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Ιστορικά στοιχεία Μουσείου: 
                 Με την κατάργηση των μονόπλων [ίπποι και ημίονοι (μουλάρια)] προέκυψε η ανάγκη διάθεσης της 

πληθώρας κτηνιατρικών και ιππωνειακών υλικών, καθώς και των ειδών διαφρόντισης. Έχοντας αυτό ως αφετηρία το 

Γραφείο Κτηνιατρικού της Δνσης Υγκου του ΓΕΣ έθεσε το ζήτημα δημιουργίας ενός Μουσείου Κτηνιατρικής 

Υπηρεσίας. Η τελική απόφαση για τη δημιουργία του ελήφθη από το ΓΕΣ τον Ιούνιο του 1998. Τον Αύγουστο του 

1999, αφού αποφεύχθηκε η κατεδάφιση του Πεταλουργείου, άρχισαν οι εργασίες αποκαταστάσεως των κτιριακών 

εγκαταστάσεων που προοριζόταν ως μουσειακοί χώροι ενώ παράλληλα συγκεντρωνόταν κτηνιατρικό υλικό, το οποίο 

αποσυρόταν από άλλες μονάδες. Το Μουσείο εγκαινιάστηκε και δέχεται το κοινό από 23 Μαρ 05 και είναι το 

μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα, καθώς η μόνιμη έκθεσή του περιέχει αμιγές κτηνιατρικό και ιππωνειακό υλικό 

από την ίδρυση της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας (1904) μέχρι σήμερα.  

 Ιστορικό της χρονικής περιόδου, της οποίας το Μουσείο καταγράφει και απεικονίζει 

       Η χρονική περίοδος, την οποία αντιπροσωπεύει το Μουσείο, οριοθετείται από την  ίδρυση της 

Στρατιωτικής Κτηνιατρικής Υπηρεσίας το 1904 έως την κατάργηση του Ιππωνειακού Τμήματος το 1990. Το διάστημα 

αυτό περιλαμβάνει 4 περιόδους της Ελληνικής Στρατιωτικής Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, όπως παρακάτω: 

       α.   Α’ περίοδος (1904-1922), κατά την οποία ιδρύεται η Κτηνιατρική Υπηρεσία και συγκροτούνται τα 

πρώτα Κτηνιατρικά Νοσοκομεία σε Αθήνα (1904), Λάρισα (1912) και Θεσσαλονίκη (1914). 

       β.    Β’ περίοδος (1922-1944), κατά την οποία το Κτηνιατρικό Σώμα ανεξαρτητοποιείται από τη 

Δνση Ιππωνιών και ξεκινά η λειτουργία των μικροβιολογικών εργαστηρίων τροφίμων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 

       γ.    Γ’ περίοδος (1945-1962), κατά την οποία συστήνεται το Σώμα Κτηνιατρικού και Ιππωνιών 

(Σ.Κ.Ι.) με τη συγκρότηση της Σχολής Εφαρμογής Κτηνιατρικού, Αποσπασμάτων Κτηνιατρικού και Ιππωνιών (Α.Κ.Ι.), 

νοσοκομείων κτηνών, αποθηκών κτηνιατρικού υλικού, κ.α. Σημαντικό πρεσβευτή της περιόδου αποτελεί το κτίριο του 

Πεταλωτηρίου, καθώς το 1961 η Σχολή Πεταλωτών-Πεταλουργών μετασταθμεύει από τη Θεσσαλονίκη στη Λάρισα, 

ενώ αποτελεί το μοναδικό στην Ελλάδα Στρατιωτικό Πεταλουργείο. 

  δ.    Δ’ περίοδος (1963-1990), κατά την οποία εφαρμόζεται η σταδιακή απομάκρυνση των κτηνών 

από τις μονάδες του Στρατού έως την πλήρη απομάκρυνση τους και την κατάργηση του Ιππωνιακού Τμήματος. Κατά 

την ίδια περίοδο το Κτηνιατρικό Σώμα μεταπίπτει σε Τμήμα και υπάγεται στο Υγειονομικό (1969). 

Σκοπός  λειτουργίας: 
       Είναι να διαφυλαχθεί μέρος της ιστορικής παράδοσης του Στρατού με τη μουσειακή έκθεση 

μοναδικών κειμηλίων (εξοπλισμού και κτηνιατρικού-ιππωνειακού υλικού), τα οποία χρησιμοποιήθηκαν από την 

Στρατιωτική Κτηνιατρική Υπηρεσία κατά τον περασμένο αιώνα, ως παρακαταθήκη για τον επισκέπτη αλλά κυρίως για 

τις επερχόμενες γενιές. Ξαναφέρνει στη μνήμη μας ειδικότητες οπλιτών, οι οποίες έχουν εκλείψει σήμερα, όπως 

εκείνες του ημιονηγού, του ανεφοδιαστή, του νοσοκόμου κτηνών, του πεταλωτή, του πεταλουργού και του 

σαγματοποιού. Σκοπός είναι να συνοδεύσει κάθε ηλικίας και ιδιότητας επισκέπτη σε ένα ταξίδι στην ιστορία του 

Κτηνιατρικού Σώματος, με κύριο πρεσβευτή της τον μείζονος σημασίας για το Στρατό ίππο. 


