Γεληθά
Ζ θαηάζηαζε αλαξρίαο, πνπ αθνινύζεζε κεηά ην ζάλαην ηνπ Καπνδίζηξηα ην 1831 θαη
δηήξθεζε πεξίπνπ δύν ρξόληα, πξνθάιεζε γεληθή αλσκαιία ζην εζσηεξηθό ηεο ρώξαο
θαη θιόληζε επηθίλδπλα ηελ ηάμε θαη ηελ πεηζαξρία ζην ζηξάηεπκα. Οη ειάρηζηεο
κνλάδεο ζηξαηνύ πνπ ππήξραλ, εκθάληδαλ εηθόλα δηαιύζεσο θαη δελ παξείραλ ηηο
απαηηνύκελεο εγγπήζεηο γηα ηελ άκπλα θαη αζθάιεηα. Ζ δύλακή ηνπο αλεξρόηαλ
πεξίπνπ ζε 700 άλδξεο, πνπ ήηαλ ζηξαησληζκέλνη ζηελ ύπαηζξν θαη δνύζαλ ζε βάξνο
ησλ ρσξηθώλ, γηαηί ε Κπβέξλεζε αδπλαηνύζε λα ηνπο δώζεη νπνηαδήπνηε βνήζεηα.
Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1833, έθηαζε ζηελ Διιάδα ν λεαξόο (κόιηο δεθαεπηά εηώλ) Βαπαξόο
Πξίγθηπαο Όζσλαο, ν νπνίνο είρε εθιεγεί σο Βαζηιηάο ηεο από ηηο ηξεηο πκκάρνπο
Γπλάκεηο (Αγγιία, Γαιιία θαη Ρσζία). Σν Βαζηιηά ζπλόδεπαλ ε Αληηβαζηιεία θαη
Βαπαξηθή Φξνπξά, δπλάκεσο πεξίπνπ 4.000 αλδξώλ.
Ζ πξώηε Κπβέξλεζε, πνπ ζρεκαηίζηεθε ακέζσο κεηά ηελ άθημε ηνπ Όζσλα, επηδόζεθε
κε δήιν ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο ηάμεσο, παίξλνληαο απζηεξά κέηξα γηα ηε δηάιπζε ησλ
αηάθησλ, ηελ απαγόξεπζε ηεο νπινθνξίαο θαη ηελ αλαζπγθξόηεζε ηνπ Σαθηηθνύ
ηξαηνύ. Ζ πξόνδνο σζηόζν πνπ ζπληειέζηεθε ζηνλ ηνκέα απηό, δελ ήηαλ ε
επηζπκεηή.
Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ λενζύζηαηνπ Κξάηνπο ήηαλ πνιύ θαθή. Ζ εζσηεξηθή
θαηάζηαζε επίζεο εμαθνινπζνύζε λα είλαη αλώκαιε. Πνιιέο ζηάζεηο, επαλαζηάζεηο
θαη ηαξαρέο μέζπαζαλ ζηε δηάξθεηα ηεο βαζηιείαο ηνπ Όζσλα. πρλά κάιηζηα, έπαηξλε
ελεξγό κέξνο θαη ν ζηξαηόο.
πγρξόλσο, κηα ζεκαληηθή κεξίδα ηνπ ιανύ αιιά θαη ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο, ππνζηήξηδε
ηε δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ησλ αηάθησλ, πηζηεύνληαο όηη κε ηα άηαθηα ζώκαηα θαη ηνλ
αληαξηνπόιεκν, ζα κπνξνύζε λα πξαγκαηνπνηεζεί επθνιόηεξα ε απειεπζέξσζε ησλ
ζθιαβσκέλσλ αθόκε ειιεληθώλ πεξηνρώλ.

Ο λένο νξγαληζκόο ηνπ ηξαηνύ ηνπ 1833
Ακέζσο κεηά ηελ άθημε ηνπ Όζσλα, ην Φεβξνπάξην ηνπ 1833, ςεθίζηεθε ν λένο
Οξγαληζκόο ηνπ ηξαηνύ, ζηε ζύλζεζε ηνπ νπνίνπ πεξηιακβάλνληαλ:
- Πεδηθό
- Ηππηθό
- Ππξνβνιηθό
- Μεραληθό
- Αθξνβνιηζηέο
- Υσξνθπιαθή
- Λόρνο Απνκάρσλ
Με Βαζηιηθά Γηαηάγκαηα εμάιινπ, ην ίδην έηνο, θαζνξίζηεθαλ ηα αθόινπζα ζέκαηα:
- Ζ νξγάλσζε ηεο Γξακκαηείαο επί ησλ ηξαηησηηθώλ, ε νπνία δηέζεηε δύν
ηκήκαηα θαη είρε σο απνζηνιή ηελ άκπλα θαη αζθάιεηα ηεο ρώξαο, θαζώο θαη θάζε ζέκα
πνπ αθνξνύζε ην ζηξάηεπκα θαη ην πξνζσπηθό (ζηξαηησηηθό θαη πνιηηηθό). Δπίζεο, γηα
ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε δηεμαγσγή ηεο επηηειηθήο εξγαζίαο ζηε Γξακκαηεία επί ησλ

ηξαηησηηθώλ ζπζηήζεθε, ην Γεθέκβξην ηνπ 1833, ώκα Γεληθώλ Δπηηειώλ από ηξεηο
θαη ιίγν αξγόηεξα από έμη αμησκαηηθνύο κε επηθεθαιήο ην θώην πληαγκαηάξρε
Thomas Gordon (Γθόξληνλ).
Σα θαζήθνληα ηνπ Γεληθνύ Δπηζεσξεηή ηξαηνύ, ηα νπνία γεληθά
πεξηιάκβαλαλ ηνλ έιεγρν ηεο εηνηκόηεηαο, εθπαηδεύζεσο, νπιηζκνύ, πιηθνύ, πεηζαξρίαο
θαη εζηθνύ ηνπ ζηξαηεύκαηνο θαη ηελ ππνβνιή ζρεηηθώλ πξνηάζεσλ ζην Γξακκαηέα επί
ησλ ηξαηησηηθώλ.

Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Οξγαληζκνύ ηνπ ηξαηνύ ζηελ πεξίνδν 1834-1863
ηελ πεξίνδν απηή δελ έγηλε λένο Οξγαληζκόο ηνπ ηξαηνύ. Ωζηόζν, επήιζαλ πνιιέο
ηξνπνπνηήζεηο ζε απηόλ ηνπ έηνπο 1833. Οη ζεκαληηθόηεξεο από ηηο ηξνπνπνηήζεηο
απηέο, ήηαλ νη αθόινπζεο:
- Γξακκαηεία επί ησλ ηξαηησηηθώλ:
Σν 1846 ε Γξακκαηεία επί ησλ
ηξαηησηηθώλ κεηνλνκάζηεθε ζε Τπνπξγείν ηξαηησηηθώλ ελώ ην 1861 θαηαξγήζεθε ε
ζέζε ηνπ Γεληθνύ Δπηζεσξεηή ηξαηνύ θαη ην 1863 ζπζηήζεθαλ έμη επηκειεηήξηα γηα ηε
δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαη ηνπ πιηθνύ ησλ κνλάδσλ.
- Φάιαγγα: Σν επηέκβξην ηνπ 1835 ζπζηήζεθε έλα ηηκεηηθό ζώκα ε
«Φάλαγγα».
- Οξνθπιαθή: Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1838 ζπγθξνηήζεθαλ νθηώ «ηάγμαηα
Οποθςλακήρ».
- Δζλνθπιαθή:
πζηήζεθε ηνλ Οθηώβξην ηνπ 1843, πξνθεηκέλνπ λα
ρξεζηκνπνηεζεί σο όξγαλν δεκόζηαο ηάμεσο θαη αζθάιεηαο.
- Πεδηθό: Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1836 ηξνπνπνηήζεθε ε ζύλζεζε ηνπ Πεδηθνύ.
- Ηππηθό: Από ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1835 ην ύληαγκα Ηππηθνύ κεηνλνκάζηεθε ζε
«Σύνηαγμα Λογσιζηών».
- Ππξνβνιηθό:
Σν Σάγκα Ππξνβνιηθνύ, από ηνλ Ηνύλην ηνπ 1843,
κεηαζρεκαηίζηεθε ζε κνίξα.
- Μεραληθό: Από ηνλ Ηνύλην ηνπ 1838 ε Γηνίθεζε Μεραληθνύ κεηνλνκάζηεθε
ζε «Επιθεώπηζη Μησανικού» θαη από ην 1856 ζε «Απσηγείο Μησανικού».
- Οηθνλνκηθνί Δπηζεσξεηέο: Γηα ηελ νηθνλνκηθή επηζεώξεζε ησλ κνλάδσλ, ηνλ
Οθηώβξην ηνπ 1852, δηνξίζηεθαλ δύν ππνεπηκειεηέο σο Οηθνλνκηθνί Δπηζεσξεηέο.
- Φξνπξαξρεία: Σελ ίδηα πεξίνδν ραξαθηεξίζηεθαλ ηξία θξνπξαξρεία σο
κόληκα (Αζελώλ, Ναππιίνπ θαη Ρίνπ), ελώ όια ηα ππόινηπα παξέκεηλαλ σο κε κόληκα.
- Μνπζηθή: πγθξνηήζεθε κία κπάληα γηα ηε Φξνπξά Αζελώλ.
- ηξαηησηηθή Γηθαηνζύλε: Σν 1860 ζπζηήζεθαλ έλα Αλαζεσξεηηθό Γηθαζηήξην
θαη δύν δηαξθή ζηξαηνδηθεία.
- ηξαηησηηθά Αξηνπνηεία: Ηδξύζεθαλ ηέζζεξα ζηξαηησηηθά αξηνπνηεία γηα ηελ
θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ ζηξαηνύ ζε ςσκί.
- Πεηζαξρηθόο Λόρνο: Οη απείζαξρνη νπιίηεο, ζηνπο νπνίνπο νη επηβαιιόκελεο
πνηλέο δελ έθεξαλ απνηέιεζκα, κεηαζέηνληαλ ζηνλ «Πειθαπσικό Λόσο» πνπ ζπζηήζεθε
ην Μάην ηνπ 1861 θαη εξγάδνληαλ ζε έξγα δεκόζηαο σθέιεηαο.

Οπιηζκόο
Με ηα πξώηα κέηξα πνπ πάξζεθαλ ην 1833, γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε θαη αλαζύληαμε
ηνπ ζηξαηνύ, ήηαλ θαη ν θαηάιιεινο εμνπιηζκόο ηνπ. Σν Πεδηθό εθνδηάζηεθε κε
ινγρνθόξν ηπθέθην θαη ζπάζα, ελώ ζηνπο ιόρνπο Δπδώλσλ νη ππαμησκαηηθνί θαη δέθα
ζηξαηηώηεο έθεξαλ ξαβδσηέο θαξακπίλεο κε ιόγρε. Οη Αθξνβνιηζηέο νπιίζηεθαλ θαη
απηνί κε ινγρνθόξν ηπθέθην αιιά δελ έθεξαλ ζπάζε.
Οη άλδξεο ηνπ Ηππηθνύ έθεξαλ ζπάζε κε ζηδεξέληα ιαβή, πηζηόιη θαη καθξηά ιόγρε. Οη
άλδξεο ηνπ Ππξνβνιηθνύ θαη ηνπ Μεραληθνύ δηέζεηαλ ινγρνθόξν θαξακπίλα θαη
δίζηνκε ζπάζε κε νξεηράιθηλε ιαβή θαη κόλν νη Εεπγίηεο έθεξαλ ζπάζε όκνηα κε απηή
ηνπ Ηππηθνύ. Σνλ Οθηώβξην ηνπ 1843 θαζνξίζηεθε ην νβηδνβόιν (νβνπδνβόιν) σο
ππξνβόιν ηνπ Οξεηβαηηθνύ Ππξνβνιηθνύ.
Μέρξη ην 1855 ππήξρε ζην ζηξάηεπκα πνηθηιία νπιηζκνύ, από πιεπξάο ηύπνπ θαη
πξνειεύζεσο, όπσο γαιιηθά, βειγηθά θ.ά. Μόλν γηα ηνπο επίιεθηνπο ιόρνπο θαη ηνπο
ππαμησκαηηθνύο είρε θαζηεξσζεί ην γαιιηθό ηπθέθην Mignet (Μηληέ). Από ηνλ Ηνύλην
όκσο ηνπ 1855 όια ηα ηάγκαηα Πεδηθνύ θαη Αθξνβνιηζηώλ εθνδηάζηεθαλ κε γαιιηθά
απιαθσηά ηπθέθηα. ε όηη αθνξά ην Ππξνβνιηθό, ην Οξεηβαηηθό εθνδηάζηεθε κε
νβηδνβόια ησλ 12 ιίηξσλ θαη ην Πεδηλό κε ππξνβόια (ζθαηξνβόια) ησλ 6 θαη 12
ιίηξσλ.

Δθπαίδεπζε
Σα θπξηόηεξα από ηα ζρνιεία πνπ ιεηηνύξγεζαλ θαηά ηελ πεξίνδν απηή, γηα ηε
κόξθσζε ή επηκόξθσζε ησλ ζηειερώλ ηνπ ζηξαηεύκαηνο, ήηαλ ηα αθόινπζα:
- ηξαηησηηθή ρνιή Δπειπίδσλ: ηηο 19 Φεβξνπαξίνπ 1834 ην Κεληξηθό
Πνιεκηθό ρνιείν κεηνλνκάζηεθε ζε «Σηπαηιωηική Σσολή Εςελπίδων» κε έδξα ηελ
Αίγηλα κέρξη ην 1837 πνπ κεηαθέξζεθε ζηνλ Πεηξαηά. Από ην 1854 κέρξη ην 1857 ε
ρνιή ππνρξεώζεθε, εμαηηίαο ηεο επηδεκίαο ρνιέξαο θαη ηεο θαηνρήο ηνπ Πεηξαηά από
ηνπο Αγγινγάιινπο, λα κεηαζηεγαζηεί πξνζσξηλά ζηελ Αζήλα, ζην κέγαξν ηεο
Γνύθηζζαο ηεο Πιαθεληίαο (ην ζεκεξηλό Βπδαληηλό Μνπζείν).
- ρνιείν αμησκαηηθώλ Ππξνβνιηθνύ: Λεηηνύξγεζε από ηνλ Οθηώβξην ηνπ
1861.
- ρνιείν αμησκαηηθώλ ηεο Φξνπξάο Αζελώλ : Σν ίδην έηνο ζπζηήζεθε ζηελ
Αζήλα ζρνιείν, ζην νπνίν θνηηνύζαλ ππνρξεσηηθά αμησκαηηθνί, κε πξνεξρόκελνη από
ηε ρνιή Δπειπίδσλ.
- ρνιείν Ρηπήο: Ηδξύζεθε ζηελ Αζήλα, επίζεο ην 1861, κε πξννξηζκό ηελ
εθπαίδεπζε ησλ αμησκαηηθώλ θαη ππαμησκαηηθώλ ζηε βνιή Πεδηθνύ, ηελ θαηαζθεπή θαη
ζπληήξεζε ησλ ππξηηηδνβνιώλ θαη ηε ζπνπδή ηεο βιεηηθήο ησλ θνξεηώλ όπισλ.
- Ηππνδξόκην Φξνπξάο Αζελώλ: Σν ίδην έηνο νξγαλώζεθε θαη ηππνδξόκην ζηε
Φξνπξά Αζελώλ, κε πξννξηζκό ηελ εθπαίδεπζε ζηελ ηππαζία.
Σέινο, θαηά ηελ πεξίνδν απηή, άξρηζε θαη ε απνζηνιή αμησκαηηθώλ γηα εθπαίδεπζε ζην
εμσηεξηθό, κε δαπάλεο ηνπ δεκνζίνπ.

Με ζθνπό ηε κόξθσζε θαη ηελ ηερληθή θαηάξηηζε ησλ κόληκσλ θαη εζεινληώλ
ππαμησκαηηθώλ, θαζώο θαη ησλ ζηξαηησηώλ, ηδξύζεθαλ ην 1840 ηα ρνιεία Σάγκαηνο.
Από ην 1859 εηζήρζε ζηνλ Διιεληθό ηξαηό ν Καλνληζκόο Αζθήζεσλ Πεδηθνύ ηνπ
Γαιιηθνύ ηξαηνύ, κε κηθξέο κόλν ηξνπνπνηήζεηο θαη έηζη από ην 1861 ξπζκίζηεθαλ
αθξηβέζηεξα ηα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα ηνπ Πεδηθνύ.
ην Ππξνβνιηθό ε εθπαίδεπζε πεξηιάκβαλε δύν πεξηόδνπο, ηε ζεσξεηηθή ην ρεηκώλα
θαη ηελ πξαθηηθή ηελ άλνημε. Δπίζεο, ιεηηνπξγνύζαλ δύν ζρνιεία, έλα γηα ηνπο
αλζππαζπηζηέο θαη ππαμησκαηηθνύο θαη έλα γηα ηνπο ππξνηερλίηεο θαη ππξνβνιεηέο.
ην Μεραληθό ηδξύζεθε ρνιείν Γηινρίαο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ θαπαλέσλ θαη ησλ
Ππξνζβεζηώλ.
Παξόκνηα ζρνιεία ηδξύζεθαλ επίζεο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ Ννζνθόκσλ ζε βνεζεηηθά
ηαηξηθά έξγα θαη ησλ νπιηηώλ ηεο Υσξνθπιαθήο ζηα δηθά ηεο θαζήθνληα.

ηξαηνινγία
Σνλ Οθηώβξην ηνπ 1836, ζεζπίζηεθε ε ηήξεζε ιεμηαξρηθώλ βηβιίσλ, γηα ηε δηεπθόιπλζε
ηεο δηεμαγσγήο ηεο ζηξαηνινγίαο.
Σνλ επόκελν ρξόλν εθδόζεθε λόκνο πεξί
απνγξαθήο, πνπ θαζόξηδε ηα ζρεηηθά κε ηε ζηξαηνινγία. ύκθσλα κε ην λόκν απηόλ, ε
ζηξαηνινγία γηλόηαλ από εζεινληέο θαη από ηνπο «εξ απογπαθήρ». Οη εζεινληέο
έπξεπε λα ήηαλ ειηθίαο 18-30 εηώλ θαη είραλ ην δηθαίσκα ηεο επηινγήο ηνπ Όπινπ ηεο
πξνηηκήζεώο ηνπο. Οη ππόινηπεο ζέζεηο θαιύπηνληαλ από ηνπο «εξ απογπαθήρ».
Όινη νη Έιιελεο, από 18-24 εηώλ, ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα εγγξαθνύλ ζηνπο
απνγξαθηθνύο θαηαιόγνπο. Από απηνύο επηιέγνληαλ κε θιήξσζε νη ππόρξενη
ζηξαηεύζεσο. Οη θιεξσηνί, όπσο νλνκάδνληαλ, ππεξεηνύζαλ ηέζζεξα ρξόληα θαη είραλ
ην δηθαίσκα λα αληηθαηαζηαζνύλ από άιινπο πνπ δελ είραλ θιεξσζεί. Σν 1834,
ξπζκίζηεθε ε πξνπαξαζθεπή ησλ θαηάιιεισλ ηερληηώλ γηα ην ζηξαηό. Σξηάληα λένη
ειηθίαο 16-20 εηώλ γίλνληαλ δεθηνί σο καζεηεπόκελνη ηερλίηεο ζε θάζε ιόρν
θαπαλέσλ.
Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1838 θαζνξίζηεθαλ νη ιεπηνκέξεηεο ησλ ζηξαηνινγηθώλ ζεκάησλ. Οη
δήκαξρνη, κε βάζε ηα ιεμηαξρηθά βηβιία, θαηάξηηδαλ ηνπο ζηξαηνινγηθνύο πίλαθεο θαη
επέιεγαλ κε θιήξν ηνλ αλαγθαίν αξηζκό ζηξαηεπζίκσλ, ελώ ηα ηξαηνινγηθά
πκβνύιηα ησλ πεξηθεξεηαθώλ Γηνηθήζεσλ έθξηλαλ ηε ζσκαηηθή ηθαλόηεηα ησλ
θιεξσηώλ.
Σν 1851 εθδόζεθε Νόκνο «Πεπί Σηπαηολογίαρ», ν νπνίνο ξύζκηδε νξηζηηθά ό,ηη ζρεηηθό
ίζρπε κέρξη ηόηε. Δηδηθόηεξα, θάζε ρξόλν, ν απαηηνύκελνο αξηζκόο θιεξσηώλ
θαηαλεκόηαλ ζηνπο λνκνύο ηνπ Κξάηνπο αλάινγα κε ηνλ πιεζπζκό ηνπο. Οη λνκάξρεο
ηνπο θαηέλεκαλ ζηηο επαξρίεο θαη νη έπαξρνη ζηνπο δήκνπο. Δπίζεο, νξίζηεθαλ νη
πνηλέο γηα ηνπο αλππόηαθηνπο, γηα όζνπο θαζηζηνύζαλ ηνλ εαπηό ηνπο ζσκαηηθά
αλίθαλν θαη γηα ηνπο δεκνηηθνύο ππαιιήινπο πνπ παξέβαηλαλ ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο. Ο
αξηζκόο ησλ θιεξσηώλ πνπ θαινύληαλ θάζε ρξόλν, ήηαλ πεξίπνπ 1.500 άλδξεο.
Σν 1859, κε λέν Νόκν «Πεπί Σηπαηολογίαρ», ε ζεηεία κεηώζεθε ζε ηξία ρξόληα. Όζνη
απνιύνληαλ κεηαθέξνληαλ ζηελ Δθεδξεία γηα κία ηξηεηία ζηε δηάξθεηα ηεο θαινύληαλ
πεξηνδηθά θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε αζθήζεηο. Γηα ην ιόγν απηό ζπζηήζεθαλ, ην
επηέκβξην 1860, ηα δέθα ηάγκαηα Δθεδξείαο ζηα νπνία θαη πξνζέξρνληαλ νη

θαινύκελνη. Ο αξηζκόο ησλ θιεξσηώλ γηα ηα έηε 1858-59 νξίζηεθε ζε 2.000 θαη γηα ηα
έηε 1860-62 ζε 2.750 άλδξεο.

Πξνέιεπζε
Ζ ζηειέρσζε ηνπ ζηξαηνύ, ζηελ ππόςε πεξίνδν, απαζρόιεζε ζνβαξά ηελ πνιηηηθή θαη
ζηξαηησηηθή εγεζία, ιόγσ ηεο εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο ηνπ ζέκαηνο αιιά θαη ησλ ζρεηηθώλ
ζνβαξώλ πξνβιεκάησλ πνπ ππήξραλ κέρξη ηόηε. Οη απνθάζεηο θαη ηα κέηξα πνπ
πάξζεθαλ γεληθά ήηαλ ηα αθόινπζα:
- Αμησκαηηθνί:
Μεηά ηε δηάιπζε ησλ άηαθησλ ζσκάησλ, ν Γεληθόο
Δπηζεσξεηήο ηξαηνύ δηαηάρζεθε θαη ππέβαιε πξνηάζεηο, γηα ην δηνξηζκό ζηνλ Σαθηηθό
ηξαηό ησλ απαηηνύκελσλ αμησκαηηθώλ από απηνύο πνπ είραλ επδόθηκε πξνϋπεξεζία.
Με βάζε απηέο ηηο πξνηάζεηο εθδόζεθαλ Βαζηιηθά Γηαηάγκαηα γηα ην δηνξηζκό ησλ
πξνηεηλόκελσλ αμησκαηηθώλ. Όζνη δελ δηνξίζηεθαλ, παξαπέκθζεθαλ ζε επηηξνπή, ε
νπνία ηνπο θαηέηαμε ζε πέληε ηάμεηο από ην βαζκό ηνπ αλζππνινραγνύ κέρξη θαη ηνπ
αληηζπληαγκαηάξρε. Απηνί απνηέιεζαλ ηε γλσζηή Φάιαγγα θαη ηνπο επηηξάπεθε λα
θέξνπλ ηε ζηνιή πνπ είραλ θαηά ηνλ Αγώλα.
Από ην 1835 θαη κεηά, ε θάιπςε ησλ αλαγθώλ ζε αμησκαηηθνύο γηλόηαλ από ηνπο
απόθνηηνπο ηεο ηξαηησηηθήο ρνιήο Δπειπίδσλ θαη κε ηελ πξναγσγή ησλ
ππαμησκαηηθώλ. Οη ηξεηο πξώηνη, από ηνπο απνθνίηνπο ηεο ρνιήο Δπειπίδσλ, είραλ
δηθαίσκα επηινγήο ηνπ Όπινπ πνπ ζα θαηαηάζζνληαλ. Οη ππόινηπνη, ηνπνζεηνύληαλ
ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο, ζην Ππξνβνιηθό θαη ην Μεραληθό θαη κόλν όζνη
πιεόλαδαλ ηνπνζεηνύληαλ ζην Πεδηθό ή ζην Ηππηθό.
Γηα ηε Υσξνθπιαθή θαζνξίζηεθε ε επηινγή ησλ αμησκαηηθώλ λα γίλεηαη από απηνύο πνπ
είραλ πξνϋπεξεζία σο αμησκαηηθνί ζηα ηαθηηθά ή άηαθηα ζώκαηα, ήηαλ 25-50 εηώλ θαη
είραλ δηαθξηζεί ηδηαίηεξα γηα ηελ αλδξεία, ηε γελλαηόηεηα, ηελ πηζηή θαη ηελ επζπλείδεηε
εθπιήξσζε ηνπ θαζήθνληόο ηνπο. Οη ζέζεηο ησλ ππνκνίξαξρσλ πνπ έκελαλ θελέο,
θαιύπηνληαλ θαηά ηα δύν ηξίηα από κεηάηαμε αμησκαηηθώλ ηνπ ηξαηνύ Γξακκήο θαη
θαηά ην έλα ηξίην από ηελ πξναγσγή ελσκνηαξρώλ πνπ είραλ ηα ζρεηηθά πξνζόληα.
Τπαμησκαηηθνί: Οη πξώηνη ππαμησκαηηθνί πξνέξρνληαλ από απηνύο πνπ
είραλ ππεξεηήζεη ζηα ηαθηηθά ή άηαθηα ζώκαηα. Μεηέπεηηα νη θελέο ζέζεηο θαιύπηνληαλ
κε ηελ πξναγσγή θαηάιιεισλ αλδξώλ από ηνπο εζεινληέο.

Ηεξαξρία
Με ηνλ Οξγαληζκό ηνπ 1833 θαηαξγήζεθαλ ζηε ζηξαηησηηθή ηεξαξρία ησλ αμησκαηηθώλ
νη βαζκνί ηνπ επηινραγνύ θαη πξσζππνινραγνύ, πνπ είραλ θαζηεξσζεί δύν ρξόληα
πξηλ. Παξάιιεια, ζεζπίζηεθαλ δύν ηάμεηο ζην βαζκό ηνπ ινραγνύ, ν ινραγόο α΄ θαη ν
ινραγόο β΄ ηάμεσο. Σν ίδην έγηλε θαη ζηε Υσξνθπιαθή γηα ην βαζκό ηνπ ππνκνίξαξρνπ.

Παξόκνηεο ξπζκίζεηο έγηλαλ θαη ηα επόκελα ρξόληα θαη ηειηθά ην 1863 νη βαζκνί ησλ
αμησκαηηθώλ ήηαλ απηνί ηνπ αλζππνινραγνύ, ππνινραγνύ, ινραγνύ, ηαγκαηάξρε,
αληηζπληαγκαηάξρε, ζπληαγκαηάξρε, ππνζηξάηεγνπ, αληηζηξάηεγνπ θαη ζηξαηεγνύ.
Οη γηαηξνί θαη νηθνλνκηθνί ππάιιεινη ηνπ ζηξαηνύ κέρξη ην 1837 δε ζεσξνύληαλ
αμησκαηηθνί. Από ην έηνο απηό, αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπο, εμνκνηώζεθαλ κε ηνπο
αμησκαηηθνύο από ην βαζκό ηνπ αλζππνινραγνύ κέρξη θαη ηνπ ζπληαγκαηάξρε.
Ακέζσο κεηά ηελ εμνκνίσζή ηνπο, απηνί απνιάκβαλαλ ηηο ίδηεο ηηκέο θαη ππάγνληαλ ζηηο
ίδηεο γεληθέο δηαηάμεηο πεξί ηάμεσο θαη πεηζαξρίαο. Σν 1861 νη πγεηνλνκηθνί θαη
θαξκαθεπηηθνί αμησκαηηθνί έιαβαλ, αλάινγα κε ην βαζκό ζηνλ νπνίν αληηζηνηρνύζαλ,
ηηο ίδηεο νλνκαζίεο πνπ δηαηεξνύληαη κέρξη ζήκεξα (αλζππίαηξνο, ππίαηξνο, ηαηξόο,
επίαηξνο θαη αξρίαηξνο).
Οη βαζκνί ησλ ππαμησκαηηθώλ ζην ζηξαηό ήηαλ δεθαλέαο, ινρίαο θαη επηινρίαο, ελώ ζηε
Υσξνθπιαθή ρσξνθύιαθαο, ππελσκνηάξρεο θαη ελσκνηάξρεο. Μεηαμύ ησλ
ππαμησκαηηθώλ θαη ησλ αμησκαηηθώλ ππήξρε ν ελδηάκεζνο βαζκόο ηνπ αλζππαζπηζηή

Πξναγσγέο
Σν 1834 ξπζκίζηεθαλ νη πξναγσγέο ησλ αμησκαηηθώλ θαη ππαμησκαηηθώλ. Οη θελέο
ζέζεηο θαηώηεξσλ αμησκαηηθώλ θαιύπηνληαλ θαηά ηα δύν ηξίηα θαη΄ αξραηόηεηα θαη
θαηά ην έλα ηξίην θαη΄ εθινγή. Οη ζέζεηο ησλ ηαγκαηαξρώλ θαιύπηνληαλ νη κηζέο θαη΄
αξραηόηεηα θαη νη ππόινηπεο θαη΄ εθινγή. Όισλ ησλ άιισλ αλώηεξσλ νη πξναγσγέο
γίλνληαλ κόλν θαη΄ εθινγή.
Οη πξναγσγέο ζηνπο ππαμησκαηηθνύο θαη ηνπο αλζππαζπηζηέο γίλνληαλ θαη΄
αξραηόηεηα θαη κεηά από εμεηάζεηο.
ηε Υσξνθπιαθή νη πξναγσγέο γίλνληαλ θαη΄ αξραηόηεηα θαη κόλν ν αξρεγόο ηνπ
ώκαηνο πξναγόηαλ θαη΄ εθινγή.
Σνλ Αύγνπζην ηνπ 1861 θαζνξίζηεθαλ νη ζέζεηο ησλ αμησκαηηθώλ ηνπ Δλεξγνύ ηξαηνύ
ζε 673 θαη ηεο εθεδξείαο ζε 110. Ο ειάρηζηνο ρξόλνο ππεξεζίαο, γηα ην δηθαίσκα
πξναγσγήο ζηνλ επόκελν βαζκό, εθηόο από ηνπο ινραγνύο, θαζνξίζηεθε ζε δύν
ρξόληα. Γηα ηνπο ινραγνύο απαηηνύληαλ ηέζζεξα ρξόληα. Δπίζεο, θαζνξίζηεθε ε ζεηξά
αξραηόηεηαο, νη απαηηνύκελεο γηα πξναγσγή γλώζεηο θαη πξνζόληα, θαζώο θαη ν
ηξόπνο εθηηκήζεώο ηνπο. Παξόκνηα ξύζκηζε είρε ήδε γίλεη από ην 1856 θαη γηα ηε
Υσξνθπιαθή.

ηνιή
Από ην 1833, κε ζεηξά Βαζηιηθώλ Γηαηαγκάησλ, θαζνξίζηεθε ην ζέκα ηεο ζηνιήο ησλ
αμησκαηηθώλ θαη νπιηηώλ ηνπ ζηξαηνύ, όπσο παξαθάησ:
- Πεδηθνύ Γξακκήο: Ζ ζηνιή απνηεινύληαλ από ρηηώλην (ηκάηην) κάιιηλν,
ρξώκαηνο κπιε θαη από παληειόλη κάιιηλν, ρξώκαηνο κπιε γηα ην ρεηκώλα θαη πάληλν
ρξώκαηνο άζπξνπ ην θαινθαίξη. Δθηόο ππεξεζίαο, ηόζν νη αμησκαηηθνί, όζν θαη νη
νπιίηεο, θνξνύζαλ πειήθην κε ην βαζηιηθό ζηέκκα, ελώ ηελ ώξα ππεξεζίαο έθεξαλ ην
ιεγόκελν «Κύβαπον» (είδνο πειεθίνπ από κάιιηλν ύθαζκα).
Σα δηαθξηηηθά ηνπ βαζκνύ ήηαλ κηθξά ζηξίηηα ζην θάζε άθξν ηνπ πεξηιαίκηνπ. Σα ζηξίηηα
ησλ αμησκαηηθώλ ήηαλ ρξπζά γηα ηνπο αλσηάηνπο θαη αλσηέξνπο θαη αξγπξά γηα ηνπο
θαησηέξνπο. Οη αλζππαζπηζηέο θνξνύζαλ ζηνιή αμησκαηηθνύ, ρσξίο δηαθξηηηθά
βαζκνύ. Σα ζηξίηηα ησλ ππαμησκαηηθώλ ήηαλ κάιιηλα ιεπθά ή θίηξηλα. Γηαθξηηηθό
ρξώκα ηνπ Πεδηθνύ νξίζηεθε ην θόθθηλν.
Σελ ίδηα πεξίνδν θαζηεξώζεθε ν θπαλόιεπθνο θύθινο, σο εζλόζεκν (εζληθό δηαθξηηηθό
έκβιεκα), ην νπνίν πξνζηέζεθε ζην πειήθην ησλ ζηξαηησηηθώλ θάησ από ην ζηέκκα.
- Αθξνβνιηζηώλ: Ζ ζηνιή ησλ Αθξνβνιηζηώλ ήηαλ ηύπνπ θαζαξά ειιεληθνύ.
- Ηππηθνύ: Ήηαλ πνισληθνύ ηύπνπ, από κάιιηλν βαζύ πξάζηλν ύθαζκα.
- Ππξνβνιηθνύ: Ήηαλ παξεκθεξήο πξνο απηή ηνπ Πεδηθνύ Γξακκήο, αιιά
ρξώκαηνο κνβ (κειαλόγιαπθν). Από ην 1835 νξίζηεθε νη αμησκαηηθνί λα θέξνπλ ζην
πεξηιαίκην ρξπζνθέληεηε θινγνθόξν ξνηά.
- Μεραληθνύ: Ζ ζηνιή ησλ αλδξώλ ηνπ Μεραληθνύ ήηαλ όκνηα κε απηή ηνπ
Ππξνβνιηθνύ, δηέθεξε κόλν σο πξνο ηα θνπκπηά θαη αληί γηα πειήθην νη άλδξεο ηνπ
Μεραληθνύ έθεξαλ δίθνρν. Γηαθξηηηθό ρξώκα νξίζηεθε ην βπζζηλί.
- Γεληθώλ Δπηηειώλ: Ζ ζηνιή ηνπο ήηαλ όκνηα κε ηε ζηνιή ηνπ Ππξνβνιηθνύ, κε
ηε δηαθνξά όηη ζηα θνπκπηά ηεο ζηνιήο ππήξρε ην βαζηιηθό ζηέκκα, θαη έθεξαλ θαπέιν
κε αξγπξά θνξδόληα αληί γηα πειήθην.
- Ηαηξώλ, Φαξκαθνπνηώλ θαη Ηππίαηξσλ (Κηελίαηξσλ): Ήηαλ παξεκθεξήο πξνο
απηή ηνπ Πεδηθνύ, αιιά αληί γηα πειήθην έθεξαλ ηξίπηπρν θαπέιν βαπαξηθνύ ηύπνπ, κε
ρξπζό ή αξγπξό γηα αζηέξη θαη εζλόζεκν.
Σέινο, νη Καπηηάλνη, νη νπνίνη εληάρζεθαλ ζην ζηξαηό σο αμησκαηηθνί, θαη νη θαιαγγίηεο,
εμαθνινπζνύζαλ λα θνξνύλ ηελ ελδπκαζία πνπ έθεξαλ ζηνλ Αγώλα, πξνζέζεζαλ
όκσο ηα δηαθξηηηθά ηνπ βαζκνύ ηνπο ζην πεξηιαίκην θαη ην εζλόζεκν ζην θέζη.

Παξάζεκα - Μεηάιιηα
Ζ απόθαζε γηα ηε ζύζηαζε ηνπ πξώηνπ ειιεληθνύ παξαζήκνπ κε ηελ νλνκαζία
«Τάγμα Ιππέων» πάξζεθε από ηε Α΄ Δζληθή πλέιεπζε ηνπ Άξγνπο, ην 1829. Ωζηόζν,
εμαηηίαο ησλ γεγνλόησλ πνπ επαθνινύζεζαλ, ε απόθαζε απηή δελ εθαξκόζηεθε. Έηζη,
ηα πξώηα παξάζεκα θαη κεηάιιηα, γηα Έιιελεο αμησκαηηθνύο θαη νπιίηεο,
θαζηεξώζεθαλ επί ηεο βαζηιείαο ηνπ Όζσλα θαη ήηαλ ηα αθόινπζα:

- Σάγκα Αξηζηείαο ηνπ σηήξνο: πζηήζεθε ζηηο 20 Μαΐνπ 1833, ζε αλάκλεζε
ηεο ζσηεξίαο ηεο Διιάδαο. Ζ απνλνκή ηνπ πξνβιεπόηαλ λα γίλεηαη ζε Έιιελεο
πνιίηεο πνπ αξίζηεπαλ ζηνλ αγώλα γηα ηελ ειεπζεξία ηεο παηξίδαο ή ζε νπνηνδήπνηε
θιάδν ηεο δεκόζηαο δσήο, θαζώο θαη ζε μέλνπο ππεθόνπο πνπ ηηκνύζαλ ην Σάγκα κε
ηελ έμνρε πξνζσπηθήο ηνπο αμία.
Γηαηξνύηαλ ζε πέληε ηάμεηο κε ηηο νλνκαζίεο
Μεγαιόζηαπξνο, Αλώηεξνο Σαμηάξρεο, Σαμηάξρεο, Υξπζόο ηαπξόο θαη Αξγπξόο
ηαπξόο.
Μεηά ηε κεηαπνιίηεπζε ηνπ 1974 θαηαξγήζεθε ην ζηέκκα από ηελ αλάξηεζε ηνπ θαη
πεξηνξίζηεθε ε απνλνκή ηνπ ζε ζπάληεο πεξηπηώζεηο θαη ζπλήζσο κόλν ζε Αξρεγνύο
μέλσλ θξαηώλ ή Οξζόδνμνπο Παηξηάξρεο.
- Αξηζηείν ηνπ Αγώλα 1821-1829: πζηήζεθε ην 1843 θαη απνλεκήζεθε ζε
όινπο όζνπο έιαβαλ κέξνο ζηνλ αγώλα ππέξ ηεο Αλεμαξηεζίαο. Πεξηιάκβαλε ηξεηο
ηάμεηο, ην Αξγπξνύλ, ην ηδεξνύλ θαη ην Υαιθνύλ θαη απνλεκόηαλ αληίζηνηρα ζε
αμησκαηηθνύο, ππαμησκαηηθνύο θαη ζηξαηηώηεο. Όζνη ηηκήζεθαλ κε απηό απνιάκβαλαλ
νξηζκέλα πξνλόκηα, όπσο λα ηνπο παξαρσξνύληαη ηα πξσηεία ζηηο εθινγέο, λα
νπινθνξνύλ ρσξίο άδεηα, λα θαηέρνπλ ηελ πξώηε ζέζε κεηά ηηο Αξρέο θαη λα
απαιιάζζνληαη από θάζε ζσκαηηθή εξγαζία ζηηο γεληθέο ππεξεζίεο ηνπ Κξάηνπο.
- Αλακλεζηηθά ηεο Αλαθεξύμεσο ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 1843: Γηαλεκήζεθε ζε
όζνπο ζπλέβαιαλ ελεξγά ζηα γεγνλόηα ηεο 3εο επηεκβξίνπ 1843. Καζηεξώζεθε ηελ
ίδηα εκέξα, κε ζθνπό ηελ «αναγνώπιζιν ηηρ ημέπαρ ωρ εθνικήρ εοπηήρ και ωρ ημέπαρ
απιζηεύζεωρ ηος Σηπαηού και ηων Πολιηών ηηρ ππωηεςούζηρ και απάνηων ηων
λαβόνηων μέπορ ειρ ηα καηά ηην ημέπαν ηαύηην ππασθένηα».

Γηνηθεηηθή Μέξηκλα
Οη κηζζνί αμησκαηηθώλ θαη νπιηηώλ ξπζκίζηεθαλ ζηηο 23 Φεβξνπαξίνπ 1833.
Αμηνζεκείσην είλαη όηη νη απνδνρέο δηέθεξαλ κεηαμύ νκνηνβάζκσλ ησλ δηαθόξσλ
Όπισλ, αιιά θαη κέζα ζην ίδην ην Όπιν, αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπ θαζελόο. Οη
αμησκαηηθνί ηνπ Ηππηθνύ, Ππξνβνιηθνύ θαη Μεραληθνύ είραλ πςειόηεξεο απνδνρέο από
ηνπο νκνηνβάζκνπο ηνπο ηνπ Πεδηθνύ, αιιά θαη νη αμησκαηηθνί ησλ κνλάδσλ ηνπ Πεδηθνύ
Γξακκήο ακείβνληαλ θαιύηεξα από απηνύο ησλ Αθξνβνιηζηώλ.
Σν 1852 ξπζκίζηεθαλ νη ζηξαηησηηθέο ζπληάμεηο θαη έλα ρξόλν αξγόηεξα έγηλε
αλαπξνζαξκνγή ησλ απνδνρώλ ησλ αμησκαηηθώλ θαη νπιηηώλ θαη ξπζκίζηεθαλ νη
κηζζνί όζσλ ήηαλ ζε άδεηα ή δηαζεζηκόηεηα.
Δπίζεο, θαζνξίζηεθε εθάπαμ
απνδεκίσζε, γηα έμνδα ηκαηηζκνύ (ζηνιήο) ζε όζνπο πξσηνέπαηξλαλ ην βαζκό ηνπ
αλζππαζπηζηή ή ηνπ αλζππνινραγνύ.
Νέα αύμεζε ζηνπο κηζζνύο έγηλε ην 1859, ελώ δύν ρξόληα αξγόηεξα ζεζπίζηεθε όηη,
όζνη αμησκαηηθνί είραλ αλάγθε αλαξξσηηθήο άδεηαο κπνξνύζαλ λα απνπζηάζνπλ επί
ηξίκελν κε ηηο κηζέο απνδνρέο ηνπο.
Καηά ηελ πεξίνδν 1833-1863 δόζεθαλ κεγάια θνλδύιηα γηα ηελ πξνκήζεηα εηδώλ
νπιηζκνύ, ηκαηηζκνύ θαη απνζθεπήο, πνπ αγνξάζηεθαλ από ηε Γαιιία θαη ηε Βαπαξία.
Αγνξάζηεθαλ αθόκε ηα ππξνβόια γηα κία νξεηβαηηθή θαη κία πεδηλή ππξνβνιαξρία, καδί

κε πελήληα άινγα θαη ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκό ησλ ππνδπγίσλ θαη ακαμώλ. Γηα ην
Ηππηθό εμάιινπ αγνξάζηεθαλ άινγα από ηελ Σνπξθία θαη ηε Βαπαξία.
ηνλ ηνκέα ηεο ζπληεξήζεσο ηνπ νπιηζκνύ, ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ππήξμε ε ζπκβνιή ηεο
Γηεπζύλζεσο ηνπ Κεληξηθνύ Οπινζηαζίνπ θαη ησλ Ππξνηερληθώλ θαηαζηεκάησλ ηεο.
Όζνλ αθνξά ηα ζηξαηησηηθά θηίξηα, από ην 1833 ζπζηήζεθε ην ώκα Μεραληθνύ, πνπ
κεηαμύ ησλ άιισλ είρε σο απνζηνιή ηελ θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε ζηξαηνπέδσλ θαη
θαηαπιηζκώλ.
Γηα ηελ θάιπςε ησλ παξαπάλσ νηθνλνκηθώλ απαηηήζεσλ θαη ινηπώλ δαπαλώλ ηνπ
ζηξαηνύ, από ην 1833 άξρηζε λα πξνβιέπεηαη εηδηθό θνλδύιην από ηνλ θξαηηθό
πξνϋπνινγηζκό.

Δπεξγεηηθά Σακεία
Παξάιιεια κε ηα κέηξα γηα ηε κέξηκλα ησλ αγσληζηώλ (Λόρνο Απνκάρσλ - Φάιαγγα),
έγηλαλ πξνζπάζεηεο θαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ κειώλ ησλ νηθνγελεηώλ ησλ
αμησκαηηθώλ θαη νπιηηώλ θαη ηδηαίηεξα απηώλ πνπ πέζαλαλ ή έγηλαλ αλίθαλνη «εν
ςπηπεζία», αιιά θαη ησλ απόζηξαησλ αμησκαηηθώλ. ηα πιαίζηα απηά ηδξύζεθαλ ηα
αθόινπζα επεξγεηηθά ηακεία:
- Σακείν Υεξώλ θαη Οξθαλώλ Αμησκαηηθώλ: Ηδξύζεθε ζηηο 24 Ηαλνπαξίνπ 1853
θαη είρε ζθνπό ηελ εμαζθάιηζε ηαθηηθώλ βνεζεκάησλ ζηηο ρήξεο θαη ηα νξθαλά παηδηά
ησλ αμησκαηηθώλ πνπ είραλ πεζάλεη «εν ςπηπεζία». Σνλ Αύγνπζην ηνπ 1861 ην Σακείν
απηό κεηνλνκάζηεθε ζε «Ταμείο Χηπών και Οπθανών ηος Μόνιμος Σηπαηού και ηηρ
Εθεδπείαρ». ηα παξαπάλσ βνεζήκαηα, πνπ επεθηάζεθαλ θαη ζηηο ρήξεο θαη ηα
νξθαλά παηδηά ησλ αμησκαηηθώλ, νη νπνίνη πέζαηλαλ κεηά ηελ απνζηξαηεία ηνπο,
πξνζηέζεθε ε πξνηθνδόηεζε ησλ ζπγαηέξσλ ησλ αμησκαηηθώλ κε ρξεκαηηθό πνζό
αλάινγα πξνο ην βαζκό ηνπο θαη ε ζύζηαζε «Πποπαιδεςηηπίος» γηα ηνπο γηνπο ησλ
αμησκαηηθώλ. ην πξνπαηδεπηήξην απηό θνηηνύζαλ παηδηά ειηθίαο 13-15 εηώλ θαη ν
Οξγαληζκόο ηνπ ήηαλ ζηξαηησηηθόο, ώζηε ν απόθνηηνη λα έρνπλ ηα πξνζόληα εηζαγσγήο
ηνπο ζηε ηξαηησηηθή ρνιή Δπειπίδσλ.
- Σακείν Απόζηξαησλ Αμησκαηηθώλ: πζηήζεθε ζηηο 8 Απγνύζηνπ 1861. Οη
πόξνη ηνπ ηακείνπ πξνέξρνληαλ από ηηο κεηνρέο ησλ αμησκαηηθώλ, ηηο κεληαίεο
ζπλεηζθνξέο ησλ «εν ενεπγεία» αμησκαηηθώλ θαη ηηο θξαηήζεηο από ην κηζζό ησλ
αμησκαηηθώλ πνπ έπαηξλαλ θαλνληθή άδεηα. Από ηα εηζνδήκαηα ηνπ Σακείνπ παξερόηαλ
ηζόβην βνήζεκα, σο κέξηζκα, ζηνπο απόζηξαηνπο αμησκαηηθνύο.
- Σακείν Πεξηζάιςεσο Οηθνγελεηώλ Οπιηηώλ: Ηδξύζεθε ζηηο 11 Απγνύζηνπ
1861, κε πξννξηζκό ηε ζύζηαζε Παηδαγσγείνπ γηα ηνπο γηνπο ησλ ππαμησκαηηθώλ, ηε
ρνξήγεζε βνεζεκάησλ ζηεο ρήξεο θαη ηα νξθαλά ηνπο θαη ηελ πξνηθνδόηεζε ησλ
ζπγαηέξσλ ηνπο. ην Παηδαγσγείν γίλνληαλ δεθηά νξθαλά 13-15 εηώλ, ηα νπνία
κπνξνύζαλ λα παξακείλνπλ κέρξη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. Ο Οξγαληζκόο ηνπ
ήηαλ ζηξαηησηηθόο θαη όζνη απνθνηηνύζαλ από απηό κπνξνύζαλ λα αθνινπζήζνπλ ην
ζηξαηησηηθό επάγγεικα.

