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Α΄ Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της 
κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, συστήθηκε 
για πρώτη φορά το  «Προπαρασκευαστικόν 
Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή 

ανέλαβε την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο 
χρόνια προκειμένου να εξέλθουν ως λοχίες 
του Ελληνικού στρατού και να καταταγούν 

στα διάφορα όπλα. Η 
έδρα της βρισκόταν 
στην Κέρκυρα και 

θεωρείται πρόδρομος 
της σημερινής 
Σχολής Μονίμων 

Υπαξιωματικών. Η 
σχολή διαλύθηκε 
το 1889 από την 

ίδια κυβέρνηση 
που την ίδρυσε και 

μέχρι το 1925 δεν 
λειτούργησε παρόμοιο 

Παραγωγικό Σχολείο 
Υπαξιωματικών. Β΄ 

Περίοδος (1925-1934) 
Το 1925 η κυβέρνηση 

του Αντιστράτηγου 
Θ ε ό δ ω ρ ο υ 

Πάγκαλου ίδρυσε το 
«Στρατιωτικό Σχολείο 

Υπαξιωματικών», το 
οποίο μεταφέρθηκε 

στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία Τεχντιτών», με έδρα το 

ένα στη Θεσσαλονίκη και το άλλο στην Αθήνα. 
Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο 

αυτό της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 
1926, η έδρα του υπό συγκρότηση «Στρατιωτικού 

Σχολείου Υπαξιωματικών» μεταφέρθηκε από την 

Κεφαλονιά στην Κέρκυρα, όπου λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι 
το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το Στρατιωτικό Σχολείο Υπαξιωματικών 
Κέρκυρας μετονομάστηκε σε «Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών». Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού 
της στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των εισερχόμενων 
μαθητών, οι οποίοι ήταν ως επί το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη 
Μ. Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν να γίνονται δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-
17 ετών) επιθυμούσαν την εισαγωγή τους στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 
1933 η Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών καταργήθηκε με την 
αιτιολογία της ύπαρξης υπεράριθμων υπαξιωματικών στο στράτευμα. Γ΄ 
Περίοδος (1949-Σήμερα)Μετά τη λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων 
του Εμφυλίου πολέμου (1946-1949) και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 1949, 
αποφασίστηκε η επαναλειτουργία της «Προπαρασκευαστικής  
Σχολής Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 7 Ιουλίου του 1950, μετά από διαταγή 
του τότε Αρχιστρατήγου Α λ έ ξ α ν δ ρ ο υ Παπάγου, η σχολή μετονομάστηκε 
σε «Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών», τίτλο που διατηρεί μέχρι σήμερα. 
Οι πρώτοι σπουδαστές ε ι σ ή λ θ α ν στην ΠΣΥ των Πατρών τον 
Ιανουάριο του 1950. Το 1953 η έδρα της ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη Σύρο 
και τέσσερα χρόνια αργότερα στη Σάμο. Το 1975 μεταστάθμευσε στα 
Τρίκαλα, στο πρώην «Στρατόπεδο 5ου Συντάγματος Πεζικού», το σημερινό 
«Στρατόπεδο Στρατηγού Χ. Καβράκου», στο οποίο λειτουργεί ως τις μέρες 
μας. Α΄ Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της κυβέρνησης του 
Χαρίλαου Τρικούπη, σ υ σ τ ή θ η Φ Η φ ο ρ ά « Π ρ ο π α ρ α σ κ ε υ α σ τ ι κ ό
ν Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή ανέλαβε την εκπαίδευση 
σπουδαστών για δύο χρόνια προκειμένου να εξέλθουν ως λοχίες του 
Ελληνικού στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η 
έδρα της βρισκόταν στην Κέρκυρα και θεωρείται πρόδρομος 
της σημερινής Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών. Η σχολή διαλύθηκε 
το 1889 από την ίδια κυβέρνηση που την ίδρυσε και μέχρι το 
1925 δεν λειτούργησε παρόμοιο Παραγωγικό Σχολείο Υπαξιωματικών. 
Β΄ Περίοδος (1925-1934) Το 1925 η κυβέρνηση του Αντιστράτηγου 
Θεόδωρου Πάγκαλου ίδρυσε το «Στρατιωτικό Σχολείο 
Υπαξιωματικών», το οποίο μεταφέρθηκε στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία Τεχντιτών», με έδρα το ένα στη Θεσσαλονίκη 
και το άλλο στην Αθήνα. Τελικά συγκροτήθηκε και 
λειτούργησε μόνο αυτό της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 
1926, η έδρα του υπό σ υ γ κ ρ ό τ η σ η «Στρατιωτικού Σχολείου 

Υ π α ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν » μεταφέρθηκε από 
την Κεφαλονιά στην Κέρκυρα, όπου 
λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι το 1934. Τον Ιούλιο 
του 1926, το Στρατιωτικό Σχολείο Υπαξιωματικών 
Κ έ ρ κ υ ρ α ς μετονομάστηκε σε 
«Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών». 
Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή 
περιορισμού της στα τρία έτη ανάλογα 
με τα προσόντα των εισερχόμενων 
μαθητών, οι οποίοι ήταν ως επί το 
πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. 
Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν να γίνονται 

δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) 
επιθυμούσαν την εισαγωγή τους 
στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 
1933 η Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών καταργήθηκε με 
την αιτιολογία της ύπαρξης 
υπεράριθμων υπαξιωματικών 
στο στράτευμα. Γ΄ Περίοδος 
(1949-Σήμερα)Μετά τη 
λήξη των στρατιωτικών 
επιχειρήσεων του Εμφυλίου 
πολέμου (1946-1949) 
και συγκεκριμένα 
τον Νοέμβριο 1949, 
αποφασίστηκε η 
επαναλειτουργία της 
«Προπαρασκευαστικής 
Σχολής Υπαξιωματικών» 
στην Πάτρα. Στις 7 
Ιουλίου του 1950, 
μετά από διαταγή του 
τότε Αρχιστρατήγου 
Αλέξανδρου Παπάγου, 
η σχολή μετονομάστηκε 
σε «Σχολή Μονίμων Ο
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Α΄ Περίοδος (1884-1889)

Το 1884 με νόμο της κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, 

συστήθηκε για πρώτη φορά το  «Προπαρασκευαστικόν 

Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή ανέλαβε την 

εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια προκειμένου να εξέλθουν ως 

λοχίες του Ελληνικού στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. 

Η έδρα της βρισκόταν στην Κέρκυρα και θεωρείται πρόδρομος της 

σημερινής Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών. Η σχολή διαλύθηκε το 

1889 από την ίδια κυβέρνηση που την ίδρυσε και μέχρι το 1925 δεν 

λειτούργησε παρόμοιο Παραγωγικό Σχολείο Υπαξιωματικών.

Β΄ Περίοδος (1925-1934)

Το 1925 η κυβέρνηση του Αντιστράτηγου Θεόδωρου Πάγκαλου 

ίδρυσε το «Στρατιωτικό Σχολείο Υπαξιωματικών», το οποίο 

μεταφέρθηκε στην Κεφαλονιά και δύο «Στρατιωτικά Σχολεία 

Τεχντιτών», με έδρα το ένα στη Θεσσαλονίκη και το άλλο στην Αθήνα. 

Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο αυτό της Θεσσαλονίκης. 

Τον Φεβρουάριο του 1926, η έδρα του υπό συγκρότηση «Στρατιωτικού 

Σχολείου Υπαξιωματικών» μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά στην 

Κέρκυρα, όπου λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι το 1934. Τον Ιούλιο του 

1926, το Στρατιωτικό Σχολείο Υπαξιωματικών Κέρκυρας μετονομάστηκε 

σε «Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών». Η φοίτηση ήταν 

πενταετής με επιλογή περιορισμού της στα τρία έτη ανάλογα με τα 

προσόντα των εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν ως επί το πλείστον 

παιδιά προσφύγων από τη Μ. Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν να γίνονται 

δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) επιθυμούσαν την εισαγωγή 

τους στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 η Προπαρασκευαστική 

Σχολή Υπαξιωματικών καταργήθηκε με την αιτιολογία της ύπαρξης 

υπεράριθμων υπαξιωματικών στο στράτευμα.

Γ΄ Περίοδος (1949-Σήμερα)

Μετά τη λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Εμφυλίου 

πολέμου (1946-1949) και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 1949, 

αποφασίστηκε η επαναλειτουργία της «Προπαρασκευαστικής 

Σχολής Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 7 Ιουλίου του 1950, μετά 

από διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου Αλέξανδρου Παπάγου, η σχολή 

μετονομάστηκε σε «Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών», τίτλο που διατηρεί 

μέχρι σήμερα. Οι πρώτοι σπουδαστές εισήλθαν στην ΠΣΥ των Πατρών 

τον Ιανουάριο του 1950. Το 1953 η έδρα της ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη 

Σύρο και τέσσερα χρόνια αργότερα στη Σάμο. Το 1975 μεταστάθμευσε 

στα Τρίκαλα, στο πρώην «Στρατόπεδο 5ου Συντάγματος Πεζικού», το 

σημερινό «Στρατόπεδο Στρατηγού Χ. Καβράκου», στο οποίο λειτουργεί 

ως τις μέρες μας.

Σύντομη Ιστορία Της Σχολής

Α΄ Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της 
κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, συστήθηκε 

για πρώτη φορά το  «Προπαρασκευαστικόν 
Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή ανέλαβε 

την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια 
προκειμένου να εξέλθουν ως λοχίες του Ελληνικού 

στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η 
έδρα της βρισκόταν στην 
Κέρκυρα και θεωρείται 

πρόδρομος της σημερινής 
Σχολής Μονίμων 

Υπαξιωματικών. Η 
σχολή διαλύθηκε 
το 1889 από την ίδια 

κυβέρνηση που την 
ίδρυσε και μέχρι το 

1925 δεν λειτούργησε 
παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. 

Β΄ Περίοδος (1925-1934) 
Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου 

Θ ε ό δ ω ρ ο υ 
Πάγκαλου ίδρυσε το 
«Στρατιωτικό Σχολείο 

Υπαξιωματικών», το 
οποίο μεταφέρθηκε 

στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία 

Τεχντιτών», με έδρα το 
ένα στη Θεσσαλονίκη και το άλλο στην Αθήνα. 
Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο αυτό 

της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η 
έδρα του υπό συγκρότηση «Στρατιωτικού Σχολείου 
Υπαξιωματικών» μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά 

στην Κέρκυρα, όπου λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι 

το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το Στρατιωτικό Σχολείο Υπαξιωματικών 
Κέρκυρας μετονομάστηκε σε «Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών». Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού της 
στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν 
ως επί το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν 
να γίνονται δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) επιθυμούσαν την εισαγωγή 
τους στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 η Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών καταργήθηκε με την αιτιολογία της ύπαρξης υπεράριθμων 
υπαξιωματικών στο στράτευμα. Γ΄ Περίοδος (1949-Σήμερα)Μετά τη 
λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-1949) 
και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία της 
«Προπαρασκευαστικής  Σχολής Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 7 
Ιουλίου του 1950, μετά από διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε σε «Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών», τίτλο που διατηρεί μέχρι 
σήμερα. Οι πρώτοι σ π ο υ δ α σ τ έ ς εισήλθαν στην ΠΣΥ των Πατρών τον 
Ιανουάριο του 1950. Το 1953 η έδρα της ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη Σύρο 
και τέσσερα χρόνια αργότερα στη Σάμο. Το 1975 μεταστάθμευσε στα 
Τρίκαλα, στο πρώην «Στρατόπεδο 5ου Συντάγματος Πεζικού», το σημερινό 
«Στρατόπεδο Στρατηγού Χ. Καβράκου», στο οποίο λειτουργεί ως τις μέρες μας. Α΄ 
Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, 
συστήθηΦΗφορά«Προπ αρασκευαστικόν Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή 
ανέλαβε την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια προκειμένου να εξέλθουν 
ως λοχίες του Ελληνικού στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η έδρα της 
βρισκόταν στην Κέρκυρα και θεωρείται πρόδρομος της σημερινής Σχολής 
Μονίμων Υπαξιωματικών. Η σχολή διαλύθηκε το 1889 από την ίδια κυβέρνηση 
που την ίδρυσε και μέχρι το 1925 δεν λειτούργησε παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. Β΄ Περίοδος (1925-1934) Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου Θεόδωρου Πάγκαλου ίδρυσε το «Στρατιωτικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών», το οποίο μεταφέρθηκε στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία Τεχντιτών», με έδρα το ένα στη Θεσσαλονίκη 
και το άλλο στην Αθήνα. Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο 
αυτό της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η έδρα του 
υπό συγκρότηση « Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ο ύ Σχολείου Υπαξιωματικών» 
μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά στην Κέρκυρα, όπου 
λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το 
Στρατιωτικό Σχολείο Υπ α ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν Κέρκυρας μετονομάστηκε 

σε «Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών». 
Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού 

της στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των 
εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν ως επί 
το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. 

Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν να γίνονται 
δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) 
επιθυμούσαν την εισαγωγή τους 

στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 
η Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών 

καταργήθηκε με την αιτιολογία της 
ύπαρξης υπεράριθμων υπαξιωματικών στο 
στράτευμα. Γ΄ Περίοδος ( 1 9 4 9 - Σ ή μ ε ρ α )

Μετά τη λήξη των σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν 
επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-
1949) και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 

1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία 
της «Προπαρασκευαστικής Σχολής 

Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 
7 Ιουλίου του 1950, μετά από 
διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου 

Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε 

σε «Σχολή Μονίμων 
Υπαξιωματικών», τίτλο 
που διατηρεί μέχρι σήμερα. 
Οι πρώτοι σπουδαστές 
εισήλθαν στην ΠΣΥ των 
Πατρών τον Ιανουάριο του 
1950. Το 1953 η έδρα της 
ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη 
Σύρο και τέσσερα χρόνια 
αργότερα στη Σάμο. Το 
1975 μεταστάθμευσε 
στα Τρίκαλα, στο 
πρώην «Στρατόπεδο 
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ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ
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Α΄ Περίοδος (1884-1889)

Το 1884 με νόμο της κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, 

συστήθηκε για πρώτη φορά το  «Προπαρασκευαστικόν 

Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή ανέλαβε την 

εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια προκειμένου να εξέλθουν ως 

λοχίες του Ελληνικού στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. 

Η έδρα της βρισκόταν στην Κέρκυρα και θεωρείται πρόδρομος της 

σημερινής Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών. Η σχολή διαλύθηκε το 

1889 από την ίδια κυβέρνηση που την ίδρυσε και μέχρι το 1925 δεν 

λειτούργησε παρόμοιο Παραγωγικό Σχολείο Υπαξιωματικών.

Β΄ Περίοδος (1925-1934)

Το 1925 η κυβέρνηση του Αντιστράτηγου Θεόδωρου Πάγκαλου 

ίδρυσε το «Στρατιωτικό Σχολείο Υπαξιωματικών», το οποίο 

μεταφέρθηκε στην Κεφαλονιά και δύο «Στρατιωτικά Σχολεία 

Τεχντιτών», με έδρα το ένα στη Θεσσαλονίκη και το άλλο στην Αθήνα. 

Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο αυτό της Θεσσαλονίκης. 

Τον Φεβρουάριο του 1926, η έδρα του υπό συγκρότηση «Στρατιωτικού 

Σχολείου Υπαξιωματικών» μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά στην 

Κέρκυρα, όπου λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι το 1934. Τον Ιούλιο του 

1926, το Στρατιωτικό Σχολείο Υπαξιωματικών Κέρκυρας μετονομάστηκε 

σε «Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών». Η φοίτηση ήταν 

πενταετής με επιλογή περιορισμού της στα τρία έτη ανάλογα με τα 

προσόντα των εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν ως επί το πλείστον 

παιδιά προσφύγων από τη Μ. Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν να γίνονται 

δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) επιθυμούσαν την εισαγωγή 

τους στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 η Προπαρασκευαστική 

Σχολή Υπαξιωματικών καταργήθηκε με την αιτιολογία της ύπαρξης 

υπεράριθμων υπαξιωματικών στο στράτευμα.

Γ΄ Περίοδος (1949-Σήμερα)

Μετά τη λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Εμφυλίου 

πολέμου (1946-1949) και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 1949, 

αποφασίστηκε η επαναλειτουργία της «Προπαρασκευαστικής 

Σχολής Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 7 Ιουλίου του 1950, μετά 

από διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου Αλέξανδρου Παπάγου, η σχολή 

μετονομάστηκε σε «Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών», τίτλο που διατηρεί 

μέχρι σήμερα. Οι πρώτοι σπουδαστές εισήλθαν στην ΠΣΥ των Πατρών 

τον Ιανουάριο του 1950. Το 1953 η έδρα της ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη 

Σύρο και τέσσερα χρόνια αργότερα στη Σάμο. Το 1975 μεταστάθμευσε 

στα Τρίκαλα, στο πρώην «Στρατόπεδο 5ου Συντάγματος Πεζικού», το 

σημερινό «Στρατόπεδο Στρατηγού Χ. Καβράκου», στο οποίο λειτουργεί 

ως τις μέρες μας.

Σύντομη Ιστορία Της Σχολής

Α΄ Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της 
κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, συστήθηκε 

για πρώτη φορά το  «Προπαρασκευαστικόν 
Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή ανέλαβε 

την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια 
προκειμένου να εξέλθουν ως λοχίες του Ελληνικού 

στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η 
έδρα της βρισκόταν στην 
Κέρκυρα και θεωρείται 

πρόδρομος της σημερινής 
Σχολής Μονίμων 

Υπαξιωματικών. Η 
σχολή διαλύθηκε 
το 1889 από την ίδια 

κυβέρνηση που την 
ίδρυσε και μέχρι το 

1925 δεν λειτούργησε 
παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. 

Β΄ Περίοδος (1925-1934) 
Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου 

Θ ε ό δ ω ρ ο υ 
Πάγκαλου ίδρυσε το 
«Στρατιωτικό Σχολείο 

Υπαξιωματικών», το 
οποίο μεταφέρθηκε 

στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία 

Τεχντιτών», με έδρα το 
ένα στη Θεσσαλονίκη και το άλλο στην Αθήνα. 
Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο αυτό 

της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η 
έδρα του υπό συγκρότηση «Στρατιωτικού Σχολείου 
Υπαξιωματικών» μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά 

στην Κέρκυρα, όπου λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι 

το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το Στρατιωτικό Σχολείο Υπαξιωματικών 
Κέρκυρας μετονομάστηκε σε «Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών». Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού της 
στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν 
ως επί το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν 
να γίνονται δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) επιθυμούσαν την εισαγωγή 
τους στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 η Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών καταργήθηκε με την αιτιολογία της ύπαρξης υπεράριθμων 
υπαξιωματικών στο στράτευμα. Γ΄ Περίοδος (1949-Σήμερα)Μετά τη 
λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-1949) 
και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία της 
«Προπαρασκευαστικής  Σχολής Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 7 
Ιουλίου του 1950, μετά από διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε σε «Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών», τίτλο που διατηρεί μέχρι 
σήμερα. Οι πρώτοι σ π ο υ δ α σ τ έ ς εισήλθαν στην ΠΣΥ των Πατρών τον 
Ιανουάριο του 1950. Το 1953 η έδρα της ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη Σύρο 
και τέσσερα χρόνια αργότερα στη Σάμο. Το 1975 μεταστάθμευσε στα 
Τρίκαλα, στο πρώην «Στρατόπεδο 5ου Συντάγματος Πεζικού», το σημερινό 
«Στρατόπεδο Στρατηγού Χ. Καβράκου», στο οποίο λειτουργεί ως τις μέρες μας. Α΄ 
Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, 
συστήθηΦΗφορά«Προπ αρασκευαστικόν Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή 
ανέλαβε την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια προκειμένου να εξέλθουν 
ως λοχίες του Ελληνικού στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η έδρα της 
βρισκόταν στην Κέρκυρα και θεωρείται πρόδρομος της σημερινής Σχολής 
Μονίμων Υπαξιωματικών. Η σχολή διαλύθηκε το 1889 από την ίδια κυβέρνηση 
που την ίδρυσε και μέχρι το 1925 δεν λειτούργησε παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. Β΄ Περίοδος (1925-1934) Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου Θεόδωρου Πάγκαλου ίδρυσε το «Στρατιωτικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών», το οποίο μεταφέρθηκε στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία Τεχντιτών», με έδρα το ένα στη Θεσσαλονίκη 
και το άλλο στην Αθήνα. Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο 
αυτό της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η έδρα του 
υπό συγκρότηση « Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ο ύ Σχολείου Υπαξιωματικών» 
μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά στην Κέρκυρα, όπου 
λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το 
Στρατιωτικό Σχολείο Υπ α ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν Κέρκυρας μετονομάστηκε 

σε «Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών». 
Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού 

της στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των 
εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν ως επί 
το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. 

Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν να γίνονται 
δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) 
επιθυμούσαν την εισαγωγή τους 

στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 
η Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών 

καταργήθηκε με την αιτιολογία της 
ύπαρξης υπεράριθμων υπαξιωματικών στο 
στράτευμα. Γ΄ Περίοδος ( 1 9 4 9 - Σ ή μ ε ρ α )

Μετά τη λήξη των σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν 
επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-
1949) και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 

1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία 
της «Προπαρασκευαστικής Σχολής 

Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 
7 Ιουλίου του 1950, μετά από 
διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου 

Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε 

σε «Σχολή Μονίμων 
Υπαξιωματικών», τίτλο 
που διατηρεί μέχρι σήμερα. 
Οι πρώτοι σπουδαστές 
εισήλθαν στην ΠΣΥ των 
Πατρών τον Ιανουάριο του 
1950. Το 1953 η έδρα της 
ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη 
Σύρο και τέσσερα χρόνια 
αργότερα στη Σάμο. Το 
1975 μεταστάθμευσε 
στα Τρίκαλα, στο 
πρώην «Στρατόπεδο 

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΣΧΟΛΗΣ 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΡΧΗΓΟΥ ΣΧΟΛΗΣ

ΤΡΙΕΤΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ

Η ΖΩΗ ΣΤΗ ΣΜΥ

Παρουσία των Σπουδαστών της ΣΜΥ στην 83η 
Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ  ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Ελικόπτερα OH-58D Kiowa Warrior

Η Μάχης της Ματαράγκας

ΔΩΤΕΣ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ
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Α΄ Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της 
κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, συστήθηκε 

για πρώτη φορά το  «Προπαρασκευαστικόν 
Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή ανέλαβε 

την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια 
προκειμένου να εξέλθουν ως λοχίες του Ελληνικού 

στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η 
έδρα της βρισκόταν στην 
Κέρκυρα και θεωρείται 

πρόδρομος της σημερινής 
Σχολής Μονίμων 

Υπαξιωματικών. Η 
σχολή διαλύθηκε 
το 1889 από την ίδια 

κυβέρνηση που την 
ίδρυσε και μέχρι το 

1925 δεν λειτούργησε 
παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. 

Β΄ Περίοδος (1925-1934) 
Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου 

Θ ε ό δ ω ρ ο υ 
Πάγκαλου ίδρυσε το 
«Στρατιωτικό Σχολείο 

Υπαξιωματικών», το 
οποίο μεταφέρθηκε 

στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία 

Τεχντιτών», με έδρα το 
ένα στη Θεσσαλονίκη και το άλλο στην Αθήνα. 
Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο αυτό 

της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η 
έδρα του υπό συγκρότηση «Στρατιωτικού Σχολείου 
Υπαξιωματικών» μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά 

στην Κέρκυρα, όπου λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι 

το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το Στρατιωτικό Σχολείο Υπαξιωματικών 
Κέρκυρας μετονομάστηκε σε «Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών». Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού της 
στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν 
ως επί το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν 
να γίνονται δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) επιθυμούσαν την εισαγωγή 
τους στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 η Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών καταργήθηκε με την αιτιολογία της ύπαρξης υπεράριθμων 
υπαξιωματικών στο στράτευμα. Γ΄ Περίοδος (1949-Σήμερα)Μετά τη 
λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-1949) 
και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία της 
«Προπαρασκευαστικής  Σχολής Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 7 
Ιουλίου του 1950, μετά από διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε σε «Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών», τίτλο που διατηρεί μέχρι 
σήμερα. Οι πρώτοι σ π ο υ δ α σ τ έ ς εισήλθαν στην ΠΣΥ των Πατρών τον 
Ιανουάριο του 1950. Το 1953 η έδρα της ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη Σύρο 
και τέσσερα χρόνια αργότερα στη Σάμο. Το 1975 μεταστάθμευσε στα 
Τρίκαλα, στο πρώην «Στρατόπεδο 5ου Συντάγματος Πεζικού», το σημερινό 
«Στρατόπεδο Στρατηγού Χ. Καβράκου», στο οποίο λειτουργεί ως τις μέρες μας. Α΄ 
Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, 
συστήθηΦΗφορά«Προπ αρασκευαστικόν Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή 
ανέλαβε την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια προκειμένου να εξέλθουν 
ως λοχίες του Ελληνικού στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η έδρα της 
βρισκόταν στην Κέρκυρα και θεωρείται πρόδρομος της σημερινής Σχολής 
Μονίμων Υπαξιωματικών. Η σχολή διαλύθηκε το 1889 από την ίδια κυβέρνηση 
που την ίδρυσε και μέχρι το 1925 δεν λειτούργησε παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. Β΄ Περίοδος (1925-1934) Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου Θεόδωρου Πάγκαλου ίδρυσε το «Στρατιωτικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών», το οποίο μεταφέρθηκε στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία Τεχντιτών», με έδρα το ένα στη Θεσσαλονίκη 
και το άλλο στην Αθήνα. Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο 
αυτό της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η έδρα του 
υπό συγκρότηση « Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ο ύ Σχολείου Υπαξιωματικών» 
μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά στην Κέρκυρα, όπου 
λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το 
Στρατιωτικό Σχολείο Υπ α ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν Κέρκυρας μετονομάστηκε 

σε «Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών». 
Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού 

της στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των 
εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν ως επί 
το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. 

Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν να γίνονται 
δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) 
επιθυμούσαν την εισαγωγή τους 

στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 
η Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών 

καταργήθηκε με την αιτιολογία της 
ύπαρξης υπεράριθμων υπαξιωματικών στο 
στράτευμα. Γ΄ Περίοδος ( 1 9 4 9 - Σ ή μ ε ρ α )

Μετά τη λήξη των σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν 
επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-
1949) και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 

1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία 
της «Προπαρασκευαστικής Σχολής 

Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 
7 Ιουλίου του 1950, μετά από 
διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου 

Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε 

σε «Σχολή Μονίμων 
Υπαξιωματικών», τίτλο 
που διατηρεί μέχρι σήμερα. 
Οι πρώτοι σπουδαστές 
εισήλθαν στην ΠΣΥ των 
Πατρών τον Ιανουάριο του 
1950. Το 1953 η έδρα της 
ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη 
Σύρο και τέσσερα χρόνια 
αργότερα στη Σάμο. Το 
1975 μεταστάθμευσε 
στα Τρίκαλα, στο 
πρώην «Στρατόπεδο 

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΣΜΥ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

 Στις 13 Ιουλίου 2018 
π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ή θ η κ ε 
στην έδρα της Σχολής 

η ορκωμοσία των Μονίμων Λοχιών, 
τάξεως 2018 «Αντγος Γεώργιος 
Κονδύλης». Με ιδιαίτερη συγκίνηση 
αφήσαμε  «τους νέους Λοχίες» 
να ανοίξουν τα φτερά τους και να 
ξεκινήσουν την  δική τους διαδρομή 
στις τάξεις του ένδοξου Ελληνικού 
Στρατού, έχοντας πολλές προσδοκίες 
από τους νέους μας μικρούς ηγήτορες. 
Η τάξη 2018  «Αντγος Γεώργιος 
Κονδύλης» είναι η πρώτη τάξη, η 
οποία ολοκλήρωσε τριετή φοίτηση 
σύμφωνα με τον Ν. 4361 του 2016.

 Παράλληλα, την ίδια ημέρα 
εγκαινιάστηκε η θεμελίωση του νέου 
κτιρίου Διοικητικής Μέριμνας,  το 
οποίο αποτελεί δωρεά της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Το νέο κτίριο θα στεγάσει 
τα νέα εστιατόρια – μαγειρεία,  καθώς και  
χώρο ψυχαγωγίας και  θα αναβαθμίσει 
κατακόρυφα τις κτιριακές υποδομές 
Διοικητικής Μέριμνας της σχολής. 
 
 

 Στις 19 Οκτωβρίου 2018 έλαβε 
χώρα  η ορκωμοσία  της πρώτης τάξης, 
της τάξης 2021 « Επχίας  Δημήτριος 
Ίτσιος». Οι προσδοκίες και οι απαιτήσεις 
που έχουμε, τόσο η Διοίκηση της 
Σχολής όσο και η διοικούσα τάξη, από 
τους νέους Σπουδαστές μας μέχρι την 
ολοκλήρωση της εκπαίδευσης τους ως 
πρωτοετείς,  είναι ιδιαίτερα υψηλές όπως 
ιδιαίτερα υψηλό είναι και το αίσθημα  
ευθύνης όλων μας απέναντί τους. 

 Από 11 έως 22 Φεβρουαρίου, 
διεξήχθη η χειμερινή εκπαίδευση 
στο Περτούλι Τρικάλων.Σε χαμηλές 
θερμοκρασίες και χιονοσκεπές 
περιβάλλον δοκιμάστηκαν οι αντοχές 
των Σπουδαστών, αλλά συγχρόνως 
αποκτήθηκε πολύτιμη εμπειρία στην 
επιβίωση και διενέργεια επιχειρήσεων 
σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.  

 Στις 12 Απριλίου 2019 
εορτάστηκε, με μεγάλο αίσθημα 
υπερηφάνειας, η γενέθλια ημέρα 
της ΣΜΥ (09 Απριλίου 1884), του 
λίκνου της ραχοκοκαλιάς του Στρατου. 
Συμπληρώνονται  φέτος 135 χρόνια από 
την ίδρυση του Προπαρασκευαστικού 
Σχολείου Υπαξιωματικών, στην 
Κέρκυρα, του προδρόμου της σημερινής 
Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών.

 Σύμφωνα με το όραμα της 
Σχολης, συνεχίζουμε την ιστορική 
μας διαδρομή, πορευόμαστε με 
υψηλό ηθικό, ανθρωποκεντρική και 
αξιοκρατική διοίκηση, πιστή στην 
θεσμικότητα και τις παραδόσεις,πάθος, 
αυταπάρνηση, αυτοθυσία και 
αξιοποίηση της ευφυΐας του 
προσωπικού, στη συνεχή προσαρμογή 
της Σχολής στα σύγχρονα δεδομένα
για την επιτυχή εκτέλεση 
του εκπαιδευτικού της έργου 
,προκειμένου να αποδίδει στο 
Στρατό Ξηράς άρτια εκπαιδευμένους 
μόνιμους υπαξιωματικούς με 
τα απαραίτητα χαρακτηριστικά, 
γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες

ικανούς να ανταποκριθούν 
αποτελεσματικά στις προκλήσεις 
της νέας επιχειρησιακής 
πραγματικότητας, συμβάλλοντας 
στη διατήρηση του αξιόμαχου 
του Στρατού, της εδαφικής 
ακεραιότητας, και της Εθνικής 
ανεξαρτησίας της πατρίδας μας.
 
 Μπροστά μας έχουμε την 
θερινή εκπαίδευση, στην περιοχή 
της Καναπίτσας Λιτοχώρου, στις 
03 Ιουλίου 2019, το επιστέγασμα 
της στρατιωτικής εκπαίδευσης του 
΄β εξαμήνου και ακολουθεί στις 
12 Ιουλίου 2019 η ορκωμοσία των 
Μόνιμων Λοχιών, της τάξης 2019 
«Ανχης Αθανάσιος Σακέτας». 

 Στο πλαίσιο της 
συνεχόμενης προσπάθειας που 
καταβάλλεται για τη συνεχή 
αναβάθμιση της παρεχόμενης 
εκπαίδευσης σας παρουσιάζω με 
χαρά το νέο τεύχος της εφημερίδας 
«Υπαξιωματικός». Έγινε 
προσπάθεια ανανέωσης, τόσο της 
εξωτερικής εμφάνισης όσο και της 
δομής της εφημερίδας, αυξάνοντας 
τα άρθρα, ώστε η εφημερίδα μας 
να γίνει ακόμα πιο  ενδιαφέρουσα, 
αλλά και να εμπλακούν πιο 
ενεργά  περισσότεροι Σπουδαστές 
στην σύνταξή τους, με σκοπό να 
αποτελέσει εργαλείο επικοινωνίας, 
έκφρασης ,ενημέρωσης και 
πνευματικής καλλιέργειας.

3

Στις 13 Ιουλίου 2018 πραγμα-
τοποιήθηκε στην έδρα της 
Σχολής η ορκωμοσία των 

Μονίμων Λοχιών, τάξεως 2018 «Αντγος 
Γεώργιος Κονδύλης». Με ιδιαίτερη συ-
γκίνηση αφήσαμε  «τα παιδιά μας» να 
ανοίξουν τα φτερά τους και να ξεκινή-
σουν την  δική τους διαδρομή στις τάξεις 
του ένδοξου Ελληνικού Στρατού, έχοντας 
πολλές προσδοκίες από τους νέους μας 
μικρούς ηγήτορες. Η τάξη 2018  «Αντγος 
Γεώργιος Κονδύλης» είναι η πρώτη τάξη, 
η οποία ολοκλήρωσε τριετής φοίτηση, 
σύμφωνα με τον Ν. 4361 του 2016.

Παράλληλα την ίδια ημέρα 
εγκαινιάστηκε η θεμελίωση του νέου κτι-
ρίου Διοικητικής Μέριμνας,  με δωρεά 
της κυπριακής δημοκρατίας. Το νέο κτί-
ριο θα στεγάσει τα νέα εστιατόρια - μα-
γειρεία  καθώς και  χώρο ψυχαγωγίας και  
θα αναβαθμίσει κατακόρυφα τις κτιρια-
κές υποδομές Διοικητικής Μέριμνας της 
σχολής. 

Στις 19 Οκτωβρίου 2018 έλαβε 
χώρα  η ορκωμοσία  της πρώτης τάξης, 
της τάξης 2021 « Επχίας  Δημήτριος 
Ίτσιος». Οι προσδοκίες και οι απαιτή-
σεις που έχουμε, τόσο η Διοίκηση της 
σχολής όσο και η διοικούσα τάξη, από 
τους νέους Σπουδαστές μας μέχρι την 
ολοκλήρωση της εκπαίδευσης τους ως 
πρωτοετής,  είναι ιδιαίτερα υψηλές 
όπως ιδιαίτερα υψηλό είναι το αίσθημα  
ευθύνη όλων μας απέναντί τους. 

Από 11 έως 22 Φεβρουαρίου, 
διεξήχθη η χειμερινή εκπαίδευση στο 
Περτούλι Τρικάλων, σε χαμηλές θερ-
μοκρασίες και χιονοσκεπές περιβάλλον 
δοκιμάστηκαν οι αντοχές των Σπουδα-
στών και αλλά και αποκτήθηκε πολύτι-
μη εμπειρία στην επιβίωση και διενέρ-
γεια επιχειρήσεων σε αντίξοες καιρικές 
συνθήκες.  

Στις 12 Απριλίου 2019 εορτά-
στηκε, με μεγάλο αίσθημα υπερηφά-
νειας, η γενέθλια ημέρα της ΣΜΥ (09 
Απριλίου 1884) του λίκνου της ραχοκο-
καλιάς του Στρατου. Συμπληρώνονται  
φέτος 135 χρόνια από την ίδρυση του 
Προπαρασκευαστικού Σχολείου Υπαξι-
ωματικών, στην Κέρκυρα, του προδρό-
μου της σημερινής Σχολής Μονίμων 
Υπαξιωματικών.

 Σύμφωνα με το όραμα της 
Σχολης, συνεχίζουμε την ιστορική μας 
διαδρομή, πορευόμαστε με υψηλό ηθι-
κό, ανθρωποκεντρική και αξιοκρατική 
διοίκηση, πιστή στην θεσμικότητα και 
τις παραδόσεις,πάθος, αυταπάρνηση, 
αυτοθυσία και αξιοποίηση της ευφυΐας 
του προσωπικού, στη συνεχή προσαρ-
μογή της σχολής στα σύγχρονα δεδο-
μένα για την επιτυχή εκτέλεση του εκ-
παιδευτικού της έργου, προκειμένου να 
αποδίδει στρατό ξηράς άρτια εκπαιδευ-
μένους μόνιμους υπαξιωματικούς με τα 
απαραίτητα χαρακτηριστικά, γνώσεις, 
ικανότητες και δεξιότητες

ικανoύς να ανταποκριθούν αποτε-
λεσματικά στις προκλήσεις της νέας 
επιχειρησιακής πραγματικότητας, 
συμβάλλοντας στη διατήρηση του 
αξιόμαχου του στρατού, της εδαφι-
κής ακεραιότητας και Εθνικής ανε-
ξαρτησίας της πατρίδας μας. 

Μπροστά μας έχουμε την 
θερινή εκπαίδευση, στην περιοχή 
της Καναπίτσας Λιτοχώρου, στις 03 
Ιουλίου 2019, το επιστέγασμα της 
στρατιωτικής εκπαίδευσης του ΄β 
εξαμήνου και ακολουθεί στις 12 Ιου-
λίου 2019 η ορκωμοσία ως Μόνιμοι 
Λοχίες, της τάξης 2019 «Ανχης Αθα-
νάσιος Σακέτας». 

Στο πλαίσιο της συνεχόμενης 
προσπάθειας που καταβάλλεται για 
τη συνεχή αναβάθμιση της παρεχό-
μενης εκπαίδευσης σας παρουσιάζω 
με χαρά το νέο τεύχος της εφημερί-
δας «Υπαξιωματικός». Έγινε προσπά-
θεια ανανέωσης τόσο της εξωτερι-
κής εμφάνισης όσο και της δομής της 
εφημερίδας, αυξάνοντας τα άρθρα, 
ώστε η εφημερίδα μας να γίνει ακό-
μα πιο  ενδιαφέρουσα αλλά και να 
εμπλακούν πιο ενεργά  περισσότεροι 
Σπουδαστές στην σύνταξη άρθρων, 
με σκοπό να αποτελέσει εργαλείο 
επικοινωνίας, έκφρασης ,ενημέρω-
σης και πνευματικής καλλιέργειας.



Α΄ Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της 
κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, συστήθηκε 

για πρώτη φορά το  «Προπαρασκευαστικόν 
Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή ανέλαβε 

την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια 
προκειμένου να εξέλθουν ως λοχίες του Ελληνικού 

στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η 
έδρα της βρισκόταν στην 
Κέρκυρα και θεωρείται 

πρόδρομος της σημερινής 
Σχολής Μονίμων 

Υπαξιωματικών. Η 
σχολή διαλύθηκε 
το 1889 από την ίδια 

κυβέρνηση που την 
ίδρυσε και μέχρι το 

1925 δεν λειτούργησε 
παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. 

Β΄ Περίοδος (1925-1934) 
Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου 

Θ ε ό δ ω ρ ο υ 
Πάγκαλου ίδρυσε το 
«Στρατιωτικό Σχολείο 

Υπαξιωματικών», το 
οποίο μεταφέρθηκε 

στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία 

Τεχντιτών», με έδρα το 
ένα στη Θεσσαλονίκη και το άλλο στην Αθήνα. 
Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο αυτό 

της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η 
έδρα του υπό συγκρότηση «Στρατιωτικού Σχολείου 
Υπαξιωματικών» μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά 

στην Κέρκυρα, όπου λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι 

το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το Στρατιωτικό Σχολείο Υπαξιωματικών 
Κέρκυρας μετονομάστηκε σε «Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών». Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού της 
στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν 
ως επί το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν 
να γίνονται δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) επιθυμούσαν την εισαγωγή 
τους στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 η Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών καταργήθηκε με την αιτιολογία της ύπαρξης υπεράριθμων 
υπαξιωματικών στο στράτευμα. Γ΄ Περίοδος (1949-Σήμερα)Μετά τη 
λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-1949) 
και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία της 
«Προπαρασκευαστικής  Σχολής Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 7 
Ιουλίου του 1950, μετά από διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε σε «Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών», τίτλο που διατηρεί μέχρι 
σήμερα. Οι πρώτοι σ π ο υ δ α σ τ έ ς εισήλθαν στην ΠΣΥ των Πατρών τον 
Ιανουάριο του 1950. Το 1953 η έδρα της ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη Σύρο 
και τέσσερα χρόνια αργότερα στη Σάμο. Το 1975 μεταστάθμευσε στα 
Τρίκαλα, στο πρώην «Στρατόπεδο 5ου Συντάγματος Πεζικού», το σημερινό 
«Στρατόπεδο Στρατηγού Χ. Καβράκου», στο οποίο λειτουργεί ως τις μέρες μας. Α΄ 
Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, 
συστήθηΦΗφορά«Προπ αρασκευαστικόν Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή 
ανέλαβε την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια προκειμένου να εξέλθουν 
ως λοχίες του Ελληνικού στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η έδρα της 
βρισκόταν στην Κέρκυρα και θεωρείται πρόδρομος της σημερινής Σχολής 
Μονίμων Υπαξιωματικών. Η σχολή διαλύθηκε το 1889 από την ίδια κυβέρνηση 
που την ίδρυσε και μέχρι το 1925 δεν λειτούργησε παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. Β΄ Περίοδος (1925-1934) Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου Θεόδωρου Πάγκαλου ίδρυσε το «Στρατιωτικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών», το οποίο μεταφέρθηκε στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία Τεχντιτών», με έδρα το ένα στη Θεσσαλονίκη 
και το άλλο στην Αθήνα. Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο 
αυτό της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η έδρα του 
υπό συγκρότηση « Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ο ύ Σχολείου Υπαξιωματικών» 
μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά στην Κέρκυρα, όπου 
λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το 
Στρατιωτικό Σχολείο Υπ α ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν Κέρκυρας μετονομάστηκε 

σε «Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών». 
Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού 

της στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των 
εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν ως επί 
το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. 

Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν να γίνονται 
δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) 
επιθυμούσαν την εισαγωγή τους 

στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 
η Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών 

καταργήθηκε με την αιτιολογία της 
ύπαρξης υπεράριθμων υπαξιωματικών στο 
στράτευμα. Γ΄ Περίοδος ( 1 9 4 9 - Σ ή μ ε ρ α )

Μετά τη λήξη των σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν 
επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-
1949) και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 

1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία 
της «Προπαρασκευαστικής Σχολής 

Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 
7 Ιουλίου του 1950, μετά από 
διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου 

Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε 

σε «Σχολή Μονίμων 
Υπαξιωματικών», τίτλο 
που διατηρεί μέχρι σήμερα. 
Οι πρώτοι σπουδαστές 
εισήλθαν στην ΠΣΥ των 
Πατρών τον Ιανουάριο του 
1950. Το 1953 η έδρα της 
ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη 
Σύρο και τέσσερα χρόνια 
αργότερα στη Σάμο. Το 
1975 μεταστάθμευσε 
στα Τρίκαλα, στο 
πρώην «Στρατόπεδο 
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ  ΑΡΧΗΓΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

ΑΡΧΗΓΟΣ ΣΜΥ
ΑΑΣΙΙΙης ΣΩΦΡΟΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αγαπητοί Σπουδαστές
 
 Με την έναρξη του εκπαιδευτικού 
έτους 2018-2019 με μεγάλη προσμονή 
υποδεχτήκαμε στις τάξεις μας τους πρωτοετείς 
σπουδαστές της σχολής μας, οι οποίοι με την 
ορκωμοσία τους εντάχθηκαν στο δυναμικό των 
δαφνοστεφανωμένων ενόπλων δυνάμεων. Υπό 
την καθοδήγηση της διοικούσας 3ης τάξης αλλά 
και την αποφασιστική συνδρομή της 2ας τάξεως, 
πορευτήκαμε στην κοπιαστική αλλά ζωτικής 
σημασίας εκπαίδευση η οποία δημιουργήθηκε 
με άξονα το όραμα του στρατού ξηράς για τη 
δημιουργία στελεχών με υψηλό ηθικό, πίστη 
στη θεσμικότητα και τις παραδόσεις, πάθος και 
αυτοθυσία. Οφείλω να υπενθυμίσω τη σημασία 
των γραπτών και  άγραφων νόμων και παράλληλα 
να τονίσω την σημασία της εκπαίδευσης, τόσο 
σε στρατιωτικό όσο και σε ακαδημαϊκό επίπεδο. 

 Ως αρχηγός της σχολής που αποδίδει στο στράτευμα μικρούς ηγήτορες, δηλώνω εξαιρετικά 
υπερήφανος. Μην παραβλέπετε  ότι  ο ηγήτορας δεν εξαιρεί τον εαυτό του από το πλήθος των 
ανθρώπων που διοικεί, δεν λέει ψέματα, αποζητά ευθύνη, αναλαμβάνει τις ευθύνες των πράξεων του 
και των υφισταμένων του και εκτελεί τα καθήκοντα του μέχρι της τελευταίας ρανίδος του αίματος του, 
όπως ορίζει ο στρατιωτικός όρκος. Να θυμάστε πάντοτε ότι η επιτυχία και η διάκριση είναι απόρροια του 
προσωπικού σας ήθους και της σκληρής δουλειάς καθώς και των στόχων που  εσείς οι ίδιοι θα θέσετε.

                                                                                                                          ΑΑΣΙΙΙης
                                                                                                             ΣΩΦΡΟΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   
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Αγαπητοί Σπουδαστές
 

Με την έναρξη του εκπαιδευτικού έτους 2018-2019 
με μεγάλη προσμονή υποδεχτήκαμε στις τάξεις μας τους 
πρωτοετείς σπουδαστές της σχολής μας, οι οποίοι με την 
ορκωμοσία τους εντάχθηκαν στο δυναμικό των δαφνοστε-
φανωμένων ενόπλων δυνάμεων. Υπό την καθοδήγηση της 
διοικούσας 3ης τάξης αλλά και την αποφασιστική συνδρομή 
της 2ας τάξεως, πορευτήκαμε στην κοπιαστική αλλά ζωτικής 
σημασίας εκπαίδευση, η οποία δημιουργήθηκε με άξονα το 
όραμα του στρατού ξηράς για τη δημιουργία στελεχών με 
υψηλό ηθικό, πίστη στη θεσμικότητα και τις παραδόσεις, πά-
θος και αυτοθυσία. Οφείλω να υπενθυμίσω τη σημασία των 
γραπτών και  άγραφων νόμων και παράλληλα να τονίσω την 
σημασία της εκπαίδευσης, τόσο σε στρατιωτικό όσο και σε 
ακαδημαϊκό επίπεδο. 

Ως αρχηγός της σχολής που αποδίδει στο στράτευμα μικρούς ηγήτορες, δηλώνω εξαιρετικά 
υπερήφανος. Μην παραβλέπετε  ότι  ο ηγήτορας δεν εξαιρεί τον εαυτό του από το πλήθος των 
ανθρώπων που διοικεί, δεν λέει ψέματα, αποζητά ευθύνη, αναλαμβάνει τις ευθύνες των πράξεων 
του και των υφισταμένων του και εκτελεί τα καθήκοντα του μέχρι της τελευταίας ρανίδος του αί-
ματος του, όπως ορίζει ο στρατιωτικός όρκος. Να θυμάστε πάντοτε ότι η επιτυχία και η διάκριση 
είναι απόρροια του προσωπικού σας ήθους και της σκληρής δουλειάς καθώς και των στόχων που  
εσείς οι ίδιοι θα θέσετε.

                                                                                                                             ΑΑΣΙΙΙης
                                                                                                           ΣΩΦΡΟΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   



Α΄ Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της 
κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, συστήθηκε 

για πρώτη φορά το  «Προπαρασκευαστικόν 
Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή ανέλαβε 

την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια 
προκειμένου να εξέλθουν ως λοχίες του Ελληνικού 

στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η 
έδρα της βρισκόταν στην 
Κέρκυρα και θεωρείται 

πρόδρομος της σημερινής 
Σχολής Μονίμων 

Υπαξιωματικών. Η 
σχολή διαλύθηκε 
το 1889 από την ίδια 

κυβέρνηση που την 
ίδρυσε και μέχρι το 

1925 δεν λειτούργησε 
παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. 

Β΄ Περίοδος (1925-1934) 
Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου 

Θ ε ό δ ω ρ ο υ 
Πάγκαλου ίδρυσε το 
«Στρατιωτικό Σχολείο 

Υπαξιωματικών», το 
οποίο μεταφέρθηκε 

στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία 

Τεχντιτών», με έδρα το 
ένα στη Θεσσαλονίκη και το άλλο στην Αθήνα. 
Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο αυτό 

της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η 
έδρα του υπό συγκρότηση «Στρατιωτικού Σχολείου 
Υπαξιωματικών» μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά 

στην Κέρκυρα, όπου λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι 

το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το Στρατιωτικό Σχολείο Υπαξιωματικών 
Κέρκυρας μετονομάστηκε σε «Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών». Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού της 
στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν 
ως επί το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν 
να γίνονται δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) επιθυμούσαν την εισαγωγή 
τους στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 η Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών καταργήθηκε με την αιτιολογία της ύπαρξης υπεράριθμων 
υπαξιωματικών στο στράτευμα. Γ΄ Περίοδος (1949-Σήμερα)Μετά τη 
λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-1949) 
και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία της 
«Προπαρασκευαστικής  Σχολής Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 7 
Ιουλίου του 1950, μετά από διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε σε «Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών», τίτλο που διατηρεί μέχρι 
σήμερα. Οι πρώτοι σ π ο υ δ α σ τ έ ς εισήλθαν στην ΠΣΥ των Πατρών τον 
Ιανουάριο του 1950. Το 1953 η έδρα της ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη Σύρο 
και τέσσερα χρόνια αργότερα στη Σάμο. Το 1975 μεταστάθμευσε στα 
Τρίκαλα, στο πρώην «Στρατόπεδο 5ου Συντάγματος Πεζικού», το σημερινό 
«Στρατόπεδο Στρατηγού Χ. Καβράκου», στο οποίο λειτουργεί ως τις μέρες μας. Α΄ 
Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, 
συστήθηΦΗφορά«Προπ αρασκευαστικόν Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή 
ανέλαβε την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια προκειμένου να εξέλθουν 
ως λοχίες του Ελληνικού στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η έδρα της 
βρισκόταν στην Κέρκυρα και θεωρείται πρόδρομος της σημερινής Σχολής 
Μονίμων Υπαξιωματικών. Η σχολή διαλύθηκε το 1889 από την ίδια κυβέρνηση 
που την ίδρυσε και μέχρι το 1925 δεν λειτούργησε παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. Β΄ Περίοδος (1925-1934) Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου Θεόδωρου Πάγκαλου ίδρυσε το «Στρατιωτικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών», το οποίο μεταφέρθηκε στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία Τεχντιτών», με έδρα το ένα στη Θεσσαλονίκη 
και το άλλο στην Αθήνα. Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο 
αυτό της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η έδρα του 
υπό συγκρότηση « Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ο ύ Σχολείου Υπαξιωματικών» 
μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά στην Κέρκυρα, όπου 
λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το 
Στρατιωτικό Σχολείο Υπ α ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν Κέρκυρας μετονομάστηκε 

σε «Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών». 
Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού 

της στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των 
εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν ως επί 
το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. 

Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν να γίνονται 
δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) 
επιθυμούσαν την εισαγωγή τους 

στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 
η Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών 

καταργήθηκε με την αιτιολογία της 
ύπαρξης υπεράριθμων υπαξιωματικών στο 
στράτευμα. Γ΄ Περίοδος ( 1 9 4 9 - Σ ή μ ε ρ α )

Μετά τη λήξη των σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν 
επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-
1949) και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 

1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία 
της «Προπαρασκευαστικής Σχολής 

Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 
7 Ιουλίου του 1950, μετά από 
διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου 

Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε 

σε «Σχολή Μονίμων 
Υπαξιωματικών», τίτλο 
που διατηρεί μέχρι σήμερα. 
Οι πρώτοι σπουδαστές 
εισήλθαν στην ΠΣΥ των 
Πατρών τον Ιανουάριο του 
1950. Το 1953 η έδρα της 
ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη 
Σύρο και τέσσερα χρόνια 
αργότερα στη Σάμο. Το 
1975 μεταστάθμευσε 
στα Τρίκαλα, στο 
πρώην «Στρατόπεδο 
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Αγαπητοί Σπουδαστές
 
 Με την έναρξη του εκπαιδευτικού 
έτους 2018-2019 με μεγάλη προσμονή 
υποδεχτήκαμε στις τάξεις μας τους πρωτοετείς 
σπουδαστές της σχολής μας, οι οποίοι με την 
ορκωμοσία τους εντάχθηκαν στο δυναμικό των 
δαφνοστεφανωμένων ενόπλων δυνάμεων. Υπό 
την καθοδήγηση της διοικούσας 3ης τάξης αλλά 
και την αποφασιστική συνδρομή της 2ας τάξεως, 
πορευτήκαμε στην κοπιαστική αλλά ζωτικής 
σημασίας εκπαίδευση η οποία δημιουργήθηκε 
με άξονα το όραμα του στρατού ξηράς για τη 
δημιουργία στελεχών με υψηλό ηθικό, πίστη 
στη θεσμικότητα και τις παραδόσεις, πάθος και 
αυτοθυσία. Οφείλω να υπενθυμίσω τη σημασία 
των γραπτών και  άγραφων νόμων και παράλληλα 
να τονίσω την σημασία της εκπαίδευσης, τόσο 
σε στρατιωτικό όσο και σε ακαδημαϊκό επίπεδο. 

 Ως αρχηγός της σχολής που αποδίδει στο στράτευμα μικρούς ηγήτορες, δηλώνω εξαιρετικά 
υπερήφανος. Μην παραβλέπετε  ότι  ο ηγήτορας δεν εξαιρεί τον εαυτό του από το πλήθος των 
ανθρώπων που διοικεί, δεν λέει ψέματα, αποζητά ευθύνη, αναλαμβάνει τις ευθύνες των πράξεων του 
και των υφισταμένων του και εκτελεί τα καθήκοντα του μέχρι της τελευταίας ρανίδος του αίματος του, 
όπως ορίζει ο στρατιωτικός όρκος. Να θυμάστε πάντοτε ότι η επιτυχία και η διάκριση είναι απόρροια του 
προσωπικού σας ήθους και της σκληρής δουλειάς καθώς και των στόχων που  εσείς οι ίδιοι θα θέσετε.

                                                                                                                          ΑΑΣΙΙΙης
                                                                                                             ΣΩΦΡΟΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

Α΄ Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της 
κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, συστήθηκε 

για πρώτη φορά το  «Προπαρασκευαστικόν 
Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή ανέλαβε 

την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια 
προκειμένου να εξέλθουν ως λοχίες του Ελληνικού 

στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η 
έδρα της βρισκόταν στην 
Κέρκυρα και θεωρείται 

πρόδρομος της σημερινής 
Σχολής Μονίμων 

Υπαξιωματικών. Η 
σχολή διαλύθηκε 
το 1889 από την ίδια 

κυβέρνηση που την 
ίδρυσε και μέχρι το 

1925 δεν λειτούργησε 
παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. 

Β΄ Περίοδος (1925-1934) 
Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου 

Θ ε ό δ ω ρ ο υ 
Πάγκαλου ίδρυσε το 
«Στρατιωτικό Σχολείο 

Υπαξιωματικών», το 
οποίο μεταφέρθηκε 

στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία 

Τεχντιτών», με έδρα το 
ένα στη Θεσσαλονίκη και το άλλο στην Αθήνα. 
Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο αυτό 

της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η 
έδρα του υπό συγκρότηση «Στρατιωτικού Σχολείου 
Υπαξιωματικών» μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά 

στην Κέρκυρα, όπου λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι 

το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το Στρατιωτικό Σχολείο Υπαξιωματικών 
Κέρκυρας μετονομάστηκε σε «Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών». Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού της 
στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν 
ως επί το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν 
να γίνονται δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) επιθυμούσαν την εισαγωγή 
τους στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 η Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών καταργήθηκε με την αιτιολογία της ύπαρξης υπεράριθμων 
υπαξιωματικών στο στράτευμα. Γ΄ Περίοδος (1949-Σήμερα)Μετά τη 
λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-1949) 
και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία της 
«Προπαρασκευαστικής  Σχολής Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 7 
Ιουλίου του 1950, μετά από διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε σε «Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών», τίτλο που διατηρεί μέχρι 
σήμερα. Οι πρώτοι σ π ο υ δ α σ τ έ ς εισήλθαν στην ΠΣΥ των Πατρών τον 
Ιανουάριο του 1950. Το 1953 η έδρα της ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη Σύρο 
και τέσσερα χρόνια αργότερα στη Σάμο. Το 1975 μεταστάθμευσε στα 
Τρίκαλα, στο πρώην «Στρατόπεδο 5ου Συντάγματος Πεζικού», το σημερινό 
«Στρατόπεδο Στρατηγού Χ. Καβράκου», στο οποίο λειτουργεί ως τις μέρες μας. Α΄ 
Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, 
συστήθηΦΗφορά«Προπ αρασκευαστικόν Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή 
ανέλαβε την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια προκειμένου να εξέλθουν 
ως λοχίες του Ελληνικού στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η έδρα της 
βρισκόταν στην Κέρκυρα και θεωρείται πρόδρομος της σημερινής Σχολής 
Μονίμων Υπαξιωματικών. Η σχολή διαλύθηκε το 1889 από την ίδια κυβέρνηση 
που την ίδρυσε και μέχρι το 1925 δεν λειτούργησε παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. Β΄ Περίοδος (1925-1934) Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου Θεόδωρου Πάγκαλου ίδρυσε το «Στρατιωτικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών», το οποίο μεταφέρθηκε στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία Τεχντιτών», με έδρα το ένα στη Θεσσαλονίκη 
και το άλλο στην Αθήνα. Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο 
αυτό της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η έδρα του 
υπό συγκρότηση « Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ο ύ Σχολείου Υπαξιωματικών» 
μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά στην Κέρκυρα, όπου 
λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το 
Στρατιωτικό Σχολείο Υπ α ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν Κέρκυρας μετονομάστηκε 

σε «Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών». 
Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού 

της στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των 
εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν ως επί 
το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. 

Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν να γίνονται 
δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) 
επιθυμούσαν την εισαγωγή τους 

στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 
η Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών 

καταργήθηκε με την αιτιολογία της 
ύπαρξης υπεράριθμων υπαξιωματικών στο 
στράτευμα. Γ΄ Περίοδος ( 1 9 4 9 - Σ ή μ ε ρ α )

Μετά τη λήξη των σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν 
επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-
1949) και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 

1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία 
της «Προπαρασκευαστικής Σχολής 

Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 
7 Ιουλίου του 1950, μετά από 
διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου 

Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε 

σε «Σχολή Μονίμων 
Υπαξιωματικών», τίτλο 
που διατηρεί μέχρι σήμερα. 
Οι πρώτοι σπουδαστές 
εισήλθαν στην ΠΣΥ των 
Πατρών τον Ιανουάριο του 
1950. Το 1953 η έδρα της 
ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη 
Σύρο και τέσσερα χρόνια 
αργότερα στη Σάμο. Το 
1975 μεταστάθμευσε 
στα Τρίκαλα, στο 
πρώην «Στρατόπεδο 

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

ΤΡΙΕΤΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ  ΑΡΧΗΓΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Αγαπητοί σπουδαστές και σπουδάστριες,
   

 Έχοντας ως πυλώνα, την καθιέρωση της τριετούς φοίτησης στη Σχολή,  σας παρουσιάζονται εν συντομία οι προεκτάσεις που 
τεκμαίρονται από αυτή. Σύμφωνα με τη «Διακήρυξη της Μπολόνιας», την οποία  υπέγραψαν 29 Υπουργοί Παιδείας της Ευρώπης 
(μεταξύ αυτών και η Ελλάδα) το 1999 στην Μπολόνια της Ιταλίας, καθιερώθηκε και θεσμοθετήθηκε ο Ευρωπαϊκός Χώρος της 

Ανώτατης Εκπαίδευσης, βάση του οποίου:

 Υιοθετήθηκαν οι δύο τίτλοι σπουδών, προπτυχιακός – μεταπτυχιακός. Η πρόσβαση στον δεύτερο κύκλο  προϋποθέτει την 
επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών του πρώτου κύκλου, οι οποίες θα διαρκούν τουλάχιστον τρία χρόνια .

 Καθιερώθηκε το σύστημα διδακτικών -  πιστωτικών μονάδων (ECTS: European Credit Transfer System), για την προώθηση 
της κινητικότητας και της ακαδημαϊκής αναγνώρισης των σπουδών στο εξωτερικό.

 Προωθήθηκε η Ευρωπαϊκή συνεργασία στη Διασφάλιση της Ποιότητας της Εκπαίδευσης μέσα από μια αξιολόγηση των 
ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.

Η Διακήρυξη αυτή και στη συνέχεια οι Σύνοδοι στην Πράγα, Βερολίνο. Λονδίνο κα, αποτέλεσαν τις βάσεις για την θεσμοθέτηση της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Σήμερα η  διάρθρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα έχει ως εξής:

 Θεσμική και Λειτουργική αναβάθμιση της ΣΜΥ.
Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, όπως και οι άλλες 
Σχολές Υπαξιωματικών(ΑΣΣΥ) του ΓΕΕΘΑ, σύμφωνα 
με το Ν.2913/2001, «περί ρυθμίσεως θεμάτων 
Μετοχικών ταμείων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» 
ανήκει στην Ανώτερη βαθμίδα της Τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. Επιπλέον, με το Ν. 4361/2016 τ. Α΄ ΦΕΚ 
10 Άρθρο 24 περί «Ρυθμίσεως θεμάτων μεταθέσεων 
οπλιτών, μέριμνας προσωπικού και άλλες διατάξεις» 
καθιερώθηκε η φοίτηση σε αυτές να είναι τριετής. Η 
κύρια αποστολή της Σχολής είναι να παρέχει στους 
σπουδαστές ποιοτική στρατιωτική και ακαδημαϊκή 
εκπαίδευση τρίτου κύκλου σπουδών και να καλλιεργεί 
παράλληλα του στρατιωτικό πνεύμα, προσδίδοντας σ΄ 
αυτούς όλες τις στρατιωτικές αρετές και χαρακτηριστικά.
      Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με την 
ισχύουσα εκπαιδευτική νομοθεσία, προκύπτει 
εύλογα το συμπέρασμα ότι, η τριετής φοίτηση στη 
Σχολή ανοίγει το δρόμο για την ποιοτική αναβάθμισή 
της, ως εκπαιδευτικό ίδρυμα της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. Με βάση αυτές τις συνθήκες και 
ειδικότερα στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, 
η Σχολή μεταξύ των άλλων στοχεύει στα εξής:

 Διοργάνωση ημερίδων και ομιλιών σε θέματα που 
άπτονται της Στρατιωτικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, 
ώστε να υπάρξει η σχετική εξέλιξη σε ειδικότερα θέματα 
επί του Προγράμματος των  Προπτυχιακών  Σπουδών.

 Προσπάθεια συμμετοχής της Σχολής σε 
προγράμματα Erasmus, μέσω του ΙΚΥ(Ίδρυμα Κρατικών 
Υποτροφιών), είτε μέσω του προγράμματος Military Erasmus.

 Συνεργασία της Σχολής με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα 
της χώρας σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών.

 Ανάπτυξη Σχέσεων με κοινωνικούς, πολιτιστικούς 
και παραγωγικούς φορείς(συμμετοχή σε αθλητικούς 
αγώνες, συνεργασία με πολιτιστικούς φορείς κα)

 Βελτίωση των υπηρεσιών ΤΠΕ(εκπαιδευτική 
πλατφόρμα moodle, ιστοσελίδα, ψηφιοποιήση της βιβλιοθήκης), 
των υποδομών/μέσων εργασίας των διδασκόντων, η 
ανακαίνιση των εργαστηρίων των τεχνικών σπουδαστών.

 Παροχή υψηλή ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, κατά 
την υλοποίηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών.

 Ύπαρξη μονίμων καθηγητών με τη δημιουργία 
εδρών μαθημάτων σε καθορισμένα γνωστικά αντικείμενα, 
προκειμένου να υπάρχει πραγματική αναβάθμιση και συνέχεια.

            H αύξηση της φοίτησης από 2 σε 3 έτη 
Σπουδών, θα αναβαθμίσει ποιοτικά και ποσοτικά την 
παρεχόμενη εκπαίδευση. Οι απόφοιτοι θα αποδίδονται 
στις ΕΔ με 50% περισσότερη εκπαίδευση (Στρατιωτική, 
Ακαδημαϊκή, Τεχνική) και θα είναι ικανότεροι των μέχρι 
τότε αποφοίτων, σύμφωνα με τα καθήκοντα των Μονίμων 
Λοχιών (όπως αυτά προβλέπουν στα θεσμικά κείμενα). 

Τχης(ΥΠ) Καπούλα Όλγα
                                                                                
Τμ/χης Ακαδημαϊκής 
Εκπαίδευσης
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Αγαπητοί σπουδαστές και σπουδάστριες,
    Έχοντας ως πυλώνα, την καθιέρωση της τριετούς φοίτησης στη Σχολή,  σας παρουσιάζονται εν συντομία οι προεκτάσεις 

που τεκμαίρονται από αυτή. Σύμφωνα με τη «Διακήρυξη της Μπολόνιας», την οποία  υπέγραψαν 29 Υπουργοί Παιδείας της Ευ-
ρώπης (μεταξύ αυτών και η Ελλάδα) το 1999 στην Μπολόνια της Ιταλίας, καθιερώθηκε και θεσμοθετήθηκε ο Ευρωπαϊκός Χώρος 
της Ανώτατης Εκπαίδευσης, βάση του οποίου:
• Υιοθετήθηκαν οι δύο τίτλοι σπουδών, προπτυχιακός – μεταπτυχιακός. Η πρόσβαση στον δεύτερο κύκλο  προϋποθέτει την 

επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών του πρώτου κύκλου, οι οποίες θα διαρκούν τουλάχιστον τρία χρόνια .

• Καθιερώθηκε το σύστημα διδακτικών -  πιστωτικών μονάδων (ECTS: European Credit Transfer System), για την προώθηση της 
κινητικότητας και της ακαδημαϊκής αναγνώρισης των σπουδών στο εξωτερικό.

• Προωθήθηκε η Ευρωπαϊκή συνεργασία στη Διασφάλιση της Ποιότητας της Εκπαίδευσης μέσα από μια αξιολόγηση των ακα-
δημαϊκών ιδρυμάτων.

Η Διακήρυξη αυτή και στη συνέχεια οι Σύνοδοι στην Πράγα, Βερολίνο. Λονδίνο κα, αποτέλεσαν τις βάσεις για την θεσμο-
θέτηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

    Έχοντας ως πυλώνα, την καθιέρωση της τριετούς φοίτη-

Θεσμική και Λειτουργική αναβάθμιση της ΣΜΥ.

Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, όπως και οι 
άλλες Σχολές Υπαξιωματικών(ΑΣΣΥ) του ΓΕΕΘΑ, σύμφωνα 
με το Ν.2913/2001, «περί ρυθμίσεως θεμάτων Μετοχικών 
ταμείων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» ανήκει στην Ανώτε-
ρη βαθμίδα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επιπλέον, με 
το Ν. 4361/2016 τ. Α΄ ΦΕΚ 10 Άρθρο 24 περί «Ρυθμίσεως 
θεμάτων μεταθέσεων οπλιτών, μέριμνας προσωπικού και 
άλλες διατάξεις» καθιερώθηκε η φοίτηση σε αυτές να εί-
ναι τριετής. Η κύρια αποστολή της Σχολής είναι να παρέχει 
στους σπουδαστές ποιοτική στρατιωτική και ακαδημαϊκή 
εκπαίδευση τρίτου κύκλου σπουδών και να καλλιεργεί 
παράλληλα του στρατιωτικό πνεύμα, προσδίδοντας σ΄ αυ-
τούς όλες τις στρατιωτικές αρετές και χαρακτηριστικά.

       Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με την 
ισχύουσα εκπαιδευτική νομοθεσία, προκύπτει εύλογα το 
συμπέρασμα ότι, η τριετής φοίτηση στη Σχολή ανοίγει το 
δρόμο για την ποιοτική αναβάθμισή της, ως εκπαιδευτικό 
ίδρυμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Με βάση αυτές τις 
συνθήκες και ειδικότερα στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής εκ-
παίδευσης, η Σχολή μεταξύ των άλλων στοχεύει στα εξής:

• Διοργάνωση ημερίδων και ομιλιών σε θέματα που άπτονται της 
Στρατιωτικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ώστε να υπάρξει η σχε-
τική εξέλιξη σε ειδικότερα θέματα επί του Προγράμματος των  
Προπτυχιακών  Σπουδών.

• Προσπάθεια συμμετοχής της Σχολής σε προγράμματα Erasmus, 
μέσω του ΙΚΥ(Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών), είτε μέσω του προ-
γράμματος Military Erasmus.

• Συνεργασία της Σχολής με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώ-
ρας σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών.

• Ανάπτυξη Σχέσεων με κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγι-
κούς φορείς(συμμετοχή σε αθλητικούς αγώνες, συνεργασία με 
πολιτιστικούς φορείς κα)

• Βελτίωση των υπηρεσιών ΤΠΕ(εκπαιδευτική πλατφόρμα moodle, 
ιστοσελίδα, ψηφιοποιήση της βιβλιοθήκης), των υποδομών/μέ-
σων εργασίας των διδασκόντων, η ανακαίνιση των εργαστηρίων 
των τεχνικών σπουδαστών.

• Παροχή υψηλή ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, κατά την 
υλοποίηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών.

• Ύπαρξη μονίμων καθηγητών με τη δημιουργία εδρών μαθημά-
των σε καθορισμένα γνωστικά αντικείμενα, προκειμένου να 
υπάρχει πραγματική αναβάθμιση και συνέχεια.

H αύξηση της φοίτησης από 2 σε 3 έτη Σπουδών, θα ανα-
βαθμίσει ποιοτικά και ποσοτικά την παρεχόμενη εκπαίδευση. Οι 
απόφοιτοι θα αποδίδονται στις ΕΔ με 50% περισσότερη εκπαίδευση 
(Στρατιωτική, Ακαδημαϊκή, Τεχνική) και θα είναι ικανότεροι των μέχρι 
τότε αποφοίτων, σύμφωνα με τα καθήκοντα των Μονίμων Λοχιών 
(όπως αυτά προβλέπουν στα θεσμικά κείμενα). 



Α΄ Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της 
κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, συστήθηκε 

για πρώτη φορά το  «Προπαρασκευαστικόν 
Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή ανέλαβε 

την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια 
προκειμένου να εξέλθουν ως λοχίες του Ελληνικού 

στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η 
έδρα της βρισκόταν στην 
Κέρκυρα και θεωρείται 

πρόδρομος της σημερινής 
Σχολής Μονίμων 

Υπαξιωματικών. Η 
σχολή διαλύθηκε 
το 1889 από την ίδια 

κυβέρνηση που την 
ίδρυσε και μέχρι το 

1925 δεν λειτούργησε 
παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. 

Β΄ Περίοδος (1925-1934) 
Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου 

Θ ε ό δ ω ρ ο υ 
Πάγκαλου ίδρυσε το 
«Στρατιωτικό Σχολείο 

Υπαξιωματικών», το 
οποίο μεταφέρθηκε 

στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία 

Τεχντιτών», με έδρα το 
ένα στη Θεσσαλονίκη και το άλλο στην Αθήνα. 
Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο αυτό 

της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η 
έδρα του υπό συγκρότηση «Στρατιωτικού Σχολείου 
Υπαξιωματικών» μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά 

στην Κέρκυρα, όπου λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι 

το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το Στρατιωτικό Σχολείο Υπαξιωματικών 
Κέρκυρας μετονομάστηκε σε «Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών». Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού της 
στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν 
ως επί το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν 
να γίνονται δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) επιθυμούσαν την εισαγωγή 
τους στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 η Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών καταργήθηκε με την αιτιολογία της ύπαρξης υπεράριθμων 
υπαξιωματικών στο στράτευμα. Γ΄ Περίοδος (1949-Σήμερα)Μετά τη 
λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-1949) 
και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία της 
«Προπαρασκευαστικής  Σχολής Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 7 
Ιουλίου του 1950, μετά από διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε σε «Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών», τίτλο που διατηρεί μέχρι 
σήμερα. Οι πρώτοι σ π ο υ δ α σ τ έ ς εισήλθαν στην ΠΣΥ των Πατρών τον 
Ιανουάριο του 1950. Το 1953 η έδρα της ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη Σύρο 
και τέσσερα χρόνια αργότερα στη Σάμο. Το 1975 μεταστάθμευσε στα 
Τρίκαλα, στο πρώην «Στρατόπεδο 5ου Συντάγματος Πεζικού», το σημερινό 
«Στρατόπεδο Στρατηγού Χ. Καβράκου», στο οποίο λειτουργεί ως τις μέρες μας. Α΄ 
Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, 
συστήθηΦΗφορά«Προπ αρασκευαστικόν Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή 
ανέλαβε την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια προκειμένου να εξέλθουν 
ως λοχίες του Ελληνικού στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η έδρα της 
βρισκόταν στην Κέρκυρα και θεωρείται πρόδρομος της σημερινής Σχολής 
Μονίμων Υπαξιωματικών. Η σχολή διαλύθηκε το 1889 από την ίδια κυβέρνηση 
που την ίδρυσε και μέχρι το 1925 δεν λειτούργησε παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. Β΄ Περίοδος (1925-1934) Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου Θεόδωρου Πάγκαλου ίδρυσε το «Στρατιωτικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών», το οποίο μεταφέρθηκε στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία Τεχντιτών», με έδρα το ένα στη Θεσσαλονίκη 
και το άλλο στην Αθήνα. Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο 
αυτό της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η έδρα του 
υπό συγκρότηση « Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ο ύ Σχολείου Υπαξιωματικών» 
μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά στην Κέρκυρα, όπου 
λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το 
Στρατιωτικό Σχολείο Υπ α ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν Κέρκυρας μετονομάστηκε 

σε «Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών». 
Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού 

της στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των 
εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν ως επί 
το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. 

Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν να γίνονται 
δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) 
επιθυμούσαν την εισαγωγή τους 

στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 
η Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών 

καταργήθηκε με την αιτιολογία της 
ύπαρξης υπεράριθμων υπαξιωματικών στο 
στράτευμα. Γ΄ Περίοδος ( 1 9 4 9 - Σ ή μ ε ρ α )

Μετά τη λήξη των σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν 
επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-
1949) και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 

1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία 
της «Προπαρασκευαστικής Σχολής 

Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 
7 Ιουλίου του 1950, μετά από 
διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου 

Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε 

σε «Σχολή Μονίμων 
Υπαξιωματικών», τίτλο 
που διατηρεί μέχρι σήμερα. 
Οι πρώτοι σπουδαστές 
εισήλθαν στην ΠΣΥ των 
Πατρών τον Ιανουάριο του 
1950. Το 1953 η έδρα της 
ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη 
Σύρο και τέσσερα χρόνια 
αργότερα στη Σάμο. Το 
1975 μεταστάθμευσε 
στα Τρίκαλα, στο 
πρώην «Στρατόπεδο 

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

ΕΝΘΕΤΑ

Η ZΩΗ ΣΤΗ ΣΜΥ

 Πώς είναι η ζωή ενός 
νέου σε μία στρατιωτική 
σχολή; Πώς είναι η 

καθημερινότητα στη ΣΜΥ, του πρωτοετή, 
δευτεροετή ή του τριτοετή; Πόσες φορές 
αλήθεια δεν σκεφτήκαμε αυτές τις 
ερωτήσεις; Ολοκληρώνοντας σχεδόν 
την πορεία μου ως Σπουδαστής Θα 
προσπαθήσω να αποτυπώσω την 
καθημερινή ζωή, τα συναισθήματα και 
τις ανησυχίες του σπουδαστή κατά 
την διάρκεια της φοίτησης του. 
 
 Τα συναισθήματα ενός πρωτοετή 
είναι ανάμεικτα. Το πιο δύσκολο κομμάτι 
είναι η προσαρμογή του στην στρατιωτική 
ζωή. Αρχικά ενώ σαν πολίτης πριν μπει στην 
σχολή είχε πολύ ελεύθερο χρόνο, με την 
εισαγωγή του σε αυτήν ο ελεύθερος χρόνος 
του μειώνεται, καθώς είναι υποχρεωμένος 
να ενταχθεί σε ένα συγκεκριμένο και 
αυστηρό πρόγραμμα, με αποτέλεσμα να 
νιώθει άγχος και πίεση. Το σημαντικότερο 
όμως όλων είναι ότι καθ’όλη την διάρκεια της 
ημέρας  επιβάλλεται να είναι τυπικός στις

 Υποχρεώσεις και τα καθήκοντα 
του, μιας και οι ανώτεροι του ενδιαφέρονται 
για την άμεση στρατιωτικοποίησή του. 
Επιπλέον όμως βιώνει έντονα αισθήματα 
υπερηφάνειας, τιμής και προσωπικής 
ικανοποίησης από τα οποία κατακλύζεται 
κάθε φορά που φοράει την στολή του 
σπουδαστή με το εθνόσημο στο πηλίκιο, 
το μεγαλύτερο σύμβολο της χώρας. Επίσης 
γνωρίζει νέα πρόσωπα και δημιουργεί 
ιδιαίτερους δεσμούς με τους συμμαθητές 
του αφού μαζί ξεπερνούν δυσκολίες. Οι 
γνώσεις που αποκτά στο πρώτο έτος 
φαίνονται ατελείωτες και πρωτόγνωρες 
στην κυριολεξία. Πειθαρχία, φροντίδα 
ρουχισμού ,υλικών, χειρισμό του οπλισμού, 
επιβίωση και εκπαίδευση σε δύσκολες 
καιρικές συνθήκες κ.α. Ενώ παράλληλα 
κατά την ακαδημαϊκή εκπαίδευση 
οι σπουδαστές καταλαβαίνουν ότι η 
καθημερινή ζωή δεν είναι τόσο δύσκολη 
όσο τους φαινόταν αρχικά, αλλά ότι το 
πιο δύσκολο ήταν η αρχική προσαρμογή. 
Σιγά-σιγά δυναμώνουν οι δεσμοί που 
έχει αναπτύξει τόσο με συμμαθητές 
όσο και με σπουδαστές άλλων τάξεων. 
 
 Σαν δευτεροετής, η καθημερινή 
ζωή στο σχολή λαμβάνει διαφορετική τροπή. 
Έχει ενστερνιστεί όλα τα βασικά στρατιωτικά 
εφόδια και αποτελεί πλ παραδείγματα για 
τους  πρωτοετείς σπουδαστές. Έχει τώρα 
περισσότερο ελεύθερο χρόνο και αυξάνεται 
ο χρόνος της ακαδημαϊκής εκπαίδευσής 
του. Αξίζει να σημειώσουμε  ότι οι δύο τάξεις 
παρατηρούν τις κινήσεις τις διοικούσας 
τάξης άλλα για διαφορετικό σκοπό. Με 
άλλα λόγια, η πρώτη τάξη προσπαθεί να 
αφομοιώσει τις συμπεριφορές της -με 
στόχο την διάπλαση σωστής στρατιωτικής 
προσωπικότητας -ενώ η δευτέρα εντοπίζει 
τα λάθη και τα τρωτά σημεία της στην 
διαχείριση εσωτερικών ζητημάτων και τα 
σωστά πρότυπα προς μίμηση- ώστε να 
διαδεχθεί μελλοντικά τα καθήκοντα της. Σαν 
δευτεροετής, αποκτά περισσότερη εμπειρία 
στα στρατιωτικά θέματα και διευρύνει τον 
κύκλο ακαδημαϊκής του εκπαίδευσης. 
αποκτά περισσότερη εμπειρία στα 
στρατιωτικά θέματα και διευρύνει τον 
κύκλο ακαδημαϊκής του εκπαίδευσης.

 Ο τριτοετής, σπουδαστής 
έρχεται αντιμέτωπος με πληθώρα 
υποχρεώσεων. Αυτό γιατί είναι 
υπεύθυνος για ένα πρωτοετή που 
ονομάζεται διπλανός του και πρέπει 
να τον εκπαιδεύσει σύμφωνα με τα 
στρατιωτικά πρότυπα. Οφείλει να 
του μάθει πώς να συμπεριφέρεται 
εντός της σχόλης και τις καθημερινές 
του υποχρεώσεις. Καταλαβαίνουμε 
λοιπόν ότι είναι άμεσα υπεύθυνος και 
για άλλα άτομα πέρα από τον εαυτό 
του, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει 
στη δευτέρα τάξη. Επιπρόσθετα η 
μελέτη των κανονισμών και εγχειριδίων 
αποκτά νέα οπτική, αφού στο άμεσο 
μέλλον θα κληθεί στηριζόμενος σε 
αυτά να εργαστεί και να ανταπεξέλθει 
στις ανάγκες της μονάδας του. 
Συμπληρωματικά ο τριτοετής αποτελεί 
πυλώνας ευταξίας και οργάνωσης, 
μιας και οι ευθύνες που επωμίζεται 
αφορούν την αρμονική συνύπαρξη 
των σπουδαστών και ευταξία των 
λόχων. Εκτελεί λιγότερες υπηρεσίες και 
λαμβάνει περισσότερες εξόδους σχέση 
με τις άλλες τάξεις και ανυπομονεί να 
έρθει η ώρα της ορκωμοσίας του και να 
γίνει στέλεχος του Ελληνικού Στρατού, 
με ενθουσιασμό να εργαστεί στη μονάδα 
που θα υπηρετήσει αλλά και να ζήσει τη 
προσωπική του ζωή έξω από το αυστηρό 
πλαίσιο μιας Στρατιωτικής Σχολής. 
  
 Ως αυριανά μόνιμα στελέχη 
του Ελληνικού Στρατού, θα χαράξουμε 
ουσιαστικό και πολύτιμο έργο, 
εργαζόμενοι στην ειδικότητά μας, τόσο 
εκπαιδεύοντας τις  νέες γενιές όσο 
και κατά τον χειρισμό και συντήρηση 
του πολύτιμου στρατιωτικού υλικού 
αλλά και ως επιτελείς σε εθνικά και 
διεθνή επιτελεία. Κατά την διάρκεια της 
πορείας μας θα αποκτούμε συνεχώς 
περισσότερες γνώσεις και εμπειρίες, 
θα βελτιώνουμε τους εαυτούς μας, με 
επιθυμητό αποτέλεσμα, να είμαστε 
πάντα άξια στελέχη του στρατού και 
υπερασπιστές της πατρίδας μας. 
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Α΄ Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της 
κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, συστήθηκε 

για πρώτη φορά το  «Προπαρασκευαστικόν 
Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή ανέλαβε 

την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια 
προκειμένου να εξέλθουν ως λοχίες του Ελληνικού 

στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η 
έδρα της βρισκόταν στην 
Κέρκυρα και θεωρείται 

πρόδρομος της σημερινής 
Σχολής Μονίμων 

Υπαξιωματικών. Η 
σχολή διαλύθηκε 
το 1889 από την ίδια 

κυβέρνηση που την 
ίδρυσε και μέχρι το 

1925 δεν λειτούργησε 
παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. 

Β΄ Περίοδος (1925-1934) 
Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου 

Θ ε ό δ ω ρ ο υ 
Πάγκαλου ίδρυσε το 
«Στρατιωτικό Σχολείο 

Υπαξιωματικών», το 
οποίο μεταφέρθηκε 

στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία 

Τεχντιτών», με έδρα το 
ένα στη Θεσσαλονίκη και το άλλο στην Αθήνα. 
Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο αυτό 

της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η 
έδρα του υπό συγκρότηση «Στρατιωτικού Σχολείου 
Υπαξιωματικών» μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά 

στην Κέρκυρα, όπου λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι 

το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το Στρατιωτικό Σχολείο Υπαξιωματικών 
Κέρκυρας μετονομάστηκε σε «Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών». Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού της 
στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν 
ως επί το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν 
να γίνονται δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) επιθυμούσαν την εισαγωγή 
τους στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 η Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών καταργήθηκε με την αιτιολογία της ύπαρξης υπεράριθμων 
υπαξιωματικών στο στράτευμα. Γ΄ Περίοδος (1949-Σήμερα)Μετά τη 
λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-1949) 
και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία της 
«Προπαρασκευαστικής  Σχολής Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 7 
Ιουλίου του 1950, μετά από διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε σε «Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών», τίτλο που διατηρεί μέχρι 
σήμερα. Οι πρώτοι σ π ο υ δ α σ τ έ ς εισήλθαν στην ΠΣΥ των Πατρών τον 
Ιανουάριο του 1950. Το 1953 η έδρα της ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη Σύρο 
και τέσσερα χρόνια αργότερα στη Σάμο. Το 1975 μεταστάθμευσε στα 
Τρίκαλα, στο πρώην «Στρατόπεδο 5ου Συντάγματος Πεζικού», το σημερινό 
«Στρατόπεδο Στρατηγού Χ. Καβράκου», στο οποίο λειτουργεί ως τις μέρες μας. Α΄ 
Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, 
συστήθηΦΗφορά«Προπ αρασκευαστικόν Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή 
ανέλαβε την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια προκειμένου να εξέλθουν 
ως λοχίες του Ελληνικού στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η έδρα της 
βρισκόταν στην Κέρκυρα και θεωρείται πρόδρομος της σημερινής Σχολής 
Μονίμων Υπαξιωματικών. Η σχολή διαλύθηκε το 1889 από την ίδια κυβέρνηση 
που την ίδρυσε και μέχρι το 1925 δεν λειτούργησε παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. Β΄ Περίοδος (1925-1934) Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου Θεόδωρου Πάγκαλου ίδρυσε το «Στρατιωτικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών», το οποίο μεταφέρθηκε στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία Τεχντιτών», με έδρα το ένα στη Θεσσαλονίκη 
και το άλλο στην Αθήνα. Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο 
αυτό της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η έδρα του 
υπό συγκρότηση « Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ο ύ Σχολείου Υπαξιωματικών» 
μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά στην Κέρκυρα, όπου 
λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το 
Στρατιωτικό Σχολείο Υπ α ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν Κέρκυρας μετονομάστηκε 

σε «Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών». 
Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού 

της στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των 
εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν ως επί 
το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. 

Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν να γίνονται 
δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) 
επιθυμούσαν την εισαγωγή τους 

στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 
η Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών 

καταργήθηκε με την αιτιολογία της 
ύπαρξης υπεράριθμων υπαξιωματικών στο 
στράτευμα. Γ΄ Περίοδος ( 1 9 4 9 - Σ ή μ ε ρ α )

Μετά τη λήξη των σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν 
επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-
1949) και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 

1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία 
της «Προπαρασκευαστικής Σχολής 

Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 
7 Ιουλίου του 1950, μετά από 
διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου 

Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε 

σε «Σχολή Μονίμων 
Υπαξιωματικών», τίτλο 
που διατηρεί μέχρι σήμερα. 
Οι πρώτοι σπουδαστές 
εισήλθαν στην ΠΣΥ των 
Πατρών τον Ιανουάριο του 
1950. Το 1953 η έδρα της 
ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη 
Σύρο και τέσσερα χρόνια 
αργότερα στη Σάμο. Το 
1975 μεταστάθμευσε 
στα Τρίκαλα, στο 
πρώην «Στρατόπεδο 

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

ΕΝΘΕΤΑ

Η ZΩΗ ΣΤΗ ΣΜΥ

 Πώς είναι η ζωή ενός 
νέου σε μία στρατιωτική 
σχολή; Πώς είναι η 

καθημερινότητα στη ΣΜΥ, του πρωτοετή, 
δευτεροετή ή του τριτοετή; Πόσες φορές 
αλήθεια δεν σκεφτήκαμε αυτές τις 
ερωτήσεις; Ολοκληρώνοντας σχεδόν 
την πορεία μου ως Σπουδαστής Θα 
προσπαθήσω να αποτυπώσω την 
καθημερινή ζωή, τα συναισθήματα και 
τις ανησυχίες του σπουδαστή κατά 
την διάρκεια της φοίτησης του. 
 
 Τα συναισθήματα ενός πρωτοετή 
είναι ανάμεικτα. Το πιο δύσκολο κομμάτι 
είναι η προσαρμογή του στην στρατιωτική 
ζωή. Αρχικά ενώ σαν πολίτης πριν μπει στην 
σχολή είχε πολύ ελεύθερο χρόνο, με την 
εισαγωγή του σε αυτήν ο ελεύθερος χρόνος 
του μειώνεται, καθώς είναι υποχρεωμένος 
να ενταχθεί σε ένα συγκεκριμένο και 
αυστηρό πρόγραμμα, με αποτέλεσμα να 
νιώθει άγχος και πίεση. Το σημαντικότερο 
όμως όλων είναι ότι καθ’όλη την διάρκεια της 
ημέρας  επιβάλλεται να είναι τυπικός στις

 υποχρεώσεις και τα καθήκοντα 
του, μιας και οι ανώτεροι του ενδιαφέρονται 
για την άμεση στρατιωτικοποίησή του. 
Επιπλέον όμως βιώνει έντονα αισθήματα 
υπερηφάνειας, τιμής και προσωπικής 
ικανοποίησης από τα οποία κατακλύζεται 
κάθε φορά που φοράει την στολή του 
σπουδαστή με το εθνόσημο στο πηλίκιο, 
το μεγαλύτερο σύμβολο της χώρας. Επίσης 
γνωρίζει νέα πρόσωπα και δημιουργεί 
ιδιαίτερους δεσμούς με τους συμμαθητές 
του αφού μαζί ξεπερνούν δυσκολίες. Οι 
γνώσεις που αποκτά στο πρώτο έτος 
φαίνονται ατελείωτες και πρωτόγνωρες 
στην κυριολεξία. Πειθαρχία, φροντίδα 
ρουχισμού ,υλικών, χειρισμό του οπλισμού, 
επιβίωση και εκπαίδευση σε δύσκολες 
καιρικές συνθήκες κ.α. Ενώ παράλληλα 
κατά την ακαδημαϊκή εκπαίδευση 
οι σπουδαστές καταλαβαίνουν ότι η 
καθημερινή ζωή δεν είναι τόσο δύσκολη 
όσο τους φαινόταν αρχικά, αλλά ότι το 
πιο δύσκολο ήταν η αρχική προσαρμογή. 
Σιγά-σιγά δυναμώνουν οι δεσμοί που 
έχει αναπτύξει τόσο με συμμαθητές 
όσο και με σπουδαστές άλλων τάξεων. 
 
 Σαν δευτεροετής, η καθημερινή 
ζωή στο σχολή λαμβάνει διαφορετική τροπή. 
Έχει ενστερνιστεί όλα τα βασικά στρατιωτικά 
εφόδια και αποτελεί πλέον  παράδειγμα  για 
τους  πρωτοετείς σπουδαστές. Έχει τώρα 
περισσότερο ελεύθερο χρόνο και αυξάνεται 
ο χρόνος της ακαδημαϊκής εκπαίδευσής 
του. Αξίζει να σημειώσουμε  ότι οι δύο τάξεις 
παρατηρούν τις κινήσεις τις διοικούσας 
τάξης άλλα για διαφορετικό σκοπό. Με 
άλλα λόγια, η πρώτη τάξη προσπαθεί να 
αφομοιώσει τις συμπεριφορές της -με 
στόχο την διάπλαση σωστής στρατιωτικής 
προσωπικότητας -ενώ η δευτέρα εντοπίζει 
τα λάθη και τα τρωτά σημεία της στην 
διαχείριση εσωτερικών ζητημάτων και τα 
σωστά πρότυπα προς μίμηση- ώστε να 
διαδεχθεί μελλοντικά τα καθήκοντα της. Σαν 
δευτεροετής, αποκτά περισσότερη εμπειρία 
στα στρατιωτικά θέματα και διευρύνει τον 
κύκλο ακαδημαϊκής του εκπαίδευσης. 

 Ο τριτοετής, σπουδαστής 
έρχεται αντιμέτωπος με πληθώρα 
υποχρεώσεων. Αυτό γιατί είναι 
υπεύθυνος για ένα πρωτοετή που 
ονομάζεται διπλανός του και πρέπει 
να τον εκπαιδεύσει σύμφωνα με τα 
στρατιωτικά πρότυπα. Οφείλει να 
του μάθει πώς να συμπεριφέρεται 
εντός της σχόλης και τις καθημερινές 
του υποχρεώσεις. Καταλαβαίνουμε 
λοιπόν ότι είναι άμεσα υπεύθυνος και 
για άλλα άτομα πέρα από τον εαυτό 
του, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει 
στη δευτέρα τάξη. Επιπρόσθετα η 
μελέτη των κανονισμών και εγχειριδίων 
αποκτά νέα οπτική, αφού στο άμεσο 
μέλλον θα κληθεί στηριζόμενος σε 
αυτά να εργαστεί και να ανταπεξέλθει 
στις ανάγκες της Μονάδας του. 
Συμπληρωματικά ο τριτοετής αποτελεί 
πυλώνας ευταξίας και οργάνωσης, 
μιας και οι ευθύνες που επωμίζεται 
αφορούν την αρμονική συνύπαρξη 
των σπουδαστών και ευταξία των 
λόχων. Εκτελεί λιγότερες υπηρεσίες και 
λαμβάνει περισσότερες εξόδους σχέση 
με τις άλλες τάξεις και ανυπομονεί να 
έρθει η ώρα της ορκωμοσίας του και να 
γίνει στέλεχος του Ελληνικού Στρατού, 
με ενθουσιασμό να εργαστεί στη Μονάδα 
που θα υπηρετήσει αλλά και να ζήσει τη 
προσωπική του ζωή έξω από το αυστηρό 
πλαίσιο μιας Στρατιωτικής Σχολής. 
  
 Ως αυριανά μόνιμα στελέχη 
του Ελληνικού Στρατού, θα χαράξουμε 
ουσιαστικό και πολύτιμο έργο, 
εργαζόμενοι στην ειδικότητά μας, τόσο 
εκπαιδεύοντας τις  νέες γενιές όσο 
και κατά τον χειρισμό και συντήρηση 
του πολύτιμου στρατιωτικού υλικού 
αλλά και ως επιτελείς σε εθνικά και 
διεθνή επιτελεία. Κατά την διάρκεια της 
πορείας μας θα αποκτούμε συνεχώς 
περισσότερες γνώσεις και εμπειρίες, 
θα βελτιώνουμε τους εαυτούς μας, με 
επιθυμητό αποτέλεσμα, να είμαστε 
πάντα άξια στελέχη του στρατού και 
υπερασπιστές της πατρίδας μας. 

Η ΖΩΗ ΣΤΗ ΣΜΥ
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ΔΣΙΙΙης Κουντούρη Α.
ΣΙΙας Καζάκου Μ.
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Α΄ Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της 
κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, συστήθηκε 

για πρώτη φορά το  «Προπαρασκευαστικόν 
Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή ανέλαβε 

την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια 
προκειμένου να εξέλθουν ως λοχίες του Ελληνικού 

στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η 
έδρα της βρισκόταν στην 
Κέρκυρα και θεωρείται 

πρόδρομος της σημερινής 
Σχολής Μονίμων 

Υπαξιωματικών. Η 
σχολή διαλύθηκε 
το 1889 από την ίδια 

κυβέρνηση που την 
ίδρυσε και μέχρι το 

1925 δεν λειτούργησε 
παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. 

Β΄ Περίοδος (1925-1934) 
Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου 

Θ ε ό δ ω ρ ο υ 
Πάγκαλου ίδρυσε το 
«Στρατιωτικό Σχολείο 

Υπαξιωματικών», το 
οποίο μεταφέρθηκε 

στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία 

Τεχντιτών», με έδρα το 
ένα στη Θεσσαλονίκη και το άλλο στην Αθήνα. 
Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο αυτό 

της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η 
έδρα του υπό συγκρότηση «Στρατιωτικού Σχολείου 
Υπαξιωματικών» μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά 

στην Κέρκυρα, όπου λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι 

το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το Στρατιωτικό Σχολείο Υπαξιωματικών 
Κέρκυρας μετονομάστηκε σε «Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών». Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού της 
στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν 
ως επί το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν 
να γίνονται δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) επιθυμούσαν την εισαγωγή 
τους στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 η Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών καταργήθηκε με την αιτιολογία της ύπαρξης υπεράριθμων 
υπαξιωματικών στο στράτευμα. Γ΄ Περίοδος (1949-Σήμερα)Μετά τη 
λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-1949) 
και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία της 
«Προπαρασκευαστικής  Σχολής Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 7 
Ιουλίου του 1950, μετά από διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε σε «Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών», τίτλο που διατηρεί μέχρι 
σήμερα. Οι πρώτοι σ π ο υ δ α σ τ έ ς εισήλθαν στην ΠΣΥ των Πατρών τον 
Ιανουάριο του 1950. Το 1953 η έδρα της ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη Σύρο 
και τέσσερα χρόνια αργότερα στη Σάμο. Το 1975 μεταστάθμευσε στα 
Τρίκαλα, στο πρώην «Στρατόπεδο 5ου Συντάγματος Πεζικού», το σημερινό 
«Στρατόπεδο Στρατηγού Χ. Καβράκου», στο οποίο λειτουργεί ως τις μέρες μας. Α΄ 
Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, 
συστήθηΦΗφορά«Προπ αρασκευαστικόν Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή 
ανέλαβε την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια προκειμένου να εξέλθουν 
ως λοχίες του Ελληνικού στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η έδρα της 
βρισκόταν στην Κέρκυρα και θεωρείται πρόδρομος της σημερινής Σχολής 
Μονίμων Υπαξιωματικών. Η σχολή διαλύθηκε το 1889 από την ίδια κυβέρνηση 
που την ίδρυσε και μέχρι το 1925 δεν λειτούργησε παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. Β΄ Περίοδος (1925-1934) Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου Θεόδωρου Πάγκαλου ίδρυσε το «Στρατιωτικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών», το οποίο μεταφέρθηκε στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία Τεχντιτών», με έδρα το ένα στη Θεσσαλονίκη 
και το άλλο στην Αθήνα. Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο 
αυτό της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η έδρα του 
υπό συγκρότηση « Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ο ύ Σχολείου Υπαξιωματικών» 
μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά στην Κέρκυρα, όπου 
λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το 
Στρατιωτικό Σχολείο Υπ α ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν Κέρκυρας μετονομάστηκε 

σε «Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών». 
Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού 

της στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των 
εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν ως επί 
το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. 

Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν να γίνονται 
δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) 
επιθυμούσαν την εισαγωγή τους 

στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 
η Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών 

καταργήθηκε με την αιτιολογία της 
ύπαρξης υπεράριθμων υπαξιωματικών στο 
στράτευμα. Γ΄ Περίοδος ( 1 9 4 9 - Σ ή μ ε ρ α )

Μετά τη λήξη των σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν 
επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-
1949) και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 

1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία 
της «Προπαρασκευαστικής Σχολής 

Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 
7 Ιουλίου του 1950, μετά από 
διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου 

Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε 

σε «Σχολή Μονίμων 
Υπαξιωματικών», τίτλο 
που διατηρεί μέχρι σήμερα. 
Οι πρώτοι σπουδαστές 
εισήλθαν στην ΠΣΥ των 
Πατρών τον Ιανουάριο του 
1950. Το 1953 η έδρα της 
ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη 
Σύρο και τέσσερα χρόνια 
αργότερα στη Σάμο. Το 
1975 μεταστάθμευσε 
στα Τρίκαλα, στο 
πρώην «Στρατόπεδο 
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ΤΡΙΕΤΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ ΔΣΙΙΙης Χατζηάστρου 
Μαριγώ

 
Παρουσία των Σπουδαστών της ΣΜΥ στην 83η Διεθνή Έκθεση 

Θεσσαλονίκης

 Από 8 έως 16 Σεπτεμβρίου 2018, 
οι Ένοπλες Δυνάμεις συμμετείχαν, για τρίτο 
συνεχόμενο έτος με εκθεσιακό χώρο (περίπτερο), 
στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 
 Στο πλαίσιο αυτής της εξωστρεφούς 
δράσεως, μετείχε και η Σχολή Μονίμων 
Υπαξιωματικών, για πρώτη φορά με δικό 
της ειδικό χώρο παρουσίασης (stand), στη 
θεματική ενότητα «Στρατιωτικές Σχολές». 
 Η συμμετοχή της Σχολή Μονίμων 
Υπαξιωματικών είχε σκοπό την επικοινωνία 
και την διαδραστική ενημέρωση των 
πολιτών, απευθείας από τα Στελέχη και τους 
Σπουδαστές της Σχολής, για τις Στρατιωτικές, 
τις Ακαδημαϊκές σπουδές και τις δυνατότητες 
σταδιοδρομίας, που προφέρει αυτή η ιστορική 
Στρατιωτική Σχολή, με έτος ιδρύσεως το 1884. 
 Η επιτυχία συνολικά της συμμετοχής 
είναι αδιαμφισβήτητη, αν αναλογιστεί κανείς 
το γεγονός ότι οι αρμόδιοι φορείς βράβευσαν 
το περίπτερο των Ενόπλων Δυνάμεων 
ανάμεσα στα 10 καλύτερα της Έκθεσης.
 Μεγαλύτερη όμως επιτυχία και από 
αυτήν, όπως βεβαιώνουν και οι Σπουδαστές 
της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών που 
εκπροσώπησαν τη Σχολή, αποτέλεσε η 
αγάπη του κόσμου για τις Ένοπλες Δυνάμεις 
και ιδιαίτερα το υψηλό ενδιαφέρον των 
νέων για σπουδές στις Στρατιωτικές Σχολές. 
 Αυτή η αγάπη και η εμπιστοσύνη
του κόσμου στο θεσμό των Ενόπλων δυνάμεων 
είναι και η αιτία που τα τελευταία χρόνια οι βάσεις 
εισαγωγής στις Στρατιωτικές Σχολές, μεταξύ των 
οποίων και στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, 
έχουν ανέβει σε πρωτοφανή υψηλά επίπεδα. 

 Όπως λοιπόν διαπίστωσαν οι 
Σπουδαστές της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών 
στις συνομιλίες τους στην Έκθεση, τόσο με νέους 
όσο και με ενδιαφερόμενους γονείς, η κατακόρυφη 
αύξηση των βάσεων δεν οφείλεται, όπως πολύ 
πιστεύουν, μόνο στην ασφάλεια που προσφέρουν 
οι Στρατιωτικές Σχολές λόγω οικονομικής κρίσης, 
αλλά σε μεγάλο βαθμό είναι αποτέλεσμα της 
αγάπης και του σεβασμού του κόσμου για 

   .ςόκιτωιταρτΣ ο ίελετιπε υοπ αμηγρύοτιελ οτ
 Άλλωστε αυτό αποτυπώνεται σε 
πλήθος ερευνών τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα 
μάλιστα με την πιο πρόσφατη έρευνα (Public 
Issue, Νοέμβριος 2018), οι Ένοπλες Δυνάμεις 
αποτελούν τον θεσμό που εμπιστεύονται οι 
Έλληνες Πολίτες, περισσότερο από κάθε 
άλλον, σε ποσοστό που αγγίζει το 89%.
 Οι Σπουδαστές της ΣΜΥ λοιπόν, 
αποτέλεσαν του ιδανικούς πρεσβευτές της σχολής 
τους. Είχαν την ευκαιρία να εξηγήσουν στο κοινό 
τι ακριβώς σημαίνει για έναν νέο να αξιωθεί να 
φορέσει την τιμημένη στολή της Σχολής τους. 
Μοιράστηκαν με τους νέους υποψήφιους των 
Στρατιωτικών Σχολών λίγο από το δικό τους πάθος, 
για αυτό που εκπαιδεύονται να επιτελούν ως 
επάγγελμα: να είναι οι φύλακες της ανεξαρτησίας 
και της ακεραιότητας της πατρίδας μας.
 Και παράλληλα με το Στρατιωτικό 
προφίλ, οι Σπουδαστές ανέδειξαν και το σύγχρονο 
Ακαδημαϊκό προφίλ της Σχολής τους. Γιατί πέρα 
από την από αιώνες καθιερωμένη αρετή της 
ανδρείας που χαρακτηρίζει τους «φύλακες», 
εξίσου σημαντική είναι και η υψηλή επιστημονική 
και τεχνική κατάρτιση που λαμβάνουν οι 
ηγήτορες των μικρότερων κλιμακίων, τα στελέχη 

δηλαδή των Ενόπλων Δυνάμεων που εξέρχονται
από την Σχολή των Μονίμων Υπαξιωματικών. 
 Ως    υποστηρικτικό      υλικό, 
στην ενημέρωση   που προσέφεραν οι 
Σπουδαστές, χρησιμοποιήθηκε οπτικοακου-
στικό  υλικό      της Σχολής Μονίμων 
Υπαξιωματικών, το οποίο προβαλλόταν 
σε οθόνη τηλεόρασης τοποθετημένη στο
χώρο ενημέρωσης για τη Σχολή. 
Το  υλικό περιλάμβανε πλάνα από την 
καθημερινή πειθαρχημένη διαβίωση 
των Σπουδαστών, την υψηλού επιπέδου 
ακαδημαϊκή και τεχνική εκπαίδευση στη 
διαχείριση προηγμένου στρατιωτικού 
εξοπλισμού, άψογους σχηματισμούς σε 
εκδηλώσεις, παρελάσεις, τελετές που 
εντυπωσιάζουν κάθε φορά που η Σχολή 
είναι παρούσα, και   φυσικά   περιλάμβανε 
εντυπωσιακά πλάνα από πλήθος απαιτητικών 
αντικειμένων στρατιωτικής εκπαίδευσης, 
όπως: στίβος μάχης, χειμερινή διαβίωση και 
διεξαγωγή επιχειρήσεων σε ορεινό πεδίο, 
θερινή διαβίωση και αμφίβιες επιχειρήσεις, 
διεξαγωγή επιχειρήσεων ανορθόδοξου 
πολέμου, άλματα    αλεξιπτωτιστών, κ.α. 
Οι Σπουδαστές της Σχολής, απάντησαν σε 
δεκάδες ερωτήσεις. Η πλέον χαρακτηριστική 
και επαναλαμβανόμενη ερώτηση των νέων 
αφορούσε το εάν η πειθαρχία περιορίζει 
την ατομική ελευθερία του Σπουδαστή. Για 
να λάβουν την απάντηση των Σπουδαστών, 
πως αντίθετα, η πειθαρχία είναι όρος 
απαραίτητος της ελευθερίας, γιατί χωρίς την 
τάξη που η πειθαρχία επιβάλλει, η πράξη 
του ενός, που πρέπει να είναι ελεύθερη, 
ματαιώνει την πράξη του άλλου, που επίσης 
πρέπει να είναι ελεύθερη. Εφαρμόζοντας την 
πειθαρχία, ο Σπουδαστής διδάσκεται το ήθος 
που εξασφαλίζει την πραγματική ελευθερία. 
Είναι βέβαιο πως οι Σπουδαστές της Σχολής, 
ενέπνευσαν εκατοντάδες νέους να ενταχθούν 
στους κόλπους των Ενόπλων Δυνάμεων. 
Ιδιαίτερα όμως συγκίνησαν και χάρισαν 
αισιόδοξα χαμόγελα στους μεγαλύτερους 
ηλικιακά επισκέπτες, που αντίκριζαν στα 
μάτια των νεαρών Σπουδαστών το πάθος 
τους να εργασθούν και να αγωνισθούν 

  .αδάλλΕ ητητράξενα ιακ ήναφιρεπ αιμ αιγ
Η πρώτη οργανωμένη παρουσία της 
Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών στη 
Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, απέσπασε 
τις θετικότερες εντυπώσεις και κριτικές, 
γιατί πέρα από την ανάδειξη του υψηλού 
επιπέδου εκπαίδευσης στην αποτελεσματική 
εφαρμογή της στρατιωτικής επιστήμης και 
τεχνολογίας στο επιχειρησιακό περιβάλλον 
του Ελληνικού Στρατού Ξηράς, ανέδειξε 
πρωτίστως το ανθρώπινο πρόσωπο των 
ίδιων των πρωταγωνιστών της Σχολής: 
των Στελεχών και των Σπουδαστών της.
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Α΄ Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της 
κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, συστήθηκε 

για πρώτη φορά το  «Προπαρασκευαστικόν 
Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή ανέλαβε 

την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια 
προκειμένου να εξέλθουν ως λοχίες του Ελληνικού 

στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η 
έδρα της βρισκόταν στην 
Κέρκυρα και θεωρείται 

πρόδρομος της σημερινής 
Σχολής Μονίμων 

Υπαξιωματικών. Η 
σχολή διαλύθηκε 
το 1889 από την ίδια 

κυβέρνηση που την 
ίδρυσε και μέχρι το 

1925 δεν λειτούργησε 
παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. 

Β΄ Περίοδος (1925-1934) 
Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου 

Θ ε ό δ ω ρ ο υ 
Πάγκαλου ίδρυσε το 
«Στρατιωτικό Σχολείο 

Υπαξιωματικών», το 
οποίο μεταφέρθηκε 

στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία 

Τεχντιτών», με έδρα το 
ένα στη Θεσσαλονίκη και το άλλο στην Αθήνα. 
Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο αυτό 

της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η 
έδρα του υπό συγκρότηση «Στρατιωτικού Σχολείου 
Υπαξιωματικών» μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά 

στην Κέρκυρα, όπου λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι 

το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το Στρατιωτικό Σχολείο Υπαξιωματικών 
Κέρκυρας μετονομάστηκε σε «Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών». Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού της 
στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν 
ως επί το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν 
να γίνονται δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) επιθυμούσαν την εισαγωγή 
τους στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 η Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών καταργήθηκε με την αιτιολογία της ύπαρξης υπεράριθμων 
υπαξιωματικών στο στράτευμα. Γ΄ Περίοδος (1949-Σήμερα)Μετά τη 
λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-1949) 
και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία της 
«Προπαρασκευαστικής  Σχολής Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 7 
Ιουλίου του 1950, μετά από διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε σε «Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών», τίτλο που διατηρεί μέχρι 
σήμερα. Οι πρώτοι σ π ο υ δ α σ τ έ ς εισήλθαν στην ΠΣΥ των Πατρών τον 
Ιανουάριο του 1950. Το 1953 η έδρα της ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη Σύρο 
και τέσσερα χρόνια αργότερα στη Σάμο. Το 1975 μεταστάθμευσε στα 
Τρίκαλα, στο πρώην «Στρατόπεδο 5ου Συντάγματος Πεζικού», το σημερινό 
«Στρατόπεδο Στρατηγού Χ. Καβράκου», στο οποίο λειτουργεί ως τις μέρες μας. Α΄ 
Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, 
συστήθηΦΗφορά«Προπ αρασκευαστικόν Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή 
ανέλαβε την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια προκειμένου να εξέλθουν 
ως λοχίες του Ελληνικού στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η έδρα της 
βρισκόταν στην Κέρκυρα και θεωρείται πρόδρομος της σημερινής Σχολής 
Μονίμων Υπαξιωματικών. Η σχολή διαλύθηκε το 1889 από την ίδια κυβέρνηση 
που την ίδρυσε και μέχρι το 1925 δεν λειτούργησε παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. Β΄ Περίοδος (1925-1934) Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου Θεόδωρου Πάγκαλου ίδρυσε το «Στρατιωτικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών», το οποίο μεταφέρθηκε στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία Τεχντιτών», με έδρα το ένα στη Θεσσαλονίκη 
και το άλλο στην Αθήνα. Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο 
αυτό της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η έδρα του 
υπό συγκρότηση « Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ο ύ Σχολείου Υπαξιωματικών» 
μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά στην Κέρκυρα, όπου 
λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το 
Στρατιωτικό Σχολείο Υπ α ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν Κέρκυρας μετονομάστηκε 

σε «Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών». 
Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού 

της στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των 
εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν ως επί 
το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. 

Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν να γίνονται 
δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) 
επιθυμούσαν την εισαγωγή τους 

στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 
η Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών 

καταργήθηκε με την αιτιολογία της 
ύπαρξης υπεράριθμων υπαξιωματικών στο 
στράτευμα. Γ΄ Περίοδος ( 1 9 4 9 - Σ ή μ ε ρ α )

Μετά τη λήξη των σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν 
επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-
1949) και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 

1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία 
της «Προπαρασκευαστικής Σχολής 

Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 
7 Ιουλίου του 1950, μετά από 
διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου 

Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε 

σε «Σχολή Μονίμων 
Υπαξιωματικών», τίτλο 
που διατηρεί μέχρι σήμερα. 
Οι πρώτοι σπουδαστές 
εισήλθαν στην ΠΣΥ των 
Πατρών τον Ιανουάριο του 
1950. Το 1953 η έδρα της 
ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη 
Σύρο και τέσσερα χρόνια 
αργότερα στη Σάμο. Το 
1975 μεταστάθμευσε 
στα Τρίκαλα, στο 
πρώην «Στρατόπεδο 

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

ΕΝΘΕΤΑ

Η ZΩΗ ΣΤΗ ΣΜΥ

 Πώς είναι η ζωή ενός 
νέου σε μία στρατιωτική 
σχολή; Πώς είναι η 

καθημερινότητα στη ΣΜΥ, του πρωτοετή, 
δευτεροετή ή του τριτοετή; Πόσες φορές 
αλήθεια δεν σκεφτήκαμε αυτές τις 
ερωτήσεις; Ολοκληρώνοντας σχεδόν 
την πορεία μου ως Σπουδαστής Θα 
προσπαθήσω να αποτυπώσω την 
καθημερινή ζωή, τα συναισθήματα και 
τις ανησυχίες του σπουδαστή κατά 
την διάρκεια της φοίτησης του. 
 
 Τα συναισθήματα ενός πρωτοετή 
είναι ανάμεικτα. Το πιο δύσκολο κομμάτι 
είναι η προσαρμογή του στην στρατιωτική 
ζωή. Αρχικά ενώ σαν πολίτης πριν μπει στην 
σχολή είχε πολύ ελεύθερο χρόνο, με την 
εισαγωγή του σε αυτήν ο ελεύθερος χρόνος 
του μειώνεται, καθώς είναι υποχρεωμένος 
να ενταχθεί σε ένα συγκεκριμένο και 
αυστηρό πρόγραμμα, με αποτέλεσμα να 
νιώθει άγχος και πίεση. Το σημαντικότερο 
όμως όλων είναι ότι καθ’όλη την διάρκεια της 
ημέρας  επιβάλλεται να είναι τυπικός στις

 υποχρεώσεις και τα καθήκοντα 
του, μιας και οι ανώτεροι του ενδιαφέρονται 
για την άμεση στρατιωτικοποίησή του. 
Επιπλέον όμως βιώνει έντονα αισθήματα 
υπερηφάνειας, τιμής και προσωπικής 
ικανοποίησης από τα οποία κατακλύζεται 
κάθε φορά που φοράει την στολή του 
σπουδαστή με το εθνόσημο στο πηλίκιο, 
το μεγαλύτερο σύμβολο της χώρας. Επίσης 
γνωρίζει νέα πρόσωπα και δημιουργεί 
ιδιαίτερους δεσμούς με τους συμμαθητές 
του αφού μαζί ξεπερνούν δυσκολίες. Οι 
γνώσεις που αποκτά στο πρώτο έτος 
φαίνονται ατελείωτες και πρωτόγνωρες 
στην κυριολεξία. Πειθαρχία, φροντίδα 
ρουχισμού ,υλικών, χειρισμό του οπλισμού, 
επιβίωση και εκπαίδευση σε δύσκολες 
καιρικές συνθήκες κ.α. Ενώ παράλληλα 
κατά την ακαδημαϊκή εκπαίδευση 
οι σπουδαστές καταλαβαίνουν ότι η 
καθημερινή ζωή δεν είναι τόσο δύσκολη 
όσο τους φαινόταν αρχικά, αλλά ότι το 
πιο δύσκολο ήταν η αρχική προσαρμογή. 
Σιγά-σιγά δυναμώνουν οι δεσμοί που 
έχει αναπτύξει τόσο με συμμαθητές 
όσο και με σπουδαστές άλλων τάξεων. 
 
 Σαν δευτεροετής, η καθημερινή 
ζωή στο σχολή λαμβάνει διαφορετική τροπή. 
Έχει ενστερνιστεί όλα τα βασικά στρατιωτικά 
εφόδια και αποτελεί πλέον  παράδειγμα  για 
τους  πρωτοετείς σπουδαστές. Έχει τώρα 
περισσότερο ελεύθερο χρόνο και αυξάνεται 
ο χρόνος της ακαδημαϊκής εκπαίδευσής 
του. Αξίζει να σημειώσουμε  ότι οι δύο τάξεις 
παρατηρούν τις κινήσεις τις διοικούσας 
τάξης άλλα για διαφορετικό σκοπό. Με 
άλλα λόγια, η πρώτη τάξη προσπαθεί να 
αφομοιώσει τις συμπεριφορές της -με 
στόχο την διάπλαση σωστής στρατιωτικής 
προσωπικότητας -ενώ η δευτέρα εντοπίζει 
τα λάθη και τα τρωτά σημεία της στην 
διαχείριση εσωτερικών ζητημάτων και τα 
σωστά πρότυπα προς μίμηση- ώστε να 
διαδεχθεί μελλοντικά τα καθήκοντα της. Σαν 
δευτεροετής, αποκτά περισσότερη εμπειρία 
στα στρατιωτικά θέματα και διευρύνει τον 
κύκλο ακαδημαϊκής του εκπαίδευσης. 

 Ο τριτοετής, σπουδαστής 
έρχεται αντιμέτωπος με πληθώρα 
υποχρεώσεων. Αυτό γιατί είναι 
υπεύθυνος για ένα πρωτοετή που 
ονομάζεται διπλανός του και πρέπει 
να τον εκπαιδεύσει σύμφωνα με τα 
στρατιωτικά πρότυπα. Οφείλει να 
του μάθει πώς να συμπεριφέρεται 
εντός της σχόλης και τις καθημερινές 
του υποχρεώσεις. Καταλαβαίνουμε 
λοιπόν ότι είναι άμεσα υπεύθυνος και 
για άλλα άτομα πέρα από τον εαυτό 
του, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει 
στη δευτέρα τάξη. Επιπρόσθετα η 
μελέτη των κανονισμών και εγχειριδίων 
αποκτά νέα οπτική, αφού στο άμεσο 
μέλλον θα κληθεί στηριζόμενος σε 
αυτά να εργαστεί και να ανταπεξέλθει 
στις ανάγκες της Μονάδας του. 
Συμπληρωματικά ο τριτοετής αποτελεί 
πυλώνας ευταξίας και οργάνωσης, 
μιας και οι ευθύνες που επωμίζεται 
αφορούν την αρμονική συνύπαρξη 
των σπουδαστών και ευταξία των 
λόχων. Εκτελεί λιγότερες υπηρεσίες και 
λαμβάνει περισσότερες εξόδους σχέση 
με τις άλλες τάξεις και ανυπομονεί να 
έρθει η ώρα της ορκωμοσίας του και να 
γίνει στέλεχος του Ελληνικού Στρατού, 
με ενθουσιασμό να εργαστεί στη Μονάδα 
που θα υπηρετήσει αλλά και να ζήσει τη 
προσωπική του ζωή έξω από το αυστηρό 
πλαίσιο μιας Στρατιωτικής Σχολής. 
  
 Ως αυριανά μόνιμα στελέχη 
του Ελληνικού Στρατού, θα χαράξουμε 
ουσιαστικό και πολύτιμο έργο, 
εργαζόμενοι στην ειδικότητά μας, τόσο 
εκπαιδεύοντας τις  νέες γενιές όσο 
και κατά τον χειρισμό και συντήρηση 
του πολύτιμου στρατιωτικού υλικού 
αλλά και ως επιτελείς σε εθνικά και 
διεθνή επιτελεία. Κατά την διάρκεια της 
πορείας μας θα αποκτούμε συνεχώς 
περισσότερες γνώσεις και εμπειρίες, 
θα βελτιώνουμε τους εαυτούς μας, με 
επιθυμητό αποτέλεσμα, να είμαστε 
πάντα άξια στελέχη του στρατού και 
υπερασπιστές της πατρίδας μας. 

Η ΖΩΗ ΣΤΗ ΣΜΥ
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Α΄ Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της 
κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, συστήθηκε 

για πρώτη φορά το  «Προπαρασκευαστικόν 
Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή ανέλαβε 

την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια 
προκειμένου να εξέλθουν ως λοχίες του Ελληνικού 

στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η 
έδρα της βρισκόταν στην 
Κέρκυρα και θεωρείται 

πρόδρομος της σημερινής 
Σχολής Μονίμων 

Υπαξιωματικών. Η 
σχολή διαλύθηκε 
το 1889 από την ίδια 

κυβέρνηση που την 
ίδρυσε και μέχρι το 

1925 δεν λειτούργησε 
παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. 

Β΄ Περίοδος (1925-1934) 
Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου 

Θ ε ό δ ω ρ ο υ 
Πάγκαλου ίδρυσε το 
«Στρατιωτικό Σχολείο 

Υπαξιωματικών», το 
οποίο μεταφέρθηκε 

στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία 

Τεχντιτών», με έδρα το 
ένα στη Θεσσαλονίκη και το άλλο στην Αθήνα. 
Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο αυτό 

της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η 
έδρα του υπό συγκρότηση «Στρατιωτικού Σχολείου 
Υπαξιωματικών» μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά 

στην Κέρκυρα, όπου λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι 

το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το Στρατιωτικό Σχολείο Υπαξιωματικών 
Κέρκυρας μετονομάστηκε σε «Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών». Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού της 
στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν 
ως επί το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν 
να γίνονται δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) επιθυμούσαν την εισαγωγή 
τους στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 η Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών καταργήθηκε με την αιτιολογία της ύπαρξης υπεράριθμων 
υπαξιωματικών στο στράτευμα. Γ΄ Περίοδος (1949-Σήμερα)Μετά τη 
λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-1949) 
και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία της 
«Προπαρασκευαστικής  Σχολής Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 7 
Ιουλίου του 1950, μετά από διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε σε «Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών», τίτλο που διατηρεί μέχρι 
σήμερα. Οι πρώτοι σ π ο υ δ α σ τ έ ς εισήλθαν στην ΠΣΥ των Πατρών τον 
Ιανουάριο του 1950. Το 1953 η έδρα της ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη Σύρο 
και τέσσερα χρόνια αργότερα στη Σάμο. Το 1975 μεταστάθμευσε στα 
Τρίκαλα, στο πρώην «Στρατόπεδο 5ου Συντάγματος Πεζικού», το σημερινό 
«Στρατόπεδο Στρατηγού Χ. Καβράκου», στο οποίο λειτουργεί ως τις μέρες μας. Α΄ 
Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, 
συστήθηΦΗφορά«Προπ αρασκευαστικόν Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή 
ανέλαβε την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια προκειμένου να εξέλθουν 
ως λοχίες του Ελληνικού στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η έδρα της 
βρισκόταν στην Κέρκυρα και θεωρείται πρόδρομος της σημερινής Σχολής 
Μονίμων Υπαξιωματικών. Η σχολή διαλύθηκε το 1889 από την ίδια κυβέρνηση 
που την ίδρυσε και μέχρι το 1925 δεν λειτούργησε παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. Β΄ Περίοδος (1925-1934) Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου Θεόδωρου Πάγκαλου ίδρυσε το «Στρατιωτικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών», το οποίο μεταφέρθηκε στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία Τεχντιτών», με έδρα το ένα στη Θεσσαλονίκη 
και το άλλο στην Αθήνα. Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο 
αυτό της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η έδρα του 
υπό συγκρότηση « Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ο ύ Σχολείου Υπαξιωματικών» 
μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά στην Κέρκυρα, όπου 
λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το 
Στρατιωτικό Σχολείο Υπ α ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν Κέρκυρας μετονομάστηκε 

σε «Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών». 
Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού 

της στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των 
εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν ως επί 
το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. 

Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν να γίνονται 
δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) 
επιθυμούσαν την εισαγωγή τους 

στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 
η Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών 

καταργήθηκε με την αιτιολογία της 
ύπαρξης υπεράριθμων υπαξιωματικών στο 
στράτευμα. Γ΄ Περίοδος ( 1 9 4 9 - Σ ή μ ε ρ α )

Μετά τη λήξη των σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν 
επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-
1949) και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 

1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία 
της «Προπαρασκευαστικής Σχολής 

Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 
7 Ιουλίου του 1950, μετά από 
διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου 

Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε 

σε «Σχολή Μονίμων 
Υπαξιωματικών», τίτλο 
που διατηρεί μέχρι σήμερα. 
Οι πρώτοι σπουδαστές 
εισήλθαν στην ΠΣΥ των 
Πατρών τον Ιανουάριο του 
1950. Το 1953 η έδρα της 
ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη 
Σύρο και τέσσερα χρόνια 
αργότερα στη Σάμο. Το 
1975 μεταστάθμευσε 
στα Τρίκαλα, στο 
πρώην «Στρατόπεδο 

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
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ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΤΗΣ  ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

 Ο όρος στρατηγικό περιβάλλον 
χρησιμοποιείται συχνά, από 

πολλούς, ακόμη και σε θέματα που δεν 
έχουν κάποια σχέση με την στρατηγική. 
Κατά τα τελευταία χρόνια μάλιστα, είναι της 
«μόδας» θα λέγαμε, η χρησιμοποίηση των 
συναφών όρων «γεωπολιτικό περιβάλλον», 
«γεωστρατηγικό περιβάλλον», ή 
«περιβάλλον ασφάλειας», χωρίς, ωστόσο, 
τις περισσότερες φορές να είναι σαφής η 
έννοια υπό την οποία χρησιμοποιούνται. 
 Το στρατηγικό περιβάλλον ενός 
κράτους είναι ο χώρος εντός του οποίου 
βρίσκεται σε αλληλεπίδραση με άλλα κράτη 
ή μη κρατικούς δρώντες, με στόχο την 
εξυπηρέτηση των εθνικών συμφερόντων 
και την προαγωγή της ευημερίας της χώρας.
 Το στρατηγικό περιβάλλον 
συνίσταται από το πλαίσιο που δημιουργείται 
από εσωτερικής και εξωτερικής φύσης 
καταστάσεις, σχέσεις, τάσεις, απειλές, 
ευκαιρίες, αλληλεπιδράσεις που επηρεάζουν 
την επιτυχία ενός κράτους σε σχέση με 
τον κόσμο που το περιβάλλει, σε σχέση 
με άλλα κράτη ή μη κρατικούς δρώντες, 
σε σχέση με τυχαία γεγονότα, καθώς και 
τις δυνατές προοπτικές που υφίστανται.
 Η ασφάλεια αποτελεί 
προϋπόθεση της ανάπτυξης. Ένα 
ασφαλές περιβάλλον εξασφαλίζει τα 
εθνικά συμφέροντα και συμβάλει στη 
εγκαθίδρυση σταθερότητας και ειρήνης. 
 Η γεωγραφία αποτελεί σημαντικό 
στοιχείο στην εξέταση του στρατηγικού 
περιβάλλοντος και συχνά μας βοηθά 
στο να εξηγήσουμε πώς λειτουργεί το 
διεθνές σύστημα. Αποτελεί μία σταθερά 
που επιβάλλει περιορισμούς και καθορίζει 
το πώς ένα κράτος αναπτύσσεται, πώς 
αλληλεπιδρά με τα γειτονικά κράτη, 
αν είναι απομονωμένο ή όχι, αν είναι 
πλούσιο ή φτωχό, ισχυρό ή αδύναμο. 
 Η σύζευξη της γεωγραφίας και της 
πολιτικής οδήγησε στη διαμόρφωση της 
θεωρίας της γεωπολιτικής και κατ’ επέκταση 

  ήκιτιλοπωεγ Η .ςήκιγηταρτσωεγ ςητ
εκφράζει την ιδιαίτερη σχέση που υφίσταται 
μεταξύ των πολιτικών δραστηριοτήτων και 
του εδαφικού περιβάλλοντος, στο οποίο 
εκδηλώνονται οι δραστηριότητες αυτές.

 Τις λύσεις για την αντιμετώπιση 
των προβλημάτων και των προκλήσεων 
του στρατηγικού περιβάλλοντος, 
καλείται να βρει η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, η 
οποία έχει πολλές διαστάσεις, που όλες 
μπαίνουν στο παιχνίδι, σε μεγαλύτερη 
ή μικρότερη έκταση, κάθε φορά. 
 Η στρατηγική, σε εθνικό 
κυρίως επίπεδο, επιδιώκει να φέρει 
ειδικά αποτελέσματα στο περιβάλλον. 
Συγκεκριμένα να προωθήσει τις 
ευνοϊκές συνέπειες και να αποκλείσει 
τις μη ευνοϊκές. Άνθρωποι, κοινωνία, 
πολιτισμός, πολιτική, οικονομία, κρατική 
οργάνωση και διοίκηση, πληροφορίες, 
τεχνολογία, επιχειρήσεις, ηγεσία 
(πολιτική και στρατιωτική) και γεωγραφία 
είναι  μερικές από τις διαστάσεις αυτές.
 Κεντρικό σημείο αναφοράς της 
στρατηγικής και σημαντικό στοιχείο της 
συμπεριφοράς των κρατών στο διεθνές 
περιβάλλον, είναι η ΙΣΧΥΣ. Υπό την έννοια 
αυτή, τα κράτη  που  μπορούν να προβάλλουν 
την ισχύ τους σε μεγαλύτερες αποστάσεις, 
αποτελούν τα κυρίαρχα κράτη σε κάθε 
ιστορική περίοδο στο διεθνές σύστημα.  
 Η στρατηγική – είτε ως 
υψηλή στρατηγική είτε ως στρατιωτική 
στρατηγική - κάνει χρήση της εθνικής 
ισχύος προκειμένου να υλοποιήσει τους 
αντικειμενικούς σκοπούς της, στη διάρκεια 
τόσο των περιόδων ειρήνης όσο και 
των περιόδων πολεμικών συρράξεων.
 Το στρατηγικό περιβάλλον μπορεί 
να αναλυθεί από διαφορετικές προοπτικές. Οι 
θεωρίες του χάους και της πολυπλοκότητας 
προσφέρουν μια προοπτική, η οποία 
περιγράφει το στρατηγικό περιβάλλον 
όπως αυτό είναι και όπως αντιδρά σε 
μια άμεση και απλή αιτία που μπορεί 
να έχει επιπτώσεις στην υφιστάμενη, 
σε κάποια δεδομένη στιγμή, ισορροπία. 
 Αμφότερες οι θεωρίες χρησιμεύουν 
στο να βοηθήσουν εκείνους που λαμβάνουν 
αποφάσεις και υλοποιούν τη στρατηγική, 
ώστε να σκέπτονται κατά τρόπο ρεαλιστικό 
που να συλλαμβάνει και να αναλύει όλα 
τα νοήματα σχετικά με τη φύση και τη 
λειτουργία του στρατηγικού περιβάλλοντος.
Αφού αναλύσαμε τις παραπάνω 
έννοιες, ας εξετάσουμε πως αυτές

συνδέονται με το γεωστρατηγικό χώρο 
της περιοχής μας και το σύγχρονο 
περιβάλλον ασφάλειας που ανακύπτει 
από τις ταχέως εξελισσόμενες 
καταστάσεις στην ανατολική Μεσόγειο.
 Η Μεσόγειος είναι μία μεγάλης 
έκτασης κλειστή θάλασσα, που 
περιλαμβάνεται μεταξύ τριών ηπείρων, 
ενώ παράλληλα αποτελεί θάλασσα 
διέλευσης, δεδομένου ότι συνδέει και 
συνιστά πέρασμα μεταξύ του Ευξείνου 
Πόντου, του Ινδικού Ωκεανού και του 
Ατλαντικού, ενώνοντας διαφορετικούς 
λαούς, πολιτισμούς και κόσμους.
 Ευρισκόμενη στο 
κέντρο ενός σχετικά ασταθούς 
περιφερειακού πλαισίου, η Μεσόγειος 
διαδραματίζει κεντρικό ρόλο 
στη μορφή του γεωστρατηγικού 
περιβάλλοντος ολόκληρης της 
Ευρώπης, της Βόρειας Αφρικής, 
της Μέσης Ανατολής και ευρύτερα.
 Στη μεσογειακή λεκάνη 
διακρίνουμε κάποια κύρια σημεία 
στρατηγικής σημασίας, επί των 
οποίων μπορούν να στοιχίζουν 
άξονες γεωστρατηγικής σημασίας. 
Στενά, κύριες νήσοι και άλλα.
 Στη μεσογειακή περιοχή 
μπορούμε να διακρίνουμε άξονες (ή 
ζώνες) με σημαντική γεωστρατηγική 
αξία, υπό την έννοια ότι αυτοί, 
στηριζόμενοι σε σημεία στρατηγικής 
σημασίας, μπορούν να χρησιμεύσουν 
για τον έλεγχο και την άσκηση ελέγχου 
ή επιρροής σε συγκεκριμένες περιοχές.
 Η εκτίμηση της σημασίας 
των αξόνων αυτών γίνεται με βάση το 
ρόλο τους ως κόμβων ή διαδρόμων 
μεταφορών και επικοινωνιών, ως χώρων 
ενεργειακών αποθεμάτων και φυσικών 
πόρων, ως σημείων ή περιοχών 
συγκέντρωσης στρατιωτικών δυνάμεων, 
ως βάσεων υποστήριξης στρατιωτικών 
επιχειρήσεων, καθώς επίσης και ως 
σημείων άσκησης πολιτικής επιρροής.

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ 
ΝΟΤΙΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
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Α΄ Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της 
κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, συστήθηκε 

για πρώτη φορά το  «Προπαρασκευαστικόν 
Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή ανέλαβε 

την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια 
προκειμένου να εξέλθουν ως λοχίες του Ελληνικού 

στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η 
έδρα της βρισκόταν στην 
Κέρκυρα και θεωρείται 

πρόδρομος της σημερινής 
Σχολής Μονίμων 

Υπαξιωματικών. Η 
σχολή διαλύθηκε 
το 1889 από την ίδια 

κυβέρνηση που την 
ίδρυσε και μέχρι το 

1925 δεν λειτούργησε 
παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. 

Β΄ Περίοδος (1925-1934) 
Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου 

Θ ε ό δ ω ρ ο υ 
Πάγκαλου ίδρυσε το 
«Στρατιωτικό Σχολείο 

Υπαξιωματικών», το 
οποίο μεταφέρθηκε 

στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία 

Τεχντιτών», με έδρα το 
ένα στη Θεσσαλονίκη και το άλλο στην Αθήνα. 
Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο αυτό 

της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η 
έδρα του υπό συγκρότηση «Στρατιωτικού Σχολείου 
Υπαξιωματικών» μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά 

στην Κέρκυρα, όπου λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι 

το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το Στρατιωτικό Σχολείο Υπαξιωματικών 
Κέρκυρας μετονομάστηκε σε «Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών». Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού της 
στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν 
ως επί το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν 
να γίνονται δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) επιθυμούσαν την εισαγωγή 
τους στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 η Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών καταργήθηκε με την αιτιολογία της ύπαρξης υπεράριθμων 
υπαξιωματικών στο στράτευμα. Γ΄ Περίοδος (1949-Σήμερα)Μετά τη 
λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-1949) 
και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία της 
«Προπαρασκευαστικής  Σχολής Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 7 
Ιουλίου του 1950, μετά από διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε σε «Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών», τίτλο που διατηρεί μέχρι 
σήμερα. Οι πρώτοι σ π ο υ δ α σ τ έ ς εισήλθαν στην ΠΣΥ των Πατρών τον 
Ιανουάριο του 1950. Το 1953 η έδρα της ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη Σύρο 
και τέσσερα χρόνια αργότερα στη Σάμο. Το 1975 μεταστάθμευσε στα 
Τρίκαλα, στο πρώην «Στρατόπεδο 5ου Συντάγματος Πεζικού», το σημερινό 
«Στρατόπεδο Στρατηγού Χ. Καβράκου», στο οποίο λειτουργεί ως τις μέρες μας. Α΄ 
Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, 
συστήθηΦΗφορά«Προπ αρασκευαστικόν Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή 
ανέλαβε την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια προκειμένου να εξέλθουν 
ως λοχίες του Ελληνικού στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η έδρα της 
βρισκόταν στην Κέρκυρα και θεωρείται πρόδρομος της σημερινής Σχολής 
Μονίμων Υπαξιωματικών. Η σχολή διαλύθηκε το 1889 από την ίδια κυβέρνηση 
που την ίδρυσε και μέχρι το 1925 δεν λειτούργησε παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. Β΄ Περίοδος (1925-1934) Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου Θεόδωρου Πάγκαλου ίδρυσε το «Στρατιωτικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών», το οποίο μεταφέρθηκε στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία Τεχντιτών», με έδρα το ένα στη Θεσσαλονίκη 
και το άλλο στην Αθήνα. Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο 
αυτό της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η έδρα του 
υπό συγκρότηση « Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ο ύ Σχολείου Υπαξιωματικών» 
μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά στην Κέρκυρα, όπου 
λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το 
Στρατιωτικό Σχολείο Υπ α ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν Κέρκυρας μετονομάστηκε 

σε «Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών». 
Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού 

της στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των 
εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν ως επί 
το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. 

Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν να γίνονται 
δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) 
επιθυμούσαν την εισαγωγή τους 

στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 
η Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών 

καταργήθηκε με την αιτιολογία της 
ύπαρξης υπεράριθμων υπαξιωματικών στο 
στράτευμα. Γ΄ Περίοδος ( 1 9 4 9 - Σ ή μ ε ρ α )

Μετά τη λήξη των σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν 
επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-
1949) και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 

1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία 
της «Προπαρασκευαστικής Σχολής 

Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 
7 Ιουλίου του 1950, μετά από 
διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου 

Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε 

σε «Σχολή Μονίμων 
Υπαξιωματικών», τίτλο 
που διατηρεί μέχρι σήμερα. 
Οι πρώτοι σπουδαστές 
εισήλθαν στην ΠΣΥ των 
Πατρών τον Ιανουάριο του 
1950. Το 1953 η έδρα της 
ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη 
Σύρο και τέσσερα χρόνια 
αργότερα στη Σάμο. Το 
1975 μεταστάθμευσε 
στα Τρίκαλα, στο 
πρώην «Στρατόπεδο 

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

 

ΕΝΘΕΤΑ

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΤΗΣ  ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

 Ο όρος στρατηγικό περιβάλλον 
χρησιμοποιείται συχνά, από 

πολλούς, ακόμη και σε θέματα που δεν 
έχουν κάποια σχέση με την στρατηγική. 
Κατά τα τελευταία χρόνια μάλιστα, είναι της 
«μόδας» θα λέγαμε, η χρησιμοποίηση των 
συναφών όρων «γεωπολιτικό περιβάλλον», 
«γεωστρατηγικό περιβάλλον», ή 
«περιβάλλον ασφάλειας», χωρίς, ωστόσο, 
τις περισσότερες φορές να είναι σαφής η 
έννοια υπό την οποία χρησιμοποιούνται. 
 Το στρατηγικό περιβάλλον ενός 
κράτους είναι ο χώρος εντός του οποίου 
βρίσκεται σε αλληλεπίδραση με άλλα κράτη 
ή μη κρατικούς δρώντες, με στόχο την 
εξυπηρέτηση των εθνικών συμφερόντων 
και την προαγωγή της ευημερίας της χώρας.
 Το στρατηγικό περιβάλλον 
συνίσταται από το πλαίσιο που δημιουργείται 
από εσωτερικής και εξωτερικής φύσης 
καταστάσεις, σχέσεις, τάσεις, απειλές, 
ευκαιρίες, αλληλεπιδράσεις που επηρεάζουν 
την επιτυχία ενός κράτους σε σχέση με 
τον κόσμο που το περιβάλλει, σε σχέση 
με άλλα κράτη ή μη κρατικούς δρώντες, 
σε σχέση με τυχαία γεγονότα, καθώς και 
τις δυνατές προοπτικές που υφίστανται.
 Η ασφάλεια αποτελεί 
προϋπόθεση της ανάπτυξης. Ένα 
ασφαλές περιβάλλον εξασφαλίζει τα 
εθνικά συμφέροντα και συμβάλει στη 
εγκαθίδρυση σταθερότητας και ειρήνης. 
 Η γεωγραφία αποτελεί σημαντικό 
στοιχείο στην εξέταση του στρατηγικού 
περιβάλλοντος και συχνά μας βοηθά 
στο να εξηγήσουμε πώς λειτουργεί το 
διεθνές σύστημα. Αποτελεί μία σταθερά 
που επιβάλλει περιορισμούς και καθορίζει 
το πώς ένα κράτος αναπτύσσεται, πώς 
αλληλεπιδρά με τα γειτονικά κράτη, 
αν είναι απομονωμένο ή όχι, αν είναι 
πλούσιο ή φτωχό, ισχυρό ή αδύναμο. 
 Η σύζευξη της γεωγραφίας και της 
πολιτικής οδήγησε στη διαμόρφωση της 
θεωρίας της γεωπολιτικής και κατ’ επέκταση 

  ήκιτιλοπωεγ Η .ςήκιγηταρτσωεγ ςητ
εκφράζει την ιδιαίτερη σχέση που υφίσταται 
μεταξύ των πολιτικών δραστηριοτήτων και 
του εδαφικού περιβάλλοντος, στο οποίο 
εκδηλώνονται οι δραστηριότητες αυτές.

 Τις λύσεις για την αντιμετώπιση 
των προβλημάτων και των προκλήσεων 
του στρατηγικού περιβάλλοντος, 
καλείται να βρει η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, η 
οποία έχει πολλές διαστάσεις, που όλες 
μπαίνουν στο παιχνίδι, σε μεγαλύτερη 
ή μικρότερη έκταση, κάθε φορά. 
 Η στρατηγική, σε εθνικό 
κυρίως επίπεδο, επιδιώκει να φέρει 
ειδικά αποτελέσματα στο περιβάλλον. 
Συγκεκριμένα να προωθήσει τις 
ευνοϊκές συνέπειες και να αποκλείσει 
τις μη ευνοϊκές. Άνθρωποι, κοινωνία, 
πολιτισμός, πολιτική, οικονομία, κρατική 
οργάνωση και διοίκηση, πληροφορίες, 
τεχνολογία, επιχειρήσεις, ηγεσία 
(πολιτική και στρατιωτική) και γεωγραφία 
είναι  μερικές από τις διαστάσεις αυτές.
 Κεντρικό σημείο αναφοράς της 
στρατηγικής και σημαντικό στοιχείο της 
συμπεριφοράς των κρατών στο διεθνές 
περιβάλλον, είναι η ΙΣΧΥΣ. Υπό την έννοια 
αυτή, τα κράτη  που  μπορούν να προβάλλουν 
την ισχύ τους σε μεγαλύτερες αποστάσεις, 
αποτελούν τα κυρίαρχα κράτη σε κάθε 
ιστορική περίοδο στο διεθνές σύστημα.  
 Η στρατηγική – είτε ως 
υψηλή στρατηγική είτε ως στρατιωτική 
στρατηγική - κάνει χρήση της εθνικής 
ισχύος προκειμένου να υλοποιήσει τους 
αντικειμενικούς σκοπούς της, στη διάρκεια 
τόσο των περιόδων ειρήνης όσο και 
των περιόδων πολεμικών συρράξεων.
 Το στρατηγικό περιβάλλον μπορεί 
να αναλυθεί από διαφορετικές προοπτικές. Οι 
θεωρίες του χάους και της πολυπλοκότητας 
προσφέρουν μια προοπτική, η οποία 
περιγράφει το στρατηγικό περιβάλλον 
όπως αυτό είναι και όπως αντιδρά σε 
μια άμεση και απλή αιτία που μπορεί 
να έχει επιπτώσεις στην υφιστάμενη, 
σε κάποια δεδομένη στιγμή, ισορροπία. 
 Αμφότερες οι θεωρίες χρησιμεύουν 
στο να βοηθήσουν εκείνους που λαμβάνουν 
αποφάσεις και υλοποιούν τη στρατηγική, 
ώστε να σκέπτονται κατά τρόπο ρεαλιστικό 
που να συλλαμβάνει και να αναλύει όλα 
τα νοήματα σχετικά με τη φύση και τη 
λειτουργία του στρατηγικού περιβάλλοντος.
Αφού αναλύσαμε τις παραπάνω 
έννοιες, ας εξετάσουμε πως αυτές

συνδέονται με το γεωστρατηγικό χώρο 
της περιοχής μας και το σύγχρονο 
περιβάλλον ασφάλειας που ανακύπτει 
από τις ταχέως εξελισσόμενες 
καταστάσεις στην ανατολική Μεσόγειο.
 Η Μεσόγειος είναι μία μεγάλης 
έκτασης κλειστή θάλασσα, που 
περιλαμβάνεται μεταξύ τριών ηπείρων, 
ενώ παράλληλα αποτελεί θάλασσα 
διέλευσης, δεδομένου ότι συνδέει και 
συνιστά πέρασμα μεταξύ του Ευξείνου 
Πόντου, του Ινδικού Ωκεανού και του 
Ατλαντικού, ενώνοντας διαφορετικούς 
λαούς, πολιτισμούς και κόσμους.
 Ευρισκόμενη στο 
κέντρο ενός σχετικά ασταθούς 
περιφερειακού πλαισίου, η Μεσόγειος 
διαδραματίζει κεντρικό ρόλο 
στη μορφή του γεωστρατηγικού 
περιβάλλοντος ολόκληρης της 
Ευρώπης, της Βόρειας Αφρικής, 
της Μέσης Ανατολής και ευρύτερα.
 Στη μεσογειακή λεκάνη 
διακρίνουμε κάποια κύρια σημεία 
στρατηγικής σημασίας, επί των 
οποίων μπορούν να στοιχίζουν 
άξονες γεωστρατηγικής σημασίας. 
Στενά, κύριες νήσοι και άλλα.
 Στη μεσογειακή περιοχή 
μπορούμε να διακρίνουμε άξονες (ή 
ζώνες) με σημαντική γεωστρατηγική 
αξία, υπό την έννοια ότι αυτοί, 
στηριζόμενοι σε σημεία στρατηγικής 
σημασίας, μπορούν να χρησιμεύσουν 
για τον έλεγχο και την άσκηση ελέγχου 
ή επιρροής σε συγκεκριμένες περιοχές.
 Η εκτίμηση της σημασίας 
των αξόνων αυτών γίνεται με βάση το 
ρόλο τους ως κόμβων ή διαδρόμων 
μεταφορών και επικοινωνιών, ως χώρων 
ενεργειακών αποθεμάτων και φυσικών 
πόρων, ως σημείων ή περιοχών 
συγκέντρωσης στρατιωτικών δυνάμεων, 
ως βάσεων υποστήριξης στρατιωτικών 
επιχειρήσεων, καθώς επίσης και ως 
σημείων άσκησης πολιτικής επιρροής.

Α΄ Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της 
κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, συστήθηκε 

για πρώτη φορά το  «Προπαρασκευαστικόν 
Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή ανέλαβε 

την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια 
προκειμένου να εξέλθουν ως λοχίες του Ελληνικού 

στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η 
έδρα της βρισκόταν στην 
Κέρκυρα και θεωρείται 

πρόδρομος της σημερινής 
Σχολής Μονίμων 

Υπαξιωματικών. Η 
σχολή διαλύθηκε 
το 1889 από την ίδια 

κυβέρνηση που την 
ίδρυσε και μέχρι το 

1925 δεν λειτούργησε 
παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. 

Β΄ Περίοδος (1925-1934) 
Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου 

Θ ε ό δ ω ρ ο υ 
Πάγκαλου ίδρυσε το 
«Στρατιωτικό Σχολείο 

Υπαξιωματικών», το 
οποίο μεταφέρθηκε 

στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία 

Τεχντιτών», με έδρα το 
ένα στη Θεσσαλονίκη και το άλλο στην Αθήνα. 
Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο αυτό 

της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η 
έδρα του υπό συγκρότηση «Στρατιωτικού Σχολείου 
Υπαξιωματικών» μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά 

στην Κέρκυρα, όπου λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι 

το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το Στρατιωτικό Σχολείο Υπαξιωματικών 
Κέρκυρας μετονομάστηκε σε «Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών». Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού της 
στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν 
ως επί το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν 
να γίνονται δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) επιθυμούσαν την εισαγωγή 
τους στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 η Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών καταργήθηκε με την αιτιολογία της ύπαρξης υπεράριθμων 
υπαξιωματικών στο στράτευμα. Γ΄ Περίοδος (1949-Σήμερα)Μετά τη 
λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-1949) 
και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία της 
«Προπαρασκευαστικής  Σχολής Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 7 
Ιουλίου του 1950, μετά από διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε σε «Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών», τίτλο που διατηρεί μέχρι 
σήμερα. Οι πρώτοι σ π ο υ δ α σ τ έ ς εισήλθαν στην ΠΣΥ των Πατρών τον 
Ιανουάριο του 1950. Το 1953 η έδρα της ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη Σύρο 
και τέσσερα χρόνια αργότερα στη Σάμο. Το 1975 μεταστάθμευσε στα 
Τρίκαλα, στο πρώην «Στρατόπεδο 5ου Συντάγματος Πεζικού», το σημερινό 
«Στρατόπεδο Στρατηγού Χ. Καβράκου», στο οποίο λειτουργεί ως τις μέρες μας. Α΄ 
Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, 
συστήθηΦΗφορά«Προπ αρασκευαστικόν Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή 
ανέλαβε την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια προκειμένου να εξέλθουν 
ως λοχίες του Ελληνικού στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η έδρα της 
βρισκόταν στην Κέρκυρα και θεωρείται πρόδρομος της σημερινής Σχολής 
Μονίμων Υπαξιωματικών. Η σχολή διαλύθηκε το 1889 από την ίδια κυβέρνηση 
που την ίδρυσε και μέχρι το 1925 δεν λειτούργησε παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. Β΄ Περίοδος (1925-1934) Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου Θεόδωρου Πάγκαλου ίδρυσε το «Στρατιωτικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών», το οποίο μεταφέρθηκε στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία Τεχντιτών», με έδρα το ένα στη Θεσσαλονίκη 
και το άλλο στην Αθήνα. Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο 
αυτό της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η έδρα του 
υπό συγκρότηση « Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ο ύ Σχολείου Υπαξιωματικών» 
μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά στην Κέρκυρα, όπου 
λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το 
Στρατιωτικό Σχολείο Υπ α ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν Κέρκυρας μετονομάστηκε 

σε «Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών». 
Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού 

της στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των 
εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν ως επί 
το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. 

Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν να γίνονται 
δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) 
επιθυμούσαν την εισαγωγή τους 

στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 
η Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών 

καταργήθηκε με την αιτιολογία της 
ύπαρξης υπεράριθμων υπαξιωματικών στο 
στράτευμα. Γ΄ Περίοδος ( 1 9 4 9 - Σ ή μ ε ρ α )

Μετά τη λήξη των σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν 
επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-
1949) και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 

1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία 
της «Προπαρασκευαστικής Σχολής 

Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 
7 Ιουλίου του 1950, μετά από 
διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου 

Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε 

σε «Σχολή Μονίμων 
Υπαξιωματικών», τίτλο 
που διατηρεί μέχρι σήμερα. 
Οι πρώτοι σπουδαστές 
εισήλθαν στην ΠΣΥ των 
Πατρών τον Ιανουάριο του 
1950. Το 1953 η έδρα της 
ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη 
Σύρο και τέσσερα χρόνια 
αργότερα στη Σάμο. Το 
1975 μεταστάθμευσε 
στα Τρίκαλα, στο 
πρώην «Στρατόπεδο 

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

ΕΝΘΕΤΑ

 
Ως τέτοιους άξονες μπορούμε να αναφέρουμε:
 (1) Τον οριζόντιο άξονα που τέμνει  στο  μέσον
τη μεσογειακή λεκάνη. 
 (2) Τον άξονα που κινείται παραλλήλως προς 
τον προηγούμενο, στη Βόρεια Αφρική, από τον Ατλαντικό 
μέχρι την Ερυθρά Θάλασσα και τον Περσικό Κόλπο. 
 (3) Τους άξονες που κινούνται κατά 
την έννοια Βορράς - Νότος και αντιστρόφως, τέμνουν 
τους προηγούμενους και συνδέουν τη Βόρεια και την 
Κεντρική Ευρώπη με τη Βόρεια Αφρική, την Ανατολική 
Μεσόγειο - Διώρυγα του Σουέζ, και τη Μέση Ανατολή.
 (4)     Τον άξονα που συνδέει τον Εύξεινο Πόντο, διά των 
Στενών του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων και του νησιωτικού 
συμπλέγματος του Αιγαίου, με την Κρήτη και τη Βόρεια Αφρική.
 Οι προβληματισμοί για την ασφάλεια στην περιοχή 
της Μεσογείου περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την κατάσταση 
και τη θέση της Τουρκίας, την κρίση στη Συρία, που ουσιαστικά 
έχει εξελιχθεί σε εμφύλιο πόλεμο, το καθεστώς αστάθειας που 
μπορεί να δημιουργήσει σε χώρες της ΒΑ. Αφρικής και Δ. Ασίας 
το έντονο ισλαμικό στοιχείο, το ισλαμικό κράτος, το έντονο 
κύμα προσφυγικών ροών, το Κυπριακό, το Παλαιστινιακό, τις 
σχέσεις του Ισραήλ με τον αραβικό κόσμο και το Κουρδικό.
 Επιπλέον, προβληματισμούς για την ασφάλεια 
δημιουργούν η άνοδος ισλαμικών κομμάτων στην εξουσία 
αραβικών κρατών, η δράση τρομοκρατικών ομάδων, η διάχυτη 
οικονομική ανισότητα και η στρεβλή δημογραφική ανάπτυξη, η 
αύξηση του διεθνούς εγκλήματος, η διασπορά διαφόρων τύπων 
όπλων και, τέλος, οι δραστηριότητες των κυρίων παικτών του 
διεθνούς συστήματος και των διεθνών οργανισμών σε περιοχές 
όπου από παλιά υφίστανται αντιπαραθέσεις και επεμβάσεις.
 Η ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί επίσης κύριο 
στοιχείο του μεσογειακού περιβάλλοντος, καθώς περισσότερο 
από το 65% των εισαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου 
της Ευρώπης διέρχεται από τη Μεσόγειο. Ένα ασφαλές και 

σταθερό περιβάλλον στην περιοχή είναι σημαντικό, όχι μόνο 
για τις χώρες που εισάγουν, αλλά επίσης για τις χώρες-
παραγωγούς ενέργειας και τις χώρες μέσω των οποίων γίνεται 
η διαμετακόμιση του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. 

 Ο όρος ενεργειακή ασφάλεια έχει διττή έννοια: 
 • Από τη μια συναρτάται στενά με την 
ανάγκη θωράκισης της οικονομίας από τις επιπτώσεις 
τις οποίες μπορεί να προκαλέσει μια αιφνίδια διακοπή 
του εφοδιασμού της με ενέργεια, καθώς επίσης και μια 
μεγάλη αύξηση των τιμών των ενεργειακών πόρων. 
 • Η δεύτερη έχει να κάνει με τη φυσική 
ασφάλεια, της εξασφάλισης δηλαδή ων ενεργειακών 
υποδομών (εγκαταστάσεων εξόρυξης, φόρτωσης 
και εκφόρτωσης, μεταφοράς) από επιθέσεις και 

  .ςούχσι ςήκιτωιταρτσ ιακ αμόκα ησήρχ ητ εμ ,ςέροθφοιλοδ
 Παρατηρώντας τον παγκόσμιο χάρτη, διαπιστώνουμε 
ότι οι σημαντικότερες κρίσεις, συγκρούσεις και εντάσεις 
συμβαίνουν στην περιοχή που εκτείνεται από την ανατολική 
Μεσόγειο    έως    την    Κασπία   και  τον   Περσικό Κόλπο. Αν 

 διευρύνουμε   την   περιοχή   αυτή,   επεκτείνοντάς   την   στην 
Κεντρική   Ασία   και   στον  Ινδικό Ωκεανό, θα μπορούσαμε να 
δούμε και   άλλες  περιοχές  κρίσης,  από το Αφγανιστάν μέχρι 
την Αραβική Θάλασσα. 

Όλα δείχνουν ότι αυτή η περιοχή θα 
απασχολήσει τη διεθνή κοινότητα για πολλά χρόνια.  

Στον 21ο αιώνα του οποίου ήδη διανύουμε τη δεύτερη 
δεκαετία, εμφανίστηκαν νέες μορφές απειλών και προκλήσεων οι 
οποίες δημιούργησαν νέα δεδομένα στο στρατηγικό περιβάλλον 
παγκοσμίως και συγκεκριμένα στην ανατολική Μεσόγειο, που 
μας αφορά άμεσα και επέβαλαν την ανάπτυξη νέων στρατηγικών 
για την αντιμετώπισή τους, προκειμένου να επιτύχουμε το 
καλύτερο δυνατόν περιβάλλον ασφάλειας στην περιοχή μας. 

Πηγή: Ομιλία με τίτλο «ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ  ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ» του 
Υποστρατήγου ε.α., Διδάκτωρος Πολιτικής Επιστήμης / Διεθνών 
Σχέσεων Πανεπιστημίου Κρήτης, Δρ. Ιωάννη Παρίση 
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Ανχης (ΤΘ)
Τζερεμάκης Βασίλειος



Α΄ Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της 
κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, συστήθηκε 

για πρώτη φορά το  «Προπαρασκευαστικόν 
Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή ανέλαβε 

την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια 
προκειμένου να εξέλθουν ως λοχίες του Ελληνικού 

στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η 
έδρα της βρισκόταν στην 
Κέρκυρα και θεωρείται 

πρόδρομος της σημερινής 
Σχολής Μονίμων 

Υπαξιωματικών. Η 
σχολή διαλύθηκε 
το 1889 από την ίδια 

κυβέρνηση που την 
ίδρυσε και μέχρι το 

1925 δεν λειτούργησε 
παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. 

Β΄ Περίοδος (1925-1934) 
Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου 

Θ ε ό δ ω ρ ο υ 
Πάγκαλου ίδρυσε το 
«Στρατιωτικό Σχολείο 

Υπαξιωματικών», το 
οποίο μεταφέρθηκε 

στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία 

Τεχντιτών», με έδρα το 
ένα στη Θεσσαλονίκη και το άλλο στην Αθήνα. 
Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο αυτό 

της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η 
έδρα του υπό συγκρότηση «Στρατιωτικού Σχολείου 
Υπαξιωματικών» μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά 

στην Κέρκυρα, όπου λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι 

το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το Στρατιωτικό Σχολείο Υπαξιωματικών 
Κέρκυρας μετονομάστηκε σε «Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών». Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού της 
στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν 
ως επί το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν 
να γίνονται δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) επιθυμούσαν την εισαγωγή 
τους στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 η Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών καταργήθηκε με την αιτιολογία της ύπαρξης υπεράριθμων 
υπαξιωματικών στο στράτευμα. Γ΄ Περίοδος (1949-Σήμερα)Μετά τη 
λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-1949) 
και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία της 
«Προπαρασκευαστικής  Σχολής Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 7 
Ιουλίου του 1950, μετά από διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε σε «Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών», τίτλο που διατηρεί μέχρι 
σήμερα. Οι πρώτοι σ π ο υ δ α σ τ έ ς εισήλθαν στην ΠΣΥ των Πατρών τον 
Ιανουάριο του 1950. Το 1953 η έδρα της ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη Σύρο 
και τέσσερα χρόνια αργότερα στη Σάμο. Το 1975 μεταστάθμευσε στα 
Τρίκαλα, στο πρώην «Στρατόπεδο 5ου Συντάγματος Πεζικού», το σημερινό 
«Στρατόπεδο Στρατηγού Χ. Καβράκου», στο οποίο λειτουργεί ως τις μέρες μας. Α΄ 
Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, 
συστήθηΦΗφορά«Προπ αρασκευαστικόν Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή 
ανέλαβε την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια προκειμένου να εξέλθουν 
ως λοχίες του Ελληνικού στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η έδρα της 
βρισκόταν στην Κέρκυρα και θεωρείται πρόδρομος της σημερινής Σχολής 
Μονίμων Υπαξιωματικών. Η σχολή διαλύθηκε το 1889 από την ίδια κυβέρνηση 
που την ίδρυσε και μέχρι το 1925 δεν λειτούργησε παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. Β΄ Περίοδος (1925-1934) Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου Θεόδωρου Πάγκαλου ίδρυσε το «Στρατιωτικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών», το οποίο μεταφέρθηκε στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία Τεχντιτών», με έδρα το ένα στη Θεσσαλονίκη 
και το άλλο στην Αθήνα. Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο 
αυτό της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η έδρα του 
υπό συγκρότηση « Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ο ύ Σχολείου Υπαξιωματικών» 
μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά στην Κέρκυρα, όπου 
λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το 
Στρατιωτικό Σχολείο Υπ α ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν Κέρκυρας μετονομάστηκε 

σε «Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών». 
Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού 

της στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των 
εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν ως επί 
το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. 

Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν να γίνονται 
δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) 
επιθυμούσαν την εισαγωγή τους 

στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 
η Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών 

καταργήθηκε με την αιτιολογία της 
ύπαρξης υπεράριθμων υπαξιωματικών στο 
στράτευμα. Γ΄ Περίοδος ( 1 9 4 9 - Σ ή μ ε ρ α )

Μετά τη λήξη των σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν 
επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-
1949) και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 

1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία 
της «Προπαρασκευαστικής Σχολής 

Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 
7 Ιουλίου του 1950, μετά από 
διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου 

Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε 

σε «Σχολή Μονίμων 
Υπαξιωματικών», τίτλο 
που διατηρεί μέχρι σήμερα. 
Οι πρώτοι σπουδαστές 
εισήλθαν στην ΠΣΥ των 
Πατρών τον Ιανουάριο του 
1950. Το 1953 η έδρα της 
ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη 
Σύρο και τέσσερα χρόνια 
αργότερα στη Σάμο. Το 
1975 μεταστάθμευσε 
στα Τρίκαλα, στο 
πρώην «Στρατόπεδο 

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

 

ΕΝΘΕΤΑ

Ελικόπτερα OH-58D Kiowa Warrior
Γενικά
Τα νέα επιθετικά ελικόπτερα Αμερικανικής κατασκευής που σύντομα 
θα βρίσκονται στο ενεργό δυναμικό της ελληνικής Αεροπορίας, 
έχουν να προσφέρουν πάρα πολλά στην προσπάθεια ισχυροποίησης 
του Στρατού μας, τόσο στα νησιά όσο και στον Έβρο. Ο αριθμός των 
ελικοπτέρων αναμένεται στο σύνολο του να είναι 70, εκ των οποίων 
36 πλήρως επιχειρησιακά, 24 θα λειτουργήσουν ως υποστηρικτικά 
των πρώτων, ενώ τα 10 προορίζονται για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η 
Αμερική προχώρησε στην πώληση τους όχι λόγω προβλημάτων στην 
χρήση τους, αλλά λόγω των αναγκών συντήρησης του ήδη μεγάλου 
στόλου των ελικοπτέρων AH (Τύπου Apache).

Ιστορικά στοιχεία
Τα πρώτα ΟΗ-58Α αναπτύχθηκαν στο Βιετνάμ το 1969, 
ενώ η πρώτη έκδοση των OH-58D τελειοποιήθηκε και 
έπειτα εξοπλίστηκε πλήρως για να εκπληρώσει αποστολές 
προστασίας τεθωρακισμένων στον Πόλεμο του Κόλπου. Στον 
πρώτο και στον δεύτερο Πόλεμο του κόλπου τα ελικόπτερα 
χρησιμοποιήθηκαν για πληθώρα αποστολών, ενώ η 
αποτελεσματικότητα τους παρά της αντίξοες συνθήκες έφθανε 
το αξιοσημείωτο 92 %. Παρόμοιες αποστολές ανέλαβαν στους 
πολέμους της Γιουγκοσλαβίας καθώς και στο Αφγανιστάν 
ενάντια οχυρωμένων θέσεων των Ταλιμπάν ενώ πιο πρόσφατα 
χρησιμοποιήθηκαν στην Ν. Κορέα το 2017. Πλέον και μέχρι την 
πλήρης απόσυρσης τους τα OH-58D υπάγονται κυρίως στην 
εθνοφρουρά του Αμερικανικού στρατού.

Μερικά τεχνικά χαρακτηριστικά
Το OH-58D Warrior είναι ουσιαστικά η πλήρης εξοπλισμένη 
έκδοση του OH-58D. Λόγο του συστήματος MMS (Mast 
Mounted Sight)  δίνεται η δυνατότητα  στο ελικόπτερο να 
εκτελεί την αποστολή του ημέρα και νύχτα, κάτω από αντίξοες 
συνθήκες (αμμοθύελλα, χιονοθύελλα) ενώ το ίδιο παραμένει 
αθέατο από εχθρικά οπλικά συστήματα. Επιπρόσθετα μέσω 
του ψηφιακού συστήματος μετάδοσης πληροφοριών που 
έχει, καθίσταται ιδιαίτερα εύκολη η επικοινωνία και κατάδειξη/
αναγνώριση στόχων τόσο στην διοίκηση της Αεροπορίας 
Στρατού (ΑΣ) όσο και στο πυροβολικό και στο ναυτικό ενώ 
δύναται να μεταδίδει και βίντεο σε πραγματικό χρόνο. Εκτός 
από της ικανότητες αναγνώρισης τα OH-58D Warrior έχουν και 
αξιόλογες δυνατότητες αυτόνομης εμπλοκής κατά εχθρικών 
στόχων, καθώς διαθέτουν δύο πυλώνες οπλισμού όπου 

(Air-to-Air Stinger), ρουκέτες Hydra των 70 χιλ. καθώς και 
πολυβόλο των 0.50 ιντσών. Κρίσιμο για την επιβιωσιμότητα του 
ελικοπτέρου είναι και σε αυτή την περίπτωση το MMS,  καθώς 
ο καταδείκτης λέιζερ επιτρέπει τον φωτισμό του στόχου ενώ το 
ελικόπτερο παραμένει αθέατο, εκτός των λίγων δευτερολέπτων 
που απαιτούνται για τη βολή. Αυτή η δυνατότητα μπορεί να 

του ίδιου του ελικοπτέρου  αλλά και συνεργαζόμενων ΑΗ-64 
Apache. Τέλος το σύστημα MMS σε συνδυασμό τον κινητήρα 
δημιουργούν τεράστια ευκολία για ελιγμούς και χαμηλή πτήση. 
Λαμβάνοντας υπόψη το ιδιαίτερο ανάγλυφο της χώρας μας 
αυτό θα αποτελέσει σίγουρα ένα τεράστιο πλεονέκτημα για 
την ΑΣ έναντι και πιο δυσκίνητων εχθρικών ελικοπτέρων 
(AH-1W Super Cobra, AH-1), σε συνδυασμό πάντα με τις 
iδιαίτερες ικανότητες των πιλότων τους, που γνωρίζουν άψογα 
το ανάγλυφο, τα πλεονεκτήματα και τις ιδιαιτερότητες του 
Ελλαδικού χώρου.

Δόγμα χρήσης και ρόλος 
Τα ελικόπτερα OH58D Kiowa Warrior, είναι κυρίως αναγνωριστικά 
ελικόπτερα, όπως μαρτυρούν και τα χαρακτηριστικά του, και όπως 
αναφέρεται από τις αμερικάνικες ένοπλες δυνάμεις, “παίζουν 
κρυφτό με τον εχθρό“ με βασικό σκοπό την άριστη εκπλήρωση της 
αποστολής αναγνώρισης που τους έχει ανατεθεί. Ωστόσο λόγω του 
βαρέως οπλισμού που έχουν, είναι διατεθειμένα να αναλάβουν και 
επιθετικές αποστολές, αποστολές ασφαλείας και άλλων ειδών. Όπως 
ήδη προαναφέρθηκε τα Kiowa θα αναπτυχθούν στις περιοχές της 
Θράκης και του Αιγαίου. Ιδιαίτερα η περιοχή της Θράκης με τους 
εκτεταμένους λοφίσκους έχει το τέλειο ανάγλυφο για την χρήση 
των Kiowa και του ιδιαίτερο τρόπου ενεργείας τους . Μάλιστα σε 
συνδυασμό με τα Apache, θα αποτελέσουν ένα ιδιαίτερα θανατηφόρο 
“ζεύγος” καταστροφής τεθωρακισμένων σε μια περιοχή (Θράκη) όπου 
η εμπλοκή τεθωρακισμένων σχηματισμών είναι σχεδόν δεδομένη. 
Αντίθετα στο Αιγαίο, είναι πιθανή η χρήση τους σε συνδυασμό με 
τμήματα των ειδικών επιχειρήσεων δημιουργώντας με αυτόν τον 
τρόπο μικρές ομάδες ταχείας κρούσης.

Συμπεράσματα
Τα Kiowa είχαν ιδιαίτερο ρόλο στις πολεμικές επιχειρήσεις του 
Αμερικάνικου στρατού και όπως αναφέρουν και Αμερικανοί 
χειριστές και αξιωματούχοι λυπούνται για την απώλεια του 
στόλου αυτού. Για την Ελληνική πλευρά, ο νέος στόλος των 
ελικοπτέρων Kiowa είναι ένα παλαιό αλλά πλήρως αξιόπιστο 
“όπλο” στο ελληνικό οπλοστάσιο, που σίγουρα θα αποτελέσει 
πολλαπλασιαστή ισχύος στις περιοχές που θα αναπτυχθούν, 
καθώς και ισχυρή αποτρεπτική δύναμη της Αεροπορίας 
Στρατού. Η επένδυση που έγινε από την Ελληνική πλευρά 
φαίνεται, πριν καν ολοκληρωθεί, να είναι σημαντική για την 
αναπτέρωση του ηθικού, δημιουργώντας ήδη πλάνα για την 
χρήση τους και το πλεονέκτημα που θα προσφέρουν στον 
Ελληνικό Στρατό.

  ςηδίραχαΣ ςηΙΙΙΣ
Σωτήριος
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Γενικά
Τα νέα επιθετικά ελικόπτερα Αμερικανικής κατασκευής 

που σύντομα θα βρίσκονται στο ενεργό δυναμικό της ελληνικής Αε-
ροπορίας, έχουν να προσφέρουν πάρα πολλά στην προσπάθεια ισχυ-
ροποίησης του Στρατού μας, τόσο στα νησιά όσο και στον Έβρο. Ο 
αριθμός των ελικοπτέρων αναμένεται στο σύνολο του να είναι 70, 
εκ των οποίων 36 πλήρως επιχειρησιακά, 24 θα λειτουργήσουν ως 
υποστηρικτικά των πρώτων, ενώ τα 10 προορίζονται για εκπαιδευ-
τικούς σκοπούς. Η Αμερική προχώρησε στην πώληση τους όχι λόγω 
προβλημάτων στην χρήση τους, αλλά λόγω των αναγκών συντήρησης 
του ήδη μεγάλου στόλου των ελικοπτέρων AH (Τύπου Apache).

Ιστορικά στοιχεία
Τα πρώτα ΟΗ-58Α αναπτύχθηκαν στο Βιετνάμ το 1969, ενώ 

η πρώτη έκδοση των OH-58D τελειοποιήθηκε και έπειτα εξοπλίστηκε 
πλήρως για να εκπληρώσει αποστολές προστασίας τεθωρακισμένων 
στον Πόλεμο του Κόλπου. Στον πρώτο και στον δεύτερο Πόλεμο του 
κόλπου τα ελικόπτερα χρησιμοποιήθηκαν για πληθώρα αποστολών, 
ενώ η αποτελεσματικότητα τους παρά της αντίξοες συνθήκες έφθανε 
το αξιοσημείωτο 92 %. Παρόμοιες αποστολές ανέλαβαν στους πολέ-
μους της Γιουγκοσλαβίας καθώς και στο Αφγανιστάν ενάντια οχυρω-
μένων θέσεων των Ταλιμπάν ενώ πιο πρόσφατα χρησιμοποιήθηκαν 
στην Ν. Κορέα το 2017. Πλέον και μέχρι την πλήρης απόσυρσης τους 
τα OH-58D υπάγονται κυρίως στην εθνοφρουρά του Αμερικανικού 
στρατού.

Τα ελικόπτερα OH58D Kiowa Warrior, είναι κυρίως αναγνω-
ριστικά ελικόπτερα, όπως μαρτυρούν και τα χαρακτηριστικά του, και 
όπως αναφέρεται από τις αμερικάνικες ένοπλες δυνάμεις, “παίζουν 
κρυφτό με τον εχθρό“ με βασικό σκοπό την άριστη εκπλήρωση της απο-
στολής αναγνώρισης που τους έχει ανατεθεί. Ωστόσο λόγω του βαρέως 
οπλισμού που έχουν, είναι διατεθειμένα να αναλάβουν και επιθετικές 
αποστολές, αποστολές ασφαλείας και άλλων ειδών. Όπως ήδη προα-
ναφέρθηκε τα Kiowa θα αναπτυχθούν στις περιοχές της Θράκης και του 
Αιγαίου. Ιδιαίτερα η περιοχή της Θράκης με τους εκτεταμένους λοφί-
σκους έχει το τέλειο ανάγλυφο για την χρήση των Kiowa και του ιδιαί-
τερο τρόπου ενεργείας τους . Μάλιστα σε συνδυασμό με τα Apache, θα 
αποτελέσουν ένα ιδιαίτερα θανατηφόρο “ζεύγος” καταστροφής τεθω-
ρακισμένων σε μια περιοχή (Θράκη) όπου η εμπλοκή τεθωρακισμένων 
σχηματισμών είναι σχεδόν δεδομένη. Αντίθετα στο Αιγαίο, είναι πιθα-
νή η χρήση τους σε συνδυασμό με τμήματα των ειδικών επιχειρήσεων 
δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο μικρές ομάδες ταχείας κρούσης.

Μερικά τεχνικά χαρακτηριστικά

Το OH-58D Warrior είναι ουσιαστικά η πλήρης εξοπλισμέ-
νη έκδοση του OH-58D. Λόγο του συστήματος MMS (Mast Mounted 
Sight)  δίνεται η δυνατότητα  στο ελικόπτερο να εκτελεί την αποστο-
λή του ημέρα και νύχτα, κάτω από αντίξοες συνθήκες (αμμοθύελλα, 
χιονοθύελλα) ενώ το ίδιο παραμένει αθέατο από εχθρικά οπλικά συ-
στήματα. Επιπρόσθετα μέσω του ψηφιακού συστήματος μετάδοσης 
πληροφοριών που έχει, καθίσταται ιδιαίτερα εύκολη η επικοινωνία 
και κατάδειξη/αναγνώριση στόχων τόσο στην διοίκηση της Αεροπορί-
ας Στρατού (ΑΣ) όσο και στο πυροβολικό και στο ναυτικό ενώ δύναται 
να μεταδίδει και βίντεο σε πραγματικό χρόνο. Εκτός από της ικανό-
τητες αναγνώρισης τα OH-58D Warrior έχουν και αξιόλογες δυνατό-
τητες αυτόνομης εμπλοκής κατά εχθρικών στόχων, καθώς διαθέτουν 
δύο πυλώνες οπλισμού όπου μπορούν να μεταφερθούν βλήματα 
AGM-114 Hellfire και ΑTAS (Air-to-Air Stinger), ρουκέτες Hydra των 70 
χιλ. καθώς και πολυβόλο των 0.50 ιντσών. Κρίσιμο για την επιβιωσι-
μότητα του ελικοπτέρου είναι και σε αυτή την περίπτωση το MMS, 
καθώς ο καταδείκτης λέιζερ επιτρέπει τον φωτισμό του στόχου ενώ 
το ελικόπτερο παραμένει αθέατο, εκτός των λίγων δευτερολέπτων 
που απαιτούνται για τη βολή. Αυτή η δυνατότητα μπορεί να αξιο-
ποιηθεί για τη στόχευση, όχι μόνο των βλημάτων Hellfire του ίδιου 
του ελικοπτέρου  αλλά και συνεργαζόμενων ΑΗ-64 Apache. Τέλος το 
σύστημα MMS σε συνδυασμό τον κινητήρα δημιουργούν τεράστια 
ευκολία για ελιγμούς και χαμηλή πτήση. Λαμβάνοντας υπόψη το ιδι-
αίτερο ανάγλυφο της χώρας μας αυτό θα αποτελέσει σίγουρα ένα 
τεράστιο πλεονέκτημα για την ΑΣ έναντι και πιο δυσκίνητων εχθρικών 
ελικοπτέρων (AH-1W Super Cobra, AH-1), σε συνδυασμό πάντα με 
τις ιδιαίτερες ικανότητες των πιλότων τους, που γνωρίζουν άψογα 
το ανάγλυφο, τα πλεονεκτήματα και τις ιδιαιτερότητες του Ελλαδι-
κού χώρου.

Συμπεράσματα
Τα Kiowa είχαν ιδιαίτερο ρόλο στις πολεμικές επιχειρήσεις 

του Αμερικάνικου στρατού και όπως αναφέρουν και Αμερικανοί χει-
ριστές και αξιωματούχοι λυπούνται για την απώλεια του στόλου αυ-
τού. Για την Ελληνική πλευρά, ο νέος στόλος των ελικοπτέρων Kiowa 
είναι ένα παλαιό αλλά πλήρως αξιόπιστο “όπλο” στο ελληνικό οπλο-
στάσιο, που σίγουρα θα αποτελέσει πολλαπλασιαστή ισχύος στις πε-
ριοχές που θα αναπτυχθούν, καθώς και ισχυρή αποτρεπτική δύναμη 
της Αεροπορίας Στρατού. Η επένδυση που έγινε από την Ελληνική 
πλευρά φαίνεται, πριν καν ολοκληρωθεί, να είναι σημαντική για την 
αναπτέρωση του ηθικού, δημιουργώντας ήδη πλάνα για την χρήση 
τους και το πλεονέκτημα που θα προσφέρουν στον Ελληνικό Στρατό.

Δόγμα χρήσης και ρόλος 



Α΄ Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της 
κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, συστήθηκε 

για πρώτη φορά το  «Προπαρασκευαστικόν 
Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή ανέλαβε 

την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια 
προκειμένου να εξέλθουν ως λοχίες του Ελληνικού 

στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η 
έδρα της βρισκόταν στην 
Κέρκυρα και θεωρείται 

πρόδρομος της σημερινής 
Σχολής Μονίμων 

Υπαξιωματικών. Η 
σχολή διαλύθηκε 
το 1889 από την ίδια 

κυβέρνηση που την 
ίδρυσε και μέχρι το 

1925 δεν λειτούργησε 
παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. 

Β΄ Περίοδος (1925-1934) 
Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου 

Θ ε ό δ ω ρ ο υ 
Πάγκαλου ίδρυσε το 
«Στρατιωτικό Σχολείο 

Υπαξιωματικών», το 
οποίο μεταφέρθηκε 

στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία 

Τεχντιτών», με έδρα το 
ένα στη Θεσσαλονίκη και το άλλο στην Αθήνα. 
Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο αυτό 

της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η 
έδρα του υπό συγκρότηση «Στρατιωτικού Σχολείου 
Υπαξιωματικών» μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά 

στην Κέρκυρα, όπου λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι 

το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το Στρατιωτικό Σχολείο Υπαξιωματικών 
Κέρκυρας μετονομάστηκε σε «Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών». Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού της 
στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν 
ως επί το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν 
να γίνονται δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) επιθυμούσαν την εισαγωγή 
τους στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 η Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών καταργήθηκε με την αιτιολογία της ύπαρξης υπεράριθμων 
υπαξιωματικών στο στράτευμα. Γ΄ Περίοδος (1949-Σήμερα)Μετά τη 
λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-1949) 
και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία της 
«Προπαρασκευαστικής  Σχολής Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 7 
Ιουλίου του 1950, μετά από διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε σε «Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών», τίτλο που διατηρεί μέχρι 
σήμερα. Οι πρώτοι σ π ο υ δ α σ τ έ ς εισήλθαν στην ΠΣΥ των Πατρών τον 
Ιανουάριο του 1950. Το 1953 η έδρα της ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη Σύρο 
και τέσσερα χρόνια αργότερα στη Σάμο. Το 1975 μεταστάθμευσε στα 
Τρίκαλα, στο πρώην «Στρατόπεδο 5ου Συντάγματος Πεζικού», το σημερινό 
«Στρατόπεδο Στρατηγού Χ. Καβράκου», στο οποίο λειτουργεί ως τις μέρες μας. Α΄ 
Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, 
συστήθηΦΗφορά«Προπ αρασκευαστικόν Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή 
ανέλαβε την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια προκειμένου να εξέλθουν 
ως λοχίες του Ελληνικού στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η έδρα της 
βρισκόταν στην Κέρκυρα και θεωρείται πρόδρομος της σημερινής Σχολής 
Μονίμων Υπαξιωματικών. Η σχολή διαλύθηκε το 1889 από την ίδια κυβέρνηση 
που την ίδρυσε και μέχρι το 1925 δεν λειτούργησε παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. Β΄ Περίοδος (1925-1934) Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου Θεόδωρου Πάγκαλου ίδρυσε το «Στρατιωτικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών», το οποίο μεταφέρθηκε στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία Τεχντιτών», με έδρα το ένα στη Θεσσαλονίκη 
και το άλλο στην Αθήνα. Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο 
αυτό της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η έδρα του 
υπό συγκρότηση « Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ο ύ Σχολείου Υπαξιωματικών» 
μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά στην Κέρκυρα, όπου 
λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το 
Στρατιωτικό Σχολείο Υπ α ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν Κέρκυρας μετονομάστηκε 

σε «Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών». 
Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού 

της στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των 
εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν ως επί 
το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. 

Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν να γίνονται 
δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) 
επιθυμούσαν την εισαγωγή τους 

στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 
η Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών 

καταργήθηκε με την αιτιολογία της 
ύπαρξης υπεράριθμων υπαξιωματικών στο 
στράτευμα. Γ΄ Περίοδος ( 1 9 4 9 - Σ ή μ ε ρ α )

Μετά τη λήξη των σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν 
επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-
1949) και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 

1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία 
της «Προπαρασκευαστικής Σχολής 

Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 
7 Ιουλίου του 1950, μετά από 
διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου 

Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε 

σε «Σχολή Μονίμων 
Υπαξιωματικών», τίτλο 
που διατηρεί μέχρι σήμερα. 
Οι πρώτοι σπουδαστές 
εισήλθαν στην ΠΣΥ των 
Πατρών τον Ιανουάριο του 
1950. Το 1953 η έδρα της 
ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη 
Σύρο και τέσσερα χρόνια 
αργότερα στη Σάμο. Το 
1975 μεταστάθμευσε 
στα Τρίκαλα, στο 
πρώην «Στρατόπεδο 
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ΕΝΘΕΤΑ

Ελικόπτερα OH-58D Kiowa Warrior
Γενικά
Τα νέα επιθετικά ελικόπτερα Αμερικανικής κατασκευής που σύντομα 
θα βρίσκονται στο ενεργό δυναμικό της ελληνικής Αεροπορίας, 
έχουν να προσφέρουν πάρα πολλά στην προσπάθεια ισχυροποίησης 
του Στρατού μας, τόσο στα νησιά όσο και στον Έβρο. Ο αριθμός των 
ελικοπτέρων αναμένεται στο σύνολο του να είναι 70, εκ των οποίων 
36 πλήρως επιχειρησιακά, 24 θα λειτουργήσουν ως υποστηρικτικά 
των πρώτων, ενώ τα 10 προορίζονται για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η 
Αμερική προχώρησε στην πώληση τους όχι λόγω προβλημάτων στην 
χρήση τους, αλλά λόγω των αναγκών συντήρησης του ήδη μεγάλου 
στόλου των ελικοπτέρων AH (Τύπου Apache).

Ιστορικά στοιχεία
Τα πρώτα ΟΗ-58Α αναπτύχθηκαν στο Βιετνάμ το 1969, 
ενώ η πρώτη έκδοση των OH-58D τελειοποιήθηκε και 
έπειτα εξοπλίστηκε πλήρως για να εκπληρώσει αποστολές 
προστασίας τεθωρακισμένων στον Πόλεμο του Κόλπου. Στον 
πρώτο και στον δεύτερο Πόλεμο του κόλπου τα ελικόπτερα 
χρησιμοποιήθηκαν για πληθώρα αποστολών, ενώ η 
αποτελεσματικότητα τους παρά της αντίξοες συνθήκες έφθανε 
το αξιοσημείωτο 92 %. Παρόμοιες αποστολές ανέλαβαν στους 
πολέμους της Γιουγκοσλαβίας καθώς και στο Αφγανιστάν 
ενάντια οχυρωμένων θέσεων των Ταλιμπάν ενώ πιο πρόσφατα 
χρησιμοποιήθηκαν στην Ν. Κορέα το 2017. Πλέον και μέχρι την 
πλήρης απόσυρσης τους τα OH-58D υπάγονται κυρίως στην 
εθνοφρουρά του Αμερικανικού στρατού.

Μερικά τεχνικά χαρακτηριστικά
Το OH-58D Warrior είναι ουσιαστικά η πλήρης εξοπλισμένη 
έκδοση του OH-58D. Λόγο του συστήματος MMS (Mast 
Mounted Sight)  δίνεται η δυνατότητα  στο ελικόπτερο να 
εκτελεί την αποστολή του ημέρα και νύχτα, κάτω από αντίξοες 
συνθήκες (αμμοθύελλα, χιονοθύελλα) ενώ το ίδιο παραμένει 
αθέατο από εχθρικά οπλικά συστήματα. Επιπρόσθετα μέσω 
του ψηφιακού συστήματος μετάδοσης πληροφοριών που 
έχει, καθίσταται ιδιαίτερα εύκολη η επικοινωνία και κατάδειξη/
αναγνώριση στόχων τόσο στην διοίκηση της Αεροπορίας 
Στρατού (ΑΣ) όσο και στο πυροβολικό και στο ναυτικό ενώ 
δύναται να μεταδίδει και βίντεο σε πραγματικό χρόνο. Εκτός 
από της ικανότητες αναγνώρισης τα OH-58D Warrior έχουν και 
αξιόλογες δυνατότητες αυτόνομης εμπλοκής κατά εχθρικών 
στόχων, καθώς διαθέτουν δύο πυλώνες οπλισμού όπου 

(Air-to-Air Stinger), ρουκέτες Hydra των 70 χιλ. καθώς και 
πολυβόλο των 0.50 ιντσών. Κρίσιμο για την επιβιωσιμότητα του 
ελικοπτέρου είναι και σε αυτή την περίπτωση το MMS,  καθώς 
ο καταδείκτης λέιζερ επιτρέπει τον φωτισμό του στόχου ενώ το 
ελικόπτερο παραμένει αθέατο, εκτός των λίγων δευτερολέπτων 
που απαιτούνται για τη βολή. Αυτή η δυνατότητα μπορεί να 

του ίδιου του ελικοπτέρου  αλλά και συνεργαζόμενων ΑΗ-64 
Apache. Τέλος το σύστημα MMS σε συνδυασμό τον κινητήρα 
δημιουργούν τεράστια ευκολία για ελιγμούς και χαμηλή πτήση. 
Λαμβάνοντας υπόψη το ιδιαίτερο ανάγλυφο της χώρας μας 
αυτό θα αποτελέσει σίγουρα ένα τεράστιο πλεονέκτημα για 
την ΑΣ έναντι και πιο δυσκίνητων εχθρικών ελικοπτέρων 
(AH-1W Super Cobra, AH-1), σε συνδυασμό πάντα με τις 
iδιαίτερες ικανότητες των πιλότων τους, που γνωρίζουν άψογα 
το ανάγλυφο, τα πλεονεκτήματα και τις ιδιαιτερότητες του 
Ελλαδικού χώρου.

Δόγμα χρήσης και ρόλος 
Τα ελικόπτερα OH58D Kiowa Warrior, είναι κυρίως αναγνωριστικά 
ελικόπτερα, όπως μαρτυρούν και τα χαρακτηριστικά του, και όπως 
αναφέρεται από τις αμερικάνικες ένοπλες δυνάμεις, “παίζουν 
κρυφτό με τον εχθρό“ με βασικό σκοπό την άριστη εκπλήρωση της 
αποστολής αναγνώρισης που τους έχει ανατεθεί. Ωστόσο λόγω του 
βαρέως οπλισμού που έχουν, είναι διατεθειμένα να αναλάβουν και 
επιθετικές αποστολές, αποστολές ασφαλείας και άλλων ειδών. Όπως 
ήδη προαναφέρθηκε τα Kiowa θα αναπτυχθούν στις περιοχές της 
Θράκης και του Αιγαίου. Ιδιαίτερα η περιοχή της Θράκης με τους 
εκτεταμένους λοφίσκους έχει το τέλειο ανάγλυφο για την χρήση 
των Kiowa και του ιδιαίτερο τρόπου ενεργείας τους . Μάλιστα σε 
συνδυασμό με τα Apache, θα αποτελέσουν ένα ιδιαίτερα θανατηφόρο 
“ζεύγος” καταστροφής τεθωρακισμένων σε μια περιοχή (Θράκη) όπου 
η εμπλοκή τεθωρακισμένων σχηματισμών είναι σχεδόν δεδομένη. 
Αντίθετα στο Αιγαίο, είναι πιθανή η χρήση τους σε συνδυασμό με 
τμήματα των ειδικών επιχειρήσεων δημιουργώντας με αυτόν τον 
τρόπο μικρές ομάδες ταχείας κρούσης.

Συμπεράσματα
Τα Kiowa είχαν ιδιαίτερο ρόλο στις πολεμικές επιχειρήσεις του 
Αμερικάνικου στρατού και όπως αναφέρουν και Αμερικανοί 
χειριστές και αξιωματούχοι λυπούνται για την απώλεια του 
στόλου αυτού. Για την Ελληνική πλευρά, ο νέος στόλος των 
ελικοπτέρων Kiowa είναι ένα παλαιό αλλά πλήρως αξιόπιστο 
“όπλο” στο ελληνικό οπλοστάσιο, που σίγουρα θα αποτελέσει 
πολλαπλασιαστή ισχύος στις περιοχές που θα αναπτυχθούν, 
καθώς και ισχυρή αποτρεπτική δύναμη της Αεροπορίας 
Στρατού. Η επένδυση που έγινε από την Ελληνική πλευρά 
φαίνεται, πριν καν ολοκληρωθεί, να είναι σημαντική για την 
αναπτέρωση του ηθικού, δημιουργώντας ήδη πλάνα για την 
χρήση τους και το πλεονέκτημα που θα προσφέρουν στον 
Ελληνικό Στρατό.

  ςηδίραχαΣ ςηΙΙΙΣ
Σωτήριος

 
 

Α΄ Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της 
κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, συστήθηκε 

για πρώτη φορά το  «Προπαρασκευαστικόν 
Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή ανέλαβε 

την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια 
προκειμένου να εξέλθουν ως λοχίες του Ελληνικού 

στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η 
έδρα της βρισκόταν στην 
Κέρκυρα και θεωρείται 

πρόδρομος της σημερινής 
Σχολής Μονίμων 

Υπαξιωματικών. Η 
σχολή διαλύθηκε 
το 1889 από την ίδια 

κυβέρνηση που την 
ίδρυσε και μέχρι το 

1925 δεν λειτούργησε 
παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. 

Β΄ Περίοδος (1925-1934) 
Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου 

Θ ε ό δ ω ρ ο υ 
Πάγκαλου ίδρυσε το 
«Στρατιωτικό Σχολείο 

Υπαξιωματικών», το 
οποίο μεταφέρθηκε 

στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία 

Τεχντιτών», με έδρα το 
ένα στη Θεσσαλονίκη και το άλλο στην Αθήνα. 
Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο αυτό 

της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η 
έδρα του υπό συγκρότηση «Στρατιωτικού Σχολείου 
Υπαξιωματικών» μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά 

στην Κέρκυρα, όπου λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι 

το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το Στρατιωτικό Σχολείο Υπαξιωματικών 
Κέρκυρας μετονομάστηκε σε «Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών». Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού της 
στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν 
ως επί το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν 
να γίνονται δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) επιθυμούσαν την εισαγωγή 
τους στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 η Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών καταργήθηκε με την αιτιολογία της ύπαρξης υπεράριθμων 
υπαξιωματικών στο στράτευμα. Γ΄ Περίοδος (1949-Σήμερα)Μετά τη 
λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-1949) 
και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία της 
«Προπαρασκευαστικής  Σχολής Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 7 
Ιουλίου του 1950, μετά από διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε σε «Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών», τίτλο που διατηρεί μέχρι 
σήμερα. Οι πρώτοι σ π ο υ δ α σ τ έ ς εισήλθαν στην ΠΣΥ των Πατρών τον 
Ιανουάριο του 1950. Το 1953 η έδρα της ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη Σύρο 
και τέσσερα χρόνια αργότερα στη Σάμο. Το 1975 μεταστάθμευσε στα 
Τρίκαλα, στο πρώην «Στρατόπεδο 5ου Συντάγματος Πεζικού», το σημερινό 
«Στρατόπεδο Στρατηγού Χ. Καβράκου», στο οποίο λειτουργεί ως τις μέρες μας. Α΄ 
Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, 
συστήθηΦΗφορά«Προπ αρασκευαστικόν Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή 
ανέλαβε την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια προκειμένου να εξέλθουν 
ως λοχίες του Ελληνικού στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η έδρα της 
βρισκόταν στην Κέρκυρα και θεωρείται πρόδρομος της σημερινής Σχολής 
Μονίμων Υπαξιωματικών. Η σχολή διαλύθηκε το 1889 από την ίδια κυβέρνηση 
που την ίδρυσε και μέχρι το 1925 δεν λειτούργησε παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. Β΄ Περίοδος (1925-1934) Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου Θεόδωρου Πάγκαλου ίδρυσε το «Στρατιωτικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών», το οποίο μεταφέρθηκε στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία Τεχντιτών», με έδρα το ένα στη Θεσσαλονίκη 
και το άλλο στην Αθήνα. Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο 
αυτό της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η έδρα του 
υπό συγκρότηση « Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ο ύ Σχολείου Υπαξιωματικών» 
μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά στην Κέρκυρα, όπου 
λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το 
Στρατιωτικό Σχολείο Υπ α ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν Κέρκυρας μετονομάστηκε 

σε «Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών». 
Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού 

της στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των 
εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν ως επί 
το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. 

Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν να γίνονται 
δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) 
επιθυμούσαν την εισαγωγή τους 

στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 
η Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών 

καταργήθηκε με την αιτιολογία της 
ύπαρξης υπεράριθμων υπαξιωματικών στο 
στράτευμα. Γ΄ Περίοδος ( 1 9 4 9 - Σ ή μ ε ρ α )

Μετά τη λήξη των σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν 
επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-
1949) και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 

1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία 
της «Προπαρασκευαστικής Σχολής 

Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 
7 Ιουλίου του 1950, μετά από 
διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου 

Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε 

σε «Σχολή Μονίμων 
Υπαξιωματικών», τίτλο 
που διατηρεί μέχρι σήμερα. 
Οι πρώτοι σπουδαστές 
εισήλθαν στην ΠΣΥ των 
Πατρών τον Ιανουάριο του 
1950. Το 1953 η έδρα της 
ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη 
Σύρο και τέσσερα χρόνια 
αργότερα στη Σάμο. Το 
1975 μεταστάθμευσε 
στα Τρίκαλα, στο 
πρώην «Στρατόπεδο 

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

ΕΝΘΕΤΑ

  

ΕΝΘΕΤΑ

 Η Μάχης της Ματαράγκας, μια ομάδα Ελλήνων υπαξιωματικών 
υπογράφει την απελευθέρωση της Θεσσαλικής γης

 Αρχές Ιουνίου του 1876 τα Βαλκάνια φλέγονται 
, Σερβία και Μαυροβούνιου , δύο ήδη αυτόνομες αλλά όχι 
ανεξάρτητες εθνικές οντότητες υπό την καθοδήγηση της Ρωσικής 
αυτοκρατορίας κηρύσσουν  ταυτόχρονα σχεδόν τον πόλεμο κατά 
των Οθωμανών . Η Ελλάδα , το μόνο ανεξάρτητο κράτος της  
περιοχής των Νότιων Βαλκανίων αρνείται να πράξει το ίδιο αφού 
η Βρετανική πολιτική στην οποία βρίσκεται προσκολλημένη η 
κυβέρνηση Κουμουνδούρου το απαγορεύει παρά τις εκκλήσεις 
των Σέρβων για το αντίθετο. Η Βρετανία διαβλέπει πίσω από τον 
δίκαιο αγώνα  Σέρβων και Μαυροβουνίων τον διακαή πόθο της 
Ρωσίας να πάρει την ρεβάνς του Κριμαϊκού πολέμου του 1858, 
διαμελίζοντας την Οθωμανική αυτοκρατορία και διασφαλίζοντας 
έτσι τον μακρόχρονο στόχος της για έξοδο στις θερμές θάλασσες. 
Οι Βρετανοί συντάσσονται πίσω από την ακεραιότητα των 
Οθωμανών και την εγγυώνται , η Ελληνική κυβέρνηση πράττει 
σύμφωνα με τις Βρετανικές επιταγές παρά το γεγονός ότι η κοινή 
γνώμη της χώρας απαιτεί την είσοδο της  στον πόλεμο στο πλευρό 
των χριστιανών γειτόνων και προέλαση άμεσα προς Θεσσαλία και 
κατόπιν Μακεδονία προς απελευθέρωση των αλύτρωτων αδερφών.
 Tα σύνορα του ελληνικού κράτους βρίσκονται λίγο 
πάνω από την Λαμία , με ιδιωτική πρωτοβουλία οργανώνονται 
άτακτα , εθελοντικά , επαναστατικά τμήματα και οργανώσεις 
όπως η αδελφική ένωση του Λγου (ΠΒ) Ισχόμαχου Κωνσταντίνου 
ο οποίος θα αναλάβει αργότερα την αρχηγία του αγώνα στην 
Θεσσαλία . Η Θεσσαλική γη εβρισκόμενη μια ανάσα από την 
ελευθερία αλλά ακόμα υπόδουλη μετά από σχεδόν πέντε 
αιώνες επαναστατεί για την ενσωμάτωση στον εθνικό κορμό .
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Η Μάχης της Ματαράγκας
Μια Ομάδα Ελλήνων Υπαξιωματικών Υπογράφει την Απελευθέρωση της Θεσσαλικής Γης
Αρχές Ιουνίου του 1876 τα Βαλκάνια φλέγονται, Σερβία και Μαυροβούνιου 
, δύο ήδη αυτόνομες αλλά όχι ανεξάρτητες εθνικές οντότητες υπό την 
καθοδήγηση της Ρωσικής αυτοκρατορίας κηρύσσουν  ταυτόχρονα σχεδόν 
τον πόλεμο κατά των Οθωμανών. Η Ελλάδα, το μόνο ανεξάρτητο κράτος 
της  περιοχής των Νότιων Βαλκανίων αρνείται να πράξει το ίδιο αφού η 
Βρετανική πολιτική στην οποία βρίσκεται προσκολλημένη η κυβέρνηση 
Κουμουνδούρου το απαγορεύει παρά τις εκκλήσεις των Σέρβων για το 
αντίθετο. Η Βρετανία διαβλέπει πίσω από τον δίκαιο αγώνα  Σέρβων και 
Μαυροβουνίων τον διακαή πόθο της Ρωσίας να πάρει την ρεβάνς του 
Κριμαϊκού πολέμου του 1858, διαμελίζοντας την Οθωμανική αυτοκρατορία 
και διασφαλίζοντας έτσι τον μακρόχρονο στόχος της για έξοδο στις θερμές 
θάλασσες. Οι Βρετανοί συντάσσονται πίσω από την ακεραιότητα των 
Οθωμανών και την εγγυώνται, η Ελληνική κυβέρνηση πράττει σύμφωνα 
με τις Βρετανικές επιταγές παρά το γεγονός ότι η κοινή γνώμη της χώρας 
απαιτεί την είσοδο της  στον πόλεμο στο πλευρό των χριστιανών γειτόνων 
και προέλαση άμεσα προς Θεσσαλία και κατόπιν Μακεδονία προς 
απελευθέρωση των αλύτρωτων αδερφών.

Tα σύνορα του ελληνικού κράτους βρίσκονται λίγο πάνω από την Λαμία, 
με ιδιωτική πρωτοβουλία οργανώνονται άτακτα, εθελοντικά, επαναστατικά 
τμήματα και οργανώσεις όπως η αδελφική ένωση του Λγου (ΠΒ) Ισχόμαχου 
Κωνσταντίνου ο οποίος θα αναλάβει αργότερα την αρχηγία του αγώνα στην 
Θεσσαλία . Η Θεσσαλική γη εβρισκόμενη μια ανάσα από την ελευθερία 
αλλά ακόμα υπόδουλη μετά από σχεδόν πέντε αιώνες επαναστατεί για την 
ενσωμάτωση στον εθνικό κορμό.

Υπλγος (ΠΖ) 
Καλαμάρας Γεώργιος

 Αρχές Ιουνίου του 1876 τα Βαλκάνια φλέγονται, Σερβία και 
Μαυροβούνιου , δύο ήδη αυτόνομες αλλά όχι ανεξάρτητες εθνικές 
οντότητες υπό την καθοδήγηση της Ρωσικής αυτοκρατορίας κηρύσσουν  
ταυτόχρονα σχεδόν τον πόλεμο κατά των Οθωμανών. Η Ελλάδα, το 
μόνο ανεξάρτητο κράτος της  περιοχής των Νότιων Βαλκανίων αρνείται 
να πράξει το ίδιο αφού η Βρετανική πολιτική στην οποία βρίσκεται 
προσκολλημένη η κυβέρνηση Κουμουνδούρου το απαγορεύει παρά τις 
εκκλήσεις των Σέρβων για το αντίθετο. Η Βρετανία διαβλέπει πίσω από 
τον δίκαιο αγώνα  Σέρβων και Μαυροβουνίων τον διακαή πόθο της Ρωσίας 
να πάρει την ρεβάνς του Κριμαϊκού πολέμου του 1858, διαμελίζοντας 
την Οθωμανική αυτοκρατορία και διασφαλίζοντας έτσι τον μακρόχρονο 
στόχος της για έξοδο στις θερμές θάλασσες. Οι Βρετανοί συντάσσονται 
πίσω από την ακεραιότητα των Οθωμανών και την εγγυώνται, η Ελληνική 
κυβέρνηση πράττει σύμφωνα με τις Βρετανικές επιταγές παρά το γεγονός 
ότι η κοινή γνώμη της χώρας απαιτεί την είσοδο της  στον πόλεμο στο 
πλευρό των χριστιανών γειτόνων και προέλαση άμεσα προς Θεσσαλία 
και κατόπιν Μακεδονία προς απελευθέρωση των αλύτρωτων αδελφών.
Tα σύνορα του ελληνικού κράτους βρίσκονται λίγο πάνω από την 
Λαμία, με ιδιωτική πρωτοβουλία οργανώνονται άτακτα, εθελοντικά, 
επαναστατικά τμήματα και οργανώσεις όπως η αδελφική ένωση του 
Λγου (ΠΒ) Ισχόμαχου Κωνσταντίνου ο οποίος θα αναλάβει αργότερα 
την αρχηγία του αγώνα στην Θεσσαλία . Η Θεσσαλική γη εβρισκόμενη 
μια ανάσα από την ελευθερία αλλά ακόμα υπόδουλη μετά από σχεδόν 
πέντε αιώνες επαναστατεί για την ενσωμάτωση στον εθνικό κορμό.



Α΄ Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της 
κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, συστήθηκε 

για πρώτη φορά το  «Προπαρασκευαστικόν 
Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή ανέλαβε 

την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια 
προκειμένου να εξέλθουν ως λοχίες του Ελληνικού 

στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η 
έδρα της βρισκόταν στην 
Κέρκυρα και θεωρείται 

πρόδρομος της σημερινής 
Σχολής Μονίμων 

Υπαξιωματικών. Η 
σχολή διαλύθηκε 
το 1889 από την ίδια 

κυβέρνηση που την 
ίδρυσε και μέχρι το 

1925 δεν λειτούργησε 
παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. 

Β΄ Περίοδος (1925-1934) 
Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου 

Θ ε ό δ ω ρ ο υ 
Πάγκαλου ίδρυσε το 
«Στρατιωτικό Σχολείο 

Υπαξιωματικών», το 
οποίο μεταφέρθηκε 

στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία 

Τεχντιτών», με έδρα το 
ένα στη Θεσσαλονίκη και το άλλο στην Αθήνα. 
Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο αυτό 

της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η 
έδρα του υπό συγκρότηση «Στρατιωτικού Σχολείου 
Υπαξιωματικών» μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά 

στην Κέρκυρα, όπου λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι 

το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το Στρατιωτικό Σχολείο Υπαξιωματικών 
Κέρκυρας μετονομάστηκε σε «Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών». Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού της 
στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν 
ως επί το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν 
να γίνονται δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) επιθυμούσαν την εισαγωγή 
τους στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 η Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών καταργήθηκε με την αιτιολογία της ύπαρξης υπεράριθμων 
υπαξιωματικών στο στράτευμα. Γ΄ Περίοδος (1949-Σήμερα)Μετά τη 
λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-1949) 
και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία της 
«Προπαρασκευαστικής  Σχολής Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 7 
Ιουλίου του 1950, μετά από διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε σε «Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών», τίτλο που διατηρεί μέχρι 
σήμερα. Οι πρώτοι σ π ο υ δ α σ τ έ ς εισήλθαν στην ΠΣΥ των Πατρών τον 
Ιανουάριο του 1950. Το 1953 η έδρα της ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη Σύρο 
και τέσσερα χρόνια αργότερα στη Σάμο. Το 1975 μεταστάθμευσε στα 
Τρίκαλα, στο πρώην «Στρατόπεδο 5ου Συντάγματος Πεζικού», το σημερινό 
«Στρατόπεδο Στρατηγού Χ. Καβράκου», στο οποίο λειτουργεί ως τις μέρες μας. Α΄ 
Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, 
συστήθηΦΗφορά«Προπ αρασκευαστικόν Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή 
ανέλαβε την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια προκειμένου να εξέλθουν 
ως λοχίες του Ελληνικού στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η έδρα της 
βρισκόταν στην Κέρκυρα και θεωρείται πρόδρομος της σημερινής Σχολής 
Μονίμων Υπαξιωματικών. Η σχολή διαλύθηκε το 1889 από την ίδια κυβέρνηση 
που την ίδρυσε και μέχρι το 1925 δεν λειτούργησε παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. Β΄ Περίοδος (1925-1934) Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου Θεόδωρου Πάγκαλου ίδρυσε το «Στρατιωτικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών», το οποίο μεταφέρθηκε στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία Τεχντιτών», με έδρα το ένα στη Θεσσαλονίκη 
και το άλλο στην Αθήνα. Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο 
αυτό της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η έδρα του 
υπό συγκρότηση « Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ο ύ Σχολείου Υπαξιωματικών» 
μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά στην Κέρκυρα, όπου 
λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το 
Στρατιωτικό Σχολείο Υπ α ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν Κέρκυρας μετονομάστηκε 

σε «Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών». 
Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού 

της στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των 
εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν ως επί 
το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. 

Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν να γίνονται 
δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) 
επιθυμούσαν την εισαγωγή τους 

στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 
η Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών 

καταργήθηκε με την αιτιολογία της 
ύπαρξης υπεράριθμων υπαξιωματικών στο 
στράτευμα. Γ΄ Περίοδος ( 1 9 4 9 - Σ ή μ ε ρ α )

Μετά τη λήξη των σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν 
επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-
1949) και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 

1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία 
της «Προπαρασκευαστικής Σχολής 

Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 
7 Ιουλίου του 1950, μετά από 
διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου 

Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε 

σε «Σχολή Μονίμων 
Υπαξιωματικών», τίτλο 
που διατηρεί μέχρι σήμερα. 
Οι πρώτοι σπουδαστές 
εισήλθαν στην ΠΣΥ των 
Πατρών τον Ιανουάριο του 
1950. Το 1953 η έδρα της 
ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη 
Σύρο και τέσσερα χρόνια 
αργότερα στη Σάμο. Το 
1975 μεταστάθμευσε 
στα Τρίκαλα, στο 
πρώην «Στρατόπεδο 

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

 

ΕΝΘΕΤΑ
 

 Στο μέτωπο του πολέμου οι Ρώσοι 
με αφορμή την εντεινόμενη αναταραχή 
εισβάλουν στα Βαλκάνια και μετά από σκληρό 
αγώνα στο Πλεζέν της Βουλγαρίας συντρίβουν 
τους Οθωμανούς και καταλαμβάνουν την 
Αδριανούπολη , οι Τούρκοι συνθηκολογούν 
όπως   όπως  και ζητούν την διαμεσολάβηση 
των μεγάλων δυνάμεων . Στην Ελλάδα η 
κοινή γνώμη εξεγείρεται και η κυβέρνηση 
κηρύσσει τον πόλεμο στους Τούρκους και 
δίνει διαταγή στον στρατό να διέλθει τα 
σύνορα και να προελάσει προς Θεσσαλία 
, μια διαταγή που έτυχε ενθουσιασμού στις 
τάξεις του στρατεύματος . Με δύναμη 25.000 
ανδρών οι Έλληνες κινούνται ταχύτατα και 
απελευθερώνουν την περιοχή του Δομοκού 
πολιορκώντας τη φρουρά της περιοχής στο 
κάστρο , ενώ ταυτόχρονα επαναστατικές 
ομάδες υπό τον Λγο Ισχόμαχο καταλαμβάνουν 
το Σμόκοβο ανοίγοντας τον δρόμο για την 
απελευθέρωση του Θεσσαλικού κάμπου 
. Οι χαρμόσυνες ειδήσεις φτάνουν από το 
μέτωπο η μία μετά την άλλη , οι Βρετανοί 
επιστρέφουν όμως δριμύτεροι στα ελληνικά 
πράγματα , αφού πρώτα φρόντισαν για 
τη σωτηρία των Τούρκων έναντι των 
Ρώσων,  απαιτούν την άμεση απεμπλοκή 
των Ελλήνων από τις εχθροπραξίες και 
την επιστροφή στην πρότερη συνοριακή 
κατάσταση. Η ελληνική κυβέρνηση υποχωρεί 
μπροστά στην βρετανική ισχύ, αποδέχεται 
το τελεσίγραφο και διατάσει την επιστροφή 
του στρατεύματος στη βάση του στη Λαμία .
Ο Επιλοχίας Δημήτριος Τερτίπης και 
Επιλοχίας Γιώργος Λάιος αρνούνται 
να αποχωρήσουν και ορκίζονται να 
αγωνιστούν για την απελευθέρωση 
των Θεσσαλών αδερφών τους και την 
υπεράσπιση τους έναντι τουρκικών 
αντιποίνων που σίγουρα θα υπήρχαν μετά 
την αποχώρηση του εθνικού στρατού .
Με αρχηγό τον Δημήτριο Τερτίπη και 
υπαρχηγό τον αδελφικό του φίλο Γεώργιο 
Λάιο , μια χούφτα Υπαξιωματικοί και 
εκατό στρατιώτες συνεχίζουν να μάχονται 
και να απελευθερώνουν το ένα χωρίο 
μετά το άλλο . Το σώμα αυτό του Τερτίπη 
ενισχύεται από τον ντόπιο πληθυσμό και 
συνενώνεται με επαναστατικές ομάδες , 
μια από τις οποίες είναι αυτή του Λγου 
(ΠΒ) Ισχόμαχου ο οποίος αναλαμβάνει 
την αρχηγία της επανάστασης . 
Αμέσως κινείται προς την περιοχή 
της Καρδίτσας και εγκαθίστανται στην 
περιοχή της Ματαράγκας που αποτελεί 
φυσική οχυρή θέση. Ταυτόχρονα 
πίσω στην ελεύθερη Ελλάδα οι 
επαναστάτες μάχονται και διατηρούν 
άσβεστη τη φλόγα της επανάστασης . 

Τον Μάρτιο του 1878 τα πράγματα 
παίρνουν αρνητική τροπή , οι Τούρκοι 
συγκεντρώνοντας δυνάμεις από Λάρισα 
και Καρδίτσα βαδίζουν με μία στρατία 
5000 πεζών , 800 ιππέων καθώς 
και 4 τηλεβόλων προς Ματαράγκα 
από δύο κατευθύνσεις με επικεφαλή 
Χασάν Πασά της Καρδίτσας . Οι  
αμυνόμενοι υστερώντας συντριπτικά 
σε αριθμούς αφού αριθμούσαν μόλις 
600 , οργανώνονται αμυντικά στους 
λόφους της περιοχής . Ο αρχηγός 
εκμεταλλευόμενος στο έπακρο το 
ανάγλυφο της περιοχής αποστέλλει 
τον Επιλοχία Τερτίπη με 20 άνδρες 
να ανακόψει την προέλαση των 
Τούρκων του Χασάν Πασά  από 
Καρδίτσα στην γέφυρα Αμπά Αγά , μια 
αποστολή αυτοκτονίας την οποία ο 
ίδιος προσφέρθηκε να εκτελέσει αφού 
η γέφυρα ήταν ζωτικό σημείο αλλά 
πλήρως ανοχύρωτο , τον Γεώργιο 
Λάιο στον λόφο Πετρομάγουλα με 
60 άνδρες απέναντι από αυτόν της 
Ματαράγκας στον οποίο εγκαθίστανται 
ο ίδιος με δύο διμοιρίες ανδρών . Η 
μάχη ξεκινά στις 5 το πρωί και μαίνεται 
μέχρι το απόγευμα , οι αμυνόμενοι 
πολεμούν ηρωικά εκμεταλλευόμενοι την 
φυσική οχύρωση και δεν υποχωρούν 
σπιθαμή. Προς το απόγευμα της 
μέρας η αριθμητική υπεροχή φαίνεται 
να υπερισχύει , Λάιος και Τερτίπης ο 
οποίος έχει στο μεταξύ συμπτυχθεί στην 
Πετρομαγούλα δίνουν ομηρική μάχη 
σώμα με σώμα απέναντι σε τούρκικο 
τάγμα. Ο Επιλοχίας Γεώργιος Λάιος 
πέφτει τρυπημένος από ξιφολόγχη στο 
στέρνο και όλα φαίνονται χαμένα για 
τον αγώνα όμως η θέση απρόσμενα 
ενισχύεται από εκατό άνδρες του Λγου 
Ισχόμαχου και ο Επιλοχίας Τερτίπης 
εμψυχώνοντας τους στρατιώτες του 
διατάσει αντεπίθεση , οι Τούρκοι 
κλονίζονται από την ορμητικότητα των 
αγωνιστών και ξεκινούν υποχώρηση , 
με βαριές απώλειες καταφεύγουν στην 
Καρδίτσα και δεν ξαναβγαίνουν από 
τις πύλες της πόλης για μήνες , στο 
πεδίο εγκαταλείπουν 1500 νεκρούς και 
τραυματίες ανάμεσα τους ο Χασάν Πασάς.

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ
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 Στο μέτωπο του πολέμου οι Ρώ-
σοι με αφορμή την εντεινόμενη αναταρα-
χή εισβάλουν στα Βαλκάνια και μετά από 
σκληρό αγώνα στο Πλεζέν της Βουλγαρίας 
συντρίβουν τους Οθωμανούς και καταλαμ-
βάνουν την Αδριανούπολη, οι Τούρκοι συν-
θηκολογούν όπως   όπως  και ζητούν την 
διαμεσολάβηση των μεγάλων δυνάμεων. 
Στην Ελλάδα η κοινή γνώμη εξεγείρεται και 
η κυβέρνηση κηρύσσει τον πόλεμο στους 
Τούρκους και δίνει διαταγή στον στρατό να 
διέλθει τα σύνορα και να προελάσει προς 
Θεσσαλία , μια διαταγή που έτυχε ενθου-
σιασμού στις τάξεις του στρατεύματος. Με 
δύναμη 25.000 ανδρών οι Έλληνες κινούνται 
ταχύτατα και απελευθερώνουν την περιοχή 
του Δομοκού πολιορκώντας τη φρουρά της 
περιοχής στο κάστρο, ενώ ταυτόχρονα επα-
ναστατικές ομάδες υπό τον Λγο Ισχόμαχο 
καταλαμβάνουν το Σμόκοβο ανοίγοντας τον 
δρόμο για την απελευθέρωση του Θεσσαλι-
κού κάμπου. Οι χαρμόσυνες ειδήσεις φτά-
νουν από το μέτωπο η μία μετά την άλλη, 
οι Βρετανοί επιστρέφουν όμως δριμύτεροι 
στα ελληνικά πράγματα, αφού πρώτα φρό-
ντισαν για τη σωτηρία των Τούρκων έναντι 
των Ρώσων,  απαιτούν την άμεση απεμπλο-
κή των Ελλήνων από τις εχθροπραξίες και 
την επιστροφή στην πρότερη συνοριακή κα-
τάσταση. Η ελληνική κυβέρνηση υποχωρεί 
μπροστά στην βρετανική ισχύ, αποδέχεται 
το τελεσίγραφο και διατάσει την επιστροφή 
του στρατεύματος στη βάση του στη Λαμία.

Ο Επιλοχίας Δημήτριος Τερτίπης 
και Επιλοχίας Γιώργος Λάιος, δεν αποχώρη-
σαν και ορκίζονται να αγωνιστούν για την 
απελευθέρωση των Θεσσαλών αδερφών 
τους και την υπεράσπιση τους έναντι τουρ-
κικών αντιποίνων, που σίγουρα θα υπήρχαν 
μετά την αποχώρηση του εθνικού στρατού. 
Με αρχηγό τον Δημήτριο Τερτίπη και υπαρ-
χηγό τον αδελφικό του φίλο Γεώργιο Λάιο, 
μια χούφτα Υπαξιωματικοί και εκατό στρα-
τιώτες συνεχίζουν να μάχονται και να απε-
λευθερώνουν το ένα χωρίο μετά το άλλο. 
Το σώμα αυτό του Τερτίπη ενισχύεται από 
τον ντόπιο πληθυσμό και συνενώνεται με 
επαναστατικές ομάδες, μια από τις οποί-
ες είναι αυτή του Λγου (ΠΒ) Ισχόμαχου, ο 
οποίος αναλαμβάνει την αρχηγία της επα-
νάστασης. Αμέσως κινείται προς την περι-
οχή της Καρδίτσας και εγκαθίστανται στην 
περιοχή της Ματαράγκας, που αποτελεί 
φυσική οχυρή θέση. Ταυτόχρονα πίσω στην 
ελεύθερη Ελλάδα οι επαναστάτες μάχονται 
και διατηρούν άσβεστη τη φλόγα της επα-
νάστασης. Τον Μάρτιο του 1878 τα πράγ-
ματα παίρνουν αρνητική τροπή, οι Τούρκοι 
συγκεντρώνοντας δυνάμεις από Λάρισα και 

Καρδίτσα βαδίζουν με μία στρατία 5000 
πεζών, 800 ιππέων καθώς και 4 τηλεβόλων 
προς Ματαράγκα από δύο κατευθύνσεις 
με επικεφαλή Χασάν Πασά, της Καρδίτσας. 
Οι  αμυνόμενοι υστερώντας συντριπτικά 
σε αριθμούς αφού αριθμούσαν μόλις 600, 
οργανώνονται αμυντικά στους λόφους της 
περιοχής.

 Ο αρχηγός εκμεταλλευόμενος 
στο έπακρο το ανάγλυφο της περιοχής απο-
στέλλει τον Επιλοχία Τερτίπη με 20 άνδρες 
να ανακόψει την προέλαση των Τούρκων 
του Χασάν Πασά,  από Καρδίτσα στην γέ-
φυρα Αμπά Αγά, μια αποστολή αυτοκτονίας 
την οποία ο ίδιος προσφέρθηκε να εκτε-
λέσει αφού η γέφυρα ήταν ζωτικό σημείο 
αλλά πλήρως ανοχύρωτο, τον Γεώργιο Λάιο 
στον λόφο Πετρομάγουλα με 60 άνδρες 
απέναντι από αυτόν της Ματαράγκας, στον 
οποίο εγκαθίστανται ο ίδιος με δύο διμοιρί-
ες ανδρών. Η μάχη ξεκινά στις 5 το πρωί και 
μαίνεται μέχρι το απόγευμα, οι αμυνόμενοι 
πολεμούν ηρωικά εκμεταλλευόμενοι την 
φυσική οχύρωση και δεν υποχωρούν σπι-
θαμή. Προς το απόγευμα της μέρας η αριθ-
μητική υπεροχή φαίνεται να υπερισχύει, 
Λάιος και Τερτίπης ο οποίος έχει στο μετα-
ξύ συμπτυχθεί στην Πετρομαγούλα δίνουν 
ομηρική μάχη σώμα με σώμα απέναντι σε 
τούρκικο τάγμα. Ο Επιλοχίας Γεώργιος Λά-
ιος πέφτει τρυπημένος από ξιφολόγχη στο 
στέρνο και όλα φαίνονται χαμένα για τον 
αγώνα όμως η θέση απρόσμενα ενισχύεται 
από εκατό άνδρες του Λγου Ισχόμαχου και 
ο Επιλοχίας Τερτίπης εμψυχώνοντας τους 
στρατιώτες του διατάσει αντεπίθεση, οι 
Τούρκοι κλονίζονται από την ορμητικότητα 
των αγωνιστών και ξεκινούν υποχώρηση, με 
βαριές απώλειες καταφεύγουν στην Καρδί-
τσα και δεν ξαναβγαίνουν από τις πύλες της 
πόλης για μήνες , στο πεδίο εγκαταλείπουν 
1500 νεκρούς και τραυματίες ανάμεσα τους 
ο Χασάν Πασάς.

Η μάχη είχε κριθεί , η νίκη ανήκε 
στα ελληνικά όπλα οι Έλληνες χάνουν 120 
άνδρες ανάμεσα τους και ο πρωτεργάτης 
του αγώνα Επιλοχίας Γεώργιος Λάιος.

Υπλγος (ΠΖ) 
Καλαμάρας Γεώργιος



Α΄ Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της 
κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, συστήθηκε 

για πρώτη φορά το  «Προπαρασκευαστικόν 
Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή ανέλαβε 

την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια 
προκειμένου να εξέλθουν ως λοχίες του Ελληνικού 

στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η 
έδρα της βρισκόταν στην 
Κέρκυρα και θεωρείται 

πρόδρομος της σημερινής 
Σχολής Μονίμων 

Υπαξιωματικών. Η 
σχολή διαλύθηκε 
το 1889 από την ίδια 

κυβέρνηση που την 
ίδρυσε και μέχρι το 

1925 δεν λειτούργησε 
παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. 

Β΄ Περίοδος (1925-1934) 
Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου 

Θ ε ό δ ω ρ ο υ 
Πάγκαλου ίδρυσε το 
«Στρατιωτικό Σχολείο 

Υπαξιωματικών», το 
οποίο μεταφέρθηκε 

στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία 

Τεχντιτών», με έδρα το 
ένα στη Θεσσαλονίκη και το άλλο στην Αθήνα. 
Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο αυτό 

της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η 
έδρα του υπό συγκρότηση «Στρατιωτικού Σχολείου 
Υπαξιωματικών» μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά 

στην Κέρκυρα, όπου λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι 

το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το Στρατιωτικό Σχολείο Υπαξιωματικών 
Κέρκυρας μετονομάστηκε σε «Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών». Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού της 
στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν 
ως επί το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν 
να γίνονται δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) επιθυμούσαν την εισαγωγή 
τους στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 η Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών καταργήθηκε με την αιτιολογία της ύπαρξης υπεράριθμων 
υπαξιωματικών στο στράτευμα. Γ΄ Περίοδος (1949-Σήμερα)Μετά τη 
λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-1949) 
και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία της 
«Προπαρασκευαστικής  Σχολής Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 7 
Ιουλίου του 1950, μετά από διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε σε «Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών», τίτλο που διατηρεί μέχρι 
σήμερα. Οι πρώτοι σ π ο υ δ α σ τ έ ς εισήλθαν στην ΠΣΥ των Πατρών τον 
Ιανουάριο του 1950. Το 1953 η έδρα της ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη Σύρο 
και τέσσερα χρόνια αργότερα στη Σάμο. Το 1975 μεταστάθμευσε στα 
Τρίκαλα, στο πρώην «Στρατόπεδο 5ου Συντάγματος Πεζικού», το σημερινό 
«Στρατόπεδο Στρατηγού Χ. Καβράκου», στο οποίο λειτουργεί ως τις μέρες μας. Α΄ 
Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, 
συστήθηΦΗφορά«Προπ αρασκευαστικόν Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή 
ανέλαβε την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια προκειμένου να εξέλθουν 
ως λοχίες του Ελληνικού στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η έδρα της 
βρισκόταν στην Κέρκυρα και θεωρείται πρόδρομος της σημερινής Σχολής 
Μονίμων Υπαξιωματικών. Η σχολή διαλύθηκε το 1889 από την ίδια κυβέρνηση 
που την ίδρυσε και μέχρι το 1925 δεν λειτούργησε παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. Β΄ Περίοδος (1925-1934) Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου Θεόδωρου Πάγκαλου ίδρυσε το «Στρατιωτικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών», το οποίο μεταφέρθηκε στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία Τεχντιτών», με έδρα το ένα στη Θεσσαλονίκη 
και το άλλο στην Αθήνα. Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο 
αυτό της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η έδρα του 
υπό συγκρότηση « Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ο ύ Σχολείου Υπαξιωματικών» 
μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά στην Κέρκυρα, όπου 
λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το 
Στρατιωτικό Σχολείο Υπ α ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν Κέρκυρας μετονομάστηκε 

σε «Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών». 
Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού 

της στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των 
εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν ως επί 
το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. 

Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν να γίνονται 
δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) 
επιθυμούσαν την εισαγωγή τους 

στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 
η Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών 

καταργήθηκε με την αιτιολογία της 
ύπαρξης υπεράριθμων υπαξιωματικών στο 
στράτευμα. Γ΄ Περίοδος ( 1 9 4 9 - Σ ή μ ε ρ α )

Μετά τη λήξη των σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν 
επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-
1949) και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 

1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία 
της «Προπαρασκευαστικής Σχολής 

Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 
7 Ιουλίου του 1950, μετά από 
διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου 

Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε 

σε «Σχολή Μονίμων 
Υπαξιωματικών», τίτλο 
που διατηρεί μέχρι σήμερα. 
Οι πρώτοι σπουδαστές 
εισήλθαν στην ΠΣΥ των 
Πατρών τον Ιανουάριο του 
1950. Το 1953 η έδρα της 
ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη 
Σύρο και τέσσερα χρόνια 
αργότερα στη Σάμο. Το 
1975 μεταστάθμευσε 
στα Τρίκαλα, στο 
πρώην «Στρατόπεδο 

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

 

ΕΝΘΕΤΑ
 

 Στο μέτωπο του πολέμου οι Ρώσοι 
με αφορμή την εντεινόμενη αναταραχή 
εισβάλουν στα Βαλκάνια και μετά από σκληρό 
αγώνα στο Πλεζέν της Βουλγαρίας συντρίβουν 
τους Οθωμανούς και καταλαμβάνουν την 
Αδριανούπολη , οι Τούρκοι συνθηκολογούν 
όπως   όπως  και ζητούν την διαμεσολάβηση 
των μεγάλων δυνάμεων . Στην Ελλάδα η 
κοινή γνώμη εξεγείρεται και η κυβέρνηση 
κηρύσσει τον πόλεμο στους Τούρκους και 
δίνει διαταγή στον στρατό να διέλθει τα 
σύνορα και να προελάσει προς Θεσσαλία 
, μια διαταγή που έτυχε ενθουσιασμού στις 
τάξεις του στρατεύματος . Με δύναμη 25.000 
ανδρών οι Έλληνες κινούνται ταχύτατα και 
απελευθερώνουν την περιοχή του Δομοκού 
πολιορκώντας τη φρουρά της περιοχής στο 
κάστρο , ενώ ταυτόχρονα επαναστατικές 
ομάδες υπό τον Λγο Ισχόμαχο καταλαμβάνουν 
το Σμόκοβο ανοίγοντας τον δρόμο για την 
απελευθέρωση του Θεσσαλικού κάμπου 
. Οι χαρμόσυνες ειδήσεις φτάνουν από το 
μέτωπο η μία μετά την άλλη , οι Βρετανοί 
επιστρέφουν όμως δριμύτεροι στα ελληνικά 
πράγματα , αφού πρώτα φρόντισαν για 
τη σωτηρία των Τούρκων έναντι των 
Ρώσων,  απαιτούν την άμεση απεμπλοκή 
των Ελλήνων από τις εχθροπραξίες και 
την επιστροφή στην πρότερη συνοριακή 
κατάσταση. Η ελληνική κυβέρνηση υποχωρεί 
μπροστά στην βρετανική ισχύ, αποδέχεται 
το τελεσίγραφο και διατάσει την επιστροφή 
του στρατεύματος στη βάση του στη Λαμία .
Ο Επιλοχίας Δημήτριος Τερτίπης και 
Επιλοχίας Γιώργος Λάιος αρνούνται 
να αποχωρήσουν και ορκίζονται να 
αγωνιστούν για την απελευθέρωση 
των Θεσσαλών αδερφών τους και την 
υπεράσπιση τους έναντι τουρκικών 
αντιποίνων που σίγουρα θα υπήρχαν μετά 
την αποχώρηση του εθνικού στρατού .
Με αρχηγό τον Δημήτριο Τερτίπη και 
υπαρχηγό τον αδελφικό του φίλο Γεώργιο 
Λάιο , μια χούφτα Υπαξιωματικοί και 
εκατό στρατιώτες συνεχίζουν να μάχονται 
και να απελευθερώνουν το ένα χωρίο 
μετά το άλλο . Το σώμα αυτό του Τερτίπη 
ενισχύεται από τον ντόπιο πληθυσμό και 
συνενώνεται με επαναστατικές ομάδες , 
μια από τις οποίες είναι αυτή του Λγου 
(ΠΒ) Ισχόμαχου ο οποίος αναλαμβάνει 
την αρχηγία της επανάστασης . 
Αμέσως κινείται προς την περιοχή 
της Καρδίτσας και εγκαθίστανται στην 
περιοχή της Ματαράγκας που αποτελεί 
φυσική οχυρή θέση. Ταυτόχρονα 
πίσω στην ελεύθερη Ελλάδα οι 
επαναστάτες μάχονται και διατηρούν 
άσβεστη τη φλόγα της επανάστασης . 

Τον Μάρτιο του 1878 τα πράγματα 
παίρνουν αρνητική τροπή , οι Τούρκοι 
συγκεντρώνοντας δυνάμεις από Λάρισα 
και Καρδίτσα βαδίζουν με μία στρατία 
5000 πεζών , 800 ιππέων καθώς 
και 4 τηλεβόλων προς Ματαράγκα 
από δύο κατευθύνσεις με επικεφαλή 
Χασάν Πασά της Καρδίτσας . Οι  
αμυνόμενοι υστερώντας συντριπτικά 
σε αριθμούς αφού αριθμούσαν μόλις 
600 , οργανώνονται αμυντικά στους 
λόφους της περιοχής . Ο αρχηγός 
εκμεταλλευόμενος στο έπακρο το 
ανάγλυφο της περιοχής αποστέλλει 
τον Επιλοχία Τερτίπη με 20 άνδρες 
να ανακόψει την προέλαση των 
Τούρκων του Χασάν Πασά  από 
Καρδίτσα στην γέφυρα Αμπά Αγά , μια 
αποστολή αυτοκτονίας την οποία ο 
ίδιος προσφέρθηκε να εκτελέσει αφού 
η γέφυρα ήταν ζωτικό σημείο αλλά 
πλήρως ανοχύρωτο , τον Γεώργιο 
Λάιο στον λόφο Πετρομάγουλα με 
60 άνδρες απέναντι από αυτόν της 
Ματαράγκας στον οποίο εγκαθίστανται 
ο ίδιος με δύο διμοιρίες ανδρών . Η 
μάχη ξεκινά στις 5 το πρωί και μαίνεται 
μέχρι το απόγευμα , οι αμυνόμενοι 
πολεμούν ηρωικά εκμεταλλευόμενοι την 
φυσική οχύρωση και δεν υποχωρούν 
σπιθαμή. Προς το απόγευμα της 
μέρας η αριθμητική υπεροχή φαίνεται 
να υπερισχύει , Λάιος και Τερτίπης ο 
οποίος έχει στο μεταξύ συμπτυχθεί στην 
Πετρομαγούλα δίνουν ομηρική μάχη 
σώμα με σώμα απέναντι σε τούρκικο 
τάγμα. Ο Επιλοχίας Γεώργιος Λάιος 
πέφτει τρυπημένος από ξιφολόγχη στο 
στέρνο και όλα φαίνονται χαμένα για 
τον αγώνα όμως η θέση απρόσμενα 
ενισχύεται από εκατό άνδρες του Λγου 
Ισχόμαχου και ο Επιλοχίας Τερτίπης 
εμψυχώνοντας τους στρατιώτες του 
διατάσει αντεπίθεση , οι Τούρκοι 
κλονίζονται από την ορμητικότητα των 
αγωνιστών και ξεκινούν υποχώρηση , 
με βαριές απώλειες καταφεύγουν στην 
Καρδίτσα και δεν ξαναβγαίνουν από 
τις πύλες της πόλης για μήνες , στο 
πεδίο εγκαταλείπουν 1500 νεκρούς και 
τραυματίες ανάμεσα τους ο Χασάν Πασάς.

Α΄ Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της 
κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, συστήθηκε 

για πρώτη φορά το  «Προπαρασκευαστικόν 
Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή ανέλαβε 

την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια 
προκειμένου να εξέλθουν ως λοχίες του Ελληνικού 

στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η 
έδρα της βρισκόταν στην 
Κέρκυρα και θεωρείται 

πρόδρομος της σημερινής 
Σχολής Μονίμων 

Υπαξιωματικών. Η 
σχολή διαλύθηκε 
το 1889 από την ίδια 

κυβέρνηση που την 
ίδρυσε και μέχρι το 

1925 δεν λειτούργησε 
παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. 

Β΄ Περίοδος (1925-1934) 
Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου 

Θ ε ό δ ω ρ ο υ 
Πάγκαλου ίδρυσε το 
«Στρατιωτικό Σχολείο 

Υπαξιωματικών», το 
οποίο μεταφέρθηκε 

στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία 

Τεχντιτών», με έδρα το 
ένα στη Θεσσαλονίκη και το άλλο στην Αθήνα. 
Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο αυτό 

της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η 
έδρα του υπό συγκρότηση «Στρατιωτικού Σχολείου 
Υπαξιωματικών» μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά 

στην Κέρκυρα, όπου λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι 

το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το Στρατιωτικό Σχολείο Υπαξιωματικών 
Κέρκυρας μετονομάστηκε σε «Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών». Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού της 
στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν 
ως επί το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν 
να γίνονται δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) επιθυμούσαν την εισαγωγή 
τους στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 η Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών καταργήθηκε με την αιτιολογία της ύπαρξης υπεράριθμων 
υπαξιωματικών στο στράτευμα. Γ΄ Περίοδος (1949-Σήμερα)Μετά τη 
λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-1949) 
και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία της 
«Προπαρασκευαστικής  Σχολής Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 7 
Ιουλίου του 1950, μετά από διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε σε «Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών», τίτλο που διατηρεί μέχρι 
σήμερα. Οι πρώτοι σ π ο υ δ α σ τ έ ς εισήλθαν στην ΠΣΥ των Πατρών τον 
Ιανουάριο του 1950. Το 1953 η έδρα της ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη Σύρο 
και τέσσερα χρόνια αργότερα στη Σάμο. Το 1975 μεταστάθμευσε στα 
Τρίκαλα, στο πρώην «Στρατόπεδο 5ου Συντάγματος Πεζικού», το σημερινό 
«Στρατόπεδο Στρατηγού Χ. Καβράκου», στο οποίο λειτουργεί ως τις μέρες μας. Α΄ 
Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, 
συστήθηΦΗφορά«Προπ αρασκευαστικόν Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή 
ανέλαβε την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια προκειμένου να εξέλθουν 
ως λοχίες του Ελληνικού στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η έδρα της 
βρισκόταν στην Κέρκυρα και θεωρείται πρόδρομος της σημερινής Σχολής 
Μονίμων Υπαξιωματικών. Η σχολή διαλύθηκε το 1889 από την ίδια κυβέρνηση 
που την ίδρυσε και μέχρι το 1925 δεν λειτούργησε παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. Β΄ Περίοδος (1925-1934) Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου Θεόδωρου Πάγκαλου ίδρυσε το «Στρατιωτικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών», το οποίο μεταφέρθηκε στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία Τεχντιτών», με έδρα το ένα στη Θεσσαλονίκη 
και το άλλο στην Αθήνα. Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο 
αυτό της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η έδρα του 
υπό συγκρότηση « Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ο ύ Σχολείου Υπαξιωματικών» 
μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά στην Κέρκυρα, όπου 
λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το 
Στρατιωτικό Σχολείο Υπ α ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν Κέρκυρας μετονομάστηκε 

σε «Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών». 
Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού 

της στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των 
εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν ως επί 
το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. 

Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν να γίνονται 
δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) 
επιθυμούσαν την εισαγωγή τους 

στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 
η Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών 

καταργήθηκε με την αιτιολογία της 
ύπαρξης υπεράριθμων υπαξιωματικών στο 
στράτευμα. Γ΄ Περίοδος ( 1 9 4 9 - Σ ή μ ε ρ α )

Μετά τη λήξη των σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν 
επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-
1949) και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 

1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία 
της «Προπαρασκευαστικής Σχολής 

Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 
7 Ιουλίου του 1950, μετά από 
διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου 

Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε 

σε «Σχολή Μονίμων 
Υπαξιωματικών», τίτλο 
που διατηρεί μέχρι σήμερα. 
Οι πρώτοι σπουδαστές 
εισήλθαν στην ΠΣΥ των 
Πατρών τον Ιανουάριο του 
1950. Το 1953 η έδρα της 
ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη 
Σύρο και τέσσερα χρόνια 
αργότερα στη Σάμο. Το 
1975 μεταστάθμευσε 
στα Τρίκαλα, στο 
πρώην «Στρατόπεδο 

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

ΕΝΘΕΤΑ

  

ΕΝΘΕΤΑ

Η βαρύνουσα σημασία της μάχης αποκαλύπτεται δύο μήνες μετά , η φλόγα 
της επανάστασης στην περιοχή καλά κρατεί και το θέμα συζητάτε πλέον 
στα σαλόνια της ευρωπαϊκής διπλωματίας , οι Βρετανοί αδυνατώντας 
να το αγνοήσουν πλέον αποστέλλουν στην περιοχή δύο πρόξενους με 
προτάσεις για ειρήνευση , ζητούν την παύση των εχθροπραξιών και την 
άμεση επιστροφή των επαναστατών επί ελληνικού εδάφους σε αντάλλαγμα 
η Βρετανική αυτοκρατορία εγγυάται την ασφάλεια των κατοίκων από 
τουρκικά αντίποινα και την ικανοποίηση του Ελληνικού αιτήματος για 
προσάρτηση της Θεσσαλίας στον ελληνικό κορμό στο Συνέδριο του 
Βερολίνου που θα πραγματοποιούνταν δύο μήνες μετά ανάμεσα στις 
Μεγάλες Δυνάμεις . Οι επαναστάτες αποδεχόμενοι τους όρους των 
βρετανών αποσύρονται επί ελληνικού εδάφους και οι πρωτεργάτες 
φυλακίζονται, μετά από πιέσεις των Βρετανών, μέχρι τον Αύγουστο του 
1881.Τον Ιούλιο του 1878 ορίζεται από το συνέδριο του Βερολίνου η εκ 
νέου διευθέτηση των Ελληνοτουρκικών συνόρων υπέρ της Ελλάδας με 
προσάρτηση της Θεσσαλίας και της Άρτας,  η οποία και ολοκληρώθηκε το 
1881 με τη συνθήκη της Κων/πολης μετά από τελεσίγραφο των Μεγάλων 
Δυνάμεων στους Οθωμανούς για αποδοχή της συμφωνίας . Η μάχη της 
Ματαράγκας κατέχει εξέχουσα θέση ανάμεσα στους αγώνες του Έθνους αν 
και όχι η πλέον γνωστή , αφού λίγοι αγωνιστές με όπλα τον πατριωτισμό και 
το δίκαιο του αγώνα κατάφεραν να απελευθερώσουν πατρογονικά εδάφη 
του Έθνους , να εμφυσήσουν νέα πνοή στο όραμα της απελευθέρωσης 
του συνόλου του Ελληνισμού υπό τον Οθωμανικό ζυγό και να φέρουν το 
νεαρό τότε ελληνικό κράτος με αξιώσεις προ των πυλών της Μακεδονίας. 

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ
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Επίλογος – Συμπεράσματα
 Η βαρύνουσα σημασία της μάχης αποκαλύπτεται δύο μήνες μετά, 
η φλόγα της επανάστασης στην περιοχή καλά κρατεί και το θέμα συζητάτε 
πλέον στα σαλόνια της ευρωπαϊκής διπλωματίας, οι Βρετανοί αδυνατώντας 
να το αγνοήσουν πλέον αποστέλλουν στην περιοχή δύο πρόξενους με 
προτάσεις για ειρήνευση, ζητούν την παύση των εχθροπραξιών και την 
άμεση επιστροφή των επαναστατών επί ελληνικού εδάφους σε αντάλλαγμα η 
Βρετανική αυτοκρατορία εγγυάται την ασφάλεια των κατοίκων από τουρκικά 
αντίποινα και την ικανοποίηση του Ελληνικού αιτήματος για προσάρτηση 
της Θεσσαλίας στον ελληνικό κορμό, στο Συνέδριο του Βερολίνου που θα 
πραγματοποιούνταν δύο μήνες μετά ανάμεσα στις Μεγάλες Δυνάμεις. Οι 
επαναστάτες, αποδεχόμενοι τους όρους των βρετανών, αποσύρονται επί 
ελληνικού εδάφους και οι πρωτεργάτες φυλακίζονται, μετά από πιέσεις των 
Βρετανών, μέχρι τον Αύγουστο του 1881. Τον Ιούλιο του 1878 ορίζεται από το 
συνέδριο του Βερολίνου η εκ νέου διευθέτηση των Ελληνοτουρκικών συνόρων 
υπέρ της Ελλάδας με προσάρτηση της Θεσσαλίας και της Άρτας,  η οποία και 
ολοκληρώθηκε το 1881 με τη συνθήκη της Κων/πολης μετά από τελεσίγραφο 
των Μεγάλων Δυνάμεων στους Οθωμανούς για αποδοχή της συμφωνίας. 
 Η μάχη της Ματαράγκας κατέχει εξέχουσα θέση ανάμεσα στους 
αγώνες του Έθνους αν και όχι η πλέον γνωστή, αφού λίγοι αγωνιστές με όπλα 
τον πατριωτισμό και το δίκαιο του αγώνα, κατάφεραν να απελευθερώσουν 
πατρογονικά εδάφη του Έθνους ,  να εμφυσήσουν νέα πνοή στο όραμα της 
απελευθέρωσης του συνόλου του Ελληνισμού υπό τον Οθωμανικό ζυγό και 
να φέρουν το νεαρό τότε ελληνικό κράτος με αξιώσεις προ των πυλών της 
Μακεδονίας. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ‘‘ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ’’

Υπλγος (ΠΖ) 
Καλαμάρας Γεώργιος



Α΄ Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της 
κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, συστήθηκε 

για πρώτη φορά το  «Προπαρασκευαστικόν 
Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή ανέλαβε 

την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια 
προκειμένου να εξέλθουν ως λοχίες του Ελληνικού 

στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η 
έδρα της βρισκόταν στην 
Κέρκυρα και θεωρείται 

πρόδρομος της σημερινής 
Σχολής Μονίμων 

Υπαξιωματικών. Η 
σχολή διαλύθηκε 
το 1889 από την ίδια 

κυβέρνηση που την 
ίδρυσε και μέχρι το 

1925 δεν λειτούργησε 
παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. 

Β΄ Περίοδος (1925-1934) 
Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου 

Θ ε ό δ ω ρ ο υ 
Πάγκαλου ίδρυσε το 
«Στρατιωτικό Σχολείο 

Υπαξιωματικών», το 
οποίο μεταφέρθηκε 

στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία 

Τεχντιτών», με έδρα το 
ένα στη Θεσσαλονίκη και το άλλο στην Αθήνα. 
Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο αυτό 

της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η 
έδρα του υπό συγκρότηση «Στρατιωτικού Σχολείου 
Υπαξιωματικών» μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά 

στην Κέρκυρα, όπου λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι 

το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το Στρατιωτικό Σχολείο Υπαξιωματικών 
Κέρκυρας μετονομάστηκε σε «Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών». Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού της 
στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν 
ως επί το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν 
να γίνονται δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) επιθυμούσαν την εισαγωγή 
τους στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 η Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών καταργήθηκε με την αιτιολογία της ύπαρξης υπεράριθμων 
υπαξιωματικών στο στράτευμα. Γ΄ Περίοδος (1949-Σήμερα)Μετά τη 
λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-1949) 
και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία της 
«Προπαρασκευαστικής  Σχολής Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 7 
Ιουλίου του 1950, μετά από διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε σε «Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών», τίτλο που διατηρεί μέχρι 
σήμερα. Οι πρώτοι σ π ο υ δ α σ τ έ ς εισήλθαν στην ΠΣΥ των Πατρών τον 
Ιανουάριο του 1950. Το 1953 η έδρα της ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη Σύρο 
και τέσσερα χρόνια αργότερα στη Σάμο. Το 1975 μεταστάθμευσε στα 
Τρίκαλα, στο πρώην «Στρατόπεδο 5ου Συντάγματος Πεζικού», το σημερινό 
«Στρατόπεδο Στρατηγού Χ. Καβράκου», στο οποίο λειτουργεί ως τις μέρες μας. Α΄ 
Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, 
συστήθηΦΗφορά«Προπ αρασκευαστικόν Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή 
ανέλαβε την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια προκειμένου να εξέλθουν 
ως λοχίες του Ελληνικού στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η έδρα της 
βρισκόταν στην Κέρκυρα και θεωρείται πρόδρομος της σημερινής Σχολής 
Μονίμων Υπαξιωματικών. Η σχολή διαλύθηκε το 1889 από την ίδια κυβέρνηση 
που την ίδρυσε και μέχρι το 1925 δεν λειτούργησε παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. Β΄ Περίοδος (1925-1934) Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου Θεόδωρου Πάγκαλου ίδρυσε το «Στρατιωτικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών», το οποίο μεταφέρθηκε στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία Τεχντιτών», με έδρα το ένα στη Θεσσαλονίκη 
και το άλλο στην Αθήνα. Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο 
αυτό της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η έδρα του 
υπό συγκρότηση « Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ο ύ Σχολείου Υπαξιωματικών» 
μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά στην Κέρκυρα, όπου 
λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το 
Στρατιωτικό Σχολείο Υπ α ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν Κέρκυρας μετονομάστηκε 

σε «Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών». 
Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού 

της στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των 
εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν ως επί 
το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. 

Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν να γίνονται 
δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) 
επιθυμούσαν την εισαγωγή τους 

στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 
η Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών 

καταργήθηκε με την αιτιολογία της 
ύπαρξης υπεράριθμων υπαξιωματικών στο 
στράτευμα. Γ΄ Περίοδος ( 1 9 4 9 - Σ ή μ ε ρ α )

Μετά τη λήξη των σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν 
επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-
1949) και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 

1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία 
της «Προπαρασκευαστικής Σχολής 

Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 
7 Ιουλίου του 1950, μετά από 
διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου 

Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε 

σε «Σχολή Μονίμων 
Υπαξιωματικών», τίτλο 
που διατηρεί μέχρι σήμερα. 
Οι πρώτοι σπουδαστές 
εισήλθαν στην ΠΣΥ των 
Πατρών τον Ιανουάριο του 
1950. Το 1953 η έδρα της 
ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη 
Σύρο και τέσσερα χρόνια 
αργότερα στη Σάμο. Το 
1975 μεταστάθμευσε 
στα Τρίκαλα, στο 
πρώην «Στρατόπεδο 

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

 

ΕΝΘΕΤΑ

ΧΑΡΙΣΕ ΖΩΗ

Ο μυελός των οστών είναι ο ρευστός ιστός που βρίσκεται στα οστά του σώματος και κυρίως της 
λεκάνης και του στέρνου και είναι το εργοστάσιο παραγωγής των διαφόρων κυττάρων του 
αίματος. Εκεί υπάρχουν τα προγονικά κύτταρα που πολλαπλασιάζονται και εξελίσσονται σε λευκά 
αιμοσφαίρια, ερυθρά αιμοσφαίρια και αιμοπετάλια. Προγονικά κύτταρα υπάρχουν και σε μικρή 
ποσότητα στο αίμα που με συγκεκριμένους τρόπους μπορούν να αυξηθούν.

Όταν λέμε μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων ή αλλιώς μεταμόσχευση μυελού των οστών 
εννοούμε ότι θα μεταφέρουμε κύτταρα από ένα υγιές άτομο (δότης) προς τον ασθενή (λήπτης). 
Είναι μια εξειδικευμένη θεραπεία που γίνεται για να αντιμετωπίσει ορισμένα νοσήματα του 

αιμοποιητικού που ευτυχώς είναι σπάνια. Για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί και να πετύχει υπάρχουν αρκετές 
προϋποθέσεις με ποιο σπουδαία να είναι η ύπαρξη του κατάλληλου δότη. Κατάληλος δότης θεωρείται το άτομο εκείνο 
που θα προσφέρει κύτταρα για τον ασθενή και που έχει συμβατότητα με τον πάσχοντα δηλαδή γενετικά τα κύτταρα 
τους μοίαζουν. Αν δεν υπάρχει αυτή η συμβατότητα είναι σίγουρο ότι τα κύτταρα δεν θα μπορέσουν να εγκατασταθούν 
μέσα στον ασθενή.

Όπως είπαμε μεταμόσχευση μυελού των οστών θα χρειαστούν άτομα που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες του 
αίματος και δεν μπορούν να θεραπευτούν με φάρμακα ή χημειοθεραπεία. Οι ασθένειες αυτές ανήκουν σε μία από τις 
παρακάτω κατηγορίες : 

•	 Αυτές που προκαλούν μυελική απλασία δηλαδή ανεπάρκεια του μυελού να φτιάξει κύτταρα του αίματος ( π.χ 
Απλαστική Αναιμία )

•	 Αυτές που χαρακτηρίζονται από παρουσία παθολογικών κυττάρων στον μυελό των οστών ( π.χ Λευχαιμίες )

•	 Κληρονομικά αιματολογικά νοσήματα ( π.χ. Μεσογειακή Αναιμία)

Υπάρχουν δύο είδη μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων :

1. Η αυτόλογη μεταμόσχευση

2. Η αλλογενής μεταμόσχευση

Η αυτόλογη μεταμόσχευση δεν είναι πραγματικά μεταμόσχευση γιατί στην  περίπτωση αυτή ο δότης και ο λήπτης είναι 
το ίδιο άτομο. Χρησιμοποιείται κυρίως  σε μεγάλους αλλά και σε μικρά παιδιά που πρόκειται να υποβληθούν σε ισχυρά 
σχήματα χημειοθεραπείας και ακτινοθεραπείας και συλλέγονται κύτταρα από τους ίδιους για να ξαναχορηγηθούν μετά 
το τέλος της θεραπείας. Τα αποτελέσματα πάντως δεν είναι πολύ ικανοποιητικά.

Όταν μιλάμε για την μεταμόσχευση του μυελού ουσιαστικά εννοούμε τν αλλογενή. Σ’ αυτή ο δότης και ο λήπτης είναι 
διαφορετικά άτομα. 

Μπορεί ο δότης να είναι συγγενής με τον λήπτη αλλά τις περισσότερες φορές δεν έχουν καμία απολύτως συγγένεια.

Α΄ Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της 
κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, συστήθηκε 

για πρώτη φορά το  «Προπαρασκευαστικόν 
Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή ανέλαβε 

την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια 
προκειμένου να εξέλθουν ως λοχίες του Ελληνικού 

στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η 
έδρα της βρισκόταν στην 
Κέρκυρα και θεωρείται 

πρόδρομος της σημερινής 
Σχολής Μονίμων 

Υπαξιωματικών. Η 
σχολή διαλύθηκε 
το 1889 από την ίδια 

κυβέρνηση που την 
ίδρυσε και μέχρι το 

1925 δεν λειτούργησε 
παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. 

Β΄ Περίοδος (1925-1934) 
Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου 

Θ ε ό δ ω ρ ο υ 
Πάγκαλου ίδρυσε το 
«Στρατιωτικό Σχολείο 

Υπαξιωματικών», το 
οποίο μεταφέρθηκε 

στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία 

Τεχντιτών», με έδρα το 
ένα στη Θεσσαλονίκη και το άλλο στην Αθήνα. 
Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο αυτό 

της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η 
έδρα του υπό συγκρότηση «Στρατιωτικού Σχολείου 
Υπαξιωματικών» μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά 

στην Κέρκυρα, όπου λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι 

το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το Στρατιωτικό Σχολείο Υπαξιωματικών 
Κέρκυρας μετονομάστηκε σε «Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών». Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού της 
στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν 
ως επί το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν 
να γίνονται δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) επιθυμούσαν την εισαγωγή 
τους στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 η Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών καταργήθηκε με την αιτιολογία της ύπαρξης υπεράριθμων 
υπαξιωματικών στο στράτευμα. Γ΄ Περίοδος (1949-Σήμερα)Μετά τη 
λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-1949) 
και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία της 
«Προπαρασκευαστικής  Σχολής Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 7 
Ιουλίου του 1950, μετά από διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε σε «Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών», τίτλο που διατηρεί μέχρι 
σήμερα. Οι πρώτοι σ π ο υ δ α σ τ έ ς εισήλθαν στην ΠΣΥ των Πατρών τον 
Ιανουάριο του 1950. Το 1953 η έδρα της ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη Σύρο 
και τέσσερα χρόνια αργότερα στη Σάμο. Το 1975 μεταστάθμευσε στα 
Τρίκαλα, στο πρώην «Στρατόπεδο 5ου Συντάγματος Πεζικού», το σημερινό 
«Στρατόπεδο Στρατηγού Χ. Καβράκου», στο οποίο λειτουργεί ως τις μέρες μας. Α΄ 
Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, 
συστήθηΦΗφορά«Προπ αρασκευαστικόν Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή 
ανέλαβε την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια προκειμένου να εξέλθουν 
ως λοχίες του Ελληνικού στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η έδρα της 
βρισκόταν στην Κέρκυρα και θεωρείται πρόδρομος της σημερινής Σχολής 
Μονίμων Υπαξιωματικών. Η σχολή διαλύθηκε το 1889 από την ίδια κυβέρνηση 
που την ίδρυσε και μέχρι το 1925 δεν λειτούργησε παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. Β΄ Περίοδος (1925-1934) Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου Θεόδωρου Πάγκαλου ίδρυσε το «Στρατιωτικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών», το οποίο μεταφέρθηκε στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία Τεχντιτών», με έδρα το ένα στη Θεσσαλονίκη 
και το άλλο στην Αθήνα. Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο 
αυτό της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η έδρα του 
υπό συγκρότηση « Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ο ύ Σχολείου Υπαξιωματικών» 
μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά στην Κέρκυρα, όπου 
λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το 
Στρατιωτικό Σχολείο Υπ α ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν Κέρκυρας μετονομάστηκε 

σε «Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών». 
Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού 

της στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των 
εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν ως επί 
το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. 

Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν να γίνονται 
δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) 
επιθυμούσαν την εισαγωγή τους 

στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 
η Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών 

καταργήθηκε με την αιτιολογία της 
ύπαρξης υπεράριθμων υπαξιωματικών στο 
στράτευμα. Γ΄ Περίοδος ( 1 9 4 9 - Σ ή μ ε ρ α )

Μετά τη λήξη των σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν 
επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-
1949) και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 

1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία 
της «Προπαρασκευαστικής Σχολής 

Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 
7 Ιουλίου του 1950, μετά από 
διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου 

Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε 

σε «Σχολή Μονίμων 
Υπαξιωματικών», τίτλο 
που διατηρεί μέχρι σήμερα. 
Οι πρώτοι σπουδαστές 
εισήλθαν στην ΠΣΥ των 
Πατρών τον Ιανουάριο του 
1950. Το 1953 η έδρα της 
ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη 
Σύρο και τέσσερα χρόνια 
αργότερα στη Σάμο. Το 
1975 μεταστάθμευσε 
στα Τρίκαλα, στο 
πρώην «Στρατόπεδο 

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

 

ΕΝΘΕΤΑ

 

ΕΝΘΕΤΑ

•	

Κυριότερα Νοσήματα που θεραπεύονται με Αλλογενή 
Μεταμόσχευση

Αιματολογικά - 
Νεοπλασματικά

Γενετικά

	Απλαστική αναιμία 	Πρωτοπαθείς 
Ανοσοανεπάρκειες

	Λευχαιμίες 	Μεταβολικά 
Νοσήματα

	Μυελοδυσπλασίες 	Οστεοπέτρωση

	Λέμφωμα 	Μεσογειακή αναιμία

	Πολλαπλούν 
Μυέλωμα

	Δρεπανοκυτταρική 
Αναιμία

	Κ.α 	Κ.α

Υπάρχουν δύο είδη μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων :

1. Η αυτόλογη μεταμόσχευση

2. Η αλλογενής μεταμόσχευση

Η αυτόλογη μεταμόσχευση δεν είναι πραγματικά μεταμόσχευση γιατί στην  περίπτωση αυτή ο δότης και ο λήπτης είναι το 
ίδιο άτομο. Χρησιμοποιείται κυρίως  σε μεγάλους αλλά και σε μικρά παιδιά που πρόκειται να υποβληθούν σε ισχυρά σχήματα 
χημειοθεραπείας και ακτινοθεραπείας και συλλέγονται κύτταρα από τους ίδιους για να ξαναχορηγηθούν μετά το τέλος της 
θεραπείας. Τα αποτελέσματα πάντως δεν είναι πολύ ικανοποιητικά.

Όταν μιλάμε για την μεταμόσχευση του μυελού ουσιαστικά εννοούμε τν αλλογενή. �� αυτή ο δότης και ο λήπτης είναι διαφορετι-. �� αυτή ο δότης και ο λήπτης είναι διαφορετι-
κά άτομα. 

Μπορεί ο δότης να είναι συγγενής με τον λήπτη αλλά τις περισσότερες φορές δεν έχουν καμία απολύτως συγγένεια.
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 Όπως είπαμε μεταμόσχευση μυελού των οστών θα χρειαστούν άτομα που πάσχουν από σοβαρές 
ασθένειες του αίματος και δεν μπορούν να θεραπευτούν με φάρμακα ή χημειοθεραπεία. Οι ασθένειες αυτές 
ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες :

• 

•
 
 
 

Ο μυελός των οστών είναι ο ρευστός ιστός που βρίσκεται στα οστά του σώματος και κυρίως της λεκάνης και του στέρνου 
και είναι το εργοστάσιο παραγωγής των διαφόρων κυττάρων του αίματος. Εκεί υπάρχουν τα προγονικά κύτταρα που πολλαπλα-
σιάζονται και εξελίσσονται σε λευκά αιμοσφαίρια, ερυθρά αιμοσφαίρια και αιμοπετάλια. Προγονικά κύτταρα υπάρχουν και σε 
μικρή ποσότητα στο αίμα που με συγκεκριμένους τρόπους μπορούν να αυξηθούν.

Όταν λέμε μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων ή αλλιώς μεταμόσχευση μυελού των οστών εννοούμε ότι θα μεταφέ-
ρουμε κύτταρα από ένα υγιές άτομο (δότης) προς τον ασθενή (λήπτης). Είναι μια εξειδικευμένη θεραπεία που γίνεται για να αντι-
μετωπίσει ορισμένα νοσήματα του αιμοποιητικού που ευτυχώς είναι σπάνια. Για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί και να πετύχει 
υπάρχουν αρκετές προϋποθέσεις με ποιο σπουδαία να είναι η ύπαρξη του κατάλληλου δότη. Κατάληλος δότης θεωρείται το άτομο 
εκείνο που θα προσφέρει κύτταρα για τον ασθενή και που έχει συμβατότητα με τον πάσχοντα δηλαδή γενετικά τα κύτταρα τους μοί-
αζουν. Αν δεν υπάρχει αυτή η συμβατότητα είναι σίγουρο ότι τα κύτταρα δεν θα μπορέσουν να εγκατασταθούν μέσα στον ασθενή.

Όπως είπαμε μεταμόσχευση μυελού των οστών θα χρειαστούν άτομα που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες του αίματος 
και δεν μπορούν να θεραπευτούν με φάρμακα ή χημειοθεραπεία. 

Οι ασθένειες αυτές ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες : 

• Αυτές που προκαλούν μυελική απλασία δηλαδή ανεπάρκεια του μυελού να φτιάξει κύτταρα του    
  αίματος ( π.χ Απλαστική Αναιμία )

• Αυτές που χαρακτηρίζονται από παρουσία παθολογικών κυττάρων στον μυελό των οστών                                        
  ( π.χ Λευ χαιμίες )

• Κληρονομικά αιματολογικά νοσήματα ( π.χ. Μεσογειακή Αναιμία)

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ



Α΄ Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της 
κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, συστήθηκε 

για πρώτη φορά το  «Προπαρασκευαστικόν 
Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή ανέλαβε 

την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια 
προκειμένου να εξέλθουν ως λοχίες του Ελληνικού 

στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η 
έδρα της βρισκόταν στην 
Κέρκυρα και θεωρείται 

πρόδρομος της σημερινής 
Σχολής Μονίμων 

Υπαξιωματικών. Η 
σχολή διαλύθηκε 
το 1889 από την ίδια 

κυβέρνηση που την 
ίδρυσε και μέχρι το 

1925 δεν λειτούργησε 
παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. 

Β΄ Περίοδος (1925-1934) 
Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου 

Θ ε ό δ ω ρ ο υ 
Πάγκαλου ίδρυσε το 
«Στρατιωτικό Σχολείο 

Υπαξιωματικών», το 
οποίο μεταφέρθηκε 

στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία 

Τεχντιτών», με έδρα το 
ένα στη Θεσσαλονίκη και το άλλο στην Αθήνα. 
Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο αυτό 

της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η 
έδρα του υπό συγκρότηση «Στρατιωτικού Σχολείου 
Υπαξιωματικών» μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά 

στην Κέρκυρα, όπου λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι 

το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το Στρατιωτικό Σχολείο Υπαξιωματικών 
Κέρκυρας μετονομάστηκε σε «Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών». Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού της 
στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν 
ως επί το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν 
να γίνονται δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) επιθυμούσαν την εισαγωγή 
τους στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 η Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών καταργήθηκε με την αιτιολογία της ύπαρξης υπεράριθμων 
υπαξιωματικών στο στράτευμα. Γ΄ Περίοδος (1949-Σήμερα)Μετά τη 
λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-1949) 
και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία της 
«Προπαρασκευαστικής  Σχολής Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 7 
Ιουλίου του 1950, μετά από διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε σε «Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών», τίτλο που διατηρεί μέχρι 
σήμερα. Οι πρώτοι σ π ο υ δ α σ τ έ ς εισήλθαν στην ΠΣΥ των Πατρών τον 
Ιανουάριο του 1950. Το 1953 η έδρα της ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη Σύρο 
και τέσσερα χρόνια αργότερα στη Σάμο. Το 1975 μεταστάθμευσε στα 
Τρίκαλα, στο πρώην «Στρατόπεδο 5ου Συντάγματος Πεζικού», το σημερινό 
«Στρατόπεδο Στρατηγού Χ. Καβράκου», στο οποίο λειτουργεί ως τις μέρες μας. Α΄ 
Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, 
συστήθηΦΗφορά«Προπ αρασκευαστικόν Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή 
ανέλαβε την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια προκειμένου να εξέλθουν 
ως λοχίες του Ελληνικού στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η έδρα της 
βρισκόταν στην Κέρκυρα και θεωρείται πρόδρομος της σημερινής Σχολής 
Μονίμων Υπαξιωματικών. Η σχολή διαλύθηκε το 1889 από την ίδια κυβέρνηση 
που την ίδρυσε και μέχρι το 1925 δεν λειτούργησε παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. Β΄ Περίοδος (1925-1934) Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου Θεόδωρου Πάγκαλου ίδρυσε το «Στρατιωτικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών», το οποίο μεταφέρθηκε στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία Τεχντιτών», με έδρα το ένα στη Θεσσαλονίκη 
και το άλλο στην Αθήνα. Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο 
αυτό της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η έδρα του 
υπό συγκρότηση « Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ο ύ Σχολείου Υπαξιωματικών» 
μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά στην Κέρκυρα, όπου 
λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το 
Στρατιωτικό Σχολείο Υπ α ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν Κέρκυρας μετονομάστηκε 

σε «Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών». 
Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού 

της στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των 
εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν ως επί 
το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. 

Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν να γίνονται 
δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) 
επιθυμούσαν την εισαγωγή τους 

στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 
η Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών 

καταργήθηκε με την αιτιολογία της 
ύπαρξης υπεράριθμων υπαξιωματικών στο 
στράτευμα. Γ΄ Περίοδος ( 1 9 4 9 - Σ ή μ ε ρ α )

Μετά τη λήξη των σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν 
επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-
1949) και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 

1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία 
της «Προπαρασκευαστικής Σχολής 

Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 
7 Ιουλίου του 1950, μετά από 
διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου 

Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε 

σε «Σχολή Μονίμων 
Υπαξιωματικών», τίτλο 
που διατηρεί μέχρι σήμερα. 
Οι πρώτοι σπουδαστές 
εισήλθαν στην ΠΣΥ των 
Πατρών τον Ιανουάριο του 
1950. Το 1953 η έδρα της 
ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη 
Σύρο και τέσσερα χρόνια 
αργότερα στη Σάμο. Το 
1975 μεταστάθμευσε 
στα Τρίκαλα, στο 
πρώην «Στρατόπεδο 

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

 

ΕΝΘΕΤΑ

 

ΕΝΘΕΤΑ

•	

Κυριότερα Νοσήματα που θεραπεύονται με Αλλογενή 
Μεταμόσχευση

Αιματολογικά - 
Νεοπλασματικά

Γενετικά

	Απλαστική αναιμία 	Πρωτοπαθείς 
Ανοσοανεπάρκειες

	Λευχαιμίες 	Μεταβολικά 
Νοσήματα

	Μυελοδυσπλασίες 	Οστεοπέτρωση

	Λέμφωμα 	Μεσογειακή αναιμία

	Πολλαπλούν 
Μυέλωμα

	Δρεπανοκυτταρική 
Αναιμία

	Κ.α 	Κ.α

Υπάρχουν δύο είδη μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων :

1. Η αυτόλογη μεταμόσχευση

2. Η αλλογενής μεταμόσχευση

Η αυτόλογη μεταμόσχευση δεν είναι πραγματικά μεταμόσχευση γιατί στην  περίπτωση αυτή ο δότης και ο λήπτης είναι το 
ίδιο άτομο. Χρησιμοποιείται κυρίως  σε μεγάλους αλλά και σε μικρά παιδιά που πρόκειται να υποβληθούν σε ισχυρά σχήματα 
χημειοθεραπείας και ακτινοθεραπείας και συλλέγονται κύτταρα από τους ίδιους για να ξαναχορηγηθούν μετά το τέλος της 
θεραπείας. Τα αποτελέσματα πάντως δεν είναι πολύ ικανοποιητικά.

Όταν μιλάμε για την μεταμόσχευση του μυελού ουσιαστικά εννοούμε τν αλλογενή. �� αυτή ο δότης και ο λήπτης είναι διαφορετι-. �� αυτή ο δότης και ο λήπτης είναι διαφορετι-
κά άτομα. 

Μπορεί ο δότης να είναι συγγενής με τον λήπτη αλλά τις περισσότερες φορές δεν έχουν καμία απολύτως συγγένεια.
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• 
• 

 Υπάρχουν δύο είδη μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων :

• Η αυτόλογη μεταμόσχευση
• Η αλλογενής μεταμόσχευση

 Η αυτόλογη μεταμόσχευση δεν είναι πραγματικά μεταμόσχευση γιατί στην  περίπτωση αυτή ο δότης και ο λήπτης είναι 
το ίδιο άτομο. Χρησιμοποιείται κυρίως  σε μεγάλους αλλά και σε μικρά παιδιά που πρόκειται να υποβληθούν σε ισχυρά σχήματα 
χημειοθεραπείας και ακτινοθεραπείας και συλλέγονται κύτταρα από τους ίδιους για να ξαναχορηγηθούν μετά το τέλος της 
θεραπείας. Τα αποτελέσματα πάντως δεν είναι πολύ ικανοποιητικά.

 Όταν μιλάμε για την μεταμόσχευση του μυελού ουσιαστικά εννοούμε τν αλλογενή. Σ’ αυτή ο δότης και ο λήπτης είναι 
διαφορετικά άτομα. Μπορεί ο δότης να είναι συγγενής με τον λήπτη αλλά τις περισσότερες φορές δεν έχουν καμία απολύτως 
συγγένεια.



Α΄ Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της 
κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, συστήθηκε 

για πρώτη φορά το  «Προπαρασκευαστικόν 
Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή ανέλαβε 

την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια 
προκειμένου να εξέλθουν ως λοχίες του Ελληνικού 

στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η 
έδρα της βρισκόταν στην 
Κέρκυρα και θεωρείται 

πρόδρομος της σημερινής 
Σχολής Μονίμων 

Υπαξιωματικών. Η 
σχολή διαλύθηκε 
το 1889 από την ίδια 

κυβέρνηση που την 
ίδρυσε και μέχρι το 

1925 δεν λειτούργησε 
παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. 

Β΄ Περίοδος (1925-1934) 
Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου 

Θ ε ό δ ω ρ ο υ 
Πάγκαλου ίδρυσε το 
«Στρατιωτικό Σχολείο 

Υπαξιωματικών», το 
οποίο μεταφέρθηκε 

στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία 

Τεχντιτών», με έδρα το 
ένα στη Θεσσαλονίκη και το άλλο στην Αθήνα. 
Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο αυτό 

της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η 
έδρα του υπό συγκρότηση «Στρατιωτικού Σχολείου 
Υπαξιωματικών» μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά 

στην Κέρκυρα, όπου λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι 

το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το Στρατιωτικό Σχολείο Υπαξιωματικών 
Κέρκυρας μετονομάστηκε σε «Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών». Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού της 
στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν 
ως επί το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν 
να γίνονται δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) επιθυμούσαν την εισαγωγή 
τους στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 η Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών καταργήθηκε με την αιτιολογία της ύπαρξης υπεράριθμων 
υπαξιωματικών στο στράτευμα. Γ΄ Περίοδος (1949-Σήμερα)Μετά τη 
λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-1949) 
και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία της 
«Προπαρασκευαστικής  Σχολής Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 7 
Ιουλίου του 1950, μετά από διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε σε «Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών», τίτλο που διατηρεί μέχρι 
σήμερα. Οι πρώτοι σ π ο υ δ α σ τ έ ς εισήλθαν στην ΠΣΥ των Πατρών τον 
Ιανουάριο του 1950. Το 1953 η έδρα της ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη Σύρο 
και τέσσερα χρόνια αργότερα στη Σάμο. Το 1975 μεταστάθμευσε στα 
Τρίκαλα, στο πρώην «Στρατόπεδο 5ου Συντάγματος Πεζικού», το σημερινό 
«Στρατόπεδο Στρατηγού Χ. Καβράκου», στο οποίο λειτουργεί ως τις μέρες μας. Α΄ 
Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, 
συστήθηΦΗφορά«Προπ αρασκευαστικόν Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή 
ανέλαβε την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια προκειμένου να εξέλθουν 
ως λοχίες του Ελληνικού στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η έδρα της 
βρισκόταν στην Κέρκυρα και θεωρείται πρόδρομος της σημερινής Σχολής 
Μονίμων Υπαξιωματικών. Η σχολή διαλύθηκε το 1889 από την ίδια κυβέρνηση 
που την ίδρυσε και μέχρι το 1925 δεν λειτούργησε παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. Β΄ Περίοδος (1925-1934) Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου Θεόδωρου Πάγκαλου ίδρυσε το «Στρατιωτικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών», το οποίο μεταφέρθηκε στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία Τεχντιτών», με έδρα το ένα στη Θεσσαλονίκη 
και το άλλο στην Αθήνα. Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο 
αυτό της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η έδρα του 
υπό συγκρότηση « Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ο ύ Σχολείου Υπαξιωματικών» 
μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά στην Κέρκυρα, όπου 
λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το 
Στρατιωτικό Σχολείο Υπ α ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν Κέρκυρας μετονομάστηκε 

σε «Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών». 
Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού 

της στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των 
εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν ως επί 
το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. 

Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν να γίνονται 
δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) 
επιθυμούσαν την εισαγωγή τους 

στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 
η Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών 

καταργήθηκε με την αιτιολογία της 
ύπαρξης υπεράριθμων υπαξιωματικών στο 
στράτευμα. Γ΄ Περίοδος ( 1 9 4 9 - Σ ή μ ε ρ α )

Μετά τη λήξη των σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν 
επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-
1949) και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 

1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία 
της «Προπαρασκευαστικής Σχολής 

Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 
7 Ιουλίου του 1950, μετά από 
διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου 

Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε 

σε «Σχολή Μονίμων 
Υπαξιωματικών», τίτλο 
που διατηρεί μέχρι σήμερα. 
Οι πρώτοι σπουδαστές 
εισήλθαν στην ΠΣΥ των 
Πατρών τον Ιανουάριο του 
1950. Το 1953 η έδρα της 
ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη 
Σύρο και τέσσερα χρόνια 
αργότερα στη Σάμο. Το 
1975 μεταστάθμευσε 
στα Τρίκαλα, στο 
πρώην «Στρατόπεδο 

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

 

ΕΝΘΕΤΑ

Γίνεται κατανοητό λοιπόν ότι η μεταμόσχευση μυελού 
των οστών είναι ουσιαστικά η μεταφορά αρχέγονων 
αιμοποιητικών κυττάρων από τον δότη στον λήπτη. Αυτά 
τα κύτταρα μπορούμε να τα βρούμε :

	Στον μυελό των οστών

	Στο περιφερικό αίμα δηλαδή στο αίμα που 
κυκλοφορεί στις φλέβες

	Στα αγγεία του ομφάλιου λώρου ή του 
πλακούντα ( γνωστά ως βλαστοκύτταρα)

Η συλλογή αιμοποιητικών κυττάρων από τον μυελό των 
οστών είναι η πρώτη μέθοδος που εφαρμόστηκε αν και 
σήμερα δεν συνηθίζεται γιατί απαιτεί ολική αναισθησία. 
Ουσιαστικά πρόκειται για ένα μικρό χειρουργείο που 
κρατάει περίπου 45 λεπτά και κατά το οποίο με μια 
λεπτή βελόνη αναρροφάται μυελός από την λεκάνη.

Δεν 
υπάρχουν ιδιαίτερες παρενέργειες από την διαδικασία 
αυτη. Ο δότης έρχεται το πρωί στο νοσοκομείο και 
φεύγει το επόμενο πρωί.

Η συλλογή προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων μπορεί 
να γίνει όπως ειπώθηκε πιο πάνω από το αίμα με ειδικό 
μηχάνημα με διαδικασία παρόμοια που ακολουθείται και 
στην λήψη αιμοπεταλίων. Η διαδικασία διαρκεί περίπου  
3 ώρες. Επειδή τα προγονικά κύτταρα στον μυελό 
είναι λίγα για να αυξηθούν σε ποσότητα χορηγείται 
για 3 μέρες πριν την λήψη αυξητικός αιμοποιητικός 
παράγοντας. Αυτός υπάρχει φυσιολογικά στο αίμα μας 
και βοηθάει να ωριμάσουν τα κύτταρα του αίματος. 

Η διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται σήμερα στο 
85% των περιπτώσεων της μεταμόσχευσης 
μυελού των οστών. Δεν έχουν αναφερθεί κάποιες 
παρενέργειες.

Το 2016 στην Ευρώπη έγιναν 17.100 
μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών. Στην Ελλάδα 
ο αριθμός έφτασε τις 188. Από αυτές τις 188 οι 
περισσότεροι δότες ήταν συγγενείς των ασθενών 
και μόνο λίγοι εθελοντές δότες ενώ μάλιστα ο ένας 
εθελοντής ήταν από το εξωτερικό.

Για να γίνει κάποιος εθελοντής δότης μυελού των 
οστών πρέπει να ακολουθήσει μια διαδικασία 
απλή. Οποιοσδήποτε ηλικίας 18-45 ετών μπορεί 
να γραφτεί στα αρμόδια κέντρα. Εκεί θα δώσει 
ελάχιστο σάλιο για να τυποποιηθεί ο ιστικός του 
τύπος .

Τα αποτελέσματα της ιστικής ανάλυσης 
καταχωρούνται στο Εθνικό και Παγκόσμιο Αρχείο 
Εθενοντών Μυελού Οστών. Οι πιθανότητες να 
βρεθεί συμβατός με κάποιο άτομο είναι μικρές 
ωστόσο αν συμβεί αυτό τα αρμόδια όργανα 
θα επικοινωνήσουν μαζί του. Θα υποβληθεί σε 
συμπληρωματικές εξετάσεις για να επιβεβαιωθεί 
η συμβατότητα. Αν βρεθεί τελικά ο πιο συμβατός 
δότης θα ενημερωθεί και θα υποβληθεί σε 
δωρεάν ιατρικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί η 
καλή κατάσταση υγείας του. Αφού ολοκληρωθεί 
και αυτό η διαδικασία ολοκληρώνεται με την 
λήψη των αιμοποιητικών κυττάρων. Σε όλη αυτή 
την διαδικασία ο δότης έχει την δυνατότητα 
να αρνηθεί καθώς είναι εθελοντική. Το όνομα 
του δεν γνωστοποιείται στον λήπτη ούτε αυτός 
ενημερώνεται για την έπαρξη του δότη παρά μόνο 
όταν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. 

Ωστόσο, με το να γίνει κάποιος εθελοντής 
προσφέρει ελπίδα ζωής σε ένα άτομο που δεν έχει 
κάποια άλλη εναλλακτική. Με μια απλή απόφαση 
μπορεί ο καθένας να προσφέρει το μεγαλύτερο 
δώρο σε κάποιον. Δεν χρειάζεται αυτός ο κάποιος 
να είναι ο συγγενής μας για να διαπιστώσουμε 
πόσο σημαντικό είναι. 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

16

ΑΝΘΛΓΟΣ (ΥΙ) 
Ρούσσος Νικόλαος

• 

•
 
 
• 

 Γίνεται κατανοητό λοιπόν ότι η μεταμόσχευση 
μυελού των οστών είναι ουσιαστικά η μεταφορά αρχέγονων 
αιμοποιητικών κυττάρων από τον δότη στον λήπτη. Αυτά τα 
κύτταρα μπορούμε να τα βρούμε :

• Στον μυελό των οστών
• Στο περιφερικό αίμα δηλαδή στο αίμα που κυκλοφορεί 

στις φλέβες
• Στα αγγεία του ομφάλιου λώρου ή του πλακούντα            

(γνωστά ως βλαστοκύτταρα)
Η συλλογή αιμοποιητικών κυττάρων από τον μυελό 

των οστών είναι η πρώτη μέθοδος που εφαρμόστηκε αν και 
σήμερα δεν συνηθίζεται γιατί απαιτεί ολική αναισθησία. 
Ουσιαστικά πρόκειται για ένα μικρό χειρουργείο που κρατά-
ει περίπου 45 λεπτά και κατά το οποίο με μια λεπτή βελόνη 
αναρροφάται μυελός από την λεκάνη.

Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες παρενέργειες από την δι-
αδικασία αυτη. Ο δότης έρχεται το πρωί στο νοσοκομείο 
και φεύγει το επόμενο πρωί.

Η συλλογή προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων 
μπορεί να γίνει, όπως ειπώθηκε πιο πάνω, από το αίμα 
με ειδικό μηχάνημα με διαδικασία παρόμοια που ακολου-
θείται και στην λήψη αιμοπεταλίων. Η διαδικασία διαρκεί 
περίπου  3 ώρες. Επειδή τα προγονικά κύτταρα στον μυε-
λό είναι λίγα για να αυξηθούν σε ποσότητα χορηγείται για 
3 μέρες πριν την λήψη αυξητικός αιμοποιητικός παράγο-
ντας. Αυτός υπάρχει φυσιολογικά στο αίμα μας και βοηθά-
ει να ωριμάσουν τα κύτταρα του αίματος.

Η διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται σήμερα στο 85% 
των περιπτώσεων της μεταμόσχευσης μυελού των οστών. 
Δεν έχουν αναφερθεί κάποιες παρενέργειες.

Το 2016 στην Ευρώπη έγιναν 17.100 μεταμοσχεύσεις 
μυελού των οστών. Στην Ελλάδα ο αριθμός έφτασε τις 188. 
Από αυτές τις 188 οι περισσότεροι δότες ήταν συγγενείς των 
ασθενών και μόνο λίγοι εθελοντές δότες ενώ μάλιστα ο ένας 
εθελοντής ήταν από το εξωτερικό.

Για να γίνει κάποιος εθελοντής δότης μυελού των 
οστών πρέπει να ακολουθήσει μια διαδικασία απλή. Οποιοσ-
δήποτε ηλικίας 18-45 ετών μπορεί να γραφτεί στα αρμόδια 
κέντρα. Εκεί θα δώσει ελάχιστο σάλιο για να τυποποιηθεί ο 
ιστικός του τύπος .



Α΄ Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της 
κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, συστήθηκε 

για πρώτη φορά το  «Προπαρασκευαστικόν 
Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή ανέλαβε 

την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια 
προκειμένου να εξέλθουν ως λοχίες του Ελληνικού 

στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η 
έδρα της βρισκόταν στην 
Κέρκυρα και θεωρείται 

πρόδρομος της σημερινής 
Σχολής Μονίμων 

Υπαξιωματικών. Η 
σχολή διαλύθηκε 
το 1889 από την ίδια 

κυβέρνηση που την 
ίδρυσε και μέχρι το 

1925 δεν λειτούργησε 
παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. 

Β΄ Περίοδος (1925-1934) 
Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου 

Θ ε ό δ ω ρ ο υ 
Πάγκαλου ίδρυσε το 
«Στρατιωτικό Σχολείο 

Υπαξιωματικών», το 
οποίο μεταφέρθηκε 

στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία 

Τεχντιτών», με έδρα το 
ένα στη Θεσσαλονίκη και το άλλο στην Αθήνα. 
Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο αυτό 

της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η 
έδρα του υπό συγκρότηση «Στρατιωτικού Σχολείου 
Υπαξιωματικών» μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά 

στην Κέρκυρα, όπου λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι 

το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το Στρατιωτικό Σχολείο Υπαξιωματικών 
Κέρκυρας μετονομάστηκε σε «Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών». Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού της 
στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν 
ως επί το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν 
να γίνονται δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) επιθυμούσαν την εισαγωγή 
τους στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 η Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών καταργήθηκε με την αιτιολογία της ύπαρξης υπεράριθμων 
υπαξιωματικών στο στράτευμα. Γ΄ Περίοδος (1949-Σήμερα)Μετά τη 
λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-1949) 
και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία της 
«Προπαρασκευαστικής  Σχολής Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 7 
Ιουλίου του 1950, μετά από διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε σε «Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών», τίτλο που διατηρεί μέχρι 
σήμερα. Οι πρώτοι σ π ο υ δ α σ τ έ ς εισήλθαν στην ΠΣΥ των Πατρών τον 
Ιανουάριο του 1950. Το 1953 η έδρα της ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη Σύρο 
και τέσσερα χρόνια αργότερα στη Σάμο. Το 1975 μεταστάθμευσε στα 
Τρίκαλα, στο πρώην «Στρατόπεδο 5ου Συντάγματος Πεζικού», το σημερινό 
«Στρατόπεδο Στρατηγού Χ. Καβράκου», στο οποίο λειτουργεί ως τις μέρες μας. Α΄ 
Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, 
συστήθηΦΗφορά«Προπ αρασκευαστικόν Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή 
ανέλαβε την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια προκειμένου να εξέλθουν 
ως λοχίες του Ελληνικού στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η έδρα της 
βρισκόταν στην Κέρκυρα και θεωρείται πρόδρομος της σημερινής Σχολής 
Μονίμων Υπαξιωματικών. Η σχολή διαλύθηκε το 1889 από την ίδια κυβέρνηση 
που την ίδρυσε και μέχρι το 1925 δεν λειτούργησε παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. Β΄ Περίοδος (1925-1934) Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου Θεόδωρου Πάγκαλου ίδρυσε το «Στρατιωτικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών», το οποίο μεταφέρθηκε στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία Τεχντιτών», με έδρα το ένα στη Θεσσαλονίκη 
και το άλλο στην Αθήνα. Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο 
αυτό της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η έδρα του 
υπό συγκρότηση « Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ο ύ Σχολείου Υπαξιωματικών» 
μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά στην Κέρκυρα, όπου 
λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το 
Στρατιωτικό Σχολείο Υπ α ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν Κέρκυρας μετονομάστηκε 

σε «Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών». 
Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού 

της στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των 
εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν ως επί 
το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. 

Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν να γίνονται 
δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) 
επιθυμούσαν την εισαγωγή τους 

στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 
η Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών 

καταργήθηκε με την αιτιολογία της 
ύπαρξης υπεράριθμων υπαξιωματικών στο 
στράτευμα. Γ΄ Περίοδος ( 1 9 4 9 - Σ ή μ ε ρ α )

Μετά τη λήξη των σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν 
επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-
1949) και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 

1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία 
της «Προπαρασκευαστικής Σχολής 

Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 
7 Ιουλίου του 1950, μετά από 
διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου 

Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε 

σε «Σχολή Μονίμων 
Υπαξιωματικών», τίτλο 
που διατηρεί μέχρι σήμερα. 
Οι πρώτοι σπουδαστές 
εισήλθαν στην ΠΣΥ των 
Πατρών τον Ιανουάριο του 
1950. Το 1953 η έδρα της 
ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη 
Σύρο και τέσσερα χρόνια 
αργότερα στη Σάμο. Το 
1975 μεταστάθμευσε 
στα Τρίκαλα, στο 
πρώην «Στρατόπεδο 

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

 

ΕΝΘΕΤΑ

Γίνεται κατανοητό λοιπόν ότι η μεταμόσχευση μυελού 
των οστών είναι ουσιαστικά η μεταφορά αρχέγονων 
αιμοποιητικών κυττάρων από τον δότη στον λήπτη. Αυτά 
τα κύτταρα μπορούμε να τα βρούμε :

	Στον μυελό των οστών

	Στο περιφερικό αίμα δηλαδή στο αίμα που 
κυκλοφορεί στις φλέβες

	Στα αγγεία του ομφάλιου λώρου ή του 
πλακούντα ( γνωστά ως βλαστοκύτταρα)

Η συλλογή αιμοποιητικών κυττάρων από τον μυελό των 
οστών είναι η πρώτη μέθοδος που εφαρμόστηκε αν και 
σήμερα δεν συνηθίζεται γιατί απαιτεί ολική αναισθησία. 
Ουσιαστικά πρόκειται για ένα μικρό χειρουργείο που 
κρατάει περίπου 45 λεπτά και κατά το οποίο με μια 
λεπτή βελόνη αναρροφάται μυελός από την λεκάνη.

Δεν 
υπάρχουν ιδιαίτερες παρενέργειες από την διαδικασία 
αυτη. Ο δότης έρχεται το πρωί στο νοσοκομείο και 
φεύγει το επόμενο πρωί.

Η συλλογή προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων μπορεί 
να γίνει όπως ειπώθηκε πιο πάνω από το αίμα με ειδικό 
μηχάνημα με διαδικασία παρόμοια που ακολουθείται και 
στην λήψη αιμοπεταλίων. Η διαδικασία διαρκεί περίπου  
3 ώρες. Επειδή τα προγονικά κύτταρα στον μυελό 
είναι λίγα για να αυξηθούν σε ποσότητα χορηγείται 
για 3 μέρες πριν την λήψη αυξητικός αιμοποιητικός 
παράγοντας. Αυτός υπάρχει φυσιολογικά στο αίμα μας 
και βοηθάει να ωριμάσουν τα κύτταρα του αίματος. 

Η διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται σήμερα στο 
85% των περιπτώσεων της μεταμόσχευσης 
μυελού των οστών. Δεν έχουν αναφερθεί κάποιες 
παρενέργειες.

Το 2016 στην Ευρώπη έγιναν 17.100 
μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών. Στην Ελλάδα 
ο αριθμός έφτασε τις 188. Από αυτές τις 188 οι 
περισσότεροι δότες ήταν συγγενείς των ασθενών 
και μόνο λίγοι εθελοντές δότες ενώ μάλιστα ο ένας 
εθελοντής ήταν από το εξωτερικό.

Για να γίνει κάποιος εθελοντής δότης μυελού των 
οστών πρέπει να ακολουθήσει μια διαδικασία 
απλή. Οποιοσδήποτε ηλικίας 18-45 ετών μπορεί 
να γραφτεί στα αρμόδια κέντρα. Εκεί θα δώσει 
ελάχιστο σάλιο για να τυποποιηθεί ο ιστικός του 
τύπος .

Τα αποτελέσματα της ιστικής ανάλυσης 
καταχωρούνται στο Εθνικό και Παγκόσμιο Αρχείο 
Εθενοντών Μυελού Οστών. Οι πιθανότητες να 
βρεθεί συμβατός με κάποιο άτομο είναι μικρές 
ωστόσο αν συμβεί αυτό τα αρμόδια όργανα 
θα επικοινωνήσουν μαζί του. Θα υποβληθεί σε 
συμπληρωματικές εξετάσεις για να επιβεβαιωθεί 
η συμβατότητα. Αν βρεθεί τελικά ο πιο συμβατός 
δότης θα ενημερωθεί και θα υποβληθεί σε 
δωρεάν ιατρικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί η 
καλή κατάσταση υγείας του. Αφού ολοκληρωθεί 
και αυτό η διαδικασία ολοκληρώνεται με την 
λήψη των αιμοποιητικών κυττάρων. Σε όλη αυτή 
την διαδικασία ο δότης έχει την δυνατότητα 
να αρνηθεί καθώς είναι εθελοντική. Το όνομα 
του δεν γνωστοποιείται στον λήπτη ούτε αυτός 
ενημερώνεται για την έπαρξη του δότη παρά μόνο 
όταν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. 

Ωστόσο, με το να γίνει κάποιος εθελοντής 
προσφέρει ελπίδα ζωής σε ένα άτομο που δεν έχει 
κάποια άλλη εναλλακτική. Με μια απλή απόφαση 
μπορεί ο καθένας να προσφέρει το μεγαλύτερο 
δώρο σε κάποιον. Δεν χρειάζεται αυτός ο κάποιος 
να είναι ο συγγενής μας για να διαπιστώσουμε 
πόσο σημαντικό είναι. 

Α΄ Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της 
κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, συστήθηκε 

για πρώτη φορά το  «Προπαρασκευαστικόν 
Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή ανέλαβε 

την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια 
προκειμένου να εξέλθουν ως λοχίες του Ελληνικού 

στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η 
έδρα της βρισκόταν στην 
Κέρκυρα και θεωρείται 

πρόδρομος της σημερινής 
Σχολής Μονίμων 

Υπαξιωματικών. Η 
σχολή διαλύθηκε 
το 1889 από την ίδια 

κυβέρνηση που την 
ίδρυσε και μέχρι το 

1925 δεν λειτούργησε 
παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. 

Β΄ Περίοδος (1925-1934) 
Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου 

Θ ε ό δ ω ρ ο υ 
Πάγκαλου ίδρυσε το 
«Στρατιωτικό Σχολείο 

Υπαξιωματικών», το 
οποίο μεταφέρθηκε 

στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία 

Τεχντιτών», με έδρα το 
ένα στη Θεσσαλονίκη και το άλλο στην Αθήνα. 
Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο αυτό 

της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η 
έδρα του υπό συγκρότηση «Στρατιωτικού Σχολείου 
Υπαξιωματικών» μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά 

στην Κέρκυρα, όπου λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι 

το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το Στρατιωτικό Σχολείο Υπαξιωματικών 
Κέρκυρας μετονομάστηκε σε «Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών». Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού της 
στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν 
ως επί το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν 
να γίνονται δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) επιθυμούσαν την εισαγωγή 
τους στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 η Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών καταργήθηκε με την αιτιολογία της ύπαρξης υπεράριθμων 
υπαξιωματικών στο στράτευμα. Γ΄ Περίοδος (1949-Σήμερα)Μετά τη 
λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-1949) 
και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία της 
«Προπαρασκευαστικής  Σχολής Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 7 
Ιουλίου του 1950, μετά από διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε σε «Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών», τίτλο που διατηρεί μέχρι 
σήμερα. Οι πρώτοι σ π ο υ δ α σ τ έ ς εισήλθαν στην ΠΣΥ των Πατρών τον 
Ιανουάριο του 1950. Το 1953 η έδρα της ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη Σύρο 
και τέσσερα χρόνια αργότερα στη Σάμο. Το 1975 μεταστάθμευσε στα 
Τρίκαλα, στο πρώην «Στρατόπεδο 5ου Συντάγματος Πεζικού», το σημερινό 
«Στρατόπεδο Στρατηγού Χ. Καβράκου», στο οποίο λειτουργεί ως τις μέρες μας. Α΄ 
Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, 
συστήθηΦΗφορά«Προπ αρασκευαστικόν Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή 
ανέλαβε την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια προκειμένου να εξέλθουν 
ως λοχίες του Ελληνικού στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η έδρα της 
βρισκόταν στην Κέρκυρα και θεωρείται πρόδρομος της σημερινής Σχολής 
Μονίμων Υπαξιωματικών. Η σχολή διαλύθηκε το 1889 από την ίδια κυβέρνηση 
που την ίδρυσε και μέχρι το 1925 δεν λειτούργησε παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. Β΄ Περίοδος (1925-1934) Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου Θεόδωρου Πάγκαλου ίδρυσε το «Στρατιωτικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών», το οποίο μεταφέρθηκε στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία Τεχντιτών», με έδρα το ένα στη Θεσσαλονίκη 
και το άλλο στην Αθήνα. Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο 
αυτό της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η έδρα του 
υπό συγκρότηση « Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ο ύ Σχολείου Υπαξιωματικών» 
μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά στην Κέρκυρα, όπου 
λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το 
Στρατιωτικό Σχολείο Υπ α ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν Κέρκυρας μετονομάστηκε 

σε «Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών». 
Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού 

της στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των 
εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν ως επί 
το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. 

Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν να γίνονται 
δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) 
επιθυμούσαν την εισαγωγή τους 

στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 
η Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών 

καταργήθηκε με την αιτιολογία της 
ύπαρξης υπεράριθμων υπαξιωματικών στο 
στράτευμα. Γ΄ Περίοδος ( 1 9 4 9 - Σ ή μ ε ρ α )

Μετά τη λήξη των σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν 
επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-
1949) και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 

1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία 
της «Προπαρασκευαστικής Σχολής 

Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 
7 Ιουλίου του 1950, μετά από 
διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου 

Αλέξανδρου Παπάγου, η 
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σε «Σχολή Μονίμων 
Υπαξιωματικών», τίτλο 
που διατηρεί μέχρι σήμερα. 
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εισήλθαν στην ΠΣΥ των 
Πατρών τον Ιανουάριο του 
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ΕΝΘΕΤΑ

 Τα αποτελέσματα της ιστικής ανάλυσης καταχωρούνται στο Εθνικό και Παγκόσμιο Αρχείο Εθενοντών Μυελού 
Οστών. Οι πιθανότητες να βρεθεί συμβατός με κάποιο άτομο είναι μικρές ωστόσο αν συμβεί αυτό τα αρμόδια όργανα 
θα επικοινωνήσουν μαζί του. Θα υποβληθεί σε συμπληρωματικές εξετάσεις για να επιβεβαιωθεί η συμβατότητα. 
Αν βρεθεί τελικά ο πιο συμβατός δότης θα ενημερωθεί και θα υποβληθεί σε δωρεάν ιατρικές εξετάσεις για να 
διαπιστωθεί η καλή κατάσταση υγείας του. Αφού ολοκληρωθεί και αυτό η διαδικασία ολοκληρώνεται με την λήψη των 
αιμοποιητικών κυττάρων. Σε όλη αυτή την διαδικασία ο δότης έχει την δυνατότητα να αρνηθεί καθώς είναι εθελοντική. 
Το όνομα του δεν γνωστοποιείται στον λήπτη ούτε αυτός ενημερώνεται για την έπαρξη του δότη παρά μόνο όταν έχει 
ολοκληρωθεί η διαδικασία. 

Ωστόσο, με το να γίνει κάποιος εθελοντής προσφέρει ελπίδα ζωής σε ένα άτομο που δεν έχει κάποια άλλη 
εναλλακτική. Με μια απλή απόφαση μπορεί ο καθένας να προσφέρει το μεγαλύτερο δώρο σε κάποιον. Δεν χρειάζεται 
αυτός ο κάποιος να είναι ο συγγενής μας για να διαπιστώσουμε πόσο σημαντικό είναι. 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
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Ανθλγος (ΥΙ) 
Ρούσσος Νικόλαος

Τα αποτελέσματα της ιστικής ανάλυσης καταχωρούνται στο Εθνικό και Παγκόσμιο Αρχείο Εθενοντών Μυε-
λού Οστών. Οι πιθανότητες να βρεθεί συμβατός με κάποιο άτομο είναι μικρές ωστόσο αν συμβεί αυτό τα αρμόδια 
όργανα θα επικοινωνήσουν μαζί του. Θα υποβληθεί σε συμπληρωματικές εξετάσεις για να επιβεβαιωθεί η συμ-
βατότητα. Αν βρεθεί τελικά ο πιο συμβατός δότης θα ενημερωθεί και θα υποβληθεί σε δωρεάν ιατρικές εξετάσεις 
για να διαπιστωθεί η καλή κατάσταση υγείας του. Αφού ολοκληρωθεί και αυτό η διαδικασία ολοκληρώνεται με την 
λήψη των αιμοποιητικών κυττάρων. Σε όλη αυτή την διαδικασία ο δότης έχει την δυνατότητα να αρνηθεί καθώς 
είναι εθελοντική. Το όνομα του δεν γνωστοποιείται στον λήπτη ούτε αυτός ενημερώνεται για την έπαρξη του δότη 
παρά μόνο όταν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. 

Ωστόσο, με το να γίνει κάποιος εθελοντής προσφέρει ελπίδα ζωής σε ένα άτομο που δεν έχει κάποια άλλη 
εναλλακτική. Με μια απλή απόφαση μπορεί ο καθένας να προσφέρει το μεγαλύτερο δώρο σε κάποιον. Δεν χρειά-
ζεται αυτός ο κάποιος να είναι ο συγγενής μας για να διαπιστώσουμε πόσο σημαντικό είναι. 



Α΄ Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της 
κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, συστήθηκε 

για πρώτη φορά το  «Προπαρασκευαστικόν 
Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή ανέλαβε 

την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια 
προκειμένου να εξέλθουν ως λοχίες του Ελληνικού 
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κυβέρνηση που την 
ίδρυσε και μέχρι το 

1925 δεν λειτούργησε 
παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. 

Β΄ Περίοδος (1925-1934) 
Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου 

Θ ε ό δ ω ρ ο υ 
Πάγκαλου ίδρυσε το 
«Στρατιωτικό Σχολείο 

Υπαξιωματικών», το 
οποίο μεταφέρθηκε 

στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία 

Τεχντιτών», με έδρα το 
ένα στη Θεσσαλονίκη και το άλλο στην Αθήνα. 
Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο αυτό 

της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η 
έδρα του υπό συγκρότηση «Στρατιωτικού Σχολείου 
Υπαξιωματικών» μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά 

στην Κέρκυρα, όπου λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι 

το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το Στρατιωτικό Σχολείο Υπαξιωματικών 
Κέρκυρας μετονομάστηκε σε «Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών». Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού της 
στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν 
ως επί το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν 
να γίνονται δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) επιθυμούσαν την εισαγωγή 
τους στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 η Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών καταργήθηκε με την αιτιολογία της ύπαρξης υπεράριθμων 
υπαξιωματικών στο στράτευμα. Γ΄ Περίοδος (1949-Σήμερα)Μετά τη 
λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-1949) 
και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία της 
«Προπαρασκευαστικής  Σχολής Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 7 
Ιουλίου του 1950, μετά από διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε σε «Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών», τίτλο που διατηρεί μέχρι 
σήμερα. Οι πρώτοι σ π ο υ δ α σ τ έ ς εισήλθαν στην ΠΣΥ των Πατρών τον 
Ιανουάριο του 1950. Το 1953 η έδρα της ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη Σύρο 
και τέσσερα χρόνια αργότερα στη Σάμο. Το 1975 μεταστάθμευσε στα 
Τρίκαλα, στο πρώην «Στρατόπεδο 5ου Συντάγματος Πεζικού», το σημερινό 
«Στρατόπεδο Στρατηγού Χ. Καβράκου», στο οποίο λειτουργεί ως τις μέρες μας. Α΄ 
Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, 
συστήθηΦΗφορά«Προπ αρασκευαστικόν Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή 
ανέλαβε την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια προκειμένου να εξέλθουν 
ως λοχίες του Ελληνικού στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η έδρα της 
βρισκόταν στην Κέρκυρα και θεωρείται πρόδρομος της σημερινής Σχολής 
Μονίμων Υπαξιωματικών. Η σχολή διαλύθηκε το 1889 από την ίδια κυβέρνηση 
που την ίδρυσε και μέχρι το 1925 δεν λειτούργησε παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. Β΄ Περίοδος (1925-1934) Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου Θεόδωρου Πάγκαλου ίδρυσε το «Στρατιωτικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών», το οποίο μεταφέρθηκε στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία Τεχντιτών», με έδρα το ένα στη Θεσσαλονίκη 
και το άλλο στην Αθήνα. Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο 
αυτό της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η έδρα του 
υπό συγκρότηση « Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ο ύ Σχολείου Υπαξιωματικών» 
μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά στην Κέρκυρα, όπου 
λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το 
Στρατιωτικό Σχολείο Υπ α ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν Κέρκυρας μετονομάστηκε 

σε «Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών». 
Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού 

της στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των 
εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν ως επί 
το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. 

Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν να γίνονται 
δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) 
επιθυμούσαν την εισαγωγή τους 

στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 
η Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών 

καταργήθηκε με την αιτιολογία της 
ύπαρξης υπεράριθμων υπαξιωματικών στο 
στράτευμα. Γ΄ Περίοδος ( 1 9 4 9 - Σ ή μ ε ρ α )

Μετά τη λήξη των σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν 
επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-
1949) και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 

1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία 
της «Προπαρασκευαστικής Σχολής 

Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 
7 Ιουλίου του 1950, μετά από 
διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου 

Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε 

σε «Σχολή Μονίμων 
Υπαξιωματικών», τίτλο 
που διατηρεί μέχρι σήμερα. 
Οι πρώτοι σπουδαστές 
εισήλθαν στην ΠΣΥ των 
Πατρών τον Ιανουάριο του 
1950. Το 1953 η έδρα της 
ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη 
Σύρο και τέσσερα χρόνια 
αργότερα στη Σάμο. Το 
1975 μεταστάθμευσε 
στα Τρίκαλα, στο 
πρώην «Στρατόπεδο 

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

 

ΕΝΘΕΤΑ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΤΟΥΛΙ
Από 11 έως 22 Φεβρουαρίου 2019, η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ), διεξήγαγε τη χειμερινή εκπαίδευση 
- διαβίωση των Σπουδαστών της, στο Περτούλι Τρικάλων.

Σκοπός της εκπαίδευσης, η οποία περιέλαβε αντικείμενα επιχειρησιακής και ειδικής εκπαίδευσης, με έμφαση 
στη διεξαγωγή ασκήσεων μικρών κλιμακίων, ήταν η εξοικείωση στη διαβίωση σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες 
στην ύπαιθρο και η επαύξηση της σωματικής και ψυχικής αντοχής.

Η χειμερινή εκπαίδευση των Σπουδαστών, εντάσσεται στο ετήσιο πρόγραμμα σπουδών της Σχολής, το οποίο 
έχει σκοπό να διαμορφώσει αυριανούς Υπαξιωματικούς του Στρατού Ξηράς, με άρτια επαγγελματική και 
επιστημονική κατάρτιση.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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Α΄ Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της 
κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, συστήθηκε 

για πρώτη φορά το  «Προπαρασκευαστικόν 
Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή ανέλαβε 

την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια 
προκειμένου να εξέλθουν ως λοχίες του Ελληνικού 

στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η 
έδρα της βρισκόταν στην 
Κέρκυρα και θεωρείται 

πρόδρομος της σημερινής 
Σχολής Μονίμων 

Υπαξιωματικών. Η 
σχολή διαλύθηκε 
το 1889 από την ίδια 

κυβέρνηση που την 
ίδρυσε και μέχρι το 

1925 δεν λειτούργησε 
παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. 

Β΄ Περίοδος (1925-1934) 
Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου 

Θ ε ό δ ω ρ ο υ 
Πάγκαλου ίδρυσε το 
«Στρατιωτικό Σχολείο 

Υπαξιωματικών», το 
οποίο μεταφέρθηκε 

στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία 

Τεχντιτών», με έδρα το 
ένα στη Θεσσαλονίκη και το άλλο στην Αθήνα. 
Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο αυτό 

της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η 
έδρα του υπό συγκρότηση «Στρατιωτικού Σχολείου 
Υπαξιωματικών» μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά 

στην Κέρκυρα, όπου λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι 

το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το Στρατιωτικό Σχολείο Υπαξιωματικών 
Κέρκυρας μετονομάστηκε σε «Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών». Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού της 
στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν 
ως επί το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν 
να γίνονται δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) επιθυμούσαν την εισαγωγή 
τους στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 η Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών καταργήθηκε με την αιτιολογία της ύπαρξης υπεράριθμων 
υπαξιωματικών στο στράτευμα. Γ΄ Περίοδος (1949-Σήμερα)Μετά τη 
λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-1949) 
και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία της 
«Προπαρασκευαστικής  Σχολής Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 7 
Ιουλίου του 1950, μετά από διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε σε «Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών», τίτλο που διατηρεί μέχρι 
σήμερα. Οι πρώτοι σ π ο υ δ α σ τ έ ς εισήλθαν στην ΠΣΥ των Πατρών τον 
Ιανουάριο του 1950. Το 1953 η έδρα της ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη Σύρο 
και τέσσερα χρόνια αργότερα στη Σάμο. Το 1975 μεταστάθμευσε στα 
Τρίκαλα, στο πρώην «Στρατόπεδο 5ου Συντάγματος Πεζικού», το σημερινό 
«Στρατόπεδο Στρατηγού Χ. Καβράκου», στο οποίο λειτουργεί ως τις μέρες μας. Α΄ 
Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, 
συστήθηΦΗφορά«Προπ αρασκευαστικόν Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή 
ανέλαβε την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια προκειμένου να εξέλθουν 
ως λοχίες του Ελληνικού στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η έδρα της 
βρισκόταν στην Κέρκυρα και θεωρείται πρόδρομος της σημερινής Σχολής 
Μονίμων Υπαξιωματικών. Η σχολή διαλύθηκε το 1889 από την ίδια κυβέρνηση 
που την ίδρυσε και μέχρι το 1925 δεν λειτούργησε παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. Β΄ Περίοδος (1925-1934) Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου Θεόδωρου Πάγκαλου ίδρυσε το «Στρατιωτικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών», το οποίο μεταφέρθηκε στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία Τεχντιτών», με έδρα το ένα στη Θεσσαλονίκη 
και το άλλο στην Αθήνα. Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο 
αυτό της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η έδρα του 
υπό συγκρότηση « Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ο ύ Σχολείου Υπαξιωματικών» 
μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά στην Κέρκυρα, όπου 
λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το 
Στρατιωτικό Σχολείο Υπ α ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν Κέρκυρας μετονομάστηκε 

σε «Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών». 
Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού 

της στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των 
εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν ως επί 
το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. 

Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν να γίνονται 
δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) 
επιθυμούσαν την εισαγωγή τους 

στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 
η Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών 

καταργήθηκε με την αιτιολογία της 
ύπαρξης υπεράριθμων υπαξιωματικών στο 
στράτευμα. Γ΄ Περίοδος ( 1 9 4 9 - Σ ή μ ε ρ α )

Μετά τη λήξη των σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν 
επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-
1949) και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 

1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία 
της «Προπαρασκευαστικής Σχολής 

Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 
7 Ιουλίου του 1950, μετά από 
διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου 

Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε 

σε «Σχολή Μονίμων 
Υπαξιωματικών», τίτλο 
που διατηρεί μέχρι σήμερα. 
Οι πρώτοι σπουδαστές 
εισήλθαν στην ΠΣΥ των 
Πατρών τον Ιανουάριο του 
1950. Το 1953 η έδρα της 
ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη 
Σύρο και τέσσερα χρόνια 
αργότερα στη Σάμο. Το 
1975 μεταστάθμευσε 
στα Τρίκαλα, στο 
πρώην «Στρατόπεδο 

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

 

ΕΝΘΕΤΑ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΤΟΥΛΙ
Από 11 έως 22 Φεβρουαρίου 2019, η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ), διεξήγαγε τη χειμερινή εκπαίδευση 
- διαβίωση των Σπουδαστών της, στο Περτούλι Τρικάλων.

Σκοπός της εκπαίδευσης, η οποία περιέλαβε αντικείμενα επιχειρησιακής και ειδικής εκπαίδευσης, με έμφαση 
στη διεξαγωγή ασκήσεων μικρών κλιμακίων, ήταν η εξοικείωση στη διαβίωση σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες 
στην ύπαιθρο και η επαύξηση της σωματικής και ψυχικής αντοχής.

Η χειμερινή εκπαίδευση των Σπουδαστών, εντάσσεται στο ετήσιο πρόγραμμα σπουδών της Σχολής, το οποίο 
έχει σκοπό να διαμορφώσει αυριανούς Υπαξιωματικούς του Στρατού Ξηράς, με άρτια επαγγελματική και 
επιστημονική κατάρτιση.

Α΄ Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της 
κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, συστήθηκε 

για πρώτη φορά το  «Προπαρασκευαστικόν 
Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή ανέλαβε 

την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια 
προκειμένου να εξέλθουν ως λοχίες του Ελληνικού 

στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η 
έδρα της βρισκόταν στην 
Κέρκυρα και θεωρείται 

πρόδρομος της σημερινής 
Σχολής Μονίμων 

Υπαξιωματικών. Η 
σχολή διαλύθηκε 
το 1889 από την ίδια 

κυβέρνηση που την 
ίδρυσε και μέχρι το 

1925 δεν λειτούργησε 
παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. 

Β΄ Περίοδος (1925-1934) 
Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου 

Θ ε ό δ ω ρ ο υ 
Πάγκαλου ίδρυσε το 
«Στρατιωτικό Σχολείο 

Υπαξιωματικών», το 
οποίο μεταφέρθηκε 

στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία 

Τεχντιτών», με έδρα το 
ένα στη Θεσσαλονίκη και το άλλο στην Αθήνα. 
Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο αυτό 

της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η 
έδρα του υπό συγκρότηση «Στρατιωτικού Σχολείου 
Υπαξιωματικών» μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά 

στην Κέρκυρα, όπου λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι 

το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το Στρατιωτικό Σχολείο Υπαξιωματικών 
Κέρκυρας μετονομάστηκε σε «Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών». Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού της 
στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν 
ως επί το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν 
να γίνονται δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) επιθυμούσαν την εισαγωγή 
τους στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 η Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών καταργήθηκε με την αιτιολογία της ύπαρξης υπεράριθμων 
υπαξιωματικών στο στράτευμα. Γ΄ Περίοδος (1949-Σήμερα)Μετά τη 
λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-1949) 
και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία της 
«Προπαρασκευαστικής  Σχολής Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 7 
Ιουλίου του 1950, μετά από διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε σε «Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών», τίτλο που διατηρεί μέχρι 
σήμερα. Οι πρώτοι σ π ο υ δ α σ τ έ ς εισήλθαν στην ΠΣΥ των Πατρών τον 
Ιανουάριο του 1950. Το 1953 η έδρα της ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη Σύρο 
και τέσσερα χρόνια αργότερα στη Σάμο. Το 1975 μεταστάθμευσε στα 
Τρίκαλα, στο πρώην «Στρατόπεδο 5ου Συντάγματος Πεζικού», το σημερινό 
«Στρατόπεδο Στρατηγού Χ. Καβράκου», στο οποίο λειτουργεί ως τις μέρες μας. Α΄ 
Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, 
συστήθηΦΗφορά«Προπ αρασκευαστικόν Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή 
ανέλαβε την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια προκειμένου να εξέλθουν 
ως λοχίες του Ελληνικού στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η έδρα της 
βρισκόταν στην Κέρκυρα και θεωρείται πρόδρομος της σημερινής Σχολής 
Μονίμων Υπαξιωματικών. Η σχολή διαλύθηκε το 1889 από την ίδια κυβέρνηση 
που την ίδρυσε και μέχρι το 1925 δεν λειτούργησε παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. Β΄ Περίοδος (1925-1934) Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου Θεόδωρου Πάγκαλου ίδρυσε το «Στρατιωτικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών», το οποίο μεταφέρθηκε στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία Τεχντιτών», με έδρα το ένα στη Θεσσαλονίκη 
και το άλλο στην Αθήνα. Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο 
αυτό της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η έδρα του 
υπό συγκρότηση « Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ο ύ Σχολείου Υπαξιωματικών» 
μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά στην Κέρκυρα, όπου 
λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το 
Στρατιωτικό Σχολείο Υπ α ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν Κέρκυρας μετονομάστηκε 

σε «Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών». 
Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού 

της στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των 
εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν ως επί 
το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. 

Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν να γίνονται 
δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) 
επιθυμούσαν την εισαγωγή τους 

στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 
η Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών 

καταργήθηκε με την αιτιολογία της 
ύπαρξης υπεράριθμων υπαξιωματικών στο 
στράτευμα. Γ΄ Περίοδος ( 1 9 4 9 - Σ ή μ ε ρ α )

Μετά τη λήξη των σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν 
επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-
1949) και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 

1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία 
της «Προπαρασκευαστικής Σχολής 

Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 
7 Ιουλίου του 1950, μετά από 
διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου 

Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε 

σε «Σχολή Μονίμων 
Υπαξιωματικών», τίτλο 
που διατηρεί μέχρι σήμερα. 
Οι πρώτοι σπουδαστές 
εισήλθαν στην ΠΣΥ των 
Πατρών τον Ιανουάριο του 
1950. Το 1953 η έδρα της 
ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη 
Σύρο και τέσσερα χρόνια 
αργότερα στη Σάμο. Το 
1975 μεταστάθμευσε 
στα Τρίκαλα, στο 
πρώην «Στρατόπεδο 

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

ΕΝΘΕΤΑ

 

ΕΝΘΕΤΑΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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Α΄ Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της 
κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, συστήθηκε 

για πρώτη φορά το  «Προπαρασκευαστικόν 
Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή ανέλαβε 

την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια 
προκειμένου να εξέλθουν ως λοχίες του Ελληνικού 

στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η 
έδρα της βρισκόταν στην 
Κέρκυρα και θεωρείται 

πρόδρομος της σημερινής 
Σχολής Μονίμων 

Υπαξιωματικών. Η 
σχολή διαλύθηκε 
το 1889 από την ίδια 

κυβέρνηση που την 
ίδρυσε και μέχρι το 

1925 δεν λειτούργησε 
παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. 

Β΄ Περίοδος (1925-1934) 
Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου 

Θ ε ό δ ω ρ ο υ 
Πάγκαλου ίδρυσε το 
«Στρατιωτικό Σχολείο 

Υπαξιωματικών», το 
οποίο μεταφέρθηκε 

στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία 

Τεχντιτών», με έδρα το 
ένα στη Θεσσαλονίκη και το άλλο στην Αθήνα. 
Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο αυτό 

της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η 
έδρα του υπό συγκρότηση «Στρατιωτικού Σχολείου 
Υπαξιωματικών» μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά 

στην Κέρκυρα, όπου λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι 

το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το Στρατιωτικό Σχολείο Υπαξιωματικών 
Κέρκυρας μετονομάστηκε σε «Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών». Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού της 
στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν 
ως επί το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν 
να γίνονται δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) επιθυμούσαν την εισαγωγή 
τους στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 η Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών καταργήθηκε με την αιτιολογία της ύπαρξης υπεράριθμων 
υπαξιωματικών στο στράτευμα. Γ΄ Περίοδος (1949-Σήμερα)Μετά τη 
λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-1949) 
και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία της 
«Προπαρασκευαστικής  Σχολής Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 7 
Ιουλίου του 1950, μετά από διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε σε «Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών», τίτλο που διατηρεί μέχρι 
σήμερα. Οι πρώτοι σ π ο υ δ α σ τ έ ς εισήλθαν στην ΠΣΥ των Πατρών τον 
Ιανουάριο του 1950. Το 1953 η έδρα της ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη Σύρο 
και τέσσερα χρόνια αργότερα στη Σάμο. Το 1975 μεταστάθμευσε στα 
Τρίκαλα, στο πρώην «Στρατόπεδο 5ου Συντάγματος Πεζικού», το σημερινό 
«Στρατόπεδο Στρατηγού Χ. Καβράκου», στο οποίο λειτουργεί ως τις μέρες μας. Α΄ 
Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, 
συστήθηΦΗφορά«Προπ αρασκευαστικόν Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή 
ανέλαβε την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια προκειμένου να εξέλθουν 
ως λοχίες του Ελληνικού στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η έδρα της 
βρισκόταν στην Κέρκυρα και θεωρείται πρόδρομος της σημερινής Σχολής 
Μονίμων Υπαξιωματικών. Η σχολή διαλύθηκε το 1889 από την ίδια κυβέρνηση 
που την ίδρυσε και μέχρι το 1925 δεν λειτούργησε παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. Β΄ Περίοδος (1925-1934) Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου Θεόδωρου Πάγκαλου ίδρυσε το «Στρατιωτικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών», το οποίο μεταφέρθηκε στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία Τεχντιτών», με έδρα το ένα στη Θεσσαλονίκη 
και το άλλο στην Αθήνα. Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο 
αυτό της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η έδρα του 
υπό συγκρότηση « Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ο ύ Σχολείου Υπαξιωματικών» 
μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά στην Κέρκυρα, όπου 
λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το 
Στρατιωτικό Σχολείο Υπ α ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν Κέρκυρας μετονομάστηκε 

σε «Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών». 
Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού 

της στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των 
εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν ως επί 
το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. 

Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν να γίνονται 
δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) 
επιθυμούσαν την εισαγωγή τους 

στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 
η Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών 

καταργήθηκε με την αιτιολογία της 
ύπαρξης υπεράριθμων υπαξιωματικών στο 
στράτευμα. Γ΄ Περίοδος ( 1 9 4 9 - Σ ή μ ε ρ α )

Μετά τη λήξη των σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν 
επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-
1949) και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 

1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία 
της «Προπαρασκευαστικής Σχολής 

Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 
7 Ιουλίου του 1950, μετά από 
διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου 

Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε 

σε «Σχολή Μονίμων 
Υπαξιωματικών», τίτλο 
που διατηρεί μέχρι σήμερα. 
Οι πρώτοι σπουδαστές 
εισήλθαν στην ΠΣΥ των 
Πατρών τον Ιανουάριο του 
1950. Το 1953 η έδρα της 
ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη 
Σύρο και τέσσερα χρόνια 
αργότερα στη Σάμο. Το 
1975 μεταστάθμευσε 
στα Τρίκαλα, στο 
πρώην «Στρατόπεδο 

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

 

ΕΝΘΕΤΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

 Την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2018 οι Σπουδαστές ΙΙας Τάξης της Σχολής,  πραγματοποίησαν επίσκεψη-
ξενάγηση στο Μουσείο Ακρόπολης, τον Παρθενώνα και τη Προεδρική Φρουρά. Την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 
2018 επισκέφθηκαν το Πολεμικό Μουσείο Αθηνών, τον Μαραθώνα, το Αρχαιολογικό Μουσείο Μαραθώνα, 
τον Τύμβο των Πλαταιών και το Μνημείο της Μάχης των Θερμοπυλών.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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Α΄ Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της 
κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, συστήθηκε 

για πρώτη φορά το  «Προπαρασκευαστικόν 
Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή ανέλαβε 

την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια 
προκειμένου να εξέλθουν ως λοχίες του Ελληνικού 

στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η 
έδρα της βρισκόταν στην 
Κέρκυρα και θεωρείται 

πρόδρομος της σημερινής 
Σχολής Μονίμων 

Υπαξιωματικών. Η 
σχολή διαλύθηκε 
το 1889 από την ίδια 

κυβέρνηση που την 
ίδρυσε και μέχρι το 

1925 δεν λειτούργησε 
παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. 

Β΄ Περίοδος (1925-1934) 
Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου 

Θ ε ό δ ω ρ ο υ 
Πάγκαλου ίδρυσε το 
«Στρατιωτικό Σχολείο 

Υπαξιωματικών», το 
οποίο μεταφέρθηκε 

στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία 

Τεχντιτών», με έδρα το 
ένα στη Θεσσαλονίκη και το άλλο στην Αθήνα. 
Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο αυτό 

της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η 
έδρα του υπό συγκρότηση «Στρατιωτικού Σχολείου 
Υπαξιωματικών» μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά 

στην Κέρκυρα, όπου λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι 

το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το Στρατιωτικό Σχολείο Υπαξιωματικών 
Κέρκυρας μετονομάστηκε σε «Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών». Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού της 
στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν 
ως επί το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν 
να γίνονται δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) επιθυμούσαν την εισαγωγή 
τους στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 η Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών καταργήθηκε με την αιτιολογία της ύπαρξης υπεράριθμων 
υπαξιωματικών στο στράτευμα. Γ΄ Περίοδος (1949-Σήμερα)Μετά τη 
λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-1949) 
και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία της 
«Προπαρασκευαστικής  Σχολής Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 7 
Ιουλίου του 1950, μετά από διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε σε «Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών», τίτλο που διατηρεί μέχρι 
σήμερα. Οι πρώτοι σ π ο υ δ α σ τ έ ς εισήλθαν στην ΠΣΥ των Πατρών τον 
Ιανουάριο του 1950. Το 1953 η έδρα της ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη Σύρο 
και τέσσερα χρόνια αργότερα στη Σάμο. Το 1975 μεταστάθμευσε στα 
Τρίκαλα, στο πρώην «Στρατόπεδο 5ου Συντάγματος Πεζικού», το σημερινό 
«Στρατόπεδο Στρατηγού Χ. Καβράκου», στο οποίο λειτουργεί ως τις μέρες μας. Α΄ 
Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, 
συστήθηΦΗφορά«Προπ αρασκευαστικόν Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή 
ανέλαβε την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια προκειμένου να εξέλθουν 
ως λοχίες του Ελληνικού στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η έδρα της 
βρισκόταν στην Κέρκυρα και θεωρείται πρόδρομος της σημερινής Σχολής 
Μονίμων Υπαξιωματικών. Η σχολή διαλύθηκε το 1889 από την ίδια κυβέρνηση 
που την ίδρυσε και μέχρι το 1925 δεν λειτούργησε παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. Β΄ Περίοδος (1925-1934) Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου Θεόδωρου Πάγκαλου ίδρυσε το «Στρατιωτικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών», το οποίο μεταφέρθηκε στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία Τεχντιτών», με έδρα το ένα στη Θεσσαλονίκη 
και το άλλο στην Αθήνα. Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο 
αυτό της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η έδρα του 
υπό συγκρότηση « Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ο ύ Σχολείου Υπαξιωματικών» 
μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά στην Κέρκυρα, όπου 
λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το 
Στρατιωτικό Σχολείο Υπ α ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν Κέρκυρας μετονομάστηκε 

σε «Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών». 
Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού 

της στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των 
εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν ως επί 
το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. 

Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν να γίνονται 
δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) 
επιθυμούσαν την εισαγωγή τους 

στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 
η Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών 

καταργήθηκε με την αιτιολογία της 
ύπαρξης υπεράριθμων υπαξιωματικών στο 
στράτευμα. Γ΄ Περίοδος ( 1 9 4 9 - Σ ή μ ε ρ α )

Μετά τη λήξη των σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν 
επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-
1949) και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 

1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία 
της «Προπαρασκευαστικής Σχολής 

Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 
7 Ιουλίου του 1950, μετά από 
διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου 

Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε 

σε «Σχολή Μονίμων 
Υπαξιωματικών», τίτλο 
που διατηρεί μέχρι σήμερα. 
Οι πρώτοι σπουδαστές 
εισήλθαν στην ΠΣΥ των 
Πατρών τον Ιανουάριο του 
1950. Το 1953 η έδρα της 
ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη 
Σύρο και τέσσερα χρόνια 
αργότερα στη Σάμο. Το 
1975 μεταστάθμευσε 
στα Τρίκαλα, στο 
πρώην «Στρατόπεδο 

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

 

ΕΝΘΕΤΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

 Την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2018 οι Σπουδαστές ΙΙας Τάξης της Σχολής,  πραγματοποίησαν επίσκεψη-
ξενάγηση στο Μουσείο Ακρόπολης, τον Παρθενώνα και τη Προεδρική Φρουρά. Την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 
2018 επισκέφθηκαν το Πολεμικό Μουσείο Αθηνών, τον Μαραθώνα, το Αρχαιολογικό Μουσείο Μαραθώνα, 
τον Τύμβο των Πλαταιών και το Μνημείο της Μάχης των Θερμοπυλών.

Α΄ Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της 
κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, συστήθηκε 

για πρώτη φορά το  «Προπαρασκευαστικόν 
Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή ανέλαβε 

την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια 
προκειμένου να εξέλθουν ως λοχίες του Ελληνικού 

στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η 
έδρα της βρισκόταν στην 
Κέρκυρα και θεωρείται 

πρόδρομος της σημερινής 
Σχολής Μονίμων 

Υπαξιωματικών. Η 
σχολή διαλύθηκε 
το 1889 από την ίδια 

κυβέρνηση που την 
ίδρυσε και μέχρι το 

1925 δεν λειτούργησε 
παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. 

Β΄ Περίοδος (1925-1934) 
Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου 

Θ ε ό δ ω ρ ο υ 
Πάγκαλου ίδρυσε το 
«Στρατιωτικό Σχολείο 

Υπαξιωματικών», το 
οποίο μεταφέρθηκε 

στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία 

Τεχντιτών», με έδρα το 
ένα στη Θεσσαλονίκη και το άλλο στην Αθήνα. 
Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο αυτό 

της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η 
έδρα του υπό συγκρότηση «Στρατιωτικού Σχολείου 
Υπαξιωματικών» μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά 

στην Κέρκυρα, όπου λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι 

το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το Στρατιωτικό Σχολείο Υπαξιωματικών 
Κέρκυρας μετονομάστηκε σε «Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών». Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού της 
στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν 
ως επί το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν 
να γίνονται δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) επιθυμούσαν την εισαγωγή 
τους στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 η Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών καταργήθηκε με την αιτιολογία της ύπαρξης υπεράριθμων 
υπαξιωματικών στο στράτευμα. Γ΄ Περίοδος (1949-Σήμερα)Μετά τη 
λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-1949) 
και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία της 
«Προπαρασκευαστικής  Σχολής Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 7 
Ιουλίου του 1950, μετά από διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε σε «Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών», τίτλο που διατηρεί μέχρι 
σήμερα. Οι πρώτοι σ π ο υ δ α σ τ έ ς εισήλθαν στην ΠΣΥ των Πατρών τον 
Ιανουάριο του 1950. Το 1953 η έδρα της ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη Σύρο 
και τέσσερα χρόνια αργότερα στη Σάμο. Το 1975 μεταστάθμευσε στα 
Τρίκαλα, στο πρώην «Στρατόπεδο 5ου Συντάγματος Πεζικού», το σημερινό 
«Στρατόπεδο Στρατηγού Χ. Καβράκου», στο οποίο λειτουργεί ως τις μέρες μας. Α΄ 
Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, 
συστήθηΦΗφορά«Προπ αρασκευαστικόν Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή 
ανέλαβε την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια προκειμένου να εξέλθουν 
ως λοχίες του Ελληνικού στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η έδρα της 
βρισκόταν στην Κέρκυρα και θεωρείται πρόδρομος της σημερινής Σχολής 
Μονίμων Υπαξιωματικών. Η σχολή διαλύθηκε το 1889 από την ίδια κυβέρνηση 
που την ίδρυσε και μέχρι το 1925 δεν λειτούργησε παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. Β΄ Περίοδος (1925-1934) Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου Θεόδωρου Πάγκαλου ίδρυσε το «Στρατιωτικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών», το οποίο μεταφέρθηκε στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία Τεχντιτών», με έδρα το ένα στη Θεσσαλονίκη 
και το άλλο στην Αθήνα. Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο 
αυτό της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η έδρα του 
υπό συγκρότηση « Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ο ύ Σχολείου Υπαξιωματικών» 
μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά στην Κέρκυρα, όπου 
λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το 
Στρατιωτικό Σχολείο Υπ α ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν Κέρκυρας μετονομάστηκε 

σε «Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών». 
Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού 

της στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των 
εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν ως επί 
το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. 

Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν να γίνονται 
δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) 
επιθυμούσαν την εισαγωγή τους 

στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 
η Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών 

καταργήθηκε με την αιτιολογία της 
ύπαρξης υπεράριθμων υπαξιωματικών στο 
στράτευμα. Γ΄ Περίοδος ( 1 9 4 9 - Σ ή μ ε ρ α )

Μετά τη λήξη των σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν 
επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-
1949) και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 

1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία 
της «Προπαρασκευαστικής Σχολής 

Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 
7 Ιουλίου του 1950, μετά από 
διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου 

Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε 

σε «Σχολή Μονίμων 
Υπαξιωματικών», τίτλο 
που διατηρεί μέχρι σήμερα. 
Οι πρώτοι σπουδαστές 
εισήλθαν στην ΠΣΥ των 
Πατρών τον Ιανουάριο του 
1950. Το 1953 η έδρα της 
ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη 
Σύρο και τέσσερα χρόνια 
αργότερα στη Σάμο. Το 
1975 μεταστάθμευσε 
στα Τρίκαλα, στο 
πρώην «Στρατόπεδο 

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

ΕΝΘΕΤΑ
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Α΄ Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της 
κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, συστήθηκε 

για πρώτη φορά το  «Προπαρασκευαστικόν 
Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή ανέλαβε 

την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια 
προκειμένου να εξέλθουν ως λοχίες του Ελληνικού 

στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η 
έδρα της βρισκόταν στην 
Κέρκυρα και θεωρείται 

πρόδρομος της σημερινής 
Σχολής Μονίμων 

Υπαξιωματικών. Η 
σχολή διαλύθηκε 
το 1889 από την ίδια 

κυβέρνηση που την 
ίδρυσε και μέχρι το 

1925 δεν λειτούργησε 
παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. 

Β΄ Περίοδος (1925-1934) 
Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου 

Θ ε ό δ ω ρ ο υ 
Πάγκαλου ίδρυσε το 
«Στρατιωτικό Σχολείο 

Υπαξιωματικών», το 
οποίο μεταφέρθηκε 

στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία 

Τεχντιτών», με έδρα το 
ένα στη Θεσσαλονίκη και το άλλο στην Αθήνα. 
Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο αυτό 

της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η 
έδρα του υπό συγκρότηση «Στρατιωτικού Σχολείου 
Υπαξιωματικών» μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά 

στην Κέρκυρα, όπου λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι 

το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το Στρατιωτικό Σχολείο Υπαξιωματικών 
Κέρκυρας μετονομάστηκε σε «Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών». Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού της 
στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν 
ως επί το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν 
να γίνονται δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) επιθυμούσαν την εισαγωγή 
τους στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 η Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών καταργήθηκε με την αιτιολογία της ύπαρξης υπεράριθμων 
υπαξιωματικών στο στράτευμα. Γ΄ Περίοδος (1949-Σήμερα)Μετά τη 
λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-1949) 
και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία της 
«Προπαρασκευαστικής  Σχολής Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 7 
Ιουλίου του 1950, μετά από διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε σε «Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών», τίτλο που διατηρεί μέχρι 
σήμερα. Οι πρώτοι σ π ο υ δ α σ τ έ ς εισήλθαν στην ΠΣΥ των Πατρών τον 
Ιανουάριο του 1950. Το 1953 η έδρα της ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη Σύρο 
και τέσσερα χρόνια αργότερα στη Σάμο. Το 1975 μεταστάθμευσε στα 
Τρίκαλα, στο πρώην «Στρατόπεδο 5ου Συντάγματος Πεζικού», το σημερινό 
«Στρατόπεδο Στρατηγού Χ. Καβράκου», στο οποίο λειτουργεί ως τις μέρες μας. Α΄ 
Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, 
συστήθηΦΗφορά«Προπ αρασκευαστικόν Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή 
ανέλαβε την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια προκειμένου να εξέλθουν 
ως λοχίες του Ελληνικού στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η έδρα της 
βρισκόταν στην Κέρκυρα και θεωρείται πρόδρομος της σημερινής Σχολής 
Μονίμων Υπαξιωματικών. Η σχολή διαλύθηκε το 1889 από την ίδια κυβέρνηση 
που την ίδρυσε και μέχρι το 1925 δεν λειτούργησε παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. Β΄ Περίοδος (1925-1934) Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου Θεόδωρου Πάγκαλου ίδρυσε το «Στρατιωτικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών», το οποίο μεταφέρθηκε στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία Τεχντιτών», με έδρα το ένα στη Θεσσαλονίκη 
και το άλλο στην Αθήνα. Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο 
αυτό της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η έδρα του 
υπό συγκρότηση « Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ο ύ Σχολείου Υπαξιωματικών» 
μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά στην Κέρκυρα, όπου 
λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το 
Στρατιωτικό Σχολείο Υπ α ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν Κέρκυρας μετονομάστηκε 

σε «Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών». 
Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού 

της στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των 
εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν ως επί 
το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. 

Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν να γίνονται 
δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) 
επιθυμούσαν την εισαγωγή τους 

στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 
η Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών 

καταργήθηκε με την αιτιολογία της 
ύπαρξης υπεράριθμων υπαξιωματικών στο 
στράτευμα. Γ΄ Περίοδος ( 1 9 4 9 - Σ ή μ ε ρ α )

Μετά τη λήξη των σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν 
επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-
1949) και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 

1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία 
της «Προπαρασκευαστικής Σχολής 

Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 
7 Ιουλίου του 1950, μετά από 
διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου 

Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε 

σε «Σχολή Μονίμων 
Υπαξιωματικών», τίτλο 
που διατηρεί μέχρι σήμερα. 
Οι πρώτοι σπουδαστές 
εισήλθαν στην ΠΣΥ των 
Πατρών τον Ιανουάριο του 
1950. Το 1953 η έδρα της 
ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη 
Σύρο και τέσσερα χρόνια 
αργότερα στη Σάμο. Το 
1975 μεταστάθμευσε 
στα Τρίκαλα, στο 
πρώην «Στρατόπεδο 

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

 

ΕΝΘΕΤΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ

 Την Πέμπτη  07 Μαρτίου  2019, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη της Iης Τάξης Σπουδαστών στον 
αρχαιολογικό χώρο των Δελφών στο πλαίσιο των ενημερωτικών επισκέψεων.

ψυχικής αντοχής.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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Α΄ Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της 
κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, συστήθηκε 

για πρώτη φορά το  «Προπαρασκευαστικόν 
Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή ανέλαβε 

την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια 
προκειμένου να εξέλθουν ως λοχίες του Ελληνικού 

στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η 
έδρα της βρισκόταν στην 
Κέρκυρα και θεωρείται 

πρόδρομος της σημερινής 
Σχολής Μονίμων 

Υπαξιωματικών. Η 
σχολή διαλύθηκε 
το 1889 από την ίδια 

κυβέρνηση που την 
ίδρυσε και μέχρι το 

1925 δεν λειτούργησε 
παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. 

Β΄ Περίοδος (1925-1934) 
Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου 

Θ ε ό δ ω ρ ο υ 
Πάγκαλου ίδρυσε το 
«Στρατιωτικό Σχολείο 

Υπαξιωματικών», το 
οποίο μεταφέρθηκε 

στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία 

Τεχντιτών», με έδρα το 
ένα στη Θεσσαλονίκη και το άλλο στην Αθήνα. 
Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο αυτό 

της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η 
έδρα του υπό συγκρότηση «Στρατιωτικού Σχολείου 
Υπαξιωματικών» μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά 

στην Κέρκυρα, όπου λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι 

το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το Στρατιωτικό Σχολείο Υπαξιωματικών 
Κέρκυρας μετονομάστηκε σε «Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών». Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού της 
στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν 
ως επί το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν 
να γίνονται δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) επιθυμούσαν την εισαγωγή 
τους στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 η Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών καταργήθηκε με την αιτιολογία της ύπαρξης υπεράριθμων 
υπαξιωματικών στο στράτευμα. Γ΄ Περίοδος (1949-Σήμερα)Μετά τη 
λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-1949) 
και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία της 
«Προπαρασκευαστικής  Σχολής Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 7 
Ιουλίου του 1950, μετά από διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε σε «Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών», τίτλο που διατηρεί μέχρι 
σήμερα. Οι πρώτοι σ π ο υ δ α σ τ έ ς εισήλθαν στην ΠΣΥ των Πατρών τον 
Ιανουάριο του 1950. Το 1953 η έδρα της ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη Σύρο 
και τέσσερα χρόνια αργότερα στη Σάμο. Το 1975 μεταστάθμευσε στα 
Τρίκαλα, στο πρώην «Στρατόπεδο 5ου Συντάγματος Πεζικού», το σημερινό 
«Στρατόπεδο Στρατηγού Χ. Καβράκου», στο οποίο λειτουργεί ως τις μέρες μας. Α΄ 
Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, 
συστήθηΦΗφορά«Προπ αρασκευαστικόν Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή 
ανέλαβε την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια προκειμένου να εξέλθουν 
ως λοχίες του Ελληνικού στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η έδρα της 
βρισκόταν στην Κέρκυρα και θεωρείται πρόδρομος της σημερινής Σχολής 
Μονίμων Υπαξιωματικών. Η σχολή διαλύθηκε το 1889 από την ίδια κυβέρνηση 
που την ίδρυσε και μέχρι το 1925 δεν λειτούργησε παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. Β΄ Περίοδος (1925-1934) Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου Θεόδωρου Πάγκαλου ίδρυσε το «Στρατιωτικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών», το οποίο μεταφέρθηκε στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία Τεχντιτών», με έδρα το ένα στη Θεσσαλονίκη 
και το άλλο στην Αθήνα. Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο 
αυτό της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η έδρα του 
υπό συγκρότηση « Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ο ύ Σχολείου Υπαξιωματικών» 
μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά στην Κέρκυρα, όπου 
λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το 
Στρατιωτικό Σχολείο Υπ α ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν Κέρκυρας μετονομάστηκε 

σε «Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών». 
Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού 

της στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των 
εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν ως επί 
το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. 

Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν να γίνονται 
δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) 
επιθυμούσαν την εισαγωγή τους 

στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 
η Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών 

καταργήθηκε με την αιτιολογία της 
ύπαρξης υπεράριθμων υπαξιωματικών στο 
στράτευμα. Γ΄ Περίοδος ( 1 9 4 9 - Σ ή μ ε ρ α )

Μετά τη λήξη των σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν 
επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-
1949) και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 

1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία 
της «Προπαρασκευαστικής Σχολής 

Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 
7 Ιουλίου του 1950, μετά από 
διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου 

Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε 

σε «Σχολή Μονίμων 
Υπαξιωματικών», τίτλο 
που διατηρεί μέχρι σήμερα. 
Οι πρώτοι σπουδαστές 
εισήλθαν στην ΠΣΥ των 
Πατρών τον Ιανουάριο του 
1950. Το 1953 η έδρα της 
ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη 
Σύρο και τέσσερα χρόνια 
αργότερα στη Σάμο. Το 
1975 μεταστάθμευσε 
στα Τρίκαλα, στο 
πρώην «Στρατόπεδο 

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ
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ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ

 Την Πέμπτη  07 Μαρτίου  2019, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη της Iης Τάξης Σπουδαστών στον 
αρχαιολογικό χώρο των Δελφών στο πλαίσιο των ενημερωτικών επισκέψεων.

ψυχικής αντοχής.

Α΄ Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της 
κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, συστήθηκε 

για πρώτη φορά το  «Προπαρασκευαστικόν 
Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή ανέλαβε 

την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια 
προκειμένου να εξέλθουν ως λοχίες του Ελληνικού 

στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η 
έδρα της βρισκόταν στην 
Κέρκυρα και θεωρείται 

πρόδρομος της σημερινής 
Σχολής Μονίμων 

Υπαξιωματικών. Η 
σχολή διαλύθηκε 
το 1889 από την ίδια 

κυβέρνηση που την 
ίδρυσε και μέχρι το 

1925 δεν λειτούργησε 
παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. 

Β΄ Περίοδος (1925-1934) 
Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου 

Θ ε ό δ ω ρ ο υ 
Πάγκαλου ίδρυσε το 
«Στρατιωτικό Σχολείο 

Υπαξιωματικών», το 
οποίο μεταφέρθηκε 

στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία 

Τεχντιτών», με έδρα το 
ένα στη Θεσσαλονίκη και το άλλο στην Αθήνα. 
Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο αυτό 

της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η 
έδρα του υπό συγκρότηση «Στρατιωτικού Σχολείου 
Υπαξιωματικών» μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά 

στην Κέρκυρα, όπου λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι 

το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το Στρατιωτικό Σχολείο Υπαξιωματικών 
Κέρκυρας μετονομάστηκε σε «Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών». Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού της 
στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν 
ως επί το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν 
να γίνονται δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) επιθυμούσαν την εισαγωγή 
τους στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 η Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών καταργήθηκε με την αιτιολογία της ύπαρξης υπεράριθμων 
υπαξιωματικών στο στράτευμα. Γ΄ Περίοδος (1949-Σήμερα)Μετά τη 
λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-1949) 
και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία της 
«Προπαρασκευαστικής  Σχολής Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 7 
Ιουλίου του 1950, μετά από διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε σε «Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών», τίτλο που διατηρεί μέχρι 
σήμερα. Οι πρώτοι σ π ο υ δ α σ τ έ ς εισήλθαν στην ΠΣΥ των Πατρών τον 
Ιανουάριο του 1950. Το 1953 η έδρα της ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη Σύρο 
και τέσσερα χρόνια αργότερα στη Σάμο. Το 1975 μεταστάθμευσε στα 
Τρίκαλα, στο πρώην «Στρατόπεδο 5ου Συντάγματος Πεζικού», το σημερινό 
«Στρατόπεδο Στρατηγού Χ. Καβράκου», στο οποίο λειτουργεί ως τις μέρες μας. Α΄ 
Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, 
συστήθηΦΗφορά«Προπ αρασκευαστικόν Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή 
ανέλαβε την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια προκειμένου να εξέλθουν 
ως λοχίες του Ελληνικού στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η έδρα της 
βρισκόταν στην Κέρκυρα και θεωρείται πρόδρομος της σημερινής Σχολής 
Μονίμων Υπαξιωματικών. Η σχολή διαλύθηκε το 1889 από την ίδια κυβέρνηση 
που την ίδρυσε και μέχρι το 1925 δεν λειτούργησε παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. Β΄ Περίοδος (1925-1934) Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου Θεόδωρου Πάγκαλου ίδρυσε το «Στρατιωτικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών», το οποίο μεταφέρθηκε στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία Τεχντιτών», με έδρα το ένα στη Θεσσαλονίκη 
και το άλλο στην Αθήνα. Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο 
αυτό της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η έδρα του 
υπό συγκρότηση « Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ο ύ Σχολείου Υπαξιωματικών» 
μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά στην Κέρκυρα, όπου 
λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το 
Στρατιωτικό Σχολείο Υπ α ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν Κέρκυρας μετονομάστηκε 

σε «Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών». 
Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού 

της στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των 
εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν ως επί 
το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. 

Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν να γίνονται 
δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) 
επιθυμούσαν την εισαγωγή τους 

στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 
η Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών 

καταργήθηκε με την αιτιολογία της 
ύπαρξης υπεράριθμων υπαξιωματικών στο 
στράτευμα. Γ΄ Περίοδος ( 1 9 4 9 - Σ ή μ ε ρ α )

Μετά τη λήξη των σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν 
επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-
1949) και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 

1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία 
της «Προπαρασκευαστικής Σχολής 

Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 
7 Ιουλίου του 1950, μετά από 
διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου 

Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε 

σε «Σχολή Μονίμων 
Υπαξιωματικών», τίτλο 
που διατηρεί μέχρι σήμερα. 
Οι πρώτοι σπουδαστές 
εισήλθαν στην ΠΣΥ των 
Πατρών τον Ιανουάριο του 
1950. Το 1953 η έδρα της 
ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη 
Σύρο και τέσσερα χρόνια 
αργότερα στη Σάμο. Το 
1975 μεταστάθμευσε 
στα Τρίκαλα, στο 
πρώην «Στρατόπεδο 
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Α΄ Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της 
κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, συστήθηκε 

για πρώτη φορά το  «Προπαρασκευαστικόν 
Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή ανέλαβε 

την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια 
προκειμένου να εξέλθουν ως λοχίες του Ελληνικού 

στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η 
έδρα της βρισκόταν στην 
Κέρκυρα και θεωρείται 

πρόδρομος της σημερινής 
Σχολής Μονίμων 

Υπαξιωματικών. Η 
σχολή διαλύθηκε 
το 1889 από την ίδια 

κυβέρνηση που την 
ίδρυσε και μέχρι το 

1925 δεν λειτούργησε 
παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. 

Β΄ Περίοδος (1925-1934) 
Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου 

Θ ε ό δ ω ρ ο υ 
Πάγκαλου ίδρυσε το 
«Στρατιωτικό Σχολείο 

Υπαξιωματικών», το 
οποίο μεταφέρθηκε 

στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία 

Τεχντιτών», με έδρα το 
ένα στη Θεσσαλονίκη και το άλλο στην Αθήνα. 
Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο αυτό 

της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η 
έδρα του υπό συγκρότηση «Στρατιωτικού Σχολείου 
Υπαξιωματικών» μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά 

στην Κέρκυρα, όπου λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι 

το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το Στρατιωτικό Σχολείο Υπαξιωματικών 
Κέρκυρας μετονομάστηκε σε «Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών». Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού της 
στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν 
ως επί το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν 
να γίνονται δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) επιθυμούσαν την εισαγωγή 
τους στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 η Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών καταργήθηκε με την αιτιολογία της ύπαρξης υπεράριθμων 
υπαξιωματικών στο στράτευμα. Γ΄ Περίοδος (1949-Σήμερα)Μετά τη 
λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-1949) 
και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία της 
«Προπαρασκευαστικής  Σχολής Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 7 
Ιουλίου του 1950, μετά από διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε σε «Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών», τίτλο που διατηρεί μέχρι 
σήμερα. Οι πρώτοι σ π ο υ δ α σ τ έ ς εισήλθαν στην ΠΣΥ των Πατρών τον 
Ιανουάριο του 1950. Το 1953 η έδρα της ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη Σύρο 
και τέσσερα χρόνια αργότερα στη Σάμο. Το 1975 μεταστάθμευσε στα 
Τρίκαλα, στο πρώην «Στρατόπεδο 5ου Συντάγματος Πεζικού», το σημερινό 
«Στρατόπεδο Στρατηγού Χ. Καβράκου», στο οποίο λειτουργεί ως τις μέρες μας. Α΄ 
Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, 
συστήθηΦΗφορά«Προπ αρασκευαστικόν Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή 
ανέλαβε την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια προκειμένου να εξέλθουν 
ως λοχίες του Ελληνικού στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η έδρα της 
βρισκόταν στην Κέρκυρα και θεωρείται πρόδρομος της σημερινής Σχολής 
Μονίμων Υπαξιωματικών. Η σχολή διαλύθηκε το 1889 από την ίδια κυβέρνηση 
που την ίδρυσε και μέχρι το 1925 δεν λειτούργησε παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. Β΄ Περίοδος (1925-1934) Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου Θεόδωρου Πάγκαλου ίδρυσε το «Στρατιωτικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών», το οποίο μεταφέρθηκε στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία Τεχντιτών», με έδρα το ένα στη Θεσσαλονίκη 
και το άλλο στην Αθήνα. Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο 
αυτό της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η έδρα του 
υπό συγκρότηση « Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ο ύ Σχολείου Υπαξιωματικών» 
μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά στην Κέρκυρα, όπου 
λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το 
Στρατιωτικό Σχολείο Υπ α ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν Κέρκυρας μετονομάστηκε 

σε «Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών». 
Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού 

της στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των 
εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν ως επί 
το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. 

Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν να γίνονται 
δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) 
επιθυμούσαν την εισαγωγή τους 

στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 
η Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών 

καταργήθηκε με την αιτιολογία της 
ύπαρξης υπεράριθμων υπαξιωματικών στο 
στράτευμα. Γ΄ Περίοδος ( 1 9 4 9 - Σ ή μ ε ρ α )

Μετά τη λήξη των σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν 
επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-
1949) και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 

1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία 
της «Προπαρασκευαστικής Σχολής 

Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 
7 Ιουλίου του 1950, μετά από 
διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου 

Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε 

σε «Σχολή Μονίμων 
Υπαξιωματικών», τίτλο 
που διατηρεί μέχρι σήμερα. 
Οι πρώτοι σπουδαστές 
εισήλθαν στην ΠΣΥ των 
Πατρών τον Ιανουάριο του 
1950. Το 1953 η έδρα της 
ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη 
Σύρο και τέσσερα χρόνια 
αργότερα στη Σάμο. Το 
1975 μεταστάθμευσε 
στα Τρίκαλα, στο 
πρώην «Στρατόπεδο 

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

 

ΕΝΘΕΤΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΣΤΟ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ

 Την Τρίτη 09 Απριλίου  2019, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη της IΙας Τάξης Σπουδαστών στο Μουσείο 
και στον Ιστορικό χώρο της Μάχης του Σαρανταπόρου στο πλαίσιο των ενημερωτικών επισκέψεων.
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Α΄ Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της 
κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, συστήθηκε 

για πρώτη φορά το  «Προπαρασκευαστικόν 
Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή ανέλαβε 

την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια 
προκειμένου να εξέλθουν ως λοχίες του Ελληνικού 

στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η 
έδρα της βρισκόταν στην 
Κέρκυρα και θεωρείται 

πρόδρομος της σημερινής 
Σχολής Μονίμων 

Υπαξιωματικών. Η 
σχολή διαλύθηκε 
το 1889 από την ίδια 

κυβέρνηση που την 
ίδρυσε και μέχρι το 

1925 δεν λειτούργησε 
παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. 

Β΄ Περίοδος (1925-1934) 
Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου 

Θ ε ό δ ω ρ ο υ 
Πάγκαλου ίδρυσε το 
«Στρατιωτικό Σχολείο 

Υπαξιωματικών», το 
οποίο μεταφέρθηκε 

στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία 

Τεχντιτών», με έδρα το 
ένα στη Θεσσαλονίκη και το άλλο στην Αθήνα. 
Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο αυτό 

της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η 
έδρα του υπό συγκρότηση «Στρατιωτικού Σχολείου 
Υπαξιωματικών» μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά 

στην Κέρκυρα, όπου λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι 

το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το Στρατιωτικό Σχολείο Υπαξιωματικών 
Κέρκυρας μετονομάστηκε σε «Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών». Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού της 
στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν 
ως επί το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν 
να γίνονται δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) επιθυμούσαν την εισαγωγή 
τους στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 η Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών καταργήθηκε με την αιτιολογία της ύπαρξης υπεράριθμων 
υπαξιωματικών στο στράτευμα. Γ΄ Περίοδος (1949-Σήμερα)Μετά τη 
λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-1949) 
και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία της 
«Προπαρασκευαστικής  Σχολής Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 7 
Ιουλίου του 1950, μετά από διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε σε «Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών», τίτλο που διατηρεί μέχρι 
σήμερα. Οι πρώτοι σ π ο υ δ α σ τ έ ς εισήλθαν στην ΠΣΥ των Πατρών τον 
Ιανουάριο του 1950. Το 1953 η έδρα της ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη Σύρο 
και τέσσερα χρόνια αργότερα στη Σάμο. Το 1975 μεταστάθμευσε στα 
Τρίκαλα, στο πρώην «Στρατόπεδο 5ου Συντάγματος Πεζικού», το σημερινό 
«Στρατόπεδο Στρατηγού Χ. Καβράκου», στο οποίο λειτουργεί ως τις μέρες μας. Α΄ 
Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, 
συστήθηΦΗφορά«Προπ αρασκευαστικόν Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή 
ανέλαβε την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια προκειμένου να εξέλθουν 
ως λοχίες του Ελληνικού στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η έδρα της 
βρισκόταν στην Κέρκυρα και θεωρείται πρόδρομος της σημερινής Σχολής 
Μονίμων Υπαξιωματικών. Η σχολή διαλύθηκε το 1889 από την ίδια κυβέρνηση 
που την ίδρυσε και μέχρι το 1925 δεν λειτούργησε παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. Β΄ Περίοδος (1925-1934) Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου Θεόδωρου Πάγκαλου ίδρυσε το «Στρατιωτικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών», το οποίο μεταφέρθηκε στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία Τεχντιτών», με έδρα το ένα στη Θεσσαλονίκη 
και το άλλο στην Αθήνα. Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο 
αυτό της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η έδρα του 
υπό συγκρότηση « Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ο ύ Σχολείου Υπαξιωματικών» 
μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά στην Κέρκυρα, όπου 
λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το 
Στρατιωτικό Σχολείο Υπ α ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν Κέρκυρας μετονομάστηκε 

σε «Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών». 
Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού 

της στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των 
εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν ως επί 
το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. 

Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν να γίνονται 
δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) 
επιθυμούσαν την εισαγωγή τους 

στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 
η Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών 

καταργήθηκε με την αιτιολογία της 
ύπαρξης υπεράριθμων υπαξιωματικών στο 
στράτευμα. Γ΄ Περίοδος ( 1 9 4 9 - Σ ή μ ε ρ α )

Μετά τη λήξη των σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν 
επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-
1949) και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 

1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία 
της «Προπαρασκευαστικής Σχολής 

Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 
7 Ιουλίου του 1950, μετά από 
διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου 

Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε 

σε «Σχολή Μονίμων 
Υπαξιωματικών», τίτλο 
που διατηρεί μέχρι σήμερα. 
Οι πρώτοι σπουδαστές 
εισήλθαν στην ΠΣΥ των 
Πατρών τον Ιανουάριο του 
1950. Το 1953 η έδρα της 
ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη 
Σύρο και τέσσερα χρόνια 
αργότερα στη Σάμο. Το 
1975 μεταστάθμευσε 
στα Τρίκαλα, στο 
πρώην «Στρατόπεδο 

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

 

ΕΝΘΕΤΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΣΤΟ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ

 Την Τρίτη 09 Απριλίου  2019, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη της IΙας Τάξης Σπουδαστών στο Μουσείο 
και στον Ιστορικό χώρο της Μάχης του Σαρανταπόρου στο πλαίσιο των ενημερωτικών επισκέψεων.

Α΄ Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της 
κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, συστήθηκε 

για πρώτη φορά το  «Προπαρασκευαστικόν 
Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή ανέλαβε 

την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια 
προκειμένου να εξέλθουν ως λοχίες του Ελληνικού 

στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η 
έδρα της βρισκόταν στην 
Κέρκυρα και θεωρείται 

πρόδρομος της σημερινής 
Σχολής Μονίμων 

Υπαξιωματικών. Η 
σχολή διαλύθηκε 
το 1889 από την ίδια 

κυβέρνηση που την 
ίδρυσε και μέχρι το 

1925 δεν λειτούργησε 
παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. 

Β΄ Περίοδος (1925-1934) 
Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου 

Θ ε ό δ ω ρ ο υ 
Πάγκαλου ίδρυσε το 
«Στρατιωτικό Σχολείο 

Υπαξιωματικών», το 
οποίο μεταφέρθηκε 

στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία 

Τεχντιτών», με έδρα το 
ένα στη Θεσσαλονίκη και το άλλο στην Αθήνα. 
Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο αυτό 

της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η 
έδρα του υπό συγκρότηση «Στρατιωτικού Σχολείου 
Υπαξιωματικών» μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά 

στην Κέρκυρα, όπου λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι 

το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το Στρατιωτικό Σχολείο Υπαξιωματικών 
Κέρκυρας μετονομάστηκε σε «Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών». Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού της 
στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν 
ως επί το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν 
να γίνονται δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) επιθυμούσαν την εισαγωγή 
τους στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 η Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών καταργήθηκε με την αιτιολογία της ύπαρξης υπεράριθμων 
υπαξιωματικών στο στράτευμα. Γ΄ Περίοδος (1949-Σήμερα)Μετά τη 
λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-1949) 
και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία της 
«Προπαρασκευαστικής  Σχολής Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 7 
Ιουλίου του 1950, μετά από διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε σε «Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών», τίτλο που διατηρεί μέχρι 
σήμερα. Οι πρώτοι σ π ο υ δ α σ τ έ ς εισήλθαν στην ΠΣΥ των Πατρών τον 
Ιανουάριο του 1950. Το 1953 η έδρα της ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη Σύρο 
και τέσσερα χρόνια αργότερα στη Σάμο. Το 1975 μεταστάθμευσε στα 
Τρίκαλα, στο πρώην «Στρατόπεδο 5ου Συντάγματος Πεζικού», το σημερινό 
«Στρατόπεδο Στρατηγού Χ. Καβράκου», στο οποίο λειτουργεί ως τις μέρες μας. Α΄ 
Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, 
συστήθηΦΗφορά«Προπ αρασκευαστικόν Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή 
ανέλαβε την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια προκειμένου να εξέλθουν 
ως λοχίες του Ελληνικού στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η έδρα της 
βρισκόταν στην Κέρκυρα και θεωρείται πρόδρομος της σημερινής Σχολής 
Μονίμων Υπαξιωματικών. Η σχολή διαλύθηκε το 1889 από την ίδια κυβέρνηση 
που την ίδρυσε και μέχρι το 1925 δεν λειτούργησε παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. Β΄ Περίοδος (1925-1934) Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου Θεόδωρου Πάγκαλου ίδρυσε το «Στρατιωτικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών», το οποίο μεταφέρθηκε στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία Τεχντιτών», με έδρα το ένα στη Θεσσαλονίκη 
και το άλλο στην Αθήνα. Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο 
αυτό της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η έδρα του 
υπό συγκρότηση « Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ο ύ Σχολείου Υπαξιωματικών» 
μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά στην Κέρκυρα, όπου 
λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το 
Στρατιωτικό Σχολείο Υπ α ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν Κέρκυρας μετονομάστηκε 

σε «Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών». 
Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού 

της στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των 
εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν ως επί 
το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. 

Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν να γίνονται 
δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) 
επιθυμούσαν την εισαγωγή τους 

στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 
η Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών 

καταργήθηκε με την αιτιολογία της 
ύπαρξης υπεράριθμων υπαξιωματικών στο 
στράτευμα. Γ΄ Περίοδος ( 1 9 4 9 - Σ ή μ ε ρ α )

Μετά τη λήξη των σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν 
επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-
1949) και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 

1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία 
της «Προπαρασκευαστικής Σχολής 

Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 
7 Ιουλίου του 1950, μετά από 
διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου 

Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε 

σε «Σχολή Μονίμων 
Υπαξιωματικών», τίτλο 
που διατηρεί μέχρι σήμερα. 
Οι πρώτοι σπουδαστές 
εισήλθαν στην ΠΣΥ των 
Πατρών τον Ιανουάριο του 
1950. Το 1953 η έδρα της 
ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη 
Σύρο και τέσσερα χρόνια 
αργότερα στη Σάμο. Το 
1975 μεταστάθμευσε 
στα Τρίκαλα, στο 
πρώην «Στρατόπεδο 

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

ΕΝΘΕΤΑ
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Α΄ Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της 
κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, συστήθηκε 

για πρώτη φορά το  «Προπαρασκευαστικόν 
Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή ανέλαβε 

την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια 
προκειμένου να εξέλθουν ως λοχίες του Ελληνικού 

στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η 
έδρα της βρισκόταν στην 
Κέρκυρα και θεωρείται 

πρόδρομος της σημερινής 
Σχολής Μονίμων 

Υπαξιωματικών. Η 
σχολή διαλύθηκε 
το 1889 από την ίδια 

κυβέρνηση που την 
ίδρυσε και μέχρι το 

1925 δεν λειτούργησε 
παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. 

Β΄ Περίοδος (1925-1934) 
Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου 

Θ ε ό δ ω ρ ο υ 
Πάγκαλου ίδρυσε το 
«Στρατιωτικό Σχολείο 

Υπαξιωματικών», το 
οποίο μεταφέρθηκε 

στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία 

Τεχντιτών», με έδρα το 
ένα στη Θεσσαλονίκη και το άλλο στην Αθήνα. 
Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο αυτό 

της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η 
έδρα του υπό συγκρότηση «Στρατιωτικού Σχολείου 
Υπαξιωματικών» μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά 

στην Κέρκυρα, όπου λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι 

το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το Στρατιωτικό Σχολείο Υπαξιωματικών 
Κέρκυρας μετονομάστηκε σε «Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών». Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού της 
στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν 
ως επί το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν 
να γίνονται δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) επιθυμούσαν την εισαγωγή 
τους στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 η Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών καταργήθηκε με την αιτιολογία της ύπαρξης υπεράριθμων 
υπαξιωματικών στο στράτευμα. Γ΄ Περίοδος (1949-Σήμερα)Μετά τη 
λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-1949) 
και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία της 
«Προπαρασκευαστικής  Σχολής Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 7 
Ιουλίου του 1950, μετά από διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε σε «Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών», τίτλο που διατηρεί μέχρι 
σήμερα. Οι πρώτοι σ π ο υ δ α σ τ έ ς εισήλθαν στην ΠΣΥ των Πατρών τον 
Ιανουάριο του 1950. Το 1953 η έδρα της ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη Σύρο 
και τέσσερα χρόνια αργότερα στη Σάμο. Το 1975 μεταστάθμευσε στα 
Τρίκαλα, στο πρώην «Στρατόπεδο 5ου Συντάγματος Πεζικού», το σημερινό 
«Στρατόπεδο Στρατηγού Χ. Καβράκου», στο οποίο λειτουργεί ως τις μέρες μας. Α΄ 
Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, 
συστήθηΦΗφορά«Προπ αρασκευαστικόν Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή 
ανέλαβε την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια προκειμένου να εξέλθουν 
ως λοχίες του Ελληνικού στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η έδρα της 
βρισκόταν στην Κέρκυρα και θεωρείται πρόδρομος της σημερινής Σχολής 
Μονίμων Υπαξιωματικών. Η σχολή διαλύθηκε το 1889 από την ίδια κυβέρνηση 
που την ίδρυσε και μέχρι το 1925 δεν λειτούργησε παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. Β΄ Περίοδος (1925-1934) Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου Θεόδωρου Πάγκαλου ίδρυσε το «Στρατιωτικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών», το οποίο μεταφέρθηκε στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία Τεχντιτών», με έδρα το ένα στη Θεσσαλονίκη 
και το άλλο στην Αθήνα. Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο 
αυτό της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η έδρα του 
υπό συγκρότηση « Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ο ύ Σχολείου Υπαξιωματικών» 
μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά στην Κέρκυρα, όπου 
λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το 
Στρατιωτικό Σχολείο Υπ α ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν Κέρκυρας μετονομάστηκε 

σε «Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών». 
Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού 

της στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των 
εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν ως επί 
το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. 

Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν να γίνονται 
δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) 
επιθυμούσαν την εισαγωγή τους 

στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 
η Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών 

καταργήθηκε με την αιτιολογία της 
ύπαρξης υπεράριθμων υπαξιωματικών στο 
στράτευμα. Γ΄ Περίοδος ( 1 9 4 9 - Σ ή μ ε ρ α )

Μετά τη λήξη των σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν 
επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-
1949) και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 

1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία 
της «Προπαρασκευαστικής Σχολής 

Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 
7 Ιουλίου του 1950, μετά από 
διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου 

Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε 

σε «Σχολή Μονίμων 
Υπαξιωματικών», τίτλο 
που διατηρεί μέχρι σήμερα. 
Οι πρώτοι σπουδαστές 
εισήλθαν στην ΠΣΥ των 
Πατρών τον Ιανουάριο του 
1950. Το 1953 η έδρα της 
ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη 
Σύρο και τέσσερα χρόνια 
αργότερα στη Σάμο. Το 
1975 μεταστάθμευσε 
στα Τρίκαλα, στο 
πρώην «Στρατόπεδο 

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
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Α΄ Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της 
κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, συστήθηκε 

για πρώτη φορά το  «Προπαρασκευαστικόν 
Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή ανέλαβε 

την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια 
προκειμένου να εξέλθουν ως λοχίες του Ελληνικού 

στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η 
έδρα της βρισκόταν στην 
Κέρκυρα και θεωρείται 

πρόδρομος της σημερινής 
Σχολής Μονίμων 

Υπαξιωματικών. Η 
σχολή διαλύθηκε 
το 1889 από την ίδια 

κυβέρνηση που την 
ίδρυσε και μέχρι το 

1925 δεν λειτούργησε 
παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. 

Β΄ Περίοδος (1925-1934) 
Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου 

Θ ε ό δ ω ρ ο υ 
Πάγκαλου ίδρυσε το 
«Στρατιωτικό Σχολείο 

Υπαξιωματικών», το 
οποίο μεταφέρθηκε 

στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία 

Τεχντιτών», με έδρα το 
ένα στη Θεσσαλονίκη και το άλλο στην Αθήνα. 
Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο αυτό 

της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η 
έδρα του υπό συγκρότηση «Στρατιωτικού Σχολείου 
Υπαξιωματικών» μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά 

στην Κέρκυρα, όπου λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι 

το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το Στρατιωτικό Σχολείο Υπαξιωματικών 
Κέρκυρας μετονομάστηκε σε «Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών». Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού της 
στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν 
ως επί το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν 
να γίνονται δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) επιθυμούσαν την εισαγωγή 
τους στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 η Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών καταργήθηκε με την αιτιολογία της ύπαρξης υπεράριθμων 
υπαξιωματικών στο στράτευμα. Γ΄ Περίοδος (1949-Σήμερα)Μετά τη 
λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-1949) 
και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία της 
«Προπαρασκευαστικής  Σχολής Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 7 
Ιουλίου του 1950, μετά από διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε σε «Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών», τίτλο που διατηρεί μέχρι 
σήμερα. Οι πρώτοι σ π ο υ δ α σ τ έ ς εισήλθαν στην ΠΣΥ των Πατρών τον 
Ιανουάριο του 1950. Το 1953 η έδρα της ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη Σύρο 
και τέσσερα χρόνια αργότερα στη Σάμο. Το 1975 μεταστάθμευσε στα 
Τρίκαλα, στο πρώην «Στρατόπεδο 5ου Συντάγματος Πεζικού», το σημερινό 
«Στρατόπεδο Στρατηγού Χ. Καβράκου», στο οποίο λειτουργεί ως τις μέρες μας. Α΄ 
Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, 
συστήθηΦΗφορά«Προπ αρασκευαστικόν Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή 
ανέλαβε την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια προκειμένου να εξέλθουν 
ως λοχίες του Ελληνικού στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η έδρα της 
βρισκόταν στην Κέρκυρα και θεωρείται πρόδρομος της σημερινής Σχολής 
Μονίμων Υπαξιωματικών. Η σχολή διαλύθηκε το 1889 από την ίδια κυβέρνηση 
που την ίδρυσε και μέχρι το 1925 δεν λειτούργησε παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. Β΄ Περίοδος (1925-1934) Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου Θεόδωρου Πάγκαλου ίδρυσε το «Στρατιωτικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών», το οποίο μεταφέρθηκε στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία Τεχντιτών», με έδρα το ένα στη Θεσσαλονίκη 
και το άλλο στην Αθήνα. Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο 
αυτό της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η έδρα του 
υπό συγκρότηση « Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ο ύ Σχολείου Υπαξιωματικών» 
μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά στην Κέρκυρα, όπου 
λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το 
Στρατιωτικό Σχολείο Υπ α ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν Κέρκυρας μετονομάστηκε 

σε «Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών». 
Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού 

της στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των 
εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν ως επί 
το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. 

Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν να γίνονται 
δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) 
επιθυμούσαν την εισαγωγή τους 

στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 
η Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών 

καταργήθηκε με την αιτιολογία της 
ύπαρξης υπεράριθμων υπαξιωματικών στο 
στράτευμα. Γ΄ Περίοδος ( 1 9 4 9 - Σ ή μ ε ρ α )

Μετά τη λήξη των σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν 
επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-
1949) και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 

1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία 
της «Προπαρασκευαστικής Σχολής 

Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 
7 Ιουλίου του 1950, μετά από 
διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου 

Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε 

σε «Σχολή Μονίμων 
Υπαξιωματικών», τίτλο 
που διατηρεί μέχρι σήμερα. 
Οι πρώτοι σπουδαστές 
εισήλθαν στην ΠΣΥ των 
Πατρών τον Ιανουάριο του 
1950. Το 1953 η έδρα της 
ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη 
Σύρο και τέσσερα χρόνια 
αργότερα στη Σάμο. Το 
1975 μεταστάθμευσε 
στα Τρίκαλα, στο 
πρώην «Στρατόπεδο 

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
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συμμετείχε στις τοπικές εκδηλώσεις εορτασμού (Επίσημη Δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγ. 
Νικολάου Τρικάλων, επιμνημόσυνη δέηση - κατάθεση στεφάνου στο Ηρώο Πεσόντων 5ου ΣΠ) καθώς και με 
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Α΄ Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της 
κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, συστήθηκε 

για πρώτη φορά το  «Προπαρασκευαστικόν 
Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή ανέλαβε 

την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια 
προκειμένου να εξέλθουν ως λοχίες του Ελληνικού 

στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η 
έδρα της βρισκόταν στην 
Κέρκυρα και θεωρείται 

πρόδρομος της σημερινής 
Σχολής Μονίμων 

Υπαξιωματικών. Η 
σχολή διαλύθηκε 
το 1889 από την ίδια 

κυβέρνηση που την 
ίδρυσε και μέχρι το 

1925 δεν λειτούργησε 
παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. 

Β΄ Περίοδος (1925-1934) 
Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου 

Θ ε ό δ ω ρ ο υ 
Πάγκαλου ίδρυσε το 
«Στρατιωτικό Σχολείο 

Υπαξιωματικών», το 
οποίο μεταφέρθηκε 

στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία 

Τεχντιτών», με έδρα το 
ένα στη Θεσσαλονίκη και το άλλο στην Αθήνα. 
Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο αυτό 

της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η 
έδρα του υπό συγκρότηση «Στρατιωτικού Σχολείου 
Υπαξιωματικών» μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά 

στην Κέρκυρα, όπου λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι 

το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το Στρατιωτικό Σχολείο Υπαξιωματικών 
Κέρκυρας μετονομάστηκε σε «Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών». Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού της 
στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν 
ως επί το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν 
να γίνονται δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) επιθυμούσαν την εισαγωγή 
τους στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 η Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών καταργήθηκε με την αιτιολογία της ύπαρξης υπεράριθμων 
υπαξιωματικών στο στράτευμα. Γ΄ Περίοδος (1949-Σήμερα)Μετά τη 
λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-1949) 
και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία της 
«Προπαρασκευαστικής  Σχολής Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 7 
Ιουλίου του 1950, μετά από διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε σε «Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών», τίτλο που διατηρεί μέχρι 
σήμερα. Οι πρώτοι σ π ο υ δ α σ τ έ ς εισήλθαν στην ΠΣΥ των Πατρών τον 
Ιανουάριο του 1950. Το 1953 η έδρα της ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη Σύρο 
και τέσσερα χρόνια αργότερα στη Σάμο. Το 1975 μεταστάθμευσε στα 
Τρίκαλα, στο πρώην «Στρατόπεδο 5ου Συντάγματος Πεζικού», το σημερινό 
«Στρατόπεδο Στρατηγού Χ. Καβράκου», στο οποίο λειτουργεί ως τις μέρες μας. Α΄ 
Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, 
συστήθηΦΗφορά«Προπ αρασκευαστικόν Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή 
ανέλαβε την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια προκειμένου να εξέλθουν 
ως λοχίες του Ελληνικού στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η έδρα της 
βρισκόταν στην Κέρκυρα και θεωρείται πρόδρομος της σημερινής Σχολής 
Μονίμων Υπαξιωματικών. Η σχολή διαλύθηκε το 1889 από την ίδια κυβέρνηση 
που την ίδρυσε και μέχρι το 1925 δεν λειτούργησε παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. Β΄ Περίοδος (1925-1934) Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου Θεόδωρου Πάγκαλου ίδρυσε το «Στρατιωτικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών», το οποίο μεταφέρθηκε στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία Τεχντιτών», με έδρα το ένα στη Θεσσαλονίκη 
και το άλλο στην Αθήνα. Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο 
αυτό της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η έδρα του 
υπό συγκρότηση « Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ο ύ Σχολείου Υπαξιωματικών» 
μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά στην Κέρκυρα, όπου 
λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το 
Στρατιωτικό Σχολείο Υπ α ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν Κέρκυρας μετονομάστηκε 

σε «Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών». 
Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού 

της στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των 
εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν ως επί 
το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. 

Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν να γίνονται 
δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) 
επιθυμούσαν την εισαγωγή τους 

στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 
η Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών 

καταργήθηκε με την αιτιολογία της 
ύπαρξης υπεράριθμων υπαξιωματικών στο 
στράτευμα. Γ΄ Περίοδος ( 1 9 4 9 - Σ ή μ ε ρ α )

Μετά τη λήξη των σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν 
επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-
1949) και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 

1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία 
της «Προπαρασκευαστικής Σχολής 

Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 
7 Ιουλίου του 1950, μετά από 
διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου 

Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε 

σε «Σχολή Μονίμων 
Υπαξιωματικών», τίτλο 
που διατηρεί μέχρι σήμερα. 
Οι πρώτοι σπουδαστές 
εισήλθαν στην ΠΣΥ των 
Πατρών τον Ιανουάριο του 
1950. Το 1953 η έδρα της 
ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη 
Σύρο και τέσσερα χρόνια 
αργότερα στη Σάμο. Το 
1975 μεταστάθμευσε 
στα Τρίκαλα, στο 
πρώην «Στρατόπεδο 
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Α΄ Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της 
κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, συστήθηκε 

για πρώτη φορά το  «Προπαρασκευαστικόν 
Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή ανέλαβε 

την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια 
προκειμένου να εξέλθουν ως λοχίες του Ελληνικού 

στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η 
έδρα της βρισκόταν στην 
Κέρκυρα και θεωρείται 

πρόδρομος της σημερινής 
Σχολής Μονίμων 

Υπαξιωματικών. Η 
σχολή διαλύθηκε 
το 1889 από την ίδια 

κυβέρνηση που την 
ίδρυσε και μέχρι το 

1925 δεν λειτούργησε 
παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. 

Β΄ Περίοδος (1925-1934) 
Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου 

Θ ε ό δ ω ρ ο υ 
Πάγκαλου ίδρυσε το 
«Στρατιωτικό Σχολείο 

Υπαξιωματικών», το 
οποίο μεταφέρθηκε 

στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία 

Τεχντιτών», με έδρα το 
ένα στη Θεσσαλονίκη και το άλλο στην Αθήνα. 
Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο αυτό 

της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η 
έδρα του υπό συγκρότηση «Στρατιωτικού Σχολείου 
Υπαξιωματικών» μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά 

στην Κέρκυρα, όπου λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι 

το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το Στρατιωτικό Σχολείο Υπαξιωματικών 
Κέρκυρας μετονομάστηκε σε «Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών». Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού της 
στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν 
ως επί το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν 
να γίνονται δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) επιθυμούσαν την εισαγωγή 
τους στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 η Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών καταργήθηκε με την αιτιολογία της ύπαρξης υπεράριθμων 
υπαξιωματικών στο στράτευμα. Γ΄ Περίοδος (1949-Σήμερα)Μετά τη 
λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-1949) 
και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία της 
«Προπαρασκευαστικής  Σχολής Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 7 
Ιουλίου του 1950, μετά από διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε σε «Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών», τίτλο που διατηρεί μέχρι 
σήμερα. Οι πρώτοι σ π ο υ δ α σ τ έ ς εισήλθαν στην ΠΣΥ των Πατρών τον 
Ιανουάριο του 1950. Το 1953 η έδρα της ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη Σύρο 
και τέσσερα χρόνια αργότερα στη Σάμο. Το 1975 μεταστάθμευσε στα 
Τρίκαλα, στο πρώην «Στρατόπεδο 5ου Συντάγματος Πεζικού», το σημερινό 
«Στρατόπεδο Στρατηγού Χ. Καβράκου», στο οποίο λειτουργεί ως τις μέρες μας. Α΄ 
Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, 
συστήθηΦΗφορά«Προπ αρασκευαστικόν Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή 
ανέλαβε την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια προκειμένου να εξέλθουν 
ως λοχίες του Ελληνικού στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η έδρα της 
βρισκόταν στην Κέρκυρα και θεωρείται πρόδρομος της σημερινής Σχολής 
Μονίμων Υπαξιωματικών. Η σχολή διαλύθηκε το 1889 από την ίδια κυβέρνηση 
που την ίδρυσε και μέχρι το 1925 δεν λειτούργησε παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. Β΄ Περίοδος (1925-1934) Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου Θεόδωρου Πάγκαλου ίδρυσε το «Στρατιωτικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών», το οποίο μεταφέρθηκε στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία Τεχντιτών», με έδρα το ένα στη Θεσσαλονίκη 
και το άλλο στην Αθήνα. Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο 
αυτό της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η έδρα του 
υπό συγκρότηση « Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ο ύ Σχολείου Υπαξιωματικών» 
μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά στην Κέρκυρα, όπου 
λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το 
Στρατιωτικό Σχολείο Υπ α ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν Κέρκυρας μετονομάστηκε 

σε «Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών». 
Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού 

της στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των 
εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν ως επί 
το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. 

Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν να γίνονται 
δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) 
επιθυμούσαν την εισαγωγή τους 

στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 
η Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών 

καταργήθηκε με την αιτιολογία της 
ύπαρξης υπεράριθμων υπαξιωματικών στο 
στράτευμα. Γ΄ Περίοδος ( 1 9 4 9 - Σ ή μ ε ρ α )

Μετά τη λήξη των σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν 
επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-
1949) και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 

1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία 
της «Προπαρασκευαστικής Σχολής 

Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 
7 Ιουλίου του 1950, μετά από 
διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου 

Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε 

σε «Σχολή Μονίμων 
Υπαξιωματικών», τίτλο 
που διατηρεί μέχρι σήμερα. 
Οι πρώτοι σπουδαστές 
εισήλθαν στην ΠΣΥ των 
Πατρών τον Ιανουάριο του 
1950. Το 1953 η έδρα της 
ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη 
Σύρο και τέσσερα χρόνια 
αργότερα στη Σάμο. Το 
1975 μεταστάθμευσε 
στα Τρίκαλα, στο 
πρώην «Στρατόπεδο 
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ΠΑΡΕΛΑΣΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

 Στο πλαίσιο του εορτασμού της επετείου της 25ης Μαρτίου η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών 
συμμετείχε στις τοπικές εκδηλώσεις εορτασμού (Επίσημη Δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγ. 
Νικολάου Τρικάλων, επιμνημόσυνη δέηση - κατάθεση στεφάνου στο Ηρώο Πεσόντων 5ου ΣΠ) καθώς και με 
πεζοπόρα τμήματα, στις παρελάσεις των πόλεων Τρικάλων, Λαρίσης και Αθηνών.

Α΄ Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της 
κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, συστήθηκε 

για πρώτη φορά το  «Προπαρασκευαστικόν 
Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή ανέλαβε 

την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια 
προκειμένου να εξέλθουν ως λοχίες του Ελληνικού 

στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η 
έδρα της βρισκόταν στην 
Κέρκυρα και θεωρείται 

πρόδρομος της σημερινής 
Σχολής Μονίμων 

Υπαξιωματικών. Η 
σχολή διαλύθηκε 
το 1889 από την ίδια 

κυβέρνηση που την 
ίδρυσε και μέχρι το 

1925 δεν λειτούργησε 
παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. 

Β΄ Περίοδος (1925-1934) 
Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου 

Θ ε ό δ ω ρ ο υ 
Πάγκαλου ίδρυσε το 
«Στρατιωτικό Σχολείο 

Υπαξιωματικών», το 
οποίο μεταφέρθηκε 

στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία 

Τεχντιτών», με έδρα το 
ένα στη Θεσσαλονίκη και το άλλο στην Αθήνα. 
Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο αυτό 

της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η 
έδρα του υπό συγκρότηση «Στρατιωτικού Σχολείου 
Υπαξιωματικών» μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά 

στην Κέρκυρα, όπου λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι 

το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το Στρατιωτικό Σχολείο Υπαξιωματικών 
Κέρκυρας μετονομάστηκε σε «Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών». Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού της 
στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν 
ως επί το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν 
να γίνονται δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) επιθυμούσαν την εισαγωγή 
τους στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 η Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών καταργήθηκε με την αιτιολογία της ύπαρξης υπεράριθμων 
υπαξιωματικών στο στράτευμα. Γ΄ Περίοδος (1949-Σήμερα)Μετά τη 
λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-1949) 
και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία της 
«Προπαρασκευαστικής  Σχολής Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 7 
Ιουλίου του 1950, μετά από διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε σε «Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών», τίτλο που διατηρεί μέχρι 
σήμερα. Οι πρώτοι σ π ο υ δ α σ τ έ ς εισήλθαν στην ΠΣΥ των Πατρών τον 
Ιανουάριο του 1950. Το 1953 η έδρα της ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη Σύρο 
και τέσσερα χρόνια αργότερα στη Σάμο. Το 1975 μεταστάθμευσε στα 
Τρίκαλα, στο πρώην «Στρατόπεδο 5ου Συντάγματος Πεζικού», το σημερινό 
«Στρατόπεδο Στρατηγού Χ. Καβράκου», στο οποίο λειτουργεί ως τις μέρες μας. Α΄ 
Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, 
συστήθηΦΗφορά«Προπ αρασκευαστικόν Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή 
ανέλαβε την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια προκειμένου να εξέλθουν 
ως λοχίες του Ελληνικού στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η έδρα της 
βρισκόταν στην Κέρκυρα και θεωρείται πρόδρομος της σημερινής Σχολής 
Μονίμων Υπαξιωματικών. Η σχολή διαλύθηκε το 1889 από την ίδια κυβέρνηση 
που την ίδρυσε και μέχρι το 1925 δεν λειτούργησε παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. Β΄ Περίοδος (1925-1934) Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου Θεόδωρου Πάγκαλου ίδρυσε το «Στρατιωτικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών», το οποίο μεταφέρθηκε στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία Τεχντιτών», με έδρα το ένα στη Θεσσαλονίκη 
και το άλλο στην Αθήνα. Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο 
αυτό της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η έδρα του 
υπό συγκρότηση « Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ο ύ Σχολείου Υπαξιωματικών» 
μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά στην Κέρκυρα, όπου 
λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το 
Στρατιωτικό Σχολείο Υπ α ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν Κέρκυρας μετονομάστηκε 

σε «Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών». 
Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού 

της στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των 
εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν ως επί 
το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. 

Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν να γίνονται 
δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) 
επιθυμούσαν την εισαγωγή τους 

στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 
η Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών 

καταργήθηκε με την αιτιολογία της 
ύπαρξης υπεράριθμων υπαξιωματικών στο 
στράτευμα. Γ΄ Περίοδος ( 1 9 4 9 - Σ ή μ ε ρ α )

Μετά τη λήξη των σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν 
επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-
1949) και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 

1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία 
της «Προπαρασκευαστικής Σχολής 

Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 
7 Ιουλίου του 1950, μετά από 
διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου 

Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε 

σε «Σχολή Μονίμων 
Υπαξιωματικών», τίτλο 
που διατηρεί μέχρι σήμερα. 
Οι πρώτοι σπουδαστές 
εισήλθαν στην ΠΣΥ των 
Πατρών τον Ιανουάριο του 
1950. Το 1953 η έδρα της 
ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη 
Σύρο και τέσσερα χρόνια 
αργότερα στη Σάμο. Το 
1975 μεταστάθμευσε 
στα Τρίκαλα, στο 
πρώην «Στρατόπεδο 
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Σαραντάπορο, 9 Οκτωβρίου 1912

Δι’ αλμάτων, βραδέως, ηρωικώς, το πεζικόν προχωρεί, κερδίζει έδαφος. Σχεδόν 
δεν πυροβολεί...προς τι; ο εχθρός είνε αθέατος μέσα εις τα χαρακώματα του.

- Εμπρός, παιδιά! Εμπρός! Στη φωτιά! Στη φωτιά!
Αυταί  αι λέξεις διατρέχουν την ελληνικήν γραμμήν. 
Και οι άνδρες αποτόμως εγείρονται... Ένας εχθρικός καταιγισμός... .Ένας, δύο, 

τρεις, δέκα στρατιώται κλονίζονται, πίπτουν και κυλίονται επάνω εις τας 
πέτρας, πληγωμένοι, φονευμένοι ίσως. Οι άλλοι, ασυγκίνητοι, προχωρούν ακόμη 
ολίγα μέτρα και πίπτουν εκ νέου πρηνείς επί του εδάφους...

Χρειάζονται δύο ώραι διά 2 έως 300 μέτρων προέλασιν. Δεν είνε φοβερόν;

Τέλος περί τας 2 μετά μεσημβρίαν, του πεζικού κατακτήσαντος μι-
κρόν μέρος του οροπεδίου διά του οποίου είναι προσιτόν το στενόν, το πεδινόν 
πυροβολικόν λαμβάνει θέσιν. Και ανοίγει πυρ. 

      
Τα πράγματα αλλάσσουν τότε όψιν.
      Με ακρίβειαν και ταχύτητα εκτάκτους οι μαθηταί του 

συνταγματάρχου Λεπιντί, της γαλλικής αποστολής, στέλλουν τας οβίδας των 
τας καταστρεπτικάς διά τας τουρκικάς πυροβολαρχίας και χαρακώματα.

       
Το ελληνικόν πεζικόν ημπορεί τόρα να προελάση ταχύτερον, των πυ-

ρών των εχθρικών πυροβόλων στραφέντων διά ν ’ απαντήσουν εις τας βολάς 
των Σνάϊδερ...

       
Έις τα χαρακώματά των οι Τούρκοι αρχίζουν να εκπλήσσωνται 

βλέποντες την ανερχομένην πλημμυρίδα την οποίον δεν ημπορούν να 
σταματήσουν. Ή βολή των γίνεται νευρικωτέρα, λυσσωδεστέρα, και 
επομένως ολιγώτερον ακριβής... Οι «Σεϊτάν», οι σατανάδες, όπως αποκαλούν 
την ημέραν εκείνην τους

‘Έλληνας, προχωρούν, προχωρούν πάντοτε.

Jean Leune9, Ελληνοτουρκικος πολεμος. Μακεδονικη εκστρατεια, μτφρ. 
X. Νεοκλεους, εκδοτικος οικος Γεωργιου Δ. Φεξη, εν Αθηναις

ΜΝΗΜΕΣ ΠΟΛΕΜΟΥ
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Α΄ Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της 
κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, συστήθηκε 

για πρώτη φορά το  «Προπαρασκευαστικόν 
Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή ανέλαβε 

την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια 
προκειμένου να εξέλθουν ως λοχίες του Ελληνικού 

στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η 
έδρα της βρισκόταν στην 
Κέρκυρα και θεωρείται 

πρόδρομος της σημερινής 
Σχολής Μονίμων 

Υπαξιωματικών. Η 
σχολή διαλύθηκε 
το 1889 από την ίδια 

κυβέρνηση που την 
ίδρυσε και μέχρι το 

1925 δεν λειτούργησε 
παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. 

Β΄ Περίοδος (1925-1934) 
Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου 

Θ ε ό δ ω ρ ο υ 
Πάγκαλου ίδρυσε το 
«Στρατιωτικό Σχολείο 

Υπαξιωματικών», το 
οποίο μεταφέρθηκε 

στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία 

Τεχντιτών», με έδρα το 
ένα στη Θεσσαλονίκη και το άλλο στην Αθήνα. 
Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο αυτό 

της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η 
έδρα του υπό συγκρότηση «Στρατιωτικού Σχολείου 
Υπαξιωματικών» μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά 

στην Κέρκυρα, όπου λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι 

το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το Στρατιωτικό Σχολείο Υπαξιωματικών 
Κέρκυρας μετονομάστηκε σε «Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών». Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού της 
στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν 
ως επί το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν 
να γίνονται δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) επιθυμούσαν την εισαγωγή 
τους στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 η Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών καταργήθηκε με την αιτιολογία της ύπαρξης υπεράριθμων 
υπαξιωματικών στο στράτευμα. Γ΄ Περίοδος (1949-Σήμερα)Μετά τη 
λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-1949) 
και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία της 
«Προπαρασκευαστικής  Σχολής Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 7 
Ιουλίου του 1950, μετά από διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε σε «Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών», τίτλο που διατηρεί μέχρι 
σήμερα. Οι πρώτοι σ π ο υ δ α σ τ έ ς εισήλθαν στην ΠΣΥ των Πατρών τον 
Ιανουάριο του 1950. Το 1953 η έδρα της ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη Σύρο 
και τέσσερα χρόνια αργότερα στη Σάμο. Το 1975 μεταστάθμευσε στα 
Τρίκαλα, στο πρώην «Στρατόπεδο 5ου Συντάγματος Πεζικού», το σημερινό 
«Στρατόπεδο Στρατηγού Χ. Καβράκου», στο οποίο λειτουργεί ως τις μέρες μας. Α΄ 
Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, 
συστήθηΦΗφορά«Προπ αρασκευαστικόν Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή 
ανέλαβε την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια προκειμένου να εξέλθουν 
ως λοχίες του Ελληνικού στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η έδρα της 
βρισκόταν στην Κέρκυρα και θεωρείται πρόδρομος της σημερινής Σχολής 
Μονίμων Υπαξιωματικών. Η σχολή διαλύθηκε το 1889 από την ίδια κυβέρνηση 
που την ίδρυσε και μέχρι το 1925 δεν λειτούργησε παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. Β΄ Περίοδος (1925-1934) Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου Θεόδωρου Πάγκαλου ίδρυσε το «Στρατιωτικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών», το οποίο μεταφέρθηκε στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία Τεχντιτών», με έδρα το ένα στη Θεσσαλονίκη 
και το άλλο στην Αθήνα. Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο 
αυτό της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η έδρα του 
υπό συγκρότηση « Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ο ύ Σχολείου Υπαξιωματικών» 
μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά στην Κέρκυρα, όπου 
λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το 
Στρατιωτικό Σχολείο Υπ α ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν Κέρκυρας μετονομάστηκε 

σε «Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών». 
Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού 

της στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των 
εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν ως επί 
το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. 

Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν να γίνονται 
δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) 
επιθυμούσαν την εισαγωγή τους 

στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 
η Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών 

καταργήθηκε με την αιτιολογία της 
ύπαρξης υπεράριθμων υπαξιωματικών στο 
στράτευμα. Γ΄ Περίοδος ( 1 9 4 9 - Σ ή μ ε ρ α )

Μετά τη λήξη των σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν 
επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-
1949) και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 

1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία 
της «Προπαρασκευαστικής Σχολής 

Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 
7 Ιουλίου του 1950, μετά από 
διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου 

Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε 

σε «Σχολή Μονίμων 
Υπαξιωματικών», τίτλο 
που διατηρεί μέχρι σήμερα. 
Οι πρώτοι σπουδαστές 
εισήλθαν στην ΠΣΥ των 
Πατρών τον Ιανουάριο του 
1950. Το 1953 η έδρα της 
ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη 
Σύρο και τέσσερα χρόνια 
αργότερα στη Σάμο. Το 
1975 μεταστάθμευσε 
στα Τρίκαλα, στο 
πρώην «Στρατόπεδο 

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

 

ΕΝΘΕΤΑ

ΠΑΡΕΛΑΣΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

 Στο πλαίσιο του εορτασμού της επετείου της 25ης Μαρτίου η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών 
συμμετείχε στις τοπικές εκδηλώσεις εορτασμού (Επίσημη Δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγ. 
Νικολάου Τρικάλων, επιμνημόσυνη δέηση - κατάθεση στεφάνου στο Ηρώο Πεσόντων 5ου ΣΠ) καθώς και με 
πεζοπόρα τμήματα, στις παρελάσεις των πόλεων Τρικάλων, Λαρίσης και Αθηνών.

Α΄ Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της 
κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, συστήθηκε 

για πρώτη φορά το  «Προπαρασκευαστικόν 
Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή ανέλαβε 

την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια 
προκειμένου να εξέλθουν ως λοχίες του Ελληνικού 

στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η 
έδρα της βρισκόταν στην 
Κέρκυρα και θεωρείται 

πρόδρομος της σημερινής 
Σχολής Μονίμων 

Υπαξιωματικών. Η 
σχολή διαλύθηκε 
το 1889 από την ίδια 

κυβέρνηση που την 
ίδρυσε και μέχρι το 

1925 δεν λειτούργησε 
παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. 

Β΄ Περίοδος (1925-1934) 
Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου 

Θ ε ό δ ω ρ ο υ 
Πάγκαλου ίδρυσε το 
«Στρατιωτικό Σχολείο 

Υπαξιωματικών», το 
οποίο μεταφέρθηκε 

στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία 

Τεχντιτών», με έδρα το 
ένα στη Θεσσαλονίκη και το άλλο στην Αθήνα. 
Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο αυτό 

της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η 
έδρα του υπό συγκρότηση «Στρατιωτικού Σχολείου 
Υπαξιωματικών» μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά 

στην Κέρκυρα, όπου λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι 

το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το Στρατιωτικό Σχολείο Υπαξιωματικών 
Κέρκυρας μετονομάστηκε σε «Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών». Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού της 
στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν 
ως επί το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν 
να γίνονται δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) επιθυμούσαν την εισαγωγή 
τους στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 η Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών καταργήθηκε με την αιτιολογία της ύπαρξης υπεράριθμων 
υπαξιωματικών στο στράτευμα. Γ΄ Περίοδος (1949-Σήμερα)Μετά τη 
λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-1949) 
και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία της 
«Προπαρασκευαστικής  Σχολής Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 7 
Ιουλίου του 1950, μετά από διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε σε «Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών», τίτλο που διατηρεί μέχρι 
σήμερα. Οι πρώτοι σ π ο υ δ α σ τ έ ς εισήλθαν στην ΠΣΥ των Πατρών τον 
Ιανουάριο του 1950. Το 1953 η έδρα της ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη Σύρο 
και τέσσερα χρόνια αργότερα στη Σάμο. Το 1975 μεταστάθμευσε στα 
Τρίκαλα, στο πρώην «Στρατόπεδο 5ου Συντάγματος Πεζικού», το σημερινό 
«Στρατόπεδο Στρατηγού Χ. Καβράκου», στο οποίο λειτουργεί ως τις μέρες μας. Α΄ 
Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, 
συστήθηΦΗφορά«Προπ αρασκευαστικόν Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή 
ανέλαβε την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια προκειμένου να εξέλθουν 
ως λοχίες του Ελληνικού στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η έδρα της 
βρισκόταν στην Κέρκυρα και θεωρείται πρόδρομος της σημερινής Σχολής 
Μονίμων Υπαξιωματικών. Η σχολή διαλύθηκε το 1889 από την ίδια κυβέρνηση 
που την ίδρυσε και μέχρι το 1925 δεν λειτούργησε παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. Β΄ Περίοδος (1925-1934) Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου Θεόδωρου Πάγκαλου ίδρυσε το «Στρατιωτικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών», το οποίο μεταφέρθηκε στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία Τεχντιτών», με έδρα το ένα στη Θεσσαλονίκη 
και το άλλο στην Αθήνα. Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο 
αυτό της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η έδρα του 
υπό συγκρότηση « Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ο ύ Σχολείου Υπαξιωματικών» 
μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά στην Κέρκυρα, όπου 
λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το 
Στρατιωτικό Σχολείο Υπ α ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν Κέρκυρας μετονομάστηκε 

σε «Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών». 
Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού 

της στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των 
εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν ως επί 
το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. 

Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν να γίνονται 
δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) 
επιθυμούσαν την εισαγωγή τους 

στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 
η Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών 

καταργήθηκε με την αιτιολογία της 
ύπαρξης υπεράριθμων υπαξιωματικών στο 
στράτευμα. Γ΄ Περίοδος ( 1 9 4 9 - Σ ή μ ε ρ α )

Μετά τη λήξη των σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν 
επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-
1949) και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 

1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία 
της «Προπαρασκευαστικής Σχολής 

Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 
7 Ιουλίου του 1950, μετά από 
διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου 

Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε 

σε «Σχολή Μονίμων 
Υπαξιωματικών», τίτλο 
που διατηρεί μέχρι σήμερα. 
Οι πρώτοι σπουδαστές 
εισήλθαν στην ΠΣΥ των 
Πατρών τον Ιανουάριο του 
1950. Το 1953 η έδρα της 
ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη 
Σύρο και τέσσερα χρόνια 
αργότερα στη Σάμο. Το 
1975 μεταστάθμευσε 
στα Τρίκαλα, στο 
πρώην «Στρατόπεδο 

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

ΕΝΘΕΤΑ

 

ΕΝΘΕΤΑ

Μανολιάσα Ιωαννίνων, 7 Δεκεμβρίου 1912

Ο  Στρατηγός με σκυθρωπήν σοβαρότητα ήκουσε την ιστορίαν του 
θανάτου του παιδιού του.

Κατόπιν ηρώτησε:
- Tον έχετε εδώ;
Χωρίς να απαντήση ο Επιτελάρχης ωδήγησε τον Στρατηγόν προ του 

πτώματος του υιού του.

Ο Καλλάρης απεκαλύφθη. Συνηθροίσθησαν οι αξιωματικοί και με 
δακρυσμένα μάτια εμιμήθησαν τον αρχηγόν των.

Κατόπιν ο ‘Στρατηγός κύπτει, ασπάζεται το αιματωμένον μέτωπον του 
παιδιού του και λέγει μετά της μεγαλειτέρας ηρεμίας:

«Η ήμερα αυτή, παιδί μου, είνε ημέρα ευτυχίας διά τον στρατηγόν και 
δυστυχίας διά τον πατέρα.

Ανθυπολοχαγέ Κάλλάρη! εξετέλεσες λαμπρά το καθήκον σου. Εύγε, 
αιώνια σου η μνήμη, παιδί μου!»

Και επανέλαβον οι παριστάμενοι δακρύοντες: αιώνια σου η μνήμη.
Ο Στρατηγός εστράφη κατόπιν προς τον υπολοχαγόν Τσακμάκην.
- Φροντίσατε, παρακαλώ, διά την κηδείαν τού παιδιού μου.
Και προς τον δεκανέα ακόλουθόν του:
- Φέρε την φοράδα μου. Οι κύριοι αξιωματικοί επί των ίππων!
Κκθ’ όλην την ημέραν διηύθυνε την μάχην, μίαν από τας 

λυσσωδεστέρας.
Ίο βράδυ αργά επέστρεψε, κατέβη του ίππου του, εισήλθεν εις την 

σκηνήν του, έσφιξε το μέτωπον και έκλαυσεν ως πατήρ, ως άνθρωπος, αφού 
ως στρατηγός εξετέλεσε σπαρτιατικιώτατα το καθήκον του.

Ηλία Κατσαντώνη, Η εκπόρθησις του Μπιζανίου, σελ. 30

ΜΝΗΜΕΣ ΠΟΛΕΜΟΥ
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Α΄ Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της 
κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, συστήθηκε 

για πρώτη φορά το  «Προπαρασκευαστικόν 
Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή ανέλαβε 

την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια 
προκειμένου να εξέλθουν ως λοχίες του Ελληνικού 

στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η 
έδρα της βρισκόταν στην 
Κέρκυρα και θεωρείται 

πρόδρομος της σημερινής 
Σχολής Μονίμων 

Υπαξιωματικών. Η 
σχολή διαλύθηκε 
το 1889 από την ίδια 

κυβέρνηση που την 
ίδρυσε και μέχρι το 

1925 δεν λειτούργησε 
παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. 

Β΄ Περίοδος (1925-1934) 
Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου 

Θ ε ό δ ω ρ ο υ 
Πάγκαλου ίδρυσε το 
«Στρατιωτικό Σχολείο 

Υπαξιωματικών», το 
οποίο μεταφέρθηκε 

στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία 

Τεχντιτών», με έδρα το 
ένα στη Θεσσαλονίκη και το άλλο στην Αθήνα. 
Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο αυτό 

της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η 
έδρα του υπό συγκρότηση «Στρατιωτικού Σχολείου 
Υπαξιωματικών» μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά 

στην Κέρκυρα, όπου λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι 

το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το Στρατιωτικό Σχολείο Υπαξιωματικών 
Κέρκυρας μετονομάστηκε σε «Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών». Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού της 
στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν 
ως επί το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν 
να γίνονται δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) επιθυμούσαν την εισαγωγή 
τους στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 η Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών καταργήθηκε με την αιτιολογία της ύπαρξης υπεράριθμων 
υπαξιωματικών στο στράτευμα. Γ΄ Περίοδος (1949-Σήμερα)Μετά τη 
λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-1949) 
και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία της 
«Προπαρασκευαστικής  Σχολής Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 7 
Ιουλίου του 1950, μετά από διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε σε «Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών», τίτλο που διατηρεί μέχρι 
σήμερα. Οι πρώτοι σ π ο υ δ α σ τ έ ς εισήλθαν στην ΠΣΥ των Πατρών τον 
Ιανουάριο του 1950. Το 1953 η έδρα της ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη Σύρο 
και τέσσερα χρόνια αργότερα στη Σάμο. Το 1975 μεταστάθμευσε στα 
Τρίκαλα, στο πρώην «Στρατόπεδο 5ου Συντάγματος Πεζικού», το σημερινό 
«Στρατόπεδο Στρατηγού Χ. Καβράκου», στο οποίο λειτουργεί ως τις μέρες μας. Α΄ 
Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, 
συστήθηΦΗφορά«Προπ αρασκευαστικόν Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή 
ανέλαβε την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια προκειμένου να εξέλθουν 
ως λοχίες του Ελληνικού στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η έδρα της 
βρισκόταν στην Κέρκυρα και θεωρείται πρόδρομος της σημερινής Σχολής 
Μονίμων Υπαξιωματικών. Η σχολή διαλύθηκε το 1889 από την ίδια κυβέρνηση 
που την ίδρυσε και μέχρι το 1925 δεν λειτούργησε παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. Β΄ Περίοδος (1925-1934) Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου Θεόδωρου Πάγκαλου ίδρυσε το «Στρατιωτικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών», το οποίο μεταφέρθηκε στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία Τεχντιτών», με έδρα το ένα στη Θεσσαλονίκη 
και το άλλο στην Αθήνα. Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο 
αυτό της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η έδρα του 
υπό συγκρότηση « Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ο ύ Σχολείου Υπαξιωματικών» 
μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά στην Κέρκυρα, όπου 
λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το 
Στρατιωτικό Σχολείο Υπ α ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν Κέρκυρας μετονομάστηκε 

σε «Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών». 
Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού 

της στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των 
εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν ως επί 
το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. 

Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν να γίνονται 
δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) 
επιθυμούσαν την εισαγωγή τους 

στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 
η Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών 

καταργήθηκε με την αιτιολογία της 
ύπαρξης υπεράριθμων υπαξιωματικών στο 
στράτευμα. Γ΄ Περίοδος ( 1 9 4 9 - Σ ή μ ε ρ α )

Μετά τη λήξη των σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν 
επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-
1949) και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 

1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία 
της «Προπαρασκευαστικής Σχολής 

Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 
7 Ιουλίου του 1950, μετά από 
διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου 

Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε 

σε «Σχολή Μονίμων 
Υπαξιωματικών», τίτλο 
που διατηρεί μέχρι σήμερα. 
Οι πρώτοι σπουδαστές 
εισήλθαν στην ΠΣΥ των 
Πατρών τον Ιανουάριο του 
1950. Το 1953 η έδρα της 
ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη 
Σύρο και τέσσερα χρόνια 
αργότερα στη Σάμο. Το 
1975 μεταστάθμευσε 
στα Τρίκαλα, στο 
πρώην «Στρατόπεδο 

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
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ΠΑΡΕΛΑΣΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

 Στο πλαίσιο του εορτασμού της επετείου της 25ης Μαρτίου η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών 
συμμετείχε στις τοπικές εκδηλώσεις εορτασμού (Επίσημη Δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγ. 
Νικολάου Τρικάλων, επιμνημόσυνη δέηση - κατάθεση στεφάνου στο Ηρώο Πεσόντων 5ου ΣΠ) καθώς και με 
πεζοπόρα τμήματα, στις παρελάσεις των πόλεων Τρικάλων, Λαρίσης και Αθηνών.

Α΄ Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της 
κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, συστήθηκε 

για πρώτη φορά το  «Προπαρασκευαστικόν 
Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή ανέλαβε 

την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια 
προκειμένου να εξέλθουν ως λοχίες του Ελληνικού 

στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η 
έδρα της βρισκόταν στην 
Κέρκυρα και θεωρείται 

πρόδρομος της σημερινής 
Σχολής Μονίμων 

Υπαξιωματικών. Η 
σχολή διαλύθηκε 
το 1889 από την ίδια 

κυβέρνηση που την 
ίδρυσε και μέχρι το 

1925 δεν λειτούργησε 
παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. 

Β΄ Περίοδος (1925-1934) 
Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου 

Θ ε ό δ ω ρ ο υ 
Πάγκαλου ίδρυσε το 
«Στρατιωτικό Σχολείο 

Υπαξιωματικών», το 
οποίο μεταφέρθηκε 

στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία 

Τεχντιτών», με έδρα το 
ένα στη Θεσσαλονίκη και το άλλο στην Αθήνα. 
Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο αυτό 

της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η 
έδρα του υπό συγκρότηση «Στρατιωτικού Σχολείου 
Υπαξιωματικών» μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά 

στην Κέρκυρα, όπου λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι 

το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το Στρατιωτικό Σχολείο Υπαξιωματικών 
Κέρκυρας μετονομάστηκε σε «Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών». Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού της 
στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν 
ως επί το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν 
να γίνονται δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) επιθυμούσαν την εισαγωγή 
τους στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 η Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών καταργήθηκε με την αιτιολογία της ύπαρξης υπεράριθμων 
υπαξιωματικών στο στράτευμα. Γ΄ Περίοδος (1949-Σήμερα)Μετά τη 
λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-1949) 
και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία της 
«Προπαρασκευαστικής  Σχολής Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 7 
Ιουλίου του 1950, μετά από διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε σε «Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών», τίτλο που διατηρεί μέχρι 
σήμερα. Οι πρώτοι σ π ο υ δ α σ τ έ ς εισήλθαν στην ΠΣΥ των Πατρών τον 
Ιανουάριο του 1950. Το 1953 η έδρα της ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη Σύρο 
και τέσσερα χρόνια αργότερα στη Σάμο. Το 1975 μεταστάθμευσε στα 
Τρίκαλα, στο πρώην «Στρατόπεδο 5ου Συντάγματος Πεζικού», το σημερινό 
«Στρατόπεδο Στρατηγού Χ. Καβράκου», στο οποίο λειτουργεί ως τις μέρες μας. Α΄ 
Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, 
συστήθηΦΗφορά«Προπ αρασκευαστικόν Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή 
ανέλαβε την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια προκειμένου να εξέλθουν 
ως λοχίες του Ελληνικού στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η έδρα της 
βρισκόταν στην Κέρκυρα και θεωρείται πρόδρομος της σημερινής Σχολής 
Μονίμων Υπαξιωματικών. Η σχολή διαλύθηκε το 1889 από την ίδια κυβέρνηση 
που την ίδρυσε και μέχρι το 1925 δεν λειτούργησε παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. Β΄ Περίοδος (1925-1934) Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου Θεόδωρου Πάγκαλου ίδρυσε το «Στρατιωτικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών», το οποίο μεταφέρθηκε στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία Τεχντιτών», με έδρα το ένα στη Θεσσαλονίκη 
και το άλλο στην Αθήνα. Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο 
αυτό της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η έδρα του 
υπό συγκρότηση « Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ο ύ Σχολείου Υπαξιωματικών» 
μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά στην Κέρκυρα, όπου 
λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το 
Στρατιωτικό Σχολείο Υπ α ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν Κέρκυρας μετονομάστηκε 

σε «Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών». 
Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού 

της στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των 
εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν ως επί 
το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. 

Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν να γίνονται 
δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) 
επιθυμούσαν την εισαγωγή τους 

στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 
η Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών 

καταργήθηκε με την αιτιολογία της 
ύπαρξης υπεράριθμων υπαξιωματικών στο 
στράτευμα. Γ΄ Περίοδος ( 1 9 4 9 - Σ ή μ ε ρ α )

Μετά τη λήξη των σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν 
επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-
1949) και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 

1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία 
της «Προπαρασκευαστικής Σχολής 

Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 
7 Ιουλίου του 1950, μετά από 
διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου 

Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε 

σε «Σχολή Μονίμων 
Υπαξιωματικών», τίτλο 
που διατηρεί μέχρι σήμερα. 
Οι πρώτοι σπουδαστές 
εισήλθαν στην ΠΣΥ των 
Πατρών τον Ιανουάριο του 
1950. Το 1953 η έδρα της 
ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη 
Σύρο και τέσσερα χρόνια 
αργότερα στη Σάμο. Το 
1975 μεταστάθμευσε 
στα Τρίκαλα, στο 
πρώην «Στρατόπεδο 

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
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Πα-ΔΓΗ  4-54/2009
ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΜΒΑΤΗΡΙΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗ-

ΡΑΣ 

ΕΜΒΑΤΗΡΙΟ 
«Η Ελλάδα Ποτέ Δεν Πεθαίνει»
(Για Μια Καινούργια Ελλάδα) 

Συνθέτης :Π. Κοκλακίδης 
Στιχουργός: Λέων Ρηγίδης

Των εχθρών τα φουσάτα περάσαν 
σαν το λίβα που καίει τα σπαρτά, 

με κανόνια τις πόλεις χαλάσαν 
μας ανάψαν φωτιές στα χωριά. 

Μα οι εχθροί μας πια τώρα σκορπί-
σαν 

και ξανάρθε για μας λευτεριά, 
για να φτιάξουμε τα όσα γκρεμίσαν 

ας κοιτάξουμε μόνον μπροστά.

 

Σχόλια :
  
Εξαιρετικής μουσικής υφής εμβατήριο, με ενθουσιαστική και δοξαστική μελωδική 

γραμμή. Ανήκει στα εμβατήρια της μεταπολεμικής εποχής και αναφέρεται στις συμφορές 
που επέφεραν στην Πατρίδα μας οι πολεμικές ενέργειες των εχθρών μας και οι μετέπειτα 
ήττες τους. Προτρέπει σε νέο ξεκίνημα του Έθνους με επικεφαλής και φρουρό των συνόρων 
τον Στρατό μας, για μία Πατρίδα πολύ πιο μεγάλη, πολύ πιο τρανή. 

Λόγω των δεξιοτεχνικών απαιτήσεων, ιδίως στα μέρη της τρομπέτας και των βαρυτό-
νων, απαιτεί μεγαλύτερο αριθμό αυτών και γενικότερα δεν δύναται να αποδοθεί η εκφρα-
στικότητα και η δύναμή του ως συνθέσεως από ολιγομελείς μπάντες.

Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει 
δεν την σκιάζει φοβέρα καμμιά, 

μόνο λίγο καιρό ξαποσταίνει 
και ξανά προς την Δόξα τραβά (δις).

Νέα δύναμη το Έθνος ας πάρει 
σαν και πριν να βαδίσουμε εμπρός 

και ο καινούργιος Στρατός με καμά-
ρι 

να σταθεί των συνόρων φρουρός 

Όλη ορθή μες στον ήλιο προβάλλει 
και ψηλά το κεφάλι κρατεί 

μια Πατρίδα πολύ πιο μεγάλη 
μια Πατρίδα πολύ πιο τρανή. 

ΕΜΒΑΤΗΡΙΟ
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Α΄ Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της 
κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, συστήθηκε 

για πρώτη φορά το  «Προπαρασκευαστικόν 
Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή ανέλαβε 

την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια 
προκειμένου να εξέλθουν ως λοχίες του Ελληνικού 

στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η 
έδρα της βρισκόταν στην 
Κέρκυρα και θεωρείται 

πρόδρομος της σημερινής 
Σχολής Μονίμων 

Υπαξιωματικών. Η 
σχολή διαλύθηκε 
το 1889 από την ίδια 

κυβέρνηση που την 
ίδρυσε και μέχρι το 

1925 δεν λειτούργησε 
παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. 

Β΄ Περίοδος (1925-1934) 
Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου 

Θ ε ό δ ω ρ ο υ 
Πάγκαλου ίδρυσε το 
«Στρατιωτικό Σχολείο 

Υπαξιωματικών», το 
οποίο μεταφέρθηκε 

στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία 

Τεχντιτών», με έδρα το 
ένα στη Θεσσαλονίκη και το άλλο στην Αθήνα. 
Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο αυτό 

της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η 
έδρα του υπό συγκρότηση «Στρατιωτικού Σχολείου 
Υπαξιωματικών» μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά 

στην Κέρκυρα, όπου λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι 

το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το Στρατιωτικό Σχολείο Υπαξιωματικών 
Κέρκυρας μετονομάστηκε σε «Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών». Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού της 
στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν 
ως επί το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν 
να γίνονται δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) επιθυμούσαν την εισαγωγή 
τους στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 η Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών καταργήθηκε με την αιτιολογία της ύπαρξης υπεράριθμων 
υπαξιωματικών στο στράτευμα. Γ΄ Περίοδος (1949-Σήμερα)Μετά τη 
λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-1949) 
και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία της 
«Προπαρασκευαστικής  Σχολής Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 7 
Ιουλίου του 1950, μετά από διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε σε «Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών», τίτλο που διατηρεί μέχρι 
σήμερα. Οι πρώτοι σ π ο υ δ α σ τ έ ς εισήλθαν στην ΠΣΥ των Πατρών τον 
Ιανουάριο του 1950. Το 1953 η έδρα της ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη Σύρο 
και τέσσερα χρόνια αργότερα στη Σάμο. Το 1975 μεταστάθμευσε στα 
Τρίκαλα, στο πρώην «Στρατόπεδο 5ου Συντάγματος Πεζικού», το σημερινό 
«Στρατόπεδο Στρατηγού Χ. Καβράκου», στο οποίο λειτουργεί ως τις μέρες μας. Α΄ 
Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, 
συστήθηΦΗφορά«Προπ αρασκευαστικόν Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή 
ανέλαβε την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια προκειμένου να εξέλθουν 
ως λοχίες του Ελληνικού στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η έδρα της 
βρισκόταν στην Κέρκυρα και θεωρείται πρόδρομος της σημερινής Σχολής 
Μονίμων Υπαξιωματικών. Η σχολή διαλύθηκε το 1889 από την ίδια κυβέρνηση 
που την ίδρυσε και μέχρι το 1925 δεν λειτούργησε παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. Β΄ Περίοδος (1925-1934) Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου Θεόδωρου Πάγκαλου ίδρυσε το «Στρατιωτικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών», το οποίο μεταφέρθηκε στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία Τεχντιτών», με έδρα το ένα στη Θεσσαλονίκη 
και το άλλο στην Αθήνα. Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο 
αυτό της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η έδρα του 
υπό συγκρότηση « Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ο ύ Σχολείου Υπαξιωματικών» 
μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά στην Κέρκυρα, όπου 
λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το 
Στρατιωτικό Σχολείο Υπ α ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν Κέρκυρας μετονομάστηκε 

σε «Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών». 
Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού 

της στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των 
εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν ως επί 
το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. 

Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν να γίνονται 
δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) 
επιθυμούσαν την εισαγωγή τους 

στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 
η Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών 

καταργήθηκε με την αιτιολογία της 
ύπαρξης υπεράριθμων υπαξιωματικών στο 
στράτευμα. Γ΄ Περίοδος ( 1 9 4 9 - Σ ή μ ε ρ α )

Μετά τη λήξη των σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν 
επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-
1949) και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 

1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία 
της «Προπαρασκευαστικής Σχολής 

Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 
7 Ιουλίου του 1950, μετά από 
διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου 

Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε 

σε «Σχολή Μονίμων 
Υπαξιωματικών», τίτλο 
που διατηρεί μέχρι σήμερα. 
Οι πρώτοι σπουδαστές 
εισήλθαν στην ΠΣΥ των 
Πατρών τον Ιανουάριο του 
1950. Το 1953 η έδρα της 
ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη 
Σύρο και τέσσερα χρόνια 
αργότερα στη Σάμο. Το 
1975 μεταστάθμευσε 
στα Τρίκαλα, στο 
πρώην «Στρατόπεδο 

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

 

ΕΝΘΕΤΑ

ΠΑΡΕΛΑΣΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

 Στο πλαίσιο του εορτασμού της επετείου της 25ης Μαρτίου η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών 
συμμετείχε στις τοπικές εκδηλώσεις εορτασμού (Επίσημη Δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγ. 
Νικολάου Τρικάλων, επιμνημόσυνη δέηση - κατάθεση στεφάνου στο Ηρώο Πεσόντων 5ου ΣΠ) καθώς και με 
πεζοπόρα τμήματα, στις παρελάσεις των πόλεων Τρικάλων, Λαρίσης και Αθηνών.

Α΄ Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της 
κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, συστήθηκε 

για πρώτη φορά το  «Προπαρασκευαστικόν 
Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή ανέλαβε 

την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια 
προκειμένου να εξέλθουν ως λοχίες του Ελληνικού 

στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η 
έδρα της βρισκόταν στην 
Κέρκυρα και θεωρείται 

πρόδρομος της σημερινής 
Σχολής Μονίμων 

Υπαξιωματικών. Η 
σχολή διαλύθηκε 
το 1889 από την ίδια 

κυβέρνηση που την 
ίδρυσε και μέχρι το 

1925 δεν λειτούργησε 
παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. 

Β΄ Περίοδος (1925-1934) 
Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου 

Θ ε ό δ ω ρ ο υ 
Πάγκαλου ίδρυσε το 
«Στρατιωτικό Σχολείο 

Υπαξιωματικών», το 
οποίο μεταφέρθηκε 

στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία 

Τεχντιτών», με έδρα το 
ένα στη Θεσσαλονίκη και το άλλο στην Αθήνα. 
Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο αυτό 

της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η 
έδρα του υπό συγκρότηση «Στρατιωτικού Σχολείου 
Υπαξιωματικών» μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά 

στην Κέρκυρα, όπου λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι 

το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το Στρατιωτικό Σχολείο Υπαξιωματικών 
Κέρκυρας μετονομάστηκε σε «Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών». Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού της 
στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν 
ως επί το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν 
να γίνονται δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) επιθυμούσαν την εισαγωγή 
τους στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 η Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών καταργήθηκε με την αιτιολογία της ύπαρξης υπεράριθμων 
υπαξιωματικών στο στράτευμα. Γ΄ Περίοδος (1949-Σήμερα)Μετά τη 
λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-1949) 
και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία της 
«Προπαρασκευαστικής  Σχολής Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 7 
Ιουλίου του 1950, μετά από διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε σε «Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών», τίτλο που διατηρεί μέχρι 
σήμερα. Οι πρώτοι σ π ο υ δ α σ τ έ ς εισήλθαν στην ΠΣΥ των Πατρών τον 
Ιανουάριο του 1950. Το 1953 η έδρα της ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη Σύρο 
και τέσσερα χρόνια αργότερα στη Σάμο. Το 1975 μεταστάθμευσε στα 
Τρίκαλα, στο πρώην «Στρατόπεδο 5ου Συντάγματος Πεζικού», το σημερινό 
«Στρατόπεδο Στρατηγού Χ. Καβράκου», στο οποίο λειτουργεί ως τις μέρες μας. Α΄ 
Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, 
συστήθηΦΗφορά«Προπ αρασκευαστικόν Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή 
ανέλαβε την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια προκειμένου να εξέλθουν 
ως λοχίες του Ελληνικού στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η έδρα της 
βρισκόταν στην Κέρκυρα και θεωρείται πρόδρομος της σημερινής Σχολής 
Μονίμων Υπαξιωματικών. Η σχολή διαλύθηκε το 1889 από την ίδια κυβέρνηση 
που την ίδρυσε και μέχρι το 1925 δεν λειτούργησε παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. Β΄ Περίοδος (1925-1934) Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου Θεόδωρου Πάγκαλου ίδρυσε το «Στρατιωτικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών», το οποίο μεταφέρθηκε στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία Τεχντιτών», με έδρα το ένα στη Θεσσαλονίκη 
και το άλλο στην Αθήνα. Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο 
αυτό της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η έδρα του 
υπό συγκρότηση « Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ο ύ Σχολείου Υπαξιωματικών» 
μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά στην Κέρκυρα, όπου 
λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το 
Στρατιωτικό Σχολείο Υπ α ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν Κέρκυρας μετονομάστηκε 

σε «Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών». 
Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού 

της στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των 
εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν ως επί 
το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. 

Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν να γίνονται 
δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) 
επιθυμούσαν την εισαγωγή τους 

στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 
η Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών 

καταργήθηκε με την αιτιολογία της 
ύπαρξης υπεράριθμων υπαξιωματικών στο 
στράτευμα. Γ΄ Περίοδος ( 1 9 4 9 - Σ ή μ ε ρ α )

Μετά τη λήξη των σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν 
επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-
1949) και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 

1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία 
της «Προπαρασκευαστικής Σχολής 

Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 
7 Ιουλίου του 1950, μετά από 
διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου 

Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε 

σε «Σχολή Μονίμων 
Υπαξιωματικών», τίτλο 
που διατηρεί μέχρι σήμερα. 
Οι πρώτοι σπουδαστές 
εισήλθαν στην ΠΣΥ των 
Πατρών τον Ιανουάριο του 
1950. Το 1953 η έδρα της 
ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη 
Σύρο και τέσσερα χρόνια 
αργότερα στη Σάμο. Το 
1975 μεταστάθμευσε 
στα Τρίκαλα, στο 
πρώην «Στρατόπεδο 
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ΕΝΘΕΤΑ

Σ.Μ.Υ. τάξεως 1966 (τεχνικοί) στο πεδίον βολής λίγες μέρες προ της αναχωρήσεως από το νησί της 
Σάμου (εκτίμηση Σεπτέμβριος 1966)

Ονοματεπώνυμα  ορθίων από αριστερά  Ονοματεπώνυμα καθημένων από αριστερά               

Πουρσανίδης Θεόδωρος   Σεργιάννης Ευθύμιος
Μιχελάκης Ιωάννης    Παπαχρήστος Ζώης
Μπάρμπας Παύλος    Θωμάς Γεώργιος
Χαχάμης Νικόλαος    Ζαρκόπουλος Δημήτριος
Αργυρόπουλος Θεοχάρης   Παπαδόπουλος Γεώργιος
Μπαλάνος Χαράλαμπος   Καραγιάννης Κωνσταντίνος
Ζαφείρης Δημήτριος    Ρετσίνας Κωνσταντίνος
Τσιαμίτας Κωνσταντίνος   Τσαπατάκης Ανδρέας
Λέτσιος Μιχαήλ    Φίλιος Χρήστος
Ταμπάκης Νικόλαος    Σωμαρακάκης Εμμανουήλ
Μανώλας Αλέξανδρος    Καρατζάς Κωνσταντίνος
Λαστιώτης Κωνσταντίνος

Σημ. Από την φωτογραφία απουσιάζουν οι Διοικητικοί (5) και αυτό διότι ήταν μία
αναμνηστική φωτογραφία επί τη αναχωρήση των τεχνικών, ενώ οι Διοικητικοί θα
παρέμεναν άλλους 6 μήνες στο νησί για την επιπλέον εκπαίδευσή τους. 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
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Α΄ Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της 
κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, συστήθηκε 

για πρώτη φορά το  «Προπαρασκευαστικόν 
Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή ανέλαβε 

την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια 
προκειμένου να εξέλθουν ως λοχίες του Ελληνικού 

στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η 
έδρα της βρισκόταν στην 
Κέρκυρα και θεωρείται 

πρόδρομος της σημερινής 
Σχολής Μονίμων 

Υπαξιωματικών. Η 
σχολή διαλύθηκε 
το 1889 από την ίδια 

κυβέρνηση που την 
ίδρυσε και μέχρι το 

1925 δεν λειτούργησε 
παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. 

Β΄ Περίοδος (1925-1934) 
Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου 

Θ ε ό δ ω ρ ο υ 
Πάγκαλου ίδρυσε το 
«Στρατιωτικό Σχολείο 

Υπαξιωματικών», το 
οποίο μεταφέρθηκε 

στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία 

Τεχντιτών», με έδρα το 
ένα στη Θεσσαλονίκη και το άλλο στην Αθήνα. 
Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο αυτό 

της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η 
έδρα του υπό συγκρότηση «Στρατιωτικού Σχολείου 
Υπαξιωματικών» μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά 

στην Κέρκυρα, όπου λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι 

το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το Στρατιωτικό Σχολείο Υπαξιωματικών 
Κέρκυρας μετονομάστηκε σε «Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών». Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού της 
στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν 
ως επί το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν 
να γίνονται δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) επιθυμούσαν την εισαγωγή 
τους στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 η Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών καταργήθηκε με την αιτιολογία της ύπαρξης υπεράριθμων 
υπαξιωματικών στο στράτευμα. Γ΄ Περίοδος (1949-Σήμερα)Μετά τη 
λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-1949) 
και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία της 
«Προπαρασκευαστικής  Σχολής Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 7 
Ιουλίου του 1950, μετά από διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε σε «Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών», τίτλο που διατηρεί μέχρι 
σήμερα. Οι πρώτοι σ π ο υ δ α σ τ έ ς εισήλθαν στην ΠΣΥ των Πατρών τον 
Ιανουάριο του 1950. Το 1953 η έδρα της ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη Σύρο 
και τέσσερα χρόνια αργότερα στη Σάμο. Το 1975 μεταστάθμευσε στα 
Τρίκαλα, στο πρώην «Στρατόπεδο 5ου Συντάγματος Πεζικού», το σημερινό 
«Στρατόπεδο Στρατηγού Χ. Καβράκου», στο οποίο λειτουργεί ως τις μέρες μας. Α΄ 
Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, 
συστήθηΦΗφορά«Προπ αρασκευαστικόν Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή 
ανέλαβε την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια προκειμένου να εξέλθουν 
ως λοχίες του Ελληνικού στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η έδρα της 
βρισκόταν στην Κέρκυρα και θεωρείται πρόδρομος της σημερινής Σχολής 
Μονίμων Υπαξιωματικών. Η σχολή διαλύθηκε το 1889 από την ίδια κυβέρνηση 
που την ίδρυσε και μέχρι το 1925 δεν λειτούργησε παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. Β΄ Περίοδος (1925-1934) Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου Θεόδωρου Πάγκαλου ίδρυσε το «Στρατιωτικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών», το οποίο μεταφέρθηκε στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία Τεχντιτών», με έδρα το ένα στη Θεσσαλονίκη 
και το άλλο στην Αθήνα. Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο 
αυτό της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η έδρα του 
υπό συγκρότηση « Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ο ύ Σχολείου Υπαξιωματικών» 
μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά στην Κέρκυρα, όπου 
λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το 
Στρατιωτικό Σχολείο Υπ α ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν Κέρκυρας μετονομάστηκε 

σε «Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών». 
Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού 

της στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των 
εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν ως επί 
το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. 

Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν να γίνονται 
δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) 
επιθυμούσαν την εισαγωγή τους 

στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 
η Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών 

καταργήθηκε με την αιτιολογία της 
ύπαρξης υπεράριθμων υπαξιωματικών στο 
στράτευμα. Γ΄ Περίοδος ( 1 9 4 9 - Σ ή μ ε ρ α )

Μετά τη λήξη των σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν 
επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-
1949) και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 

1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία 
της «Προπαρασκευαστικής Σχολής 

Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 
7 Ιουλίου του 1950, μετά από 
διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου 

Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε 

σε «Σχολή Μονίμων 
Υπαξιωματικών», τίτλο 
που διατηρεί μέχρι σήμερα. 
Οι πρώτοι σπουδαστές 
εισήλθαν στην ΠΣΥ των 
Πατρών τον Ιανουάριο του 
1950. Το 1953 η έδρα της 
ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη 
Σύρο και τέσσερα χρόνια 
αργότερα στη Σάμο. Το 
1975 μεταστάθμευσε 
στα Τρίκαλα, στο 
πρώην «Στρατόπεδο 

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ
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ΠΑΡΕΛΑΣΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

 Στο πλαίσιο του εορτασμού της επετείου της 25ης Μαρτίου η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών 
συμμετείχε στις τοπικές εκδηλώσεις εορτασμού (Επίσημη Δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγ. 
Νικολάου Τρικάλων, επιμνημόσυνη δέηση - κατάθεση στεφάνου στο Ηρώο Πεσόντων 5ου ΣΠ) καθώς και με 
πεζοπόρα τμήματα, στις παρελάσεις των πόλεων Τρικάλων, Λαρίσης και Αθηνών.

Α΄ Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της 
κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, συστήθηκε 

για πρώτη φορά το  «Προπαρασκευαστικόν 
Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή ανέλαβε 

την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια 
προκειμένου να εξέλθουν ως λοχίες του Ελληνικού 

στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η 
έδρα της βρισκόταν στην 
Κέρκυρα και θεωρείται 

πρόδρομος της σημερινής 
Σχολής Μονίμων 

Υπαξιωματικών. Η 
σχολή διαλύθηκε 
το 1889 από την ίδια 

κυβέρνηση που την 
ίδρυσε και μέχρι το 

1925 δεν λειτούργησε 
παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. 

Β΄ Περίοδος (1925-1934) 
Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου 

Θ ε ό δ ω ρ ο υ 
Πάγκαλου ίδρυσε το 
«Στρατιωτικό Σχολείο 

Υπαξιωματικών», το 
οποίο μεταφέρθηκε 

στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία 

Τεχντιτών», με έδρα το 
ένα στη Θεσσαλονίκη και το άλλο στην Αθήνα. 
Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο αυτό 

της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η 
έδρα του υπό συγκρότηση «Στρατιωτικού Σχολείου 
Υπαξιωματικών» μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά 

στην Κέρκυρα, όπου λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι 

το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το Στρατιωτικό Σχολείο Υπαξιωματικών 
Κέρκυρας μετονομάστηκε σε «Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών». Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού της 
στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν 
ως επί το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν 
να γίνονται δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) επιθυμούσαν την εισαγωγή 
τους στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 η Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών καταργήθηκε με την αιτιολογία της ύπαρξης υπεράριθμων 
υπαξιωματικών στο στράτευμα. Γ΄ Περίοδος (1949-Σήμερα)Μετά τη 
λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-1949) 
και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία της 
«Προπαρασκευαστικής  Σχολής Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 7 
Ιουλίου του 1950, μετά από διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε σε «Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών», τίτλο που διατηρεί μέχρι 
σήμερα. Οι πρώτοι σ π ο υ δ α σ τ έ ς εισήλθαν στην ΠΣΥ των Πατρών τον 
Ιανουάριο του 1950. Το 1953 η έδρα της ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη Σύρο 
και τέσσερα χρόνια αργότερα στη Σάμο. Το 1975 μεταστάθμευσε στα 
Τρίκαλα, στο πρώην «Στρατόπεδο 5ου Συντάγματος Πεζικού», το σημερινό 
«Στρατόπεδο Στρατηγού Χ. Καβράκου», στο οποίο λειτουργεί ως τις μέρες μας. Α΄ 
Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, 
συστήθηΦΗφορά«Προπ αρασκευαστικόν Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή 
ανέλαβε την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια προκειμένου να εξέλθουν 
ως λοχίες του Ελληνικού στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η έδρα της 
βρισκόταν στην Κέρκυρα και θεωρείται πρόδρομος της σημερινής Σχολής 
Μονίμων Υπαξιωματικών. Η σχολή διαλύθηκε το 1889 από την ίδια κυβέρνηση 
που την ίδρυσε και μέχρι το 1925 δεν λειτούργησε παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. Β΄ Περίοδος (1925-1934) Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου Θεόδωρου Πάγκαλου ίδρυσε το «Στρατιωτικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών», το οποίο μεταφέρθηκε στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία Τεχντιτών», με έδρα το ένα στη Θεσσαλονίκη 
και το άλλο στην Αθήνα. Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο 
αυτό της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η έδρα του 
υπό συγκρότηση « Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ο ύ Σχολείου Υπαξιωματικών» 
μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά στην Κέρκυρα, όπου 
λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το 
Στρατιωτικό Σχολείο Υπ α ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν Κέρκυρας μετονομάστηκε 

σε «Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών». 
Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού 

της στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των 
εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν ως επί 
το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. 

Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν να γίνονται 
δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) 
επιθυμούσαν την εισαγωγή τους 

στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 
η Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών 

καταργήθηκε με την αιτιολογία της 
ύπαρξης υπεράριθμων υπαξιωματικών στο 
στράτευμα. Γ΄ Περίοδος ( 1 9 4 9 - Σ ή μ ε ρ α )

Μετά τη λήξη των σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν 
επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-
1949) και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 

1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία 
της «Προπαρασκευαστικής Σχολής 

Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 
7 Ιουλίου του 1950, μετά από 
διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου 

Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε 

σε «Σχολή Μονίμων 
Υπαξιωματικών», τίτλο 
που διατηρεί μέχρι σήμερα. 
Οι πρώτοι σπουδαστές 
εισήλθαν στην ΠΣΥ των 
Πατρών τον Ιανουάριο του 
1950. Το 1953 η έδρα της 
ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη 
Σύρο και τέσσερα χρόνια 
αργότερα στη Σάμο. Το 
1975 μεταστάθμευσε 
στα Τρίκαλα, στο 
πρώην «Στρατόπεδο 
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Α΄ Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της 
κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, συστήθηκε 

για πρώτη φορά το  «Προπαρασκευαστικόν 
Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή ανέλαβε 

την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια 
προκειμένου να εξέλθουν ως λοχίες του Ελληνικού 

στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η 
έδρα της βρισκόταν στην 
Κέρκυρα και θεωρείται 

πρόδρομος της σημερινής 
Σχολής Μονίμων 

Υπαξιωματικών. Η 
σχολή διαλύθηκε 
το 1889 από την ίδια 

κυβέρνηση που την 
ίδρυσε και μέχρι το 

1925 δεν λειτούργησε 
παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. 

Β΄ Περίοδος (1925-1934) 
Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου 

Θ ε ό δ ω ρ ο υ 
Πάγκαλου ίδρυσε το 
«Στρατιωτικό Σχολείο 

Υπαξιωματικών», το 
οποίο μεταφέρθηκε 

στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία 

Τεχντιτών», με έδρα το 
ένα στη Θεσσαλονίκη και το άλλο στην Αθήνα. 
Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο αυτό 

της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η 
έδρα του υπό συγκρότηση «Στρατιωτικού Σχολείου 
Υπαξιωματικών» μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά 

στην Κέρκυρα, όπου λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι 

το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το Στρατιωτικό Σχολείο Υπαξιωματικών 
Κέρκυρας μετονομάστηκε σε «Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών». Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού της 
στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν 
ως επί το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν 
να γίνονται δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) επιθυμούσαν την εισαγωγή 
τους στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 η Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών καταργήθηκε με την αιτιολογία της ύπαρξης υπεράριθμων 
υπαξιωματικών στο στράτευμα. Γ΄ Περίοδος (1949-Σήμερα)Μετά τη 
λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-1949) 
και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία της 
«Προπαρασκευαστικής  Σχολής Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 7 
Ιουλίου του 1950, μετά από διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε σε «Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών», τίτλο που διατηρεί μέχρι 
σήμερα. Οι πρώτοι σ π ο υ δ α σ τ έ ς εισήλθαν στην ΠΣΥ των Πατρών τον 
Ιανουάριο του 1950. Το 1953 η έδρα της ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη Σύρο 
και τέσσερα χρόνια αργότερα στη Σάμο. Το 1975 μεταστάθμευσε στα 
Τρίκαλα, στο πρώην «Στρατόπεδο 5ου Συντάγματος Πεζικού», το σημερινό 
«Στρατόπεδο Στρατηγού Χ. Καβράκου», στο οποίο λειτουργεί ως τις μέρες μας. Α΄ 
Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, 
συστήθηΦΗφορά«Προπ αρασκευαστικόν Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή 
ανέλαβε την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια προκειμένου να εξέλθουν 
ως λοχίες του Ελληνικού στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η έδρα της 
βρισκόταν στην Κέρκυρα και θεωρείται πρόδρομος της σημερινής Σχολής 
Μονίμων Υπαξιωματικών. Η σχολή διαλύθηκε το 1889 από την ίδια κυβέρνηση 
που την ίδρυσε και μέχρι το 1925 δεν λειτούργησε παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. Β΄ Περίοδος (1925-1934) Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου Θεόδωρου Πάγκαλου ίδρυσε το «Στρατιωτικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών», το οποίο μεταφέρθηκε στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία Τεχντιτών», με έδρα το ένα στη Θεσσαλονίκη 
και το άλλο στην Αθήνα. Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο 
αυτό της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η έδρα του 
υπό συγκρότηση « Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ο ύ Σχολείου Υπαξιωματικών» 
μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά στην Κέρκυρα, όπου 
λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το 
Στρατιωτικό Σχολείο Υπ α ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν Κέρκυρας μετονομάστηκε 

σε «Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών». 
Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού 

της στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των 
εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν ως επί 
το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. 

Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν να γίνονται 
δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) 
επιθυμούσαν την εισαγωγή τους 

στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 
η Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών 

καταργήθηκε με την αιτιολογία της 
ύπαρξης υπεράριθμων υπαξιωματικών στο 
στράτευμα. Γ΄ Περίοδος ( 1 9 4 9 - Σ ή μ ε ρ α )

Μετά τη λήξη των σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν 
επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-
1949) και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 

1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία 
της «Προπαρασκευαστικής Σχολής 

Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 
7 Ιουλίου του 1950, μετά από 
διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου 

Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε 

σε «Σχολή Μονίμων 
Υπαξιωματικών», τίτλο 
που διατηρεί μέχρι σήμερα. 
Οι πρώτοι σπουδαστές 
εισήλθαν στην ΠΣΥ των 
Πατρών τον Ιανουάριο του 
1950. Το 1953 η έδρα της 
ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη 
Σύρο και τέσσερα χρόνια 
αργότερα στη Σάμο. Το 
1975 μεταστάθμευσε 
στα Τρίκαλα, στο 
πρώην «Στρατόπεδο 

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

 

ΕΝΘΕΤΑ

ΠΑΡΕΛΑΣΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

 Στο πλαίσιο του εορτασμού της επετείου της 25ης Μαρτίου η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών 
συμμετείχε στις τοπικές εκδηλώσεις εορτασμού (Επίσημη Δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγ. 
Νικολάου Τρικάλων, επιμνημόσυνη δέηση - κατάθεση στεφάνου στο Ηρώο Πεσόντων 5ου ΣΠ) καθώς και με 
πεζοπόρα τμήματα, στις παρελάσεις των πόλεων Τρικάλων, Λαρίσης και Αθηνών.

Α΄ Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της 
κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, συστήθηκε 

για πρώτη φορά το  «Προπαρασκευαστικόν 
Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή ανέλαβε 

την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια 
προκειμένου να εξέλθουν ως λοχίες του Ελληνικού 

στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η 
έδρα της βρισκόταν στην 
Κέρκυρα και θεωρείται 

πρόδρομος της σημερινής 
Σχολής Μονίμων 

Υπαξιωματικών. Η 
σχολή διαλύθηκε 
το 1889 από την ίδια 

κυβέρνηση που την 
ίδρυσε και μέχρι το 

1925 δεν λειτούργησε 
παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. 

Β΄ Περίοδος (1925-1934) 
Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου 

Θ ε ό δ ω ρ ο υ 
Πάγκαλου ίδρυσε το 
«Στρατιωτικό Σχολείο 

Υπαξιωματικών», το 
οποίο μεταφέρθηκε 

στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία 

Τεχντιτών», με έδρα το 
ένα στη Θεσσαλονίκη και το άλλο στην Αθήνα. 
Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο αυτό 

της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η 
έδρα του υπό συγκρότηση «Στρατιωτικού Σχολείου 
Υπαξιωματικών» μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά 

στην Κέρκυρα, όπου λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι 

το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το Στρατιωτικό Σχολείο Υπαξιωματικών 
Κέρκυρας μετονομάστηκε σε «Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών». Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού της 
στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν 
ως επί το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν 
να γίνονται δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) επιθυμούσαν την εισαγωγή 
τους στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 η Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών καταργήθηκε με την αιτιολογία της ύπαρξης υπεράριθμων 
υπαξιωματικών στο στράτευμα. Γ΄ Περίοδος (1949-Σήμερα)Μετά τη 
λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-1949) 
και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία της 
«Προπαρασκευαστικής  Σχολής Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 7 
Ιουλίου του 1950, μετά από διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε σε «Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών», τίτλο που διατηρεί μέχρι 
σήμερα. Οι πρώτοι σ π ο υ δ α σ τ έ ς εισήλθαν στην ΠΣΥ των Πατρών τον 
Ιανουάριο του 1950. Το 1953 η έδρα της ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη Σύρο 
και τέσσερα χρόνια αργότερα στη Σάμο. Το 1975 μεταστάθμευσε στα 
Τρίκαλα, στο πρώην «Στρατόπεδο 5ου Συντάγματος Πεζικού», το σημερινό 
«Στρατόπεδο Στρατηγού Χ. Καβράκου», στο οποίο λειτουργεί ως τις μέρες μας. Α΄ 
Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, 
συστήθηΦΗφορά«Προπ αρασκευαστικόν Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή 
ανέλαβε την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια προκειμένου να εξέλθουν 
ως λοχίες του Ελληνικού στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η έδρα της 
βρισκόταν στην Κέρκυρα και θεωρείται πρόδρομος της σημερινής Σχολής 
Μονίμων Υπαξιωματικών. Η σχολή διαλύθηκε το 1889 από την ίδια κυβέρνηση 
που την ίδρυσε και μέχρι το 1925 δεν λειτούργησε παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. Β΄ Περίοδος (1925-1934) Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου Θεόδωρου Πάγκαλου ίδρυσε το «Στρατιωτικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών», το οποίο μεταφέρθηκε στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία Τεχντιτών», με έδρα το ένα στη Θεσσαλονίκη 
και το άλλο στην Αθήνα. Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο 
αυτό της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η έδρα του 
υπό συγκρότηση « Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ο ύ Σχολείου Υπαξιωματικών» 
μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά στην Κέρκυρα, όπου 
λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το 
Στρατιωτικό Σχολείο Υπ α ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν Κέρκυρας μετονομάστηκε 

σε «Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών». 
Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού 

της στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των 
εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν ως επί 
το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. 

Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν να γίνονται 
δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) 
επιθυμούσαν την εισαγωγή τους 

στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 
η Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών 

καταργήθηκε με την αιτιολογία της 
ύπαρξης υπεράριθμων υπαξιωματικών στο 
στράτευμα. Γ΄ Περίοδος ( 1 9 4 9 - Σ ή μ ε ρ α )

Μετά τη λήξη των σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν 
επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-
1949) και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 

1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία 
της «Προπαρασκευαστικής Σχολής 

Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 
7 Ιουλίου του 1950, μετά από 
διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου 

Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε 

σε «Σχολή Μονίμων 
Υπαξιωματικών», τίτλο 
που διατηρεί μέχρι σήμερα. 
Οι πρώτοι σπουδαστές 
εισήλθαν στην ΠΣΥ των 
Πατρών τον Ιανουάριο του 
1950. Το 1953 η έδρα της 
ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη 
Σύρο και τέσσερα χρόνια 
αργότερα στη Σάμο. Το 
1975 μεταστάθμευσε 
στα Τρίκαλα, στο 
πρώην «Στρατόπεδο 

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
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Α΄ Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της 
κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, συστήθηκε 

για πρώτη φορά το  «Προπαρασκευαστικόν 
Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή ανέλαβε 

την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια 
προκειμένου να εξέλθουν ως λοχίες του Ελληνικού 

στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η 
έδρα της βρισκόταν στην 
Κέρκυρα και θεωρείται 

πρόδρομος της σημερινής 
Σχολής Μονίμων 

Υπαξιωματικών. Η 
σχολή διαλύθηκε 
το 1889 από την ίδια 

κυβέρνηση που την 
ίδρυσε και μέχρι το 

1925 δεν λειτούργησε 
παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. 

Β΄ Περίοδος (1925-1934) 
Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου 

Θ ε ό δ ω ρ ο υ 
Πάγκαλου ίδρυσε το 
«Στρατιωτικό Σχολείο 

Υπαξιωματικών», το 
οποίο μεταφέρθηκε 

στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία 

Τεχντιτών», με έδρα το 
ένα στη Θεσσαλονίκη και το άλλο στην Αθήνα. 
Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο αυτό 

της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η 
έδρα του υπό συγκρότηση «Στρατιωτικού Σχολείου 
Υπαξιωματικών» μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά 

στην Κέρκυρα, όπου λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι 

το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το Στρατιωτικό Σχολείο Υπαξιωματικών 
Κέρκυρας μετονομάστηκε σε «Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών». Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού της 
στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν 
ως επί το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν 
να γίνονται δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) επιθυμούσαν την εισαγωγή 
τους στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 η Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών καταργήθηκε με την αιτιολογία της ύπαρξης υπεράριθμων 
υπαξιωματικών στο στράτευμα. Γ΄ Περίοδος (1949-Σήμερα)Μετά τη 
λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-1949) 
και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία της 
«Προπαρασκευαστικής  Σχολής Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 7 
Ιουλίου του 1950, μετά από διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε σε «Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών», τίτλο που διατηρεί μέχρι 
σήμερα. Οι πρώτοι σ π ο υ δ α σ τ έ ς εισήλθαν στην ΠΣΥ των Πατρών τον 
Ιανουάριο του 1950. Το 1953 η έδρα της ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη Σύρο 
και τέσσερα χρόνια αργότερα στη Σάμο. Το 1975 μεταστάθμευσε στα 
Τρίκαλα, στο πρώην «Στρατόπεδο 5ου Συντάγματος Πεζικού», το σημερινό 
«Στρατόπεδο Στρατηγού Χ. Καβράκου», στο οποίο λειτουργεί ως τις μέρες μας. Α΄ 
Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, 
συστήθηΦΗφορά«Προπ αρασκευαστικόν Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή 
ανέλαβε την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια προκειμένου να εξέλθουν 
ως λοχίες του Ελληνικού στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η έδρα της 
βρισκόταν στην Κέρκυρα και θεωρείται πρόδρομος της σημερινής Σχολής 
Μονίμων Υπαξιωματικών. Η σχολή διαλύθηκε το 1889 από την ίδια κυβέρνηση 
που την ίδρυσε και μέχρι το 1925 δεν λειτούργησε παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. Β΄ Περίοδος (1925-1934) Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου Θεόδωρου Πάγκαλου ίδρυσε το «Στρατιωτικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών», το οποίο μεταφέρθηκε στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία Τεχντιτών», με έδρα το ένα στη Θεσσαλονίκη 
και το άλλο στην Αθήνα. Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο 
αυτό της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η έδρα του 
υπό συγκρότηση « Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ο ύ Σχολείου Υπαξιωματικών» 
μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά στην Κέρκυρα, όπου 
λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το 
Στρατιωτικό Σχολείο Υπ α ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν Κέρκυρας μετονομάστηκε 

σε «Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών». 
Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού 

της στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των 
εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν ως επί 
το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. 

Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν να γίνονται 
δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) 
επιθυμούσαν την εισαγωγή τους 

στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 
η Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών 

καταργήθηκε με την αιτιολογία της 
ύπαρξης υπεράριθμων υπαξιωματικών στο 
στράτευμα. Γ΄ Περίοδος ( 1 9 4 9 - Σ ή μ ε ρ α )

Μετά τη λήξη των σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν 
επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-
1949) και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 

1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία 
της «Προπαρασκευαστικής Σχολής 

Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 
7 Ιουλίου του 1950, μετά από 
διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου 

Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε 

σε «Σχολή Μονίμων 
Υπαξιωματικών», τίτλο 
που διατηρεί μέχρι σήμερα. 
Οι πρώτοι σπουδαστές 
εισήλθαν στην ΠΣΥ των 
Πατρών τον Ιανουάριο του 
1950. Το 1953 η έδρα της 
ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη 
Σύρο και τέσσερα χρόνια 
αργότερα στη Σάμο. Το 
1975 μεταστάθμευσε 
στα Τρίκαλα, στο 
πρώην «Στρατόπεδο 

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

 

ΕΝΘΕΤΑ

ΠΑΡΕΛΑΣΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

 Στο πλαίσιο του εορτασμού της επετείου της 25ης Μαρτίου η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών 
συμμετείχε στις τοπικές εκδηλώσεις εορτασμού (Επίσημη Δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγ. 
Νικολάου Τρικάλων, επιμνημόσυνη δέηση - κατάθεση στεφάνου στο Ηρώο Πεσόντων 5ου ΣΠ) καθώς και με 
πεζοπόρα τμήματα, στις παρελάσεις των πόλεων Τρικάλων, Λαρίσης και Αθηνών.

Α΄ Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της 
κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, συστήθηκε 

για πρώτη φορά το  «Προπαρασκευαστικόν 
Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή ανέλαβε 

την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια 
προκειμένου να εξέλθουν ως λοχίες του Ελληνικού 

στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η 
έδρα της βρισκόταν στην 
Κέρκυρα και θεωρείται 

πρόδρομος της σημερινής 
Σχολής Μονίμων 

Υπαξιωματικών. Η 
σχολή διαλύθηκε 
το 1889 από την ίδια 

κυβέρνηση που την 
ίδρυσε και μέχρι το 

1925 δεν λειτούργησε 
παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. 

Β΄ Περίοδος (1925-1934) 
Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου 

Θ ε ό δ ω ρ ο υ 
Πάγκαλου ίδρυσε το 
«Στρατιωτικό Σχολείο 

Υπαξιωματικών», το 
οποίο μεταφέρθηκε 

στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία 

Τεχντιτών», με έδρα το 
ένα στη Θεσσαλονίκη και το άλλο στην Αθήνα. 
Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο αυτό 

της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η 
έδρα του υπό συγκρότηση «Στρατιωτικού Σχολείου 
Υπαξιωματικών» μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά 

στην Κέρκυρα, όπου λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι 

το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το Στρατιωτικό Σχολείο Υπαξιωματικών 
Κέρκυρας μετονομάστηκε σε «Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών». Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού της 
στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν 
ως επί το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν 
να γίνονται δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) επιθυμούσαν την εισαγωγή 
τους στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 η Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών καταργήθηκε με την αιτιολογία της ύπαρξης υπεράριθμων 
υπαξιωματικών στο στράτευμα. Γ΄ Περίοδος (1949-Σήμερα)Μετά τη 
λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-1949) 
και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία της 
«Προπαρασκευαστικής  Σχολής Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 7 
Ιουλίου του 1950, μετά από διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε σε «Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών», τίτλο που διατηρεί μέχρι 
σήμερα. Οι πρώτοι σ π ο υ δ α σ τ έ ς εισήλθαν στην ΠΣΥ των Πατρών τον 
Ιανουάριο του 1950. Το 1953 η έδρα της ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη Σύρο 
και τέσσερα χρόνια αργότερα στη Σάμο. Το 1975 μεταστάθμευσε στα 
Τρίκαλα, στο πρώην «Στρατόπεδο 5ου Συντάγματος Πεζικού», το σημερινό 
«Στρατόπεδο Στρατηγού Χ. Καβράκου», στο οποίο λειτουργεί ως τις μέρες μας. Α΄ 
Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, 
συστήθηΦΗφορά«Προπ αρασκευαστικόν Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή 
ανέλαβε την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια προκειμένου να εξέλθουν 
ως λοχίες του Ελληνικού στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η έδρα της 
βρισκόταν στην Κέρκυρα και θεωρείται πρόδρομος της σημερινής Σχολής 
Μονίμων Υπαξιωματικών. Η σχολή διαλύθηκε το 1889 από την ίδια κυβέρνηση 
που την ίδρυσε και μέχρι το 1925 δεν λειτούργησε παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. Β΄ Περίοδος (1925-1934) Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου Θεόδωρου Πάγκαλου ίδρυσε το «Στρατιωτικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών», το οποίο μεταφέρθηκε στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία Τεχντιτών», με έδρα το ένα στη Θεσσαλονίκη 
και το άλλο στην Αθήνα. Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο 
αυτό της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η έδρα του 
υπό συγκρότηση « Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ο ύ Σχολείου Υπαξιωματικών» 
μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά στην Κέρκυρα, όπου 
λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το 
Στρατιωτικό Σχολείο Υπ α ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν Κέρκυρας μετονομάστηκε 

σε «Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών». 
Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού 

της στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των 
εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν ως επί 
το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. 

Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν να γίνονται 
δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) 
επιθυμούσαν την εισαγωγή τους 

στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 
η Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών 

καταργήθηκε με την αιτιολογία της 
ύπαρξης υπεράριθμων υπαξιωματικών στο 
στράτευμα. Γ΄ Περίοδος ( 1 9 4 9 - Σ ή μ ε ρ α )

Μετά τη λήξη των σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν 
επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-
1949) και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 

1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία 
της «Προπαρασκευαστικής Σχολής 

Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 
7 Ιουλίου του 1950, μετά από 
διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου 

Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε 

σε «Σχολή Μονίμων 
Υπαξιωματικών», τίτλο 
που διατηρεί μέχρι σήμερα. 
Οι πρώτοι σπουδαστές 
εισήλθαν στην ΠΣΥ των 
Πατρών τον Ιανουάριο του 
1950. Το 1953 η έδρα της 
ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη 
Σύρο και τέσσερα χρόνια 
αργότερα στη Σάμο. Το 
1975 μεταστάθμευσε 
στα Τρίκαλα, στο 
πρώην «Στρατόπεδο 

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
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ΕΝΘΕΤΑ

Αποφθέγματα

Νόμιζε την πατρίδα οίκον, τους δε πολίτας εταίρους.                           
Να θεωρείς την πατρίδα σπίτι σου και τους συμπολίτες συντρόφους.
(Ξενοφών, 430-355 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός)

Μια φορά εβαπτίστημεν με το λάδι, βαπτιζόμεθα και μία με το αίμα δια           
την ελευθερίαν της πατρίδος μας 
(Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, 1770-1843, Αρχιστράτηγος της επανάστασης του 1821)

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑ
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Α΄ Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της 
κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, συστήθηκε 

για πρώτη φορά το  «Προπαρασκευαστικόν 
Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή ανέλαβε 

την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια 
προκειμένου να εξέλθουν ως λοχίες του Ελληνικού 

στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η 
έδρα της βρισκόταν στην 
Κέρκυρα και θεωρείται 

πρόδρομος της σημερινής 
Σχολής Μονίμων 

Υπαξιωματικών. Η 
σχολή διαλύθηκε 
το 1889 από την ίδια 

κυβέρνηση που την 
ίδρυσε και μέχρι το 

1925 δεν λειτούργησε 
παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. 

Β΄ Περίοδος (1925-1934) 
Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου 

Θ ε ό δ ω ρ ο υ 
Πάγκαλου ίδρυσε το 
«Στρατιωτικό Σχολείο 

Υπαξιωματικών», το 
οποίο μεταφέρθηκε 

στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία 

Τεχντιτών», με έδρα το 
ένα στη Θεσσαλονίκη και το άλλο στην Αθήνα. 
Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο αυτό 

της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η 
έδρα του υπό συγκρότηση «Στρατιωτικού Σχολείου 
Υπαξιωματικών» μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά 

στην Κέρκυρα, όπου λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι 

το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το Στρατιωτικό Σχολείο Υπαξιωματικών 
Κέρκυρας μετονομάστηκε σε «Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών». Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού της 
στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν 
ως επί το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν 
να γίνονται δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) επιθυμούσαν την εισαγωγή 
τους στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 η Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών καταργήθηκε με την αιτιολογία της ύπαρξης υπεράριθμων 
υπαξιωματικών στο στράτευμα. Γ΄ Περίοδος (1949-Σήμερα)Μετά τη 
λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-1949) 
και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία της 
«Προπαρασκευαστικής  Σχολής Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 7 
Ιουλίου του 1950, μετά από διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε σε «Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών», τίτλο που διατηρεί μέχρι 
σήμερα. Οι πρώτοι σ π ο υ δ α σ τ έ ς εισήλθαν στην ΠΣΥ των Πατρών τον 
Ιανουάριο του 1950. Το 1953 η έδρα της ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη Σύρο 
και τέσσερα χρόνια αργότερα στη Σάμο. Το 1975 μεταστάθμευσε στα 
Τρίκαλα, στο πρώην «Στρατόπεδο 5ου Συντάγματος Πεζικού», το σημερινό 
«Στρατόπεδο Στρατηγού Χ. Καβράκου», στο οποίο λειτουργεί ως τις μέρες μας. Α΄ 
Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, 
συστήθηΦΗφορά«Προπ αρασκευαστικόν Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή 
ανέλαβε την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια προκειμένου να εξέλθουν 
ως λοχίες του Ελληνικού στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η έδρα της 
βρισκόταν στην Κέρκυρα και θεωρείται πρόδρομος της σημερινής Σχολής 
Μονίμων Υπαξιωματικών. Η σχολή διαλύθηκε το 1889 από την ίδια κυβέρνηση 
που την ίδρυσε και μέχρι το 1925 δεν λειτούργησε παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. Β΄ Περίοδος (1925-1934) Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου Θεόδωρου Πάγκαλου ίδρυσε το «Στρατιωτικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών», το οποίο μεταφέρθηκε στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία Τεχντιτών», με έδρα το ένα στη Θεσσαλονίκη 
και το άλλο στην Αθήνα. Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο 
αυτό της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η έδρα του 
υπό συγκρότηση « Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ο ύ Σχολείου Υπαξιωματικών» 
μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά στην Κέρκυρα, όπου 
λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το 
Στρατιωτικό Σχολείο Υπ α ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν Κέρκυρας μετονομάστηκε 

σε «Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών». 
Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού 

της στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των 
εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν ως επί 
το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. 

Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν να γίνονται 
δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) 
επιθυμούσαν την εισαγωγή τους 

στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 
η Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών 

καταργήθηκε με την αιτιολογία της 
ύπαρξης υπεράριθμων υπαξιωματικών στο 
στράτευμα. Γ΄ Περίοδος ( 1 9 4 9 - Σ ή μ ε ρ α )

Μετά τη λήξη των σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν 
επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-
1949) και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 

1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία 
της «Προπαρασκευαστικής Σχολής 

Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 
7 Ιουλίου του 1950, μετά από 
διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου 

Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε 

σε «Σχολή Μονίμων 
Υπαξιωματικών», τίτλο 
που διατηρεί μέχρι σήμερα. 
Οι πρώτοι σπουδαστές 
εισήλθαν στην ΠΣΥ των 
Πατρών τον Ιανουάριο του 
1950. Το 1953 η έδρα της 
ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη 
Σύρο και τέσσερα χρόνια 
αργότερα στη Σάμο. Το 
1975 μεταστάθμευσε 
στα Τρίκαλα, στο 
πρώην «Στρατόπεδο 

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

 

ΕΝΘΕΤΑ

ΠΑΡΕΛΑΣΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

 Στο πλαίσιο του εορτασμού της επετείου της 25ης Μαρτίου η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών 
συμμετείχε στις τοπικές εκδηλώσεις εορτασμού (Επίσημη Δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγ. 
Νικολάου Τρικάλων, επιμνημόσυνη δέηση - κατάθεση στεφάνου στο Ηρώο Πεσόντων 5ου ΣΠ) καθώς και με 
πεζοπόρα τμήματα, στις παρελάσεις των πόλεων Τρικάλων, Λαρίσης και Αθηνών.

Α΄ Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της 
κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, συστήθηκε 

για πρώτη φορά το  «Προπαρασκευαστικόν 
Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή ανέλαβε 

την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια 
προκειμένου να εξέλθουν ως λοχίες του Ελληνικού 

στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η 
έδρα της βρισκόταν στην 
Κέρκυρα και θεωρείται 

πρόδρομος της σημερινής 
Σχολής Μονίμων 

Υπαξιωματικών. Η 
σχολή διαλύθηκε 
το 1889 από την ίδια 

κυβέρνηση που την 
ίδρυσε και μέχρι το 

1925 δεν λειτούργησε 
παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. 

Β΄ Περίοδος (1925-1934) 
Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου 

Θ ε ό δ ω ρ ο υ 
Πάγκαλου ίδρυσε το 
«Στρατιωτικό Σχολείο 

Υπαξιωματικών», το 
οποίο μεταφέρθηκε 

στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία 

Τεχντιτών», με έδρα το 
ένα στη Θεσσαλονίκη και το άλλο στην Αθήνα. 
Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο αυτό 

της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η 
έδρα του υπό συγκρότηση «Στρατιωτικού Σχολείου 
Υπαξιωματικών» μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά 

στην Κέρκυρα, όπου λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι 

το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το Στρατιωτικό Σχολείο Υπαξιωματικών 
Κέρκυρας μετονομάστηκε σε «Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών». Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού της 
στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν 
ως επί το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν 
να γίνονται δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) επιθυμούσαν την εισαγωγή 
τους στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 η Προπαρασκευαστική Σχολή 
Υπαξιωματικών καταργήθηκε με την αιτιολογία της ύπαρξης υπεράριθμων 
υπαξιωματικών στο στράτευμα. Γ΄ Περίοδος (1949-Σήμερα)Μετά τη 
λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-1949) 
και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία της 
«Προπαρασκευαστικής  Σχολής Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 7 
Ιουλίου του 1950, μετά από διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε σε «Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών», τίτλο που διατηρεί μέχρι 
σήμερα. Οι πρώτοι σ π ο υ δ α σ τ έ ς εισήλθαν στην ΠΣΥ των Πατρών τον 
Ιανουάριο του 1950. Το 1953 η έδρα της ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη Σύρο 
και τέσσερα χρόνια αργότερα στη Σάμο. Το 1975 μεταστάθμευσε στα 
Τρίκαλα, στο πρώην «Στρατόπεδο 5ου Συντάγματος Πεζικού», το σημερινό 
«Στρατόπεδο Στρατηγού Χ. Καβράκου», στο οποίο λειτουργεί ως τις μέρες μας. Α΄ 
Περίοδος (1884-1889) Το 1884 με νόμο της κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, 
συστήθηΦΗφορά«Προπ αρασκευαστικόν Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ). Η σχολή 
ανέλαβε την εκπαίδευση σπουδαστών για δύο χρόνια προκειμένου να εξέλθουν 
ως λοχίες του Ελληνικού στρατού και να καταταγούν στα διάφορα όπλα. Η έδρα της 
βρισκόταν στην Κέρκυρα και θεωρείται πρόδρομος της σημερινής Σχολής 
Μονίμων Υπαξιωματικών. Η σχολή διαλύθηκε το 1889 από την ίδια κυβέρνηση 
που την ίδρυσε και μέχρι το 1925 δεν λειτούργησε παρόμοιο Παραγωγικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών. Β΄ Περίοδος (1925-1934) Το 1925 η κυβέρνηση 
του Αντιστράτηγου Θεόδωρου Πάγκαλου ίδρυσε το «Στρατιωτικό 
Σχολείο Υπαξιωματικών», το οποίο μεταφέρθηκε στην Κεφαλονιά και δύο 
«Στρατιωτικά Σχολεία Τεχντιτών», με έδρα το ένα στη Θεσσαλονίκη 
και το άλλο στην Αθήνα. Τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο 
αυτό της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1926, η έδρα του 
υπό συγκρότηση « Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ο ύ Σχολείου Υπαξιωματικών» 
μεταφέρθηκε από την Κεφαλονιά στην Κέρκυρα, όπου 
λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι το 1934. Τον Ιούλιο του 1926, το 
Στρατιωτικό Σχολείο Υπ α ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν Κέρκυρας μετονομάστηκε 

σε «Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών». 
Η φοίτηση ήταν πενταετής με επιλογή περιορισμού 

της στα τρία έτη ανάλογα με τα προσόντα των 
εισερχόμενων μαθητών, οι οποίοι ήταν ως επί 
το πλείστον παιδιά προσφύγων από τη Μ. 

Ασία. Εντός του 1926 άρχισαν να γίνονται 
δεκτοί οποιοιδήποτε νέοι (14-17 ετών) 
επιθυμούσαν την εισαγωγή τους 

στη σχολή. Τον Σεπτέμβριο του 1933 
η Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών 

καταργήθηκε με την αιτιολογία της 
ύπαρξης υπεράριθμων υπαξιωματικών στο 
στράτευμα. Γ΄ Περίοδος ( 1 9 4 9 - Σ ή μ ε ρ α )

Μετά τη λήξη των σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν 
επιχειρήσεων του Εμφυλίου πολέμου (1946-
1949) και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο 

1949, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία 
της «Προπαρασκευαστικής Σχολής 

Υπαξιωματικών» στην Πάτρα. Στις 
7 Ιουλίου του 1950, μετά από 
διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου 

Αλέξανδρου Παπάγου, η 
σχολή μετονομάστηκε 

σε «Σχολή Μονίμων 
Υπαξιωματικών», τίτλο 
που διατηρεί μέχρι σήμερα. 
Οι πρώτοι σπουδαστές 
εισήλθαν στην ΠΣΥ των 
Πατρών τον Ιανουάριο του 
1950. Το 1953 η έδρα της 
ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη 
Σύρο και τέσσερα χρόνια 
αργότερα στη Σάμο. Το 
1975 μεταστάθμευσε 
στα Τρίκαλα, στο 
πρώην «Στρατόπεδο 

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Σχολή 
Μονίμων Υπαξιωματικών επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 
www.smy.army.gr

Τηλέφωνα επικοινωνίας : 
Κέντρο  ............................ 24310 23950/51
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων... 24310 73542

Email : smy-gdse@army.gr


