διακρίθηκε για την τ�λμη
και γενναι�τητά τ�υ. Στην αιματηρή
μά�η τ�υ Bα
έ Aπ�κ�ρών�υ έπεσε
ηρωικά μα��μεν�ς εναντί�ν των
T�ύρκων την 12η Oκτω�ρί�υ 1866
για τ�ν αγώνα τ�υ κρητικ�ύ λα�ύ.

H τά#η τ�υ 1899. Mετα#ύ των μαθητών, καθιστ�ς στ� μέσ�ν (με τ� μ�υστάκι), � Θε�δωρ�ς Πάγκαλ�ς (
ωτ.: Eθνικ�
Iστ�ρικ� M�υσεί�).

ΕΥΕΛΠΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ
Sticky Note
Αναρτήθηκε από τους ΕΥΕΛΠΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ για την ενημέρωση των Ελλήνων Πολιτών. https://www.facebook.com/EVELPIDES
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Bαλκανικ�ί Π
λεμ�ι 1912–1913
Mε ά�θαστ	 ηρωισμ� 	ι Eυέλπιδες συμμετεί�αν στ	υς δύ	 νικη��ρ	υς π	λέμ	υς

T�υ Δημητρί�υ Παντα�π�υλ�υ

Aντιστράτηγ
υ ε.α.

AΠO τ� 1908, έτ�ς επικράτησης των
νε�τ�ύρκων, η T�υρκία εντείνει την
πρ�κλητική της στάση εναντί�ν των
Xριστιανικών Kρατών της Bαλκανι-
κής, τα �π�ία αναγκά��νται να έλ-
θ�υν σε συμμα�ία μετα�ύ τ�υς στις
αρ�ές τ�υ 1912, για να αντιμετωπί-
σ�υν τ�ν κ�ιν� ε�θρ�.

H T�υρκία, δια�λέπ�υσα πως �ι ε-
πι�ειρησιακές πρωτ���υλίες ήταν
δυνατ�ν να αναλη!θ�ύν απ� τη Συμ-
μα�ία Eλλάδας – Σερ�ίας – B�υλγα-
ρίας, στις αρ�ές τ�υ Σεπτεμ�ρί�υ
1912 και υπ� τ� πρ�σ�ημα στρατιω-
τικών γυμνασίων, ενισ�ύει τα τ�υρ-
κικά στρατεύματα στη Mακεδ�νία
και Θράκη και πρ�ετ�ιμά�εται για
π�λεμ�.

H T�υρκία με α!�ρμή την αυστηρή
διακ�ίνωση π�υ της επέδωσε η �αλ-
κανική Συμμα�ία για να συμμ�ρ!ω-
θεί με τη συνθήκη της Bερ�λίν�υ,
π�υ πρ�έ�λεπε δι�ικητικές μεταρ-
ρυθμίσεις στις υπ� την κατ��ή της
περι��ές της �αλκανικής, την 4η
Oκτω�ρί�υ 1912 εκήρυ�ε τ�ν π�λε-
μ� κατά B�υλγαρίας και Σερ�ίας.

O ελληνικ�ς στρατ�ς αναδι�ργα-
νωμέν�ς και άριστα εκπαιδευμέν�ς
κατά την περί�δ� 1909–1912 υπ� την
αρ�ηστρατηγία τ�υ διαδ���υ Kων-
σταντίν�υ και με πρωθυπ�υργ� τ�ν
Eλευθέρι� Bενι�έλ�, � �π�ί�ς κήρυ-
�ε τ�ν π�λεμ� κατά της T�υρκίας,
άρ�ισε πρ�ελαύνων νικη!�ρα στ�
μέτωπ� της Θεσσαλίας απ� της 5ης
Oκτω�ρί�υ 1912 και απ� της επ�μέ-
νης στ� μέτωπ� της Hπείρ�υ.

Παραμ	νές 

τ	υ Π	λέμ	υ

Στις 26 I�υνί�υ 1912 και πριν η κα-
τάσταση στη Bαλκανική επιδεινωθεί,
ε�ήλθαν απ� τη Σ��λή ως Aνθυπ�λ�-
�αγ�ί 6 Eυέλπιδες της 5ης Tά�εως,
ενώ ένα περίπ�υ μήνα νωρίτερα εί�ε
�ν�μαστεί α�ιωματικ�ς (Aνθυπ�λ�-
�αγ�ς) � συμμαθητής τ�υς πρίγκι-
πας Aλέ�ανδρ�ς (� μετέπειτα �ασι-
λιάς της Eλλάδας: 1917–20).

Tην 1η I�υλί�υ και με Bασιλικ�
Διάταγμα της ίδιας ημερ�μηνίας, �
Γάλλ�ς Συνταγματάρ�ης Λ. Zενέν (L.
Genin) της Γαλλικής Στρατιωτικής
Aπ�στ�λής τ�υ στρατηγ�ύ Eϊντ�ύ
(Eydoux), ανέλα�ε τη δι�ίκηση των
Στρατιωτικών Σ��λείων, Eυελπίδων
και Yπα�ιωματικών. Eπίσης, επ�πτης
�λων των Στρατιωτικών Σ��λών δι�-
ρίσθηκε � επίσης Γάλλ�ς Στρατηγ�ς
Nτε Bιλαρέ (De Vilaret).

Aρ�ί��ντας τ� σ��λικ� έτ�ς
1912/1913, !�ιτ�ύσαν στη σ��λή, τ�
πρώτ� δεκαήμερ� τ�υ Σεπτεμ�ρί�υ,
�ι ε�ής τά�εις, σύμ!ωνα με τ�ν τ�τε
ισ�ύ�ντα Oργανισμ� της:

4η Tά�η: 9 Eυέλπιδες, 3η Tά�η: 41
Eυέλπιδες, 2 Tά�η: 39 Eυέλπιδες, 1η
Tά�η: 4 Eυέλπιδες (ήταν �ι απ�ρρι-
!θέντες κατά τις ετήσιες πρ�αγωγι-
κές ε�ετάσεις).

Συν�λικά, δηλαδή, 93 Eυέλπιδες.

H Eπιστράτευση

Mε Bασιλικ� Διάταγμα της 18ης
Σεπτεμ�ρί�υ –ημέρα της επιστρά-
τευσης– τ� �π�ί� θα κυρων�ταν αρ-
γ�τερα απ� τη B�υλή των Eλλήνων:

� Oι 9 Eυέλπιδες της 4ης Tά�εως
κατατά�τηκαν, ως ανθυπ�λ��αγ�ί,
στ� πυρ���λικ� και διατέθηκαν στ�
Φρ�υραρ�εί� Aθηνών για �ρκ�μωσία
και τ�π�θέτηση, στη συνέ�εια σε μ�-
νάδες τ�υ �πλ�υ τ�υς, με μέριμνα
της Διευθύνσεως Πυρ���λικ�ύ τ�υ
υπ�υργεί�υ των Στρατιωτικών, και

� Oι 41 Eυέλπιδες της 3ης Tά�ης
κατατά�τηκαν ως ανθυπασπιστές
στ� πε�ικ� και διατέθηκαν και αυτ�ί,
πρ�σωρινά στ� Φρ�υραρ�εί� Aθη-
νών για �ρκ�μωσία και αναμ�νή νε�-
τερης διαταγής. Tέσσερις μέρες αρ-
γ�τερα, τ� υπ�υργεί� διέθεσε τ�υς
41 ανθυπασπιστές στις διευθύνσεις
των �πλων –καίτ�ι ήταν �λ�ι τ�υ πε-
�ικ�ύ– ως ε�ής: Πε�ικ�ύ: 10, Πυρ���-
λικ�ύ: 24, Mη�ανικ�ύ: 5 και Iππικ�ύ:
2, για �ριστική τ�π�θέτηση σε αντί-
στ�ι�ες μ�νάδες εκστρατείας.

Yπ�ψη �τι τ� Bασιλικ� Διάταγμα
της κατάτα�ης των παραπάνω Eυέλ-
πιδων της 4ης και 3ης Tά�εως στ�ν
ενεργ� στρατ� καθ�ρι�ε �τι: «...μετά
την λή�ιν της επιστρατεύσεως, θέ-
λ�υσιν ε�ακ�λ�υθήσει εκπαιδευ�με-
ν�ι εν τω αυτώ Σ��λείω των Eυελπί-

δων πρ�ς απ�περάτωσιν των σπ�υ-
δών των και �ριστικήν κατάτα�ιν εις
τα διά!�ρα �πλα».

Mε τ� υπ’ αριθμ�ν 302 BΔ της 25ης
Σεπτεμ�ρί�υ 1912 επιτράπηκε, ένε-
κα της επιστράτευσης � πρ��ι�α-
σμ�ς στ� �αθμ� τ�υ λ��ία των μαθη-
τών της 1ης* και 2ας τά�εως, ε!�σ�ν
εί�αν συμπληρώσει τ� 17� έτ�ς της
ηλικίας τ�υς και εί�αν �ρκιστεί. Eπί-
σης καθ�ρι�ε �τι κατατασσ�μεν�ι
στα Oπλα τ�υ Στρατ�ύ, έπρεπε να
!έρ�υν τη στ�λή τ�υ αντίστ�ι��υ �-
πλ�υ, με τη δια!�ρά �τι �ι επωμίδες
θα παρέμεναν αυτές τ�υ Eυέλπιδ�ς.
Στ� Aρθρ� 3, τέλ�ς, πρ�έ�λεπε �τι
«εκλειψάσης της ανάγκης, �ύτ�ι ε-
πανέρ��νται εις τ� Σ��λεί�ν πρ�ς ε-
�ακ�λ�ύθησιν των σπ�υδών των».

Tην επ�μένη μέρα και με διαταγή
τ�υ υπ�υργεί�υ Στρατιωτικών, �ι 43
νεαρ�ί Eυέλπιδες των δύ� τά�εων
(39 της 2ας και 4 της 1ης) πρ��ι�ά-
στηκαν στ� �αθμ� τ�υ λ��ία, κατα-
τά�θηκαν �λ�ι στ� Πε�ικ� και διατά-
�θηκαν να παρ�υσιαστ�ύν στ� Eμπε-
δ� Tμήμα τ�υ 1�υ Συντάγματ�ς Πε-
�ικ�ύ Aθηνών. Λίγ� αργ�τερα έλα-
�αν Φύλλ� Π�ρείας για τα Συντάγμα-
τα Πε�ικ�ύ στα �π�ία εί�αν ήδη τ�-
π�θετηθεί.

Yστερα απ� την υπ��ρεωτική,
πλην �ιαστική έ��δ� ως �αθμ�!�-
ρων των Eυελπίδων �λων των τά�ε-
ων για κάλυψη επειγ�υσών αναγκών
τ�υ στρατ�ύ εκστρατείας, η Σ��λή, η
�π�ία διέγραψε απ� τα Mητρώα της
τ�υς ε�ελθ�ντες μαθητές της, συνέ-
�ισε να λειτ�υργεί με τ�υς μ�λις ει-

Eλλην�τ�υρκικς Πλεμ�ς. H έ��δ�ς των Eυ�ώνων στη μά�η της Δεσκάτης την 8η Oκτω�ρί�υ 1912, πως την απα-
θανάτισε η λαϊκή εικ�ν�γρα�ία (Eθνικ Iστ�ρικ M�υσεί�).

ΕΥΕΛΠΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ
Sticky Note
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KYPIAKH 24 AYΓOYΣTOY 1997 - H KAΘHMEPINH   7

O υπ�στράτηγ�ς
Παναγιώτης 
Δαγκλής, δε"ιά,
(απ���ίτησε 
απ τη Σ��λή 
τ� 1877, 
πρώτ�ς στην 
τά"η τ�υ) ως 
δι�ικητής 
τ�υ στρατ�ύ 
της Hπείρ�υ 
τ� 1913, με τ�
Eπιτελεί� τ�υ.
Πλάι τ�υ 
� Iωάννης Mετα-
"άς και � Bίκτωρ
Δ�ύσμανης 
(�ωτ.: Π�λεμικ
M�υσεί�).

O δι�ικητής 

της 4ης 

Mεραρ�ίας, 

υπ�στράτηγ�ς

M�σ�π�υλ�ς, με

τ�υς επιτελείς

τ�υ στην Hπειρ�

κατά τ�ν Eλλην�-

τ�υρκικ Πλεμ�.

Δεύτερ�ς 

απ αριστερά, 

σημει�ύμεν�ς 

με τ"�,

� Kωνσταντίν�ς

Mάν�ς, 

επικε�αλής 

εθελ�ντικ�ύ 

σώματ�ς 300 

Kρητών, π�υ 

συμμετέσ�ε 

στην απελευθέ-

ρωση 

της Πρέ�ε�ας

(�ωτ.: Π�λεμικ

M�υσεί�).

O ταγματάρ�ης Δημήτρι�ς Kαμπέ-
ρ�ς, απ��ιτ�ς της Σ��λής Eυελπί-
δων. E"ήλθε πρώτ�ς της τά"εώς τ�υ
–1905– ως ανθυπ�λ��αγς Πυρ���-
λικ�ύ.

Mι�αήλ M�υτ�ύσης, ανθυπ�λ��αγς
τ�υ Mη�ανικ�ύ, της τά"εως τ�υ
1908. Eκτέλεσε την πρώτη στ�ν κ-
σμ� απ�στ�λή Nαυτικής Συνεργα-
σίας, πετώντας πάνω απ τα Δαρδα-
νέλλια τ� 1913. T� 1921 ανέλα�ε Eπι-
τελάρ�ης της Mεραρ�ίας Aνδρια-
ν�υπλεως.

σελθ�ντες νέ�υς πρωτ�ετείς. Ωστ�-
σ� δεν γνωρί��υμε αν και α�ιωματι-
κ�ί απ� τ� μ�νιμ� πρ�σωπικ� (Δι�ι-
κητικ� και Eκπαιδευτικ�), μετατέθη-
καν, κατά τ� ίδι� �ρ�νικ� διάστημα
σε διά!�ρες μ�νάδες εκστρατείας.

A΄ Bαλκανικ�ς 
Π�λεμ	ς – 1912

Σε �λη τη διάρκεια τ�υ νικη!�ρ�υ
A΄ Bαλκανικ�ύ Π�λέμ�υ �ι καταταγέ-
ντες στις μ�νάδες εκστρατείας ως
�αθμ�!�ρ�ι Eυέλπιδες (Aνθυπ�λ�-
�αγ�ί και Aνθυπασπιστές Διμ�ιρίτες
ή Oυλαμαγ�ί Λ��ίες Πε�ικ�ύ Διμ�ιρί-
τες ή B�ηθ�ί Διμ�ιριτών), έλα�αν
μέρ�ς στις π�λεμικές επι�ειρήσεις
των Στρατών Θεσσαλίας και Hπείρ�υ
εναντί�ν των T�ύρκων. Oι περισσ�-
τερ�ι διακρίθηκαν στις μά�ες, ενώ
για την απελευθέρωση αλύτρωτων
μέ�ρι τ�τε ελληνικών εδα!ών έπε-
σαν ηρωικά μα��μεν�ι �ι:

� Eυέλπις 4ης (Aνθγ�ς ΠB) Kαθή-
κ�υρης Kων/ν�ς στ� Σ�ρ��ιτς την 21
Oκτ. 1912.

� Eυέλπις 3ης (Aνθγ�ς ΠZ) Mαλα-
μής Συμεών στη Mανωλιάσσα την 15
Iαν. 1913.

� Eυέλπις 3ης (Aνθστής ΠZ) Mήτ-
τας Aγγελ�ς στη Nιγρίτα την 20 Φε�.
1913.

� Eυέλπις 2ας (Λ��ίας ΠZ) Σκαρ-
λάτ�ς Pωσσέτης στη Mανωλιάσσα
την 5 Δεκ. 1912.

� Eυέλπις 1ης (Λ��ίας ΠZ) Παπα-
δ�πετρ�ς Στυλ. στη Σιάτιστα την 4
N�εμ. 1912.

Mετά τ� νικη!�ρ� τερματισμ� των
ε�θρ�πρα�ιών στη B�ρεια Hπειρ� (5
Mαρ. 1913), �ι ε�ελθ�ντες ως Aνθυ-
π�λ��αγ�ί, Aνθυπαστιστές και Yπα-
�ιωματικ�ί (Λ��ίες) Eυέλπιδες, άρ�ι-
σαν να επιστρέ!�υν στη Σ��λή για
συνέ�ιση των σπ�υδών τ�υς, ενώ α-
π� τις αρ�ές τ�υ Φε�ρ�υαρί�υ 1913
εί�αν γίνει δεκτ�ί, καθ’ υπέρ�αση,
πρ�ς !�ίτηση άλλ�ι 14 (δεκατέσσε-
ρις) ε� Yπα�ιωματικών πρ�ερ��μεν�ι
Eυέλπιδες απ� τ�ν πίνακα των επι-
τυ��ντων υπ�ψη!ίων τ�υ πρ�ηγ�ύ-
μεν�υ έτ�υς.

B΄ Bαλκανικ�ς 
Π�λεμ	ς  – 1913

Tη νύκτα 16/17 I�υνί�υ 1913 η
Eλλάδα και η Σερ�ία εκήρυ�αν τ�ν
π�λεμ� κατά της μέ�ρι πρ�τιν�ς

συμμά��υ τ�υς, της B�υλγαρίας.
A!�ρμή τ�υ π�λέμ�υ αυτ�ύ, υπήρ-
�αν �ι απρ�κάλυπτες �λέψεις της
�ώρας αυτής για τη Θεσ/νίκη και γε-
νικ�τερα για την Kεντρική και την
Aνατ�λική Mακεδ�νία, π�υ ε�εδηλώ-
θησαν αμέσως με τ� πέρας τ�υ A΄
Bαλκανικ�ύ Π�λέμ�υ (17 Mαΐ�υ
1913).

Tα Eλληνικά Στρατεύματα μετά α-
π� σκληρ�ύς Aγώνες και την αίσια έ-
κ�αση των μα�ών Λα�ανά και Kιλκίς
κατέλα�αν την Kεντρική και Aνατ�-
λική Mακεδ�νία και έ!θασαν μέ�ρι
τα στενά Kρέσνας. Tην 18η I�υλί�υ
1913 � Eλληνας Aρ�ιστράτηγ�ς διά-
δ���ς Kων/ν�ς δέ�θηκε να συνάψει
την απ� μέρ�υς των B�υλγάρων αι-
τηθείσα ανακω�ή και έτσι ετελείωσε
νικη!�ρα σύντ�μα � B΄ Bαλκανικ�ς
π�λεμ�ς.

T�ν I�ύνι� τ�υ 1913 –πιθαν�ν πριν
απ� την έναρ�η των ε�θρ�πρα�ιών–
�λ�ι των δύ� ανωτέρων τά�εων – �ι
μαθητές της Σ��λής, π�υ εί�αν λά-
�ει μέρ�ς στ�ν A΄ Bαλκανικ� τ�π�θε-
τήθηκαν και πάλι σε M�νάδες εκ-
στρατείας τ�υ Eλληνικ�ύ Στρατ�ύ
ως ανθυπ�λ��αγ�ί.

Kαι σε αυτ�ν τ�ν π�λεμ�, �ι Eυέλ-

πιδες μ�ν� των ανωτέρων τά�εων
–�ι της 1ης και 2ας έμειναν στη Σ��-
λή για !�ίτηση– έλα�αν μέρ�ς ως η-
γήτ�ρες (Διμ�ιρίτες ή Oυλαμαγ�ί)
στις μά�ες κατά των B�υλγάρων,
π�λλ�ί απ� τ�υς �π�ί�υς διακρίθη-
καν και πάλι, α!ήν�ντας νεκρ�ύς
στα πεδία της τιμής τ�υς συναδέλ-
!�υς τ�υς:

� Eύελπι 3ης (Aνθλγ� ΠZ)
Γκιώκα Γεώργι� στ� Kιλκίς την 15
I�υν. 1913 και

— Eύελπι 3ης (Aνθλγ� ΠZ)
Πρ�κ�πάκη Πρ�κ�πι� στ� Kαρα-
π�ύπκι�ϊ την 16 I�υλ. 1913.

Mε τη συμμετ��ή τ�υς και τη διά-
κρισή τ�υς στ�υς δύ� νικη!�ρ�υς
Bαλκανικ�ύς Π�λέμ�υς, �ι Eυέλπι-
δες έγραψαν τις πρώτες π�λεμικές
σελίδες στην Iστ�ρία της Σ��λής
τ�υς, σαν ιερή και απαρα�ίαστη πα-
ρακαταθήκη στις επ�μενες γενεές
των μαθητών της.

* (Eνν��ύσε μ�ν� τ�υς απ�ρρι-
!θέντες κατά τις ετήσιες πρ�αγωγι-
κές ε�ετάσεις και ενδε��μένως τ�υς
ε� Yπα�ιωματικών πρ�ερ��μέν�υς
π�υ εί�αν εισέλθει στη Σ��λή την
24η Σεπτεμ�ρί�υ 1912).

ΕΥΕΛΠΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ
Sticky Note
Αναρτήθηκε από τους ΕΥΕΛΠΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ για την ενημέρωση των Ελλήνων Πολιτών. https://www.facebook.com/EVELPIDES
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Mικρά Aσία, Aκ Mπ
υνάρ, 30 I
υλί
υ 1921. Tέλεση πρ
σκλητηρί
υ των Aθανάτων (�ωτ.: Π
λεμικ� M
υσεί
).

Aπ� τη M. Aσία έως τ� 1940
Oι Eυέλπιδες π
υ απ
�
ιτ
ύσαν εστέλλ
ντ
 αμέσως σε π
λεμικές μ
νάδες

T�υ Aνδρέα K. Kαραδήμα

Aντιστρατήγ
υ ε.α., Πρ
έδρ
υ 
Oμ
σπ
νδίας Aπ
στράτων A�/κών 
Aπ
�
ίτων «Στρατ. Σ�
λ. Eυελπίδων»

KATA την �ρ�νική περί�δ�
1914–1940, τ� �ραμα της Mεγάλης
Eλλάδας, εγένετ� πραγματικ�της
(Συνθήκη Σε�ρών 1919), τ� �π�ί�ν
εν συνε�εία κατέρρευσε και απ�
πραγματικά ιστ�ρικά γεγ�ν�τα κα-
θ�ρίσθηκαν τα σημερινά σύν�ρα,
πλην Δωδεκανήσ�υ, της Eλλάδ�ς
(Συνθήκη Λω!άνης – 1923).

H �ρ�νική περί�δ�ς 1914–1940 εί-
ναι ίσως η περισσ�τερ� τραγική εις
τη νεωτέρα ιστ�ρία της Eλλάδ�ς.
Σημαδεύτηκε καταστρ�"ικά και ανε-
#ίτηλα απ� τη "υσική ε#�ντωση τ�υ
ελληνικ�ύ πληθυσμ�ύ της M. Aσίας
απ� πρ�αιώνιες πατρίδες έπειτα απ�
μια στρατιωτική ήττα εις την M. Aσία
τ� 1922.

Δι�άστηκε π�λιτικά � ελληνικ�ς
λα�ς (1915). O δι�ασμ�ς αυτ�ς ευθύ-
νεται διά την εθνική καταστρ�"ή
τ�υ 1922 και ταλαιπώρησε, εθν�"θ�-
ρα την Eλλάδα επί πάρα π�λλά �ρ�-
νια και κατάλ�ιπά τ�υ υπάρ��υν μέ-
�ρι την επ��ή μας.

Kατά τα έτη 1914–1922, η Eλλάς
εμά�ετ� σ�εδ�ν συνε�ώς. Eις τ�ν
A΄ Παγκ. Π�λεμ�–Συμμα�ικ� (Aγγ-
λ�–Γαλλικ�) Mακεδ�νικ� μέτωπ�
εναντί�ν των Γερμανών και B�υλ-
γάρων (1916–1918).  T� 1919, έλα�ε
μέρ�ς εις μία μεγάλη διά τα μέτρα
της εκστρατεία εκτ�ς εθνικών συ-
ν�ρων εις τ� πλαίσι� Γαλλικ�ύ
Eκστρατευτικ�ύ Σώματ�ς εις τη
Mεσημ�ρινή Pωσία (Oυκρανία) ε-
ναντί�ν των Mπ�λσε�ίκων επανα-
στατών.

Eπραγματ�π�ίησε τη Mικρασιατι-

κή Eκστρατεία έως τα πρ�θυρα της
Aγκυρας (1919–1922). Tη μεγαλυτέ-
ρα στρατιωτική πρ�σπάθεια της νεω-
τέρας Eλλάδ�ς.

Eις τ�υς π�λέμ�υς αυτ�ύς, παρά
τ�υ �τι διε#ή�θησαν με εθνικ� δι�α-
σμ�, παρ�υσιάσθηκαν μεγαλειώδεις
εθνικές ε#άρσεις και εγέν�ντ� πρά-
#εις ηρωισμ�ύ και αυταπάρνησης �ι
�π�ίες εκ�σμησαν την ιστ�ρία της
Πατρίδ�ς μας.

H περί�δ�ς αυτή τελείωσε με μια
εθνική ανάταση η �π�ία κατέστησε
δυνατή τη νικη"�ρ� συμμετ��ή της

Eλλάδ�ς εις τ�ν B΄ Παγκ. Π�λεμ�.

Περί
δ
ς 1914–1922

Mε την απ�κτηθείσα π�λεμική πεί-
ρα των νικη"�ρων Bαλκανικών Π�-
λέμων (1912–1913), τ�υ επερ��με-
ν�υ A΄ Παγκ�σμί�υ Π�λέμ�υ
(1914–1918) και με υπ�δει#η (πρ�"α-
νώς) τ�υ τ�τε Δι�ικητ�ύ της Σ��λής
Γάλλ�υ Συνταγματάρ��υ Λ. Zενέν
(L. Genin), απε"ασίσθη �πως η εκ-
παίδευση των Eυελπίδων γίνει πι�
σύντ�μη και πρακτική. Ως εκ τ�ύτ�υ,

έγιναν ρι!ικές αλλαγές εις την �ργά-
νωση, λειτ�υργία και εκπαίδευση
της Σ��λής.

Mέ�ρι τ�τε, η εκπαίδευση εις την
Σ��λήν ακ�λ�υθ�ύσε τα πρ�τυπα
της Γαλλικής Π�λυτε�νικής Σ��λής
(Ecole Polytechnique). Mετά �μως τ�
1914 η Γαλλική Στρατ. Σ��λή τ�υ Σεν
Συρ (Sain Syr) έγινε τ� πρ�τυπ� εκ-
παίδευσης της Σ��λής.

Mε ν�μ� τ�υ 1914 και με αντίστ�ι-
�� νέ� Oργανισμ� της Σ��λής τ�
1915, καθιερώθηκε η λειτ�υργία
«Πρ�παρασκευαστικ�ύ Λ���υ Yπ�-

Eπιθεώρηση της Σ�
λής Eυελπίδων απ� τ
ν Γάλλ
 στρατηγ� Guillamat τ
 1918. T
ν συν
δεύει 
 στρατηγ�ς Λεωνί-
δας Παρασκευ�π
υλ
ς (�ωτ.: Eθνικ� Iστ
ρικ� M
υσεί
).

ΕΥΕΛΠΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ
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ψη"ίων Eυελπίδων» δεκάμηνης "�ι-
τήσεως, κατ�πιν "υσικά απ� Eισαγω-
γικές ε#ετάσεις ιδιωτών απ�"�ίτων
Γυμνασί�υ (σημεριν�ύ Λυκεί�υ) και
υπερετ�ύντων �πλιτών �μ�ίων πρ�-
σ�ντων. H δε κυρία "�ίτηση εις την
Σ��λή περι�ρίστηκε εις δύ� έτη, ή-
τ�ι συν�λικ�ς �ρ�ν�ς πρ�παιδεύσε-
ως – "�ιτήσεως τρία έτη.

O πρ�παρασκευαστικ�ς Λ���ς υ-
π�ψη"ίων Eυελπίδων, συνεκρ�τήθη
εις την «Kέρκυρα» �π�υ λειτ�ύργη-
σε δι’ ένα έτ�ς (1915–1916). Eν συνε-
�εία μετα"έρθη εις την Aθήνα εις τα
κτίρια της Στρατ. Σ��λής Eυελπίδων.
Mετά ε#αετή λειτ�υργία, διελύθη �-
ριστικά τ� τέλ�ς τ�υ 1920.

Aπ� τ� 1914, � αριθμ�ς των εισερ-
��μένων κατ’ έτ�ς Eυελπίδων ηυ#ή-
θη κατακ�ρυ"α πρ�κειμέν�υ να κα-
λυ"θ�ύν �ι ανάγκες εις στελέ�η τ�υ
Στρατ�ύ, ένεκα της πρ�παρασκευα-
στικής τ�υ διά τα επερ��μενα μεγά-
λα π�λεμικά γεγ�ν�τα. Eπίσης, με
τ�ν νέ� Oργανισμ� της Σ��λής τ�υ
1915 κατηργήθηκαν τα δίδακτρα
"�ιτήσεως των Eυελπίδων και τ�
Δημ�σι� ανελάμ�ανε ε# �λ�κλήρ�υ
τα έ#�δα λειτ�υργίας της Σ��λής.

T�ύτ�, έδωσε την δυνατ�τητα εις
τα παιδιά �ικ�γενειών ασθενών �ι-
κ�ν�μικών δυνατ�τήτων πρ�σέρ��-
νται εις τις εισαγωγικές ε#ετάσεις
της Σ��λής. T� γεγ�ν�ς αυτ� επέ-

δρασε εις την κ�ινωνική σύσταση
των ε#ερ��μένων α#ιωματικών �ι �-
π�ί�ι έκτ�τε αντιπρ�σώπευαν �λες
τις κ�ινωνικές τά#εις.

H π�λιτική και π�λιτειακή κατά-
σταση, η �π�ία εδημι�ύργησε τ�ν
Eθνικ� Δι�ασμ� (1915) μετα#ύ μ�-
ναρ�ικών και δημ�κρατικών (ή �ασι-
λικών και �ενε!ελικών) επε#ετάθη
ως "υσικ� επακ�λ�υθ� και εις τ�
στρατ�, �π�υ δί�ασε τ�υς α#ιωματι-
κ�ύς και τ�υς ενέπλε#ε σε π�λιτικές
αναμί#εις και περιπέτειες με αναπ�-
"ευκτες επιπτώσεις και εις τη λει-
τ�υργία της σ��λής και εις αυτ�ύς
τ�υς Eυέλπιδες...

T� επαναστατικ� κίνημα τ�υ Eλ.

Bενι!έλ�υ εις τη Θεσσαλ�νίκη (Aυγ.
1916) επηρέασε έναν αριθμ� (περί-
π�υ 68) μαθητών της σ��λής των με-
τέπειτα τά#εων 1917, 1918 και 1919,
�ι �π�ί�ι εγκατέλειψαν τη σ��λή και
πρ�σε�ώρησαν εις τ� «Στρατ�ν της
Eθν. Aμύνης» (Θεσσαλ�νίκη). Mετά
την ανάληψη της π�λιτικής ε#�υσίας
�λ�κληρης της �ώρας απ� τ�ν Eλ.
Bενι!έλ� (I�ύν. 1917) �ι πρ�σ�ωρή-
σαντες Eυέλπιδες της τελευταίας
τά#εως παρέμειναν �ριστικά εις τ�
στράτευμα ως ανθυπ�λ��αγ�ί, ενώ
�ι υπ�λ�ιπ�ι επέστρεψαν εις την
σ��λή και συνέ�ισαν καν�νικά την
"�ίτησή τ�υς.

Kατά τα έτη 1915, 1918, 1920 και
1922 και διά �ρ�νικ� διάστημα εκά-
στ�τε �λίγων μηνών, η σ��λή είτε
διέκ�πτε πρ�σωρινά τη λειτ�υργία
της είτε υπ�λειτ�υργ�ύσε ένεκα έ-
κτακτης και πρ�σωρινής τ�π�θέτη-
σης των μαθητών της σε στρατιωτι-
κές μ�νάδες διά κάλυψη επιστρα-
τευτικών αναγκών ή διά τη �ρησιμ�-
π�ίησή τ�υς ως εκπαιδευτών τ�υ
στρατ�ύ.

H εναλλαγή των δύ� αντιπάλων
π�λιτικών παρατά#εων (μ�ναρ�ι-
κ�ί–δημ�κρατικ�ί) εις την π�λιτική
ε#�υσία (1917-1920) η εν συνε�εία
στρατιωτική επανάσταση τ�υ 1922
και η συνε�ισθείσα διά π�λλά έτη π�-
λιτική και π�λιτειακή έντ�νη αντιπα-
ράθεση εί�ε ως πρακτικ� απ�τέλε-
σμα εις τ� στρατ� να ακ�λ�υθείται
απ� την απ�τα#η των α#ιωματικών
της αντιπάλ�υ παρατά#εως και επα-
να"�ράς (απ�καταστάσεως) των
κ�μματικών πρ�σκείμενων α#ιωματι-
κών τ�υς �π�ί�υς εί�ε απ�τά#ει
πρ�ηγ�υμένως η αντίπαλ�ς π�λιτική
παράτα#η.

H π�λιτική αυτή πρακτική, ε"ηρ-
μ�σθη και εις ένα μικρ� αριθμ�
Eυελπίδων �ι �π�ί�ι εί�αν έντ�να
συμπερι"ερθεί π�λιτικά κατά την
περί�δ�ν εκείνην.

T�ν I�ύνι� τ�υ 1920 ευρισκ�μένης
της Mικρασιατικής Eκστρατείας εις
περί�δ� εκτεταμένων και π�λυνέ-
κρων μα�ών, αλλά εις μίαν νικη"�-
ρ�ν πρ�έλαση άπαντες �ι Eυέλπιδες
υπέ�αλαν ως πρά#η �μαδικ�ύ στρα-
τιωτικ�ύ καθήκ�ντ�ς, διά της Hμε-
ρησίας Διαταγής της Σ��λής (12
I�υν. 1920), αίτηση «�πως απ�στα-
λ�ύν τ� τα�ύτερ�ν εις τη Zώνην των
Στρατιωτικών Eπι�ειρήσεων».

T� υπ�υργεί� Στρατιωτικών δεν έ-
κανε δεκτή την �μαδική αυτή πρ�τα-
ση, η �π�ία θα εί�ε ως απ�τέλεσμα
τ� κλείσιμ� της σ��λής και τη διακ�-
πή των κατ’ έτ�ς ε#ερ��μένων α#ιω-
ματικών. Kατά τη διάρκεια της Mι-
κρασιασιτικής Eκστρατείας (Mάι�ς
1919 – Aυγ. 1922) άπαντες �ι ε#ερ��-
μεν�ι εκ της Σ��λής Aνθυπ�λ��αγ�ί
εστέλν�ντ� κατ’ ευθείαν εις τ� μέ-
τωπ�.

Oι απ�"�ιτήσαντες ανθυπ�λ��α-
γ�ί απ� τη σ��λή κατά τα έτη
1914–1922, έλα�αν μέρ�ς ως κατώ-
τερα και μέσα στελέ�η τ�υ στρατ�ύ
εις �λ�υς τ�υς π�λέμ�υς και τις εκ-
στρατείες των ετών εκείνων.

Aπέκτησαν πλ�ύσια π�λεμική ε-
μπειρία και στρατιωτικ� κύρ�ς. Aνα-
συγκρ�τησαν και πρ�ετ�ίμασαν τ�ν

Συνέ�εια στην 10η σελίδα
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H Mεραρ�ία μας, μετά τη διά"αση τ
υ π
ταμ
ύ Σαγγάρι
υ, καταδιώκει ε�θρικά τμήματα στις 10 Aυγ
ύστ
υ 1921
(�ωτ.: Π
λεμικ� M
υσεί
).

H επι�είρηση εναντί
ν της Aγκυρας, τ
 1921. Στη �ωτ
γρα�ία η ανα�ώρηση της Tα#ιαρ�ίας Iππικ
ύ.

ΕΥΕΛΠΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ
Sticky Note
Αναρτήθηκε από τους ΕΥΕΛΠΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ για την ενημέρωση των Ελλήνων Πολιτών. https://www.facebook.com/EVELPIDES



στρατ� διά τ�ν B΄ Παγκ�σμι� π�λεμ�
ως ανώτατα στελέ�η και τ�ν �δήγη-
σαν νικη"�ρ� έως τ� τέλ�ς των ε-
θνικών αγώνων.

Περί
δ
ς 1923–1937

T� 1925 η "�ίτηση εις την Σ��λή
αυ#ήθηκε απ� τρία εις τέσσερα έτη.
Eπίσης καθιερώθηκαν και πάλι η ε"’
άπα# �ικ�ν�μική εισ"�ρά και τα μη-
νιαία δίδακτρα των μαθητών Eυελπί-
δων. E#αιρ�ύντ� μ�ν� με �λική ή με-
ρική απαλλαγή �ρισμένες ευεργε-
τ�ύμενες κατηγ�ρίες π.�. τέκνα πε-
σ�ντων εις τ�υς π�λέμ�υς, απ�ρων
�ικ�γενειών, κ.λπ.

Aπ� τ� 1926, θεσπίστηκε η υπ�-
�ρεωτική δ�μικασία των υπ�ψη"ίων
Eυελπίδων σε αγωνίσματα στί��υ
(δρ�μ�ς 100 και 800 μ., άλματα εις
μήκ�ς, ύψ�ς και σ"αιρ���λία).

T� 1926 απ�νεμήθηκε εις την
Στρατ. Σ��λή Eυελπίδων διά την ε-
κατ�νταετή ιστ�ρία της «Π�λεμική
Σημαία» διά πρ�σ"ερθείσες π�λύτι-
μες υπηρεσίες πρ�ς τ� έθν�ς τ�σ�
κατά τ�ν π�λεμ� �σ� και κατά την ει-
ρήνη.

T� έτ�ς 1927, αντικατεστάθη � κα-
θιερωμέν�ς απ� τ�ν πρ�ηγ�ύμεν�

αιώνα επίσημ�ς ιστ�ρικ�ς τίτλ�ς
«Στρατιωτικ�ν Σ��λεί�ν Eυελπίδων»
απ� τ� μέ�ρι σήμερα ισ�ύ�ντα
«Στρατιωτική Σ��λή Eυελπίδων». Eις
τα έτη 1928 και 1931 ε�ρτάσθηκαν
δύ� εκατ�νταετηρίδες της σ��λής.

Aπ� τ� έτ�ς 1934 η σ��λή λειτ�ύρ-
γησε με δύ� �ωριστά τμήματα. T� A
διά τ�υς ε# ιδιωτών μαθητάς της και
τ� B διά τ�υς ε# �πλιτών μαθητάς.

Tαυτ��ρ�να η Στρατ. Iατρική Σ��-
λή (ΣIΣ) η �π�ία εί�ε ιδρυθεί απ� τ�
1925 υπή�θη με δικ� της υπ�δι�ικη-
τή και διευθυντή σπ�υδών υπ� τη δι-
�ίκηση της Σ��λής.

H μ�ναδική περίπτωση εις την ι-
στ�ρία της Σ��λής κατά την �π�ία ε-
γένετ� πρ�σπάθεια εμπλ�κής της
ως συν�λ�υ εις π�λιτικές αντιπαρα-
θέσεις ήτ� κατά τ� εκδηλωθέν κίνη-
μα απ� τ�ν «Eλ. Bενι!έλ�» τ�ν Mάρ-
τι� τ�υ 1935, υπ� μερικών α#ιωματι-
κών της σ��λής "ίλα πρ�σκείμενων
πρ�ς τ� κίνημα.

H πειθαρ�ική �μως συμπερι"�ρά
των Eυελπίδων και η απ�λυτ�ς πρ�-
σήλωσή των εις τ� στρατιωτικ� κα-
θήκ�ν μακράν απ� αναμί#εις εις π�-
λιτικάς διενέ#εις εί�ε ως απ�τέλε-
σμα την απ�τυ�ία της πρ�σπάθειας
αυτής εν τη γενέσει της.

Eως τ� 1931 �ι �ειριστές και παρα-
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Συνέ�εια απ� την 9η σελίδα

O Παύλ
ς Mελάς, ανθυπ
λ
�αγ�ς τ
υ Πυρ
"
λικ
ύ της τά#εως τ
υ 1891.
Hρωας τ
υ Mακεδ
νικ
ύ Aγώνα, έδωσε τη $ωή τ
υ για την ελευθερία των υ-
π�δ
υλων Eλλήνων. O θάνατ�ς τ
υ στη Σιάτιστα στις 13 Oκτω"ρί
υ 1904 συ-
γκλ�νισε τ
 πανελλήνι
. O πατριωτισμ�ς και η αυτ
θυσία τ
υ πρέπει να απ
-
τελ
ύν πάντα έναν αμετακίνητ
 σκ
π� (�ωτ.: Eθνικ� Iστ
ρικ� M
υσεί
).

O Πάν
ς K
λ
κ
τρώνης, έ�ιππ
ς, ανέλα"ε τη δι
ίκηση της Σ�
λής Eυελπί-
δων ως αντισυνταγματάρ�ης τ
 1881 και η τετραετής θητεία τ
υ απ
τελεί
σταθμ� στην ιστ
ρία της. Aπ��
ιτ
ς 
 ίδι
ς της Σ�
λής, γνώρι$ε άριστα �λα
τα πρ
"λήματα, γεγ
ν�ς π
υ τ
υ επέτρεψε να "ελτιώσει την υπάρ�
υσα κα-
τάσταση και να δώσει νέα ώθηση στα θέματα εκπαιδεύσεως. A#ί$ει να σημει-
ωθεί �τι η μητέρα τ
υ –�ήρα τ
υ αρ�ιστρατήγ
υ της Eπαναστάσεως Θε�δω-
ρ
υ K
λ
κ
τρώνη– με επιστ
λή της τ
 1857 στ
ν "ασιλιά Oθωνα παρακάλε-
σε να μειωθ
ύν τα  δίδακτρα τ
υ γι
υ της στη Σ�
λή Eυελπίδων, δεδ
μέν
υ
�τι η σύντα#ή της δεν επαρκ
ύσε...

ΕΥΕΛΠΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ
Sticky Note
Αναρτήθηκε από τους ΕΥΕΛΠΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ για την ενημέρωση των Ελλήνων Πολιτών. https://www.facebook.com/EVELPIDES



τηρητές των π�λεμικών αερ�σκα-
"ών πρ�ήρ��ντ� απ� την «Στρατ.
Σ��λή Eυελπίδων». Mετά τη συγκρ�-
τηση ανε#αρτήτ�υ αερ�π�ρικ�ύ �-
πλ�υ τ� 1931 και της Σ��λής Iκάρων
επετράπη απ� τ� 1936 η εθελ�υσία
μετάτα#η εις την «Στρ. Σ��λή Eυελ-
πίδων» των μαθητών της «Σ��λ. Iκά-
ρων» �ι �π�ί�ι απετύγ�αν�ν εις την
απ�κτηση της πτητικής ικαν�τητας.

Περί
δ
ς 1937 - 1940
Kατά τα τέσσερα έτη 1937 - 1940

με εθνική ηγεσία κατα#ιωθείσα απ�
τα ιστ�ρικά γεγ�ν�τα (Bασ. Γεώρ-
γι�ς B΄, I. Mετα#άς, Aλ. Παπάγ�ς) ε-
γένετ� μια εργώδης πρ�σπάθεια διά
την ανασυγκρ�τηση και πρ�παρα-
σκευή πρ�ς π�λεμ�ν εν�ς στρατ�ύ
π�λιτικά δι�ασμέν�υ, στερ�υμέν�υ
επαρκ�ύς και καταλλήλ�υ �πλισμ�ύ,
ε"�δίων και εκπαιδεύσεως.

T� απ�τέλεσμα της πρ�σπάθειας
αυτής ήτ� τ� εθνικ� θαύμα τ�υ νικη-
"�ρ�υ π�λέμ�υ κατά της ιταλικής
αυτ�κρατ�ρίας επιτεθείσης απ� την
Aλ�ανία (1940-1941) και η ηρωική και
επιτυ�ής άμυνα των «O�υρών της
Γραμμής Mετα#ά» εις την Eλλην�-
��υλγαρική μεθ�ρι� εναντί�ν της ε-
πιτεθείσης Γερμανίας με τ�ν ισ�υρ�-
τερ� στρατ� της επ��ής εκείνης.

T� 1937 �ταν πλέ�ν η διεθνής κα-
τάσταση κατεδείκνυε �τι �δηγ�ύμε-

θα εις τ�ν B΄ Παγκ�σμι�ν Π�λεμ�, η
π�λιτική και στρατιωτική ηγεσία διά
την πρ�παρασκευή τ�υ στρατ�ύ
πρ�ς αντιμετώπιση τ�υ επερ��με-
ν�υ π�λέμ�υ, περι�ρισε τα έτη "�ι-
τήσεως εις την Σ��λή εις τρία, δί�ως
μείωση των μαθημάτων και της
στρατιωτικής εκπαιδεύσεως αλλά
εις �άρ�ς των νεκρών περι�δων (ά-
δεια κ.λπ.). O δε αριθμ�ς των κατ’ έ-
τ�ς εισερ��μένων μαθητών ανήλθε
κατά μέσ� �ρ� εις τ�υς τριακ�σί�υς.
Γενικά η περί�δ�ς 1928-1940 παρά
τα κατά καιρ�ύς εσωτερικά π�λιτικά
γεγ�ν�τα τα �π�ία ε#ακ�λ�υθ�ύσαν
να ταλαιπωρ�ύν την Eλλάδα, μπ�ρεί
να �αρακτηρισθεί ως η καλύτερη και
απ�δ�τικ�τερη �ρ�νική περί�δ�ς
της Σ��λής κατά τ� πρώτ� ήμισυ τ�υ
αιώνα μας. Kαθιερώθηκε υψηλή �ά-
ση επιτυ�ίας (14) των υπ�ψη"ίων
Eυελπίδων με άριστα τ� είκ�σι. Πα-
ρ�υσιά!ετ� μεγάλη πρ�σέλευση υ-
π�ψη"ίων διά διεκδίκηση αναλ�γικά
μικρ�ύ αριθμ�ύ εισακτέων και ως εκ
τ�ύτ�υ εδίδετ� η δυνατ�της ε#αίρε-
της επιλ�γής μαθητών.

T�ύτ�, συνδυάστηκε με συστημα-
τική γενική μ�ρ"ωση και στρατιωτι-
κή εκπαίδευση με απρ�σκ�πτη λει-
τ�υργία της Σ��λής και σταθερά πει-
θαρ�ία, με στρατιωτικ� δι�ικητικ�
πρ�σωπικ� και στρατιωτικ�ύς εκπαι-
δευτάς εμπειρ�π�λέμ�υς α#ιωματι-

κ�ύς των π�λέμων 1912-1922, επι-
λεγμέν�υς διά τ� στρατιωτικ�ν τ�υς
ήθ�ς, την άριστη επαγγελματική
τ�υς κατάρτιση και τ� στρατιωτικ�ν
τ�υς πνεύμα. Oι ε#ελθ�ντες εκ της
Σ��λής α#ιωματικ�ί των ετών εκεί-
νων απ�τέλεσαν �ασικώς τα στελέ-
�η �λων των �αθμών τ�υ στρατ�ύ
των Eθνικών Aγώνων της περι�δ�υ.
Eπίσης, �ι απ�"�ιτ�ι της Στρατ.
Σ��λ. Eυελπίδων των ετών της �ρ�-
νικής εκείνης περι�δ�υ, απ�τέλεσαν
επί π�λλά έτη, μετά τη λή#η τ� 1949
των πάσης "ύσεως π�λέμων, τα α-
νώτατα στελέ�η και την ηγεσία τ�υ
Στρατ�ύ και εις αυτ�ύς �"είλεται
σ�εδ�ν ε# �λ�κλήρ�υ η αναδι�ργά-
νωση και η σημερινή σύγ�ρ�νη συ-

γκρ�τηση τ�υ ελληνικ�ύ στρατ�ύ.
Eκείν� �μως τ� �π�ί� έ�ει εθνική

σημασία και πρακτική α#ία διά την
Στρατ. Σ��λ. Eυελπίδων και απ�δει-
κνύει έμπρακτα την π�ι�τητα και τη
συν��ή της Σ��λής αυτής είναι �τι
καθ’ �λα αυτά τα έτη (1914–1940) �-
π�υ η Eλλάς εκλιδωνί!ετ� συνε�ώς
απ� επιτυ�είς και ατυ�είς π�λέμ�υς,
εθνικ� δι�ασμ�, έντ�νες π�λιτικές
αντιπαραθέσεις, κινήματα, αντικινή-
ματα, δικτατ�ρίες, επαναστάσεις και
συνε�είς π�λιτειακές μετα��λές, η
Στρατ. Σ��λ. Eυελπίδων ηδυνήθη να
επιτελέσει συνε�ώς τ� έργ� της,
τρ�"�δ�τώντας τ�ν Στρατ� με τα α-
παιτ�ύμενα εκάστ�τε υψηλής π�ι�-
τητας στελέ�η.
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O συνταγματάρ�ης Πυρ
"
λικ
ύ Nικ�λα
ς Z
ρμπάς, αρ�ηγ�ς της Eπαναστά-
σεως τ
υ 1909. Πρ
σέ�ερε ως Δι
ικητής της Σ�
λής Eυελπίδων απ� τ
 1898 έ-
ως τ
 1906 ε#αιρετικές υπηρεσίες, ώστε 
ι ε#ερ��μεν
ι α#ιωματικ
ί να έ�
υν
υψηλά επαγγελματικά και ηθικά πρ
σ�ντα, γεγ
ν�ς π
υ απεδεί�θη στ
υς
Bαλκανικ
ύς Π
λέμ
υς π
υ πλησία$αν (�ωτ.: Eθνικ� Iστ
ρικ� M
υσεί
).

Λεωνίδας Παρασκευ�π
υλ
ς. Aπ��
ιτ
ς της Σ�
λής Eυελπίδων –Tά#η 1881–
ως ανθυπ
λ
�αγ�ς Πυρ
"
λικ
ύ. Διετέλεσε αρ�ιστράτηγ
ς τ
υ Eλληνικ
ύ
Στρατ
ύ απ� τα τέλη τ
υ A΄ Παγκ
σμί
υ Π
λέμ
υ, 1918, έως τ
ν N
έμ"ρι

τ
υ 1920 και, μετά την ανάμι#ή τ
υ στην π
λιτική, Πρ�εδρ
ς της Γερ
υσίας
τ
 1930 (�ωτ.: Eθνικ� Iστ
ρικ� M
υσεί
).

ΕΥΕΛΠΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ
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H επ�π�ιία τ�υ 1940–41
Aντά�ια των Eλλήνων η συμμετ��ή των Eυελπίδων στ� πρ�σκλητήρι� της 28ης Oκτω�ρί�υ

O συνταγματάρ
ης Δημήτρι�ς Ψαρρ�ς –απ���ιτ�ς της Σ
�λής τ� 1916– στ� αλ�ανικ� μέτωπ� μα�ί με επιτελείς τ�υ,
κατά τη διάρκεια αναγνωρίσεως (�ωτ.: Π�λεμικ� M�υσεί�).

T�υ Iωάνν�υ Mπήτ�υ

Aντιστρατήγ
υ ε.α.

H IΣTOPIA των Eυελπίδων στ�ν π�-
λεμ� τ�υ 1940–41 είναι π�λύ συγκι-
νητική και λαμπρή απ� κάθε άπ�ψη.
Πράγματι �ι Eυέλπιδες της περι�δ�υ
εκείνης υπήρ�αν εθνικά υπερή�αν�ι
και απ��ασιστικ�ί. Mε τα έργα και
τις απ��άσεις τ�υς τίμησαν, επά�ια
και απ�λυτα, τ�ν τίτλ� τ�υς, πάνω
στ�ν �π�ί� � Kαπ�δίστριας στήρι�ε
«την καλή ελπίδα τ�υ Eθν�υς». Πρ�-
σ�εραν π�λλά στην μεγαλειώδη ε-
κείνη π�λιτική πρ�σπάθεια τ�υ
Eθν�υς, τα παλικαρ�π�υλα – Eυέλπι-
δες και έδει�αν αρετή και �ρ�νημα
π�υ παραδειγματί!�υν τις επερ"�με-
νες γενιές.

H 28η Oκτω#ρί�υ τ�υ ’40 #ρήκε
τρεις τά�εις Eυελπίδων να ��ιτ�ύν
στην Σ"�λή. Hταν η IIIη τά�η με είσ�-
δ� στη Σ"�λή τ� 1938, η IIη τά�η με
είσ�δ� τ� 1939 και η Iη τά�η με είσ�-
δ� στις 2 Oκτ. 1940, ενώ 289 Eυέλπι-
δες, εί"αν απ���ιτήσει και �ν�μα-
στεί ανθυπ�λ�"αγ�ί στις 10 Aυγ.
1940.

Δηλαδή ��ιτ�ύσαν στη Σ"�λή δ�-
κιμα στελέ"η δύ� ετών, εν�ς έτ�υς
και εν�ς μην�ς. Στα κτίρια της Σ"�-
λής, επίσης, στρατωνι!�ταν και �
Eκτακτ�ς Oυλαμ�ς E�έδρων A�ιω-
ματικών Πε!ικ�ύ.

Φύλλ� Π�ρείας
Mε τ� πρώτ� π�λεμικ� ανακ�ινωθέν
τ� πρωί της 28ης Oκτω#ρί�υ, �ι
Eυέλπιδες �εσηκώθηκαν και �ι ψυ-
"ές τ�υς πέτα�αν πάνω στα #�υνά
της Hπείρ�υ. Aνυπ�μ�ν�ύσαν π�τε
θα α�ήσ�υν τ� θρανί� και θα πιά-
σ�υν τ� "αράκωμα. Aκ�μη και η πει-
θαρ"ία κλ�νί!εται στη Σ"�λή απ� την
επαναστατική και αγωνιστική διάθε-
ση των �λ�γερών αυτών πατριωτών.
H Σ"�λή δεν τ�υς "ωρ�ύσε. Hθελαν
να π�λεμήσ�υν και να πρ�σ�έρ�υν
στην πατρίδα.

H Σ"�λή A�ιωματικών Στρατιωτι-
κών Yπηρεσιών (ΣAΣY), π�υ λειτ�υρ-
γ�ύσε στα στρατιωτικά κτίρια της

O υπ�λ�
αγ�ς 
Aλέ!ανδρ�ς I. Διάκ�ς, τ�υ
4�υ Συντάγματ�ς Πε�ικ�ύ.
Πρώτ�ς Eλληνας νεκρ�ς
α!ιωματικ�ς τ�υ Eλλην�-
ϊταλικ�ύ Π�λέμ�υ. 
E��νεύθη στη μά
η 
της Φ�ύρκας Tσ�ύκα, 
την 1η N�εμ�ρί�υ 1940.
Aπε��ίτησε απ� τη Σ
�λή
Eυελπίδων τ� 1934. 
Kαταγ�μεν�ς απ� 
τα υπ�δ�υλα, τ�τε, 
Δωδεκάνησα εί
ε σε νεαρή
ηλικία διω
θεί, �ταν 
κατέ�ασε την ιταλική 
σημαία στη P�δ� 
(�ωτ.: Διεύθυνση 
Iστ�ρίας Στρατ�ύ).
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Aνδρες τ�υ Eλλη-
νικ�ύ Στρατ�ύ
�ωτ�γρα�ί��νται 
με καταστρα�έν 
τεθωρακισμέν� 
�
ημα των Iταλών 
(�ωτ.: Π�λεμικ� 
M�υσεί�).

Oμάδα α!ιωματι-
κών μας κατά 

τη διάρκεια 
αναγνωρίσεως 

στ� Aλ�ανικ� 
Mέτωπ�, 1940–41 

(�ωτ.: Π�λεμικ� 
M�υσεί�).

λεω��ρ�υ Aλε�άνδρας διαλύθηκε
και �ι 109 μαθητές Yγει�ν�μικ�ύ,
Δια"ειριστών, Aυτ�κινήτων και
Στρατ�λ�γίας πρ�σκ�λλήθηκαν, αυ-
θημερ�ν, στη Σ"�λή Eυελπίδων.

Σύμ�ωνα με τ� Σ"έδι� Eπιστρα-
τεύσεως σε 274 Eυέλπιδες της IIIης
τά�εως "�ρηγήθηκε Φύλλ� Π�ρείας
για επιτελεία και μ�νάδες τ�υ Στρα-
τ�ύ Eκστρατείας, α��ύ στις 29 Oκτ.
�ν�μάστηκαν ανθυπ�λ�"αγ�ί και α-
π�τέλεσαν τη Tά�η 1940 B. Oι α�ιω-
ματικ�ί – ευέλπιδες αυτ�ί, π�λέμη-
σαν σε �λ�υς τ�υς αγώνες, στην

Hπειρ�, στη Mακεδ�νία, στην ηπει-
ρωτική Eλλάδα, στην Kρήτη, στη B.
A�ρική, στην Iταλία και τα νησιά και
παντ�ύ τίμησαν τα ελληνικά �πλα. Φ.
Π. επίσης "�ρηγήθηκε σε 75 μαθητές
της ΣAΣY για μ�νάδες εκστρατείας,
ενώ διακ�πηκε η ��ίτηση των Eυελ-
πίδων Iης Tά�εως.

Tριάντα εννέα Eυέλπιδες της 1ης
Tά�εως, πρ�ερ"�μεν�ι ε� υπα�ιωμα-
τικών παρέμειναν στη Σ"�λή. Στις 8
N�ε. 1940 � δι�ικητής της Σ"�λής
πήρε Φ.Π. για τ� μέτωπ� και αντικα-
ταστάθηκε απ� τ�ν συνταγματάρ"η

Aθ. Στυμ�αλιάδη. Στις 10 N�ε. 1940
"�ρηγήθηκε Φ. Π. σε 303 Eυέλπιδες
της IIης Tά�εως για τα Eμπεδα Πε!ι-
κ�ύ και Oπλων, για να "ρησιμ�π�ιη-
θ�ύν αυτ�ί, #ασικά, ως εκπαιδευτές,
ενώ 19 στάλθηκαν στην Aίγυπτ� ως
εκπαιδευτές, επίσης στη «Φάλαγγα
Eλλήνων Aιγύπτ�υ».

Στις 25 N�εμ#ρί�υ 1940, κατ�πιν
της ευν�ϊκής για τα ελληνικά �πλα
τρ�πής των επι"ειρήσεων στην
Aλ#ανία, �ι σε α�ριστη άδεια τελ�ύ-
ντες Eυέλπιδες Iης Tά�εως επέστρε-
ψαν στη Σ"�λή και συνέ"ισαν τη ��ί-

τησή τ�υς με εκπαιδευτές ελά"ι-
στ�υς α�ιωματικ�ύς και 16 Eυέλπι-
δες IIας Tά�εως. Στις 12 Mαρτί�υ ’41,
με τ�ν A.N. 2817 �ι 322 Eυέλπιδες
IIας Tά�εως κατατά"τηκαν πρ�σωπι-
κά στ� Στράτευμα με τ� #αθμ� τ�υ
ανθυπασπιστή.

Aυτή είναι η κατάσταση στη Σ"�λή,
�ταν στα μέσα Aπριλί�υ αρ"ί!ει η κα-
τάρρευση τ�υ μετώπ�υ και μα!ί και
της ηπειρωτικής Eλλάδας.

Hρωική απ��αση

Eν �ψει αυτής της κατάστασης �ι
πρωτ�ετείς Eυέλπιδες !ήτησαν να
�ργανωθ�ύν σε ένα Iερ� Λ�"� και να
υπερασπιστ�ύν τις Θερμ�πύλες. T�
αίτημά τ�υς απ�ρρί�θηκε. Oμως, τ�
πάθ�ς των νεαρών Eυελπίδων για
δράση και πρ�σ��ρά στην πατρίδα
ήταν ασίγαστ�. Στις 22 και 23 Aπριλί-
�υ έπειτα απ� δραματικές συ!ητή-
σεις και απ��άσεις, και ενώ η διατα-
γή της Στρατιωτικής Aρ"ής ήταν η
διάθεση των Eυελπίδων για την τή-
ρηση της τά�εως στην πρωτεύ�υσα,
�ι λίγ�ι α�ιωματικ�ί της Σ"�λής και
�λ�ι �ι Eυέλπιδες (Iης τά�εως και
Aνθυπασπιστές) απειθάρ"ησαν στη
διαταγή, στασίασαν κατά της Aρ"ής
και πήραν την ωραία, την πατριωτική
και συγκινιτική απ��αση να κινη-
θ�ύν, αμέσως, α��ύ �ι Γερμαν�ί εί-
"αν ήδη �θάσει στη Γρα#ιά, και με
κάθε μέσ� και τρ�π� να �θάσ�υν
στη Kρήτη για να π�λεμήσ�υν και να
υπερασπιστ�ύν τη Mεγαλ�νησ�.

Tέτ�ι�υς ωραί�υς άνδρες και τέ-
τ�ια παλικάρια διέθετε η "ώρα στις
π�λύ δύσκ�λες εκείνες στιγμές. H
Eπ�π�ιία τ�υ ’40–’41 δεν σταματ�ύ-
σε εδώ, συνε"ί!εται. Tα γενναία αυ-
τά παλικαρ�π�υλα, των 18 και 19 ε-
τών, θα είναι στη πρώτη γραμμή τ�υ
π�λέμ�υ, στη Kρήτη, στην A�ρική,
στην Iταλία, στα νησιά τ�υ Aιγαί�υ.
Oπ�υ κι αν πέρασαν δ��ασαν την
Eλλάδα.

Πράγματι, �ι Eυέλπιδες, α��ύ συ-
γκρ�τήθηκαν σε «Tάγμα Eυελπίδων»
και παραλάμ#αναν ευλα#ικά τη «Ση-
μαία της Σ"�λής» ανα"ωρ�ύσαν για
την Kρήτη. Hταν τ� πρωί της 24ης
Aπριλί�υ. Oπλα τ�υς: τα ατ�μικά
«Mά�υ!ερ» με 30 �υσίγγια τ� καθέ-
να, 5 �πλ�π�λ/λα «Λεμπέλ» τ�υ 1915
και 200 "ειρ�#�μ#ίδες Mιλς, αλλά
και η αδάμαστη ψυ"ή τ�υς. Mα!ί
τ�υς και η μ�νη γυναίκα, η αδελ�ή
ν�σ. Mαγδ. Σπυρίδων�ς.

Mετά απ�, περιπετειώδη και επι-
κίνδυν� τα�ίδι 5 ημερών, #�μ#αρδι-
!�μεν�ι απ� τ�ν αέρα, έ�θασαν στ�ν
πρ��ρισμ� τ�υς. Στάθμευσαν διαδ�-
"ικά στη K�ρινθ�, την Tρίπ�λη, τ�
Γύθει�, τα Kύθηρα και τη νύ"τα της
28ης Aπριλί�υ τα δυ� έμ��ρτα
καΐκια τ�υς απέπλευσαν μέσα στ�
#αθύ σκ�τάδι για τη Mεγαλ�νησ�
Kρήτη, �π�υ έ�τασαν τ� πρωί της ε-
π�μενης μέρας και απ�#ι#άστηκαν
στ� K�λυμπάρι (Iεράς M�νής «Πανα-
γία η Oδηγήτρια»).

Στην Kρήτη, �ι 300 πρωτ�ετείς
Eυέλπιδες συγκρ�τημέν�ι σε τάγμα
και με δι�ικητή τ� Aντ/ρ"η Λ�υκά Kί-
τσ�, άρ"ισαν εντατική εκπαίδευση
μέ"ρι τις 19 Mαΐ�υ ’41, παραμ�νή της
απ� αέρα επίθεσης των Γερμανών
Aλε�ιπτωτιστών.
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H ηρωική μά	η της Kρήτης
H γενναι�τητα των Eυελπίδων στη Mεγαλ�νησ� απ�τελεί �ωτειν� παράδειγμα αυτ�θυσίας

T�υ Eμμαν�υήλ Δρακακάκη 

Aντιστρατήγ
υ ε.α.

ME THN EΠIKEIMENH είσ�δ� των
Γερμανών στην Aθήνα, �ι πρωτ�ε-
τείς Eυέλπιδες, με υψηλ� �ρ�νημα,
ανα�ωρ�ύν για την Kρήτη και την
28η Aπριλί�υ 1941 �θάν�υν στην πε-
ρι��ή K�λυμπαρί�υ Xανίων.

T� πρωί της 20ής Mαΐ�υ, ύστερα α-
π� σ��δρ� "�μ"αρδισμ�, άρ�ισαν να
ρίπτ�νται αι�νιδιαστικά Γερμαν�ί α-
λε#ιπτωτιστές στις περι��ές Aερ�-
δρ�μί�υ Mάλεμε Xανίων, Pεθύμν�υ
και Hρακλεί�υ. Σε σύντ�μ� �ρ�νικ�
διάστημα, �ι δύ� Λ���ι Eυελπίδων ε-
γκαταστάθηκαν αμυντικά στα ν�τι�-
δυτικά υψώματα της �ερσ�νήσ�υ
P�δ�π�ύ. Eνώ �ι Γερμαν�ί συνέ�ι-
&αν να πέ�τ�υν στην περι��ή τ�υ
Mάλεμε, ένας Λ���ς αλε#ιπτωτι-
στών κινήθηκε πρ�ς τ� K�λυμπάρι
πρ�κειμέν�υ να καλύψει τα πλευρά
των αγωνι&�μένων τ�σ� στ� Aερ�-
δρ�μι� �σ� και στ� πλησί�ν &ωτικ�
ύψωμα 107.

Περί την 10η πρωινή, � Λ���ς αυ-
τ�ς έλα"ε επα�ή με τ�υς αμυν�με-
ν�υς στα υψώματα της M�νής Γω-
νιάς, Eυέλπιδες τ�υ 1�υ Λ���υ της
Σ��λής. Oι νεαρ�ί Eυέλπιδες, π�υ
τ�τε λάμ"αναν τ� «"άπτισμα τ�υ πυ-
ρ�ς», αντιμετώπισαν με θάρρ�ς και
απ��ασιστικ�τητα τις πρώτες επιθέ-
σεις των Γερμανών. O εκ των συμμε-
τασ��ντων τ�τε πρωτ�ετών Eυέλπι-
δων, Yπ�στράτηγ�ς ε.α. σήμερα,
Mπερδεκλής Γεώργι�ς, στ� πρ�σ�α-
τ� "ι"λί� τ�υ «Aναμνήσεις εν�ς
Eυέλπιδ�ς» ανα�έρει: «H εμπλ�κή
τ�υ Λ���υ υπήρ#ε πλήρης και η Σ��-
λή σε λίγ� εί�ε τ�ν πρώτ� της Nεκρ�
στη μά�η αυτή. 

Hταν � Eύελπις Iης Iατρ�ύλης Nι-
κ�λα�ς. Aμέσως εμπλέκεται στη μά-
�η και � 2�ς Λ���ς. Oι Γερμαν�ί, έ-
��ντας συντριπτική υπερ��ή και με
την υπ�στήρι#η της Aερ�π�ρίας
τ�υς, επιτίθενται με �λα τα μέσα π�υ
διαθέτ�υν κατά των θέσεών μας, τις
�π�ίες κρατάμε με αυτ�θυσία. Kατά
τ� μεσημέρι σκ�τώνεται και � δεύτε-
ρ�ς Eύελπις. Hταν � Eύελπις Iης
K�υ"ελίδης Γεώργι�ς και τραυματί-
&�νται άλλ�ι τέσσερις Eυέλπιδες Iης.
Tις απ�γευματινές ώρες, η Σ��λή
Eυελπίδων "ρίσκεται σε δυσ�ερή
σ�έση λ�γω ελλείψεως πυρ�μα�ικών
και κυρίως δι�τι είναι κυκλωμένη α-
π� τ�υς αλε#ιπτωτιστές π�υ έπεσαν
σε διά��ρα σημεία της περι��ής, ε-
νώ τα γερμανικά αερ�πλάνα "�μ-
"άρδι&αν και π�λυ"�λ�ύσαν τις θέ-
σεις μας».

Eδώ, θα πρέπει ιδιαίτερα να τ�νί-
σ�υμε την ηρωική και μέ�ρι αυτ�θυ-
σίας πρ�σπάθεια τ�υ Eυέλπιδ�ς Iης
Kωστ�π�υλ�υ Πέτρ�υ, � �π�ί�ς κα-
τέ"ασε τη �ιτλερική σημαία απ� μία
θέση, και μα��μεν�ς με ά�θαστη
γενναι�τητα, σκ�τωσε τέσσερις Γερ-

μαν�ύς αλε#ιπτωτιστές π�υ επι�εί-
ρησαν να την υψώσ�υν και πάλι.

Tα πυρ�μα�ικά
τελειών�υν...

Eλλείψει πυρ�μα�ικών και με τ�ν
κλ�ι� π�υ εί�ε δημι�υργηθεί απ�
τ�υς Γερμαν�ύς, η περαιτέρω παρα-
μ�νή των Eυελπίδων στις αρ�ικές
τ�υς θέσεις θα εί�ε σαν απ�τέλεσμα
την ε#�ντωση ή την αι�μαλωσία
τ�υς. Mε τα δεδ�μένα αυτά, στις 8
τ� "ράδυ, και με την κάλυψη τ�υ
σκ�τ�υς άρ�ισε η αθ�ρυ"η απ��ώ-
ρηση των Eυελπίδων. A��ύ πέρασαν
μέσα απ� τ�ν ε�θρικ� κλ�ι�, έ�θα-
σαν τις πρωινές ώρες της επ�μενης
μέρας στ� �ωρι� Δελιανά �π�υ και ε-
γκαταστάθηκαν αμυντικά.

Aπ� τ� "ράδυ της 21ης Mαΐ�υ και
ενώ συνε�ι&�ταν � σκληρ�ς αλλά και
άνισ�ς αγώνας στη Mεγαλ�νησ� ε-
ναντί�ν των Γερμανών α#ελιπτωτι-
στών, άρ�ισε μία π�λυήμερη και �ω-
ρίς πρ�ηγ�ύμεν� ταλαιπωρία για
τ�υς νεαρ�ύς Eυέλπιδες. Mε γενική
κατεύθυνση αρ�ικά πρ�ς δυτικά και
μετά πρ�ς ανατ�λικά και με πλήρη
��ρτ� αλλά �ωρίς ε��δια κινήθηκαν
κατά τη διάρκεια των επ�μενων νυ-
�τών πάνω σε ανώμαλα εδά�η με ε-
πιδίω#η να �θάσ�υν στην π�λη των
Xανίων, για να ενισ�ύσ�υν την άμυ-
νά της ή να "ρ�υν τρ�π� δια�υγής
τ�υς στη Mέση Aνατ�λή. Eτσι, κιν�ύ-
μεν�ι σε �ρεινά και δύσ"ατα μ�ν�-
πάτια επί τ�υ γενικ�ύ δρ�μ�λ�γί�υ
Δελιανά – Kακ�πετρ�ς – Σέμπρωνας
– Xωστή – Mεσκλά – Λάκ�ι – Θέρισ-
σ�ς – Δρακών, �θάν�υν μετά απ� ε-
#αντλητική π�ρεία τ� πρωί της 28ης
στη Pαμνή �π�υ και εγκαθίστανται
αμυντικά.

H Σ��λή στη θέση αυτή πήρε απ�

τ� ελληνικ� στρατηγεί� �δηγίες �ι
�π�ίες καθ�ρι&αν την πρ�ώθησή της
την ίδια νύ�τα στα Σ�ακιά, �π�υ θα
γιν�ταν πρ�σπάθεια επι"ί"ασης των
Eυέλπιδων σε πλωτά μέσα για τη με-
τα��ρά τ�υς στην Aίγυπτ�. Παράλ-
ληλα, � δι�ικητής της Σ��λής
Aντ/�ης Λ�υκάς Kίτσ�ς ε#�υσι�δ�-
τήθηκε, σε περίπτωση π�υ δεν θα
πρ�λά"αινε να επι"ι"άσει τ�υς
Eυέλπιδες σε πλ�ία να ενεργήσει κα-
τά την κρίση τ�υ. 

H εκτέλεση της διαταγής τ�υ
Στρατηγεί�υ παρ�υσία&ε σ�"αρές
δυσκ�λίες, α�εν�ς λ�γω της μεγά-
λης απ�στασης (85 περίπ�υ �λμ. πε-
&�π�ρία) και α�ετέρ�υ τ�υ μεγάλ�υ
αριθμ�ύ Bρετανών στρατιωτιών π�υ
εί�αν κατα�ύγει στην περι��ή των
Σ�ακίων, με σκ�π� την ανα�ώρησή
τ�υς με πλωτά μέσα για τη Mέση
Aνατ�λή. Παρά τις δυσκ�λίες η Σ��-
λή κινήθηκε τη νύ�τα 28 πρ�ς 29
Mαΐ�υ πρ�ς ν�τ� και κατέλη#ε για
στάθμευση μετα#ύ των �ωριών
Eμπρ�σνερ�ς και Aσκύ��υ. 

Στ� �ώρ� αυτ�, � δι�ικητής της
Σ��λής συγκέντρωσε τ�υς ε#αντλη-
μέν�υς αλλά υπερή�αν�υς Eυέλπι-
δες και α��ύ με λίγα λ�για, πρ�σπά-
θησε να τ�υς ε#υψώσει τ� ηθικ�,
τ�υς έδωσε διαταγή να διαλυθ�ύν.

Hρωικ� τέλ�ς

Aπ� τη στιγμή αυτή η Σ��λή διαλύ-
θηκε. Mετά την απ��ώρηση τ�υ δι�ι-
κητή και την κ�ιν�π�ίηση κάπ�ιων �-
δηγιών απ� τ�ν υπ�δι�ικητή για α-
ντάρτικη δράση στα "�υνά της Kρή-
της, �ι «�ρ�αν�ί» πλέ�ν Eυέλπιδες
άρ�ισαν �ωρισμέν�ι σε μικρές �μά-
δες να απ�μακρύν�νται. Aπ� τ�υς
πρωτ�ετείς Eυέλπιδες μ�ν� 12 με ε-
πικε�αλής τ�ν ανθυπ�λ��αγ� Πε&ι-

κ�ύ Kωνστ. Πρασσά κατ�ρθωσαν να
δια�ύγ�υν στη Mέση Aνατ�λή.

Στη Mά�η της Kρήτης έλα"αν μέ-
ρ�ς και �λ�ι �ι ανθυπασπιστές (τέως
Eυέλπιδες 11ας τά#εως) π�υ "ρέθη-
καν τ�π�θετημέν�ι ως διμ�ιρίτες, σε
διά��ρες μ�νάδες. Kαι αυτ�ί π�λέ-
μησαν με αυτ�θυσία και ηρωισμ� ε-
ναντί�ν των εισ"�λέων, α�ήν�ντας
στ� πεδί� της μά�ης 6 νεκρ�ύς και 1
αγν��ύμεν� (ευέλπιδες Πας Πιπέ-
ρης Mι�., Παπαγεωργί�υ Aντ., M�ρα-
λης Γεώργ., K�ύτσιας Δημ., Παπαπα-
ναγιώτ�υ Iω., Kατσ�υλάκ�ς Δημ.,
Kαραμπάτης I.). Aρκετά π�λεμικά με-
τάλλια απ�νεμήθηκαν αργ�τερα σε
νεαρ�ύς Eυέλπιδες για διακεκριμέ-
νες πρά#εις τ�υς κατά τη θρυλική
μά�η της Kρήτης.

Mετά τη διάλυση της Σ��λής (29
Mαΐ�υ 1941), �ι πρωτ�ετείς Eυέλπι-
δες περιπλανώμεν�ι, συνελή�θησαν
�ι περισσ�τερ�ι απ� τ�υς Γερμα-
ν�ύς και κλείστηκαν στα στρατ�πε-
δα συγκεντρώσεως αι�μαλώτων των
Aγίων Aπ�στ�λων και Σ�ύδας Xα-
νίων, απ’ �π�υ μερικ�ί δραπέτευσαν
και �ι υπ�λ�ιπ�ι α�έθηκαν σταδιακά
ελεύθερ�ι.

Aνα��ρικά με την τύ�η της Σημαί-
ας της Σ��λής σημειώνεται �τι με ι-
διαίτερη συγκίνηση την ημέρα ενάρ-
#εως των επι�ειρήσεων στην Kρήτη
(20 Mαΐ�υ 1941), «παραδ�θηκε στ�ν
ηγ�ύμεν� της M�νής Γωνιάς πρ�ς
�ύλα#η με τις ευλ�γίες τ�υ επισκ�-
π�υ Kισσάμ�υ Eυδ�κίμ�υ». Mετά την
απελευθέρωση παρελή�θη απ� τη
Σ��λή Eυελπίδων, �π�υ �υλάγεται
σαν ιερ� κειμήλι� στ� μ�υσεί� της
για να θυμί&ει στις επ�μενες γενιές
των μαθητών την ηρωική και μέ�ρι
αυτ�θυσίας συμμετ��ή των Eυελπί-
δων και των δύ� τά#εων στην ιστ�ρι-
κή Mά�η της Kρήτης.

Pίψη Γερμανών αλε�ιπτω-
τιστών κατά την εισ��λή
τ�υς στην Kρήτη, την 20ή
Mαΐ�υ 1941. Oι τριακ�σι�ι
Eυέλπιδες έλα�αν μέρ�ς
στη μά�η, ήδη απ� της
10ης πρωινής της ίδιας η-
μέρας, και π�λέμησαν με
γενναι�τητα και αυτ�θυ-
σία. Tις δ��ασμένες εκεί-
νες ημέρες, � σταθμ�ς τ�υ
BBC απ� τ� Λ�νδίν� (30
Aπριλί�υ 1941, ώρα 09.15)
μετέδιδε: «T�υς μα�ητάς
της Kρήτης ήλθ�ν να ενι-
σ�ύσ�υν και 300 Eυέλπι-
δες με τ�υς A�ιωματικ�ύς
των, �ι �π�ί�ι μετά ένδ�-
��ν π�ρείαν μέσω Πελ�-
π�ννήσ�υ και εις πείσμα
των Γερμανών, �ι �π�ί�ι ε-
πεδίω�αν (�ωρίς να τ� επι-
τύ��υν) την καταστρ�%ήν
των, κατέ��υν απ� σήμερα
θέσιν εις τας επάλ�εις τ�υ
Φρ�υρί�υ Kρήτης» (%ωτ.
Π�λεμικ� M�υσεί�).
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Eλληνες α�ιωματικί και Eυέλπιδες απ� τυς κατα�υγ�ντες στη Mέση Aνατλή, κατά τη διάρκεια της Kατ�ής, σε επίσκεψή τυς στις Πυραμίδες της Aιγύ-
πτυ. (�ωτ.: Aρ�είν  J. Pήγυ).

Oι Eυέλπιδες στ�ν μεγάλ� π�λεμ�
T� �δ�ιπ�ρικ� στ�ν B΄ Παγκ�σμι� – Tα ηρωικά �ρ�νια, Aντίσταση, B. A�ρική, Aιγαί�, Iταλία

T�υ Xρήστυ Σ. Φωτ�πυλυ

Aντιστρατήγ
υ ε.α.

KATA την περί�δ� της τριπλής Kατ�-
�ής (1941 – 1944) � ελληνικ�ς λα�ς,
αντιμετωπί��ντας συνε�ώς την πεί-
να και τη δυστυ�ία, τ�υς θανάτ�υς
απ� την ασιτία, τις εκτελέσεις, τις
�υλακίσεις, τις �μηρίες και τις κατα-
στρ��ές, ��ι μ�ν� δεν λύγισε και
στάθηκε �ρθι�ς, αλλά και αντιστάθη-
κε σ�εδ�ν σύσσωμ�ς με �λη τη δύ-
ναμη της ψυ�ής τ�υ κατά των κατα-
κτητών, παρά τα εναντί�ν τ�υ ατε-
λείωτα τρ�μακτικά και ε��ντωτικά α-
ντίπ�ινα.

Oι Eυέλπιδες και των δυ� Tά�εων
(Iης και IIης), με τις τ�τε νωπές δά�-
νες απ� τ�υς επικ�ύς αγώνες στην
Aλ!ανία, στη Mακεδ�νία και στην
Kρήτη, �ρθωσαν και αυτ�ί μα�ί με τ�
λα� τ� νεανικ� τ�υς ανάστημα με έ-
να και μ�ναδικ� σκ�π�: τ�ν αγώνα
κατά των κατακτητών για την απε-
λευθέρωση της σκλα!ωμένης πατρί-
δας, είτε αγωνι��μεν�ι μέσα απ� τις
γραμμές της Eθνικής Aντίστασης εί-
τε με τις μ�νάδες τ�υ Eλληνικ�ύ
Στρατ�ύ της M. Aνατ�λής στη B.
A�ρική, στην Iταλία και στα νησιά
τ�υ Aιγαί�υ.

Στα τέλη τ�υ Aυγ�ύστ�υ 1941, η
πρώτη κατ��ική κυ!έρνηση κάλεσε,
με N�μ�θετικ� Διάταγμα, τ�υς Eυέλ-

πιδες και τ�υς Δ�κίμ�υς Π. Nαυτικ�ύ
της Iης Tά�ης, να τεθ�ύν στη διάθε-
ση τ�υ υπ�υργεί�υ Eθνικής Aμυνας
και να αναλά!�υν υπηρεσία. Παράλ-
ληλα τ�υς ε��μ�ίωσε –μ�ν� ως πρ�ς
τη δικαι�δ�σία τ�υς και τις απ�δ�-
�ές τ�υς– με E�εδρ�υς Aνθυπασπι-
στές, τ�υς επέ!αλε να �έρ�υν π�λι-

τική περι!�λή και τ�υς θεώρησε ως
επιτυ��ντες για τ� σ��λικ� έτ�ς
1940 – 1941. Tαυτ��ρ�να, με δεύτε-
ρ� N�μ�θετικ� Διάταγμα, έδινε τη
δυνατ�τητα εγγρα�ής των Aνθυπα-
σπιστών (τέως Eυελπίδων IIης Tά-
�ης), των Eυελπίδων Iης Tά�ης και
των Δ�κίμων στ� πρώτ� έτ�ς �π�ι-

�υδήπ�τε AEI της �ώρας. Tη ��ίτη-
ση �λων των Eυελπίδων θα παρακ�-
λ�υθ�ύσε τ� «Tμήμα Eκπαιδεύσεως
A�ιωματικών» τ�υ υπ�υργεί�υ.

Δύ� μήνες αργ�τερα, τ� ίδι� υ-
π�υργεί� υπ��ρέωσε με σ�ετική δια-
ταγή �λ�υς τ�υς Eυέλπιδες και των
δύ� Tά�εων να ��ιτήσ�υν σε �π�ι�-
δήπ�τε AEI της εκλ�γής τ�υς. Eτσι,
�ι περισσ�τερ�ι απ� αυτ�ύς γρά�τη-
καν στα Πανεπιστήμια της Aθήνας
και της Θεσσαλ�νίκης, στ� Π�λυτε-
�νεί�, στην Aνώτατη Eμπ�ρική Σ��-
λή Aθηνών και στην Aνώτατη Γεωπ�-
νική Σ��λή Θεσσαλ�νίκης. Kατά τ�
�ειμώνα �μως τ�υ 1941-42 τ� μεγα-
λύτερ� μέρ�ς των Eυελπίδων - ��ι-
τητών αναγκάστηκε, ένεκα κυρίως
της δεινής επισιτιστικής κατάστα-
σης, να ανα�ωρήσει για τις επαρ�ίες.
Eτσι, σε �λη τη διάρκεια της Kατ�-
�ής π�λύ λίγ�ι Eυέλπιδες κατ�ρθω-
σαν να παρακ�λ�υθήσ�υν ανελλι-
πώς τα μαθήματά τ�υς και να πρ�α-
�θ�ύν σε ανώτερες τά�εις των AEI.

Eθνική Aντίσταση
H αγάπη για τη σκλα!ωμένη πατρί-

δα και η νεανική �λ�γα για δράση �-
δήγησαν, απ� τις πρώτες κι�λας μέ-
ρες της Kατ��ής, τ� πλείστ� των
Eυελπίδων –κυρίως αυτ�ύς π�υ διέ-
μεναν στην Aθήνα και στ�ν Πειραιά–

O ηρωικά μα��μενς, �νευθείς στη μά�η της Mανωλιάσας, την 5η Δεκεμ-
#ρίυ 1912, Eύελπις 2ας (Λ�ίας ΠZ) Σκαρλάτς Pωσσέτης (�ωτ.: Aπ� τ #ι-
#λί Γ. Π. Mπερδεκλή «Aναμνήσεις εν�ς Eυέλπιδς»).

Συνέ�εια στην 16η σελίδα
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στην ανα�ήτηση τρ�πων για δυναμι-
κή αντίσταση κατά των �ένων κατα-
κτητών. Aρ�ισε, λ�ιπ�ν, πρ��δευτι-
κά και συνε�ίστηκε μέ�ρι και την α-
πελευθέρωση της �ώρας η έντα�ή
τ�υς σε διά��ρες αντιστασιακές �ρ-
γανώσεις των π�λεων και της υπαί-
θρ�υ ή η συνε�ής και επίμ�νη πρ�-
σπάθεια δια�υγής τ�υς στη Mέση
Aνατ�λή. Aς δ�ύμε επιγραμματικά
τη δράση τ�υς κατά κατηγ�ρία Eθνι-
κής Aντίστασης:

� Oργανώσεις Eσωτερικ�ύ: Π�λλ�ί
Eυέλπιδες, απ� τ�υς διαμέν�ντες
κυρίως στην Aττική και στην περι��ή
Θεσσαλ�νίκης, εντά�θηκαν σε διά-
��ρες μυστικές �ργανώσεις. Aργ�-
τερα ίδρυσαν την Oργάνωση «Tάγμα
Eυελπίδων» στην �π�ία συμμετεί�αν
σ�εδ�ν �λ�ι.

� Aντάρτικες Oργανώσεις: Eυέλ-
πιδες, καταγ�μεν�ι κυρίως απ� ε-
παρ�ίες, πρ�σέ�υγαν και εντά�θη-
καν στις �ργανώσεις EOEA–EΔEΣ,
EAM – EΛAΣ, EKKA–5/42 Σύνταγμα
(Συνταγματάρ�η Ψαρρ�ύ), ΠAO κ.ά.,
�π�υ και αγωνίστηκαν ως επικε�α-
λής ανταρτικών �μάδων.

� Oργανώσεις Πληρ���ριών και
Δ�λι��θ�ρών: Eνας μικρ�ς αριθμ�ς

Eυελπίδων υπηρέτησε σε συμμα�ι-
κές Mυστικές Yπηρεσίες με απ�στ�-
λές κατασκ�πείας και δ�λι��θ�ρών
σε !άρ�ς των κατακτητών.

Aπ� ένα σύν�λ� 637 Eυελπίδων
και των δύ� Tά�εων 286 συμμετεί�αν
ενεργά στην Eθνική Aντίσταση, ενώ
154 κατ�ρθωσαν να δια�ύγ�υν στη
Mέση Aνατ�λή.

Eπι!άλλεται, �μως, να επισημαν-
θεί εδώ ένα σημαντικ� γεγ�ν�ς, τ�
�π�ί� σημάδεψε ανε�ίτηλα την Eθνι-
κή Aντίσταση και υπήρ�ε η πρωταρ-
�ική αιτία να �υθεί τ� νεανικ� αίμα
π�λλών Eυελπίδων. Hταν η ε��ντω-
τική εμ�ύλια διαμά�η και διαρκής έ-
ν�πλη σύγκρ�υση, κυρίως κατά τα έ-
τη της Kατ��ής 1943 και 1944, μετα-
�ύ των δια��ρων αντιστασιακών �ρ-
γανώσεων (π�λεων και υπαίθρ�υ), �ι
�π�ίες την επ��ή εκείνη εί�αν σα-
�ώς δια��ρετικ�ύς ιδε�λ�γικ�ύς
και π�λιτικ�ύς πρ�σανατ�λισμ�ύς
και �ανερές ή κρυ�ές μεταπελευθε-
ρωτικές επιδιώ�εις. Δυστυ�ώς, για
την πατρίδα και για τη Σ��λή, η τρα-
γωδία αυτή στ�ί�ισε τη �ωή σε 18
Eυέλπιδες, γιατί στην αιματηρή εκεί-
νη αντιπαράθεση συμμετεί�αν ανα-
γκαστικά και μαθητές της Σ��λής
π�υ ήταν ενταγμέν�ι σε αντιμα��με-

Συνέ�εια απ� την 15η σελίδα
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Aνδρέας Mι�αλακ�πυλς, 1875–1938. Eισήλθε στη Σ�λή Eυελπίδων, πρώ-
τς με #αθμ� «Aριστα» μετα�ύ 100 υπψη�ίων και 14 συμμαθητών τυ στις
29 Oκτω#ρίυ 1892 και διακριν�ταν για τν �αρακτήρα τυ, την ευ�υΐα και
τις γνώσεις τυ. Tαυτ��ρνα ήταν γραμμένς και στη Nμική Σ�λή. Παραι-
τήθηκε τη 12η Φε#ρυαρίυ 1894 ως αρ�ηγ�ς της Δεύτερης Tά�ης της Σ�-
λής με μεγάλη τυ θλίψη, λ�γω τυ αι�νίδιυ θανάτυ τυ πατέρα τυ και
παρά την επίμνη πρσπάθεια τυ τ�τε #ασιλιά Γεωργίυ A΄,  πίς και
πρθυμπιήθηκε να πληρώννται τα δίδακτρα τυ άριστυ Eυέλπιδς απ�
τ Bασιλικ� Tαμεί. Ως μναδικ�ς πρστάτης της πλυμελύς ρ�ανικής ι-
κγένειάς υ (στην Πάτρα) συνέ�ισε τη �ίτησή τυ στ Πανεπιστήμι.
Aργ�τερα διετέλεσε #υλευτής, κατ’ επανάληψη, υπυργ�ς, αντιπρ�εδρς
της κυ#ερνήσεως και πρωθυπυργ�ς της Eλλάδς (1924–25).

Eκπαιδευ�μενι Eλληνες �ειριστές της Aερπρίας Στρατύ στη Γαλλία, τ 1912. Aνα�ερ�
ικητής της Διασυμμα�ικής Aερπρίας στ Mακεδνικ� Mέτωπ, αντ/ρ�ης Denain και μετ
ερπ�ρι εκείνι έπρεπε να θεωρύνται είδωλα αυταπαρνήσεως και αυτθυσίας, γιατί τα αε
σεις στ Mπι;άνι, τη Mακεδνία και τα Δαρδανέλλια, δεν ήταν αερπλάνα, αλλά σκτώστρε

Eλ Aλαμέιν. T μνημεί των πεσ�ντων κατά τη διάρκεια τυ B΄ Παγκσμίυ Πλέμυ στη B�
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νες αντιστασιακές �ργανώσεις.
Oι πρώτ�ι Eυέλπιδες π�υ !ρέθη-

καν στη Mέση Aνατ�λή ήταν �ι 19
δευτερ�ετείς π�υ στάλθηκαν εκεί,
με την έναρ�η τ�υ Eλλην�ϊταλικ�ύ
Π�λέμ�υ, ως εκπαιδευτές της «Φά-
λαγγ�ς Eλλήνων Aιγύπτ�υ» και �ι 12
πρωτ�ετείς π�υ κατ�ρθωσαν να με-
τα�ερθ�ύν εκεί αμέσως μετά τη Mά-
�η της Kρήτης.

Σε �λη τη διάρκεια της Kατ��ής
πάρα π�λλ�ί Eυέλπιδες και των δυ�
Tά�εων πρ�σπάθησαν κατ’ επανάλη-
ψη και με διά��ρ�υς τρ�π�υς να
δια�ύγ�υν απ� τη σκλα!ωμένη
Eλλάδα στη Mέση Aνατ�λή. H δια�υ-
γή, �μως, με διά��ρα μυστικά και

παράν�μα δρ�μ�λ�για δεν ήταν κα-
θ�λ�υ απλή και εύκ�λη επι�είρηση,
αλλά αντίθετα περιέκλειε π�λλ�ύς
θανάσιμ�υς κινδύν�υς. Eν τ�ύτ�ις
π�λλ�ί τ� πέτυ�αν και, �πως είπαμε,
154 συν�λικά έ�θασαν κατά καιρ�ύς
εκεί, πρ�κειμέν�υ να εντα�θ�ύν
στ�ν καιν�ύργι� Eλληνικ� Στρατ�.

Στις αρ�ές Aυγ�ύστ�υ τ�υ 1941,
και ύστερα απ� εισήγηση τ�υ υπ�υρ-
γ�ύ Στρατιωτικών της πρώτης ελλη-
νικής κυ!έρνησης της M. Aνατ�λής,
εκδ�θηκε αναγκαστικ�ς ν�μ�ς με
τ�ν �π�ί� παρε��ταν στ�ν υπ�υργ�
τ� δικαίωμα ίδρυσης στρατιωτικών
σ��λών.

Συγκεκριμένα, � ν�μ�ς εκείν�ς

καθ�ρι�ε �τι: «H Σ��λή Eυελπίδων ε-
�ακ�λ�υθεί λειτ�υργ�ύσα εν τη
Aλλ�δαπή, περιλαμ!άν�υσα τρεις
τά�εις» και στη συνέ�εια περιελάμ-
!ανε �λες τις απαραίτητες λεπτ�μέ-
ρειες για τη σταδιακή ��ίτηση και τις
πρ�αγωγικές και απ�λυτήριες ε�ε-
τάσεις των απ�σπασμένων σε μ�νά-
δες τ�υ στρατ�ύ Eυελπίδων, �πως ε-
πίσης και για τη διενέργεια διαγωνι-
σμ�ύ εισαγωγής νέων μαθητών. Oι
μετέπειτα �μως παρ�υσιασθείσες ή
δημι�υργηθείσες καταστάσεις και α-
νωμαλίες στις ελληνικές Eν�πλες
Δυνάμεις της M. Aνατ�λής δεν επέ-
τρεψαν τη λειτ�υργία της Σ��λής, ε-
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�μενς στη δράση τυς θα γράψει, αργ�τερα,  δι-
τέπειτα υπυργ�ς της Γαλλικής Aερπρίας: «Oι α-
αερπλάνα, με τα πία εκτελύσαν πλεμικές πτή-
ες» (�ωτ.: Πλεμικ� Mυσεί).

B�ρει A�ρική (�ωτ.: Aρ�είν J. Pήγυ).

Bαρύ πυρ#�λ #άλλει κατά των ιταλικών θέσεων στην περι�ή τυ Π�γραδετς (�ωτ.: Πλεμικ� Mυσεί).
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�αρμ�σθηκε ωστ�σ� � παραπάνω
ν�μ�ς μ�ν� ως πρ�ς την κατά δια-
στήματα συμμετ��ή σε ε�ετάσεις
–��ι �μως και τη ��ίτηση– των Eυελ-
πίδων Iης και IIης Tά�ης, �ι �π�ί�ι α-
παρ�ής μέ�ρι τέλ�υς συνέ�ισαν να
κατα�εύγ�υν στη M. Aνατ�λή.

Oι ε� Eυελπίδων πρ�α�θέντες,
σύμ�ωνα με τ�ν παραπάνω ν�μ�, σε
Aνθυπ�λ��αγ�ύς και Aνθυπασπι-
στές, ενταγμέν�ι σε μ�νάδες της Iης
Eλληνικής Tα�ιαρ�ίας, τ�υ Iερ�ύ Λ�-
��υ και της IIIης Eλληνικής Oρεινής
Tα�ιαρ�ίας, έλα!αν μέρ�ς στις π�λε-
μικές επι�ειρήσεις των Συμμά�ων
στη B. A�ρική, στην Iταλία και στα
νησιά τ�υ Aιγαί�υ. 

Για τη συμμετ��ή τ�υς αυτή, αλλά
κυρίως για τη διάκρισή τ�υς στις διά-
��ρες μά�ες της περι�δ�υ 1942–44,
�ι περισσ�τερ�ι τιμήθηκαν με ελλη-
νικά και συμμα�ικά π�λεμικά μετάλ-
λια, ενώ μερικ�ί απ� αυτ�ύς πρ�ή-
�θησαν επ’ ανδραγαθία σε ανώτερ�
!αθμ�.

Mετά
την απελευθέρωση

Λίγες μέρες μετά την απελευθέ-
ρωση της �ώρας και συγκεκριμένα
στις 19 Oκτω!ρί�υ 1944, η Σ��λή ε-
παναλειτ�ύργησε με ένα μέρ�ς των
παλαιών μαθητών της και των δύ�
Tά�εων, ανε�άρτητα απ� τ� !αθμ�
π�υ έ�εραν, για περι�ρισμέν� �ρ�ν�
και μέ�ρι την ημέρα της εκδήλωσης
τ�υ Δεκεμ!ριαν�ύ Kινήματ�ς απ�

μέρ�υς τ�υ EΛAΣ (3 Δεκεμ!ρί�υ
1944), τμήματα τ�υ �π�ί�υ περικύ-
κλωσαν λίγ� αργ�τερα τ� κτιριακ�
συγκρ�τημά της στ� Πεδί� τ�υ Aρε-
ως. Oι Eυέλπιδες, δε��μεν�ι αλλε-
πάλληλες επιθετικές πρ�σπάθειες
των αντιπάλων, υπερασπίστηκαν με
αυταπάρνηση τις εγκαταστάσεις της
Σ��λής τ�υς επί τέσσερις μέρες (7-
10 Δεκεμ!ρί�υ). Στις 11 Δεκεμ!ρί�υ
και κατ�πιν ανωτέρας διαταγής εκ-

κένωσαν τ� στρατ�πεδ� τ�υς και με
την κάλυψη των αγγλικών τμημάτων
μετα�έρθηκαν στ� κτίρι� της B�υ-
λής των Eλλήνων (Παλαιά Aνάκτ�-
ρα), απ� �π�υ διατέθηκαν σταδιακά
μετά απ� δύ� μέρες, ως Aνθυπ�λ�-
�αγ�ί και Aνθυπασπιστές, σε νε�συ-
γκρ�τ�ύμενες μ�νάδες τ�υ στρα-
τ�ύ. Aπ� τ�τε η Σ��λή λειτ�ύργησε
�ωρίς μαθητές –απ� τα μέσα Φε-
!ρ�υαρί�υ 1945 στις εγκαταστάσεις

της– μέ�ρι την 1η Aυγ�ύστ�υ 1945
π�υ εισήλθε, ύστερα απ� διαγωνι-
σμ�, η πρώτη μεταπ�λεμική σειρά
Eυελπίδων.

H α�ι�θαύμασταη και α�ιέπαινη
συμμετ��ή των μαθητών της Σ��λής
στ�υς αδιάκ�π�υς και επικ�ύς αγώ-
νες τ�υ έθν�υς κατά τη περί�δ�
1940-45 στ�ί�ισε τη �ωή σε 55 συν�-
λικά Eυέλπιδες (28 της IIης Tά�ης και
27 της Iης).
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Συνέ�εια απ� την 17η σελίδα

Oμάδα Eυελπίδων της τά�ης τυ 1920, η πία, μα;ί με εκείνη τυ 1916, έδωσε τν μεγαλύτερ μετέπειτα αριθμ� ανώτατων α�ιωματικών. Mετα�ύ των εικνι-
;μένων, τρίτς απ� αριστερά, καθήμενς,  αργ�τερα αντιστράτηγς Xριστ�δυλς Γ. Γεργιάννης (1899 – 1978) και στ άκρ δε�ιά με τ πηλήκι  αρ�ηγ�ς
της τά�ης Iωάννης Tσιγάντες πυ ε�νεύθη απ� τυς Iταλύς στις 14 Iανυαρίυ 1943 στην Aθήνα (�ωτ.: Συλλγή και Aρ�εί Γεργιάννη – Πετιμε;ά).

A�ιωματικί Πυρ#λικύ της III Eλληνικής Oρεινής Tα�ιαρ�ίας Pίμινι (�ωτ.: Πλεμικ� Mυσεί).

ΕΥΕΛΠΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ
Sticky Note
Αναρτήθηκε από τους ΕΥΕΛΠΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ για την ενημέρωση των Ελλήνων Πολιτών. https://www.facebook.com/EVELPIDES
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H πρ�σ��ρά των πρώτων 150 ετών
Π�λλαπλή η παρ�υσία των απ���ίτων της Σ��λής Eυελπίδων σε �λ�κληρη τη δημ�σια �ωή

T�υ Mηνά Aρώνη

Aντιστράτηγ
υ ε.α.

ΣTIΣ 21 Δεκεμ�ρί�υ 1978, η Σ��λή
συμπλήρωσε 150 �ρ�νια συνε��ύς
λειτ�υργίας, με ε�αίρεση μερικές
περι�δ�υς πρ�σωρινής διακ�πής.
Mια συνε�ής παρ�υσία και πρ�-
σ��ρά στην πρώτη γραμμή των α-
γώνων τ�υ Eθν�υς. Aυτή ακρι�ώς
η ιστ�ρική επέτει�ς γι�ρτάστηκε
απ� τη Σ��λή με ιδιαίτερη λαμπρ�-
τητα. H ιστ�ρία της Σ��λής, στα
150 �ρ�νια της λειτ�υργίας της,
�αδί"ει παράλληλα με την ιστ�ρία
τ�υ έθν�υς. E"ησε μα"ί τ�υ μέρες
ευτυ�ίας και εθνικής δ��ας αλλά
συμμερίσθηκε και τις πίκρες και
τις περιπέτειές τ�υ. H δράση της
δεν περι�ρίστηκε μ�ν� στην πρ�-
παρασκευή στρατιωτικών ηγητ�-
ρων. Yπήρ�ε π�λύ ευρύτερη και
γενικ�τερη και �πωσδήπ�τε �ε-
περνάει τη συμ�ατική μ�ρ�ή εν�ς
συνηθισμέν�υ στρατιωτικ�ύ σ��-
λεί�υ.

Aπ� τα θρανία της �γήκαν, εκτ�ς
απ� τ�υς διακεκριμέν�υς α�ιωμα-
τικ�ύς και επι�ανείς παράγ�ντες
της επιστήμης και των π�λιτικών
πραγμάτων της �ώρας, σ���ί ακα-
δημαϊκ�ί, διαπρεπείς επιστήμ�νες,
ιδι��υείς μαθηματικ�ί, α�ι�λ�γ�ι
συγγρα�είς, ιστ�ρικ�ί μελετητές,
λ�γ�τέ�νες και π�λιτικ�ί άνδρες.

Σε π�λλές δεκάδες ανέρ��νται
�σ�ι πρ�ήρ��ντ� απ� αυτήν και έ-
γιναν ��υλευτές και υπ�υργ�ί.
Πρωθυπ�υργ�ί της, κατά την υπ�-
ψη �ρ�νική περί�δ�, έ�ι υπήρ�αν
μαθητές της Σ��λής (Σ. Γ�νατάς,
A. Mι�αλακ�π�υλ�ς, Θ. Πάγκαλ�ς,
A. Oθωναί�ς, I. Mετα�άς και Σ��.
Bενι"έλ�ς). Στη Σ��λή εκπαιδεύ-
τηκαν και τέσσερις �ασιλείς της
�ώρας, Kωνσταντίν�ς A΄, Γεώργι�ς
B΄ και Kωνσταντίν�ς B΄, �πως επί-
σης και τρεις πρίγκηπες.

Σύμ�ωνα με τις αντιλήψεις τ�υ
περασμέν�υ αιώνα, �ι α�ιωματικ�ί
των απ�καλ�υμένων τ�τε «τε�νι-
κών �πλων» (Πυρ���λικ�ύ και Mη-
�ανικ�ύ), έπρεπε να έ��υν άρτια ε-
πιστημ�νική και στρατιωτική τε�νι-
κή κατάρτιση. Eτσι, τ� σύν�λ� σ�ε-
δ�ν των απ���ίτων της Σ��λής
κατατασσ�ταν κατά καν�να, σε αυ-
τά τα δύ� �πλα. O λ�γ�ς ήταν, �τι
με τ�υς α�ιωματικ�ύς αυτ�ύς κα-
λύπτ�νταν και άλλες ανάγκες τ�υ
νε�σύστατ�υ ελληνικ�ύ κράτ�υς.

Π�λλ�ί απ� τ�υς εν ενεργεία ή
εν απ�στρατεία α�/κ�ύς, ε�ρημά-
τισαν κατά καιρ�ύς καθηγητές
Aνωτάτων Σ��λών (Πανεπιστημί-
�υ, Π�λυτε�νεί�υ). Eιδικ�τερα,
κατά την περί�δ� 1837–1900, 14
α�/κ�ί υπηρέτησαν σαν καθηγητές
τ�υ Σ��λεί�υ Tε�νών, πρ�δρ�μ�υ
τ�υ σημεριν�ύ Π�λυτε�νεί�υ. Aπ’
αυτ�ύς 4 διετέλεσαν και διευθυ-
ντές τ�υ.

Στ�υς α�/κ�ύς τ�υ Mη�ανικ�ύ
(Στρατιωτικ�ύς Mη�ανικ�ύς), εί-
�αν ανατεθεί σ�εδ�ν απ�κλειστι-
κά, απ� τ� 1828 μέ�ρι και τ� 1878 η
σ�εδίαση, μελέτη και επί�λεψη �-
λων των Δημ�σίων Eργων (κτίρια,
γέ�υρες, δρ�μ�ι, αλυκές, κ.λπ.), �-
πως επίσης και η σύντα�η σ�εδίων
π�λεων ήταν έργ� των Στρατιωτι-
κών Δ/νσεων Mη�ανικ�ύ κατά N�-
μ�ν ή N�μ�ύς της Eπικρατείας, έρ-
γ� π�υ πρ�σ�ερ�ταν πέραν απ�
τις κύριες στρατιωτικές υπ��ρεώ-
σεις τ�υς.

Aκ�μη, απ� τ� 1870 μέ�ρι τ�
1882, ιδιώτες «Aκρ�ατές» παρακ�-
λ�υθ�ύσαν τ�ν κύκλ� σπ�υδών
της Σ��λής και απ���ιτ�ύσαν απ�
αυτήν με τ� δίπλωμα «Γεωμέτρ�υ»
(Π�λιτικ�ύ Mη�ανικ�ύ) ή «Πρ�λύ-
τ�υ» (καθηγητή των Φυσικ�μαθη-
ματικών).

Γενικά, μέ�ρι της επ��ής τ�υ
Xαρ. Tρικ�ύπη, �λ�κληρ�ς � τε�νι-
κ�ς κ�σμ�ς της �ώρας πρ�ερ��-
ταν απ� τη Σ��λή Eυελπίδων.

Σημαντική �μως υπήρ�ε η πα-
ρ�υσία και η συμ��λή των απ���ί-
των της Σ��λής στ�υς άλλ�υς κλά-
δ�υς των Eν�πλων Δυνάμεων και
των Σωμάτων Aσ�αλείας. H τ�τε
Eλληνική Bασιλική Xωρ��υλακή,
π�υ συγκρ�τήθηκε επί Oθων�ς
τ�ν Mάι� τ�υ 1833, σαν μά�ιμ� σώ-
μα τ�υ Στρατ�ύ, στελε�ώθηκε αρ-
�ικά απ� υπηρετ�ύντες στ� Πε"ι-
κ�, α�/κ�ύς, πρ�ερ��μέν�υς απ�
τη Σ��λή. Aρκετ�ί απ’ αυτ�ύς, στα-
δι�δρ�μησαν επιτυ�ώς σ’ αυτήν
και έγιναν και αρ�ηγ�ί της.

Στ� Π�λεμικ� Nαυτικ� έντ�νη ή-
ταν η παρ�υσία των πρ�ερ��μέ-
νων απ� τη Σ��λή Eυελπίδων στε-
λε�ών τ�υ. T� 1834 απ��ασίστηκε
να παρα�ωρηθ�ύν 15 θέσεις για
την εκπαίδευση «Nαυτικών Eυελ-
πίδων», π�υ �ρησιμ�π�ιήθηκαν με-
τά την έ��δ� τ�υς απ� τη Σ��λή,
σαν α�/κ�ί τ�υ Στ�λ�υ. Tέλ�ς, α-
�ι�λ�γη υπήρ�ε και η παρ�υσία και
η δράση α�/κών απ���ίτων της
Σ��λής στην Π�λεμική μας Aερ�-

π�ρία, κατά τα πρώτα της �ήματα.
T� 1912, κατά τ�ν A΄ Bαλκανικ� Π�-
λεμ�, � ταγματάρ�ης Πυρ���λικ�ύ
Δημ. Kαμπέρ�ς συμμετέ�ει με αε-
ρ�πλάν� στ�ν αγώνα κατά των
T�ύρκων στη Θεσσαλία και κατα-
γρά�ει την πρώτη στρατιωτική
�ρησιμ�π�ίηση αερ�πλάν�υ στην
Eυρώπη. Λίγ�υς μήνες αργ�τερα
(24.1.1913) � λ��αγ�ς μη�ανικ�ς
M�υτ�ύσης Mι�. με τ�ν υπ�πλ�ί-
αρ�� Aρ. Mωραϊτίνη, εκτελ�ύν με
υδρ�πλάν� αναγνώριση και υπ�τύ-
πωση τ�υ ε�θρικ�ύ στ�λ�υ στα
Δαρδανέλλια, π�υ απ�τελεί και
την πρώτη «αερ�ναυτική απ�στ�-
λή» στην Iστ�ρία. T� 1915 συγκρ�-
τήθηκε η «Aερ�π�ρική Yπηρεσία
Στρατ�ύ» και αρκετ�ί εκπαιδευμέ-
ν�ι α�/κ�ί, απ���ιτ�ι της Σ��λής,
υπηρέτησαν σ’ αυτήν και έλα�αν
μέρ�ς στις π�λεμικές επι�ειρήσεις
τ�υ Mακεδ�νικ�ύ μετώπ�υ
(1917–18) και στη Mικρά Aσία
(1919–22).

Aλλά πάνω απ’ �λα, �ι γενιές των
Eυελπίδων διακρίθηκαν στα πεδία
των μα�ών. H π�λεμική τ�υς δρά-
ση υπήρ�ε ε�αίρετη και τεράστια η
πρ�σ��ρά τ�υς σε αίμα. Στάθηκαν
στην πρώτη γραμμή �λων των ε-
θνικών μας αγώνων και με τ� αίμα
τ�υς π�τισαν �λα τα π�λεμικά πε-
δία, στα �π�ία αγωνίστηκε τ� έ-
θν�ς με �ραμα και �δηγ�ς τ�υς
πάντ�τε τ� «THN ΠATPIΔA OYK
EΛATTΩ ΠAPAΔΩΣΩ, ΠΛEIΩ ΔE
KAI APEIΩ OΣHΣ AN ΠAPAΔE-
;OMAI».

O τ�τε Πρ�εδρ�ς της Δημ�κρατίας Kωνσταντίν�ς Tσάτσ�ς παρασημ���ρεί την π�λεμική σημαία της Σ��λής Eυελπί-
δων, κατά τ�ν ε�ρτασμ� των 150 �ρ�νων λειτ�υργίας της, απ� τ� 1978.

H αναμνηστική
σειρά 
γραμματ�σήμων
π�υ κυκλ���ρησε
τ� 1978 με 
την ευκαιρία 
τ�υ ε�ρτασμ�ύ
των 150 �ρ�νων 
της Σ��λής 
Eυελπίδων.

ΕΥΕΛΠΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ
Sticky Note
Αναρτήθηκε από τους ΕΥΕΛΠΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ για την ενημέρωση των Ελλήνων Πολιτών. https://www.facebook.com/EVELPIDES
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H ε�έλι�η της Σ��λής
Oι αλλαγές μετά τ� 1945 τείν�υν συνε�ώς στην καλύτερη λειτ�υργία της

T�υ Nικ�λά�υ K�λ�μ	α

Aντιστρατήγ
υ ε.α.

ΣYNEXEIΣ και εργώδεις πρ�σπά-
θειες κατα�λήθηκαν στην περί�δ�
μετά τ� 1945 πρ�κειμέν�υ η Σ��λή
να πρ�σαρμ�σθεί στις εκάστ�τε
μετα�αλλ�μενες καταστάσεις.

Mετά τ� πέρας τ�υ Δεκεμ�ρια-
ν�ύ Kινήματ�ς τ�υ 1944, και την ε-
πακ�λ�υθήσασα «Συμ�ωνία της
Bάρκι!ας» τ� Φε�ρ�υάρι�υ 1945, η
Σ��λή επαναλειτ�ύργησε �άσει
κυρίως τ�υ Oργανισμ�ύ τ�υ 1940,
με τη ��ίτηση απ� την 1η Aυγ�ύ-
στ�υ 1945 της πρώτης μεταπ�λεμι-
κής τά#εως των Eυελπίδων.

Aκ�λ�ύθως, με Aναγκαστικ� N�-
μ� τ�υ Σεπτεμ�ρί�υ 1945, � �π�ί�ς
ίσ�υσε επί 4 �ρ�νια, τρ�π�π�ιήθη-
κε � ανωτέρω Oργανισμ�ς, με κύ-
ρια διάτα#η τ�ν περι�ρισμ� τ�υ
�ρ�ν�υ ��ίτησης απ� 6 μήνες για
ανθυπασπιστές–εθελ�ντές και μ�-
νίμ�υς υπα#ιωματικ�ύς και μέ�ρι 2
�ρ�νια για ιδιώτες, πρ�ς συμπλή-
ρωση των μεγάλων ελλείψεων σε
κατώτερα μ�νιμα στελέ�η τ�υ υπ�
ανασυγκρ�τηση Eθνικ�ύ Στρατ�ύ.

Παράλληλα, αυ#ήθηκε και � αριθ-
μ�ς των εισαγ�μένων στη Σ��λή
μαθητών, με απ�τέλεσμα να μετα-
�ληθεί η συγκρ�τησή τ�υς τ�ν Aύ-
γ�υστ� τ�υ 1947 απ� Tάγμα σε Σύ-
νταγμα Eυελπίδων.

Aς σημειωθεί �τι μέ�ρι τ� 1948
στις κτιριακές εγκαταστάσεις της
Σ��λής �ιλ�#ενήθηκε και η Στρα-
τιωτική Iατρική Σ��λή, ενώ απ� τ�
1947 και επί μία 15ετία, η σ��λή δε-
��ταν εκ μετατά#εως μαθητές της
Σ��λής Iκάρων, �ι �π�ί�ι δεν κρί-
ν�νταν ικαν�ί για πτητική υπηρε-
σία.

Θα πρέπει ακ�μα να επισημαν-
θεί �τι μέ�ρι και τ� 1949 λ�γω των
π�λεμικών επι�ειρήσεων, εί�ε δ�-

θεί ιδιαίτερη σημασία στην εντατι-
κή στρατιωτική εκπαίδευση.

Mε τη λή#η της τραγικής περι�-
δ�υ, 1946-49, π�υ τ�σα δεινά επισώ-
ρευσε στ�ν τ�π� μας, καταργήθηκε
τ�ν I�ύνι� 1949 � ανωτέρω Aναγκα-
στικ�ς N�μ�ς και επανα�έρθηκε

τρ�π�π�ιημέν�ς � Oργανισμ�ς τ�υ
1940. Oι νέες ρυθμίσεις σ�ράγισαν
τη !ωή της σ��λής για την επ�μενη
10ετία.

Στ� πλαίσι� αυτών των αλλαγών,
επανήλθε η τριετής ��ίτηση για
τ�υς εισαγ�μεν�υς απ� τ� 1950 μα-

θητές, καθιερώθηκε ως στ�λή ε#�-
δ�υ σ�εδ�ν �μ�ια με την πρ�π�λεμι-
κή, αντί της μέ�ρι τ�τε παρεμ�ε-
ρ�ύς με τη στ�λή υπηρεσίας των α-
#ιωματικών και δ�θηκε ιδιαίτερ� �ά-
ρ�ς στην �ργάνωση και λειτ�υργία
της σ��λής κατά τρ�π� ανταπ�κρι-

Παράδ�ση και παραλα	ή της Σημαίας. H ετήσια κ�ρυ�αία στιγμή της Στρατιωτικής Σ��λής Eυελπίδων: Aρ�ηγέ των
Eυελπίδων, σ�υ παραδίδω τη Σημαία της Σ��λής, κειμήλι� ιερ� των παραδ�σεων και των ιδανικών της, και μα�ί με
τ�υς απ��ωρ�ύντες συμμαθητές μ�υ παραδίδ�υμε στην τά"η σ�υ τα ηγετικά καθήκ�ντα της Σ��λής. Nα θυμάστε πά-
ντα �τι Kύρια Aπ�στ�λή σας είναι να διαπαιδαγωγήσετε τ�υς νέ�υς Eυέλπιδες, ώστε να γίν�υν τέλει�ι στρατιώτες και
Yψηλ��ρ�νες A"ιωματικ�ί. Kαι η ανταπάντηση: Kύριε Aνθυπ�λ��αγέ, παραλαμ	άν�ντας την ένδ�"η αυτή σημαία, α-
να�έρω �τι αισθάν�μαι 	αθύτατα την τιμή π�υ γίνεται σε μένα και τ�υς συμμαθητές μ�υ. Mνήμ�νες τ�υ �ρκ�υ να υ-
περασπί��υμε τη Σημαία αυτή με τ� αίμα μας, υπ�σ��μαστε �τι θα τηρήσ�υμε τ�υς γραπτ�ύς και άγρα��υς ν�μ�υς
της Σ��λής και θα �αν�ύμε αντά"ι�ι των πρ�γενεστέρων μας.

Eυέλπιδες σε γυμνάσια (�ωτ.: αρ�εί� ΣΣE).

T� 1991 μια παράδ�ση της Σ��λής έλα	ε τέλ�ς. Aπ� τ�τε γίν�νται δεκτές και
γυναίκες Eυέλπιδες πρ��ρι��μενες να υπηρετήσ�υν στα Σώματα (E��δια-
σμ�ύ–Mετα��ρών και Yλικ�ύ Π�λέμ�υ) και ήδη �ι πρώτες π�υ �ρκίσθηκαν ως
ανθυπ�λ��αγ�ί πρ�σ�έρ�υν π�λύτιμες υπηρεσίες. Στη �ωτ�γρα�ία (16 Σε-
πτεμ	ρί�υ 1991) �ι τρεις πρώτες θήλεις Eυέλπιδες με τ�ν τ�τε δι�ικητή της
Σ��λής, υπ/γ� Iωάννη Aσλανίδη (�ωτ.: αρ�εί� ΣΣE).

ΕΥΕΛΠΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ
Sticky Note
Αναρτήθηκε από τους ΕΥΕΛΠΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ για την ενημέρωση των Ελλήνων Πολιτών. https://www.facebook.com/EVELPIDES
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H τά"η τ�υ 1950 κατά τη διάρκεια τ�π�γρα�ικών μαθημάτων τ�ν Aύγ�υστ� τ�υ 1949.

ν�μεν� στις ανάγκες της στελέ�ω-
σης εν�ς σύγ�ρ�ν�υ στρατ�ύ.

Aκ�μα, ά#ια μνείας γεγ�ν�τα ήταν
η μη έ#�δ�ς μαθητών τ� 1951, η εκ
νέ�υ μετάπτωση απ� τ� 1957 τ�υ Συ-
ντάγματ�ς σε Tάγμα Eυλπίδων και η
παρακ�λ�ύθηση επί διετία (1957-58)
μαθημάτων απ� τ�ν τ�τε πρίγκηπα –
διάδ���. Aπ��ασιστική εν συνε�εία
καμπή στη λειτ�υργία της σ��λής α-
π�τέλεσε τ� NΔ τ�υ I�υνί�υ 1961,
�άσει τ�υ �π�ί�υ και μετα#ύ άλλων,
καθ�ρίσθηκε τετραετής η ��ίτηση
στη Σ��λή, με απ�τέλεσμα να μην ε-
#έλθ�υν μαθητές τ� 1964 επίσης θε-
ωρήθηκε η ΣΣE ανώτατ� εκπαιδευτι-
κ� ίδρυμα, ισ�τιμ� πρ�ς τα λ�ιπά α-
νώτατα ιδρύματα της �ώρας και ι-
δρύθηκε «Πτέρυγα Eυελπίδων A#ιω-
ματικών Σωμάτων» με #ε�ωριστές
εισαγωγικές ε#ετάσεις.

Aπ� τ�τε και �άσει διακρατικών
συμ�άσεων, ��ιτά στη Σ��λή μικρ�ς
αριθμ�ς Eυελπίδων #ένων κρατών,
κυρίως απ� αρα�ικές και α�ρικανι-
κές �ώρες, ενώ τα τελευταία �ρ�νια
και απ� �ώρες τ�υ πρώην Aνατ�λι-
κ�ύ Συνασπισμ�ύ.

Nέα συστήματα

Ως σημαντικές καιν�τ�μίες–ρυθμί-
σεις π�υ εισή�θησαν κατά την τε-
λευταία 20ετία, ώστε η Σ��λή να α-
νταπ�κριθεί στις πρ�κλήσεις των
καιρών, σημειών�νται: H έμ�αση
στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση των
Eυελπίδων με την πλήρωση, εκτ�ς
των άλλων, μ�νίμων εδρών καθηγη-
τών, εκλεγ�μένων �άσει των πρ�-
�λεπ�μένων για τα AEI κριτηρίων. H
εκπαίδευση Eυελπίδων της Kυπρια-
κής Δημ�κρατίας απ� τ� 1975. H με-
τάπτωση και πάλι απ� Tάγμα σε Σύ-
νταγμα Eυελπίδων απ� τ� 1978. H
μεταστέγαση της Σ��λής σε νέες υ-

περσύγ�ρ�νες εγκαταστάσεις στη
Bάρη Aττικής απ� τ� Σεπτέμ�ρι�
1982. H εισαγωγή των μαθητών στη
Σ��λή με τ� σύστημα των Πανελλη-
νίων E#ετάσεων απ� τ� 1983, και η
σημαντική αλλαγή της εισ�δ�υ στη
Σ��λή Γυναικών Eυελπίδων, μ�ν�
για τα Σώματα, απ� τ� Σεπτέμ�ρι�
1991.

Eπίσης, �ι ενημερωτικές επισκέ-
ψεις των τεταρτ�ετών Eυελπίδων

στις ακριτικές, κυρίως, περι��ές μας
και η �ρησιμ�π�ίηση τριτ�ετών
Eυελπίδων επί ένα μήνα ως εκπαι-
δευτών στα Kέντρα Eκπαιδεύσεως
Nε�συλλέκτων κατά τη θερινή πε-
ρί�δ�, πρ�ς απ�κτηση σ�ετικής ε-
μπειρίας.

Eν συν�ψει, και με �άση τ�ν Oργα-
νισμ� 1940 κατά καιρ�ύς τρ�π�π�ιη-
μέν�, �ι κύρι�ι τ�μείς δραστηρι�τη-
τας των εκάστ�τε δι�ικήσεων της

Σ��λής κατά τα τελευταία �ρ�νια,
περιστρά�ηκαν στη διαπαιδαγώγηση
των Eυελπίδων ως ά#ιων ηγητ�ρων
τ�υ στρατεύματ�ς και �ρηστών π�-
λιτών, στη συνε�ή �ελτίωση της εκ-
παιδεύσεως –ακαδημαϊκής και στρα-
τιωτικής– των μαθητών, στην τήρη-
ση των ωραίων παραδ�σεων της
Σ��λής πρ�σαρμ�σμένων στις σύγ-
�ρ�νες αντιλήψεις και στ�ν εκσυγ-
�ρ�νισμ� των εγκαταστάσεών της.

H τά"η 1947α. Πρώτη μεταπ�λεμική τά"η της Σ��λής Eυελπίδων, απ�τελ�ύμενη απ� 30 Eυέλπιδες πρ�ερ��μεν�υς α-
π� εθελ�ντές – υπα"ιωματικ�ύς της III Eλληνικής Oρεινής Tα"ιαρ�ίας (Pίμινι) και τ�υ Iερ�ύ Λ���υ. Aπετέλεσαν την
δι�ικ�ύσα τά"η για την ανασύσταση της Σ��λής (δευτερ�ετείς η τά"η τ�υ 1947	, πρωτ�ετείς η τά"η τ�υ 1948) π�υ έ-
γινε γνωστή και ως «�ι Tριάκ�ντα τύρανν�ι». E"ήλθαν της ΣΣE, �ν�μάστηκαν Aνθυπ�λ��αγ�ί τ� Mάρτι� τ�υ 1947, και
�λ�κληρη η τά"η πλαισίωσε τις νε�σύστατες M�νάδες Kαταδρ�μών, �π�υ υπηρέτησαν σε �λη τη διάρκεια των επι-
�ειρήσεων ως Διμ�ιρίτες και Δι�ικητές Λ��ων (�ωτ.: I. K. Mα�αράκης – Aινιάν).

ΕΥΕΛΠΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ
Sticky Note
Αναρτήθηκε από τους ΕΥΕΛΠΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ για την ενημέρωση των Ελλήνων Πολιτών. https://www.facebook.com/EVELPIDES
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Mεγάλη στ	λή  Eυέλπιδ	ς, 1834-1852. Mεγάλη στ	λή Eυέλπιδ	ς, δεκανέως, 1852-1854. Mεγάλη στ	λή Eυέλπιδ	ς, λ	�ί	υ, 1868-1880.

Oι στ�λές της Σ��λής Eυελπίδων
Aλλαγές σε σ	ήματα και 	ρώματα απ� την επ�	ή τ�υ Kαπ�δίστρια έως τις μέρες μας

T�υ Aπ	στ�λ	υ N. Mπ	ύρ	υ

Yπ�στρατήγ�υ ε.α.

ΓIA TIΣ στ�λές των Eυελπίδων της
καπ�διστριακής περι�δ�υ δεν υ-
πάρ��υν ιδιαίτερα δια�ωτιστικά
στ�ι�εία. Mε �άση τ� «Διάταγμα
περί Oργανισμ�ύ Στρατιωτικής
Kεντρικής Σ��λής» της 22ας Φε-
�ρ�υαρί�υ τ�υ 1829, τη γνώση
των υλικών της επ��ής και τ�υ γε-
γ�ν�τ�ς �τι � πρώτ�ς ελληνικ�ς
στρατ�ς ε��δια"�ταν και εκπαι-
δευ�ταν απ� τα στρατεύματα τ�υ
Γάλλ�υ στρατηγ�ύ Mε"�ν, έρευ-
νες της Στρατιωτικής Σ��λής
Eυελπίδων κατέλη#αν σε �ρισμέ-
να συμπεράσματα για τ� πώς ήταν
�ι στ�λές των πρώτων Eυελπίδων.

Σύμ�ωνα με τ� άρθρ� 44 τ�υ υ-
π�ψη Διατάγματ�ς �ι Eυέλπιδες
εί�αν δύ� στρατιωτικές στ�λές,
την επίσημη (μεγάλη στ�λή) και
την καθημερινή (μικρά στ�λή ή
στ�λή υπηρεσίας).

H μεγάλη στ	λή κατασκευασμέ-
νη απ� κυανή τσ��α εί�ε τ� σ�ήμα
της στ�λής των στρατιωτών τ�υ
γαλλικ�ύ πε"ικ�ύ μ�ντέλ�υ τ�υ
1822 με πηλίκι� shako μ�ντέλ�
τ�υ 1825. Στ� πηλίκι� υπήρ�ε, εν-
δε��μένως, μεταλλική �ρει�άλκι-
νη πλάκα, στην �π�ία απεικ�νι"�-
ταν � καπ�διστριακ�ς ��ίνικας,
καθώς και λ��ί� σε σ�ήμα ελιάς ή
κάπ�ι� είδ�ς λ��ί�υ απ� �τερά.
Kάτω απ� τ� λ��ί� υπήρ�ε κ�ν-
κάρδα με τα εθνικά �ρώματα.

H μικρά στ	λή ήταν κι αυτή κα-
τασκευασμένη απ� κυανή τσ��α

με απλ� ιματίδι� στη θέση τ�υ �ι-
τωνί�υ και κ�κκιν� ελληνικ� �έσι
αντί για πηλίκι�. T�υς θεριν�ύς
μήνες ��ρ�ύσαν παντελ�νια και
γκαίτες απ� λευκ� �αμ�ακερ�. Oι
ε#αρτύσεις και � �πλισμ�ς ήταν
γαλλικ�ς.

Kατά την 	θωνική περί	δ	
(1833–1882) �ι στ�λές των «Bασι-
λικών Eλληνικών Στρατευμάτων»
κατά συνέπειαν και των μαθητών
της Σ��λής Eυελπίδων, έγιναν
�αυαρικές. Oι νέες στ�λές καθιε-
ρώθηκαν με τ� BΔ της 19 Φε�. (3
Mαρ.) τ�υ 1834 «Περί δι�ργανι-
σμ�ύ τ�υ στρατιωτικ�ύ σ��λεί�υ
των Eυελπίδων».

T�σ� η μεγάλη �σ� και η μικρά
στ�λή κατασκευά"�νταν απ�
σκ�ύρα μπλε τσ��α. T� γαλλικ�
πηλίκι� shako αντικαταστάθηκε
με τ� γερμανικ� «κύ�αρ�» (kiwer
shako), ενώ για τη μικρά στ�λή υ-
πήρ�ε τ� μικρ� γερμανικ� πηλίκι�
απ� σκ�ύρα μπλε τσ��α. T� καλ�-
καίρι ��ρ�ύσαν λευκά παντελ�-
νια και γκαίτες. Oι ε#αρτύσεις ή-
ταν �αυαρικές και � �πλισμ�ς
γαλλικ�ς ή ρωσικ�ς.

T	 1852 άλλα#αν �ι στ�λές τ�υ
Eλληνικ�ύ Στρατ�ύ και μα"ί άλλα-
#ε και τ� σ�ήμα των στ�λών των
μαθητών της Σ��λής. T� �ιτώνι�
της μεγάλης στ�λής έγινε γαλλι-
κ�ύ τύπ�υ διατηρώντας τ� σκ�ύ-
ρ� μπλε �ρώμα και τ� �αυαρικ�
σύστημα �αθμών για τ�υς �αθμ�-
��ρ�υς Eυέλπιδες. Aντί για τ�
«κύ�αρ�» επανήλθε τ� γαλλικ�
shako τ�υ 1845 τ� �π�ί� �ν�μα-

"αν «κράν�ς». T� ιματίδι� και τ�
πηλίκι� της μικράς στ�λής παρέ-
μειναν τα ίδια. Oι ε#αρτύσεις και �
�πλισμ�ς ήταν γαλλικ�ς.

Nέες αλλαγές
T	 1864 � νέ�ς �ασιλιάς Γεώρ-

γι�ς A΄ με τ� B. Διάταγμα της 10ης
Φε�ρ�υαρί�υ 1884 «περί καν�νι-
σμ�ύ της Σ��λής τ�υ Στρατ�ύ» ε-
πέ�ερε μερικές μικρές τρ�π�π�ι-
ήσεις στις �θωνικές στ�λές τ�υ
1852. Bασικά άλλα#αν τα εμ�λή-
ματα, τ� εθν�σημ� και τα διακριτι-
κά �αθμ�ύ τα �π�ία έγιναν εκ νέ-
�υ γαλλικ�ύ τύπ�υ. Eπίσης τ�
κράν�ς ακ�λ�ύθησε τις μετα��-
λές τ�υ γαλλικ�ύ shako και τ�
γερμανικ� πηλίκι� της μικράς
στ�λής αντικαταστάθηκε με τ�
μαλακ� γαλλικ� «κεπί» τ�υ 1850.
T	 1868 άλλα#αν ρι"ικά �ι στ�λές
τ�υ Eλληνικ�ύ Στρατ�ύ με τ� BΔ
της 24 Mαΐ�υ 1868 «Περί καν�νι-
σμ�ύ της στ�λής τ�υ κατά γην
στρατ�ύ» και έκανε για πρώτη ��-
ρά την εμ�άνισή της η �αρακτηρι-
στική μπλε στ�λή των Eυελπίδων
με τα κίτρινα παραρράμματα και
κ�λάρ�, η �π�ία ισ�ύει μέ�ρι σή-
μερα με μικρές μ�ν� αλλαγές. Oι
νέες στ�λές εί�αν πιστά τ� σ�ήμα
των στ�λών τ�υ γαλλικ�ύ στρα-
τ�ύ. T� καλ�καίρι ��ρ�ύσαν λευ-
κά λινά παντελ�νια. H �λαίνη απ�
γαλά"ια – γκρι τσ��α εί�ε �αρδύ
κίτριν� γιακά. Mέ�ρι τ	 1907 �ι ε-
#αρτύσεις και � �πλισμ�ς των
Eυελπίδων ήταν γαλλικά. Aπ� τ	
1907 μέ�ρι τ	 1940, �ι Eυέλπιδες

ήταν �πλισμέν�ι με τ� αυστριακ�
τυ�έκι� Mannlicher – Schoenauer
μ�ντέλ� τ�υ 1903, γνωστ� και ως
ελληνικ� Mάνλι�ερ. T� 1907 κατα-
σκευάστηκε μία νέα θερινή στ�λή
απ� αν�ι�τ��ρωμ� �ακί λιν� ύ�α-
σμα στ� σ�έδι� της μικράς �ειμε-
ρινής στ�λής. Aπ� τ	 1915 μέ�ρι
τ	 1926, περί�δ� π�λεμικών γεγ�-
ν�των, �ι Eυέλπιδες ��ρ�ύσαν
τις νέες �ακί στ�λές υπηρεσίας,
γαλλικ�ύ τύπ�υ, �ειμερινές και
θερινές �ι �π�ίες ήταν ίδιες με
αυτές των στρατιωτών, με τη δια-
��ρά �τι εί�αν κίτρινα επιρράμμα-
τα και παραρράμματα.

T	 1926 εκτ�ς απ� την παραδ�-
σιακή μπλε μεγάλη στ�λή, �ι
Eυέλπιδες ��ρεσαν μία νέα �ακί
(μικρά στ�λή) με ιματίδι� τ�υ
1868, παντελ�νι κιλ�τα ιππικ�ύ
και μπ�τες ε�ίππων στρατιωτών.
Eπίσης, τ� 1826 καθιερώθηκε και
η νέα θερινή στ�λή απ� αν�ι�τ�-
�ρωμ� �ακί λιν� ύ�ασμα, στ� σ�έ-
δι� της θερινής στ�λής τ�υ 1907.

T	 1936 άλλα#αν μ�ν� τα εμ�λή-
ματα στ� πηλίκι� και η �λαίνη ε#�-
δ�υ έγινε σκ�ύρ�υ μπλε �ρώμα-
τ�ς. Mε τη μικρά στ�λή, �ι Eυέλπι-
δες στις ασκήσεις έ�εραν γαλλικ�
κράν�ς Adrian τ�υ 1915.

Στη Mά�η της Kρήτης �ι Eυέλπι-
δες ��ρ�ύσαν τη μικρά �ειμερινή
στ�λή τ�υ 1926.

Mεταπ�λεμική επ�	ή
Aπ� τ� 1946–1949 	ι Eυέλπιδες

��ρ�ύσαν την αγγλική στ�λή battle
dress M 1919 με κίτρινα παραρράμ-
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Στ	λή ε��δ	υ Eυέλπιδ	ς, 1880–1907.

Mικρά στ	λή, 1829–1834.

Στ	λή ασκήσεων – μά�ης, 1955–1967.

Θερινή στ	λή παρελάσεων – παρα-
τά�εων, 1991.

Tα σ�έδια των στ�λών ανήκ�υν εις τ�ν
κ. I. Mυλωνά.

ματα και τ�ν αριθμ� της τά#εως
στις επωμίδες. Oι �αθμ���ρ�ι εί-
�αν διακριτικά αγγλικ�ύ τύπ�υ
στ�ν αριστερ� �ρα�ί�να. Tη στ�λή
��ρ�ύσαν σε διά��ρ�υς συνδυα-
σμ�ύς (με γρα�άτα ή με κ�υμπωμέ-
ν� κ�λλάρ�) και ανάλ�γα τη �ρησι-
μ�π�ι�ύσαν ως στ�λή ε#�δ�υ, πα-
ρελάσεων – παρατά#εων και υπηρε-
σίας. T� καλ�καίρι ��ρ�ύσαν υπ�-
κάμισ� και παντελ�νι, απ� �ακί θε-
ριν� ύ�ασμα. Oι ε#αρτύσεις και � �-
πλισμ�ς ήταν αγγλικά.

T	 1950 �ι Eυέλπιδες ��ρεσαν εκ
νέ�υ την μπλε στ�λή ε#�δ�υ τ�υ
1868 και τ� 1952 έ�εραν και τ� ειδι-
κ� #ι�ίδι�. H θερινή στ�λή ε#�δ�υ
ήταν αγγλικ�ύ τύπ�υ, λευκή. Για
στ�λή υπηρεσίας διατήρησαν την
αγγλικ�ύ τύπ�υ Battle dress για τ�ν
�ειμώνα και επίσης τη θερινή �ακί.

T	 1955 �ρησιμ�π�ιήθηκε για τις
ασκήσεις η αγγλικ�ύ τύπ�υ �αι�-
πράσινη στ�λή. Για τη στ�λή παρε-
λάσεων – παρατά#εων και καθημε-
ρινής υπηρεσίας καθιερώθηκαν �ι
μαύρες κ�ντές «ενδρ�μήδες» τις
�π�ίες �ι Eυέλπιδες εί�αν ��ρέσει
για πρώτη ��ρά τ� 1881.

Aπ� τ	 1957 έ�ει καθιερωθεί τ�
αγγλικ�ύ τύπ�υ δίκ��� τ� �π�ί�
�έρεται μέ�ρι σήμερα.

Mε τ�ν «Kαν�νισμ� στ�λής
Eυελπίδων τ�υ Mαρτί�υ 1960»
διαμ�ρ�ώθηκαν �ριστικά �ι μετα-
π�λεμικές στ�λές των Eυελπίδων,
�ι �π�ίες διατηρήθηκαν μέ�ρι σή-
μερα, με διά��ρες κατά καιρ�ύς
μικρ�αλλαγές π�υ επι�λήθηκαν
απ� την τε�ν�λ�γία.

Oι στ�λές αυτές είναι:
Πρώτη στ�λή: E#�δ�υ και δε-

#ιώσεων (�έρεται κατά τις δε#ιώ-
σεις, ��ρ�ύς, επισκέψεις κ.λπ.).

Δευτέρα στ�λή: Παρατά#εων και
παρελάσεων. (�έρεται στις παρε-
λάσεις και παρατά#εις, εντ�ς και ε-
κτ�ς σ��λής).

Tρίτη «μικρά στ�λή» ε#�δ�υ
(�έρεται κατά τ�ν εκκλησιασμ�,

�μαδικές επισκέψεις, μ�υσεία,
εργ�στάσια κ.λπ.).

Tετάρτη στ�λή, υπηρεσίας (�έ-
ρεται για την καθημερινή υπηρε-
σία εντ�ς και εκτ�ς της σ��λής).

Πέμπτη στ�λή, ασκήσεων (�έ-
ρεται κατά την εκτέλεση εν�πλων
και α�πλων ασκήσεων).

H Σ��λή Eυελπίδων, με την ευ-
καιρία των 160 �ρ�νων απ� της ε-
#�δ�υ των πρώτων ανθυπ�λ��α-
γών (1831–1991), ε#έδωσε τ� 1991
μια ενδια�έρ�υσα και �λ�κληρω-
μένη μελέτη–λεύκωμα με θέμα
την ιστ�ρία των στ�λών της, με
�ρήσιμες πληρ���ρίες για κάθε
ειδικ� ερευνητή ιστ�ρικ�ύ υλικ�ύ.

Xειμερινή στ	λή ε��δ	υ με �λαίνη,
επιλ	�ί	υ – αρ�ηγ	ύ 1938–1941.

Xειμερινή στ	λή ε��δ	υ, λ	�ί	υ, 1991.

ΕΥΕΛΠΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ
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Oι εκπαιδευτικ
ί στ�
ι
H επιστημ�νική γνώση είναι συνάρτηση της στρατιωτικής παιδείας των Eυελπίδων

T�υ Δημητρί�υ Λιμνιάτη

Aντιστράτηγ
υ ε.α.

EINAI αναμ�ισ	ήτητη αλήθεια �τι η
απ�στ�λή των στελε�ών των Eν�-
πλων Δυνάμεων επιτάσσει την ανά-
γκη μιας σ�αιρικής παιδείας (στρα-
τιωτικής, ακαδημαϊκής, τε�νικής, ει-
δικής),  κι αυτ� γιατί η Στρατιωτική
Eπιστήμη αγκαλιά�ει �λ� τ� �άσμα
των παιδευτικών δ�μών της κ�ινω-
νίας μας.

Aς δ�ύμε λ�ιπ�ν π�λύ συν�πτικά
την παιδευτική ε"έλι"η των Eυελπί-
δων στις διά��ρες επ��ές, απ� την
αρ�ική συγκρ�τηση της Στρατιωτι-
κής Σ��λής Eυελπίδων π�υ είναι η
παραγωγική κυψέλη στελε�ών τ�υ
στρατ�ύ μας.

O Iωάννης Kαπ�δίστριας �ραματι-
στής και ιδρυτής της Σ��λής Eυελπί-
δων, είναι εκείν�ς π�υ καθ�ρισε
τ�υς ακ�λ�υθ�υς 	ασικ�ύς στ���υς
της παιδείας των Eυελπίδων (Kαλών
Eλπίδων τ�υ Eθν�υς), �ι �π�ί�ι σε �-
λες τις επ��ές πρ�σδι�ρί��υν την ε-
πιδίω"η της υπ�δ�μής των νέων στε-
λε�ών τ�υ στρατ�ύ μας. Aυτ�ί �ι
στ���ι είναι: H στρατιωτική και κ�ι-
νωνική αγωγή, η στρατιωτική και επι-
στημ�νική κατάρτιση και η θρησκευ-
τική αγωγή.

Mε τη Στρατιωτική Aγωγή επιδιώ-
κεται τ� ενιαί� στρατιωτικ� πνεύμα,
� ψυ�ικ�ς δεσμ�ς δι�ικ�ύντων και
δι�ικ�υμένων, � υψηλ�ς δείκτης πει-
θαρ�ίας και η επίτευ"η υψηλ�ύ δεί-
κτη «ηθικ�ύ», �λων σημαντικών πα-
ραγ�ντων πρ�σδι�ρισμ�ύ της π�ι�-
τικής α"ίας τ�υ στρατ�ύ μας.

Mε την K�ινωνική Aγωγή επιδιώ-
κεται η παρ��ή γνώσεων επί των κ�ι-
νωνικών υπ��ρεώσεων και η διαμ�ρ-
�ωση τ�υ ήθ�υς των Eυελπίδων, έ-
τσι ώστε ως στελέ�η τ�υ στρατ�ύ να
καταστ�ύν και επίλεκτα μέλη της
κ�ινωνίας.

Mε τη Στρατιωτική Kατάρτιση δί-
ν�νται στ�ν εύελπι (αυριαν� ηγήτ�-
ρα), �λα εκείνα τα στ�ι�εία για την ε-
πίλυση των «τακτικών πρ�	λημά-
των» της π�λεμικής τέ�νης με πρα-
κτική ε�αρμ�γή της θεωρίας επί ει-
δικών �ώρων εκπαίδευσης. Aκ�μη
διδάσκ�νται �λα τα θέματα τ�υ π�-
λύπλ�κ�υ αντικειμέν�υ της Δι�ίκη-
σης και της τε�νικής �ρησιμ�π�ίη-
σης των �πλ�μη�ανημάτων.

Mε την Eπιστημ�νική παιδεία συ-
μπληρώνεται τ� ευρύ �άσμα της εκ-
παίδευσης των Eυελπίδων επί των α-
παραίτητων θεμάτων για τη διαμ�ρ-
�ωση τ�υ ηγήτ�ρα, κυρίως θεωρητι-
κών, θετικών, τε�νικών και κ�ινωνι-
κών επιστημών και εκείνων της σω-
ματικής και ψυ�ικής υγείας. Σε αυτά
τα πρ�γράμματα περιλαμ	άν�νται
και γενικ�τερα θέματα εγκυκλ�παι-
δικών γνώσεων.

Mε τη θρησκευτική αγωγή συ-
μπληρώνεται � κύκλ�ς της ηθικής

παιδείας των Eυελπίδων και θεμε-
λιώνεται η θρησκευτική ευλά	εια
πρ�ς τις ανθρώπινες α"ίες. Bρίσκει
τη δικαίωσή της η υπ�θήκη τ�υ Θυ-
μ�σ���υ Mακρυγιάννη, � �π�ί�ς έ-
λεγε: «Xωρίς αρετή, π�ν� στην πα-
τρίδα και πίστη στη θρησκεία, έθνη
δεν υπάρ��υν».

Παιδευτική ε�έλι�η
(1828-1914)

Kατά την πρώτη περί�δ� λειτ�υρ-
γίας της Σ��λής, τ� 	άρ�ς της εκπαί-
δευσης των Eυλεπίδων ρί�νεται στα
τ�τε «τε�νικά» �πλα, τ� Πυρ�	�λικ�
και τ� Mη�ανικ�, και ��ι στ� Πε�ικ�
και στ� Iππικ� κι αυτ� για δύ� λ�-
γ�υς. Πρώτ�ν η Σ��λή έ�ει �ργανω-
θεί σύμ�ωνα με τ� πρ�τυπ� της Γαλ-
λικής Στρατιωτικής Π�λυτε�νικής
Σ��λής «Ecole Polytechnique», και
δεύτερ�ν, δεν υπήρ�αν επαρκείς
π�λιτικ�ί μη�ανικ�ί και αρ�ιτέκτ�νες
για την ανασυγκρ�τηση και ανάπτυ-
"η της �ώρας. Eτσι, η π�λιτεία εί�ε
υι�θετήσει ανάλ�γη τε�νική κατάρ-
τιση των Eυελπίδων, ώστε ε"ερ��με-
ν�ι απ� τη Σ��λή ως α"ιωματικ�ί Mη-
�ανικ�ύ, να μπ�ρ�ύν να αναλαμ	ά-
ν�υν δημ�σια έργα, �ικ�δ�μές, σ�έ-
δια π�λεων κ.λπ.

Mε συνε�είς επεμ	άσεις της π�λι-
τείας, η Σ��λή πρ�σαρμ��εται πρ�ς
την ε"ελικτική π�ρεία της κ�ινωνίας
και των π�λεμικών μέσων, έτσι ώστε
η παιδεία των Eυελπίδων να απ�	λέ-
πει πάντ�τε στην εκπλήρωση των
στ��ων της. Σε �ρισμένες περι�-

δ�υς, �ι π�λεμικές καταστάσεις, �ι
συ�νές αλλαγές τ�υ Oργανισμ�ύ της
Σ��λής και �ι π�λιτικές και π�λιτεια-
κές παρεμ	άσεις, με επακ�λ�υθ�
την ευν�ι�κρατία, επηρεά��υν αρνη-
τικά την κατάρτιση των Eυελπίδων,
μελλ�ντικών ηγητ�ρων τ�υ Eθν�υς.

Mπ�ρ�ύμε να π�ύμε �τι κατά την
περί�δ� 1828–1882, παρ’ �λες τις ε-
π��ικές αντι"��τητες, η παιδεία των
Eυελπίδων υπερτερ�ύσε �αρακτηρι-
στικά απ� τ� επίπεδ� μ�ρ�ώσεως
των τ�τε σ��λείων της π�λιτείας
(Aλληλ�διδακτικών, Aιγίνης κ.λπ.).

H Σ��λή Eυελπίδων αναμ�ρ�ώνε-
ται ρι�ικά επί πρωθυπ�υργίας της
�αρισματικής π�λιτικής ιδι��υίας
τ�υ Xαρίλα�υ Tρικ�ύπη, � �π�ί�ς υ-
π�στήρι�ε �τι: «Πάσα δαπάνη διά τ�ν
Στρατ�ν ήτις δεν απ�λήγει εις την
μ�ρ�ωσιν των στελε�ών είναι δαπά-
νη ματαία».

Aυτ�ς � «Oργανισμ�ς», π�υ απε-
τέλεσε και ν�μ� τ�υ κράτ�υς, σε γε-
νικές γραμμές πρ�έ	λεπε: Tην ανα-
	άθμιση τ�υ επιπέδ�υ τ�υ π�λιτικ�ύ
πρ�σωπικ�ύ (Διδάκτ�ρες τ�υ Πανε-
πιστημί�υ και Διδάσκαλ�ι με ειδική
εκπαίδευση). H δε διδακτέα ύλη πε-
ριελάμ	ανε συν�λικά 25 μαθήματα
στρατιωτικής και επιστημ�νικής εκ-
παίδευσης μ�ιρασμένα σε 25 έδρες
(8 στρατιωτικών, 14 καθηγητών και 3
διδασκάλων).

Περί�δ�ς 1914 – 1944

Σε αυτή την περί�δ� η ΣΣE �ρησι-
μ�π�ιεί ως πρ�τυπ� τη Γαλλική

Στρατιωτική Σ��λή τ�υ Σεν–Σιρ
(Saint–Syr). Στη διδασκαλία των
στρατιωτικών μαθημάτων έ��υν
πρ�στεθεί �ι εμπειρίες τ�υ A΄ Παγκ�-
σμί�υ Π�λέμ�υ (1914–1918) και τ�υ
Mεσ�π�λέμ�υ (1918–1939) και η εκ-
παίδευση των νεαρών ανθυπ�λ��α-
γών, στα σ��λεία ε�αρμ�γής των �-
πλων (Πε�ικ�ύ, Iππικ�ύ – Tεθωρακι-
σμένων, Πυρ�	�λικ�ύ, Mη�ανικ�ύ),
τα �π�ία έ��υν ήδη δημι�υργηθεί.

Δίνεται δε περισσ�τερη έμ�αση
στις γνώσεις τακτικής και τε�νικής
τ�υ Πε�ικ�ύ και τ�υ Iππικ�ύ και επι-
διώκεται η ε"�ικείωση των Eυελπί-
δων σε συνθήκες παρ�μ�ιες με εκεί-
νες τ�υ πεδί�υ μά�ης.

Mεταπ�λεμική 
Περί�δ�ς (1945–1997)

Mετά τη λή"η τ�υ B΄ Παγκ�σμί�υ
Π�λέμ�υ η εμ�άνιση νέων τρ�μακτι-
κών π�λεμικών �πλων και μέσων και
�ι ραγδαίες επιστημ�νικές ε"ελί"εις,
σε �λ�υς τ�υς τ�μείς της κ�ινωνίας
μας, διεύρυναν την �λη υπ�δ�μή
τ�υ στρατιωτικ�ύ ηγήτ�ρα. Aπ� τ�τε
η Σ��λή Eυελπίδων στ��εύει στη θε-
μελίωση εκείνων των παιδευτικών
	άσεων π�υ θα δημι�υργήσ�υν σύγ-
�ρ�ν�υς ηγήτ�ρες με τα ακ�λ�υθα
κύρια γνωρίσματα:

Π�λύπλευρη παιδεία (Στρατιωτική,
Aκαδημαϊκή, Tε�νική, Eιδική). Aυ"η-
μέν� κύρ�ς – δυναμική πρ�σωπικ�-
τητα. Iκαν�τητες για την ανάλυση
σύνθετων πρ�	λημάτων και για την

O αντισυνταγματάρ�ης Σπύρ�ς Mήλι�ς, τ�υ �-
π�ί�υ η τετραετία στη δι�ίκηση της Σ��λής
Eυελπίδων (1840–1844) επέ�ερε σπ�υδαία απ�-
τελέσματα. T� 1841 ε�ήρμ�σε για πρώτη ��ρά
καν�νισμ� εσωτερικής υπηρεσίας απ�τελ�ύμε-
ν� απ� 157 άρθρα, π�υ καθ�ρι!ε και τις ελά�ι-
στες λεπτ�μέρειες για την εύρυθμη λειτ�υργία
της Σ��λής (�ωτ.: Eθνικ� Iστ�ρικ� M�υσεί�).

O Tαγματάρ�ης Πυρ�#�λικ�ύ Πέτρ�ς Σάρ�γλ�ς. E$ήλθε της Σ��-
λής Eυελπίδων ως Aνθυπ�λ��αγ�ς Πυρ�#�λικ�ύ τ� 1886. Eλα#ε
μέρ�ς στ�ν Eλλην�τ�υρκικ� Π�λεμ� τ�υ 1897 και παραιτήθηκε
ως υπ�λ��αγ�ς στις 3 Iαν�υαρί�υ 1898. Mε διαθήκη, διέθεσε �-
λ�κληρη την τεράστια περι�υσία τ�υ (�ρήματα, συλλ�γές �πλων,
έργα τέ�νης κ.λπ.) για την ανέγερση τ�υ μεγαλ�πρεπ�ύς κτιρί�υ
της Στρατιωτικής Λέσ�ης στην Πλατεία Pηγίλλης.



έγκαιρη αντιμετώπιση ραγδαίων κα-
ταστάσεων. Eπιν�ητικ�τητα, δημι-
�υργικ�τητα και πρωτ�τυπία. Iκαν�-
τητες σε θέματα �ργανωτικά και δι-
�ικητικά. Πρ�σαρμ�στικ�τητα πρ�ς
μετα	αλλ�μενες καταστάσεις. Δια-
κριτικ�τητα στη συμπερι��ρά. Δύ-
ναμη καταν�ησης. Iκαν�τητες για
συνεργασία. Aναγνώριση της πρ�-
σωπικ�τητας των υ�ισταμένων.
Aπ�λυτη α��σίωση στα στρατιωτικά
τ�υς καθήκ�ντα και πρ�ς τ� δημ�-
κρατικ� π�λίτευμα της πατρίδας.
Γνώσεις μιας τ�υλά�ιστ�ν "ένης
γλώσσας. Γνώσεις �ειρισμ�ύ τ�υ λ�-
γ�υ. Φυσική και ψυ�ική υγεία.

Για την επιτυ�ία αυτών των στ�-
�ων, στα τελευταία 50 �ρ�νια, υπήρ-
"αν εκσυγ�ρ�νισμ�ί στην �ργάνωση

και στα πρ�γράμματα εκπαίδευσης
της Στρατιωτικής Σ��λής Eυελπί-
δων. Eιδικ�τερα:

Aπ� τ� 1962 καθ�ρίστηκε η �ρ�νι-
κή περί�δ�ς ��ίτησης Eυελπίδων σε
4 �ρ�νια (τέσσερις τά"εις) με τα ακ�-
λ�υθα π�σ�στά στρατιωτικής και α-
καδημαϊκής εκπαίδευσης:

� Aκαδημαϊκή Eκπαίδευση 36%
� Aκαδημαϊκή – Στρατιωτική Eκ-

παίδευση 14%
� E�αρμ�σμένη Στρατιωτική Eκ-

παίδευση 38%
� Σωματική Aγωγή – Στί	�ς – Aθ-

λ�παιδιές – K�λύμ	ηση 12%.
Kύρια μαθήματα της ακαδημαϊκής

εκπαίδευσης είναι: Eλληνική Φιλ�λ�-
γία, Aνώτερα Mαθηματικά, Φυσική,
Xημεία, Δημ�σι� και Διεθνές Δίκαι�,

Mη�ανική, Π�λιτική και Στρατιωτική
Iστ�ρία, Στρατιωτική Γεωγρα�ία,
K�ινωνι�λ�γία, Ψυ��λ�γία, Oικ�ν�-
μικές Eπιστήμες, ;ένες Γλώσσες (υ-
π��ρεωτικά η Aγγλική). Στις δε πτέ-
ρυγες των Σωμάτων διδάσκ�νται
Bρωματ��ημεία, Oικ�ν�μικά Mαθή-
ματα, Oργάνωση Eπι�ειρήσεων και
Eργατικ� Δίκαι�. Aπ� τ� 1974 διδά-
σκεται και τ� μάθημα «Hλεκτρ�νι-
κή–Πληρ���ρική».

Για τη διδασκαλία τ�υς πρ�	λέπ�-
νται 8 θέσεις καθηγητών και ισ�τι-
μων πρ�ς καθηγητές Aνωτάτων
Eκπαιδευτικών Iδρυμάτων, 4 θέσεις
υ�ηγητών, 4 θέσεις επιμελητών, 3
θέσεις καθηγητών Σωματικής Aγω-
γής, 1 θέση καθηγητ�ύ Σ�εδί�υ, 7
θέσεις διδασκάλων "ένων γλωσσών,

;ι�ασκίας, X�ρ�ύ και M�υσικής. Για
τη στρατιωτική εκπαίδευση τ�π�θε-
τ�ύνται στη Σ��λή ύστερα απ� ειδι-
κή επιλ�γή, ανώτερ�ι σε ενεργεία α-
"ιωματικ�ί και πρ�σλαμ	άν�νται με
ειδική επιλ�γή ανώτατ�ι σε απ�-
στρατεία α"ιωματικ�ί. Mε την εκτέ-
λεση στρατιωτικών ασκήσεων δ�κι-
μά�εται η σωματική και η ψυ�ική α-
ντ��ή των Eυελπίδων. H εκπαίδευση
συμπληρώνεται με εκπαιδευτικά τα-
"ίδια σε �λ�κληρ� τ�ν εθνικ� μας
�ώρ� και στ� ε"ωτερικ�.

Σαν γενικ� συμπέρασμα για την �-
λη παιδευτική π�ρεία μπ�ρ�ύμε να
π�ύμε �τι: H Σ��λή των Eυελπίδων,
παρ’ �λες τις επ��ικές αντι"��τητες,
απετέλεσε, απ� τη συγκρ�τησή της
πρωτ�π�ριακ� πνευματικ� ίδρυμα,
��ι απλά ισά"ι� πρ�ς τις Πανεπιστη-
μιακές Σ��λές, αλλά υπέρτερ�, γιατί
η παιδευτική υπ�δ�μή τ�υ στρατιω-
τικ�ύ ηγήτ�ρα, επι	άλλει γνώσεις �ι
�π�ίες είναι και σύνθετες και σ�αιρι-
κές (Στρατιωτικές, Aκαδημαϊκές, Tε-
�νικές, Eιδικές). H δε στρατιωτική ε-
πιστήμη, πέρα απ� τις πι� πάνω γνώ-
σεις, απαιτεί αυ"ημένες ικαν�τητες
σωματικής και ψυ�ικής αντ��ής.

Πέρα απ� �λα αυτά, � εκσυγ�ρ�νι-
σμ�ς της στρατιωτικής πειθαρ�ίας,
απ� τη στείρα «Tυ�λή και απερι�ρι-
στη υπακ�ή παντ�ς κατωτέρ�υ στ�ν
ανώτερ� τ�υ» σε «ενσυνείδητη εκ-
πλήρωση των καθηκ�ντων», δημι-
�υργεί καταστάσεις ευγεν�ύς άμιλ-
λας, η δε επιμελημένη κατάρτιση και
η ελεγ��μενη ε�αρμ�γή των εκπαι-
δευτικών πρ�γραμμάτων δεν α�ή-
ν�υν περιθώρια �αλάρωσης της εκ-
παίδευσης σε �λη τη διάρκεια της
τετραετ�ύς ��ίτησης των Eυελπί-
δων.
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Aπ� τη στρατιωτική !ωή των Eυελπίδων (Φωτ.: Nικήτας Σπίν�ς).

Παρακ�λ�ύθηση μαθημάτων στ� ύπαιθρ� (Φωτ.: Aρ�εί� ΣΣE).
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Tα κτίρια της Σ��λής Eυελπίδων
Aπ� τ� Nαύπλι� έως τη Bάρη �ι Eυέλπιδες στεγάσθηκαν σε αρκετά �ικήματα

T�υ Aριστείδ	υ Πλατ. Πρ	κ	πί	υ

Aντιστρατήγ
υ ε.α.
Διπλ. Π
λιτικ
ύ Mη�ανικ
ύ AΠΘ

O ΣEIΣMOΣ τ�υ Φε�ρ�υαρί�υ 1981,
θύμισε, �ασανιστικά πλέ�ν, στην Π�-
λιτική και Στρατιωτική Hγεσία �τι η
μεταστέγαση της Σ��λής Eυελπίδων
δεν επετρέπετ� να καθυστερήσει
περισσ�τερ�.

Πράγματι, καίτ�ι τ� 1972 έγινε έ-
ναρ�η των εργασιών ανεγέρσεως
της νέας Σ��λής στη Bάρη Aττικής,
η μετέπειτα �αμηλή �ρηματ�δ�τηση
συνέτεινε στην �ραδεία πρ��δ� τ�υ
έργ�υ. Eνεργ�π�ιήθηκαν, τ�τε τ�
1981, �ι κατάλληλ�ι μη�ανισμ�ί και
διατέθηκαν �ι απαιτ�ύμενες πιστώ-
σεις, ώστε τ� 1982 κατέστη δυνατή η
μετεγκατάσταση και �μαλή λειτ�υρ-
γία της στ� νέ� Στρατ�πεδ�.

Nαύπλι�, Aίγινα και Πειραιάς ήταν
�ι π�λεις π�υ "ιλ��ένησαν διαδ��ι-
κώς τη Σ��λή των Eυελπίδων τ�ν
19� αιώνα, μέ�ρις �τ�υ εγκαταστα-
θεί �ριστικώς στην πρωτεύ�υσα τ�υ
κράτ�υς, την Aθήνα, �πως πρ�ε�λέ-
πετ� απ� τ�ν Oργανισμ� της Σ��λής
τ�υ 1834.

Nαύπλι� (1828 – 1834)

Mε τη δημι�υργική πν�ή τ�υ Kα-
π�δίστρια η Σ��λή άρ�ισε να λει-
τ�υργεί την 1η I�υλί�υ 1828 στ�
Nαύπλι� και στεγάσθηκε στην υπ. α-
ριθμ. 227 «Eθνική Oικία» (γενική α-
π�γρα"ή 1829), παλαι� κτίρι�, μάλ-
λ�ν πέτριν�, με υπ�γει�, ανώγει� και
δυ� ακ�μη �ρ�"�υς, �πως ήταν η
πλει�ν�τητα των �ικημάτων της π�-
λεως τ�υ 18�υ αιώνα, π�λλά των �-
π�ίων στεγά#�υν και σήμερα παλιές
αναπλιώτικες �ικ�γένειες της �μ�ρ-
"ης, αρ��ντικής π�λιτείας.

T� κτίρι� έκειτ� στην εσωτερική
πλευρά τ�υ «Eπιθαλασσί�υ Φρ�υρί-
�υ» της Π�λεως, δίπλα στη μ�ναδι-
κή «Πύλη της θαλάσσης» ή «Πύλη
τ�υ Aιγαί�υ» αμέσως μετά την �-
π�ία, ανατ�λικά, υπήρ�ε τ� ενετικής
κατασκευής «Oπλ�στάσι�» ή
«Oπλ�θήκη».

Kαίτ�ι αρ�ικώς τ� κρίτι� (Bâti-

ment) θεωρήθηκε ευρύ�ωρ�, �
Oργανισμ�ς π�υ συνέτα�ε � λ��α-
γ�ς Π�#ιέ παρ�υσίασε τις αυ�ημένες
ανάγκες τ�υ Σ��λεί�υ, �ι �π�ίες κα-
λύ"θηκαν με πρ�σθετα κτίρια, π�υ
�ν�μάσθηκαν «T�π�ι» (locaux).
E�άλλ�υ για τις ασκήσεις Πε#ικ�ύ
και Πυρ���λικ�ύ τ� Σ��λεί� �ρησι-
μ�π�ι�ύσε τ�υς αντιστ�ί��υς �ώ-

ρ�υς τ�υ Tακτικ�ύ Στρατ�ύ της
Φρ�υράς, ενώ εκκλησιά#�ντ� στ�ν
ιερ� να� Aγί�υ Γεωργί�υ μα#ί με τα
λ�ιπά Tμήματα της Φρ�υράς.

Aίγινα (1834 – 1837)

Mετά την ά"ι�η τ�υ νεαρ�ύ �ασι-
λέως Oθων�ς, η Στρατιωτική Σ��λή

Eυελπίδων μετα"έρεται πρ�σωρι-
νώς στην Aίγινα �π�υ και λειτ�ύργη-
σε απ� τ� 1834 έως τ� 1837 στ� νε�-
κτιστ� Oρ"αν�τρ�"εί�. Eπρ�κειτ�
για τεράστι�, ακ�μη και για τη σημε-
ρινή επ��ή, �ικ�δ�μημα, σ�ήματ�ς
�ρθ�γωνί�υ παραλληλ�γράμμ�υ, ε-
�ωτερικών διαστάσεων 140x80 μ.
Hτ�ι εκτάσεως 11.200 τ.μ., �π�υ και
� μικρ�ς ιερ�ς να�ς τ�υ Σωτήρ�ς
της Eλλάδ�ς Θε�ύ.

Πειραιάς (1837 – 1894)

H κίνηση της Σ��λής πρ�ς την
πρωτεύ�υσα συνε�ί#εται �ραδυτά-
τη, με μια ακ�μα μακρά «στάση» 57
ετών (1837-1894) στ� τα�έως ανα-
πτυσσ�μεν� «Π�ρτ� Λε�νε» τ� επί-
νει�ν των Aθηνών, τ�ν Πειραιά.

Mετά απ� π�λλές ανα#ητήσεις,
διαπραγματεύσεις, ακ�μη και δημ�-
σία κλήρωση (λ�ταρία) αγ�ράσθηκε
η νε�τευκτη ιδι�κτησία τ�υ Γάλλ�υ
μεγαλ�επι�ειρηματία Φεράλδη στ�ν
Πειραιά, στ� �ικ�δ�μικ� τετράγων�
Tσαμαδ�ύ - Φίλων�ς - Mια�ύλη, π�υ
απετελείτ� απ� δυ� πέτρινα κτίρια
και ευρύ�ωρη αυλή. T� κάτω (Basse)
κτίρι� διέθετε ισ�γει� και �ρ�"�, ε-
νώ τ� Aνω (Haute) κτίρι� απετελείτ�
απ� ισ�γει� και δυ� �ρ�"�υς, συν-
δέ�ντ� δε τα κτίρια με την αυλή διά
θ�λωτών διαδρ�μων (galerie).

Kατά την περί�δ� I�υνί�υ 1854 -
Oκτω�ρί�υ 1857 η Σ��λή μετα"έρ-
θηκε στ� Mέγαρ� Δ�υκίσσης Πλακε-
ντίας στην Aθήνα, λ�γω της αγγλ�-
γαλλικής κατ��ής τ�υ Πειραιώς, συ-
νεπεία τ�υ Kριμαϊκ�ύ Π�λέμ�υ.

Aθήνα (1894 – 1982)

Στην επ��ή της αναγεννητικής π�-
ρείας τ�υ έθν�υς, τ�υ Xαριλά�υ Tρι-
κ�ύπη και των Mεγάλων Eυεργετών,
η απ�"�ίτηση απ� τη Σ��λή Eυελπί-
δων τ�υ διαδ���υ Kωνσταντίν�υ και
η ενηλικίωσή τ�υ τ� 1886 έδωσε την
ευκαιρία στ�ν Γεώργι� A�έρω" να
τ�υ εμ�άσει (απ� την Aίγυπτ�) τ�
π�σ� των 100.000 �ρυσών δρα�μών,
τις �π�ίες � Kωνσταντίν�ς διέθεσε,
ως αρ�ικ� κε"άλαι�, για την ανέγερ-

T	 κτίρι	 της Σ�	λής Eυελπίδων στ	 Nαύπλι	, �π	υ στεγάσθηκε απ� τ	 1828.
Σήμερα �ιλ	�ενεί τ	 Π	λεμικ� M	υσεί	 της π�λεως. Kαίτ	ι ανα�έρεται ως τ	
πρώτ	 	ίκημα, πρ�κειται μάλλ	ν για τ	 	ικ	δ�μημα π	υ κτίσθηκε στη θέση
τ	υ αρ�ικ	ύ κτιρί	υ.

Eπάνω: T	 κτίρι	 τ	υ Oρ�αν	τρ	�εί	υ στην Aίγινα, στ	 	π	ί	 η Σ�	λή Eυελ-
πίδων λειτ	ύργησε απ� τ	 1834 έως τ	 1837. Δε�ιά: Aπ� τ	 1837–1894 η Σ�	-
λή λειτ	ύργησε στ	ν Πειραιά, στ	 εικ	νι"�μεν	 κτίρι	, π	υ ανήκε στ	ν επι-
�ειρηματία Φεράλδη.
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T	 «A$ερώ�ει	ν Mέγαρ	ν Στρατιωτικής Σ�	λής Eυελπίδων», επι$λητικ� κτίρι	, δωρεά τ	υ εθνικ	ύ ευεργέτη Γεωργί	υ A$έρω�, στ	 	π	ί	 η Σ�	λή στεγά-
σθηκε απ� τ	 1894 έως τ	 1982. Στην πρ�σ	ψη τ	υ κτιρί	υ και δε�ιά της σημαίας ευρίσκετ	 γραμμένη η �ράση – σύμ$	λ	 για τ	υς Eυέλπιδες: «Aρ�εσθαι μα-
θών, άρ�ειν επιστήσει»...

ση των νέων εγκαταστάσεων της
Σ��λής στην Aθήνα. O θεμέλι�ς λί-
θ�ς τ�υ δι�ικητηρί�υ ετέθη τ�ν
Oκτώ�ρι� 1889, η δε τελική δαπάνη
ανήλθε στ� υπέρ�γκ�, για την επ�-
�ή, π�σ� των 1.200.000 �ρυσών
δρα�μών, εκ των �π�ίων εκάλυψε �
A�έρω" περίπ�υ τις 1.100.000 δρα�-
μές.

Mέσα σε πέντε �ρ�νια τ� επι�λητι-
κ� συγκρ�τημα της νέας σ��λής, τ�
«Aσπρ� Xωρι�», �πως τ� �ν�μασαν
�ι περί�ικ�ι, εδέσπ�σε της περι��ής.
Kατέ��ντας έκταση 36,4 στρεμμά-
των, με ένδεκα ανε�άρτητα κτίρια
και με ελεύθερ�υς γύρω απ� τ�
στρατ�πεδ� �ώρ�υς α"’ εν�ς μεν
συγκεντρώσεων, παρατά�εων, παρε-
λάσεων και ιππικών ασκήσεων, α"’ ε-
τέρ�υ δε πεδίων ασκήσεων, γυμνα-
σίων και ��λών, μπ�ρεσε να επιτελέ-
σει στις επ�μενες δεκαετίες, πλή-
ρως την απ�στ�λή της.

H 10η Σεπτεμ�ρί�υ 1894, ημέρα
μετα"�ράς της Σ��λής απ� τ�ν Πει-
ραιά στην Aθήνα ήταν ημέρα τιμής,
�αράς, ευγνωμ�σύνης και ελπίδων
για την πατρίδα μας. Δυ� �ρ�νια αρ-
γ�τερα (1896) θα γράψει τ� έγκριτ�
περι�δικ� «Eστία» μετα�ύ άλλων:

«...Aνωθεν και επί της μετώπης
(σ.σ. τ�υ Δι�ικητηρί�υ) δια �ρυσών
γραμμάτων αναγιγνώσκ�νται αι λέ-
�εις: ABEPΩΦEION MEΓAPON ΣTPA-

TIΩTIKHΣ ΣXOΛHΣ EYEΛΠIΔΩN και
κάτωθεν κυματί#ει, απ� κ�ντ�ύ ηρ-
τημένη, εις τ� μέσ�ν τ�υ ε�ώστ�υ η
ελληνική σημαία. Ως "ρ�υρ�ς άγρυ-
πν�ς της σημαίας, ευρίσκεται δε�ιά
μεν η "ράσις: Eις �ιων�ς άριστ�ς α-
μύνεσθαι περί πάτρης, και αριστερά
ετέρα: Aρ�εσθαι μαθών, άρ�ειν επι-
στήσει. E���α αληθώς σύμ��λα τ�υ
σκ�π�ύ, τ�ν �π�ί�ν απεστάλη να εκ-
πληρώσει η Σ��λή των Eυελπίδων».

Mεταγενέστερες ανάγκες �δήγη-
σαν σταδιακώς στην αύ�ηση των Kτι-
ρίων Δια�ιώσεως (Λ��ων) σε επτά
και των �ρ�"ων των σε τρεις, στην
κατασκευή Aμ"ιθεάτρ�υ, κλειστ�ύ
Γυμναστηρί�υ κ.λπ., ώστε στη δεκα-
ετία τ�υ 1950 η Σ��λή να εκπαιδεύει
900 περίπ�υ Eυέλπιδες (τρεις τά-
�εις) ταυτ��ρ�νως.

Kυρι�λεκτικώς πλέ�ν ασ"υκτι�ύ-
σε, τ�σ� εντ�ς τ�υ Στρατ�πέδ�υ �-
σ� και στ�υς περι�άλλ�ντες �ώρ�υς
(πρ�σ"υγικ�ς Συν�ικισμ�ς Π�λυγώ-
ν�υ, επέκταση συν�ικιών Kυψέλη –
Γκύ#η και Πάρκ�υ Πεδί�υ τ�υ Aρε-
ως). Eτσι απ�"ασίσθηκε η μετα"�ρά
της εκτ�ς Aθηνών.

Bάρη (1982 – σήμερα)

Στις 10 Δεκεμ�ρί�υ 1982 εγκαινιά-
σθηκε η νέα Σ��λή στη Bάρη. Πρ�-

Συνέ�εια στην 28η σελίδαO μεγάλ	ς εθνικ�ς ευεργέτης Γεώργι	ς A$έρω�, 1818 – 1899.



κειται για ένα σύγ�ρ�ν� εκπαιδευτι-
κ� συγκρ�τημα, π�υ μελετήθηκε τ�
1970 απ� τ� Tε�νικ� Γρα"εί� Δ��ιά-
δη, σύμ"ωνα με τα τ�τε ισ�ύ�ντα
διεθνή πρ�τυπα, ενώ την κατασκευή
επέ�λεψε η 736 Δνση Στρατιωτικών
Eργων. Bρίσκεται κ�ντά στ�ν �ρμ�
της Bάρης, στις ν�τιες υπώρειες τ�υ
Yμηττ�ύ, έ�ει ε�αίρετ� πρ�σανατ�-
λισμ� και απ�τελεί ίσως τ� �μ�ρ"�-
τερ� κτιριακ� συγκρ�τημα π�υ δια-
θέτει σήμερα η �ώρα μας.

Kατέ�ει συν�λική έκταση 4.310
στρ. E� αυτών, τ� πεδιν� τμήμα
1.620 στρεμ. πρ�ήλθε ε� απαλλ�-
τρ�ιώσεως, αντί 225 εκατ. δρ�.
(1970), ενώ τα 2.690 στρεμ. �ρεινής
περι��ής (Yμηττ�ς) ανήκαν στ�ν
OΔEΠ και ανταλλά�θηκαν με τ� πα-
λαι� 401 Στρατ. N�σ�κ�μεί� (πλη-
σί�ν NIMTΣ).

T� επι�λητικ� Δι�ικητήρι� (θεμε-
λιώθηκε τ� 1972) περιλαμ�άνει τα
Γρα"εία της Δι�ικήσεως, Aίθ�υσες
Tελετών και Yπ�δ��ής, M�υσεία
Mνήμης, Oπλων και Tιμής, τ� μεγάλ�
Aμ"ιθέατρ� και αίθρια.

T� Aμ"ιθέατρ�, πρ��ρισμέν� να
δέ�εται τ� σύν�λ� των Eυελπίδων,
διαθέτει τ� μ�ναδικ� ίσως παγκ�-
σμίως «κέλυ"�ς σ�ήματ�ς μισ�ύ αυ-
γ�ύ», τ� �π�ί� κατά τη μελέτη, κατα-
σκευή, απ�μάκρυνση �υλ�τύπων και
η��μ�νωση πρ�κάλεσε σ��αρές τε-
�νικές δυσ�έρειες και πρ��ληματι-
σμ�ύς, απετέλεσε δε αντικείμεν� ε-
πιστημ�νικών ανακ�ινώσεων.

K�ντά στην είσ�δ� τ�υ Δι�ικητηρί-

�υ ανηγέρθη � ιερ�ς να�ς Aγί�υ Γε-
ωργί�υ.

T� Συγκρ�τημα Δια�ιώσεως, με τ�
Δι�ικητήρι� τ�υ Συντάγματ�ς και τα
12 τριώρ�"α κτίρια, καθ’ ένα των 108
Eυελπίδων, με δωμάτια των 4 μαθη-
τών, είναι δ�μημένα στην ένν�ια των
κυψελίδων για την καλύτερη ενά-
σκηση της δι�ικήσεως. Στα δωμάτια
� κάθε εύελπις διαθέτει γρα"εί�, �ι-
�λι�θήκη, "�ριαμ� κ.λπ.

T� Συγκρ�τημα Eκπαιδεύσεως α-
π�τελείται απ� 10 ανε�άρτητα κτί-
ρια, σε δυ� επίπεδα λ�γω κλίσεως ε-

δά"�υς, συνδε�μενα με διαδρ�μ�υς
και κλίμακες και περι�αλλ�μενα απ�
αίθρια, κηπάρια, κ.α. Πρ�κειται για τα
Aμ"ιθέατρα Eπι�ειρήσεων και Aκα-
δημαϊκής Eκπαιδεύσεως (των 270
Mαθητών) Aίθ�υσες διδασκαλίας,
Aλλ�δαπών Eυελπίδων, ;ένων
Γλωσσών, τε�ν�λ�γικών εργαστη-
ρίων, κτίρι� Kαθηγητών και Bι�λι�-
θήκη.

T� περικαλλές ενιαί� διώρ�"� κτι-
ριακ� συγκρ�τημα, Aιθ�υσών Δια-
σκεδάσεως, Λέσ�ης A�ιωματικών,
Eστιατ�ρίων και Mαγειρείων, δεύτε-

ρ� σε μέγεθ�ς μετά τ� Δι�ικητήρι�,
επιτρέπει απ� τ�υς ε�ώστες τ�υ να
απ�λαμ�άνει κάπ�ι�ς την �μ�ρ"ιά
της αττικής γης και τ�υ Σαρωνικ�ύ
κ�λπ�υ.

T� συγκρ�τημα των ανε�αρτήτων
κτιρίων Πειθαρ�εί�υ, Oικ�υρεί�υ και
Aναρρωτηρί�υ απ�τελ�ύν αναγκαία
τμήματα της Σ��λής. E� άλλ�υ, τ�
Yπ�στρατ�πεδ� Δι�ικητικής Mερί-
μνης, με τρία μεγάλα κτιριακά συ-
γκρ�τήματα για την ικαν�π�ίηση των
π�ικίλων αναγκών τ�υ Στρατ�πέδ�υ.

Oι αθλητικές εγκαταστάσεις καλύ-
πτ�υν τ� σύν�λ� των γνωστών στην
Eλλάδα �μαδικών αθλημάτων, �πως
και αυτών τ�υ στί��υ. Aπ� τα πλέ�ν
πρ�σ"ατα απ�κτήματα θεωρ�ύνται
τ� κλειστ� γήπεδ� μπάσκετ «Mακε-
δ�νία» � κλειστ� γυμναστήρι� άρσε-
ως �αρών «Πύρρ�ς Δήμας» και τ�
πανέμ�ρ"� κλειστ� κ�λυμ�ητήρι�,
�λυμπιακών πρ�διαγρα"ών «Kύ-
πρ�ς», δαπάνης 2 δισ. δρ�. (1995), τ�
�π�ί� υπήρ�ε πρ�σ"�ρά της Kυπρια-
κής Δημ�κρατίας και εγκαινιάσθηκε
απ� τ�ν Πρ�εδρ� της κ. Γλαύκ� Kλη-
ρίδη.

H ύπαρ�η �ώρων υπαίθρ�υ (�ρεινή
περι��ή) διευκ�λύνει την έγκαιρη
�ρ�νικώς εκτέλεση των ασκήσεων
μικρών κλιμακίων (Tμημάτων) και α-
π�"εύγ�νται �ι μακρινές �ρ�ν���-
ρες μετακινήσεις.

Oι σημερινές εγκαταστάσεις, ως έ-
��υν σήμερα, πρ��λέπεται να ικαν�-
π�ι�ύν τις ανάγκες της Σ��λής
Eυελπίδων τ�υλά�ιστ�ν καθ’ �λ� τ�
πρώτ� ήμισυ τ�υ 21�υ αιών�ς.
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Συνέ�εια απ� την 27η σελίδα

Aερ	�ωτ	γρα�ία των σημερινών εγκαταστάσεων της Σ�	λής Eυελπίδων στη Bάρη Aττικής. Kατέ�ει συν	λική έκταση 4.310 στρεμμάτων και καλύπτει απ	λύ-
τως τις ανάγκες της Σ�	λής (�ωτ.: Στρατ. Σ�	λή Eυελπίδων).

H σημαία της Σ�	λής Eυελπίδων μετα�έρεται απ� τ	ν αρ�ηγ� της Σ�	λής
στα καιν	ύργια κτίριά της στη Bάρη, τα εγκαίνια των 	π	ίων έγιναν στις 10
Δεκεμ$ρί	υ 1982 (�ωτ.: Στρατ. Σ�	λή Eυελπίδων).
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Συνέ�εια στην 30η σελίδα

H Σ��λή Eυελπίδων σήμερα
Oι άριστες πρ

πτικές πρ
ϋπ
θέτ
υν έναν μακρ
�ρ�νι
 πρ
σεκτικ� σ�εδιασμ�

T�υ Iωάνν�υ Bερυ�άκη

Στρατηγ�ύ ε.α. Eπιτ. αρηγ�ύ ΓEEΘA

O TITΛOΣ «H ΣΣE σήμερα» θα μπ�-
ρ�ύσε να ήταν και «H ΣΣE 169 �ρ�νια
μετά». O λ�γ�ς είναι πρ��ανής, τ� ι-
στ�ρικ� �ρ�νικ� απ� την ίδρυση της
Σ��λής υπ�λείπεται κατά 7 �ρ�νια
της παλιγγενεσίας τ�υ ελληνικ�ύ γέ-
ν�υς, ενώ συμπίπτει με την ε� αρ�ής
�υσιαστική ίδρυση ελληνικ�ύ κρά-
τ�υς απ� τ�ν Iωάν. Kαπ�δίστρια.

T� «ιστ�ρικώς γνώναι» επι!άλλει
αυτές τις �ρ�ν�λ�γικές υπ�μνήσεις,
ώστε � αναγνώστης τ�υ σ�ετικ�ύ α-
�ιερώματ�ς –στη ΣΣE– της ε�ημερί-
δ�ς «H KAΘHMEPINH» στην ανερεύ-
νηση της ιστ�ρικής ακρί!ειας να συ-
σ�ετί#ει, �π�υ τ� θεωρεί �ρήσιμ�, τα
γεγ�ν�τα και τ�υς σταθμ�ύς αυτών
π�υ στ�ι�ει�θετ�ύν την π�ρεία των
Eλλήνων περίπ�υ απ’ τις αρ�ές τ�υ
IΘ΄ αιώνα και π�υ απ� τ� 1828 �ν�μά-
#�υμε νεώτερη ιστ�ρία. Aναμ�ισ!ή-
τητα η ΣΣE απ�τελεί μια πτυ�ή αυ-
τής της ιστ�ρίας.

H ΣΣE απ� τ� 1982 λειτ�υργεί στις
νε�τευκτες κτιριακές και λ�ιπές ε-
γκαταστάσεις της στη Bάρη Aττικής.
T� �ικ�δ�μικ� και λ�ιπ� πρ�γραμμα
της Σ��λής περίπ�υ έ�ει �λ�κληρω-
θεί, απαιτείται δε απ� εδώ και πέρα �
απ�λυτ�ς σε!ασμ�ς τ�υ �ωρ�τα�ι-
κ�ύ σ�εδί�υ της ευρύτερης συν�λι-
κής περι��ής π�υ ελέγ�εται απ� τη
Σ��λή, ώστε �π�ιαδήπ�τε παρέμ!α-
ση να ε�υπηρετεί αυστηρά μελλ�ντι-
κές ανάγκες και μ�ν�. Tι άλλ� είναι
απαραίτητ�; Yπεύθυνη και επιμελής
συντήρηση των εγκαταστάσεων για
τη διατήρηση και την πρ�!�λή τ�υ ε-
πιπέδ�υ της.

Oι εγκαταστάσεις και λ�ιπές ευκ�-
λίες, για ένα εκπαιδευτικ� ίδρυμα
τ�υ �π�ί�υ η απ�στ�λή –παράλληλα
με την παρ��ή γνώσεων και επιστη-
μ�σύνης– είναι και η διάπλαση τ�υ
�αρακτήρα των ��ιτ�ύντων, απ�τε-
λ�ύν απλά τ� μέσ�ν, τ� «εργαλεί�»
πρ�κειμέν�υ να διευκ�λυνθεί τ� ί-
δρυμα στην εκπλήρωση αυτής της α-
π�στ�λής τ�υ. T� μεί#�ν, τ� κυρίαρ-
��, απ�τελεί ασ�αλώς τ� ανθρώπιν�
δυναμικ�.

Πρ

πτικές ε�έλι�ης

Eδώ είναι ανάγκη να μείν�υμε για
λίγ� στ�υς σπ�υδαστές - Eυέλπιδες
και στην πρ��πτική ε�έλι�ής τ�υς με
τ� ερώτημα: Mέ�ρι π�υ επεκτείνεται
αυτ� π�υ λέμε «H ΣΣE σήμερα»; Π�-
σ� σωστά δ�μ�ύμε τ� σήμερα και
πώς πρ�ετ�ιμά#�υμε τ� αύρι� και τ�
μέλλ�ν;

H ΣΣE έ�ει σήμερα περίπ�υ 1.200
Eυέλπιδες π�υ ��ιτ�ύν στις 4 τά-
�εις, των �π�ίων η απ���ίτηση θα
πραγματ�π�ιηθεί μέ�ρι τ� 2000.
Aνθυπ�λ��αγ�ί και �ι 1.200 τ� έτ�ς
2000.

T� Mνημεί� των υπέρ πατρίδ�ς πεσ�ντων Eυελπίδων σε περί�πτη θέση στ�ν περί��λ� της Σ��λής. T� έργ� �ιλ�τε-
�νήθηκε τ� 1927 και τ�π�θετήθηκε στ� A�ερώ�ει� κτίρι�, απ� �π�υ και μετα�έρθηκε στη Bάρη (�ωτ.: Aρ�εί� ΣΣE).

Mια π�λλαπλή ιστ�ρική ανάπλαση τ�υ περι�άλλ�ντ�ς �ώρ�υ των εγκαταστάσεων της Σ��λής επι�ειρείται με επιτυ�ία
τα τελευταία �ρ�νια. T� �ιλ�δ��� αυτ� πρ�γραμμα περιλαμ�άνει M�υσεία π�λεμικ�ύ υλικ�ύ, ιστ�ρικά πάρκα, τ�π�θέ-
τηση πρ�τ�μών επι�ανών Eλλήνων, καθώς και συνε�είς εκθέσεις ιστ�ρικών κειμηλίων. Πρ�σωπικ�τητες της τέ�νης
συμπαρίστανται στις σημαντικές αυτές πρ�σπάθειες π�υ πραγματ�π�ι�ύνται με τα�είς ρυθμ�ύς (�ωτ.: Aρ�εί� ΣΣE).



Oι περισσ�τερ�ι απ’ αυτ�ύς Tαγ-
ματάρ�ες μέ�ρι τη δεκαετία 2010-
2020. Συνταγματάρ�ες και κάπ�ι�ι
Tα�ίαρ��ι μέ�ρι τ� 2030. Λίγ�ι πά-
ντως, και απ’ αυτ�ύς π�υ ��ιτ�ύν
σήμερα, ηγεσία τ�υ Στρατεύματ�ς
μέ�ρι τ� 2040 ίσως και λίγ� μετά.

H ΣΣE με π�ιες πρ�διαγρα�ές ε-
τ�ιμά#ει τα νεαρά αυτά παιδιά –αγ�-
ρια και κ�ρίτσια– για τ� αυριαν� τ�υς
έργ�, για τ� καλ� τ�υ ελληνικ�ύ
στρατ�ύ, άρα της Eλλάδ�ς, αλλά και
τ� καλ� των ίδιων των παιδιών στα
καθήκ�ντα και τις υπ��ρεώσεις π�υ
θα κληθ�ύν ν’ αναλά!�υν;

H πρωταρ�ική υπ��ρέωση της
Σ��λής είναι να καταστήσει τ�υς
Eυέλπιδες άριστ�υς μα�ητές και η-
γήτ�ρες μικρών στρατιωτικών τμη-
μάτων, πρ�σπάθεια π�υ θα συνε�ι-
σθεί και τα 4 �ρ�νια σπ�υδών με τη
διάθεση π�λλών - π�λλών εκπαιδευ-
τικών ωρών, ημέρα και νύ�τα. H ανά-
γκη να είναι � υπ�ψή�ι�ς !αθμ���-
ρ�ς ικαν�ς να αυτ�πρ�στατευθεί έ-
ναντι �ι�υδήπ�τε κινδύν�υ και πιθα-
ν�ύ αντιπάλ�υ, επαυ�άνει την αυτ�-
πεπ�ίθησή τ�υ, δημι�υργεί τ� απα-

ραίτητ� κλίμα εμπιστ�σύνης των αν-
δρών τ�υ πρ�ς τ� πρ�σωπ� τ�υ, ε�α-
σ�αλί#ει εκείνες τις πρ�ϋπ�θέσεις
π�υ είναι απαραίτητες κατά την εκ-
παίδευση, ώστε και �ι άνδρες τ�υ να
καταστ�ύν αντά�ι�ί τ�υ. Oταν υπάρ-
�ει τ� υπ�δειγμα –τ� μ�ντέλ�– με
την άμιλλα, τη μίμηση, την επανάλη-
ψη, διαμ�ρ�ώνεται τελικά ένα α�ι�-
μα�� τμήμα.

H ΣΣE στη μακρά π�ρεία της δέ-
�θηκε τις επιδράσεις �ένων στρα-
τιωτικών εκπαιδευτικών απ�στ�λών,
�πως και την κακ�δαιμ�νία και τις α-
θλι�τητες π�υ κάθε ��ρά πρ�έκυ-
πταν απ� έκρυθμες, ανώμαλες, δι�α-
στικές εσωτερικές π�λιτικές κατα-
στάσεις. 

Για τις πρώτες πάντ�τε υπερεί�ε
τ� ελληνικ� δυναμικ� κύτταρ� με
απ�τέλεσμα να α��μ�ι�ύται �,τι
τ� νέ� και σύγ�ρ�ν� και να δια-
μ�ρ�ώνεται μια απ�λυτα ε�ελληνι-
σμένη στρατιωτική άπ�ψη ή ε�αρ-
μ�γή. Tελικά δηλαδή εκπαίδευση
κατάλληλη στην ελληνική ψυ��-
σύνθεση.

Ως πρ�ς τ� δεύτερ�, η Σ��λή υ�ί-
στατ� τις δυσμενείς συνέπειες –ε-

γκληματικές π�λλές ��ρές– π�υ κα-
ταταλαιπώρησαν τις Eν�πλες Δυνά-
μεις, τ�ν ελληνικ� λα� και υπ�!άθμι-
#αν τ� ελληνικ� κράτ�ς στ� διεθνές
περι!άλλ�ν. Δράματα σε εναλλαγές
με θαύματα.

Aπαιτήσεις των καιρών

Tα �ρ�νικά διαστήματα �μως εκεί-
να π�υ έ��υν μείνει ιστ�ρικά και εί-
�αν ανακάμψεις, έπειτα απ� εκπαι-
δευτικές «κάμψεις» και ανατάσεις
πρ�ς υψηλά εκπαιδευτικά π�ι�τικά
επίπεδα, συνδέ�νται άμεσα με αυτ�
π�υ θα λέγαμε καταστατικ�ς �άρτης
της Σ��λής και π�υ είναι γνωστ�ς
σαν «Oργανισμ�ς λειτ�υργίας της
ΣΣE», �σες ��ρές αναθεωρήθηκε
και εκσυγ�ρ�νίσθηκε.

Eνα παρ�μ�ι� αρνητικ� �αιν�μεν�
συμ!αίνει και σήμερα. O Oργανισμ�ς
π�υ ισ�ύει και διέπει τη λειτ�υργία
της Σ��λής, απ�τελεί πρ�ϊ�ν της δε-
καετίας τ�υ ’60. Eίναι �,τι πι� ανα-
�ρ�νιστικ�. Tρ���πέδη και εμπ�δι�
και στ�ι�ειώδ�υς πρ��δ�υ. T�μείς
π�υ άμεσα συναρτώνται και συνδέ�-
νται απ� τ�ν Oργανισμ� είναι τ� δι-

δακτικ� πρ�σωπικ�, � ακαδημαϊκ�ς
κύκλ�ς σπ�υδών και σ’ ένα !αθμ� τ�
δι�ικητικ� πρ�σωπικ�. Θα επι�ειρη-
θεί επ�μένως �λως περιληπτική
μνεία κάπ�ιων �υσιωδών πρ�!λημά-
των π�υ α��ρ�ύν τ� σημεριν� «γί-
γνεσθαι» της ΣΣE, �ωρίς κριτική και
σ��λιασμ�ύς π�υ ενδε��μενα δεν α-
νταπ�κρίν�νται στ� σκ�π� εν�ς α-
�ιερώματ�ς.

Aπαιτείται � επαναπρ�σδι�ρισμ�ς
τ�υ συν�λ�υ των ακαδημαϊκών
σπ�υδών. Tι είναι �ρήσιμ� και απα-
ραίτητ� απ� την τε�ν�λ�γία και τις
επιστήμες και σε π�ια έκταση. Aυτ�,
με την ταυτ��ρ�νη κατάργηση �,τι
�επερασμέν�υ και περιττ�ύ.

H πρ�σληψη διδακτικ�ύ πρ�σωπι-
κ�ύ πρέπει να συνδυά#ει τα πρ�σ�-
ντα με τις αμ�ι!ές. Σήμερα η αμ�ι!ή
εργασίας πραγματ�π�ιείται με τ� κα-
θεστώς τ�υ διέπει τ�υς ωρ�μισθί�υς
τ�υ δημ�σί�υ, σαν να πρ�κειται για
επ��ικ�ύς δασ��ύλακες.

H σύνθεση τ�υ δι�ικητικ�ύ πρ�-
σωπικ�ύ επι!αρύνεται με τη ν��τρ�-
πία παλαιών δεκαετιών στελε�ώσε-
ως στρατιωτικών σ�ηματισμών, ενώ
� εκπαιδευτικ�ς �αρακτήρας τ�υ

Συνέ�εια απ� την 29η σελίδα
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H �ρκωμ�σία των νέων ανθυπ�λ��αγών της τά�εως τ�υ 1997 (�ωτ.: Aρ�εί� Στρατιωτικής Σ��λής Eυελπίδων).

Eυέλπιδες παρακ�λ�υθ�ύν τη Θεία Λειτ�υργία στην εκκλησία της σ��λής
στη Bάρη (�ωτ.: Aρ�εί� ΣΣE). K�ιτώνας μαθητών της Σ��λής (�ωτ.: Aρ�εί� ΣΣE).
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Eυέλπιδες απ��ι�α$�μεν�ι ελικ�πτέρ�υ στη διάρκεια ασκήσεων μά�ης (�ωτ.: Aρ�εί�ν ΣΣE).

Aσκήσεις μά�ης. Eυέλπιδες απ��ι�ά$�νται απ� τεθωρακισμέν� ��ημα μετα-
��ράς πρ�σωπικ�ύ (�ωτ.: Aρ�εί�ν ΣΣE).

Eυέλπιδες παρακ�λ�υθ�ύν μαθήματα στα τεθωρακισμένα άρματα (�ωτ.:
Aρ�εί�ν ΣΣE).

Eυέλπιδες ασκ�ύμεν�ι στη �ρήση πυρ���λ�υ (�ωτ.: Aρ�εί�ν ΣΣE).

Στην �λ�κλήρωση τ�υ α�ιερώμα-
τ�ς συνε�ής στάθηκε η συμπαρά-
σταση τ�υ στρατηγ�ύ κ. Xρήστ�υ
Φωτ
π�υλ�υ και τ�υ κ. Iωάννη
Mα�αράκη – Aινιάν�ς. Oι υπ�δεί-
�εις τ�υς ��ήθησαν σημαντικά
στην πληρέστερη, κατά τ� δυνατ"ν,
παρ�υσίαση. Eπίσης, ευ�αριστ�ύμε
τ�ν δι�ικητή της Σ��λής Eυελπίδων
Yπ�στράτηγ� κ. Δημήτρι� Mπάκα
και τ�υς Eπιτελείς της, τη Διεύθυν-
ση Iστ�ρίας Στρατ�ύ, τ� Eθνικ

Iστ�ρικ
 M�υσεί�, τ� Π�λεμικ

M�υσεί�, τη Συλλ�γή και Aρ�εί�ν
Γερ�γιάννη – Πετιμε�ά για την "λη
��ήθεια και τ� �ωτ�γρα�ικ" υλικ"
π�υ μας πρ�σέ�εραν.

Iδρύματ�ς παρα!λέπεται. O εκάστ�-
τε δι�ικητής της ΣΣE τ�π�θετείται
με τ� κριτήρι� της θέσεως υπ�στρα-
τήγ�υ π�υ πρ�!λέπεται απ� τ�ν πί-
νακα συνθέσεως, υπηρετεί συνήθως
λιγ�τερ� των 2 ετών, και σύμ�ωνα
με τις επιταγές της επετηρίδ�ς, κρί-
νεται και απ�στρατεύεται πρ� της
λή�εως τ�υ ακαδημαϊκ�ύ έτ�υς.

T� συμπέρασμα π�υ πρ�κύπτει εί-
ναι η επείγ�υσα ανάγκη ε� αρ�ής συ-
ντά�εως –και ��ι τυπικής αναθεωρή-
σεως τ�υ υ�ισταμέν�υ– �ργανισμ�ύ
της Σ��λής για να απ�μακρυνθ�ύν �ι
αγκυλώσεις και απ�κατασταθεί �
ρυθμ�ς λειτ�υργίας π�υ απαιτ�ύν �ι
καιρ�ί.
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