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ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Υπό του Αντγου ε.α. Ιωάννη Μ. Ασλανίδη 

Επίτιμου Διοικητού της Σ.Σ.Ε. 

 

 

1. ΑΦΙΞΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 

 Στις 11 Ιανουαρίου του 1828 αγκυροβολούσε στην ΑΙΓΙΝΑ δίπλα σε 

δύο γαλλικά πολεμικά, σε μία φρεγάτα και μία κορβέτα, το αγγλικό δίκροτο 

Warspite, που έφερε στην Ελλάδα τον πρώτο Κυβερνήτη. 

 Η Αντικυβερνητική επιτροπή όπως λεγόταν τότε η προσωρινή Κυβέρ-

νηση – το βουλευτικό, οι αρχές και ο λαός, δέχθηκαν με ενθουσιασμό τον Κα-

ποδίστρια, ο δρόμος από την παραλία της Αίγινας ως την εκκλησία της ΠΑ-

ΝΑΓΙΑΣ, που χρησίμευε και για Βουλευτήριο, είχε στρωθεί με δάφνες. Η Βου-

λή υπεδέχθη τον Κυβερνήτη με τα πλέον ζωηρά δείγματα τιμής και αγάπης». 

 Έτσι, ο Καποδίστριας και σύμφωνα με το ένατο ψήφισμα της Γ' Εθνικής 

Συνελεύσεως, ανελάμβανε την Κυβέρνηση ενός κράτους, που ούτε τα σύνορά 

του δεν είχαν ακόμη γεωγραφικώς προσδιορισθεί. Ο πόλεμος με την Τουρκία 

εξακολουθούσε. Η Ανατολική Στερεά Ελλάδα, μετά τον ηρωικό θάνατο του 

Καραϊσκάκη και την παράδοση της Ακροπόλεως είχε καταληφθεί από τον 

Κιουταχή. Στην Δυτική Ελλάδα η τουρκική παντιέρα ανέμιζε επάνω από τα έν-

δοξα ερείπια του Μεσολογγίου. Στην Πελοπόννησο ο Ιμπραήμ, ύστερα από 

την καταστροφή του Στόλου του στο Ναβαρίνο και προβλέποντας σύντομη 

την αναχώρησή του από τον Μωριά, είχε βαλθεί με μανία να ξεριζώσει, ότι εί-

χε αφήσει όρθιο ο πόλεμος επτά χρόνια. Έλεγε ο Ιμπραήμ χαρακτηριστικά: 
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«Πριν να φύγω, θ' ανασκάψω όλη την Πελοπόννησο και θα την σπείρω μ' α-

λάτι». 

 Και κοντά στα ερείπια και τις καταστροφές του πολέμου τέλεια διοικητι-

κή και οικονομική εξάρθρωση.  

 Η Κυβέρνηση της εποχής εκείνης, ανίσχυρη να επιβληθεί στα ασύντα-

χτα Σώματα, περιπλανάτο από τον Πόρο στο Ναύπλίο και από το Ναύπλιο 

στην Αίγινα, για ν' αποφύγει τους εξευτελισμούς και την βία. 

 Η άφιξη του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ στην Ελλάδα έδωσε νέα τροπή, εκτός από 

την προσπάθεια δημιουργίας κράτους, και στα στρατιωτικά πράγματα της 

χώρας. 

- Λίγες ημέρες μετά την άφιξή του, συγκρότησε πολεμικό συμβούλιο υπό 

την προεδρία του, για να ρυθμίσει ζητήματα στρατού και στόλου. 

- Κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια τα μεταβάλει σε τακτικό στρατό τ' άτακτα 

σώματα των διαφόρων καπεταναίων. Με διάταγμα που δημοσίευσε (3 Φεβ. 

1828), τα "ΑΕΙΚΙΝΗΤΑ" (έτσι ονόμασε για το ευσχημότερο τα άτακτα σώματα), 

σχηματίζονταν σε οκτώ χιλιαρχίες. Φρόντισε μάλιστα οι χιλιαρχίες να σχημα-

τισθούν από διαφόρους στρατιώτες, για να λείψει η άμεση επιρροή του αρχη-

γού της χιλιαρχίας στους στρατιώτες, για να πετύχει την δημιουργία Εθνικού 

Στρατού. 

 Ο μετασχηματισμός αυτός δεν ήταν εύκολος. Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ είχε 

ακόμη ν' αντιμετωπίσει τις κακές έξεις και συνήθειες που επικρατούσαν στ' 

άτακτα στρατεύματα. Άθλιο κληροδότημα τετρακοσίων χρόνων σκλαβιάς. 
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2. Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 

α. Τα πρώτα στάδια λειτουργίας της σχολής των Ευελπίδων 

 Ο Κυβερνήτης της Ελλάδος Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, στην προσπάθειά του 

να προικίσει τον Στρατό του νεοσύστατου Ελληνικού Κράτους με ικανά και 

υψηλής κατάρτισης στελέχη για την εποχή εκείνη, έδωσε εντολή στο νεοσυ-

σταθέν τότε πολεμικό Συμβούλιο υπό τον ΕΫΔΕΚ να οργανώσει Ίδρυμα για 

την στρατιωτική και επιστημονική εκπαίδευση νέων, οι οποίοι μια μέρα θα κα-

τατάσσονταν στο στρατό ως αξιωματικοί. Τους μέλλοντες αυτούς ηγήτορες 

ονόμασε 'ΕΥΕΛΠΙΔΕΣ', καλές ελπίδες του Έθνους. 

 Παρ' όλο ότι το πρώτο ψήφισμα «Περί συστάσεως λόχου γυμναστών 

Ευελπίδων» δημοσιεύτηκε την 21 Δεκεμβρίου 1828, στην Γενική Εφημερίδα 

της Ελλάδος, η λειτουργία του Σχολείου των Ευελπίδων άρχισε να λειτουργεί 

από την 1η Ιουλίου 1828 έξη μήνες πρωτύτερα1. Ο πρώτος διοικητής του Σχο-

λείου των Ευελπίδων ήταν ο Ιταλός λοχαγός ΡΩΜΥΛΟ ΣΑΛΤΕΛΛΙ, που είχε 

λάβει μέρος στην Επανάσταση. Για πρώτη φορά το σχολείο λειτούργησε σ' 

ένα τουρκικό στρατόπεδο στο Ναύπλιο εκεί όπου σήμερα είναι η πλατεία 

«των τριών Ναυάρχων» μετά από μερικούς μήνες μεταφέρθηκε σ' ένα σπίτι 

κοντά στην αγορά, όπου παρέμεινε μέχρι τις αρχές Απριλίου του 1834.  

 Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ όταν αποφάσισε την σύσταση του Σχολείου των 

Ευελπίδων προσκάλεσε τους επιφανέστερους αρχηγούς του Αγώνος, πολιτι-

κούς, στρατιωτικού και προύχοντας, να στείλουν τα παιδιά τους. Ελάχιστοι 

ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή του. Οι περισσότεροι έβλεπαν με αντιπά-

θεια το τακτικό στρατό, και επιπλέον θεωρούσαν βαρύ το ζυγό του Στρατιωτι-

κού Σχολείου. 

                                                 
1 Βλέπε σχετικά: Χ. Βυζαντίου «Ιστορία του Τακτικού Στρατού». Μ. Λαμπρινίδη περί «Ναυπλίας» και 

Α. Μηλιαράκη σημείωμα στο περιοδικό "Εστία", φύλλο της 28-8-1883 "περί Ευελπίδων". 
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 Οι πρώτοι Ευέλπιδες2 τελικά έφθασαν τους σαράντα τρεις (43), ήσαν 

όμως ένα περίεργο μωσαϊκό ηλικίας και γνώσεων τελείως ακατάλληλο για 

Στρατιωτικό Σχολείο. Στην ίδια τάξη έβαλαν να εκπαιδευτούν μαζί παιδιά δώ-

δεκα (12) – δεκατριών ετών (13) με άνδρες είκοσι (20) και είκοσι πέντε (25) 

ετών. 

 Λίγοι γνώριζαν γραφή και ανάγνωση. 

 Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ κατάλαβε γρήγορα ότι με την ανεπαρκή διοίκηση 

του ΣΑΛΤΕΛΛΙ3 το Σχολείο είχε ξεφύγει εντελώς από τον προορισμό του. Γι' 

αυτό μαζί με τον πρώτο διάταγμα4 της 21 Δεκεμβρίου 1828 που δημοσίευσε 

για να νομιμοποιήσει την λειτουργία της Σχολής, ανέθεσε την μελέτη ριζικής 

αναδιοργάνωση της Σχολής στην αξιόλογο και δραστήριο Γάλλο λοχαγό του 

πυροβολικού ΕΡΡΙΚΟ ΠΩΖΙΕ5, ο οποίος αυτόκλητα και εθελοντικά προσε-

φέρθει για τον σκοπό αυτό. 

 Περί το τέλος του μηνός Δεκεμβρίου 1828, ο ΠΩΖΙΕ μετά από συνερ-

γασία με το Γενικό Διευθυντή του τακτικού σώματος Συντ/ρχη ΧΕΫΔΕΚ και 

τον Διοικητή του τάγματος «Πυροβολητών» Συντ/ρχη (ΠΒ) ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΙΕΡΗ, 

συνέταξε και παρουσίασε στον Κυβερνήτη το σχέδιο Οργανισμού ενός «Κε-

                                                 
2 Η κατάταξη των Ευελπίδων γινόταν κατόπιν προτάσεως του ΕΫΔΕΚ και έγκρισης του Κυβερνήτου. 

Μία επιστολή του Καποδίστρια προς τον ΕΫΔΕΚ που βρέθηκε 31-Ιουλίου 1828, αναφέρει μεταξύ 

άλλων και τα εξής: «… Σας επιτρέπεται κ. Συντ/ρχα να καταγράφητε εις τους Ευέλπιδες τους νέους 

Μαυροκορδάτου και Παπαδιαμαντόπουλου εκ Πατρών.» 
3 Από μία αναφορά του Συντ/ρχη ΧΕΫΔΕΚ προς τον κυβερνήτη (1829) πληροφορούμεθα ότι ο ΣΑΛ-

ΤΕΛΛΙ πρωτού κατέλθει στον αγώνα του Έθνους, είχε υπηρετήσει προσωρινός υπολοχαγός σ' ένα 

Λόχο Διαχειρήσεως, πιθανόν του Αγγλικού στρατού. 
4 Το Διάταγμα αυτό παρατίθεται ολόκληρο, όπως δημοσιεύτηκε στην «ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ» της 

εποχής στο φύλλο της 29 Δεκεμβρίου 1828, ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'. Βέβαια δεν μπορώ να είμαι κατη-

γορηματικός αν είναι αυτούσιο ή περιέχει περίληψη. Είναι παρμένο από την "ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟ-

ΛΗΣ ΤΩΝ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ" του Επαμειν. Κ. Στασινόπουλου. 
5 Ο ΠΩΖΙΕ ήλθε στην Ελλάδα τον Μάιο του 1828 όχι με την εκστρατευτικό σώμα του Γάλλου Στρα-

τηγού ΜΑΙΖΩΝ, αλλά μαζί με τους Λοχαγούς ΓΚΑΡΝΩ (Garnot) και ΠΕΪΤΙΕ (Peytier), κατόπιν επι-

λογής τους από την Γαλλική Κυβέρνηση, για να βοηθήσουν τον Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ στο δύσκολο και 

επίπονο έργο του. Και οι τρεις Γάλλοι αυτοί αξιωματικοί ήταν μορφωμένοι και απόφοιτοι της Γαλλι-

κής Πολυτεχνικής Σχολής. Σύμφωνα με μια άλλη άποψη (Ν. ΚΑΣΤΑΝΗ στο περιοδικό Ευκλείδης Γ' 

Τεύχος 40-41 Δεκεμβ. 1994), «Η Ενέργεια του ΠΩΖΙΕ δεν ήταν αυθόρμητη, αλλά πλήρως ενταγμένη 

στα σχέδια της Γαλλικής πολιτικής για την διείσδυσή της σε περιφερειακές χώρες με την μέθοδο της 

οργάνωσης και εκπαίδευσης του Στρατού τους.» 
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ντρικού Πολεμικού Σχολείου» (Ecole Centrale Militaire) που συμπεριέλαβε τον 

Λόχο των Ευελπίδων και του μόλις τότε συσταθέντος (15 Νοεμβρίου 1828) 

Σχολείου του τάγματος Πυροβολητών. 

 Η Έγκριση των προτάσεων του Γάλλου Λοχαγού ΠΩΖΙΕ, η ανάθεση σ' 

αυτόν της Διεύθυνσης του Νέου Σχολείου (2 Ιανουαρίου 1829) με ταυτόχρονη 

προαγωγή του σε αντισυνταγματάρχη, ο διορισμός των πρώτων ιδιωτών κα-

θηγητών και αξιωματικών εκπαιδευτών6 και η διάθεση επαρκών οικονομικών 

πόρων, αποτέλεσε την απαρχή της δημιουργίας ενός ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΕΚ-

ΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ στα πρότυπα περίπου της περίφημης τότε Γαλ-

λικής (Στρατιωτικής) Πολυτεχνικής Σχολής, όχι όμως και στο επίπεδο μόρφω-

σης των Σπουδαστών της. 

 Το συνεχές και αμέριστο ενδιαφέρον και η αγάπη του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 

για τις "καλές ελπίδες" του έθνους, ο ζήλος και η δραστηριότητα του ΠΩΖΙΕ, 

αλλά και οι άοκνες προσπάθειες των πρώτων αξιωματικών και καθηγητών 

του Σχολείου, το οδήγησαν, παρά τα όποια προβλήματα μορφωτικής υποδο-

μής των μαθητών και την στενότητα των οικονομικών πόρων σε ένα πολύ α-

ξιόλογο και αξιοζήλευτο για την εποχή εκείνη επίπεδο. Έτσι, ύστερα από τριε-

τή κανονική φοίτηση στο Σχολείο εξήλθαν την 10η Ιουλίου 1831 εξήλθαν μετά 

από δύο ημέρες οι πρώτοι οκτώ (8) Ανθυπολοχαγοί πυροβολικού, στους ο-

ποίους φόρεσε τις επωμίδες του αξιωματικού ο ίδιος ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ σε με-

γαλοπρεπή τελετή. Αυτοί ήσαν: 

- ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

- ΣΧΙΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

- ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

                                                 
6 Στις 2 Φεβ. 1829 Δημοσιεύθηκε στη ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ όλο το ψήφισμα του 

Κυβερνήτη. την έγκριση των προτάσεων την ανάθεση της Σχολής στον ΠΩΖΙΕ και τον διορισμό των 

πρώτων Καθηγητών του Σχολείου, ως παράρτημα Β. 
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- ΣΑΠΟΥΝΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

- ΑΞΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

- ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

- ΒΛΑΧΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ και 

- ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

 

β. Μετά την δολοφονία του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 

 Μετά την δολοφονία του Κυβερνήτη στις 27 Σεπτεμβρίου 1831 από 

τους ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ και ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, σταμάτησε το τόσο με-

γάλο και δημιουργικό έργο του Κυβερνήτη και οδήγησε τη χώρα στο χάος και 

στον εμφύλιο7 σπαραγμό. 

 Κάτω από το βαρύ και διχαστικό κλίμα που επικρατούσε σε ολόκληρη 

τη χώρα και ύστερα από την ανώμαλη διάλυση όλων σχεδόν των Τακτικών 

και των ατάκτων στρατευμάτων. Από τη μοίρα αυτής της διαλύσεως μπόρεσε, 

εν τούτοις να ξεφύγει η Σχολή των Ευελπίδων χάρις στο νέο διοικητή της, Σά-

ξονα φιλέλληνα αγωνιστή στης Επανάστασης Συνταγματάρχη Βαρώνο ΦΡΗ-

ΝΤΡΙΧ- ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ ΦΟΝ ΡΑΪΝΕΚ (Ε. von Rheinek), που διορίστηκε στις 

20 Απριλίου 1832.  

 

γ. Άφιξη στην Ελλάδα του Ανηλίκου Βαυαρού Βασιλέως ΟΘΩΝΑ 

 Μετά την άφιξη του ΟΘΩΝΑ 18η Ιουνίου 1833 στην Ελλάδα το λεγόμε-

νο τότε ακόμη Κεντρικό Πολεμικό Σχολείο με τον ίδιο Διευθυντή άρχισε σιγά – 

σιγά να δημιουργεί τις προϋποθέσεις μια πιο καλύτερης λειτουργίας και από-

δοσης. Στις 19 Φεβρουαρίου 1834 εγκρίνεται ο καινούργιος οργανισμός ο ο-

                                                 
7 Η αποκαλούμενη από τους Ιστορικούς «Περίοδος Αναρχίας 1831-1832» 
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ποίος μεταξύ άλλων καθιέρωνε την 8ετή φοίτηση8, καινούργια στολή, αλλαγές 

στην εσωτερική λειτουργία και οργάνωση και την καθιέρωση δια Νόμου πλέον 

της ονομασίας του Σχολείου σε «Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων»9, η «Βασιλι-

κή Στρατιωτική Σχολή». Μετά από πρόταση του Διοικητή της Σχολής και έ-

γκριση από την Αντιβασιλεία μεταστάθμευσε στις 30 Απριλίου 1834 η Σχολή 

στην ΑΙΓΙΝΑ στις εγκαταστάσεις του εκεί Ορφανοτροφείου παρ' όλο ότι λίγο 

αργότερα η πρωτεύουσα του κράτους μεταφέρθηκε στην ΑΘΗΝΑΙ (10 Δεκ. 

1834). 

 Στην ΑΙΓΙΝΑ λειτούργησε κανονικά μέχρι τον Αύγουστο του 1837 και 

λόγω εφαρμογής του νέου οργανισμού της εξήλθε από αυτή μόνο μία σειρά η 

4η (τέταρτη) από 7 Ανθυπασπιστές (Αύγουστος 1836). 

 Η κατάταξη στην Σχολή των Ευελπίδων την εποχή εκείνη εδίδετο με 

Βασιλική Έγκριση. Τα παιδιά των αγωνιστών εισήρχοντο στην Σχολή δωρεάν, 

ως ανταμοιβή για τις υπηρεσίες που είχαν προσφερθεί στον Αγώνα. 

 Στα χρόνια 1834-1836 βρίσκουμε ναυτικούς Ευέλπιδες: τους ΠΙΠΙΝΟ, 

ΔΟΜΕΣΤΙΝΗ, ΚΑΒΗΛΙΑ, ΚΟΚΟΝΕΖΗ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΗ, ΠΑΓΚΑΡΑ, ΦΩΚΑ, ΤΟ-

ΜΠΑΖΗ, ΣΤΑΜΑΤΕΛΟ, ΛΑΣΚΑΡΗ, ΣΑΧΤΟΥΡΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, ΠΑΠΑΔΟΥ-

ΚΑ, ΚΑΖΕΤΑ και ΠΙΝΟΤΣΗ. Όλοι παιδιά αγωνιστών του Αγώνα από τα νησιά. 

Οι τελευταίοι που μπήκαν στην Σχολή ναυτικοί Ευέλπιδες το 1844 ήσαν, οι 

ΑΡΙΣΤ. ΚΑΝΑΡΗΣ, ΝΙΚ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, ΙΩΑΝ. ΠΙΠΙΝΟΣ και Α. ΜΟΥΛΑΣ. 

 Από το 1846 ιδρύθηκε το «Ναυτικό Παιδευτήριο» επάνω στην κορβέτα 

"Λουδοβίκος" όπου εκπαιδεύοντο οι μέλλοντες αξιωματικοί του ναυτικού. Με-

τά από μια 25ετία η Σχολή των Ευελπίδων πήρε και πάλι την εκπαίδευση από 

                                                 
8 Τέσσερα (4) χρόνια προπαιδευτικά, στα οποία οι Ευέλπιδες θα λαμβάνουν γενική εκπαίδευση, όπως 

και όλες οι τάξεις των πολιτών και τα επόμενα τέσσερα (4) εκπαιδευτικά για στρατιωτική μόρφωση 
9 Το όνομα που τελικά καθιερώθηκε και διατηρήθηκε μέχρι των ημερών μας είναι «Στρατιωτική Σχολή 

των Ευελπίδων», όπως ήταν το όραμα για το μέλλον και την αποστολή της Σχολής αυτής του πρώτου 

Κυβερνήτη της χώρας Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 
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το 1870 και των Αξιωματικών του Ναυτικού ως το 1884, οπότε λειτούργησε η 

Σχολή Δοκίμων. 

 Η Σχολή των Ευελπίδων στην ΑΙΓΙΝΑ έμεινε μόνο τρία χρόνια και τέσ-

σερις μήνες ήτοι από 30 Απριλίου 1834 έως τον Αύγουστο 1837. Την περίοδο 

αυτή πολλοί που αποφοιτούσαν συνέχιζαν τις σπουδές των στο εξωτερικό. 

Επίσης την εποχή του Όθωνος 12 Ευέλπιδες σπούδασαν στο Στρατιωτικό 

Σχολείο του ΜΟΝΑΧΟΥ, με έξοδα του πατέρα του Όθωνος, του φιλέλληνα 

βασιλιά της ΒΑΥΑΡΙΑΣ του ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ. 

 Τον Αύγουστο του 1837 η Σχολή των Ευελπίδων μεταφέρεται από την 

ΑΙΓΙΝΑ στον ΠΕΙΡΑΙΑ, αντί της πρωτεύουσας που ήταν φυσικότερο να εγκα-

τασταθεί. Η επιλογή αυτή οφείλεται αφ' ενός σε ενέργειες του Υπουργείου 

Ναυτικών, που ήθελε να εξασφαλίσει με την παραθαλάσσια εγκατάσταση την 

συνέχιση της εκπαίδευσης των ναυτικών Ευελπίδων10 και αφ' ετέρου η παντε-

λής έλλειψη κατάλληλων κτιριακών εγκαταστάσεων στην περιοχή της μικρής 

τότε πρωτεύουσας. 

 Εκεί λειτούργησε η Σχολή μέχρι το 1894. Με μία διακοπή τριών ετών 

από τον Ιούνιο του 1854 έως τον Οκτώβριο του 1857, με προσωρινή μεταστέ-

γαση της Σχολής στην ΑΘΗΝΑ (Μέγαρο της Δουκίσσης της Πλακεντίας11), λό-

γω Άγγλο-Γαλλικής κατοχής του ΠΕΙΡΑΙΑ (Κριμαϊκός Πόλεμος 1853-1856), 

αλλά και της ενσκυψάσης στην περιοχή επιδημικής χολέρας. 

 Το Φεβρουάριο του 1840, τον μέχρι τότε διοικητή της Σχολής Συντ/ρχη 

ΡΑΪΝΕΚ, διαδέχτηκε ο πρώτος Έλληνας και Αγωνιστής κατά την επανάσταση 

                                                 
10 Η εφημερίδα "ΑΘΗΝΑ" της εποχής εκείνης στο φύλλο 6 Οκτωβρίου 1837 με ανταπόκριση από τον 

ΠΕΙΡΑΙΑ έγραφε: «Το εξ ΑΙΓΙΝΗΣ μεταβάν ενταύθα Στρατιωτικόν Σχολείον ηύξησεν όχι ολίγον τον 

αριθμόν των κατοίκων μας, ώστε ήδη ήρχισεν ο τόπος να φαίνεται ως Πόλις. Χαίρω φίλε δια την πλη-

σιέστερον των ομμάτων της Κυβερνήσεως του Σχολείου τούτου…». 
11 Σημερινό Βυζαντινό και χριστιανικό Μουσείο στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας 
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Αντ/ρχης ΣΠΥΡΟΣ ΜΗΛΙΟΣ. Επί εποχής του νέου Διοικητή στην Σχολή έγι-

ναν αρκετά βήματα προόδου.  

 

3. ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

ΤΩΝ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ. 

α. Περίοδος σημαντικών αποφάσεων και αλλαγών 

 Στην συνέχεια και μέχρι των ημερών μας, οι τοποθετούμενοι ως Διοικη-

τές στην Στρατιωτική Σχολή των Ευελπίδων, προερχόμενοι πλέον από το 

Σχολείο αυτό, ανώτεροι και ανώτατοι αξιωματικοί. Με προσπάθειες, ενδιαφέ-

ρον και εργαζόμενοι μεθοδικά, επέτυχαν παρά τις περιπέτειες της Πατρίδος 

μας, από πολιτικές αστάθειες, διχασμούς και αγώνες του έθνους, ν' αποτελεί 

κόσμημα λειτουργίας, προσφοράς στο έθνος και εγγύηση στον ελληνικό λαό. 

 Το 1868 καθιερώθηκε η σημερινή Στολή εξόδου των Ευελπίδων με τα 

συμβολικά της Σχολή Βυζαντινά χρώματα το μπλε βαθύ και το κίτρινο. 

 Το 1870 γίνεται η αρχή σημαντικών βημάτων προόδου. Κατά το διά-

στημα αυτό μπήκαν οι βάσεις για την άρτια και επιστημονική λειτουργία του 

Ανωτάτου αυτού εκπαιδευτικού ιδρύματος, με τόσο πολυσχιδή προορισμό, 

αφού έμελλε να δίνει τους αξιωματικούς της Ξηράς, του Ναυτικού, τους Πολι-

τικούς Μηχανικούς, τους επιστήμονες φυσικομαθηματικών κ.λ.π. Καθιερώθη-

καν συγκεκριμένα: 

- Η αύξηση των ετών φοίτησης σε επτά (7) 

- Η είσοδος μαθητών αποφοίτων τουλάχιστον του τότε Σχολαρχείου 

- Ο διαχωρισμός των μαθημάτων σε δύο τμήματα (Θεωρητικό πέντε (5) 

έτη και εφαρμογή δύο (2) έτη επιπλέον). Προέβλεπε ο Οργανισμός της Σχο-

λής κατόπιν επιτυχών εξετάσεων είσοδο υπεραρίθμων ως Ακροατών, οι ο-
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ποίοι θα παρακολουθούσαν τα θεωρητικά μαθήματα, και θα εξήρχοντο από 

την Σχολή των Ευελπίδων, ως ιδιώτες με δίπλωμα "Γεωμέτρου" (Πολιτικού 

Μηχανικού) για την διάκριση από τον Στρατιωτικό μηχανικό, ή "Προλύτου" 

(Καθηγητή των φυσικομαθηματικών).  

Εδώ αξίζει τον κόπο να σημειώσουμε ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που 

οι πολιτικοί μηχανικοί έβγαιναν από τον Σχολή των Ευελπίδων. Στην Οθωνική 

εποχή και κατόπιν ως το 1887, Πολιτικοί και Στρατιωτικοί Μηχανικοί προήρ-

χοντο από την Σχολή των Ευελπίδων. Το 1887 ιδρύθηκε και οργανώθηκε το 

"Μετσόβιο Πολυτεχνείο" και έδινε πλέον του πολιτικού μηχανικούς στο Κρά-

τος. Μέχρι τότε όλα σχεδόν τα δημόσια έργα, καθώς και τα αξιολογότερα ιδιω-

τικά, έχουν γίνει από αξιωματικούς του μηχανικού ή από ελαχίστους αρχιτέ-

κτονες ξένους και δικούς μας που σπούδασαν στο εξωτερικό. Επίσης από την 

εποχή εκείνη η Σχολή αρχίζει να γίνεται δυσπρόσιτη για τους πολλούς, λόγω 

της μεγάλης και επίπονης διάρκειας φοιτήσεως των σπουδαστών και λόγω 

των μεγάλων διδάκτρων που πλήρωναν όσοι σπούδαζαν σ' αυτήν.  

 

β. Η αναδιοργάνωση επί ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 

-  Το 1881 τοποθετήθηκε διοικητής της Σχολής Ευελπίδων, ο Α-

ντισυνταγματάρχης (ΠΒ) ΠΑΝΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ, ο μικρότερος γιος του 

Αγωνιστή της Επανάστασης του γένους ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ. Η 

Διοίκηση του, απετέλεσε πράγματι σταθμό στην Ιστορία της Σχολής, ώστε δι-

καιολογημένα να χαρακτηρισθεί ως αναμορφωτής της και η περίοδος 1881-

1885, ως μια από τις καλύτερες περιόδους της ζωής της Σχολής.  
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Αρωγός στην προσπάθειά του στάθηκε και η Πρωθυπουργία του ΧΑ-

ΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ (1882-1886), η οποία έθεσε και τις βάσεις για την δη-

μιουργία σύγχρονου και αξιόμαχου Ελληνικού Στρατού12. 

Το Ιούλιο του 1882, μαζί με διάφορα Στρατιωτικά νομοσχέδια ψηφίζετο 

από την Βουλή ο νέος Οργανισμός της Σχολής, έργο του Π. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩ-

ΝΗ, ο οποίος έπαιξε σημαντικό ρόλο στον πρόοδο και εξέλιξη της Σχολής. Ο 

άρτιος αυτός για την εποχή του Οργανισμός, με μικρές τροποποιήσεις εφαρ-

μόστηκε για 30 χρόνια μέχρι τους Βαλκανικούς Πολέμους 1912-1913.  

Την περίοδο εκείνη της αναδημιουργίας ονομάστηκε ανθυπολοχαγός 

(Ιούλιος 1886), ύστερα από πενταετή φοίτηση στη Σχολή των Ευελπίδων και 

ο δεκαοκταετής Διάδοχος τότε του θρόνου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ13.  

 

γ. Μεταφορά της Σχολής Ευελπίδων στην Πρωτεύουσα. 

 Μετά τη Σύσταση και λειτουργία της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (1884) 

στον Πειραιά, η Σχολή των Ευελπίδων έπαψε να έχει λόγους παραπέρα λει-

τουργίας της εκεί, συνέχισε ωστόσο να παραμένει, αφού δεν υπήρχαν στην 

Αθήνα κατάλληλες εγκαταστάσεις για να στεγασθεί. Οι μαθητές της Σχολής 

τον Δεκέμβριο του 1884 έφθαναν τους 65. Η ανεπάρκεια των εγκαταστάσεων 

στον Πειραιά, έγινε ακόμη περισσότερο αισθητή όταν ο αριθμός των Ευελπί-

                                                 
12 Ψηφίστηκε νέος οργανισμός Στρατού, που καθιέρωνε μεταξύ πολλών άλλων και υποχρεωτική θη-

τεία, απαγορεύτηκε με νόμο η ενέργεια αξιωματικών να πολιτεύονται, λειτουργία σχολείων ανωτέρων 

και κατωτέρων Στελεχών, Μετεκπαίδευση αξιωματικών σε σχολές της Ευρώπης. Αποτέλεσμα των 

προσπαθειών αυτών ήταν να τριπλασιαστεί εν ειρήνη η Δύναμη του Στρατού και να φθάσει τους 30 

χιλιάδες. Ο Οργανισμός αυτός διατηρήθηκε με μικρές τροποποιήσεις ως το 1904. 
13 Ο τύπος της εποχής χαιρέτισε με ενθουσιαστικά άρθρα το γεγονός. Ο ΣΟΥΡΗΣ σ' ένα ποίημα του 

αφιερωμένο στις «Εξετάσεις του Διαδόχου» γράφει για τον Κωνσταντίνο: 

 «και όπως Έλληνες σοφοί μας βεβαιούν και ξένοι 

 στην γνώση και στην μάθηση κανένας δεν του βγαίνει 

 και ο Μεγαλειότατος με γέλια και καμάρι 

 ευθύς τον επροβίβασε ανθυπολοχαγό 

 κι' ο δούλος κι' ο ελεύθερος Ελληνισμός εχάρη 

 κι' επέταξα τη σκούφια μου, από χαρά κι' εγώ». 
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δων, μετά την προσάρτηση της Θεσσαλίας και του νομού Άρτας στην μητέρα 

πατρίδα14, αυξήθηκε σημαντικά και έφθασε τους 160, όσους προέβλεπε και ο 

οργανισμός του 1882. 

 Εγκαίρως ήλθε το 1886 η γενναία δωρεά του ομογενούς και μεγάλου 

Εθνικού μας Ευεργέτη ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΒΕΡΩΦ, για την ανέγερση του πρώτου, 

όχι μόνο ιδιόκτητου, αλλά και σύγχρονου και κατάλληλου κτιριακού Συγκροτή-

ματος στην πρωτεύουσα και συγκεκριμένα στην Βόρεια- ανατολική πλευρά 

του Πεδίου της Άρεως15. 

 Οι εργασίες ανέγερσης του επιβλητικού αυτού κτιριακού Συγκροτήμα-

τος άρχισαν τον Οκτώβριο του 1889, πάνω στα σχέδια του περίφημου Γερμα-

νού Αρχιτέκτονα ΕΡΝΕΣΤΟΥ ΤΣΙΛΛΕΡ, καθηγητού του Ε.Μ.Π. και τελείωσαν 

το καλοκαίρι του 1894. Το απόγευμα της 10ης Σεπτεμβρίου 1894 οι μαθητές 

της Σχολής των Ευελπίδων16, άφηναν οριστικά την Σχολή των στον ΠΕΙΡΑΙΑ 

και μεταφέρθηκαν στην ΑΘΗΝΑ στα καινούργια και ιδιόκτητα πλέον κτίρια της 

                                                 
14 Η Συνδιάσκεψη του ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ (Μάρτιος 1881), επιδικάζει εις την Ελλάδα, την ΘΕΣΣΑΛΙΑ 

μέχρι Ολύμπου και την ΗΠΕΙΡΟ μέχρι του ποταμού. Καλαμά. Τελικά και τελεσίδικα παραχωρήθησαν 

στην Ελλάδα μόνο το διαμέρισμα της Θεσσαλίας και από την Ήπειρο το διαμέρισμα της ΑΡΤΑΣ. 

 Όπως αναφέρει ο Κ. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ στην "ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ", τού-

το επιτεύχθει χάριν των προσπαθειών της ΑΓΓΛΙΑΣ και ειδικότερα του μεγάλου φιλέλληνα πρωθυ-

πουργού της ΓΛΑΔΣΤΩΝΑ. Μετά την επέκταση των Ελλήνων είπε, «Ποτέ άλλοτε στην ζωή μου δεν 

αισθάνθηκα μεγαλύτερη χαρά απ' αυτή που ένοιωσα όταν έγινε η αναίμακτη ένωση της Θεσσαλίας με 

την Ελλάδα». Τα λόγια αυτά είναι γραμμένα με χρυσά γράμματα στην Ανδριάντα του Φιλέλληνα που 

τοποθετήθηκε τότε μπροστά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, εις ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης. Στην 

προσπάθεια αυτή για την ιστορία, οι Γάλλοι και οι Ρώσοι, παρά τις εκκλήσεις του ΓΛΑΔΣΤΩΝΑ α-

διαφόρησαν , η δε Γερμανία και Αυστρία στάθηκαν εναντίον της ενώσεως. 
15 Για την έξοδό του Ανθυπολοχαγού πεζικού και την ενηλικίωση του Διαδόχου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ο 

μεγάλος εθνικός ευεργέτης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΕΡΩΦ του έστειλε 100.000 δρχ. για να τις διαθέσει για 

όποιο σκοπό ήθελε. Ο διάδοχος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ το ποσόν αυτό το προόρισε για την ανέγερση και-

νούργιου κτιρίου στην ΑΘΗΝΑ, που θα στέγαζε την Σχολή των Ευελπίδων. Επειδή όμως το ποσό ή-

ταν μικρό, το κατέθεσε στην Εθνική Τράπεζα και το γνώρισε στην ΑΒΕΡΩΦ, ο οποίος αμέσως έδωσε 

άλλες 400.000 για τον ίδιο σκοπό. Συγχρόνως ανέθεσαν στον αρχιτέκτονα ΤΣΙΛΛΕΡ, να εκπονήσει 

Σχέδιο και προϋπολογισμό για την κατασκευή του κτιριακού συγκροτήματος. Σχέδια και προϋπολογι-

σμός υπεβλήθησαν στον ΑΒΕΡΩΦ. Η Δαπάνη όμως ξεπερνούσε το ένα εκατομμύριο δραχμές. Αλλά, 

η γενναιοδωρία του μεγάλου τέκνου της Ηπείρου ανταποκρίθηκε και ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΕΡΩΦ ανέλαβε 

όλη την δαπάνη, ήτοι ποσόν που έφθασε σε 1.200.000 δραχμών. Αξιοσημείωτο είναι ότι στις κατα-

σκευές του Συγκροτήματος και σε ορισμένα μέρη χρησιμοποιήθηκε τσιμέντο, και αυτό έγινε για πρώ-

τη φορά στην Ελλάδα. 
16 Την εποχή εκείνη, η δύναμη των Ευελπίδων ήταν πολύ περιορισμένη (62), αφού η τελευταία τάξη 

είχε εξέλθει στις 22 Ιουλίου 1894 (23 Ανθυπολοχαγοί) και δεν είχαν γίνει ακόμη δεκτοί νέοι μαθητές. 
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Σχολής των. Οι παραδόσεις και η ζωή των Ευελπίδων δεν άλλαξαν και οι 

δραστηριότητές τους συνεχίστηκαν κανονικά, αλλά πιο άνετα και πιο σύγχρο-

να. 

 Η Σχολή των Ευελπίδων στις δύο τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα 

και την πρώτη δεκαετία του 20ου αποτέλεσε πρότυπο Στρατιωτικού και Εκπαι-

δευτικού Ιδρύματος.  

 

4. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ 

 Από το 1908 άρχισε μια προκλητική στάση της Τουρκίας κατά των χρι-

στιανικών χωρών της Βαλκανικής η οποία και συνεχώς με την πάροδο του 

χρόνο αυξάνετο. Προς αντιμετώπιση του κοινού εχθρού, τα Βαλκανικά τότε 

κράτη αποφάσισαν να συμμαχήσουν. Έτσι, στις αρχές του 1912 υπογράφη-

καν σταδιακά συνθήκες συμμαχίας μεταξύ των κρατών ΕΛΛΑΔΟΣ, ΣΕΡΒΙΑΣ 

κ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ. 

 

α. Α' Βαλκανικός πόλεμος 1912 – 1913 (Ελληνοτουρκικός) 

 Από τις αρχές Σεπτεμβρίου 1912 άρχισαν σ' όλη την τουρκική 

επικράτεια φιλοπολεμικές εκδηλώσεις και με το πρόσχημα Στρατιωτικών α-

σκήσεων ενίσχυαν τα τουρκικά στρατεύματα στην ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ και ΘΡΑΚΗ. 

Τότε τα χριστιανικά συμμαχικά κράτη αποφάσισαν ν' αντιδράσουν. Με κήρυξη 

γενικής επιστράτευσης από την τότε κυβέρνηση ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

την 17/18 Σεπτ. 1912 και με επίδοση αυστηρής διακοίνωσης (30-09-1912) 

προς την Τουρκία με την οποία ζητούσαν την εφαρμογή των προβλεπόμενων 

διοικητικών μεταρρυθμίσεων. Η Τουρκία απάντησε με επιστράτευση και κήρυ-

ξη Πολέμου (4-10-1912). Αμέσως μετά την κήρυξη του πολέμου από μέρους 
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της Τουρκίας, ο Ελληνικός Στρατός κατάλληλα οργανωμένος, άρτια εκπαιδευ-

μένος και εξοπλισμένος, με υψηλό ηθικό και αρχιστράτηγο τον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-

ΝΟ, άρχισε την νικηφόρα προέλασή του προς Βορρά.  

 Τότε με Βασιλικά διατάγματα επικυρωμένα από την Βουλή διετέθησαν 

οι Ευέλπιδες στις ένοπλες Δυνάμεις κατά την επιστράτευση και στη συνέχεια 

στις Μονάδες εκστρατείας ως εξής: Οι Ευέλπιδες της 4ης και 3ης τάξης κατετά-

γησαν στο Στράτευμα ως Ανθυπολοχαγοί και Ανθυπασπιστές αντίστοιχα και 

οι μαθητές 1ης και 2ης τάξεως, όσοι είχαν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας 

των, κατετάγησαν μετά από ορκωμοσίαν ως Λοχίες17. 

 Σ' όλη την διάρκεια του νικηφόρου Α' Βαλκανικού πολέμου, οι κατατα-

γέντες στις Μονάδες εκστρατείας, ως βαθμοφόροι (ανθυπολοχαγοί, ανθυπα-

σπιστές και λοχίες) έλαβαν μέρος στις πολεμικές επιχειρήσεις Θεσσαλίας και 

Ηπείρου εναντίων των Τούρκων. Οι περισσότεροι διακρίθηκαν στις μάχες για 

την απελευθέρωση αλύτρωτων μέχρι τότε Ελληνικών Εδαφών. Επίσης κατά 

την διάρκεια των επιχειρήσεων, έπεσαν ηρωικά μαχόμενοι και πέντε Ευέλπι-

δες: 

Τον Δεκέμβριο του 1912, με την λήξη των πολεμικών επιχειρήσεων α-

νεκλήθησαν στην Σχολή και οι Ευέλπιδες 3ης και 4ης τάξεως για να συνεχίσουν 

την φοίτηση και ολοκλήρωση των Σπουδών των. 

 

β. Β' Βαλκανικός Πόλεμος (Ελληνοβουλγαρικός) 

 Αμέσως μετά την σύναψη ειρήνης (17-5-1913), άρχισαν οι προστριβές 

μεταξύ των συμμάχων κρατών της Βαλκανικής. Αιτία, η παράλογη απαίτηση 

                                                 
17 Μεταξύ αυτών ήταν και ο υιός του Πρωθυπουργού της Ελλάδος, Εύελπις 2ας ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΒΕΝΙ-

ΖΕΛΟΣ, που τοποθετήθηκε σε Μονάδα της VII ΜΠ (7ης) Μεραρχίας Πεζικού. Υπ' όψιν ότι, ο τότε 

Πρωθυπουργός της Ελλάδος ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ είχε ένα ακόμη μεγαλύτερο υιό του ΚΥ-

ΡΙΑΚΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟ τεταρτοετή φοιτητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος έλαβε μέρος και αυτός 

στον Πόλεμο ως Εθελοντής. 
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των Βουλγάρων για Θεσσαλονίκη Κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Ύστερα 

από αψιμαχίες και συμπλοκές, άρχισε την Ν. 16/17 Ιουνίου 1913 ο Β' Βαλκα-

νικός πόλεμος. Αμέσως μετά την έκρηξη του πολέμου, τα Ελληνικά Στρατεύ-

ματα, αφού προηγουμένως αιχμαλώτισαν τους αμυνομένους εις Θεσ/νικη 

Βουλγάρους, προέλασαν κατά της Βουλγαρικής γραμμής άμυνας ΚΙΛΚΙΣ – 

ΛΑΧΑΝΑ. Μετά από σκληρές και νικηφόρες μάχες ΚΙΛΚΙΣ, ΚΑΛΙΝΟΒΟ, ΛΑ-

ΧΑΝΑ και ΔΟΪΡΑΝΗ απώθησαν τους Βουλγάρους και κατέλαβαν την κεντρική 

και ανατολική Μακεδονία και μέχρι την 1η Ιουλίου 1913 ν' απελευθερωθεί η 

ΔΡΑΜΑ. Στο μεταξύ ο Ελληνικός στόλος κατέλαβε την ΚΑΒΑΛΑ και ΑΛΕ-

ΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ. 

 Και στον πόλεμο αυτό, οι Ευέλπιδες των ανώτερων τάξεων, έλαβαν 

μέρος ως μικροί ηγήτορες, επολέμησαν με ηρωισμό και αυταπάρνηση διακρι-

θέντες πολλοί εξ' αυτών στα πεδία των Μαχών, αφήνοντας και πάλι στα πεδία 

της τιμής νεκρούς συναδέλφους των18. Εδώ με την συμμετοχή και την διάκρι-

ση των Ευελπίδων στους δύο Βαλκανικούς Πολέμους τελειώνει και το σύντο-

μο αποσπασματικό χρονικό της Στρατιωτικής Σχολής των Ευελπίδων (1828 – 

1913). Η οποία επί 85 συνεχή έτη και παρά τις αλλεπάλληλες δυσκολίες και 

προβλήματα που αντιμετώπισε, κατόρθωσε ν' ανταποκριθεί στον σοβαρό ε-

θνικό ρόλο, όπως τον είχε προσδιορίσει ο θεμελιωτής της ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟ-

ΔΙΣΤΡΙΑΣ. 

5. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΟΛΕΜΩΝ (1913 – 1945) 

 Η περίοδος 1913-1945, που άρχισε μετά από δύο νικηφόρους πολέ-

μους για την απελευθέρωση αλυτρώτων μέχρι τότε εθνικών εδαφών και τε-

                                                 
18 Νεκροί στο πεδίο της Μάχης οι παρακάτω Ευέλπιδες: 

α. Εύελπις 3ης (Ανθγος ΠΖ) ΓΚΙΩΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ στο ΚΙΛΚΙΣ στις 15 Ιουν. 1913, και  

β. Εύελπις 3ης (Ανθγος ΠΖ) ΠΡΟΚΟΠΑΚΗΣ ΠΡΟΚΟΠΟΣ στο ΚΑΡΑΠΟΥΠΟΚΙΟΪ στην περιοχή 

των Συνόρων στις 16 Ιουλ. 1913 
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λείωσε με ένα αδελφοκτόνο κίνημα, μπορεί να χαρακτηρισθεί σαν μια από τις 

σημαντικότερες της νεοτέρας ιστορίας του Ελληνικού Έθνους. Δυστυχώς την 

περίοδο αυτή η πατρίδα μας σχεδόν δύο φορές διαλύθηκε (το 1922 και το 

1941). 

 

α. Περίοδος από το 1914 μέχρι την 28 Οκτωβρίου 1940 (κήρυξη πολέ-

μου) 

 Στην ταραχώδη αυτή περίοδο, των πολέμων, των περιπετειών του 

Στρατού, της έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης και της αστάθειας που επε-

κράτησε κατά καιρούς στη χώρα, η Σχολή των Ευελπίδων κατόρθωσε παρά 

τα προβλήματα που προέρχονταν από εσωτερικές ανωμαλίες στην χώρα και 

τις σαρωτικές αλλαγές που σημειώθηκαν, να επιτελέσει το έργο της. Επίσης 

επέτυχε σχεδόν να μην εμπλακεί στις συνεχείς πολιτειακές, πολιτικές και ιδεο-

λογικές έριδες της εποχής εκείνης, που δυστυχώς είχαν διχάσει επικίνδυνα το 

λαό και το Στρατό σε αλληλοσυγκρουόμενες πολιτικές παρατάξεις, με ολέ-

θριες συνέπειες για την Ελλάδα, τον λαό και για το σώμα των Αξιωματικών.

  

 Το 1937, που η διεθνής κατάσταση άρχισε να προοιωνίζει μία πιθανή 

παγκόσμια σύρραξη και στην προσπάθεια της τότε πολιτικής και Στρατιωτικής 

ηγεσίας της χώρας, για ενίσχυση του Στρατεύματος σε Στελέχη19, η φοίτηση 

στη Σχολή των Ευελπίδων περιορίστηκε σε τρία (3) έτη, χωρίς μείωση των 

μαθημάτων και παράλληλα αυξήθηκε ο αριθμός των εισερχομένων, που ξε-

πέρασε του τριακόσιους (300). 

                                                 
19 Λόγω των κινημάτων των τελευταίων ετών μέχρι και το 1935, έγιναν σαρωτικές αλλαγές στο σώμα 

των αξιωματικών, με αποτέλεσμα την αισθητή μείωση των Στελεχών του Στρατεύματος. 
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 Με την κήρυξη του Ελληνοϊταλικού Πολέμου (28 Οκτωβρίου 1940), οι 

μαθητές της ΙΙΙ τάξεως ονομάστηκαν Ανθυπολοχαγοί, οι μαθητές της ΙΙ τάξεως 

εξήλθαν αρχικώς ως Ευέλπιδες και αργότερα ονομάστηκαν προσωρινά Αν-

θυπασπιστές και οι μαθητές της Ι τάξεως πήραν αόριστη άδεια για τα σπίτια 

τους, εκτός από αυτούς που προέρχονταν από υπαξιωματικούς.  

 

β. Περίοδος (1941-1944) μετάβαση 1ης τάξεως εις ΚΡΗΤΗ – ΚΑΤΟΧΗ 

 Μετά την ευνοϊκή εξέλιξη των πολεμικών επιχειρήσεων στην ΗΠΕΙΡΟ 

και την αποκατάσταση του εθνικού εδάφους από το Στρατό μας, οι πρωτοε-

τείς Ευέλπιδες επέστρεψαν στην Σχολή (24 Νοεμβρίου 1940) και συνέχισαν 

κανονικά την φοίτησή τους, μέχρι τις 23 Απριλίου 1941. 

 Η Γερμανική όμως επίθεση της 6ης Απριλίου 1941, ανέτρεψαν την κα-

τάσταση. Οι μηχανοκίνητες φάλαγγες του χιτλερισμού προχωρούσαν πλέον 

προς την καρδιά της Ελλάδος. 

 Οι πρωτοετείς Ευέλπιδες εζήτησαν να συγκροτήσουν λόχο και να πο-

λεμήσουν μαζί με τις ελληνικές και αγγλικές δυνάμεις στην γραμμή Άμυνας 

Ολύμπου ή έστω στις Θερμοπύλες, για να ζωντανέψει η παράδοση του Λεω-

νίδα. 

 Η αίτησή τους δεν έγινε δεκτή και το χειρότερο με την χαώδη κατάστα-

ση που επικράτησε στο εσωτερικό μετά το σπάσιμο του μετώπου, καμιά α-

πόφαση δεν ελαμβάνετο για την Σχολή και, το ακόμη χειρότερο η Στρατιωτική 

Διοίκηση που σχηματίστηκε για να παραδώσει την πρωτεύουσα, λογάριαζε να 

χρησιμοποιήσει του Ευέλπιδες 1ης τάξεως σε αστυνομικά καθήκοντα. Τότε, 

στους νεαρούς Ευέλπιδες άναψε μέσα τους και πάλι η φλόγα εκείνη που φώ-

τιζε και θα φωτίζει για πάντα στην Ιστορία της Σχολής. Όλοι σχεδόν οι πρωτο-
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ετείς Ευέλπιδες αφού αντέδρασαν έντονα και δεν υπάκουσαν, "εστασίασαν" 

ομόφωνα και αφού πήραν την πολεμική σημαία της Σχολής, έφυγαν συγκρο-

τημένοι και με ελάχιστους εθελοντές νεαρούς αξιωματικούς την νύκτα της 

23/24 Απριλίου 1941 για την ΚΡΗΤΗ. Έτσι οι Ευέλπιδες με τις οδηγίες των 

αξιωματικών των συμμετέχουν άμεσα στην ιστορική μάχη της ΚΡΗΤΗΣ στην 

καρδιά των Επιχειρήσεων με ηρωικές προσπάθειες πολέμησαν τον υπέρτερο 

και πάνοπλο εχθρό γράφοντας λαμπρές σελίδες στην Ιστορία της Σχολής. 

Έκαμαν εκεί το ύψιστον προς την πατρίδα καθήκον. 

 Η Σημαία της Σχολής σήμερα κοσμείται με τον Ταξιάρχη του Αριστείου 

Ανδρείας και τον Πολεμικό Σταυρό Α' τάξεως, για την ηρωική προσπάθεια των 

Ευελπίδων στη μάχη της ΚΡΗΤΗΣ. 

  

6. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 

 Δύο μέρες μετά την απελευθέρωση (12 Οκτωβρίου 1944), δηλαδή στις 

14 Οκτωβρίου 1944, εκδόθηκε Διαταγή από την Στρατιωτική Διοίκηση Αττικής, 

για την επαναλειτουργία της Σχολής. Την αποκατάσταση και ομαλή επαναλει-

τουργία της Σχολής, δυστυχώς την σταμάτησε το Κομμουνιστικό κίνημα του 

Δεκεμβρίου (3 Δεκ. 1944). 

 Μετά την καταστολή του Δεκεμβριανού Κινήματος, η Σχολή των Ευελ-

πίδων ξανάρχισε την λειτουργία της. 

 Σ' όλη αυτή την σημαντική περίοδο της Ιστορίας του Ελληνικού Έ-

θνους, οι μαθητές της Σχολής των Ευελπίδων, πιστοί στον όρκο τους και στις 

παραδόσεις της Σχολής, έδωσαν πάντοτε το "παρόν" σ' όλα τα εθνικά προ-

σκλητήρια της Πατρίδος. 
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Τον Αύγουστο του 1961 με Νομοθετικό Διάταγμα20, η Σχολή των Ευ-

ελπίδων απόκτησε και επίσημα πλέον, τον τιμητικό τίτλο που Ιστορικά της α-

νήκει από την εποχή του θεμελιωτή της ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ δηλαδή η 

Σχολή θεωρήθηκε πλέον ως ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ του Κρά-

τους Ισότιμα αν και αρχαιότερο, με τα λοιπά λειτουργούντα στη χώρα. 

Επίσης η διάρκεια φοίτησης στην Σχολή με το ίδιο Νομοθετικό Διάταγ-

μα από το 1961 έγινε τετραετής, που είναι και μέχρι σήμερα. 

Στις 2 Σεπτεμβρίου του 1982, η Σχολή των Ευελπίδων εγκατέλειψε ο-

ριστικά το Ιστορικό "ΑΒΕΡΩΦΕΙΟ" οικοδομικό συγκρότημα, στο οποίο λει-

τούργησε επί 88 χρόνια (από το 1894) και εγκαταστάθηκε σε νέο σύγχρονο 

Στρατόπεδο στη ΒΑΡΗ ΑΤΤΙΚΗΣ. 

Το 1991 είναι επίσης ένα σημαντικό ορόσημο στην Ιστορία της Σχολής 

των Ευελπίδων και στις μακροχρόνιες παραδόσεις της. Τον χρόνο αυτό τερ-

ματίστηκε οριστικά η μεγάλη περίοδος αποκλειστικής "ανδροκρατίας" που ε-

πικράτησε από της Ιδρύσεώς της (1828). Έτσι, οι τρεις (3) πρώτες μαθή-

τριες21 εισήλθαν στις 16 Σεπτεμβρίου 1991 και εξήλθαν ως Ανθυπολοχαγοί 

Σωμάτων στις 23 Ιουνίου 1995. Η είσοδο γυναικών στην Πτέρυγα Σωμάτων 

της Σχολή και η φοίτησή τους σ' αυτή συνεχίζεται κανονικά μέχρι και σήμερα. 

Από το 1982 και μέχρι σήμερα η Σχολή των Ευελπίδων στο νέο της 

Στρατόπεδο στη Βάρη Αττικής, βελτιώθηκε και αναπτύχθηκε σ' όλους τους 

τομείς δραστηριότητας σε ζηλευτά πλέον επίπεδα από πάσης πλευράς: Σύγ-

χρονα επιστημονικά εργαστήρια, νέες τεχνολογίες εκπαίδευσης, σύστημα έκ-

δοσης και ανεφοδιασμού συγγραμμάτων, αίθουσες ηλεκτρονικών υπολογι-

                                                 
20 Ν.Δ. υπ' αριθ. 4186/31 Αυγούστου 1961, χαρακτηρίζει τις Στρατιωτικές Παραγωγικές Σχολές ως 

Α.Ε.Ι. (Σχολή Ευελπίδων, Δοκίμων, Ικάρων και Στρατιωτική Ιατρική). 
21 Οι πρώτε τρεις (3) μαθήτριες της Σχολής των Ευελπίδων ήσαν: Βούλγαρη Αλεξάνδρα, Φραγκιάδου 

Παναγιώτα και Σταματάκη Ειρήνη. 
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στών, αθλητικές και ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις κ.λ.π. σ' όλους τους τομείς, 

που δεν έχει πλέον να ζηλέψει σε τίποτε από άλλα ανώτατα εκπαιδευτικά ι-

δρύματα και ακόμη αντίστοιχα του εξωτερικού. Αντίθετα μπορεί να αποτελέσει 

παράδειγμα προς μίμηση λοιπών Ανωτάτων Ιδρυμάτων. 

Με την διατήρηση αμοιβαίων σχέσεων με αρκετές ξένες Στρατιωτικές 

Παραγωγικές Σχολές και με την επίσημη παρουσία (1997) αυτής στο "Διαδί-

κτυο" (Internet) το όνομα του καταξιωμένου Ιστορικού Ιδρύματος της Στρατιω-

τικής Σχολής των Ευελπίδων, έχει ξεπεράσει τα στενά όρια της πατρίδος μας 

και έχει γίνει γνωστή στα περισσότερα κράτη του κόσμου. 

 

7. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

α. Αυτή υπήρξε σε πολύ γενικές γραμμές, η ιστορία της Σχολής των Ευελπί-

δων. Γεννήθηκε μεσ' από τις φλόγες της Επαναστάσεως του Έθνους, ακο-

λούθησε το Έθνος στην πρώτη γραμμή των αγώνων του. Έζησε μαζί της η-

μέρες ευτυχίας και Εθνικής δόξας αλλά συμμερίστηκε και τις πίκρες και τις 

περιπέτειές του. Στα 189 χρόνια συνεχούς λειτουργίας της, η Σχολή των Ευ-

ελπίδων πραγματοποιώντας το όραμα του μεγάλου Κυβερνήτη της Ελλάδος 

και θεμελιωτή της Σχολή των Ευελπίδων ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ, εκπλήρω-

σε κατά τον καλύτερο τρόπο την αποστολή της, παρά τις δυσκολίες και τις α-

ντιξοότητες, που κατά καιρούς αντιμετώπισε. Η πολύπλευρη προσφορά της 

Σχολής στην πατρίδα, τόσο στις ειρηνικές περιόδους, όσο και στους πολέ-

μους του Έθνους, αποτελεί τον πλέον αδιάψευστο μάρτυρα του ύψιστης ση-

μασίας Εθνικού έργου που έχει επιτελέσει στην μακροχρόνια ιστορική πορεία, 

από ιδρύσεως του νεωτέρου ελληνικού κράτους. 
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 Μέχρι σήμερα η Σχολή των Ευελπίδων έχει δικαιώσει τις Ελπίδες 

της πατρίδος που στηρίχτηκαν σ' αυτήν. Αυτό ας το έχουν υπ' όψιν 

τους, οι νέες γενεές των Ευελπίδων, ώστε να συνεχίσουν την Ιστορία 

και την παράδοση της Σχολής. ΚΑΙ ΟΥΚ ΕΛΑΤΤΩ ΠΑΡΑΔΩΣΩΣΙ, ΠΛΕΙΩ 

ΔΕ ΚΑΙ ΑΡΕΙΩ ΟΣ ΗΣ ΑΝΑ ΠΑΡΑΔΕΞΩΝΤΑΙ. 

. 

Με τιμή 

Ιωάννης Μ. Ασλανίδης 

Αντιστράτηγος ε.α. 

Επίτιμος Διοικητής της Σ.Σ.Ε. 
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