
ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΕΑΜΧ 

 Στην επίσημη Αίθουσα της ΛΑΕΔ, έλαβε χώρα την 31 Ιαν 2020 η σεπτή Τε-
λετή επίδοσης των πτυχίων στους Αξιωματικούς Στρατού και Ναυτικού, που περά-
τωσαν με επιτυχία την εκπαίδευσή τους στη ΣΤΕΑΜΧ. Την επίδοση των πτυχίων 
πραγματοποίησε, ο Γενικός Επιθεωρητής - Υπαρχηγός του ΓΕΣ Αντιστράτηγος 
Μπονώρας Δημήτριος παρουσία πολλών Ανωτάτων Αξιωματικών ε.ε. και εα. 

Λεπτομέρειες όπως και φωτογραφικό υλικό επισυνάπτεται. 
Προσωπικά, ως παλιός απόφοιτος (1972-74) νιώθω αδήριτη την ανάγκη να 

διατυπωθούν συνοπτικά ελάχιστα σχόλια για τη σπουδαιότητα του πνευματικού – 

εκπαιδευτικού έργου, το οποίο η ΣΤΕΑΜΧ προσφέρει με απόλυτα επιτυχημένο τρόπο 
στον Στρατό μας αλλά και στην Πατρίδα ευρύτερα, από το 1926 αδιάλειπτα και α-
θόρυβα. 

 Σε ένα κυριολεκτικά μοναδικό εκπαιδευτικό περιβάλλον με ιδανικές συνθή-
κες λειτουργίας, η Σχολή αποδίδει όντως εξαιρετικό και ανεκτίμητο πνευματικό 

έργο. Τα τμήματα λειτουργούν, δίκην φροντιστηρίου, με εξαιρετικούς, Καθηγητές 
αλλά και Σπουδαστές.  

Οι Καθηγητές διδάσκουν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή είναι έμπει-
ροι Ανώτατοι Αξιωματικοί. 

Οι Σπουδαστές, απόφοιτοι της ΣΣΕ ή ΣΝΔ, με ευρύτατη παιδεία και με ε-
μπειρίες αρκετών ετών Σταδιοδρομίας τους σε Μονάδες, είναι στην πιο γόνιμη πε-
ρίοδο για διεύρυνση και παράλληλα εμβάθυνση νέων πεδίων μάθησης. 

Τα ολιγομελή τμήματα αλλά και η κοινή ολιστική καλλιέργεια στα ΑΣΕΙ σε 
συνδυασμό με την εθελοντική επιλογή για σπουδές δημιουργούν ένα γονιμότατο 
κλίμα ευρείας καλλιέργειας. 

Δεν υπάρχει έδαφος για την ελάχιστη ακηδία και έλλειψη ενδιαφέροντος, κα-
θόσον το όλο περιβάλλον αποπνέει συναδελφικότητα, από την οποία αναδύεται η 
ευγενής άμιλλα με θαυμάσια αποτελέσματα για διαρκή ανανέωση του τρόπου αλλά 
και του περιεχομένου μαθημάτων που διδάσκονται. 

Ουσιαστικά η ΣΤΕΑΜΧ δεν λειτουργεί ως προπτυχιακή Σχολή, αλλά παρέχει 
Μεταπτυχιακές εξειδικευμένες και όχι μόνον Σπουδές. Οι συνθήκες διδαχής που ε-
πικρατούν στη Σχολή συνδυάζονται κατά άριστο τρόπο με τη δια βίου Ολιστική 
Παιδεία, που ήδη έχει εμπεδωθεί στα ΑΣΕΙ. 

 Και το ευτυχές αποτέλεσμα είναι να αποδίδονται στο Στράτευμα Στελέχη 
υψηλής Τεχνικής, αλλά και ευρύτατης Ολιστικής Παιδείας, τα οποία προσφέρουν 
σπουδαίο έργο, όχι μόνον καλύπτοντας τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, αλλά και προς 
όφελος της Πατρίδας μας γενικότερα. 

Για όλα τα παραπάνω, που επιγραμματικά διατυπώνονται, αισθάνομαι την 

ανάγκη να εκφράσουμε δημόσια τα Θερμά Συγχαρητήρια, σε όλο το Προσωπικό και 
τη Διοίκηση της ΣΤΕΑΜΧ, όπως και στη Διεύθυνση Μηχανικού/ΓΕΣ, τα οποία, α-
σφαλώς, Συγχαρητήρια αρμόζουν και στο ΓΕΣ που εξασφαλίζει τις άριστες συνθή-
κες λειτουργίας και προόδου της Σχολής. 

Με ιδιαίτερη τιμή  
Ένας παλαιότερος απόφοιτος της ΣΤΕΑΜΧ 

Δημήτριος Κ. Μπάκας 

   Αντιστράτηγος εα  
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΗΣ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Αιδεσιμολογιώτατε

Κε Επιθεωρητά – Υπαρχηγέ

Στρατηγοί

Κύριε Διευθυντά

Κύριε Πλοίαρχε, εκπρόσωπε του κ. Α/ΓΕΝ

Κύριε Αντιπρύτανη του ΕΜΠ

Αξιότιμοι κύριοι Καθηγητές και Καθηγήτριες

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Κυρίες και Κύριοι,

Σας υποδεχόμαστε σήμερα με ιδιαίτερη χαρά και
αποτελεί ξεχωριστή τιμή για τη Σχολή Τεχνικής
Εκπαίδευσης Αξιωματικών Μηχανικού και εμένα
προσωπικά, η παρουσία σας στην τελετή απονομής
πτυχίων στους Αξιωματικούς της 72

ης
Εκπαιδευτικής

Σειράς.

Αποφοιτούν σήμερα 8 Αξκοί Μηχανικού του Στρατού
Ξηράς και 2 Αξκοί Μηχανικοί του Πολεμικού Ναυτικού,
έχοντας ολοκληρώσει μετά από επίπονη και επίμονη
προσπάθεια, σπουδές δυόμιση ετών, σύμφωνα με ένα
εμπλουτισμένο και εντατικό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο
περιλαμβάνει διδακτέα ύλη αντίστοιχη αυτής της Σχολής
Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου.

Το υψηλό επίπεδο  της εκπαίδευσης στη Σχολή
εξασφαλίζεται διαχρονικά από το εκπαιδευτικό προσωπικό
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της, καθηγητές και καθηγήτριες που ανήκουν στην ανώτατη
βαθμίδα του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας. Έχω
την υποχρέωση να τους ευχαριστήσω θερμά για την
πολύτιμη ηθική και επιστημονική τους προσφορά προς τους
αποφοιτούντες Αξκους, καθώς τους μετέδωσαν τεχνικές
γνώσεις προσαρμοσμένες στις σύγχρονες επιστημονικές
εξελίξεις.

Κύριε Επιθεωρητά,

Επιτρέψτε μου να απευθύνω λίγα λόγια στους νέους
πτυχιούχους Αξκούς.

Κύριοι,

Η αποφοίτησή σας από την ανώτατη αυτή Σχολή
τεχνικής εκπαίδευσης, αποτελεί χωρίς αμφιβολία ένα
σημαντικό σταθμό της επαγγελματικής σας σταδιοδρομίας.

Αποτελεί όμως παράλληλα και την αφετηρία μίας νέας
διαδρομής στον κόσμο των κατασκευών, την οποία σας
προτρέπω να διασχίσετε με αυτοπεποίθηση, έχοντας
εμπιστοσύνη στις δυνάμεις και στις ικανότητές σας.

Να ενεργείτε με την επιστημονική μεθοδικότητα που
έχετε διδαχθεί και να αναζητείτε άρτια τεχνικές λύσεις,
καθώς αποστολή του Μηχανικού είναι να δίνει λύσεις με
βάση τα εκάστοτε δεδομένα.

Επιδιώξτε τη συνεχή ενημέρωσή σας, επιστημονική,
τεχνική αλλά και σε ζητήματα νομοθεσίας, εκμεταλλευόμενοι
τις δυνατότητες που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία.

Ενσωματώστε τις νέες γνώσεις στην εργασία σας ώστε
να κατασκευάσετε σύγχρονα και καινοτόμα έργα, άρτια
αισθητικά και πλήρως λειτουργικά.
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Σας περιμένει έργο υπεύθυνο και  επίπονο  αλλά
ταυτόχρονα όμορφο, καθώς το αποτέλεσμά του θα σας
προσφέρει την  ικανοποίηση της δημιουργίας.

Μη λησμονείτε ότι είστε πλέον οι πρεσβευτές της
Σχολής στις τάξεις της Στρατιωτικής Υπηρεσίας,
αποτελώντας παράδειγμα προς τους νεώτερους Αξκούς
ώστε να επιδιώξουν και αυτοί, την άμεση φοίτησή τους στη
ΣΤΕΑΜΧ.

Ιδιαιτέρως, αγαπητοί συνάδελφοι του Πολεμικού
Ναυτικού, ανήκετε πλέον στην οικογένεια των αποφοίτων
της ΣΤΕΑΜΧ, Η ιδιότητα αυτή θα σας συνοδεύει για πάντα,
ενώ η συνεκπαίδευση, η συνεργασία και η ευγενής άμιλλα
που είχατε με Αξκούς έτερου Κλάδου των Ενόπλων
Δυνάμεων, θα αποτελέσει εφόδιο στη σταδιοδρομία σας.

Κλείνοντας θα ήθελα να ευχηθώ υγεία, πρόοδο και
ευτυχία, στον καθένα σας ξεχωριστά, καθώς και στις
οικογένειές σας, ευχαριστώντας παράλληλα εκ νέου όλους
τους παριστάμενους στην τελετή.

Σας ευχαριστώ

Σχης (ΜΧ) Αδαμόπουλος Γεράσιμος
Διοικητής ΣΤΕΑΜΧ
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ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ/3β

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΔΝΤΗ ΓΕΣ/ΔΜΧ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΝΤΕΣ
ΑΞΚΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΕΑΜΧ ΕΤΟΥΣ 2020

Αιδεσιμολογιότατε

Κύριε Υπαρχηγέ,

Σεβαστοί Στρατηγοί,

Σεβαστοί μου Διοικητές,

Κύριε Πλοίαρχε, εκπρόσωπε του κ. Α/ΓΕΝ,

Κύριε Αντιπρύτανη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου,

Σεβαστοί μου Καθηγητές,

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Πρωταγωνιστές της ημέρας, αγαπημένοι μας απόφοιτοι,

Κυρίες και Κύριοι,

Θέλω στην αρχή του χαιρετισμού μου να σας συγχαρώ όλους, για

τον αγώνα που δώσατε.

Ένα δύσκολο και κοπιαστικό αγώνα, τα αποτελέσματα του οποίου

είναι τα πολύτιμα εφόδια γνώσης τα οποία σας εξασφάλισαν οι Κα-

θηγητές και η Σχολή σας, βασιζόμενοι στις αρετές του χαρακτήρα

και της θέλησής σας για πρόοδο.

Mια Σχολή που έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια με συνέπεια,

πως διαθέτει ένα μοναδικό τρόπο μετάδοσης της γνώσης,
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που διδάσκει ήθος και αξίες,

που δίνει βάση όχι μόνο στην τεχνική εκπαίδευση των σπουδαστών

αλλά και στη διάπλαση της ευγενούς άμιλλας και της άριστης συ-

νεργασίας μεταξύ των Αξκών δύο διαφορετικών Κλάδων.

Σήμερα αποκτάτε ένα επιπλέον εφόδιο ως Αξκοί του Μηχανικού, γί-

νεστε μέλη της κοινότητας των αποφοίτων της ΣΤΕΑΜΧ.

Δικαιώσατε πρώτα τη δική σας προσπάθεια και παράλληλα τον

αγώνα στήριξης από την πλευρά των οικογενειών σας,

Των δικών σας ανθρώπων και των καθηγητών σας, στους οποίους

αναμφίβολα ανήκει σημαντικό μερίδιο από την επιτυχία σας.

Δεν θα σταθώ στα ήδη σε όλους σας γνωστά αποτελέσματα των

συνεχόμενων και μακροχρόνιων ενεργειών της Σχολής, που αφο-

ρούν στη χορήγηση τεσσάρων υποτροφιών για συμμετοχή των

πρωτευσάντων σε μεταπτυχιακά προγράμματα ιδρυμάτων του ε-

σωτερικού καθώς και στη συμμετοχή για πρώτη φορά φέτος, στις

εισαγωγικές εξετάσεις Αξκών, προερχόμενων από τη Σχολή Μονί-

μων Υπαξιωματικών.

Ούτε για τις ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη και αφορούν:

α. Στην ακαδημαϊκή κατάταξη της ΣΤΕΑΜΧ στις Σχολές Α-

νώτατης Εκπαίδευσης.

β. Στις συνεργασίες με ακαδημαϊκά Ιδρύματα του εξωτερι-

κού, για τη διεύρυνση των γνώσεων και παραστάσεων των σπου-

δαστών.

γ. Στην απονομή στους αποφοίτους, της ειδικότητας του

«Μηχανικού Στρατιωτικών Έργων»

δ. Καθώς και της αλλαγής του τρόπου εισαγωγής στη Σχο-

λή, παρέχοντας ίσες ευκαιρίες για όλους τους Αξκούς του ΣΞ, κατά

τάξη αποφοίτησης από τη ΣΣΕ,
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Aλλά,

αφενός με την ιδιότητα του Διευθυντή και αφετέρου ενός παλαιού

αποφοίτου σαν εσάς, να συμμετάσχω με ιδιαίτερα συναισθήματα

στη μοναδικότητα αυτής της στιγμής.

Η ημέρα της αποφοίτησης σας από την ΣΤΕΑΜΧ, αποτελεί μια μο-

ναδική στιγμή, η οποία θα αποτυπωθεί βαθιά στη μνήμη της στρα-

τιωτικής σας ζωής.

Θα μου επιτρέψετε να δανειστώ μόνο λίγο χρόνο από αυτή τη στιγ-

μή,

Και θα επιχειρήσω τις σκέψεις μου στη συχνότητα και την ταχύτητα

που κινείται η σημερινή εποχή.

Δεν θα αναφερθώ, για χρήσιμα εφόδια, για την αξία της προσπά-

θειας και για άλλα αυτονόητα που ίσως για τους περισσότερους να

χαρακτηρίζονται κουραστικά.

Ούτε για τις τυποποιημένες συνταγές επιτυχίας.

Θα σας πω μόνο λίγα, που νομίζω πως αξίζει να ειπωθούν περισ-

σότερο σαν ευχές και όχι σαν δογματικές συμβουλές για το νέο τα-

ξίδι, που αρχίζει μετά την αποφοίτησή σας.

Σας εύχομαι να κατακτήσετε τη γνώση.

Να την κάνετε πάθος.

Όχι ανάγκη.

Να δουλέψετε με αυτήν.

Να μην μείνετε στα όρια της επιφανειακής μόρφωσης και της συμ-

βατικής σκέψης.

Να τα ξεπεράσετε.

Να μείνετε ανοιχτοί σε τάσεις και προβληματισμούς.

Μη συμβιβαστείτε με το μέτριο και το συνηθισμένο.

Γίνετε φορείς του νέου.

Δημιουργήστε ιδέες και καινοτομία.
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Αλλάξτε την προοπτική των γεγονότων.

Συζητήστε, βρεθείτε, επικοινωνήστε.

Μείνετε κοντά ο ένας στον άλλον.

Δώστε πνοή στα αισθήματα και χώρο στη φιλία ακόμα και εντός

των περιορισμένων πλαισίων του  στρατιωτικού βίου.

Εκτιμήστε σωστά τους κινδύνους και αποκλείστε τους.

Δημιουργείστε με τόλμη και πάθος.

Καταργήστε την υποκρισία.

Πείτε με θάρρος την άποψή σας.

Εργαστείτε με Χαμόγελο.

Μη φοβηθείτε το λάθος.

Δώστε άμεσα λύσεις.

Η ζωή δε σταματάει στους πρώτους. Δίνει ρόλο σε όλους.

Ανεβείτε ψηλά γιατί όλα τα πράγματα είναι ομορφότερα όταν τα

βλέπεις από ψηλά.

Μείνετε όμως ταπεινοί, προσηνείς και ανθρώπινοι.

Να είστε πάντα συνάδελφοι και συμμαθητές.

Όπως πολλοί σήμερα δεν κάνουν.

Χτίστε την αυτοεκτίμησή σας με ανθεκτικά υλικά.

Κανένας δεν θα μπορέσει ποτέ να γίνει αυτό που οι ίδιοι είστε.

Κερδίστε την αναγνώριση και κάντε τη σωστή χρήση.

Μη λησμονήσετε ΠΟΤΕ, ότι πάνω από όλα είστε Αξκοί.

Αγαπήστε την Πατρίδα και το Μηχανικό.

Βαδίστε με αυτοπεποίθηση και όχι με έπαρση.

Οργανώστε τα όνειρά σας, κερδίστε τη θέση σας, προχωρήστε

μπροστά.

Κάντε το Μηχανικό να ξεχωρίσει.
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Αγαπητοί απόφοιτοι της ΣΤΕΑΜΧ.

Δεν έχω να σας πω περισσότερα.

Έχω μόνο να ενώσω την Αγάπη και τις ευχές όλων των εν ενεργεία

και εν αποστρατεία παρευρισκομένων στελεχών του Μηχανικού,

καθώς και των σεβαστών Καθηγητών σας, με αυτές των δικών σας

ανθρώπων.

Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε στη ζωή σας,

Σαν Διεύθυνση θα είμαστε δίπλα σας κάθε στιγμή για να στηρίζουμε

τα όνειρα και τις επιλογές σας.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Υποστράτηγος Γεώργιος Κέλλης

Διευθυντής Μηχανικού







 
 
 

 
Ιστορικά Στοιχεία της 

Σχολής Τεχνικής Εκπαίδευσης Αξιωματικών Μηχανικού 
 
 

 
  Η Σχολή Τεχνικής Εκπαίδευσης Αξιωματικών Μηχανικού (ΣΤΕΑΜΧ): 
 
 α. Ιδρύθηκε το 1925, ως Σχολείο Τεχνικής Εκπαίδευσης σύμφωνα με το 
Νομοθετικό Διάταγμα (ΝΔ) «Περί εκπαιδεύσεως αξιωματικών» της 02 Σεπ 1925 
(ΦΕΚ 247Α’).  
 
 β. Ξεκίνησε να λειτουργεί το 1926, σύμφωνα με το από 06 Φεβ 1926 ΝΔ 
(ΦΕΚ 48Α’) «Περί εκπαιδεύσεως στελεχών», με ετήσια διάρκεια εκπαίδευσης. Σκο-
πός της Σχολής Τεχνικής Εκπαίδευσης ήταν «…η ανωτέρα θεωρητική και πρακτική 
τεχνική μόρφωσις αξιωματικών του Μηχανικού, όπως καταστώσιν ικανοί δια την ε-
κτέλεσιν σοβαρών στρατιωτικών τεχνικών έργων, την διεύθυνσιν και εξυπηρέτησιν 
σπουδαίων τεχνικών υπηρεσιών του Στρατεύματος….».  
 
 γ. Το από 06 Φεβ 1926 ΝΔ (ΦΕΚ 48Α’) κυρώθηκε με το Άρθρο 1 του Νόμου 
4838/1930 «Περί Εκπαιδεύσεως Στελεχών» (ΦΕΚ 257Α’). Στο Άρθρο 14 αναγράφε-
ται ότι η Σχολή Εφαρμογής Μηχανικού περιλαμβάνει τη Σχολή Τεχνικής Εκπαίδευσης 
με την ονομασία «Τμήμα τεχνικής εκπαιδεύσεως Μηχανικού» και τον ίδιο ακριβώς 
σκοπό. Επιπρόσθετα αναγράφεται ότι «..Οι ευδοκίμως αποφοιτώντες του άνω Τμή-
ματος τεχνικής εκπαιδεύσεως Μηχανικού λαμβάνουσι πτυχίον ισότιμον προς τα 
των Ανωτάτων του Κράτους Σχολών…». 
 
  δ. Η Σχολή λειτούργησε από το 1926 μέχρι την προσωρινή παύση λει-
τουργίας της το 1939 [Αναγκαστικός Νόμος (ΑΝ) 2125/1939 (ΦΕΚ 329Α’)].  
 
 ε. Στις 22 Οκτ 1949, με βάση το Νομοθετικό Διάταγμα (ΝΔ) 1204/1949 (ΦΕΚ 
276Α’) «περί επανιδρύσεως Σχολής Τεχνικής Εκπαιδεύσεως Αξιωματικών Μηχανι-
κού», και ειδικότερα στο άρθρο 1, «….επανιδρύεται η αυτή περιγραφόμενη στον 
ΑΝ 2125/1939 Σχολή, με τον ίδιο ακριβώς σκοπό, με έδρα την Αθήνα και με διε-
τή διάρκεια σπουδών…». 
 
 στ. Από το 1983, βάσει του Ν.1394/1983 (ΦΕΚ 125Α’), η ΣΤΕΑΜΧ συμπερι-
λαμβάνεται στις Σχολές Ανώτατης Τεχνικής Εκπαίδευσης.  
   
 ζ. Σύμφωνα με το Άρθρο 10 του Ν.3648/2008 (ΦΕΚ 38Α’) «Η διάρκεια φοί-
τησης στη σχολή ορίζεται σε πέντε εξάμηνα». Η διάταξη αυτή ισχύει από το εκ-
παιδευτικό έτος 2007-2008».  
 




