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Χαιρετισμός Διοικητού ΣΜΥ
Στην εποχή μας, όπου η Πατρίδα μας ταλανίζεται σκληρά από οδυνηρές αμφισβητήσεις, παράλογες 
προκλήσεις και απαιτήσεις, η ανάγκη να διατηρηθούν όσες αξίες και ιδεώδη παραμένουν υψηλά και 
διαχρονικά, αποτελεί χρέος και επιταγή ήθους ώστε ο σύγχρονος Υπαξιωματικός να οδηγηθεί στα-

θερά και αποτελεσματικά στον τελικό ΑΝΣΚ που είναι «Ο Άριστος Μόνιμος Υπαξιωματικός».

Μελετώντας την Iστορία βλέπουμε ότι πόλεμοι γι
νόντουσαν, γίνονται και θα γίνονται στο μέλλον για 
διάφορους σκοπούς ώστε σημαντικό ρόλο και μέγι
στο έργο στην θετική έκβαση του πολέμου να ανα
λαμβάνει ο Στρατός Ξηράς.

Είναι δεδομένο ότι ο κύριος πυλώνας του Στρα
τού Ξηράς είναι τα στελέχη του, ενώ και οι Μόνιμοι 
Υπαξιωματικοί είναι οι μικροί πολεμικοί ηγέτες, οι οποίοι 
αποτελούν την σπονδυλική στήλη του στρατεύματος.

Αφού λοιπόν, ο πόλεμος παραμένει γεγονός επα
ναλαμβανόμενο, έχουμε υποχρέωση να παράγουμε 
από τη ΣΜΥ, η οποία είναι το φυτώριο Μονίμων Υπ
αξιωματικών, στελέχη ικανά, εκπαιδευμένα και άριστα.

Σύμφωνα με την αποστολή της Σχολής παρέχεται στους σπουδαστές ποιοτική ακαδημαϊκή εκπαίδευση τρίτου κύκλου 
σπουδών, βασική και προκεχωρημένη στρατιωτική εκπαίδευση και παράλληλα καλλιεργείται το στρατιωτικό πνεύμα με όλες 
τις στρατιωτικές αρετές και τα χαρακτηριστικά.

Για την υλοποίηση του πρώτου μέρους της αποστολής, που αφορά την απόκτηση από τους σπουδαστές επιστημονικών γνώ
σεων, προσλαμβάνονται με δημόσια προκήρυξη, κατ΄ έτος άριστοι καθηγητές με υψηλά προσόντα, προκειμένου να διδάξουν 
εντός της Σχολής τα αντικείμενα της επιστήμης των, τα οποία θα βοηθήσουν και θα καταστήσουν τους Μόνιμους Υπαξιωματικούς 
ικανούς στη μετάδοση γνώσεων και εκπαίδευσης στο μέλλον.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα εκπαιδεύσεως, παρέχεται επίσης στους σπουδαστές στρατιωτική εκπαίδευση (Βασική και Προ
κεχωρημένη), θεωρητική και κυρίως πρακτική με ανάλογες ασκήσεις, με επιστέγασμα την εκτέλεση ασκήσεων μικρών κλιμακί
ων (Ομάδας  Διμοιρίας) κατά την θερινή περίοδο.

Κύρια όμως προσπάθεια της ακαδημαϊκής και στρατιωτικής Εκπαίδευσης, είναι η ανάπτυξη και η απόκτηση από τους σπουδαστές 
όλων των στρατιωτικών αρετών και κυρίως της πειθαρχίας.

Τελικός στόχος της Σχολής μέσω των προγραμμάτων και του συστήματος εκπαιδεύσεως και διαβιώσεως είναι η στρατικοποί
ηση, η ανάπτυξη στρατιωτικού Πνεύματος, η ύπαρξη υψηλού ηθικού, η εκπαίδευση (στρατιωτική  ακαδημαϊκή) και η πειθαρχία, 
στοιχεία και παράγοντες απολύτως αναγκαία για την συνέχεια της στρατιωτικής πορείας των σπουδαστών.

                             Ταξίαρχος Αθανάσιος Τσέλιος
                  Διοικητής
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� Κρίσεις Αξιωματικών Έτους 2009 - 2010

î Αντιστράτηγος Βούλγαρης Δημήτριος, Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού.

î Αντιστράτηγος Φράγκος Φραγκούλης, Γενικός Επιθεωρητής Στρατού.

î Αντιστράτηγος Νάσης Στυλιανός, Διοικητής 1ης Στρατιάς.

î Αντιστράτηγος Παπαδάκης Σπυρίδωνας, Διοικητής Β΄ ΣΣ.

î Αντιστράτηγος Κατής Κωνσταντίνος, Διοικητής Α΄ΣΣ.

î Ο Αντιστράτηγος Κολέτσος Ιωάννης, Διοικητής ΑΣΔΥΣ.

î Ο Αντιστράτηγος Λυμπέρης Δημήτριος, Β΄ Υπαρχηγός ΓΕΣ.

î Αντιστράτηγος Ταμουρίδης Γεώργιος, Α΄ Υπαρχηγός ΓΕΣ.

î Αντιστράτηγος Γιαννόπουλος Παναγιώτης, Διοικητής Γ΄ΣΣ/NDC  GR.

î Αντιστράτηγος Κούκουζας Ευάγγελος, Διοικητής ΑΣΔΕΝ 

î Αντιστράτηγος Ξιφαράς Σαμπάτης, Διοικητής Δ΄ΣΣ.

î Ο Αντιστράτηγος Θεοφανίδης Κωνσταντίνος ως Διοικητής ΣΕΘΑ.

Την 23 Μαρτίου 2009, το ΓΕΣ τίμησε 
για την προσφορά τους 
τους Αντιστρατήγους που  
αποστρατευτήκαν με τις πρόσφατες 
κρίσεις σε ειδική τελετή, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα
 του 6ου ορόφου του ΓΕΕΘΑ. 
Αναμνηστικά δώρα και μετάλλια στους 
αποχωρούντες αξιωματικούς επέ-
δωσε ο Αρχηγός ΓΕΣ, Αντιστράτηγος 
Δημήτριος Βούλγαρης.

Το μήνα Μάρτιο πραγματοποιήθηκαν 
οι τακτικές και έκτακτες κρίσεις 2009-
2010 των ανωτάτων και ανωτέρων Αξι-
ωματικών του Στρατού Ξηράς. 
Την 06 Μαρτίου 2009 πραγματοποι-
ήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του ΑΣΣ 
αποτελούμενη από τους παρακάτω 
ανωτάτους αξιωματικούς: 
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 Δ΄ΣΣ
Στο Στρατόπεδο «Αποστολίδη» στην Ξάνθη, παρουσία των τοπι

κών αρχών πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης  παραλαβής της 
διοικήσεως του Δ΄ΣΣ από τον Αντιστράτηγο Γεώργιο Ταμουρίδη στον 
Αντιστράτηγο Σαμπάτη Ξιφαρά.

Ο Αντιστράτηγος κ. Γεώργιος Ταμουρίδης ανέλαβε καθήκοντα Α΄ 
Υπαρχηγού Γενικού Επιτελείου Στρατού.

1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ
Την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2009, στο Στρατόπεδο «Στρατηγού Νικολάου 

Πλαστήρα» στη Λάρισα πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης  παρα
λαβής της διοικήσεως της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ από τον Αντιστράτηγο Φραγκού
λη Φράγκο στον Αντιστράτηγο Στυλιανό Νάση, παρουσία των τοπικών 
αρχών και του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού.

Ο αποχωρών Διοικητής Αντιστράτηγος κ. Φράγκος Φραγκούλης 
ανέλαβε καθήκοντα Γενικού Επιθεωρητή Στρατού.

 ΣΕΘΑ

Tην 10η Μαρτίου 2009 πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της 
Σχολής Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ), η τελετή παράδοσης  παραλαβής 
της διοικήσεως της Σχολής, κατά την οποία ο Αντιστράτηγος Ιωάννης 
Γιαμπουράς παρέδωσε τα καθήκοντα του στον Αντιστράτηγο Κωνστα
ντίνο Θεοφανίδη. Στην τελετή παρευρέθη ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατη
γός Δημήτριος Γράψας.

 Γ΄ΣΣ/NDC-GR
Την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2009, στο στρατόπεδο «ΠΕΔΙΟΝ ΑΡΕ

ΩΣ» στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε η τελετή της παράδοσης  πα
ραλαβής της διοικήσεως του Γ΄ΣΣ/NDCGR από τον Αντιστράτηγο κ. Στυ
λιανό Νάση στον Αντιστράτηγο κ. Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Στην τελετή 
παρέστησαν o υπουργός Μακεδονίας  Θράκης κ. Σταύρος Καλαφάτης, 
ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. κ. Άνθιμος, ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης 
κ. Παναγιώτης Ψωμιάδης, εκπρόσωποι των Στρατιωτικών Αρχών και των 
Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και ιδιώτες της περιοχής.

� Παράδοση - Παραλαβή Διοικήσεως
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� Τριήμερες Εορταστικές Εκδηλώσεις για την Επέτειο Απελευθέρωσης της 
Πόλης των Ιωαννίνων

Παρουσία της ΑΕ του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. 

Κάρολου Παπούλια, του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Κωνσταντί

νου Τασούλα και της Στρατιωτικής Ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμε

ων και των Σωμάτων Ασφαλείας, πραγματοποιήθηκε η παρέλαση, 

με συμμετοχή πεζοπόρων και μηχανοκινήτων τμημάτων του ΣΞ και 

των ΣΑ, καθώς και εναέριων μέσων του ΣΞ και της ΠΑ, ως απο

κορύφωμα των τριήμερων εορταστικών εκδηλώσεων της επετείου 

απελευθέρωσης της πόλεως των Ιωαννίνων από τον τουρκικό ζυγό, 

την 21 Φεβρουαρίου 1913. Την 19η Φεβρουαρίου 2009, πραγματο

ποιήθηκε από τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, στον τύμβο Μπιζανομάχων, κατάθεση στεφάνου και 

απονομή επάθλων στους νικητές του Μπιζανίου Δρόμου, στο πλαίσιο των τριήμερων εορταστικών εκδηλώσεων για την επέτειο 

απελευθέρωσης της πόλεως των Ιωαννίνων. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Διοικητής της VIII Μεραρχίας Πε

ζικού Υποστράτηγος κ. Αθανάσιος Καραγιαννόπουλος και οι θρησκευτικές και πολιτικές αρχές της πόλης.

� Τιμή στον Αγώνα της Απελευθέρωσης του 1821

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε και φέτος ο εορ

τασμός της Εθνικής μας επετείου της 25ης Μαρτίου 1821, με τη 

διεξαγωγή της καθιερωμένης παρέλασης των Ενόπλων Δυνάμε

ων. Τη στρατιωτική παρέλαση παρακολούθησαν εκπρόσωποι της 

πολιτικής, πολιτειακής, στρατιωτικής και θρησκευτικής ηγεσίας της 

χώρας. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κάρολος Παπούλιας, ο 

οποίος κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, 

τόνισε σε δηλώσεις του ότι: «Γιορτάζουμε σήμερα τη μεγαλύτερη 

μέρα του νεοελληνικού έθνους, της νεοελληνικής 

ιστορίας. Ένας λαός με μοναδικά όπλα την ελπίδα, 

το πάθος και το όραμα, γυμνός, ξυπόλυτος μπρο

στά σε μια αυτοκρατορία, ξεσηκώθηκε για τη λευτε

ριά του. Και έστειλε αυτό το μήνυμα το ‘21: Έστειλε 

το μήνυμα ότι όταν θέλουμε, όταν όλοι μας είμαστε 

με μια ιδέα και με ένα σκοπό πετυχαίνουμε αυτό 

που θέλουμε». Ανάλογες εορταστικές εκδηλώσεις, 

έγιναν σε όλη την ελληνική επικράτεια.
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� Επίσκεψη κ. Α/ΓΕΣ στο NDC-GR και στη ΣΔΙΕΠ
Ο κ. Α/ΓΕΣ Αντιστράτηγος Δημήτριος Βούλγαρης, 

επισκέφθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2009 το Γ΄ΣΣ/NDC
GR και τη Σχολή Διοικήσεως και Επιτελών (ΣΔΙΕΠ) στη 
Θεσσαλονίκη. Κατά την επίσκεψή του στο NDCGR, 
πραγματοποιήθηκε ενημέρωση στα θέματα που αφορούν 
τη δομή, τις δραστηριότητες, τη μελλοντική εξέλιξη του 
στρατηγείου καθώς και τη διακλαδική άσκηση «STEAD-
FAST JOIST/ ΓΟΡΔΙΟΣ ΔΕΣΜΟΣ 2009», που η τελική 
της φάση διεξήχθη από 18 Μαρτίου έως 4 Απριλίου 2009 
στο Λιτόχωρο, με τη συμμετοχή των στελεχών του Στρα
τηγείου. Επίσης, είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τους 
αρχαιότερους αξιωματικούς των ξένων χωρών καθώς και 
αυτούς των υπολοίπων κλάδων των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων που συμμετέχουν στη δύναμη του Στρατηγείου. Στη συνέχεια 
ο κ. Α/ΓΕΣ επισκέφθηκε τη ΣΔΙΕΠ, όπου πραγματοποίησε ομιλία στους αξιωματικούς  σπουδαστές της σχολής.

� Τελετή Εγκαινίων του Ιερού Ναού του Στρατοπέδου «ΖΟΡΜΠΑ» (ΑΣΔΥΣ)
Πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2009 από τον 

Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κ.κ. Ιερώ
νυμο τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Υπαπαντής του Σωτήρος, στο Στρα
τόπεδο «ΖΟΡΜΠΑ» (ΑΣΔΥΣ περιοχή Γουδή). Την τελετή τίμησαν με 
την παρουσία τους ο κ. ΥΕΘΑ Ευάγγελος Μεϊμαράκης, ο κ. Α/ΓΕΕΘΑ 
Στρατηγός Δημήτριος Γράψας, ο κ. Α/ΓΕΣ Αντιστράτηγος Δημήτριος 
Βούλγαρης, ο κ. Α/ΓΕΑ Αντιπτέραρχος Ιωάννης Γιάγκος, καθώς και 
στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό.

� Τελετή Εγκαινίων του Ι. Ναού Αγ. Κωνσταντίνου του Γ΄ΣΣ
Στις 19 Φεβρουαρίου 2009, πραγματοποιήθηκαν στην έδρα 

του Γ΄ΣΣ/NDCGRC στη Θεσσαλονίκη, τα εγκαίνια του Ι. Ναού Αγ. 
Κωνσταντίνου του Γ΄ΣΣ. Στο πλαίσιο των εγκαινίων έγινε τέλεση Με
γάλου Αρχιερατικού Εσπερινού την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2009, 
ενώ την επομένη τελέστηκε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Κατά τη 
διάρκεια των εκδηλώσεων παρέστησαν ο Διοικητής του Γ΄ΣΣ, οι θρη
σκευτικές και πολιτικές αρχές της πόλης, καθώς και αντιπροσωπεία 
στρατιωτικών της Φρουράς Θεσσαλονίκης.
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� Εκδήλωση για την «Ημέρα Τιμής Αποστράτων» στο Γ΄ΣΣ
Την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2009, διοργανώθηκε στο ηρώο 

του Γ΄ΣΣ και στη συνέχεια στη ΛΑΦΘ, εκδήλωση για την «Ημέρα Τι
μής Αποστράτων». Στον εορτασμό παρευρέθησαν ο Διοικητής του 
Στρατηγείου, αντιπροσωπεία Αξιωματικών του Γ΄ΣΣ, ο πρόεδρος 
της Ένωσης Αποστράτων Παραρτήματος Θεσσαλονίκης Αντιστρά
τηγος (ε.α) κ. Θεμιστοκλής Βογιατζόγλου καθώς και τα μέλη της. 
Μετά το πέρας της τελετής ακολούθησε ενημέρωση, απονομή ανα
μνηστικών δώρων και μικρή δεξίωση στη ΛΑΦΘ.

� Έκθεση για την Εκπαίδευση - Επαγγελματικός Προσανατολισμός στο
Στρατό Ξηράς

Από τις 6 έως 8 Μαρτίου 2009, πραγματοποιήθηκε στο εκθεσια
κό κέντρο Helexpo Palace στο Μαρούσι, η 11η Διεθνής Έκθεση για 
την εκπαίδευση, που οργανώθηκε από την εταιρεία Europartners, 
υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά
των, της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και του Δήμου Αθηναίων. 

Στην έκθεση συμμετείχε το Γενικό Επιτελείο Στρατού με την 
δημιουργία περιπτέρου, στο οποίο προβάλλονται οι δυνατότητες 
επαγγελματικού προσανατολισμού των νέων στο Στρατό Ξηράς 
(ΣΣΕ, ΣΜΥ, ΕΠΟΠ, ΟΒΑ, ΕΦΥΕΣ), με διανομή οπτικών δίσκων 
(DVD) και φυλλαδίων.

Η εν λόγω έκθεση διοργανώνεται από το 1999 στην Ελλάδα με τη συμμετοχή του ΓΕΣ, του ΓΕΝ και του ΓΕΑ και 250 εκπαι
δευτικών ιδρυμάτων από 13 χώρες, προσφέροντας ολοκληρωμένη ενημέρωση σχετικά με τις εκπαιδευτικές δυνατότητες που 
παρέχονται σήμερα σε Ελλάδα και Εξωτερικό.

� Εκδήλωση με Θέμα «Ναρκωτικά & Οδική Ασφάλεια»
Πραγματοποιήθηκαν στις 26 Φεβουαρίου 2009 στο Στρατόπε-

δο «ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΚΡΙΤΑ» ενημερωτικές ομι
λίες με συμμετοχή του στρατιωτικού προσωπικού των Μονάδων 
της Φρουράς Βέροιας, στα παρακάτω θέματα: «Ναρκωτικά και 
τρόποι αντιμετώπισής των», από εξειδικευμένο προσωπικό του 
κέντρου πρόληψης «ΠΡΟΣΒΑΣΗ» Ν. Ημαθίας και τον Ανχη(ΥΓ) 
Κουρμπέτη Δημήτριο του Β΄ΣΣ και «Οδική ασφάλεια και πρόληψη 
ατυχημάτων», από Αξιωματικό της Ι ΜΠ.
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� Εκδήλωση προς Τιμήν του Συνταγματάρχη (ΠΖ) Νικολάου Γεωργούλα
Την 8η Φεβρουαρίου 2009, πραγματοποιήθηκε στην έδρα της 32 

Ταξιαρχίας Πεζοναυτών (32 ΤΑΞ ΠΝ), στην Ν. Ιωνία του Βόλου, εκδή
λωση προς τιμήν του Συνταγματάρχη (ΠΖ) Νικολάου Γεωργούλα, το 
όνομα του οποίου φέρει το Στρατόπεδο της Ταξιαρχίας. Ο Συνταγματάρ
χης (ΠΖ) Νικόλαος Γεωργούλας υπήρξε ο τελευταίος Διοικητής του 5ου 
Συντάγματος Πεζικού, το οποίο κατά την εαρινή επίθεση των Ιταλών, 
στον ελληνοϊταλικό πόλεμο, υπερασπίσθηκε με αυτοθυσία το Ύψωμα 
731, συμμετέχοντας ενεργά στην αποτροπή των σχεδιασμών των Ιτα
λών. Στην εκδήλωση παρευρέθησαν ο Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. 
Γεώργιος Σούρλας, ο οποίος ήταν και ο κεντρικός ομιλητής, ο υιός του 
Συνταγματάρχη Γεωργούλα, Σταύρος Γεωργούλας, ο Διοικητής της Ι ΜΠ, οι επίτιμοι αρχηγοί του ΓΕΣ κ.κ. Ευστάθιος Καπραβέ
λος και Παναγιώτης Χαρβάλας, απόστρατοι αξιωματικοί, καθώς και εκπρόσωποι των νομαρχιακών και δημοτικών αρχών.

� Αποκαλυπτήρια Προτομής Λοχαγού (ΑΣ)
Αθανασίου Κακαμπάκου στην 1η ΣΤΡΑΤΙΑ

Τελέστηκε, την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2009, στην «Πλατεία Λοχα
γού (ΑΣ) Αθανασίου Κακαμπάκου» στην 1η ΣΤΡΑΤΙΑ στη Λάρισα, επι
μνημόσυνη δέηση και αποκαλυπτήρια της προτομής που ανεγέρθηκε 
στη μνήμη του Αξιωματικού ο οποίος έπεσε κατά την εκτέλεση του κα
θήκοντος την 5η Νοεμβρίου 2008, όταν το επιθετικό ελικόπτερο Apache 
ΑΗ64Α συνετρίβη στην περιοχή της Κύμης Ευβοίας.

� Αποκαλυπτήρια Πλάκας στην Ευκαρπία 
Θεσσαλονίκης

Την 15η Μαρτίου 2009, ο Στρατηγός Διοικητής του Β΄ΣΣ και στελέ
χη του 3ου ΤΕΑΣ παρέστησαν στην Επιμνημόσυνη Δέηση στον Ι.Ν. 
Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου νέων εργατικών κατοικιών Ευκαρπίας 
και ακολούθως στα αποκαλυπτήρια πλάκας προς τιμήν του Αντισυνταγ
ματάρχη (ΑΣ) Κατσιά Αθανασίου, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά την 
πτώση ελικοπτέρου UH1H την 18η Μαρτίου 2008, στην περιοχή Βασι
λούδι Θεσσαλονίκης.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

� Τελετή Αποφοίτησης Σπουδαστών Αξιωματικών της ΣΤΕΑΜΧ

Στις 18 Φεβρουαρίου 2009, πραγματοποιήθηκε, στη ΛΑΕΔ, η τελετή 
αποφοίτησης των Σπουδαστών Αξιωματικών της 61ης Εκπαιδευτικής Σει
ράς της Σχολής Τεχνικής Εκπαιδεύσεως Αξιωματικών Μηχανικού (ΣΤΕ
ΑΜΧ). Την τελετή τίμησαν με τη παρουσία τους ο κ. Β΄Υ/ΓΕΣ Αντιστράτη
γος Δημήτριος Λυμπέρης ο οποίος επέδωσε τα πτυχία και ο Διευθυντής 
της Διεύθυνσης Μηχανικού του ΓΕΣ. Η ΣΤΕΑΜΧ ιδρύθηκε ως Σχολείο 
Τεχνικής Εκπαίδευσης με το Νομοθετικό Διάταγμα της 2ας Σεπτεμβρίου 
του 1925. Με το Νόμο 1394/1983 η Σχολή ονομάσθηκε Σ.Τ.Ε.Α.Μ.Χ και 
ανήκει στις Στρατιωτικές Σχολές Ανώτατης Τεχνικής Εκπαιδεύσεως. Απο
στολή της Σχολής είναι η παροχή Ανώτατης Επιστημονικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης στους Αξιωματικούς Μηχανικού του Στρατού Ξηράς 
και τεχνικούς Αξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού, προκειμένου να αποκτήσουν κατάλληλες γνώσεις ώστε να καταστούν ικανοί για: την 
σύνταξη μελετών στρατιωτικών έργων, την επίβλεψη εκτέλεσης τους όπως και συντήρησης αυτών και των σχετικών εγκαταστάσεων.

� Τελετή Ορκωμοσίας Νεοσυλλέκτων 
Οπλιτών της 2009 Α΄ ΕΣΣΟ στο ΚΕΥΠ

Πραγματοποιήθηκε, την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2009, στο 
Κέντρο Εκπαιδεύσεως Υλικού Πολέμου (ΚΕΥΠ) στη Λαμία, παρουσία 
του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη, η τελετή ορ
κωμοσίας των νεοσυλλέκτων οπλιτών της 2009 Α΄ΕΣΣΟ. Στην τελετή 
παρέστησαν οι θρησκευτικές και πολιτικές αρχές της πόλεως, αντιπρο
σωπεία αξιωματικών, καθώς και οι συγγενείς των ορκισθέντων.

� Εκδήλωση της ΣΣΕ στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης
Την 21 Μαρτίου 2009, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων 

για τα 180 χρόνια από την ίδρυση της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπί
δων και του εορτασμού της 25ης Μαρτίου, πραγματοποιήθηκε από 
την ΣΣΕ, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, η μουσικοχορευτική 
παράσταση «Ελλήνων χοροί και τραγούδια». Την εκδήλωση τίμησαν 
με την παρουσία τους ο Υπουργός Μακεδονίας  Θράκης κ. Σταύρος 
Καλαφάτης, ο Υφυπουργός Πολιτισμού κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, ο Πανα
γιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ.κ. Άνθιμος, ο Σεβασμιότατος 
Μητροπολίτης Καρπενησίου κ.κ. Νικόλαος, εκπρόσωπος του ΛΑ.Ο.Σ., 
ο κ. Α/ΓΕΣ Αντιστράτηγος Δημήτριος Βούλγαρης και οι Διοικητές της 1ης Στρατιάς, του Β΄ ΣΣ, του Γ΄ ΣΣ και λοιποί προσκεκλημένοι. 
Ακόμη, παρευρέθηκαν οι γονείς των συμμετεχόντων στην παράσταση Ευελπίδων και αντιπροσωπεία από τη ΣΣΑΣ. Η εκδήλωση 
περιελάμβανε παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια από όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας και την Κύπρο.
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� Βράβευση Καλύτερων Υπαξιωματικών
Στα πλαίσια ανακήρυξης του 2008 ως «έτος του Υπαξιωματικού» στο 

ΝΑΤΟ, πραγματοποιήθηκε τιμητική εκδήλωση στην έδρα του SHAPE όπου 
βραβεύτηκαν οι καλύτεροι Υπαξιωματικοί των Κρατών  Μελών. Η κάθε 
χώρα απέστειλε τον καλύτερο Υπαξιωματικό της, ο οποίος κατά το έτος 
2008 προσέφερε εξαιρετικές υπηρεσίες τόσο στη χώρα του όσο και στο 
πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Κατόπιν απόφασης της Ιεραρχίας του ΓΕΕΘΑ η χώρα 
μας εκπροσωπήθηκε από τον Αλχία (ΤΘ) Μιχάλη Ανδρέα της δύναμης του 
NDRCITA (Μιλάνο Ιταλίας). Ο υπόψη Αλχίας έχει τιμηθεί τόσο από τους 
Συμμαχικούς όσο και από τους Εθνικούς Προϊσταμένους του κατά το έτος 
2008 και επιπλέον επελέγη να τοποθετηθεί στο Αφγανιστάν (SHQ KAMBUL) από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο 2009 στη θέ
ση Intelligence Team South, ως ο καλύτερος Υπαξιωματικός Διεύθυνσης Πληροφοριών (J2) του Στρατηγείου NDRCITA.

� Τελετή Βράβευσης των Νικητών του Διαγωνισμού Αφίσας με Θέμα
«Οδική Ασφάλεια - Πρόληψη Τροχαίων Ατυχημάτων»

Έλαβε χώρα στις 28 Ιανουαρίου 2009 στο ΓΕΣ, η τελετή βράβευσης των 
τριών πρώτων νικητών του διαγωνισμού αφίσας με θέμα «Οδική Ασφάλεια  Πρό
ληψη Τροχαίων Ατυχημάτων», ο οποίος είχε προκηρυχθεί στο πλαίσιο της καθο
ρισθείσας «Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας» από 10 έως 14 Δεκεμβρίου 2008. 
Την τελετή τίμησε με την παρουσία του ο κ. Α/ΓΕΣ Αντιστράτηγος Δημήτριος Βούλ
γαρης, ο οποίος απένειμε στους νικητές τα αναμνηστικά διπλώματα. Οι νικητές, 
στους οποίους απενεμήθησαν και χρηματικά έπαθλα, είναι: ο ΔΕΑ (ΕΜ) Ανδρέας 
Χαπέσης, 1ο βραβείο (500 ευρώ), η κα Ιωάννα Δημοπούλου, 2ο βραβείο (300 
ευρώ), και ο Ανθυπασπιστής (ΔΒ) Ευάγγελος Κούκος, 3ο βραβείο (200 ευρώ).

� Κατάταξη των Επιτυχόντων ΕΠΟΠ στα Κέντρα Εκπαιδεύσεως

Στις 26 Ιανουαρίου 2009 έγινε η κατάταξη των επιτυχόντων στον πρό-
σφατο διαγωνισμό, Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ), στα Κέντρα Εκπαιδεύ
σης. Ο θεσμός των ΕΠΟΠ καθιερώθηκε για την αντιμετώπιση των αναγκών 
των Ενόπλων Δυνάμεων σε κατώτερα στελέχη, προκειμένου να καλυφθούν 
θέσεις επιχειρησιακών και τεχνικών ειδικοτήτων, οι οποίες απαιτούν σημα-
ντική εκπαίδευση και εξειδίκευση. Κατατάσσονται και υπηρετούν ως Μόνιμοι 
Επαγγελματίες Οπλίτες, Έλληνες πολίτες (άνδρες και γυναίκες).

ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

� Επίσκεψη του Διοικητή της KFOR στο Γ΄ΣΣ/NDC-GRC
Την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2009, ο Ιταλός Αντιστράτηγος κ. Giuseppe E. 

Gay, Διοικητής των Δυνάμεων του ΝΑΤΟ στο Κοσσυφοπέδιο (KFOR), επισκέφθηκε 
το Τμήμα Νότιας Ζώνης Επικοινωνιών της KFOR (COMMZ(S)), που εδρεύει στο 
στρατόπεδο Κόδρα της Θεσσαλονίκης και ενημερώθηκε για τα θέματα της αρμο
διότητάς του. Κατόπιν, επισκέφθηκε το Στρατηγείο του Γ΄ΣΣ/NDCGRC όπου τον 
υποδέχθηκε η ηγεσία. Με την ευκαιρία της επισκέψεώς του ενημερώθηκε για το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Στρατηγείου και τις μελλοντικές προοπτικές αυτού. 
Παράλληλα δόθηκε η ευκαιρία στους αξιωματικούς του Στρατηγείου να εκμεταλ
λευτούν την μεγάλη εμπειρία του Ιταλού Στρατηγού σε αποστολές στο Ιράκ και το 
Κόσσοβο, όπου υπηρέτησε ως Διοικητής της Ιταλικής Ταξιαρχίας (19992000), Υπο
διοικητής της KFOR (20032004) και σήμερα Διοικητής στην Πρίστινα. Ο Στρατηγός 
εξήρε την ελληνική συμμετοχή της ΕΛΔΥΚΟ και την άψογη συνεργασία της με τις λοιπές δυνάμεις του ΝΑΤΟ στο Κόσσοβο.

� Επίσκεψη του Διοικητή της EUFOR στο Διεθνή Λόχο Στρατονομίας στο
Σεράγεβο

Ο Διοικητής της Ευρωπαϊκής Δύναμης στη Βοσνία  Ερζεγοβίνη (EUFOR) Ιταλός 
Υποστράτηγος Castagnoto Stefano, επισκέφτηκε το Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2009, τον 
Διεθνή Λόχο Στρατονομίας (Ιinternational Military Police), ο οποίος εδρεύει στο Σαράγε
βο στο Στρατόπεδο «BUTMIR». Κατά την επίσκεψη ο Έλληνας Διοικητής του Λόχου 
προέβη σε ενημέρωση για την αποστολή της υπομονάδας του και στη συνέχεια ο Δι-
οικητής της EUFOR συνομίλησε με το προσωπικό. Ο Διεθνής Λόχος Στρατονομίας δη
μιουργήθηκε με την πρώτη αποστολή δυνάμεων στη Βοσνία  Ερζεγοβίνη. Καθήκοντα 
του αποτελούν η στρατιωτική αστυνόμευση του χώρου Βοσνίας  Ερζεγοβίνης, η παρο
χή ασφάλειας στο στρατιωτικό προσωπικό και ο τροχαίος έλεγχος. Η Ελλάδα είναι το 
Έθνος «πλαίσιο» του Λόχου ΙΜΡ διαθέτοντας στην αποστολή Αξιωματικούς και Υπαξιω
ματικούς. Την Αποστολή συμπληρώνουν στελέχη από την Ιρλανδία, την Ισπανία, την Πολωνία, την Γερμανία, την Ολλανδία και την Αυστρία.

� Παροχή Ανθρωπιστικής Βοήθειας από το ΤΕΣΑΦ
Την 1η και 7η Μαρτίου 2009 το προσωπικό του ΤΕΣΑΦ υποδέχθηκε στις εγκα

ταστάσεις του κωφάλαλα παιδιά συνοδεία δασκάλων και παραγόντων του Σχολείου 
Κωφαλάλων της Καμπούλ. Όλο το προσωπικό συμμετείχε ενεργά και περιέβαλε τα 
παιδιά με αγάπη, κάτι που έγινε ευπρόσδεκτο με ιδιαίτερη χαρά από μικρούς και με
γάλους. Κατά την επίσκεψη έγινε ανταλλαγή απόψεων με τους εκπροσώπους των 
διδασκόντων και προσφέρθηκαν δώρα στους μαθητές. Επίσης προβλήθηκε βίντεο με 
τα ιστορικά μνημεία και τις ομορφιές της Ελλάδας που εντυπωσίασε όλους τους πα
ρευρισκόμενους. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης προσκλήθηκε και προσωπικό του 
Ιταλικού Συντάγματος Αλπινιστών, οι οποίοι εξέφρασαν και αυτοί τη συμπάθειά τους 
προς τα παιδιά. Οι επισκέψεις θα συνεχιστούν προκειμένου να δημιουργηθεί γέφυρα επικοινωνίας και παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Προσβολή στόχου Τεστ πανικού

Έκδοση διαταγής περιπόλου Έλεγχος σωσίβιας λέμβου

Αγώνας σε κατοικημένους τόπους Αμφίβια εκπαίδευση

Οι Ειδικές Δυνάμεις από την φύση τους απαιτούν πάντοτε την από κάθε πλευρά, άρτια και ρεαλιστική βασική και ειδι
κή εκπαίδευση του προσωπικού τους. Έτσι, η εκπαίδευση των αξιωματικών και οπλιτών στην τεχνική και τακτική των 
ειδικών επιχειρήσεων είναι εντατική, σκληρή και επίπονη. Στις παρακάτω φωτογραφίες παραθέτουμε στιγμιότυπα από 

δραστηριότητες, κατά τη διάρκεια ασκήσεων, από άνδρες του 2ου ΕΤΕΘ της 98 ΑΔΤΕ (Μυτιλήνη).
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Φώτο 1

Φώτο 2 Φώτο 4

Φώτο 5Φώτο 3

Φώτο 1: Εκπαιδευτικές βολές από Μονάδες 
ΔΠΒ/ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ

Φώτο 2: Σχολείο ΛΥΒ ΕΠΟΠ στο 572 ΤΠ

Φώτο 3: Εκπαίδευση σκαπανέων ναρκαλιευτή 
και χειριστή της ΧΧΙΙ ΤΘΤ

Φώτο 4: Τακτική Άσκηση «ΟΔΥΣΣΕΑΣ  Κ» 
από Μονάδες της 32 ΤΑΞΠ/Ν

Φώτο 5: Επίδειξη αυτοάμυνας από Μονάδες 
της 71 Α/Μ ΤΑΞ

Φώτο 6:  Απεγκλωβισμός λαθρομεταναστών από 
Ναρκοπέδιο του Ν. Έβρου από ομάδα του ΤΕΝΞ

Φώτο 7: Μετεκπαίδευση εφεδρείας στα 
πλαίσια της ΤΑΜΣ ΓΟΡΓΩ από τη ΧVI M/K ΜΠ

Φώτο 8: Διέλευση υδάτινου κωλύματος από 
σπουδαστές της ΣΣΕ

Φώτο 9: Στοιχείο πυροβόλου 105 χιλ. Μ2Α1 
από το 124 ΤΕ

Φώτο 10: Έλεγχος ταχύτητας οχημάτων από 
διμοιρία στρατονομίας της 98 ΑΔΤΕ

ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ
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Δραστηριότητες
Μονάδων

Φώτο 6

Φώτο 7

Φώτο 8

Φώτο 9

Φώτο 10
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Άσκηση «STEADFAST JOIST  ΓΟΡΔΙΟΣ ΔΕΣΜΟΣ 2009»

Στις 30 Ιανουαρίου 2009, ολοκληρώθηκε στην έδρα του Στρατηγείου Γ΄ΣΣ / NDCGRC η δεύτερη φάση της άσκησης «STEAD-

FAST JOIST  ΓΟΡΔΙΟΣ ΔΕΣΜΟΣ 2009». Στο πλαίσιο της 

φάσης αυτής και κατά τις δύο τελευταίες εβδομάδες πραγ

ματοποιήθηκε ο παράλληλος διακλαδικός επιχειρησιακός 

σχεδιασμός σε συνεργασία με τα Στρατηγεία του Διοικητή 

δυνάμεων Νοτίου Ευρώπης στη Νάπολη (JFC Naples), 

των αεροπορικών δυνάμεων στη Σμύρνη (CC Air Ismir) και 

των ναυτικών δυνάμεων στη Νάπολη (CC Mar Naples), 

στα οποία απεστάλησαν ομάδες Ελλήνων συνδέσμων, 

σύμφωνα με το σενάριο της άσκησης. Στη διαδικασία της 

σχεδίασης έλαβε μέρος το σύνολο του επιτελείου καθώς 

και Έλληνες αξιωματικοί των μονάδων του Σώματος. Μία ομάδα εκπαιδευτών, από το διακλαδικό κέντρο εκπαίδευσης του ΝΑΤΟ 

στο Στάβανγκερ της Νορβηγίας (NATO JWC, Stavanger), συνεισέφερε στη διαδικασία σχεδιάσεως με οδηγίες προς τους επιτελείς. 

Ως σύμβουλος του διοικητού, διατέθηκε από το ΝΑΤΟ ο Γερμανός Στρατηγός (εα) Δρ Klaus Reinhardt. Ως αποτέλεσμα της άριστης 

συνεργασίας μεταξύ των Στρατηγείων κατά την παράλληλη σχεδίαση, επιτεύχθηκε ο επιχειρησιακός σχεδιασμός και αποκομίσθη

καν χρήσιμα συμπεράσματα που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτέλεση της τελικής φάσης της άσκησης που πραγματοποιήθηκε 

από 18 Μαρτίου έως 4 Απριλίου 2009 με την ανάπτυξη του Στρατηγείου στο Λιτόχωρο στην έδρα της XXIV ΤΘΤ.

Σεμινάριο «ΙΚΑΡΟΣ»

Στις 17 Φεβρουαρίου 2009, ολοκληρώθηκε στην 

έδρα του Γ΄ΣΣ/NDCGRC στη Θεσσαλονίκη, το β’ σκέλος 

του σεμιναρίου «ΙΚΑΡΟΣ», το οποίο συνδιοργανώθηκε 

από το Κέντρο Συντονισμού Αεροπορικών Επιχειρήσεων 

(AOCC) του NDCGRC και του αντίστοιχου Διακλαδικού 

στη Λάρισα (CAOC 7). Το σεμινάριο είχε ως αποστολή 

την εκπαίδευση 12 στελεχών του NDCGRC στο Σύστη

μα Διοίκησης και Ελέγχου (ICC) και στις λειτουργίες και 

διαδικασίες συνεργασίας του NDCGRC με το Διακλα

δικό Κέντρο Συντονισμού Αεροπορικών Επιχειρήσεων 

(CAOC 7), το οποίο διέθεσε 6 εκπαιδευτές.
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Χειμερινή Διαβίωση ΣΣΕ

Στο διάστημα από 9 έως 20 Φεβρουαρίου 2009 έλαβε 

χώρα η χειμερινή διαβίωση των Ευελπίδων. Η Ιη και η ΙΙα 

Τάξη είχαν μεταβεί στην περιοχή του Υμηττού και η εκπαίδευ

σή τους περιλάμβανε αντικείμενα ασκήσεων μικρών κλιμακί

ων ομάδας και διμοιρίας αντίστοιχα, σε όλες τις φάσεις του 

αγώνα, βολές, πορείες, εκπαίδευση στο ναρκοπόλεμο και 

αντικείμενα τοπογραφίας. Η ΙΙΙη Τάξη, την πρώτη από τις δυο 

εβδομάδες, βρισκόταν στην Πάχη Μεγάρων, όπου εκπαιδεύ

τηκε στις αεροκίνητες επιχειρήσεις (δημιουργία αεροπρογεφυ

ρωμάτων και αντιμετώπιση αεροκίνητων δυνάμεων ημέρα και 

νύχτα, προσβολή και άμυνα αεροδρομίου) με τη συνδρομή 

της 1ης ΤΑΞΑΣ. Τη δεύτερη εβδομάδα μετέβη στην περιοχή 

του Σκαραμαγκά, όπου εκπαιδεύτηκε στις αμφίβιες επιχειρή

σεις με αποβατικά σκάφη ΑΒΑΚ και ZUBR, με τη συνδρομή 

και συνεργασία της Διοίκησης Πλοίων Αποβάσεως του ΓΕΝ. 

Η ΙVη Τάξη για τις δυο εβδομάδες 

της χειμερινής διαβίωσης βρισκό

ταν στην περιοχή Βάρκο Αράχο

βας Παρνασσού όπου διαβίω

σε σε χιονοσκεπή περιοχή και 

εκπαιδεύτηκε σε αντικείμενα 

χιονοδρόμων και κατασκευής 

καταλυμάτων, εκτέλεσαν βο

λές, πορείες (ημερήσιες και 

νυκτερινές), ασκήσεις ειδικών επιχειρή

σεων, ενώ καθημερινά ασκούνταν στο στρατιωτικό σκι.
ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ
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Το Μηχανικό είναι αρμόδιο για την 
εξασφάλιση της ευκινησίας των στρατευ
μάτων και ένας σημαντικός παράγοντας 
που επηρεάζει την αποστολή αυτή είναι τα 
πάσης φύσεως μη εκραγέντα πυρομαχικά 
(Unexploded Ordnance  UXO). Η παρου
σία τους επιφέρει τον περιορισμό της ταχυκι
νησίας στο πεδίο της μάχης, την απαγόρευ
ση της χρήσης τακτικών πλεονεκτημάτων 
και την πρόκληση τραυματισμών ή θανά
των σε επίπεδα αδιανόητα στο παρελθόν. Η 
αντιμετώπιση της απειλής αυτής γίνεται με 
τον εντοπισμό των UXO, την αναγνώρισή 
τους (Explosive Ordnance Reconnaissance 
 EOR), την εξουδετέρωσή τους όταν αυτό 
κρίνεται επιβεβλημένο (Explosive Ordnance 
Disposal  EOD) καθώς και την καταστροφή 
τους όπου οι καταστάσεις το επιτρέπουν.

Τα τμήματα EOR/EOD εντός του Μηχα
νικού αναλαμβάνουν την οργάνωση και διε
νέργεια διαδικασιών που καθιστούν οποιο
δήποτε μη εκραγέν πυρομαχικό ανενεργό 
χωρίς έκρηξη (render safe procedures). Οι 
ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν την εξουδε
τέρωση παγίδων επί των δρομολογίων Μη
χανοκίνητων τμημάτων και την εξουδετέρω
ση αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών.

Τα τμήματα EOD έχουν τη δυνατότητα να 
αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη ποσότητα, 
ποικιλομορφία και φονικότητα των UXO’s. 
Τα σύγχρονα συστήματα πυροδοτικών μηχα
νισμών και αισθητήρων που αναπτύχθηκαν 
τον 21ο αιώνα διαθέτουν δυνατότητες ανί
χνευσης, εξακρίβωσης και επιλογής στόχων, 
χρησιμοποιώντας ακτίνες υπερύθρων, αισθη
τήρες εγγύτητας, μαγνητικής επίδρασης, κα
θώς και ακουστική και σεισμική τεχνολογία.

Από τις πολεμικές επιχειρήσεις των τελευ

ταίων ετών στο πλαίσιο των Επιχειρήσεων 
Υποστήριξης Ειρήνης, έχει διαπιστωθεί ότι 
στο πεδίο της μάχης τα μη εκραγέντα πυρο
μαχικά, εξαιτίας της πληθώρας των τύπων 
και της πολυπλοκότητάς τους, απαιτούν ιδιαί
τερο τρόπο αντιμετώπισης και εξουδετέρω

σης. Με τις συνήθεις μεθόδους είναι εξαιρετι
κά πιθανή η ενεργοποίησή τους (τεχνική pick 
and away ή blow in place  απλή προσέγγι
ση και αφαίρεση πυροδοτικού μηχανισμού 
ή πρόκληση ελεγχόμενης έκρηξης). Παράλ
ληλα η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει επιτρέψει 

Η αυγή του 180ου έτους από την ίδρυση του Μηχανικού στον Ελληνικό Στρατό βρίσκει αυτό 
απέναντι σε νέες προκλήσεις. Οι νέες επιχειρησιακές ανάγκες στις οποίες τα ελληνικά τμήματα 
καλούνται να ανταπεξέλθουν, πέρα από αυτές της προάσπισης της εθνικής άμυνας και προστασί
ας του κοινωνικού συνόλου, περιλαμβάνουν και τις αποστολές υποστήριξης και διατήρησης της 

ειρήνης σε διάφορα θερμά μέτωπα του πλανήτη.

...κάτι νέο στο Μηχανικό του Στρατού Ξηράς
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και την κατασκευή αυτοσχέδιων εκρηκτικών 
μηχανισμών ιδιαίτερης πολυπλοκότητας. 

Τα παραπάνω, αξιολογούμενα από 
την Ιεραρχία του ΓΕΣ, οδήγησαν στη 
δημιουργία, για πρώτη φορά, ειδικών 
τμημάτων αναγνώρισης και εξουδετέρω
σης πυρομαχικών, βομβών, ναρκών, 
διασκορπιζόμενων υποπυρομαχικών και 
αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών, 
μέσα στους κόλπους του Μηχανικού.

Τι είναι όμως τα
τμήματα EOR/EOD;

Κατ΄ αρχήν είναι απαραίτητο να αναφερ
θεί ότι με τον όρο πυρομαχικά εννοούνται, 

σύμφωνα με την επίσημη ορολογία, όλα 
τα είδη των πολεμοφοδίων που περιέχουν 
εκρηκτικές ύλες (ΕΥ) ή χημικές ουσίες. Αυ
τά είναι είτε τυποποιημένα είτε αυτοσχέδια. 
Η λειτουργία τους επιτυγχάνεται με τη χρή-
ση τυποποιημένων ή αυτοσχέδιων πυροδο

τικών μηχανισμών και πυροσωλήνων.
Τα τμήματα EOD, αναλαμβάνουν τις 

αποστολές ανίχνευσης, αναγνώρισης, επι
τόπιας εκτίμησης της καταστάσεως, αφόπλι
σης, περισυλλογής και τελικής καταστροφής 
των μη εκρηγνυόμενων πυρομαχικών. Τα πυ
ρομαχικά που αφορούν κυρίως την επιχείρη
ση εξουδετέρωσης είναι τα βλήματα όπλων 
καμπύλης τροχιάς, αυτοπροωθούμενα 
βλήματα (ρουκέτες), βόμβες αεροσκαφών, 
νάρκες, και παγίδες με τυποποιημένους ή 
αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Τα προαναφερόμενα, σε συνδυασμό 
με τις επιχειρήσεις σε ξένες χώρες στα 
πλαίσια των ΕΥΕ, δημιούργησαν την ανά
γκη συγκρότησης ειδικών μονάδων μηχα
νικού εξουδετέρωσης πυρομαχικών από 
τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ. Αυτές στελεχώ
νονται με εξειδικευμένο προσωπικό, μέσα 
και υλικά, και δρουν με την τήρηση τυπο
ποιημένων διαδικασιών, οι οποίες εξελίσ
σονται διαρκώς σε αντιστοιχία με τις εξελί
ξεις στις μορφές των πυρομαχικών.

Η χώρα μας, ανέλαβε συμβατική υπο
χρέωση συγκρότησης αντίστοιχων μονά
δων μηχανικού, με ειδική αποστολή, την 
εξουδετέρωση των υπόψη πυρομαχικών.

Ιστορικό
Μέχρι τις αρχές του Β΄ΠΠ, ο μοναδικός 

τρόπος να εξουδετερωθούν τα μη εκραγέντα 
πυρομαχικά, ήταν η μέθοδος pick and away, 
δηλαδή απλά η μεταφορά του πυρομαχικού 
σε ένα ασφαλή χώρο και η καταστροφή του 
με χρήση άλλης εκρηκτικής ύλης όπως το 
ΤΝΤ. Κατά τη διάρκεια του Β΄ΠΠ εφαρμόστη
καν πολλές καινούριες πολεμικές τακτικές, 
με κορυφαία ίσως τη διεξαγωγή του Κεραυ
νοβόλου Πολέμου από τη Ναζιστική Γερμα
νία. Η ταχύτητα των τεθωρακισμένων αρμά
των μάχης και των βομβαρδιστικών καθέτου 
εφορμήσεως, η ισχύς του χαλύβδινου θώρα
κα και τα νέα πυρομαχικά που χρησιμοποι
ήθηκαν, δεν έσπειραν μόνο τoν τρόμο στην 
υπόλοιπη Ευρώπη αλλά και ένα μεγάλο πλή
θος εγκαταλελειμμένων πυρομαχικών (UXO 
Unexploded Ordnance) πολλά από τα οποία 
παραμένουν ακόμα και σήμερα θανάσιμες 
παγίδες για τα άτυχα θύματά τους (Εxplosive 
Remnants of War  ERW). Τα πυρομαχικά 
αυτά δεν αντιμετωπίζονταν με τις έως τότε 
τακτικές pick and away, και για την αντιμετώ
πιση της απειλής αυτής, το 1939, ιδρύθηκε 

από τους Βρετανούς το 33ο Σύνταγμα του 
Βασιλικού Μηχανικού με αποκλειστικό σκο
πό την ανάληψη αποστολών EOD. Το 1940, 
εκπαιδεύτηκαν μαζί με τους μηχανικούς του 
33ου Συντάγματος Μηχανικού εθελοντές από 
τον Αμερικανικό Στρατό οι οποίοι τον Ιούνιο 
του 1941, επέστρεψαν στην Αμερική για να 
συγκροτήσουν το Σχολείο Αποναρκοθέτη
σης από το οποίο αποφοίτησαν οι πρώτοι 
τεχνικοί EOD που έδρασαν στα μέτωπα του 
Ειρηνικού μεταξύ των ετών 1941 και 1945. 
Το 1945, το Σχολείο μετονομάστηκε σε 
NAVY SCHOOL EXPLOSIVE ORDNANCE 
DISPOSAL (NAVSCOLEOD).

Στο σχολείο αυτό εκπαιδεύτηκαν και συ
νεχίζουν να εκπαιδεύονται, οι πρώτοι Έλλη
νες αξιωματικοί του Μηχανικού ως τεχνικοί 
EOD, προκειμένου να δημιουργήσουν για 
πρώτη φορά στο Στρατό Ξηράς Σχολείο για 
την εκπαίδευση των πρώτων τεχνικών EOD. 
Το Σχολείο διεξάγεται στις εγκαταστάσεις της 
Σχολής Μηχανικού στο Λουτράκι και η πρώ
τη εκπαιδευτική σειρά αποφοίτησε επιτυχώς 
το Νοέμβριο του 2008, μετά από την αρχική 
εκπαίδευση του πρώτου από τους οκτώ περί
που μήνες της συνολικής εκπαίδευσής τους.

Σε αυτό εκπαιδεύονται Αξιωματικοί, Υπ
αξιωματικοί και Επαγγελματίες Οπλίτες του 
Μηχανικού οι οποίοι επανδρώνουν ήδη τις 
Ομάδες Ναρκαλιείας του Τάγματος Εκκα
θαρίσεως Ναρκοπεδίων Ξηράς (ΤΕΝΞ), 
αντίστοιχες θέσεις πολιτικής UXO και ναρ
κοπολέμου στο Ελληνικό Στρατηγείο του 
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ΝΑΤΟ στη Θεσσαλονίκη αλλά και τις Επιχει
ρησιακές Μονάδες του Μηχανικού.

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να ανα
φερθεί η ανάληψη αποστολών EOD σε 
περιορισμένο τύπο ναρκών και πυρομαχι
κών, απομεινάρια του Β΄ΠΠ, από το ΤΕΝΞ, 
την ειδική μονάδα του Μηχανικού η οποία 
εδώ και τριάντα χρόνια ελέγχει Ύποπτους 
Χώρους για την ύπαρξη πυρομαχικών και 
ναρκών αποδίδοντας κάθε χρόνο, χιλιάδες 
στρέμματα ασφαλούς έκτασης στις τοπικές 
κοινωνίες σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Άμεση Επιτυχία ή Ολοκληρωτική 
Καταστροφή

Η τυποποιημένη έκφραση «το πρώτο 
λάθος είναι και το τελευταίο» αν και ιδιαίτε
ρα εντυπωσιακή με σκοπό να καταδείξει 
τον κίνδυνο της επαφής με τις εκρηκτικές 
ύλες και τα πυρομαχικά, εν τούτοις δεν 
έχει κανένα νόημα για ειδικά εκπαιδευμέ
να στελέχη του Μηχανικού όπως οι ναρκα
λιευτές. Τα στελέχη αυτά, τα οποία έχουν 
καθημερινή τριβή με τον κίνδυνο στα 
ναρκοπέδια και που καλούνται πολλές 
φορές να επιχειρήσουν νύκτα, κάτω από 
ιδιαίτερα αντίξοες καιρικές συνθήκες στην 
περιοχή του Έβρου για τον απεγκλωβι
σμό λαθρομεταναστών, έχουν αποβάλει 
το αίσθημα του φόβου για τα πυρομαχικά 
και το έχουν αντικαταστήσει με το υψηλό 
επαγγελματικό επίπεδο και την υπευθυ

νότητά τους. Άλλωστε πώς να πείσεις 
κάποιον ότι ένα λάθος είναι και το τελευ
ταίο όταν υπάρχει ναρκαλιευτής που όχι 
μόνο επέζησε από ατύχημα με αντιαρμα
τική νάρκη αλλά εξακολούθησε για πολλά 
χρόνια να εργάζεται στα ναρκοπέδια.

Έτσι, η παραπάνω έκφραση, αντικα
ταστάθηκε με την εξής: «άμεση επιτυχία 
ή ολοκληρωτική καταστροφή». Ως κατα
στροφή δεν εννοείται μόνο η απώλεια 
της ανθρώπινης ζωής του τεχνικού EOD, 
αλλά και η αποτυχία της αποστολής του 
που μπορεί να συνεπάγεται την απώλεια 
πολύ περισσότερων ψυχών. 

Λειτουργία Σχολείου
Ο βασικός άξονας στον οποίο κινείται η 

εκπαίδευση στο Σχολείο και οι δοκιμασίες 
των εκπαιδευομένων είναι το σκεπτικό ότι 
οι αποστολές EOD απαιτούν κατάλληλα 
εκπαιδευμένο προσωπικό. Η λογική που 
ακολουθείται είναι ότι ο απόφοιτος είτε θα 
γνωρίζει πλήρως το αντικείμενο που θα 
κληθεί να αντιμετωπίσει, είτε θα αποτύχει. 
Για αυτό το λόγο, καθορίστηκαν αυστηρό
τατα κριτήρια δοκιμασίας των εκπαιδευομέ
νων με ελάχιστο αποδεκτό όριο στα γρα
πτά και την πρακτική εξάσκηση το 85%.

Κατά την εκπαίδευση γίνεται ευρεία χρή
ση της σύγχρονης τεχνολογίας όπως ενα-
σχόληση με Η/Υ και Διαδίκτυο για την πλη
ρέστερη ενημέρωση των εκπαιδευομένων 

επί των σημερινών αποστολών EOD στις 
διάφορες εμπόλεμες ζώνες του πλανήτη.

Επιπρόσθετα, υπάρχει καθημερινή 
συνεργασία μέσω διαδικτύου με το EOD 
WG του ΝΑΤΟ (Ομάδα Εργασίας για θέ
ματα EOD όπου συμμετέχει Αξκός του 
Μηχανικού ως ο Εθνικός Αντιπρόσωπος 
της Ελλάδας) και το NAVSCOLEOD, το 
Σχολείο EOD των ΗΠΑ, για την πρόσβα
ση των εκπαιδευομένων σε βοηθήματα 
που δίνονται στους εκεί εκπαιδευόμενους 
όπως αυτό της ατομικής τακτικής (TDA) 
και των οδηγών αναγνώρισης πυρομα
χικών που ανευρίσκονται στο Ιράκ και στο 
Αφγανιστάν.

Ιδιαιτερότητες Δοκιμασίας και 
Αξιολόγησης Εκπαιδευομένων

Για τη δοκιμασία και την αξιολόγηση 
των εκπαιδευομένων ακολουθείται η πα
ρακάτω διαδικασία:

Για το θεωρητικό μέρος της εκπαίδευ
σης, η εξέταση γίνεται επί διαγωνίσματος 
20 ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής για 
κάθε εκπαιδευτικό αντικείμενο. Το ποσο
στό επιτυχίας θα πρέπει να είναι άνω του 
85% δηλαδή επιτρέπονται μέχρι τρεις λαν
θασμένες απαντήσεις. Σε περίπτωση που 
κάποιος αποτύχει επαναλαμβάνει 
την εξέταση για δεύτερη 
φορά. Αν επιτύχει 
συνεχίζει 
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το πρόγραμμα του Σχολείου. Αν αποτύ
χει δεύτερη φορά, τότε έχει μία και μόνη 
ευκαιρία σε όλη τη διάρκεια της εκπαίδευ
σης να δοκιμάσει τρίτη φορά. Αν επιτύχει, 
συνεχίζει το πρόγραμμα του Σχολείου. Αν 
αποτύχει και στην τρίτη ευκαιρία όχι μόνο 
θεωρείται αποτυχών αλλά απομακρύνεται 
και από την υπόλοιπη εκπαίδευση.

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και 
στην πρακτική εξέταση, όπου για την 
παρούσα περίοδο, στο Σχολείο EOD 
οι εκπαιδευόμενοι εξετάζονται ως προς 
την κατηγοριοποίηση του ευρήματος (αν 
είναι δηλαδή βλήμα, ρουκέτα, νάρκη, 
βομβίδα, βόμβα, υποπυρομαχικό κ.α.), 
και ως προς την αναγνώριση του τύπου 
του πυρομαχικού (βλήμα όλμου, ejection 
 ναρκοφόρο ή υποπυρομαχικών, αυτο
προωθούμενο βλήμα, βομβίδα χειρός ή 
τυφεκίου, βομβίδα κατά προσωπικού  
αντιαρματική ή ελέγχου πλήθους κ.α.).

Επίσης πρέπει να είναι ικανοί να ορί
σουν την αρχική περίμετρο ασφαλείας 
για τον έλεγχο του στρατιωτικού προσω
πικού, του άμαχου πληθυσμού καθώς 
και των μέσων μαζικής ενημέρωσης 

στην περιοχή των πολεμικών αντα
ποκριτών που βρίσκονται 

στο πεδίο των 
επ ι 

χειρήσεων. Ακολουθεί ο έλεγχος των 
τηρούμενων μέτρων ασφαλείας 
που αφορούν την εκπεμπόμενη 
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, 
το στατικό ηλεκτρισμό, τη μα
γνητική επίδραση, τα ηχη
τικά και σεισμικά κύματα 
και πλήθος άλλων παραμέ
τρων που μπορούν να πυρο
δοτήσουν ένα πυρομαχικό κατά την 
προσέγγιση ή το χειρισμό του.

Τέλος και για την παρούσα 
περίοδο, εξετάζεται η ικανότητα των 
εκπαιδευομένων, να αναγνωρίσουν ακρι
βώς τον τύπο οποιουδήποτε πυρομαχι
κού από οποιοδήποτε κράτος, την κατά
στασή του (οπλισμένο, μη οπλισμένο, 
που δε λειτούργησε όπως σχεδιάστηκε, 
που λειτούργησε όπως σχεδιάστηκε αλ
λά δεν εξερράγη) και τους ιδιαίτερους κιν
δύνους του (ωστικό κύμα, χημική μόλυν
ση, εμπρησμό, θραυσματοποίηση, κ.α.).

Για όλα τα παραπάνω που αφορούν 
την αναγνώριση των πυρομαχικών, αναμέ
νεται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα η 
διάθεση στη χώρα μας από τις ΗΠΑ, ενός 
αυτοματοποιημένου οδηγού αναζήτησης 
πυρομαχικών που θα παρέχει όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες για την αναγνώ
ριση, την εξουδετέρωση και την καταστρο
φή όλων των γνωστών πυρομαχικών από 
όλα τα κράτη της υφηλίου. Η παραπάνω 
βάση δεδομένων θα αναβαθμίζεται συ
νεχώς ώστε οι έλληνες τεχνικοί EOD να 
έχουν στη διάθεσή τους πάντα την πληρέ
στερη ενημέρωση για τα σύγχρονα και πα
λαιά πυρομαχικά.

Υλικά και Εξοπλισμός
Οι αποστολές EOD απαιτούν όχι μό

νο κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπι
κό αλλά και ειδικό εξοπλισμό σύμφωνο 
πάντα με την εξέλιξη στα πυρομαχικά. 
Τα υλικά και ο εξοπλισμός πάνω στον 
οποίο εκπαιδεύονται οι τεχνικοί EOD 
αναλύονται παρακάτω:

î Τηλεχειριζόμενα Οχήματα
(Remotely Operated Vehicles)
Πρόκειται για μη επανδρωμένα οχή

ματα, τηλεχειριζόμενα, με ευρύ φάσμα 
αποστολών, όπως χειρισμό των πυρο
μαχικών και των αυτοσχέδιων εκρηκτι
κών μηχανισμών από απόσταση ασφα
λείας για το προσωπικό, μεταφορά 
ακτινογραφικού εξοπλισμού και λήψη 
ακτινών Χ, μεταφορά εξοπλισμού και 
αδρανοποίηση ή καταστροφή πυρομα
χικών, απεγκλωβισμό τραυματιών ή 
νεκρών από επικίνδυνο χώρο, συνεχή 
οπτική επαφή με το αντικείμενο με χρή
ση καμερών κ.α.
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î Εξοπλισμός Ατομικής Προστασίας
(Personal Protective Equipment)
Εξοπλισμός υψηλής τεχνολογίας που 

περιλαμβάνει: αντιβομβικές στολές, αντι
βαλλιστικά κράνη, συστήματα αερισμού 
 ψύξης και επικοινωνίας, αντιβαλλιστικά 
άρβυλα, συστήματα φωτισμού έρευνας, 
εσώρουχα χημικής προστασίας, κ.α.

î Διαγνωστικά Συστήματα - Συσκευές 
Ακτινογράφησης (Diagnostic/X-RAY)

Συσκευές που επιτρέπουν τον έλεγχο 
ύποπτων αντικειμένων και την ακτινογρά
φησή τους, με σκοπό την κατανόηση του 
τρόπου λειτουργίας τους, της επικινδυ
νότητας τους και της αντιμετώπισής τους. 
Σύγχρονα ακτινογραφικά φορητά μηχανή
ματα, επιτρέπουν ακόμα και τη λήψη εσω
τερικών φωτογραφιών αντικειμένων.

î Εξοπλισμός Πρόσβασης και 
Ανίχνευσης (Access αnd Detection 
Equipment)

Πρόκειται για εξοπλισμό συλλογής «γά
ντζου και σχοινιού» (τεχνική EOD), συλλο
γής παγιδεύσεων, τηλεσκοπικών ράβδων, 
συλλογών εργαλείων μεμακρυσμένου χει
ρισμού αντικειμένων και πλήθος άλλων ερ
γαλείων, που επιτρέπουν στο προσωπικό 
να χειρίζεται ένα αντικείμενο σαν να χρη
σιμοποιεί τα χέρια του, αλλά από μεγάλη 
απόσταση. Επίσης συλλογές διάρρηξης 
αυτοκινήτων και εγκαταστάσεων, ερευνη
τές μετάλλων, τηλεσκοπικοί καθρέπτες κ.α 
συγκαταλέγονται σε αυτή τη κατηγορία.

î Εργαλεία Αφόπλισης και Αδρα-
νοποίησης Πυρομαχικών (Render Safe 
And Neutralization Tools)

Περιλαμβάνονται εργαλεία που χρη
σιμοποιούνται για τον αποχωρισμό του 
πυροσωλήνα και του ενισχυτικού γεμί
σματος από την κυρίως εκρηκτική ύλη 
του πυρομαχικού, όπως: διαρρηκτήρες 
νερού και άμμου, κοίλα γεμίσματα, γραμ
μικά γεμίσματα, μηχανικές και εκρηκτικές 
αρπάγες κ.α.

Χρονοδιάγραμμα Λειτουργίας 
Σχολείου

Προκειμένου να ξεκινήσει ομαλά η λει-
τουργία ανάληψης αποστολών EOD από 
τα τμήματα του Μηχανικού, αποφασίσθη
κε η σταδιακή λειτουργία του Σχολείου σε 
δύο φάσεις. Την πρώτη που έχει ως στόχο 
τη συνείδητοποίηση των αποστολών EOD 

στο προσωπικό που πρόκειται να εκπαι
δευτεί και την παροχή περιορισμένων δυ
νατοτήτων EOD. Στη δεύτερη φάση, που 
θα κρατήσει οκτώ μήνες, θα γίνει η προμή
θεια όλου του απαραίτητου εξοπλισμού.

Το Σχολείο ΕΟD, θα μπορεί στην τελι
κή του φάση να παρέχει στον ΕΣ τμήμα
τα ικανά να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε 
απειλή τόσο εντός όσο και εκτός των συνό
ρων της χώρας. Επιπλέον θα υπάρχουν 
και άλλα οφέλη όπως:

î Οικονομικά
Η εκπαίδευση στις Η.Π.Α διαρκεί 36 

εβδομάδες. Από αυτές οι 9 αφορούν την 
εκπαίδευση στη γλώσσα και την τεχνική 
ορολογία και οι 27 το ίδιο το αντικείμενο. 
Εκτιμάται ότι το ανωτέρω κόστος είναι πολ
λαπλάσιο εκείνου που θα απαιτηθεί για 
την κατασκευή των απαραίτητων εγκατα
στάσεων και την αγορά εξοπλισμού για τη 
λειτουργία του σχολείου.

î Αυτάρκεια - Εμπειρία - Παρακο-
λούθηση Διεθνών Εξελίξεων

Η οργάνωση και λειτουργία μόνιμου 
σχολείου παροχής πιστοποιημένης εκπαί
δευσης στη χώρα μας θα επιτρέψει την 
απόκτηση αυτάρκειας στη παραγωγή εκ
παιδευμένων στελεχών, την απόκτηση της 
απαιτούμενης εμπειρίας και την αξιοποί
ηση αυτής με τη διοχέτευση της σχετικής 
γνώσης σε όλα τα στελέχη του στρατού 
ξηράς μέσω του σχολείου ή ενημερωτικών 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

διαλέξεων. Απώτερος σκοπός είναι η δη
μιουργία «συνείδησης» στο τρόπο αντιμε
τώπισης των ανευρισκομένων σύγχρονων 
μη εκραγέντων πυρομαχικών. Παράλληλα 
θα υπάρχει η δυνατότητα συνεχούς παρα
κολούθησης των διεθνών εξελίξεων, η αλλη
λοενημέρωση με τη σχετική βάση δεδομέ
νων του ΝΑΤΟ και μεσοπρόθεσμα, εφόσον 
εγκριθεί, η παροχή εκπαίδευσης σε στελέ
χη του στρατού γειτονικών χωρών και ενδε
χομένως στα στελέχη των λοιπών κλάδων 
των ΕΔ και των σωμάτων ασφαλείας.

ΓΕΣ/ΔΜΧ
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ιστορικά Στοιχεία
O Στρατός Ξηράς το 2002 μετά την 

αναδιοργάνωση των Μονάδων Επιτήρη
σης, ενέταξε σε αυτές σύγχρονα συστή
ματα ραδιοεντοπιστών για την επιτήρη
ση  αναγνώριση του πεδίου της μάχης, 
τύπου BORA550, της εταιρείας THA-
LES. Τα παραπάνω συστήματα λειτουρ
γούν με ευθύνη του Όπλου των ΔΒ και 
ανατίθεται σε αυτά η ευθύνη διεξαγωγής 
των επιχειρήσεων ηλεκτρονικής επιτήρη
σης  αναγνώρισης.

Αποστολές
Οι ραδιοεντοπιστές BORA550 είναι 

ένα οπλικό σύστημα του οποίου τα επιχει
ρησιακά χαρακτηριστικά και οι τεχνολογι
κές δυνατότητες, του δίνουν την ευχέρεια 
να αναλαμβάνει τις εξής αποστολές:

î Επιτήρησης  Αναγνώρισης
î Συλλογής και Μετάδοσης Πληρο

φοριών
î Υποστήριξης Πυρών 
î Εκτίμησης Καταστροφών
î Υποστήριξης Επιχειρήσεων Έρευ

νας και Διάσωσης

Δυνατότητες Συστήματος
î Συγκρότηση Ραδιοεντοπιστή BOR

A550
O ραδιοεντοπιστής BOR-A-550 

αναλύεται στα παρακάτω κύρια υποσυ-
γκροτήματα:

� Μονάδα Ραδιοσυχνότητας (RFU)
� Μονάδα Επεξεργασίας Σήματος (SPU)
� Μονάδα Χειριστή(OPU).
î Χαρακτηριστικά Ραδιοεντοπιστή 

BORA550
� Το BORA550 είναι ένα συνεχές ρα

ντάρ Doppler 2D παλμού με ένδειξη κινού
μενων στόχων που μπορεί να λειτουργεί 

σε δύσκολες επιχειρησιακές, καιρικές και 
περιβαλλοντικές συνθήκες. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί στο έδαφος, σε ιστό ή να 
ενσωματωθεί σε οχήματα, παρέχοντας μία 
μέγιστη ακτίνα επιτήρησης στα 40 χλμ.

� Έχει πολλαπλή λειτουργία σήμαν
σης και αποθήκευσης στόχων.

� Παρέχει δυνατότητα αυτόματου συ
ναγερμού.

Προοπτικές
Ο Στρατός Ξηράς στο πλαίσιο της 

αύξησης της επιχειρησιακής εκμετάλλευ
σης των ραδιοεντοπιστών κινουμένων 
στόχων, εξετάζει την δυνατότητα προμή
θειας επιπλέον συστημάτων διαφορετι
κών επιχειρησιακών χαρακτηριστικών, 
όπως εμβέλειας, τεχνικών κ.λ.π.

ΓΕΣ/ΔΔΒ

Ραδιοεντοπιστής BOR-A-550
Με την εξέλιξη των οπλικών συστημάτων, την αύξηση του βεληνεκούς τους, την ταχυκινησία των 
σύγχρονων μονάδων, δημιουργείται η απαίτηση επέκτασης της περιοχής επιχειρησιακού ενδιαφέ
ροντος του τακτικού διοικητή. Ένα από τα σύγχρονα οπλικά συστήματα τα οποία υποστηρίζουν τις 

παραπάνω απαιτήσεις είναι ο ραδιοεντοπιστής BORA550.

Ραδιοεντοπιστής Τύπου BOR-A-550
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ

Κάσκα Χειριστού SPH - 4(B)
H κάσκα χειριστού τύ

που SPH4 και του νεότερου 
SPH4Β, αποτελεί μέρος του 
βασικού εξοπλισμού των χειρι
στών και μηχανοσυνθετών των 
ελικοπτέρων της Αεροπορίας 
Στρατού. Σε αυτήν μπορεί να 
προσαρμοστεί το σύστημα των 
Διόπτρων Νυκτερινής Όρασης 
(Δ.Ν.Ο) ΑNVIS.

Κάσκα Χειριστού 
HGU - 56/P

Η κάσκα HGU56 αποτελεί 
τον τελευταίο και πλέον σύγχρο
νο τύπο κάσκας ελικοπτέρων 
και αντικαθιστά το σύνολο των 
παλαιότερων τύπων κασκών. Οι 
νέου τύπου κάσκες παρέχουν τα 
εξής πλεονεκτήματα: μειωμένο 
βάρος, βελτιωμένη προστασία κεφαλής, μειωμένο επίπεδο εξωτε
ρικών θορύβων και παρασίτων των σταθμών ασυρμάτων, βελτιω
μένα ηλεκτρονικά (μικρόφωνα, ακουστικά) και συμβατότητα για τη 
χρήση Διοπτρών Νυχτερινής Όρασης (Δ.Ν.Ο) ΑNVIS.

Κάσκα Χειριστού (ΙΗΑDSS)
Η Κάσκα χειριστού IHADSS των πιλότων ΕΕ/Π, πέρα από την 

προστασία που προσφέρει στην ακοή και σε τυχόν πρόσκρουση, 
παρέχει την δυνατότητα (μέσω των ενσωματωμένων καλωδιώσε
ων  ηλεκτρονικών της) ελέγχου και κατεύθυνσης των οπτικών συ
στημάτων του ΕΕ/Π παρέχοντας στους ιπτάμενους συνδυασμένη 
θερμική απεικόνιση του περιβάλλοντος και των στοιχείων πτήσε
ωςοργάνων του ΕΕ/Π. Παράλληλα ο χειριστής ΕΕ/Π δύναται να 
ελέγξει και να καταδείξει στα όπλα του ΕΕ/Π πιθανούς στόχους.

Γιλέκο Διασώσεως
(LIFE JACKET) SRU - 21/P

Το γιλέκο διασώσεως είναι ένα πλήρες πακέτο διασώσεως που 
μπορεί να φορεθεί από το προσωπικό όλων των Α/Φ και Ε/Π. Είναι 
κατασκευασμένο από ένα ελαφρύ νάιλον ύφασμα με τσέπες για τα 
παρελκόμενα. Μπορεί να φορεθεί ταυτόχρονα με αλεξίσφαιρο και σω
σίβιο. Μπορεί να περιέχει ένα μαχαίρι διασώσεως και να ρυθμιστεί για 
να φορεθεί με βαρύ ρουχισμό. περιλαμβάνει δε τα παρακάτω:
î Kουβέρτα μάχης î Σηματοδότη ανάγκης με κάλυμμα
î Θήκη περιστρόφου î Mαγνητική πυξίδα

î Πλαστική θήκη νερού î Δίκτυ ψαρέματος
î Μαχαιρίδιο τσέπης î Αναπτήρα βουτανίου
î Αιμοστατικό ιμάντα  î Συλλογή σηματοδοσίας φωτοβολίδων 

Γιλέκο Επιβίωσης
(AIRSAVE Survival Vest) CMU-33

Το Γιλέκο Επιβίωσης (Survival Vest CMU33/P22P18(V)) 
αποτελεί τον τελευταίο σε παραγωγή τύπο σωστικού υλικού 
που δύναται να παρέχει πολλαπλή κάλυψη των απαιτήσεων 
που προβάλει το επιχειρησιακό θαλάσσιο περιβάλλον του Αι
γαίου και του Χερσαίου Ηπειρωτικού χώρου, για το σύνολο 
των ιπτάμενων μέσων (Επιθετικά Ε/Π, Μεταφορικά Ε/Π) και με 
διαφορετικό σωματότυπο για τους ιπταμένους συμπεριλαμβα
νομένων των γυναικών. περιέχει δε τα παρακάτω:
î Σωσίβιο τύπου «Λαιμού» î Φιάλη πεπιεσμένου αέρα
î Φως επισημάνσεως  î Καθρέπτη (Emergency Signaling)
î Σφυρίχτρα  î Μαχαιρίδιο
î Πλάκα Μαγνησίου  î Πυξίδα
î Αιμοστατικό επίδεσμο î Φωτοβολίδες σηματοδοσίας
î Ασκό συλλογής νερού  î Ιμάντα περισυλλογήςπρόσδεσης
î Πιστόλι 0,45΄΄  î Α λεξίθραυσμες πλάκες θωράκισης
î Κουβέρτα Επιβίωσης (Aluminum Foil)
î Διασωστικό ΣΑ (AN/PRC 112, Radio, Pocket)

Σωστικά Μέσα - Βοηθητικά Συστήματα Οράσεως Αεροπορίας Στρατού
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Ατομικό Σωσίβιο Ιπταμένου
LPU - 10/P

Φοριέται κάτω από το life jacket, με τους ασκούς στην εξωτε
ρική μεριά του γιλέκου, προσαρμοσμένους κατάλληλα κάτω από 
τις μασχάλες. Η ενεργοποίηση του γίνεται με απότομο τράβηγμα 
των κορδονιών κάτω και εμπρός, απελευθερώνοντας έτσι το CO2 
από τις ειδικές φιάλες που βρίσκονται στους ασκούς. 

Ατομικό Σωσίβιο Ιπταμένου
LPU - 34/P

Αποτελεί το πλέον σύγχρονο εύχρηστο σωσίβιο ώστε σε 
περίπτωση ανάγκης (αναγκαστική προσθαλάσσωση ή κατάρ
ριψη Ε/Π), το προσωπικό να είναι σε θέση να επιβιώσει, μέ
χρις ότου ολοκληρωθεί η επιχείρηση διάσωσης του. Τα σύγ
χρονα σωσίβια ιπταμένων LΡU 34/P έχουν μειωμένο βάρος, 
αποτελούν τμήμα ολοκληρωμένου συστήματος επιβίωσης, 
έχουν την δυνατότητα ενσωμάτωσης στο γιλέκο επιβίωσης 
(Life jacket) και είναι τύπου “ΛΑΙΜΟΥ”. Διευκολύνουν τους χει
ριστές στις κινήσεις τους και στο χειρισμό των Ε/Π αλλά και 
διατηρούν το κεφάλι του ναυαγού εκτός νερού, ακόμη και σε 
περίπτωση απώλειας των αισθήσεων.

Σωσίβια Λέμβος LRU - 1/P
Είναι βάρκα 7 ατόμων και αποτελεί βασικό υλικό επιβίω

σης για τις αποστολές που περιλαμβάνουν πτήση πάνω από 
θάλασσα. Αποτελείται από το φουσκωτό θάλαμο που κάνει τη 
βάρκα να επιπλέει και το σύστημα που φουσκώνει τη βάρκα 
(χειροκίνητα ή αυτόματα) από μία φιάλη CO2. Σε διάφορες 
θήκες υπάρχουν παρελκόμενα και εφόδια τα οποία σε συνδυα
σμό με τις συλλογές επιβίωσης αποσκοπούν στην ασφάλεια 
και επιβίωση των επιβαινόντων.

Σωστικά Μέσα - Βοηθητικά Συστήματα Οράσεως Αεροπορίας Στρατού

Συλλογές Επιβιώσεως
Aνάλογα με το είδος της αποστολής (σε θαλάσσιο ή ψυχρό πε

ριβάλλον), ο εξοπλισμός επιβιώσεως των πληρωμάτων ολοκληρώ
νεται με την κατάλληλη κατά περίπτωση συλλογή. Η βασική τους 
σύνθεση είναι παρόμοια και κυρίως περιλαμβάνει τα παρακάτω:
î Kυτίο Α΄ Βοηθειών  î Σπίρτα
î Πλαστική θήκη νερού  î Οδηγό επιβίωσης
î Συλλογή σηματοδοσίας καπνού  î Κουτάλι   
î Μερίδες εγκιτιωμένου νερού î Μαχαίρι επιβίωσης
î Mαγνητική πυξίδα  î Δίκτυ Ψαρέματος
î Καθρέπτη σηματοδοσίας
î Συλλογή αφαλάτωσης νερού (Θαλάσσης)

Φορητός Ασύρματος
ΑΝ/PRC - 112

Ο ΑΝ/PRC112 αποτελεί απαραίτητο μέρος του βασικού εξοπλι
σμού κάθε αποστολής. Είναι ένας πομποδέκτης που λειτουργεί στις 
διεθνώς καθορισθείσες συχνότητες ανάγκης VHF (121.5 Mz) και 
UHF (243 Mz). Mπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως φορητός ραδιοφά
ρος (Beacon) μικρής εμβέλειας σε συνεργασία με τον εξοπλισμό 
των E/Π έρευνας και διάσωσης (Search and ResqueSAR).

Φορητός Ασύρματος
ΑΝ/PRC - 12G/HOOK

Ο ΑΝ/PRC112G/HOOK αποτε
λεί περαιτέρω εξέλιξη του PRC112 
με ενσωματωμένο GPS, δυνατότητα 
μετάδοσης μέχρι 34 προτοποθετημέ
νων μηνυμάτων, δυνατότητα ανα
μετάδοσης των συντεταγμένων της 
θέσης του στην συσκευή ανίχνευσης 
 ελέγχου Quick Draw και παράλλη
λα δυνατότητα εκπομπής στην νέα 
συχνότητα διάσωσης των 406Ηz.

ΓΕΣ/ΔΑΣ
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 είναι η πηγή που προσφέρει εκατοντάδες 
μόνιμα στελέχη κάθε χρόνο στον Στρατό Ξηράς και το ενδιαφέρον της πολιτείας 

και ειδικά της Ιεραρχίας για τους Σπουδαστές είναι αμέριστο. Οι Μόνιμοι Υπαξιω
ματικοί αποτελούν τη σπονδυλική στήλη του στρατεύματος και θα κληθούν να 

διοικήσουν ανθρώπους στην ειρήνη και στον πόλεμο. Είναι ευθύνη μοναδική και 
βαριά ενώ απαιτείται ήθος, επαγγελματισμός και ανθρωπιά.

Οι Σπουδαστές και Σπουδάστριες της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών, καλούνται 
να οπλιστούν με θάρρος, όραμα, πίστη και αδαμάντινο χαρακτήρα, προκειμένου 

να ανταποκριθούν στις προσδοκίες ολόκληρου του Ελληνικού λαού. 
Οι απόφοιτοι της ΣΜΥ έγραψαν λαμπρές σελίδες δόξας στην ιστορία του έθνους με 
τους ηρωικούς αγώνες τους στον Μακεδονικό Αγώνα, τους Βαλκανικούς πολέμους, 

τη Μικρασιατική Εκστρατεία και τους δύο Παγκοσμίους πολέμους. Ακόμα αρκετά 
πρόσωπα που σχετίστηκαν άμεσα ή έμμεσα με αυτή (Γεώργιος Κονδύλης  Νικόλα

ος Πλαστήρας), διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην πολιτική ζωή του τόπου.

ΣΜΥ
Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών
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Η ΣΜΥ ιδρύθηκε την 9 Απριλίου 1884 
στην Κέρκυρα όπου λειτούργησε ως προ
παρασκευαστικό σχολείο Υπαξιωματικών 
και το 1951 μετονομάζεται σε Σχολή Μονί
μων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ). Μετασταθμεύ
ει για πρώτη φορά το 1949 στην Πάτρα, 
το 1953 στη Σύρο και μετά από τέσσερα 
χρόνια λειτουργίας μεταφέρεται στη Σάμο. 

Στα Τρίκαλα μετασταθμεύει το 1975 
όπου και λειτουργεί μέχρι σήμερα σε παρα
δοσιακά κτίρια. Το Στρατόπεδο που εδρεύ
ει σήμερα η Σχολή πήρε το όνομα του από 
τον Στρατηγό Χρήστο Καβράκο.

Ο Χρήστος Καβράκος γεννήθηκε στα Τρί
καλα το 1882. Φοίτησε στη Σχολή Υπαξιω
ματικών και αποφοίτησε με τον βαθμό του 
Ανθλγού Πεζικού. Έλαβε μέρος στους πο
λέμους του 191213 εναντίον των Τούρκων 
και Βουλγάρων, στον Α΄ παγκόσμιο πόλεμο 
και στην Μικρασιατική εκστρατεία 1919
1922 κατά των Τούρκων. Στους παραπάνω 
πολέμους ο Στρατηγός Καβράκος διετέλεσε 
Διοικητής διαφόρων μονάδων και διακρίθη
κε στα πεδία των μαχών. Με την προαγωγή 
του στο βαθμό του Συνταγματάρχη τοποθε
τήθηκε ως Διοικητής στο 5ο Σύνταγμα Πεζι
κού στα Τρίκαλα από το 1923 έως το 1933. 
Στη συνέχεια με τον βαθμό του Υποστρατή
γου ανέλαβε τη διοίκηση της ΙΙας Μεραρχίας 
και το 1940 τοποθετήθηκε ως Στρατιωτικός 
Διοικητής Αθηνών μέχρι το 1941 που ο 
γερμανικός στρατός κατέλαβε την Αθήνα. 
Φονεύθηκε κατά τον εμφύλιο πόλεμο στην 
Αθήνα το Δεκέμβριο του 1944.

Ο Στρατηγός Καβράκος, με την διαθή
κη του, διέθεσε μέρος της περιουσίας του 
στην Πατρίδα για κοινωφελείς σκοπούς.

Στο στρατόπεδο της ΣΜΥ υπάρχει προ
τομή του Στρατηγού καθώς επίσης και προ
σωπικά του αντικείμενα που εκτίθενται σε 
ειδικά διαμορφωμένο χώρο. 

Θεσμικές Αλλαγές
Το 1982 η φοίτηση στη Σχολή γίνε

ται 2ετής, βάσει υπουργικής απόφασης 
η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ/4 Ιουν 
1982 και οι αποφοιτήσαντες ονομάζο
νται Μόνιμοι Λοχίες.

Από το έτος 1992 η εισαγωγή στη Σχολή 
γίνεται μέσω των Πανελληνίων εξετάσεων 
βάσει του Ν. 1946/14 Μαΐου 1991, άρθρο 5. 

Το 1996 εισήλθαν στη ΣΜΥ οι πρώτες 
γυναίκες με ποσοστό επί του συνόλου 
των εισαχθέντων, μετά την ψήφιση του 
νόμου περί ισότητας των δύο φύλων.
Με το Ν. 2913/2001, άρθρο 19, η ΣΜΥ 
κατατάσσεται στην ανώτερη βαθμίδα της 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και είναι Ανώ
τερη Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών 
ισότιμη Ταξιαρχίας, η δε εισαγωγή στη 
Σχολή γίνεται ανεξαρτήτως φύλου.

Το 2002 καθιερώνονται ενιαία όρια 
στις αθλητικές δοκιμασίες των υποψηφί
ων και των δύο φύλων.

Το 2004 με διαταγή του ΓΕΣ καθιερώ
θηκαν τα διακριτικά βαθμού των Μονίμων 
Υπαξιωματικών τα οποία στο επάνω μέ
ρος κλείνουν με 2 ταινίες προς συμβολι
σμό των 2 ετών φοίτησης στη Σχολή. 

Το 2005 το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμ
βούλιο εγκρίνει τον νέο Πίνακα Οργανώσε
ως και Υλικού της ΣΜΥ. Τέλος, με το ΠΔ 
76/2008, κυρώθηκε και τέθηκε σε ισχύ ο 
νέος Οργανισμός της Σχολής.

ΣΜΥ
Αποστολή της Σχολής

î Να παρέχει στους Σπουδαστές ποιοτική εκπαίδευση τρίτου κύκλου σπου
δών και να καλλιεργεί παράλληλα το στρατιωτικό πνεύμα προσδίδοντας σ΄αυ
τούς όλες τις στρατιωτικές αρετές και χαρακτηριστικά.

î Να διατηρεί το ηθικό των Σπουδαστών σε υψηλό επίπεδο και να βελτιώ
νει συνεχώς την εικόνα και το κύρος της Σχολής και του Σώματος των Μονίμων 
Υπαξιωματικών.

î Να αποδίδει στο Στρατό Ξηράς ηγήτορες Διοικητικούς και Τεχνικούς, Μόνι
μους Υπαξιωματικούς, ικανούς να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των σύγχρο
νων Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, και οι οποίοι θα εργάζονται και θα επιχειρούν 
σ’ ένα διακλαδικό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον. 
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Οργάνωση Σχολής
Η ΣΜΥ είναι Ανώτερη Στρατιωτική Σχο

λή Υπαξιωματικών που ανήκει στην Ανώ
τερη Βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευ
σης, επιπέδου Ταξιαρχίας. Διοικείται από 
Ταξίαρχο και περιλαμβάνει τον Διοικητή, 
τον Υποδιοικητή, Διεύθυνση Σπουδών, 
Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής 
Μέριμνας, Γραφεία Επιχειρήσεων  Ασφα
λείας, Υγιεινής και Ασφάλειας, Δημοσίων 
Σχέσεων και Εθιμοτυπίας, Έρευνας και 
Πληροφορικής, τα Τάγματα Σπουδαστών, 
το Λόχο Διοικήσεως και ΛΑΦΤρικάλων.

Εισαγωγή στη Σχολή και
Εκπαίδευση

Επιστημονικά Πεδία Υποψηφίων 
Σπουδαστών

Οι Υποψήφιοι Σπουδαστές προέρχο
νται από τα IΙ (Θετικών Επιστημών) και ΙV 
(Τεχνολογικών Επιστημών) επιστημονικά 
πεδία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Διαδικασία Εισαγωγής - Αποφοίτησης
Η εισαγωγή των υποψηφίων στη ΣΜΥ 

(Όπλα  Σώματα) γίνεται με το ισχύον σύ
στημα των γενικών εξετάσεων, που διενερ

κατανομή των τεχνικών Σπουδαστών, των 
κατηγοριών Όπλων και Σωμάτων, στα επι
μέρους Όπλα Σώματα και αμέσως μετά η 
απονομή ειδικοτήτων, ώστε στη συνέχεια 
να υλοποιηθεί η εκπαίδευση σε κάθε ει
δικότητα.

Οι Διοικητικοί μετά την ολοκλήρωση του 
2ου έτους κατανέμονται στα Όπλα (Πεζικό, 
Τεθωρακισμένα, Πυροβολικό, Μηχανικό, 
Διαβιβάσεις, Αεροπορία Στρατού,) ή Σώμα
τα (Υλικού Πολέμου, Εφοδιασμού Μεταφο

ρών, Τεχνικό, Υγειονομικό, Έρευνας Πληρο
φορικής, Ταχυδρομικό, Στρατιωτικών Γραμ
ματέων, Γεωγραφικό, Φροντιστών).

Τέλος, στην Σχολή εκπαιδεύεται αριθ
μός Ελληνοκυπρίων Σπουδαστών καθώς 
και αλλοδαπών καταγόμενων από το Τσαντ, 
τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και τη Μο
ζαμβίκη, κατόπιν διακρατικών συμφωνιών.

Εκπαίδευση Σπουδαστών
Η βασική δραστηριότητα της Σχολής εί

ναι η εκπαίδευση η οποία έχει ως αντικείμε

γούνται κάθε χρόνο από το ΥΠΕΠΘ και, 
επιπλέον, αφού έχουν κριθεί κατάλληλοι 
από τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις (Ψυχο
μετρικές Δοκιμασίες, Υγειονομική εξέταση, 
Αθλητική Δοκιμασία) του ΥΕΘΑ.

Οι Σπουδαστές εισέρχονται στη Σχολή 
στις κατηγορίες των Όπλων και Σώματων 
και εντός αυτής κατανέμονται σε Διοικη
τικούς και Τεχνικούς με το πέρας του 1ου 
εξαμήνου (τέλος Ιανουαρίου). 

Μετά το τέλος του 1ου Έτους γίνεται η 
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νο τη Στρατιωτική επιστήμη και διεξάγεται με κύριο σκοπό την μάθηση και τη γνώση. 
Η εκπαίδευση των Σπουδαστών της Σχολής είναι διετής και κατανέμεται σε 4 εξάμηνα 

(δύο ανά έτος). Στο 1ο εξάμηνο διδάσκονται κοινά μαθήματα για όλο το 1ο έτος (μη πραγματο
ποίηση του διαχωρισμού σε διοικητικούς  τεχνικούς), ενώ στο 2ο, 3ο και 4ο εξάμηνο διδάσκο
νται κοινά και ειδικά μαθήματα σε Διοικητικούς  Τεχνικούς Σπουδαστές.

Η εκπαίδευση στη Σχολή διακρίνεται σε Ακαδημαϊκή, Στρατιωτική και Τεχνική.
î Η Ακαδημαϊκή εκπαίδευση περιλαμβάνει μαθήματα από τον κύκλο των μαθημά

των των Ανωτέρων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Ψυχολογία, Κοινωνιολογία, Ελληνική Λο
γοτεχνία, Βλητική, Στοιχεία Συνταγματικού  Διεθνούς Δικαίου κ.λπ.), συμβάλλοντας στην 
κοινωνική παιδεία  καλλιέργεια και την ομαλή ένταξη των Σπουδαστών στο επαγγελμα
τικό και κυρίως το κοινωνικό περιβάλλον.

î Η Στρατιωτική εκπαίδευση έχει σκοπό να αποκτήσει ο Σπουδαστής την ικανότητα 
του μαχητή αλλά και της διοίκησης στρατιωτικών τμημάτων, τόσο στην ειρήνη όσο και 
στον πόλεμο.

Περιλαμβάνει την Βασική και Προχωρημένη Στρατιωτική Εκπαίδευση 1ου Έτους, την 
Προχωρημένη Στρατιωτική Εκπαίδευση 2ου Έτους και αυτή της διαβίωσης σε θερινό κα
ταυλισμό (1ου και 2ου έτους).

Βασική Στρατιωτική εκπαίδευση 1ου Έτους
Η εκπαίδευση των Σπουδαστών σ΄αυτό το στάδιο έχει ως σκοπό την ομαλή 

προσαρμογή τους στη στρατιωτική ζωή, την αύξηση της φυσικής αντοχής και τη 
σωματική ενδυνάμωση, την εκμάθηση χειρισμού ατομικού οπλισμού και εκτέλεσης 
βολών, την μάθηση του χειρισμού μέσων και υλικών που διαθέτει η ομάδα και η 
διμοιρία καθώς και την ανάπτυξη ικανότητας διαβίωσης  επιβίωσης στο πεδίο της 
μάχης και στο ύπαιθρο.

Προχωρημένη Στρατιωτική εκπαίδευση 1ου Έτους.
Σκοπός της εκπαίδευσης είναι η απόκτηση της ικανότητας ανάγνωσης και χρήσης του 

Το έμβλημα της Σχολής συντίθεται από σύμπλεγμα κουκουβάγιας και διπλό πέλεκυ και 

συμβολίζει τη μάθηση και τη γνώση (κουκουβάγια, σύμβολο των γραμμάτων και της 

σοφίας κατά την αρχαιότητα) καθώς και τη δύναμη - ισχύ (πέλεκυς, ως πολεμικό όπλο-

σύμβολο δύναμης του τιμωρού). Στο πάνω μέρος του εμβλήματος υπάρχει το ρητό: 

«ΑΠΑΝΤΩΝ ΤΙΜΙΩΤΕΡΟΝ ΠΑΤΡΙΣ» (Η πατρίδα είναι το πολυτιμότερο αγαθό).
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χάρτη, η απόκτηση βασικών γνώσεων οργα
νώσεως εδάφους, η γνώση χειρισμού των 
ομαδικών όπλων της ομάδος  Δρίας Μ/Κ 
ΠΖ, των βομβίδων, χειροβομβίδων, οπλο
βομβίδων και η εκτέλεση βολών ώστε να 
αποκτήσουν την απαιτούμενη εξοικείωση 
και αυτοπεποίθηση και να γνωρίσουν την 
τακτική χρησιμοποίηση της ομάδος και της 
Διμοιρίας Μηχανοκίνητου Λόχου Πεζικού.

Προχωρημένη Στρατιωτική εκπαίδευ-
ση 2ου Έτους

Η εκπαίδευση έχει ως σκοπό την από
κτηση βασικών γνώσεων για την αναγνώρι
ση και χρήση των πυρομαχικών και εκρη
κτικών καθώς και τη λήψη των ενδεικνυόμε
νων μέτρων ασφαλείας, την οργάνωση των 
συνεργείων στρώσης και την κατασκευή 
προστατευτικών ναρκοπεδίων, την εκμάθη
ση των βασικών αρχών συνεργασίας Μ/Κ 
ΠΖ και ΤΘ, την ικανότητα χειρισμού βαρέ
ων όπλων ΠΖ. Επιδιώκεται το να μπορούν 
οι Σπουδαστές να εκτελούν άριστα γυμνά-
σεις όπως η διέλευση του στίβου μάχης 
αλλά και να πάρουν τα απαραίτητα εφόδια 
για επιτυχή συμμετοχή σε επιχειρήσεις 
υποστήριξης ειρήνης (P.S.O.).

Εκπαίδευση σε Θερινό Καταυλισμό
Η θερινή εκπαίδευση των Σπουδα

στών της Σχολής διαρκεί μέχρι 5 εβδο
μάδες σε καταυλισμό και καθορίσθηκε η 
διεξαγωγή της στη περιοχή του Πεδίου 
Βολής Λιτοχώρου.

Η Τεχνική εκπαίδευση έχει σκοπό 
την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων  
εμπειριών για να μπορούν οι Σπουδαστές 
να κατανοούν τον τρόπο λειτουργίας και 
να συντηρούν μέσα και υλικά σύγχρονης 
τεχνολογίας. Διεξάγεται πρακτικά στα ερ
γαστήρια Μηχανών Εσωτερικής Καύσης, 
Ηλεκτρολογίας  Ηλεκτρονικών, Μηχανών 
Εσωτερικής Καύσης  Ε/Π, Μηχανουργι
κής Τεχνολογίας και Αντοχής Υλικών της 
Σχολής και στα Εργοστάσια Βάσεως.

 
Προσωπικό - Εκπαιδευτές

Το εκπαιδευτικό προσωπικό στελεχώ-
νεται από Μόνιμους Αξιωματικούς  Υπαξι-
ωματικούς της Σχολής, ωρομίσθιους αυτής 
και άλλων Μονάδων, Απόστρατους Αξιωμα-
τικούς και ιδιώτες καθηγητές.

Άθληση
Η σωματική αγωγή, ο χορός, οι αθλοπαι

διές, και οι πολεμικές τέχνες που διεξάγονται 

στη Σχολή αποσκοπούν στην κατάρτιση 
εκπαιδευτών σωματικής αγωγής, στην από
κτηση σταθερής υγείας, ρώμης, και ευεξίας, 
στην αξιοποίηση των σωματικών προσό
ντων και την ανάπτυξη αγωνιστικού πνεύ
ματος, στην απόκτηση ειδικών γνώσεων επί 
των πολεμικών τεχνών και ειδικότερα επί 
του τρόπου άμυνας και υπεράσπισης της 
σωματικής ακεραιότητας και στην ανάπτυ
ξη αυτοπεποίθησης και κοινωνικότητας με 
την εκμάθηση των ελληνικών παραδοσια
κών και ευρωπαϊκών χορών.

Εκτός από τη γενική υποχρεωτική 
άθληση ο κάθε Σπουδαστής ανάλογα με 
τις ατομικές του επιδόσεις συμμετέχει και 
στις ομάδες Ποδοσφαίρου, Πετόσφαιρας, 
Καλαθόσφαιρας, Χειροσφαίρισης, Κλασι
κού αθλητισμού, Πολεμικών τεχνών, Κο
λύμβησης και Παραδοσιακών χορών.

Οι αντιπροσωπευτικές ομάδες της Σχο
λής αγωνίζονται με τις αντίστοιχες ομάδες 
των Παραγωγικών Στρατιωτικών Σχολών 
Υπαξιωματικών του Ναυτικού, της Αεροπορί
ας και της Αστυνομίας στα πλαίσια των αγώ
νων των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων 
Ασφαλείας που διοργανώνει το ΑΣΑΕΔ.

Εκπαιδευτικά Ταξίδια - Επισκέψεις
Κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους στη 

Σχολή οι Σπουδαστές επισκέπτονται αρχαιο
λογικούς χώρους, εργοστάσια, Σχολές  Κέ-
ντρα και Μονάδες ‘Οπλων και Σωμάτων. 
Επίσης πραγματοποιούν εκπαιδευτικά τα
ξίδια στις περιοχές Ηπείρου, Μακεδονίας, 
Θράκης και στις Μονές του Αγ. Όρους.

Εγκαταστάσεις
Στις εγκαταστάσεις του στρατοπέδου, 

ένας συνδυασμός παλαιών και νεότευ
κτων οικοδομημάτων περιλαμβάνουν 
εκτός των άλλων, κτήρια διαβίωσης των 
Σπουδαστών, αίθουσες εκπαιδεύσεως 
(των 20 ατόμων), 2 κέντρα ψυχαγωγίας, 
κλειστό γυμναστήριο, 2 αίθουσες βαρών, 
τον Ιερό ναό του Αγ. Γεωργίου, αθλητικές 
εγκαταστάσεις καθώς και αίθουσες πληρο
φορικής των 25 μονάδων Η/Υ η κάθε μία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα λιθόκτιστα 
κτήρια του στρατοπέδου, που είναι πλή-
ρως ανακαινισμένα και αποτελούν σημα
ντικό αρχιτεκτονικό και ιστορικό μνημείο 
για την πόλη, κτίστηκαν το 1910 τότε που 
ο Ελληνικός Στρατός προετοιμάζονταν για 
τους Βαλκανικούς πολέμους.

Διεθνείς Συνεργασίες
Στα πλαίσια των διακρατικών συμφω

νιών η Σχολή δέχεται αλλά και ανταποδίδει 
επισκέψεις. Έρχονται αντιπροσωπίες Αξιω
ματικών από ξένα κράτη, με σκοπό την 
ενημέρωση αλλά και την ανταλλαγή απόψε
ων σε θέματα που αφορούν τις Στρατιωτικές 
Σχολές γενικά. Κατά το έτος 2008 επισκέφτη
καν τη Σχολή αντιπροσωπίες από Αρμενία, 
Γεωργία και Μαυροβούνιο. Επίσης η ΣΜΥ 
κατά τα παρελθόντα έτη επισκέφτηκε τις αντί
στοιχες της Ιταλίας και της Σερβίας.

Δραστηριότητες - Ψυχαγωγία
Οι Σπουδαστές της Σχολής συμμετέ

χουν σε διάφορες πολιτιστικές εκδηλώ
σεις που πραγματοποιούνται στην πόλη 
των Τρικάλων όπως θεατρικές παρα
στάσεις, εκθέσεις, συναυλίες κ.λπ. Επί
σης η Σχολή συμμετέχει σε παρελάσεις 
στις πόλεις των Τρικάλων, των Αθηνών, 
της Λάρισας, και της Θεσσαλονίκης.

Για τη ψυχαγωγία των Σπουδαστών 
διατίθενται αίθουσες όπου μπορούν τις 
ελεύθερες ώρες να παρακολουθούν τηλε
όραση και dvd, να ακούσουν μουσική και 
να χρησιμοποιήσουν Η/Υ με δυνατότητα 
εισαγωγής στο διαδίκτυο.

Επίσης λειτουργεί βιβλιοθήκη με μεγά
λο αριθμό συγγραμμάτων, όπου οι σπου
δαστές συμπληρώνουν τις εγκυκλοπαιδι
κές τους γνώσεις.

Τέλος, οι Σπουδαστές οργανώνουν 
ορχήστρα, χορευτικά συγκροτήματα, θεα
τρικές παραστάσεις και χοροεσπερίδες.

Σταδιοδρομία Σπουδαστών
Με την αποφοίτησή τους από τη Σχολή 

οι Σπουδαστές ονομάζονται Μόνιμοι Λοχίες 
και συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους στις Σχο
λές εφαρμογής ΌπλωνΣωμάτων στα οποία 
εντάχθηκαν. Αφού συμπληρώσουν τουλάχι
στον 1 χρόνο υπηρεσίας έχουν δικαίωμα να 
λάβουν μέρος σε εξετάσεις για την εισαγωγή 
σε άλλες Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές ως 
υποψήφιοι ειδικής κατηγορίας και σε ποσο
στό 20% επί του αριθμού των εισακτέων.

Οι Μόνιμοι Υπαξιωματικοί με την 
αποφοίτηση τους από τη Σ.Μ.Υ αναλαμ
βάνουν υποχρέωση παραμονής στο 
Στρατό για 5 χρόνια.

Προάγονται στον βαθμό του Ανθυπασπι
στή, μετά από συνολικό χρόνο υπηρεσίας 9
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12 χρόνων στους βαθμούς Λοχία Επιλοχία  Αρχιλοχία. 
Από την προαγωγή σε Αξιωματικούς (Ανθυπολοχαγοί) 
εντάσσονται στις επετηρίδες αυτών και εξελίσσονται 
μέχρι το βαθμό του Αντισυνταγματάρχη ή και του Συ
νταγματάρχη, εφόσον έχουν Πτυχίο Ανώτατης Σχολής.

Προοπτικές - Εξελίξεις
Η Σχολή ακολουθώντας τις εξελίξεις, προσπαθεί συ

νεχώς να αναβαθμίσει την διαβίωση και την εκπαίδευση 
των Σπουδαστών καθώς και να παρέχει όλα τα απαραί
τητα βοηθήματα στους εκπαιδευτές αυτών, ώστε να επι
τύχουν τους στόχους τους.

Για την καλύτερη διαβίωση των Σπουδαστών, 
και σύμφωνα με συγκεκριμένα προγράμματα του 
ΓΕΣ/ΔΥΠΟ, ολοκληρώθηκε η κατασκευή ενός κτιρί
ου διαβιώσεως των 108 Σπουδαστών.

Προβλέπεται να κατασκευαστούν συνολικά 6 
κτήρια διαβίωσης των εκπαιδευομένων καθώς και 
λοιπές εγκαταστάσεις (αμφιθέατρο, μαγειρεία, αθλη
τικές εγκαταστάσεις κ.λπ.).

Επίσης καθορίστηκε η ανέγερση ΣΟΑ και βρε
φονηπιακού σταθμού για τις ανάγκες των Στελεχών 
της Φρουράς.

Η συνεχής αναβάθμιση της εκπαίδευσης επιτυγ
χάνεται και με την χορήγηση στη Σχολή μέσων όπως 
ενός εξομοιωτή βολών ελαφρών όπλων Πεζικού κα
θώς επίσης και 2 κινητήρων άρματος μάχης τύπου 
LEO που αναμένονται για εγκατάσταση και τοποθέ
τηση σε ανάλογους εκπαιδευτικούς χώρους.

ΣΜΥ

Ολοκληρώνοντας, η αναβάθμιση της εκπαίδευσης 
των Σπουδαστών ήταν και παραμένει ο βασικός 

αντικειμενικός σκοπός της Σχολής προκειμένου οι 
Μόνιμοι Υπαξιωματικοί του Στρατού Ξηράς, εξερχό

μενοι αυτής, να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
των σύγχρονων Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, 

να εργάζονται και να επιχειρούν αποδοτικά σε δια
κλαδικό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον με υψη

λό αίσθημα ευθύνης, όπως το καθήκον προς την 
Πατρίδα επιβάλλει.



30 Ι Α Ν Ο ΥΑ Ρ Ι Ο Σ - Φ Ε Β Ρ Ο ΥΑ Ρ Ι Ο Σ - Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ  2 0 0 9 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Ιστορικά Στοιχεία
Η Σχολή Τεθωρακισμένων που βρίσκε

ται στον Αυλώνα Αττικής, είναι Μονάδα 
επιπέδου Συγκροτήματος, διοικητικά και 
οικονομικά ανεξάρτητη και υπάγεται από 1 
Ιουλίου 2008, οργανικά και διοικητικά στη 
Διεύθυνση Ιππικού  Τεθωρακισμένων του 
Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ/ΔΙΤ).

Τον Αύγουστο του 1861 ιδρύθηκε και 
οργανώθηκε εκπαιδευτικό Κέντρο Ιππικού 
με την επωνυμία «Ιπποδρόμιο Φρουράς 
Αθηνών», με έδρα την Αθήνα, το οποίο 
μετονομάσθηκε το 1926 σε «Σχολή Εφαρ
μογής Ιππικού».

Το 1935 συγκροτήθηκε η Σχολή Εφέ
δρων Αξιωματικών με έδρα την Αθήνα 
και η οποία το 1937 εντάχθηκε στη Σχολή 
Εφαρμογής Ιππικού με έδρα τη Λάρισα.

Το Δεκέμβριο του 1940 συγκροτήθηκε 
η Σχολή Αρμάτων σε αντικατάσταση της 
Σχολής Εφαρμογής Ιππικού, με έδρα την 
Αθήνα.

Το 1945, όταν προβλέφθηκε μεταξύ 
των Όπλων του Στρατού Ξηράς και το 
Όπλο «Ιππικό Τεθωρακισμένα», λειτούρ
γησε η «Σχολή Τεθωρακισμένων», προερ
χόμενη από την τέως Πτέρυγα Τεθωρακι
σμένων του Γενικού Κέντρου Εκπαιδεύσε
ως Αξιωματικών (ΓΚΕΑ).

Το 1946, συγκροτείται το Κέντρο Εκ
παιδεύσεως Τεθωρακισμένων (ΚΕΤ) στο 
Γουδί, στο οποίο ενσωματώθηκε και η Σχο
λή Τεθωρακισμένων. Μετά τη συγκρότησή 
του μεταφέρθηκε στις Αχαρνές. 

Το 1954, το ΚΕΤ μεταστάθμευσε στο 
Γουδί, όπου ανασυγκροτήθηκε. Το 1971 
μετονομάζεται σε ΚΕΤΘ. Η Σχολή παραμέ
νει ενταγμένη στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως 
Τεθωρακισμένων με την ονομασία «Σχολή 
Αξιωματικών Τεθωρακισμένων» (ΣΑΤΘ).

Σχολή Τεθωρακισμένων
Στα 62 περίπου χρόνια λειτουργίας της, η Σχολή Τεθωρακισμένων, έχει προσφέρει τεράστιο εκπαι
δευτικό έργο στο όπλο των Τεθωρακισμένων. Το έργο της Σχολής φαίνεται από την υψηλή κατάρτι
ση των στελεχών του Όπλου, είτε υπηρετούν εντός είτε εκτός αυτού. Σήμερα η Σχολή συνεχίζει την 
προσπάθεια παροχής υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης τόσο στα στελέχη του Όπλου, όσο και στα 

στελέχη λοιπών όπλων  Σωμάτων.

Το έτος 1975 το ΚΕΤΘ και η Σχολή με
τασταθμέυουν στο Στρατόπεδο «Επιλάρ
χου Γεώργιου Μελίδη» στον Αυλώνα Αττι
κής όπου παραμένουν μέχρι και σήμερα. 

Τον Απρίλιο του 2008 με απόφαση 
του ΑΣΣ αποφασίζεται η μετονομασία 
της σε «Σχολή Τεθωρακισμένων» και 
η ανεξαρτητοποίηση της από το ΚΕΤΘ. 
Από 1 Ιουλίου 2008 υπάγεται οργανικά 
και διοικητικά στη Διεύθυνση Ιππικού 
Τεθωρακισμένων του Γενικού Επιτελεί
ου Στρατού (ΓΕΣ/ΔΙΤ).

Αποστολή
Η αποστολή της Σχολής είναι:
î Η παροχή εκπαίδευσης σε Αξιωματι

κούς  Μονίμους Υπαξιωματικούς ΤΘ και 
λοιπών Όπλων  Σωμάτων, όπως καθορί
ζεται στις ισχύουσες διαταγές του ΓΕΣ

î Ο σχολιασμός, ανάπτυξη και σύ
νταξη των εγχειριδίων εκστρατείας και 

τεχνικών ομοίων, που αφορούν τα Τεθω
ρακισμένα και των διαδικασιών για την εκ
παίδευση του προσωπικού.

Εκπαίδευση
Στη Σχολή εκπαιδεύονται στελέχη του 

Όπλου των Τεθωρακισμένων, από το βαθ
μό του Λοχία μέχρι και του Ιλάρχου σε τακτά 
χρονικά διαστήματα της σταδιοδρομίας τους. 
Η λειτουργία της εξειδικεύεται ως εξής:

î Ενιαίο Τμήμα Προκεχωρημένης Εκ
παίδευσης ΠΖΤΘ.

î Τμήμα Αρχιτεχνιτών ΤΘ.
î Τμήμα Βασικής Εκπαίδευσης (Αν

θλχοι ΣΣΕ).
î Τμήμα Διοικητικών Ανθυπασπιστών ΤΘ.
î Τμήμα Τεχνικών Ανθυπασπιστών ΤΘ.
î Τμήμα Γυναικών Ανθυπασπιστών ΤΘ.
î Σχολείο Αναγνωριστών.
î Τμήμα Λοχιών ΤΘ (Διοικητικοί Τε

χνικοί).
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î Τμήμα ΥΕΑ ΤΘ. 
î Τμήμα Εφέδρων Αξιωματικών ΤΘ.
î Τμήμα Μηχανοδήγησης Ανθυπολο

χαγών ΠΖ  ΜΧ  ΔΒ.
î Τμήμα Μηχανοδήγησης Διοικητι

κών Μονίμων Λοχιών λοιπών Όπλων 
 Σωμάτων.

î Τμήμα Μηχανοδήγησης Τεχνιτών 
 Φροντιστών Μονίμων Λοχιών λοιπών 
Όπλων  Σωμάτων.

î Τμήμα Μηχανοδήγησης ΔΕΑ ΠΖ.
Για την εκτέλεση του έργου της, το

ποθετούνται στη Σχολή έμπειροι Αξιωμα
τικοί  Υπαξιωματικοί από το ΓΕΣ/ΔΠΖ 
και ΓΕΣ/ΔΙΤ. Εάν απαιτηθεί βοηθείται 
από στελέχη του ΚΕΤΘ, κατόπιν εγκρί
σεως του ΓΕΣ/ΔΙΤ. Για τη συμπλήρωση 
των ειδικών γνώσεων των εκπαιδευομέ
νων, χρησιμοποιούνται εκπαιδευτές και 

από άλλα Όπλα και Σώματα καθώς και 
Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, με
τά από υποβολή σχετικής αίτησης στο 
ΓΕΣ. Η εκπαίδευση συμπληρώνεται με 
εκπαιδευτικές επισκέψεις και διαλέξεις 
από ακαδημαϊκούς.

Διεθνείς Συνεργασίες
Στα πλαίσια των συμφωνιών για την 

ανταλλαγή επισκέψεων μεταξύ Σχολών 
Τεθωρακισμένων, η Σχολή ανταλλάσει 
τέτοιες επισκέψεις μετά από προγραμμα
τισμό και έγκριση του ΓΕΣ. Επίσης, δέχε
ται και επισκέψεις ξένων στρατιωτικών 
ηγετών και αξιωματικών που επισκέπτο
νται το ΚΕΤΘ.

Εγκαταστάσεις
Η Σχολή χρησιμοποιεί:

î Ένα κτιριακό συγκρότημα στο οποίο 
στεγάζονται:

� Το Διοικητήριο
� Οι αίθουσες εκπαιδεύσεως
� Ίλη Αρμάτων
� Βιβλιοθήκη
� Το ΠΠ «ΙΑΝΟΣ»
î Ένα κτιριακό συγκρότημα όπου στε

γάζεται η Ίλη ΥΕΑ
î Ένα σύνολο κτισμάτων όπου βρί-

σκονται και λειτουργούν οι αίθουσες εκπαι
δεύσεως του Ενιαίου Προκεχωρημένου 
Τμήματος ΠΖ ΤΘ και οι αίθουσες εκπαί
δευσης στους Σταθμούς Ασυρμάτων

î Αποθήκες και λοιπούς βοηθητι
κούς χώρους

î Για την άθληση των στελεχών και 
των ΥΕΑ, 2 πλήρως οργανωμένα γυμνα
στήρια καθώς και γήπεδα μπάσκετ και 
βόλεϊ.

Σχολή Τεθωρακισμένων Η Σχολή έχει ως έμβλημα το αντίστοιχο του ΚΕΤΘ, το οποίο συνθέτουν οι χιαστί σπάθες με το 

πέταλο του αλόγου και το άρμα μάχης, τα οποία συμβολίζουν την εξέλιξη του Όπλου, από το παλαιό 

Ιππικό στο σύγχρονο Όπλο των Τεθωρακισμένων.

Στο άνω μέρος, αναγράφεται το αρχαίο ελληνικό ρητό «ΟΠΟΥ Η ΔΟΞΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ», 

φράση η οποία δεν αποτελεί απλά ένα συμβολισμό, αλλά το φάρο για την αποστολή και το έργο του 

Αξιωματικού και κάθε οπλίτη των Τεθωρακισμένων.

Το χρώμα που κυριαρχεί στο έμβλημα είναι το πράσινο, που αποτελεί άλλωστε και το χρώμα του 

όπλου των Τεθωρακισμένων.
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î Για τις εκπαιδευτικές ανάγκες πλέον 
των δικών της εγκαταστάσεων, χρησιμοποιεί 
και εγκαταστάσεις του ΚΕΤΘ όπως, στίβους 
μηχανοδήγησης, πεδία βολής φορητού οπλι
σμού και αρμάτων, εξομοιωτές οδηγήσεως.

Μουσείο Αρμάτων ΚΕΤΘ
Η Σχολή είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση 

των εκθεμάτων στο Μουσείο Αρμάτων και την 
ενημέρωση των ξένων επισκεπτών γι’ αυτά.

Το Μουσείο ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 
1991, με σκοπό αφενός μεν να διατηρήσει 
ζωντανή την ιστορική εξέλιξη του Όπλου, αφε
τέρου να διδάξει στους νεότερους τις προσπά
θειες της τεχνολογίας να συζεύξει το πνεύμα 
των τεθωρακισμένων «Ισχύς Πυρός  Ευκινη
σία  Προστασία Θώρακα» μέσα από το χρη-
σιμοποιηθέν υλικό γι’ αυτό το σκοπό.

Βρίσκεται στην είσοδο του ΚΕΤΘ και 
περιλαμβάνει όλους τους τύπους των αρ
μάτων και στρατιωτικών οχημάτων που 
χρησιμοποιήθηκαν από τον Ελληνικό Στρα
τό, όπως το πρώτο άρμα μάχης και μονα
δικό διασωθέν σε όλη την Ελλάδα, το Βρε
τανικού τύπου «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ», το Μ18, 
το σπάνιο καναδέζικο OTTER, το Μ24, το 
MARMON HARIGTON, το Μ32, το Μ47 και 
γενικά όλα όσα χρησιμοποιήθηκαν από το 
Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι σήμερα.

ΓΕΣ/ΔΙΤ
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Σχολείο Εκπαίδευσης Αναγνωριστών

Στην 1η εκπαιδευτική σειρά που λει
τούργησε από 17 έως 28 Μαρτίου 2008 
εκπαιδεύτηκαν 26 στελέχη εκ των οποί
ων, 14 από το Πεζικό (7 Υπολοχαγοί  5 
Ανθυπολοχαγοί 2 Ανθυπασπιστές) και 
12 από τα Τεθωρακισμένα (1 Ίλαρχος 8 
Υπίλαρχοι  3 Ανθυπίλαρχοι).

Μετά το πέρας της 1ης εκπαιδευτικής 
σειράς, η σχολή υπέβαλλε πρόταση για 
επαύξηση του αρχικού χρόνου εκπαίδευ
σης των 2 εβδομάδων, με την οποία 
συμφώνησε το ΓΕΣ/ΔΙΤ και θα προβεί 
σε ενέργειες προκειμένου να αυξηθεί η 
διάρκεια του σχολείου σε 4 εβδομάδες.

Κατόπιν απόφασης της Ιεραρχίας, 
λειτουργεί για πρώτη φορά από το έτος 
2008 στη Σχολή Τεθωρακισμένων, Σχο
λείο Αναγνωριστών.

Το σχολείο θα λειτουργεί 2 φορές το 
χρόνο και θα εκπαιδεύονται 20 30 στελέχη 
βαθμού Ανθυπασπιστή έως και Λοχαγού  
Ιλάρχου σε κάθε εκπαιδευτική σειρά. 

Σκοπός του είναι η εκπαίδευση των 
στελεχών που υπηρετούν σε Μονάδες ΠΖ 
Μ/Κ ΠΖ ως Διμοιρίτες Διμοιρίας Αναγνώρι
σης και σε Μονάδες ΤΘ  ΕΑΝ, στην τακτι
κή χρησιμοποίηση της Διμοιρίας  Ομάδας 
Αναγνώρισης και του Ουλαμού Αναγνώρι
σης  Ανιχνευτών.

Η εκπαίδευση επικεντρώνεται στα πα-

ρακάτω αντικείμενα:

î Μέθοδοι και τρόποι συλλογής πληρο

φοριών

î Οργάνωση  τακτική χρησιμοποίηση ΟΥ

ΛΑΝ ΟΥΛΑΝΙΧ  Διμοιρίας Αναγνωρίσεως

î Ανάλυση καιρού και εδάφους

î Προσδιορισμός διάταξης μάχης του 

εχθρού

î Τεχνικές και μέθοδοι αναγνώρισης (δρο

μολογίου, ζώνης, περιοχής)

î Ανάγνωση χάρτη  προσανατολισμός

î Κλασικοποίηση γεφυρών

î Αίτηση πυρών υποστήριξης

î Ατομική προστασία και εκπομπή περι

πόλων σε εχθρικό έδαφος

î Περίσφιξη  Εξάλειψη ΑΠ/Γ 
ΓΕΣ/ΔΙΤ
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ΜΟΥΣΕΙΑ

Άλσος Ελληνικού Στρατού
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Άλσος Ελληνικού Στρατού
Στο χώρο του παλιού Στρατοπέ
δου «Βαρύτη» και σε έκταση 
152 στρεμμάτων, η οποία ανή
κε στη μεσαιωνική οικογένεια 
«Γουδί», βρίσκεται το Άλσος 
Ελληνικού Στρατού.
Έχει διαμορφωθεί, με μέριμνα 
του Γενικού Επιτελείου Στρα
τού, σε χώρο αναψυχής και πε
ριπάτου, ανοιχτό στο κοινό.
Υπάγεται διοικητικά και οργα
νικά στην ΑΣΔΥΣ και υπάρχει 
μέριμνα για τη διατήρηση και 
εύρυθμη λειτουργία του σαν 
πολυλειτουργικού χώρου πρα
σίνου, εκδηλώσεων αναψυχής 

και πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων 
επ΄ ωφελεία του αθηναϊκού 
λαού και των επισκεπτών της 
πόλης.
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Ιστορικό
Περί τα μέσα του 19ου αιώνα το 

στρατόπεδο λειτουργούσε ως χώρος 
ασκήσεων και πεδίο βολής της Φρου
ράς Αθηνών. Οι πρώτες στρατιωτικές 
εγκαταστάσεις χρονολογούνται από 
το τέλος του 19ου αιώνα και αφορούν 
τρεις μεγάλες αποθήκες και τέσσερις 
στάβλους. Την περίοδο του μεσοπολέ
μου κατασκευάζεται το κτίριο των στρα
τιωτικών φούρνων άρτου και διπυρίτη, 
δείγμα μεσοπολεμικής αρχιτεκτονικής, 
ένα από τα λίγα του είδους που σώζε
ται σήμερα ως διατηρητέο.

Το διάστημα 1950  1973 στεγάζο
νται τα άλογα της τότε βασιλικής φρου
ράς, το ΚΕΤΘ, το Κέντρο Εκπαίδευσης 
Ιππασίας κ.λπ. 

Από το 1973 έως το 1990 όλες οι 
Μονάδες που είχαν παραμείνει στο Στρα
τόπεδο «Βαρύτη», μεταστεγάζονται σε 
άλλα στρατόπεδα της Αθήνας και έτσι 
το 1993 δρομολογείται η αξιοποίηση του 
στρατοπέδου με τα εγκαίνια της κατα
σκευής του Άλσους.

Περιήγηση στο Άλσος
Ο επισκέπτης ξεκινά την περιήγησή 

του από τον κεντρικό διάδρομο του Άλ
σους, ο οποίος τον οδηγεί σε μια υπαί
θρια πλατεία, όπου λειτουργεί μόνιμη 
έκθεση του Μουσείου Άλσους Ελληνικού 

Στρατού. Στην πορεία αυτής της διαδρο
μής θα δει τον υπαίθριο χώρο πρασίνου 
και περιπάτου με χλοοτάπητα 40 στρεμ
μάτων και δενδροφυτευμένη έκταση, 
όπου εκτίθενται έργα καλλιτεχνών της 
Εθνικής Γλυπτοθήκης. 

Κατά μήκος της ίδιας διαδρομής έχει 
ανεγερθεί μνημείο αφιερωμένο στους 
στρατιωτικούς που έλαβαν μέρος σε 
ειρηνευτικές αποστολές και σε μικρή 
απόσταση από αυτό, έχει τοποθετηθεί 
μαρμάρινη στήλη με επιγραφές στη μνή

μη των πεσόντων στην Κύπρο. 
Μέσα στο Άλσος, σε κτιριακά συγκρο

τήματα που έχουν ανακαινιστεί και δια
μορφωθεί για το σκοπό αυτό, φιλοξενεί
ται η μόνιμη έκθεση πολεμικού υλικού, 
η οποία ιδρύθηκε το 1999, ενώ διοργα
νώνονται και περιοδικές φωτογραφικές 
εκθέσεις στρατιωτικών θεματικών ενοτή
των, όπως αυτή που παρουσίασε επι-
τυχημένα τη συμμετοχή του Ελληνικού 
Στρατού σε ειρηνευτικές επιχειρήσεις σε 
όλο τον κόσμο.

ΜΟΥΣΕΙΑ
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Σε άλλα αναπαλαιωμένα κτίρια μέσα 
στο Άλσος στεγάζονται η Υπηρεσία Στρα
τιωτικών Αρχείων και ο βρεφονηπιακός 
σταθμός της Φρουράς Αθηνών, ο οποίος 
διαθέτει και παιδική χαρά. Τέλος, στο χώ
ρο λειτουργεί αναψυκτήριο για την ξεκού
ραση των επισκεπτών.

Σε άλλη πλατεία που συμπληρώνεται 
από αμφιθεατρική εξέδρα, προβλέπεται 
η διεξαγωγή εκδηλώσεων και ομιλιών. 
Εκεί βρίσκεται και το υπό διαμόρφωση 
Πάνθεον της Ελληνικής Ιστορίας, το 
οποίο με την ολοκλήρωσή του θα περι
βάλλεται από τα νερά της λίμνης. 

Το Μουσείο του Άλσους
Στο μουσειακό τμήμα του Άλσους 

εκτίθενται διάφορα οπλικά συστήμα-
τα, στρατιωτικά οχήματα και αεροσκά-
φη. Από τα στρατιωτικά οχήματα πρέ-
πει να αναφερθούν:

î Το άρμα μάχης Μ48Α2 με τον εξο
πλισμό ενός πυροβόλου 90 χιλιοστών 
και δύο πολυβόλων (το συγκεκριμένο 
άρμα έχει αντικατασταθεί σήμερα στον 
Ελληνικό Στρατό από τον Μ48Α5 MOLF 
της ίδιας σειράς).

î Το πολύ επιτυχημένο ελαφρύ άρμα 
Μ24 Chaffee της περιόδου 19501990, το 
οποίο χρησιμοποιήθηκε και ως παράκτιο 
πυροβολείο, και

î Το Marmon  Henington που πρωτο

χρησιμοποίησε ο Ελληνικός Στρατός στη 
Μέση Ανατολή.

Από πλευράς οχημάτων εκτίθενται:
î Το τεθωρακισμένο όχημα μεταφο

ράς προσωπικού Μ59 που αποτελεί τον 
πρόγονο του Μ113, και

î Το αναγνωριστικό Μ3Α1 παραγω
γής 1939, το οποίο εντάχθηκε στον Ελλη

νικό Στρατό το 1945.
Από τα εκτεθειμένα πυροβόλα ξεχω-

ρίζουν ως ιδιαίτερα σημαντικά:
î Το ρυμουλκούμενο πυροβόλο των 

5,5 ιντσών,
î Το αυτοκινούμενο δίδυμο πυροβόλο 

Μ42 Bofors, το οποίο χρησιμοποιήθηκε μέ
χρι το 1994, και

î Τα οβιδοβόλα των 8 ιντσών και 
105 χιλιοστών, τα οποία αποσύρθηκαν 
το 1994.

Στον ίδιο εκθεσιακό χώρο ο επισκέ
πτης έχει την δυνατότητα να θαυμάσει 
από κοντά ένα αεροσκάφος τύπου F104G 
Starfighter και ένα ελικόπτερο.

Τόσο το Μουσείο, όσο και ο ευρύ
τερος χώρος του Άλσους τελούν υπό 
διαρκή διαμόρφωση και επέκταση. Τα 
εκθέματα και οι συλλογές εμπλουτίζονται 
διαρκώς, ενώ ανακαινίζονται και αξιο
ποιούνται και τα άλλα κτίρια του συγκρο
τήματος. Η προοπτική δημιουργίας ελ
κυστικών για το κοινό χρήσεων, όπως ο 
υπαίθριος κινηματογράφος, αλλά και τα 
εξωραϊστικά έργα (κατασκευή λίμνης και 
γέφυρας) αποσκοπούν στην ανάπλαση 
της συνολικής έκτασης του Άλσους

ΑΣΔΥΣ
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Modele 1873/1874
Τα περίστροφα Modele 1873 εισήχθησαν στον Ελληνικό Στρατό το 

1877, ενώ τα Modele (Mle) 1874 το 1882. Συνολικά αγοράστηκαν περισσό
τερα από 9.500 όπλα (τα περισσότερα Mle1873) από τη Γαλλία, ενώ κατά 
τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου παραχωρήθηκε και πρόσθετος 
αριθμός όμοιων περιστρόφων στο Στρατό της Κυβέρνησης Εθνικής Αμύ
νης, τα οποία αργότερα περιλήφθηκαν στο συνολικό απόθεμα του Στρα
τού. Η αγορά όμοιων περιστρόφων από άλλη πηγή είναι αμφίβολη. Τα 
Mle1873 φέρονταν από τους Υπαξιωματικούς (πιθανότατα από Επιλοχίες 
και Λοχίες) και τα Mle1874 από τους Αξιωματικούς των έφιππων σωμάτων 
παραμένοντας σε υπηρεσία στον Ελληνικό Στρατό μέχρι τα τέλη της δεκαε
τίας του 1920. Συχνά αποκαλούνταν «περίστροφα Γκρας», ενώ η επίσημη 
ονομασία τους ήταν «περίστροφα υποδείγματος 1877» (πιθανότατα λόγω 
του έτους απόκτησής τους) ή «περίστροφα υποδείγματος 1873».

Τα Mle1873 και Mle1874 αποτέλεσαν τα πρώτα περίστροφα που έβαλαν φυσίγγιο κεντρικής πυροδότησης και χρησιμοποιήθηκαν 
από το Γαλλικό Στρατό. Από το 1873 έως το 1946 οι Υπαξιωματικοί και οι Στρατιώτες του Ιππικού έφεραν περίστροφα Mle1873, ενώ 
οι Αξιωματικοί περίστροφα Mle1874. Πολλές φορές τα παραπάνω όπλα αποκαλούνται και Chamelot  Delvigne 1873/1874, ενώ ειδικά 
το περίστροφο Mle1873, χρησιμοποιήθηκε από το 1876 έως το 1919 από το Σερβικό Στρατό με την ονομασία «Etijen M1876».

 
Λειτουργία - Περιγραφή

Τα Modele 1873 και 1874 είναι περίστροφα διπλής ενέργειας και η λειτουργία τους βασίζεται σε μηχανισμό των οπλουργών 
Σαμελό (Chamelot) και Ντελβινί (Delvigne). Η γέμισή τους γίνεται μέσω θυρίδας στο δεξιό μέρος του όπλου, όπου τα φυσίγγια 
εισάγονται ένα  ένα περιστρέφοντας το βυκίο. Τα Mle1874 φέρουν στο βυκίο αυλακώσεις παράλληλες προς την κάνη, σε αντί
θεση με τα Mle1873. Στον σκελετό των όπλων αναγράφονται οι λέξεις «St Etienne».

Modele 1873 Modele 1874

Μήκος: 228 mm 242 mm

Μήκος κάνης: 110 mm 114 mm

Βάρος (άδειο): 1,01 kgr 1,18 kgr

Τροφοδοσία: Βυκίο 6 φυσιγγίων Βυκίο 6 φυσιγγίων

Ραβδώσεις: 3 αριστερόστροφες 3 αριστερόστροφες 

Φυσίγγιο: 11 mm 11 mm

Αρχ. ταχύτητα: 198 m/s 198 m/s

Κατασκευαστής: Manufacture d’ Armes St. Etienne (M.A.S.) Manufacture d’ Armes St. Etienne (M.A.S.)

Περίστροφο Mle1874

Στην παρούσα ενότητα γίνεται μία προσπάθεια συνοπτικής παρουσίασης του φορητού και βαρέως οπλι
σμού του Πεζικού του Ελληνικού Στρατού, που χρησιμοποιήθηκε από το 1868 έως τις μέρες μας, η 
οποία θα αποβεί χρήσιμη για τον αναγνώστη. Μελετώντας τον οπλισμό που περιγράφεται στην πα
ρούσα ενότητα διαπιστώνουμε ότι ο στρατός μας έχει εξοπλισθεί διαχρονικά με έναν μεγάλο αριθμό 
διαφορετικών τύπων όπλων τα οποία προέρχονταν από διαφορετικές χώρες, κατασκευάζονταν σε 
διάφορες πολεμικές βιομηχανίες και παρείχαν διαφορετικό βαθμό αξιοπιστίας.
Τα στοιχεία του θέματος έχουν ληφθεί από την μονογραφία με τίτλο «Ο Οπλισμός του Ελληνικού 
Στρατού (18682004)», της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού.

ΟΠΛΙΣΜΟΣ
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Colt Army Special
Τα περίστροφα Colt Army Special αγοράστηκαν για τον Ελληνικό Στρατό από τις ΗΠΑ, μετά τη λήξη του Β΄ Βαλκανικού Πο

λέμου και πιθανότατα το 1915. Η επίσημη αρχική τους ονομασία ήταν «Κολτ υποδείγματος 1915». Φέρονταν από τους Αξιωματι
κούς και τους υπηρέτες βαρέων όπλων και κατά περιόδους και από Υπαξιωματικούς, νοσοκόμους και κάποιες άλλες ειδικότητες 
οπλιτών. Παρέμειναν σε χρήση στον Ελληνικό Στρατό μέχρι και το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο συνολικός αριθμός των όπλων που αγοράστηκε δεν εξακριβώνεται με βεβαιότητα. Σύμφωνα με την τηρούμενη στο αρχείο 
της ΔΙΣ «Φ.633 Έκθεση πεπραγμένων της Δνσεως Πυροβολικού», αγοράστηκαν 1.150 όπλα, σύμφωνα όμως με άλλες πηγές 
(«Colt, an American Legend» και «The book of Colt firearms»), τις οποίες έθεσε υπόψη μας ο γνωστός συλλέκτης και μελετητής 
του φορητού οπλισμού κ. Χ. Σαζανίδης, ο Ελληνικός Στρατός φαίνεται πως αγόρασε 25.500 περίστροφα του τύπου. Το πιθα
νότερο είναι πως ο πρώτος αριθμός αφορά τα όπλα που σώθηκαν μετά τη Μικρασιατική εκστρατεία. Τον αριθμό των 25.500 
περιστρόφων που οι παραπάνω αξιόπιστες πηγές υποστηρίζουν πως αγοράστηκαν από την Ελλάδα, σίγουρα δεν μπορούμε 
να τον αμφισβητήσουμε με ευκολία, παρόλα αυτά φαί
νεται υπερβολικά μεγάλος.

Το Colt Army Special παρουσιάστηκε το 1908 και 
ενσωμάτωνε αρκετές καινοτομίες σε σχέση με τους «προγόνους» 
του, τόσο σε ό,τι αφορά τη λειτουργία όσο και την εξωτερική του εμφάνιση. Η πα
ραγωγή του συνεχίστηκε μέχρι το 1927, οπότε είχαν παραχθεί συνολικά περί τα 
240.000 περίστροφα, ενώ για ένα χρόνο αποτέλεσε υπηρεσιακό όπλο του Αμερικανι
κού Στρατού.

Λειτουργία - Περιγραφή
Είναι περίστροφο διπλής ενέργειας, με συμπαγή σκελετό. Το βυκίο ανοίγει στο αριστερό μέρος του όπλου, έλ

κοντας το ανασταλτικό κομβίο που βρίσκεται στην ίδια πλευρά. Η περιστροφή του βυκίου κατά την πυροδότηση είναι 
δεξιόστροφη, με σκοπό την αποφυγή δυσλειτουργιών που είχαν παρουσιαστεί σε προγενέστερα όπλα (όπως για παράδειγμα 
στο Colt New Navy, M1895). Παραγόταν με κάνη 4,5 και 6 in. Ο αριθμός μητρώου βρίσκεται στον άξονα του βυκίου καθώς και 
στο σκελετό, στο σημείο που ενώνεται με τον παραπάνω άξονα. Στο αριστερό μέρος της κάνης αναγράφεται «COLT ARMY 
SPECIAL .38», ενώ στο επάνω μέρος της αναγράφεται «COLT’S PT F A MFG CO HARTFORD CT USA» και ακολουθούν ημε
ρομηνίες από διάφορες ευρεσιτεχνίες.

Colt Army Special
Μήκος: 240 mm

Μήκος κάνης: 110 mm (4,5 in)

Βάρος (άδειο): 0,965 kgr

Τροφοδοσία: Βυκίο 6 φυσιγγίων

Ραβδώσεις: 6 αριστερόστροφες 

Φυσίγγιο: .38 in Special

Αρχ. ταχύτητα: 260 m/s

Κατασκευαστής: Colt
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Έργα Υποδομής
Διατέθηκαν συνολικά 249 οχήματα  

μηχανήματα Μηχανικού και 179 άτομα, για 
εργασίες διαμόρφωσηςσυντήρησης αγρο
τικών δρόμων και περιβαλλόντων χώρων. 

Εκτελέστηκαν εργασίες βελτίωσης  
υποδομών και χώρων δημοσίων κτιρί-
ων (σχολεία, κέντρα υγείας, οδοί κτλ) 
στην Περιοχή Ευθύνης ΕΛΔΥΚΟ  2 στο 
Κοσσυφοπέδιο και ειδικότερα στα χωριά 
Slivovo, Zasko και Lasko Bare.

Συνεχίστηκε η από 12 Οκτωβρίου 
2003 διάθεση μηχανημάτων για τη δια
μόρφωση οδού στη ν. Ικαρία στην κατεύ
θυνση Τράπαλου  Μαγγανίτη.

Συνεχίστηκαν οι εργασίες κατασκευής 
Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών στο στρα
τόπεδο «ΠΑΠΑΓΟΥ» με μέριμνα ΓΕΣ, οι 
οποίες άρχισαν το Α΄ τρίμηνο του 2007.

Διατέθηκαν 2 συλλογές υλικού γε
φυροσκευής, τύπου ΜΠΕΛΕΫ, επί της 
οδού Ελ. Βενιζέλου στο δήμο Στυλίδας, 
στο Δρίνο ποταμό για τη ζεύξη σημείου 
μήκους 30 μέτρων και αποκαθελκύστηκε 
αντίστοιχη γέφυρα στο Ν. Άρτας.

Το εκτιμώμενο συνολικό κόστος 
της προσφοράς ανήλθε στο ποσό των 
213.429,82 €.

Υγεία - Περίθαλψη
Στα πλαίσια εφαρμογής προληπτικής 

ιατρικής, διατέθηκε στρατιωτικό ιατρικό 
προσωπικό όλων των ειδικοτήτων και κι
νητά ιατρεία του Στρατού για εξέταση κα
τοίκων ορεινών περιοχών και νήσων του 
Αιγαίου Πελάγους. Εξετάσθηκαν συνολικά 
3.593 κάτοικοι. Επιπλέον, από το Σ. Ν. Αρ
γυροκάστρου εξετάστηκαν 5.841 ασθενείς, 

από τους οποίους οι 2007 ανήκουν στην 
Ελληνική μειονότητα. Παράλληλα πραγμα
τοποιηθήκαν 107 χειρουργικές επεμβάσεις 
και διενεργήθηκαν 3715 εργαστηριακές εξε
τάσεις. Για το Σ.Ν. Αργυροκάστρου απαιτή
θηκε η ανάλωση υγειονομικού υλικού αξίας 
159.659€. Το Σ.Ν. Αργυροκάστρου στις 13 
Δεκεμβρίου 2008 παραδόθηκε στην Αλβα
νική πλευρά και παραχωρήθηκε δωρεάν 
υγειονομικός εξοπλισμός αξίας 591.219€ 
και λοιπά υλικά αξίας 267.382€.

Διατέθηκαν συνολικά 107 ασθενοφό
ρα και στρατιωτικοί ιατροί σε 614 περιπτώ
σεις για υγειονομική εξέταση  διακομιδή 
πολιτών και κάλυψη αθλητικών αγώνων.

Συγκεντρώθηκαν 12.900 φιάλες αίμα
τος από αιμοδοσία στελεχών και οπλιτών.

Πραγματοποιήθηκε μεταφορά μοσχεύ
ματος στη Θεσσαλονίκη με Α/Φ C12 επ΄ω
φελεία του ΕΚΑΒ την 12 Ιουνίου 2008. Ο 
χρόνος πτήσης ήταν 4 ώρες και το λειτουργι
κό κόστος ανήλθε στο ποσό των 3.140,19€.

Διατέθηκε φαρμακευτικό υλικό από το 
506 ΜΚ/ΤΠ στο νοσοκομείο του Ουρόσε
βατς και ασθενοφόρου από την ΕΛΔΥΚΟ2 
για τη μεταφορά ασθενών.

Πραγματοποιήθηκε ημερίδα στην 
ΠΕ/80 ΑΔΤΕ με θέμα την πρόληψη και κατα
πολέμιση της μάστιγας των ναρκωτικών.

Το εκτιμώμενο συνολικό κόστος της 
προσφοράς στην υγεία ανήλθε στο πο-
σό των 1.069.855,67 €.

Πολιτιστικές - Κοινωνικές
Εκδηλώσεις 

Παρέστησαν στρατιωτικές μουσικές 
μπάντες σε 296 περιπτώσεις, για θρη
σκευτικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές 

εκδηλώσεις διαφόρων Φορέων.
Διατέθηκαν στρατιωτικές λέσχες σε 

147 περιπτώσεις, για πραγματοποίηση πο
λιτιστικών εκδηλώσεων φιλανθρωπικού χα
ρακτήρα, εκθέσεων και παράθεσης γευμά
των κρατικών Φορέων και οργανώσεων.

Διατέθηκαν τμήματα αποδόσεως τι
μών σε 281 περιπτώσεις. 

Διατέθηκε προσωπικό, υλικά και μέσα 
για την τέλεση διαφόρων εκδηλώσεων Το
πικών Φορέων σε 40 περιπτώσεις συνολι
κά, από τις οποίες οι κυριότερες ήταν οι 
αποκριάτικες εκδηλώσεις του Δ. Ξάνθης, 
το 3ο Ορεινό Φεστιβάλ του Δ. Λινδίων Ρό

Πρόσθετο έργο που επιτελεί ο Στρατός, πέρα από τη διασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας, 
είναι η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο με ποικίλους τρόπους σε περίοδο ειρήνης και αυτό 
επιτυγχάνεται χάρη στην ργατικότητα, τον επαγγελματισμό και το υψηλό επίπεδο γνώσεων των 
στελεχών του. Οι σχετικοί τομείς όπου δραστηριοποιήθηκε ο στρατός, για το 2008, διαθέτοντας 

έμψυχο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή είναι οι εξής:

Απολογισμός του Έργου Κοινωνικής
Προσφοράς από το Στρατό για το 2008
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δου, και τα «ΠΡΕΣΠΕΙΑ 2008». 
Το συνολικό κόστος της προσφο-

ράς στις πολιτιστικές εκδηλώσεις ανήλ-
θε στο ποσό των 169.099,12 €.

Παιδεία - Αθλητισμός
Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση μαθη

τών και σπουδαστών, για το έργο και την 
αποστολή του Στρατού, κατά τις επισκέ
ψεις σχολείων σε στρατόπεδα, στα πλαί
σια των ενημερώσεών τους για τον επαγ
γελματικό προσανατολισμό. Επιπρόσθετα 
πραγματοποιήθηκαν 17 εκδηλώσεις «Ανοι
χτά Στρατόπεδα» οι οποίες κάλυψαν όλο 
τον Ελλαδικό χώρο. 

Διατέθηκαν σκοπευτήρια και πεδία βο
λής σε 172 περιπτώσεις.

Διατέθηκαν ποδοσφαιρικά γήπεδα σε 
156 περιπτώσεις.

Παραδοθήκαν στο Ειδικό Γυμνάσιο 
Ιλιού 10 ειδικά εξαρτήματα ρίψεως μπά
λας του αθλήματος Boccia, τα οποία κατα
σκευάστηκαν στο 301 ΕΒ.

Επιδόθηκαν δώρα σε 15 παιδιά της 
ν. Αγαθονησίου και σε 25 παιδιά της ν. 
Θύμαινα , από την 79 ΑΔΤΕ.

Διατέθηκαν προσωπικό και υλικά για την 
διεξαγωγή του διεθνούς υπερμαραθωνίου 
Virgin Forest Trail, στους αγώνες ανωμάλου 

δρόμου σχολείων Α΄ και Β΄ βαθμιαίας Εκ
παίδευσης του Ν. Κιλκίς και του Πανελλήνιου 
Πρωταθλήματος κανόε  καγιάκ στη Βέροια.

Το κόστος της προσφοράς στην 
παιδεία και τον αθλητισμό ανήλθε στα 
7.486,75 €. 

Λοιπές Δραστηριότητες
Διατέθηκαν στρατιωτικοί ιερείς και οπλί

τες ιεροψάλτες για τέλεση Θείας Λειτουργί
ας σε Ιερούς Ναούς περιοχών της Θράκης 
και νήσων του Αιγαίου. Προσφέρθηκαν 
τρόφιμα, ρουχισμός και εκπαιδευτικά υλι
κά για ενίσχυση απόρων οικογενειών, σχο
λείων και κοινωνικών ιδρυμάτων.

Διατέθηκε στην Κρήτη αξιωματικός πυ
ροτεχνουργός για εξουδετέρωση και κατα
στροφή πυρoμαχικών σε 26 περιπτώσεις 
και ΟΝ/ΤΕΝΞ στον Δ. Φάριδος Ν. Λακω
νίας, για την καταστροφή ανευρεθέντων 
παλαιών πυρ/κων και έλεγχο υπόπτων 
χώρων. Επιπλέον συνεχίστηκαν οι εργα
σίες εκκαθάρισης στο Δ. Τυμπακίου Ν. 
Ηρακλείου έκτασης 28.700 τετραγωνικών 
μέτρων και άρχισε η εκκαθάριση χώρου 
στο Δ. Κουναβών, όπου εκκαθαρίστηκαν 
συνολικά 28.730 τετραγωνικά μέτρα. 

Πραγματοποιήθηκε κατά το Α΄ εξάμηνο 
2008 μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας 

και ιατροφαρμακευτικού υλικού στην Περι-
χή Ευθύνης ΕΛΔΥΚΟ  2 και διανεμήθηκαν 
τρόφιμα και υλικά στις κοινότητες Babljak, 
Jezerce, Urosevac και Ασκαλι.

Διατέθηκε  διανεμήθηκε ανθρωπιστι
κή βοήθεια κατά το Γ΄ τρίμηνο:

î Από μονάδες της ΕΛΔΥΚΟ  2 σε 
χωριά του Κοσσόβου

î Στη Βιρμανία, Σερβία, Αλβανία, Γε
ωργία, Λίβανο, Τσαντ, Σουδάν, Αρμενία, 
Ζιμπάμπουε, και Ιράκ

î Από το ΤΕΣΑΦ σε ορφανοτροφείο 
της Καμπούλ και στο χ. Νουριστάν του 
Αφγανιστάν.

î Σε περιοχές του Καυκάσου.
î Το συνολικό κόστος της διανομής 

ανθρωπιστικής βοήθειας ανήλθε στο πο
σό των 731.223,80€

Διατέθηκαν από το ΤΕΝΞ στις Αλβανι
κές αρχές ειδικά υλικά, ως βοήθεια των Ελ
ληνικών Ενόπλων Δυνάμεων μετά το ατυχές 
συμβάν εκρήξεως πυρ/κών στην Αλβανία.

Συνεχίστηκε η διάθεση προσωπικού 
και μέσων στις πυρόπληκτες περιοχές 
των νομών Λακωνίας, Ηλείας και Αρκαδί
ας. Διατέθηκαν συνολικά 53 μηχανήματα 
και λειτούργησαν συνολικά 16 Πολυδύνα
μα Συγκροτήματα Αρωγής. Το εκτιμώμενο 
κόστος υπολογίστηκε στα 290.220€.

Εφαρμόστηκε το σχέδιο «ΧΕΛΜΟΣ» 
και διατέθηκε προβλεπόμενο από εν λό
γω σχέδιο προσωπικό για την εξεύρεση 
εξαφανισθέντος ηλικιωμένου στο χ. Γέ
ρας στη Σκόπελο. 

Πραγματοποιήθηκε δενδροφύτευση στα 
Στύρα Ν. Ευβοίας και στις περιοχές Βάτι, Θε
ολόγος Ρόδου και στο Δ. Χαϊδαρίου. Επίσης 
πραγματοποιήθηκε δενδροφύτευση στο Κα
λέτζι Ν. Κορινθίας και στο Δ. Δ. Αγριανών, 
όπου και φυτεύτηκαν συνολικά 2.000 και 
3.500 δενδρύλλια αντίστοιχα.

Παραχωρήθηκαν δωρεάν 2 οχήματα 
και 1 ρυμουλκούμενο υδροφόρο στην Ι. Μ. 
Οσίου Γρηγορίου Αγ. Όρους.

Διατέθηκαν υλικά από Μονάδες του 
Στρατού Ξηράς ως βοήθεια στη Μιανμάρ, 
λόγω των καταστροφών που επήλθαν 
στην περιοχή. Η βοήθεια ανήλθε στο πο
σό των 32.519€.

Διατέθηκε προσωπικό της 95 ΑΔΤΕ 
στο Χριστιανικό Φιλανθρωπικό Σύλλο
γο «Σύνδεσμος Αγάπης», με σκοπό τη 
φόρτωση και κατάλληλη τοποθέτηση αν
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θρωπιστικής βοήθειας την 9 Απριλίου 
και 30 Μαΐου 2008.

Διατέθηκε προσωπικό για να συνδρά
μει στην κατάσβεση πυρκαγιάς στον Κά
λαμο και στα Γλυκά Νερά Αττικής και Ε/Π 
CH  47D στο Πυροσβεστικό Σώμα για τη 
μεταφορά 31 ατόμων από το Α/Δ Μίκρας 
στο Α/Δ Άραξου για την κατάσβεση πυρκα
γιάς στη Μητρόπολη Πάτρας.

Πραγματοποιήθηκαν κινήσεις των μέ
σων της Αεροπορίας Στρατού για:

î μεταφορά προσωπικού και υλικών 
για κάλυψη των αναγκών του οικότοπου 
Αίγαγρου της νήσου Αντίμηλου, κόστους 
9.498,10€.

î μεταφορά τμημάτων δασοπυρόσβε
σης με δρομολόγια από Μέγαρα  Σκύρο
Θεσσαλονίκη, με διάρκεια πτήσης 3 ώρες 
και κόστος 14.247,15€ και από Μέγαρα 
 Ζάκυνθο  Μέγαρα, με διάρκεια πτήσης 
3 ώρες και κόστος 14.247,15€.

î επιτήρηση δασών. διεξήχθησαν 6 
έξοδοι που διήρκεσαν 18 ώρες και 25 λε
πτά, με συνολικό κόστος 36.197,07€.

Επιπρόσθετα με τα μέσα της Αερο-
πορίας στρατού, έγινε εκτέλεση, την 27 
Ιουνίου 2008, αεροφωτογράφησης των 
καμένων περιοχών στον Υμηττό και στο 
Χαλάνδρι Αττικής. Επίσης, κατασκευά
στηκαν οι αντίστοιχοι ορθοφωτοχάρτες 
των καμμένων περιοχών. Η πτήση διήρ
κεσε 60 λεπτά και το συνολικό κόστος 
της εργασίας ανήλθε στο ποσό των 
4.814€. Επιπλέον πραγματοποιήθηκε 
αεροφωτογράφηση πυρόπληκτων περιο
χών της νήσου Ρόδου, 20 ωρών πτήσε
ως, κόστους 16.000€ και αναπαραχθή
καν ορθοφωτοχάρτες οι οποίοι κάλυψαν 
περιοχή 134.000 περίπου στρεμμάτων, 
κόστους 50.000€.

Από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο του 
2008 στα πλαίσια της πυροπροστασίας/δα
σοπροστασίας ο Στρατός Ξηράς συνέβαλε 
στην όλη προσπάθεια με την εκπομπή 
περιπόλων και τη διάθεση προσωπικού, 
υλικών και μέσων για την κατάσβεση πυρ
καγιών. Το εκτιμώμενο συνολικό κόστος 
αντιπυρικής περιόδου ανέρχεται στο πο
σό των 907.180€. Ειδικότερα, διατέθηκαν 
προσωπικό και μέσα της 95 ΑΔΤΕ για την 
κατάσβεση πυρκαγιάς στην περιοχή Αγ. 
Ισιδώρου Ρόδου. Συνολικά δραστηριοποι-
ήθηκαν 77 Αξιωματικοί, 805 οπλίτες, 167 

οχήματα ΓΧ, 2 φορτωτές, 3 γαιοπροθητές 
και 3 ρυμουλκά. Το κόστος της προσφο
ράς υπολογίστηκε στα 40.390€ περίπου. 

Δόθηκαν είδη σίτισης και καθαριότητας 
σε ξένα ασκούμενα τμήματα χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, κόστους 462.519€.

Την 5 Ιουνίου του 2008, με προσωπι
κό και μέσα του Στρατού Ξηράς, υπό την 
αιγίδα του ΥΠΕΘΑ και σε συνεργασία με 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση, πραγματοποιή
θηκε καθαρισμός ακτών σε περιοχές του 
ηπειρωτικού και νησιωτικού χώρου (Ρό
δο, Κω, Λέρο, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Λήμνο, 
Σαμοθράκη, Αλεξανδρούπολη, Κομοτη
νή, Καβάλα, Λιτόχώρο, Βόλο, Αθήνα, Λου
τράκι, Ναύπλιο, Γύθιο, Καλαμάτα, Πύργο 
και Πάτρα). Ειδικότερα, στην παραπάνω 
ενέργεια συμμετείχαν 1.176 άτομα και 61 
οχήματα/μηχανήματα του Μηχανικού.

î Διατέθηκαν σκηνές και σχετικό υλι

κό για στους σεισμοπαθείς των νομών 
Ηλείας  Αχαϊας. Τέλος, στο δήμο Δύμης 
προσφέρονταν καθημερινά από 10 έως 
21 Ιουνίου 2008 κατά μέσο όρο 200 μερί
δες φαγητού ημερησίως (πρωινό, μεση
μεριανό και βραδινό).

î Το εκτιμώμενο συνολικό κόστος 
της προσφοράς στις λοιπές δραστηριό-
τητες του Στρατού, ανήλθε στο ποσό 
των 3.116.626,12 €.

Το συνολικό κόστος της Κοινωνικής 
Προσφοράς του Στρατού Ξηράς έφτασε 
στο ποσό των 4.576.132,56 €, υπολογι

ζομένης της αξίας των υλικών που διατέ
θηκαν, των καυσίμων και αναλωσίμων 

που καταναλώθηκαν και των ωρών απα
σχόλησης του προσωπικού.

ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
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ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οργάνωση Ημερίδων με Θέμα «Γνώση  Καταπολέμηση Ναρ
κωτικών» & «Τροχαία Ατυχήματα» από την 30 Μ/Κ ΤΑΞ

Στα πλαίσια της ενημέρωσης του στρατιωτικού προσωπικού των 
Ενόπλων Δυνάμεων και έπειτα από σχετικές διαταγές του ΓΕΣ, οργανώ
θηκε στο στρατόπεδο «ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ» στο χωριό Λαγός Διδυμοτείχου, 
έδρα της 30 Μ/Κ Ταξιαρχίας, ημερίδα με θέμα: «Γνώση  Καταπολέμηση 
Ναρκωτικών» και «Τροχαία Ατυχήματα».

Την ημερίδα παρακολούθησε το προσωπικό της Ταξιαρχίας και εκ
πρόσωποι των τοπικών φορέων. 

Στην εκδήλωση κλήθηκαν και ανέπτυξαν θέματα ο Λοχαγός (ΥΙ) 
Ντούρος Νικόλαος, Ψυχίατρος του 496 ΓΣΝ, ο στρατιώτης (ΥΓ) Οζμπάχ 
Αλέξανδρος που υπηρετεί την θητεία του στο 496 ΓΣΝ, κοινωνιολόγος, 
ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης της Μητρόπολης Διδυμοτείχου, 
Ορεστιάδας και Σουφλίου κος Ζαμπουνίδης Νικηφόρος και ο Διδάκτωρ 
Ιατροδικαστικής του ΑΠΘ, κος Παυλίδης Παύλος, ειδικός Ιατροδικαστής. Επίσης παρενέβη τηλεφωνικά και ο καθηγητής Επικοι
νωνίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κος Πιπερόπουλος Γεώργιος.

Στην ημερίδα με θέμα «Τροχαία Ατυχήματα» κληθήκαν και ανέπτυξαν θέματα ο κος Τάσος Μαρκουϊζος γνωστός ως «Ιαβέ
ρης, ο Υπαστυνόμος Β΄, Χριστοδούλου Χρήστος, που υπηρετεί στην Τροχαία Ορεστιάδας, ο Ταγματάρχης (ΣΝ) Λυμπερέας 
Χρήστος, Διοικητής του 963 ΛΣΝ και ο κος Χατζής Δημήτριος, πρόεδρος των Σχολών Οδηγών Ορεστιάδας.

Στον αύλιο χώρο της ΛΑΦ Λαγού που οργανωθήκαν οι εκδηλώσεις, τοποθετήθηκαν κατεστραμμένα αυτοκίνητα από παλαιο
τέρα τροχαία ατυχήματα.

Με το πέρας της ανάπτυξης των θεμάτων το προσωπικό είχε την ευκαιρία να υποβάλει ερωτήσεις.
Τις προηγούμενες πριν τις εκδηλώσεις, ημέρες αναρτήθηκαν αφίσες που ενημέρωναν για την εκδήλωση, καθώς και τον τό

πο και χρόνο διεξαγωγής της, σε κεντρικά σημεία της πόλης του Διδυμοτείχου.
Οι εντυπώσεις που αποκόμισε το προσωπικό ήταν άριστες ενώ θετικά ήταν και τα σχόλια των παρευρισκομένων.

Εξελίξεις στα Στεγαστικά Προγράμματα του ΑΟΟΑ
Εξαγγέλθηκε το 34ο Οικοδομικό Πρόγραμμα διανομής 28 διαμερισμάτων στην πολυκατοικία της Λάρισας με προθεσμία υπο

βολής δηλώσεων την 30 Ιουνίου 2009.
Δευτερευόντως, ανακοινώθηκε το 35ο Οικοδομικό Πρόγραμμα διανομής 100 Στεγαστικών Δανείων με προθεσμία υποβολής δηλώσε

ων την 29 Μαΐου 2009. Το ΥΠΕΧΩΔΕ έλαβε γνώση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων προκειμένου να ξεκινήσουν τα έργα υποδομής 
στην οικοπεδική έκταση της Ν. Χηλής Αλεξανδρούπολης. Επιπρόσθετα, εκδόθηκε η άδεια κατασκευής πολυκατοικίας 9 διαμερισμάτων 
στην Καστοριά, ενώ στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης  συντάσσονται τα έργα δημοπράτησης του έργου που περιλαμβάνει 3 πολυκατοικίες 
26 διαμερισμάτων και προετοιμάζεται η έκδοση σχετικής οικοδομικής άδειας. Παράλληλα, είναι σε εξέλιξη, η σύνταξη μελετών και η προετοι
μασία έκδοσης οικοδομικής άδειας για την κατασκευή 46 διαμερισμάτων στο Στρατόπεδο «Βελισσαρίου» στα Ιωάννινα (Ο.Τ. 267Α268Α). 
Επιπλέον, αγοράσθηκε έκταση 2.726,16 τ.μ. από το ΤΕΘΑ στην Ποσειδωνία Κορίνθου και άρχισαν η διαδικασίες έκδοσης της πολεοδο
μικής μελέτης και σύνταξης των μελετών κατασκευής 14 μεζονετών, ενώ συνεχίζεται η διαδικασία έκδοσης Προεδρικού Διατάγματος για 
τη χορήγηση στα μέλη στεγαστικών δανείων, μέσω τραπεζών, με επιδότηση μέρους του επιτοκίου από το αποθεματικό του Οργανισμού. 
Σημειωτέον, ότι αναφορικά με τη διατήρηση ή μη της ΖΑΑ Πικερμίου  Ραφήνας δραστηριοποιείται περαιτέρω ο οργανισμός με στόχο την 
επανατοποθέτηση του θέματος μετά τις υπ’ αριθμ. 246/2000 και 104/2006 απορριπτικές αποφάσεις του ΣΤΕ. Τέλος, σημαντική προώθη
ση επετεύχθη,  μέσω ΥΑΜΣ, για τις πολεοδομικές μελέτες των Στρατοπέδων «Μπετεινάκη» στην Αλικαρνασσό Ηρακλείου και «Ζαφείρη» 
στην Ερμούπολη Σύρου όπου ο Οργανισμός μας έχει ζητήσει και θα λάβει ορισμένα Ο.Τ. για την εξυπηρέτηση των μελών του.

ΑΟΟΑ
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ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Αυτά τα στυλ ονομάζονται «διατα-
ραχές στην πρόσληψη τροφής» και 
περιλαμβάνουν:

î Το να τρώει κάποιος πάρα πολύ

î Το να τρώει κάποιος πολύ λίγο

î Το να χρησιμοποεί κάποιος τρόπους 

επιζήμιους για την υγεία του προκειμένου 

να καταναλώσει θερμίδες. 

Οι δύο βασικές διαταραχές αυτής 

της ομάδας είναι η νευρογενής ανορεξία 

και η νευρογενής βουλιμία.

Ποιος μπορεί να αναπτύξει
διαταραχές στην πρόσληψη 

τροφής;
Νεαρά κορίτσια και γυναίκες είναι 10 

φορές πιο πιθανό να αναπτύξουν αυτές τις 

νόσους από νέα αγόρια και άντρες. Βέβαια 

θα πρέπει να επισημανθεί ότι συνεχώς αυ

ξάνεται η συχνότητα με την οποία εμφανί

ζονται οι διαταραχές πρόσληψης τροφής 

και στους άντρες.

Ποια είναι τα συμπτώματα;
î Συνεχής ανησυχία για το βάρος και 

το σχήμα του σώματος.

î Όλο και λιγότερη κατανάλωση φαγη

τού ή επεισόδια φαγητού με απώλεια του 

ελέγχου (με συνέπεια κατανάλωση μεγά

λης ποσότητας φαγητού σε λίγη ώρα).

î Αναζήτηση τρόπων για την κατανά

λωση θερμίδων (συνεχής και εξαντλητική 

γυμναστική, πρόκληση εμμέτων, χρήση 

διουρητικών ή καθαρτικών…).

î Έλλειψη ενδιαφέροντος για κοινω

νικές επαφές και μειωμένο σεξουαλικό 

ενδιαφέρον. Πτώση της σχολικής απόδο

σης για τους μαθητές.

î Διακοπή της εμμήνου ρήσεως 

μπορεί να παρουσιαστεί σε γυναίκες και 

πιο νεαρές κοπέλες.

î Αίσθηση ψύχους, παγωμένα άκρα, 

ξηρότητα δέρματος, στοματίτιδα, δυσκοι

λιότητα, πόνοι στο στομάχι, οστεοπενία 

και οστεοπόρωση, ελάττωση της τριχο

φυίας, κακή κυκλοφορία του αίματος 

και ανωμαλίες του ηλεκτροκαρδιογρα

φήματος, ηλεκτρολυτικές διαταρα

χές, απώλεια των αισθήσεων 

κάποιες φορές, διαταρα

χές του ουροποιητικού 

συστήματος

î Προβλημα-

τικές ψυχολο-

γικές κατα-

στάσεις όπως 

Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής
Όλοι έχουμε διαφορετικές διατροφικές συνήθειες. Υπάρχει ένας 
μεγάλος αριθμός από διατροφικά «στυλ», κάποια από τα οποία 
μας επιτρέπουν να παραμένουμε υγιείς. Όμως κάποια άλλα κα

ταλήγουν να προκαλούν βλάβες στην υγεία μας.
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συναισθήματα ενοχής, κούρασης, απελ

πισίας και απογοήτευσης, εναλλαγές στη 

διάθεση και δυσκολία στη συγκέντρωση.

Πότε μπορούν να εμφανιστούν 
οι διαταραχές στην πρόσληψη 

τροφής;
Η πιο συνηθισμένη ηλικία εμφάνισης εί

ναι η εφηβεία, χωρίς αυτό να αποκλείει και 

άλλες ηλικίες, μεγαλύτερες ή καμιά φορά 

και μικρότερες.

Πόσο επικίνδυνες είναι για τη 
ζωή μας οι διαταραχές στην

πρόσληψη τροφής;
Είναι πραγματικά πολύ επικίνδυνες αν 

σκεφτούμε για παράδειγμα, ότι ποσοστό 

ύψους 25% των ανορεκτικών ασθενών 

πεθαίνουν από αυτή την ίδια τη νόσο. Θα 

πρέπει να ξέρουμε, επίσης, ότι οι βλάβες 

που προκαλούνται στη σωματική υγεία 

δεν είναι πάντα αναστρέψιμες με την απο

κατάσταση του σωματικού βάρους.

Θεραπεύονται οι διαταραχές 
πρόσληψης τροφής;

Είναι διαταραχές οι οποίες θεραπεύ

ονται, αρκεί να υπάρξει εμπλοκή των 

κατάλληλων επαγγελματιών. Οι συγκε

κριμένες δυσλειτουργίες είναι αμιγώς ψυ

χιατρικές νόσοι, των οποίων τα συμπτώ

ματα αφορούν τη λήψη τροφής. Αυτό 

σημαίνει ότι τη θεραπεία, οπωσδήποτε, 

θα πρέπει να αναλάβουν επαγγελματίας 

της ψυχικής υγείας και διατροφολόγος.

Μπορούμε να κάνουμε κάτι για 
να προλάβουμε την ανάπτυξη

αυτών των διαταραχών;
Η διατήρηση τακτικών γευμάτων 

(πρωινό, γεύμα και δείπνο) με ενδιά

μεσα σνακς σε καθημερινή βάση είναι 

απαραίτητη. Αν διαπιστωθεί ότι σε κά

ποιο δικό μας άνθρωπο το βάρος και 

το σχήμα του σώματος αποτελεί σημα

ντική ενασχόληση (καθημερινό ζύγισμα, 

μη ικανοποίηση από την εμφάνιση και 

υιοθέτηση συμπεριφορών επικίνδυνων 

όπως συχνές δίαιτες, αδυναμία διατή

ρησης ενός υγιούς σωματικού βάρους 

κ.λπ.), είναι χρήσιμο να απευθυνθούμε 

σε ειδικούς για πληροφορίες.

ΓΕΣ/ΔΥΓ
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Ενόπλων Δυνάμεων
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, στις 14 Μαρτίου, στο Κλειστό Στάδιο Παιανίας, το 1ο Παγκόσμιο Στρατιωτικό Κύπελλο Κλειστού Στί

βου Ενόπλων Δυνάμεων (1st World Military Indoor Athletics Cup 2009). Παρέστησαν ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Ι. Πλακιωτάκης, ο 
γενικός διευθυντής του Αθλητικού Οργανισμού της Κύπρου, Κώστας Παπακώστας, ο ιταλός πρόεδρος του CISM Ταξίαρχος Τζιάννι Γκό
λα, καθώς και πολλοί στρατιωτικοί της χώρας μας και άλλων κρατών. Η διοργάνωση του πρωταθλήματος ανατέθηκε στο Ανώτατο Στρα
τιωτικό Συμβούλιο του ΓΕΕΘΑ και εντάσσεται στις δραστηριότητες του διεθνούς εμβέλειας International Military Sports Council (CISM).

Ο ΥΦΕΘΑ κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε τόνισε ότι «μέσα από αυτούς τους αγώνες θα έχουμε 
την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε την προσπάθεια Ελλήνων και ξένων αθλητών, οι οποίοι με αξιοπρέπεια θα επιδιώξουν τη νίκη». 
Επίσης ο κ. Υφυπουργός ανέφερε ότι «ο αθλητισμός πρέπει να είναι μία ανθρώπινη δραστηριότητα που ενσαρκώνει και μεταλαμπα
δεύει βασικές αξίες της ζωής, την εμπιστοσύνη, το σεβασμό και την υπευθυνότητα, αξίες που αν εξαλειφθούν δεν θα αναδεικνύουν τη 
διαχρονική και παιδευτική διάσταση του «ευ αγωνίζεσθαι» αλλά τις έννοιες του ανταγωνισμού και της διεκδίκησης, έννοιες που απέ
χουν από αυτή του αθλητισμού». Τέλος σε σχετική ερώτηση επισήμανε «ότι γίνονται προσπάθειες για ανάληψη της Ολυμπιάδας του 
CISM από τη χώρα μας, αφού διαθέτουμε και την εμπειρία και την τεχνογνωσία όπως έχουμε αποδείξει και στο παρελθόν».

Στη συνέχεια ο κ. Πλακιωτάκης ευχαρίστησε όσους συνετέλεσαν στην επιτυχία της διοργάνωσης και ιδιαίτερα τον πρόεδρο του CISM, 
για την άριστη συνεργασία σε όλους τους τομείς και την υποστήριξή του στην υποψηφιότητα ενός Έλληνα αξιωματικού, του Συνταγματάρχη 
Κωνσταντίνου Κούσαντα, για τη θέση του γενικού γραμματέα του CISM.

Στους αγώνες συμμετείχαν 120 περίπου αθλητές και αθλήτριες από 
17 χώρες, όπως Ιταλία, Σλοβενία, Κύπρος, Πολωνία, Λετονία, Βραζιλία, 
Σερβία, Λευκορωσία, Τσεχία, Μαυριτανία, Αλβανία, Μπαγκλαντές, Κα
τάρ και Ινδία, ανάμεσα δε σε αυτούς ήταν πολλοί πρωταθλητές Ευρώ
πης, όπως και Έλληνες Ολυμπιονίκες και Παγκόσμιοι Πρωταθλητές.

Η ελληνική αποστολή κατέκτησε τρία μετάλλια και ειδικότερα: Ο 
Γιώργος Αντωνίου στη σφαιροβολία πήρε το ασημένιο, ο Μιχάλης Μερ
τζανίδης στο μήκος κατέκτησε το χάλκινο και η ομάδα 4x400μ, με τους 
Ανυφαντή, Κυριακίδη, Παπαδόπουλο και Μελαχροινούδη, το χάλκινο.
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Αγώνες Ανώμαλου Δρόμου ΑΣΣΥ

Διεξήχθησαν την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2009, στο Αθλητικό Κέντρο Ανωμά

λου Δρόμου «Σκαμνιές», του Δ.Δ Πηγής του Δήμου Γόμφων (Νομού Τρικάλων), 

οι αγώνες ανωμάλου δρόμου σπουδαστών και σπουδαστριών των Ανώτατων 

Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών, έτους 2009, με διοργανωτή το Γενικό Επι

τελείο Στρατού και την εποπτεία του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβούλιου Αθλητι

σμού Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΑΕΔ).

Στους αγώνες παρέστησαν, ο διευθυντής του ΑΣΑΕΔ Υποναύαρχος Ιωάννης

Σωτήριος Σβαρνιάς, ο Διοικητής της ΣΜΥ Ταξίαρχος Αθανάσιος Τσέλιος, ο Δήμαρχος Γόμφων κ. Παλαντζάς Νικόλαος, εκπρόσωποι 

των τοπικών στρατιωτικών και πολιτικών αρχών καθώς και των Σχολών.

Έλαβαν μέρος αθλητές και αθλήτριες από τις σχολές: Μονίμων Υπαξιωματικών, Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας, Υπαξιωμα

τικών Διοικητικών Αεροπορίας, Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού και  Αστυφυλάκων.

Διεξήχθησαν τα αγωνίσματα των 3.000 μ. Σπουδαστριών και 6.000 μ. Σπουδαστών. Τα αποτελέσματα είχαν ως εξής:

î 3.000 μ. Γυναικών σε ατομικό επίπεδο: Την 1η θέση κατέλαβε η Κενανίδου Ιωάννα της ΣΜΥ, τη 2η η Καρδεφτσή Αικατερίνη της 

Σχολής Αστυφυλάκων και την 3η η Δήμητρα Χασιώτη της ΣΤΥΑ.

î 3.000 μ. Γυναικών σε ομαδικό επίπεδο: Την 1η θέση κατέλαβε η ΣΜΥ, τη 2η η ΣΤΥΑ και την 3η η ΣΥΔ.

î 6.000 μ. Ανδρών σε ατομικό επίπεδο: Την 1η θέση κατέλαβε ο Πάλης Νικόλαος της ΣΜΥΝ, τη 2η ο Τσιρόπουλος Χρυσόστομος 

της ΣΜΥ και την 3η ο Τσιμπάντα Μπαβόν της ΣΜΥ.

î 6.000 μ. Ανδρών σε ομαδικό επίπεδο: Την 1η θέση κατέλαβε η ΣΜΥ, τη 2η η ΣΤΥΑ και την 3η η ΣΜΥΝ.

Μετά το πέρας των αγώνων, σε ανάλογη εκδήλωση εντός της Σχολής, τιμήθηκαν από αυτή ο Διευθυντής του ΑΣΑΕΔ, ο 

Δήμος Γόμφων, ο Σύνδεσμος επισήμων Κριτών Δυτικής Θεσσαλίας και ο ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δυτικής Θεσσαλίας για τη συμβολή τους 

στην άριστη οργάνωση των αγώνων.

Αγώνες Σκοποβολής ΑΣΣΥ

Στις 31 Ιανουαρίου 2009 πραγματοποιήθηκαν αγώνες σκοποβολής ΑΣΣΥ, 

στο σκοπευτήριο του πεδίου βολής Ρεντίνας. Την οργάνωση των αγώνων ανέλα

βε το ΣΥΔ ενώ το ΑΣΑΕΔ είχε την γενική εποπτεία.

Την πρώτη θέση στο αγώνισμα του πολεμικού τυφεκίου, στα 200μ ανδρών, κα

τέλαβε ο σπουδαστής της ΣΜΥ Ευψυχίου, την 2η θέση ο Βλαχογιάννης, την 3η ο 

Δημητρακόπουλος και την 4η ο Ζήσης, όλοι σπουδαστές της ΣΥΔ.

Στη γενική κατάταξη η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών κατέκτησε την πρώτη 

θέση, η Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών Αεροπορίας τη δεύτερη και την τρίτη 

η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού.
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Αγώνες ΚΑΡΑΤΕ Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας 
έτους 2008

Διεξήχθησαν την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου στο κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο Ζωγράφου οι ετήσιοι αγώνες ΚΑΡΑΤΕ των Ενόπλων 

Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας για το έτος 2008.

Τη διοργάνωση των αγώνων είχε η Ελληνική Αστυνομία, υπό την εποπτεία του Ανώτατου Συμβουλίου Αθλητισμού Ενόπλων Δυνά

μεων και τη συνδρομή της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε.

Από το Στρατό Ξηράς συμμετείχαν οι αθλητές: Μιχα

ήλ Κουρόγλου, Παναγιώτης Θανόπουλος, Νικόλαος Σπυ

ρόπουλος, Απόστολος Ψήφος, Ιωάννης Μαθιουζόγλου, 

Αβραάμ Πεντερίδης, και ο Κων/νος Παραστατίδης.

Την πρώτη και δεύτερη θέση και στις δύο κατηγορίες 

της γενικής κατάταξης, κατέκτησαν αντίστοιχα η Ελληνική 

Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα. Ο Στρατός Ξηράς διακρί

θηκε στην τρίτη θέση στην κατηγορία των άνδρων.
ΑΣΑΕΔ

Τελετή Βράβευσης Αθλητών  Αθλητριών των Ενόπλων Δυνάμεων

Πραγματοποιήθηκε την 17η Φεβρουαρίου 2009 στο 

Πολεμικό Μουσείο η ετήσια τελετή βράβευσης των αθλη

τών  αθλητριών και ομάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και 

των Σωμάτων Ασφαλείας που διακρίθηκαν κατά το έτος 

2008. 

Εκτός των αθλητών βραβεύθηκαν επίσης ως καλύτε

ρες ομάδες η Εθνική Βόλεϊ των Ενόπλων Δυνάμεων που 

κατέκτησε την 2η θέση στο παγκόσμιο στρατιωτικό πρω

τάθλημα του CISM και η Εθνική Μπάσκετ των Ενόπλων 

Δυνάμεων που κατετάγη 3η στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Την τελετή βράβευσης τίμησαν με την παρουσία τους ο 

Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κος Ιωάννης Πλακιωτάκης και ο κος Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Γράψας.

Συνολικά βραβεύθηκαν 65 αθλητές και αθλήτριες και τέσσερις ομάδες των Ενόπλων Δυναμεων.
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Πρωτάθλημα Ανώμαλου Δρόμου ΕΔΣΑ
Με ιδιαίτερη επιτυχία διεξήχθη την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2009, 

στον αρχαιολογικό χώρο της Μινωικής πόλης Λατώ, στο χωριό Κριτσά 
του Δήμου Αγίου Νικολάου, το Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου των 
Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας για το έτος 2009.

Τη διοργάνωση των αγώνων ανέλαβε το Γενικό Επιτελείο Αεροπο
ρίας (3ο ΚΕΠ) με τη συνδρομή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λασι
θίου και του Δήμου Αγίου Νικολάου. Την εποπτεία των αγώνων είχε το 
Ανώτατο Συμβούλιο Αθλητισμού των Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΑΕΔ).

Τους αγώνες παρακολούθησαν: Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας 
κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης ο οποίος κήρυξε την έναρξη των αγώνων, ο 
Νομάρχης Λασιθίου κ. Σήφης Αναστασάκης και ο Δήμαρχος Αγίου Νι
κολάου κ. Δημήτριος Κουνενάκης. Στους αγώνες παρέστησαν επίσης εκπρόσωποι των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων των Ενόπλων 
Δυνάμεων και των Αρχηγείων των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς επίσης και μεγάλος αριθμός φιλάθλων από την ευρύτερη περιοχή.

Στο αγωνιστικό κομμάτι των αγώνων οι μαραθωνοδρόμοι Δημήτρης Θεοδωρακάκος και Ελένη Δόντα ήταν οι μεγάλοι νικητές 
του Πρωταθλήματος. Στις ομαδικές βαθμολογίες η ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας κέρδισε την πρώτη θέση τόσο στους άνδρες, 
όσο και στις γυναίκες, αφήνοντας στη δεύτερη θέση την αντίστοιχη ομάδα της Πολεμικής Αεροπορίας. Στο τέλος των αγώνων ο Διευ
θυντής ΑΣΑΕΔ Υποναύαρχος κ. ΙωάννηςΣωτήριος Σβαρνιάς, ευχαρίστησε θερμά τους αθλητές και τις αθλήτριες που συμμετείχαν 
στους αγώνες, καθώς και όλους τους αρμόδιους φορείς που συνέδραμαν στην άριστη οργάνωση αυτών.

Αγώνες Χιονοδρομίας ΕΔΣΑ
Άριστη ήταν η διεξαγωγή των πανελληνίων αγώνων Χιονο

δρομίας Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, που έλαβε 
χώρα την Τετάρτη 25 και την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου στο χιο
νοδρονικό κέντρο 3 5 Πηγάδια στη Νάουσα, με τη συνεργασία 
του ΑΣΑΕΔ, της Εθνικής Ομάδας Χιονοδρομίας και της ΔΕΤΑΒ, με 
διοργανωτή την Ελληνική Αστυνομία.

Συμμετείχαν 80 ένστολοι αθλητές από την Ελληνική Αστυνομία, 
το Στρατό ξηράς, το Πολεμικό Ναυτικό, την Πολεμική Αεροπορία, το 
Λιμενικό και το Πυροσβεστικό Σώμα. Στη γιγαντιαία τεχνική κατάβα
ση διακρίθηκαν στην κατηγορία των γυναικών η Αρετή Κελπέρη και 
η Ελένη Σαρακατσιανού της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ στους άνδρες στο ίδιο αγώνισμα διακρίθηκαν στην 1η θέση ο Ιωάννης 
Παπαϊωάννου και στη 2η ο Κων/νος Λυκέτσος από τον Στρατό Ξηράς. Στην τεχνική κατάβαση διακρίθηκαν στις γυναίκες η Αρετή 
Καμπέρη στην 1η θέση και στη 2η η Ειρήνη Κοντογιώργου από το Λιμενικό Σώμα, ενώ στους άντρες την 1η θέση κατέκτησε οι 
Γιώργιος Ρηγόπουλος της Ελληνικής Αστυνομίας και τη 2η ο Κων/νος Λυκέτσος του Στρατού Ξηράς. Στη γενική κατάταξη νικήτρια 
αναδείχθηκε η ομάδα του Στρατού Ξηράς καθώς διακρίθηκαν σε άλλα αγωνίσματα αθλητές του, όπως ο Κων/νος Βουλβούτζης, ο 
Δημήτριος Καφετζής, ο Παπαϊωάννου, ο Δημήτριος Παπάς, ο Γιώργιος Αποστολόπουλος και πολλοί ακόμα αξιόλογοι αθλητές.

ΑΣΑΕΔ
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ΙΣΤΟΡΙΑ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Οι σημερινοί φιλόλογοι και ιστορικοί μέ
νουν έκπληκτοι από την άνεση με την οποία 
Προκόπιος, Μαλάλας και Θεοφάνης εναλ
λάσσουν στη διήγησή τους, τον όρο «οι δή
μοι» (δηλαδή οι Πράσινοι και οι Βένετοι) με 
την αρχαιοπρεπή έκφραση «ο δήμος», δη
λαδή το σύνολο των πολιτών μιας πόλης. 
Πραγματικά, «τα πλήθη φιλιάσαντα» δεί
χνουν τη σύμπνοια τους με την κραυγή, Νί
κα, Νίκα, επειδή αρχικά δεν τολμά να τους 
επιτεθεί ούτε ο στρατός ούτε η φρουρά. Η 
υπεροχή αυτή ενισχύει τη σύμπνοια.

Η σύγκλητος της Κωνσταντινούπολης 
τον έκτο αιώνα είχε δύο όψεις: η μία ως πο
λιτικού οργάνου, που η δύναμη του μειωνό
ταν συνεχώς. Η άλλη ως σώμα αντιπροσω
πευτικό της άρχουσας τάξης, που έβλεπε το 
γόητρο και την επιρροή του να μεγαλώνουν 
κάθε μέρα. Η συγκλητική αριστοκρατία της 
Κωνσταντινούπολης αφομοίωνε στους κόλ-
πους της και τα υπολείμματα από την επαρ
χιακή αριστοκρατία των ερειπωμένων πόλε
ων της Αυτοκρατορίας που είχαν επιζήσει. 
Πράγματι, μαζί με την κατάρρευση της δου
λοκτησίας ως κοινωνικού συστήματος, μία 
από τις οφθαλμοφανέστερες αποδείξεις για 
την κατάρρευση του αρχαίου κόσμου ήταν η 
ερήμωση των επαρχιακών πόλεων, που ο 
πληθυσμός τους οδηγούνταν στην ύπαιθρο 
ή κατέφευγε στην πρωτεύουσα. Η δουλοκτη
σία που τροφοδοτούσε τις αρχαίες πόλεις 
και τις αγορές τους είχε παρακμάσει και, 
χωρίς αυτή, οι πόλεις δεν μπορούσαν πια 
να ζήσουν. Ολόκληρη η κοινωνία βρισκόταν 
στην αρχή της πορείας προς το Μεσαίωνα.

Οι λαϊκές εξεγέρσεις πάλι είχαν επίκε
ντρο την πρωτεύουσα, επειδή στις συνθή
κες της αποσυντιθέμενης αρχαιότητας ούτε 
οι επαρχιακές πόλεις παρουσίαζαν πλούσια 
κοινωνική ζωή περνώντας βαθιά παρακμή, 

ούτε στην ύπαιθρο οι αγρότες είχαν αποκτή
σει ακόμη συνείδηση της νέας, μεσαιωνικής 
τους τύχης. Με την άνοδο του Ιουστινιανού 
στο θρόνο, το 527, εκδίδεται ένα αυστηρότα
το διάταγμα για όλη την Αυτοκρατορία που 
απαγόρευε την «αταξίαν» και τις λαϊκές τα
ραχές, από οποιοδήποτε χρώμα του Ιππο
δρόμου και αν προέρχονται. Ως τότε, ίσχυε 
η αρχή ότι κάθε φορά υπαίτιοι για τις εξεγέρ
σεις ήταν οι οπαδοί κάποιου από τα μέρη 
του Ιπποδρόμου, γνωστά από τα χρώματα 
τους στις αρματοδρομίες. Είναι βέβαιο όμως 
ότι οι ονομασίες «δήμος Πρασίνων» και 
«δήμος Βενετών» έχει ευρύτερη σημασία 
καθώς συνδέονταν με ορισμένες κοινωνικές 
και πολιτικές λειτουργίες που επιτελούσαν οι 
δήμοι. Τα μέλη της συγκλητικής αριστοκρατί
ας είχαν τη δυνατότητα να είναι οπαδοί ενός 
από τους δήμους που ανταγωνίζονταν μετα
ξύ τους και μερικοί αυτοκράτορες ήταν γνω
στοί για τις προτιμήσεις τους. Ο Ιουστινιανός 

ήταν υποστηρικτής του δήμου των Βένετων 
που ήταν υπερορθόδοξος, ενώ, αντίθετα, ο 
δήμος των Πράσινων, είχε μονοφυσιτικές 
τάσεις. Παρά την προτίμηση του ο Ιουστι
νιανός, με διάταγμα του το 527, τοποθέτησε 
τους δήμους στην ίδια μοίρα.

Ο Ιππόδρομος της Κωνσταντινούπο
λης έγινε θέατρο αναμετρήσεων μεταξύ 
των Πράσινων και των Βένετων, οι οποί-
ες και αποτέλεσαν το έναυσμα για τη Στά
ση του Νίκα, που απείλησε να ανατρέψει, 
το 532, τον Ιουστινιανό. Την Κυριακή, 11 
Ιανουαρίου, στον Ιππόδρομο, με πρωτο
βουλία των Πράσινων, ο λαός επιχειρεί να 
επικοινωνήσει με τον αυτοκράτορα, για να 
εκφράσει την αγανάκτηση του από τις αδικί
ες των αξιωματούχων. Ύφος παρακλητικό 
και ειρωνικό: Ξέρουμε ποιοι μας αδικούν 
αλλά αν τους κατονομάσουμε μπορεί να 
ανταμειφθούν περισσότερο. Ο αυτοκράτο
ρας αρχικά προσποιήθηκε άγνοια, στη συ

Η Στάση του Νίκα
Η Κωνσταντινούπολη το 532 μ.Χ. είχε πληθυσμό που ξεπερνούσε τις 300.000, αλλά οι αντινομίες 
στη ζωή ολόκληρης της Αυτοκρατορίας αντανακλούσαν την αγωνιώδη προσπάθεια της κοινωνίας 
να επιβιώσει. Οι ταξικές αντιθέσεις ήταν εξόφθαλμες στην πρωτεύουσα «Ο κόσμος που έρχεται για 
ποικίλους λόγους στην Κωνσταντινούπολη δεν έχει συνήθως χρήματα για να στεγαστεί», λέει ο πα
νηγυριστής των κτισμάτων του Ιουστινιανού, Προκόπιος, ενώ αντίθετα οι πλούσιοι χτίζουν αληθινά 

ανάκτορα, όχι από ανάγκη, «αλλ’ ες ύβριν και τρυφήν όρον ουκ έχουσαν». 
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νέχεια απέρριψε τις κατηγορίες και στο τέ
λος πέρασε σε απειλές: «Ει μη ησυχάζητε, 
αποκεφαλίζω υμάς». Η συνοχή των Πράσι
νων με τους Βένετους τέθηκε σε δοκιμασία 
καθώς οι Πράσινοι αποχώρησαν.

Το πώς εφιλίωσαν ή “ξυνεφρόνησαν” οι 
μάζες την επόμενη ημέρα παραμένει αδιευ
κρίνιστο. Οι πηγές δίνουν την εξήγηση ότι ο 
λαός απαιτούσε άμεση αντικατάσταση των 
έμπιστων αξιωματούχων του Ιουστινιανού με 
τη μεγαλύτερη απληστία. Πράγματι, ο έπαρ
χος των πραιτωρίων Ιωάννης Καππαδόκης, 
ο αυλικός Τριβωνιανός και ο έπαρχος της Πό
λης Ευδαίμων απολύθηκαν, αλλά ο Προκό
πιος ήταν αναγκασμένος να παραδεχτεί ότι 
η κατάσταση δεν βελτιώθηκε, παρά την απο
πομπή τους. Αντίθετα, μάλιστα, ο λαός μόλις 
άρχιζε να συνειδητοποιεί τη δύναμη του.

Οι συλλήψεις «πρωταιτίων» είχαν ήδη 
αρχίσει στο κέντρο της Πόλης και ο Ιουστινια
νός είχε ήδη δηλώσει ότι ποινή θα ήταν ο θά
νατος. Εξαιτίας της σύγχυσης, την ώρα της 
εκτέλεσης, δύο από τους δυστυχισμένους 
έτυχε να πέσουν δύο φορές από την κρε
μάλα χωρίς η φούρκα (το παλούκι) να τους 
αγγίξει, έτσι το πλήθος απήγαγε με τη βία 
τους δύο μελλοθάνατους στο Πέραν, μακριά 
από το κέντρο, όπου η εξουσία ήταν ισχυρή. 
Η επιτυχία αυτή έδωσε θάρρος στα πλήθη 
που συνέκλιναν προς το κέντρο καίγοντας 
και λεηλατώντας, όχι μόνο δημόσια κτίρια και 
εκκλησίες, όπως η παλιά Αγία Σοφία και το 
μέγαρο της συγκλήτου, αλλά και πολυτελή 
μέγαρα πλουσίων. Ο Ιουστινιανός διατάζει 
την επιτήρηση ορισμένων συγκλητικών που 
θεωρούνται ύποπτοι. Αυτοί, όμως, εξαφανί
ζονται και οι πυρκαγιές γενικεύονται στην 
Κωνσταντινούπολη, καθώς πέφτει η νύχτα. 
Με την ανατολή του ήλιου, την Τρίτη, γίνεται 
φανερό ότι η κεντρική εξουσία είχε χάσει τον 
έλεγχο της κατάστασης. Οι ιστορικοί τονίζουν 
την απόγνωση του Ιουστινιανού που θέλει 
να φύγει κρυφά με πλοίο και την αυταπάρνη
ση της Θεοδώρας που τον αποτρέπει με ένα 
εμπνευσμένο λογίδριο. Αλλά και η εξέγερση 
αρχίζει να χάνει κάτι από την αυτονομία της, 
καθώς στις τάξεις της εισέρχονται ορισμένοι 
συγκλητικοί. Ένας από αυτούς, ο Ωριγένης, 
συστήνει στα πλήθη περίσκεψη και αναμο
νή, αντί για τελική έφοδο στο Παλάτι, συμ
βουλή που επιδρά ανασταλτικά στις μάζες. 
Η φρουρά του Παλατιού αποτελείτο από 
3.000 άντρες και, όπως λέει το “Πασχάλιο 

Χρονικό”, το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, στους 
δρόμους της πρωτεύουσας εμφανίστηκαν 
στρατεύματα από γειτονικές περιοχές της 
Θράκης, γεγονός με καταλυτική σημασία για 
την έκβαση της αναμέτρησης. Όσο λοιπόν 
γενναία κι αν φέρθηκε η πρώην παλλακίδα 
αυτοκράτειρα, δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί 
ότι η βεβαιότητα πως σύντομα καταφθάνουν 
ισχυρά στρατεύματα έπαιξε επίσης κάποιο 
ρόλο στην τελική απόφαση του Ιουστινιανού 
να παραμείνει στην Κωνσταντινούπολη για 
να υπερασπιστεί το θρόνο του.

Καθώς οι μέρες περνούν με λεηλασίες 
και πυρκαγιές, χωρίς όμως και να αλλάζει 
ο συσχετισμός των δυνάμεων, καθώς το 
Παλάτι μένει απρόσβλητο, ο Ιουστινιανός 
επιχειρεί δια μέσου του ευνούχου Ναρσή να 
εξαγοράσει τους συντηρητικότερους Βένε
τους. Τα αποτελέσματα είναι πενιχρά, αλλά 
η εξέγερση είναι ήδη υπονομευμένη, καθώς 
μάλιστα ανακηρύσσει ηγέτη της το συγκλη
τικό Υπάτιο, που, μαζί με τον αδελφό του 
Πομπήιο, πρέπει να παίζει διπλό ρόλο. 
Φαίνεται ότι ο Υπάτιος ειδοποίησε κρυφά 
τον Ιουστινιανό, ότι θα συγκεντρώσει τους 
εχθρούς του στον Ιππόδρομο, όπου ήδη ο 
αυτοκράτορας έχει αποτύχει δύο φορές να 
κατευνάσει με τεχνάσματα τη λαϊκή οργή.

Έτσι, η λύση του δράματος, ακριβώς 
όπως και η αρχή του, θα λάβει χώρα στον 
Ιππόδρομο της Κωνσταντινούπολης, την 
Κυριακή 18 Ιανουαρίου, όπου ο στρατός 
και η φρουρά εισέβαλαν από τρεις κατευ
θύνσεις. Το αξιοπρόσεκτο στην περίπτωση 
είναι η στάση του ίδιου του δήμου, που πα
ρουσιάζεται, όπως στις αρχαίες τραγωδίες, 
έτοιμος για τη θυσία. «Άμετροι και μετά πολ
λής ακοσμίας υπ’ αλλήλων ωθούμενοι, εν 
ομίλωι και ουκ εν τάξει εις φυγήν ώρμηντω», 
χωρίς καν να επιχειρήσουν να αμυνθούν. Η 
σφαγή είναι γενική, «ώστε μηδένα των πολι
τών ή Βενετών ή Πρασίνων ευρεθέντων εν 
τω Ιππικώι σωθήναι». Χάνονται ως 35.000 
άνθρωποι σε έναν Ιππόδρομο 50.000 θέσε
ων περίπου, καθώς οι στρατιώτες σφάζουν 
αδιάκριτα. Ως το βράδυ της Κυριακής, η 
Κωνσταντινούπολη έμεινε ήσυχη και έρη
μη. Η έλλειψη αντίστασης από τα πλήθη 
δεν πρέπει να προξενεί απορία. Ούτε οι 
Πράσινοι ούτε οι Βένετοι μπορούσαν να 
αντιταχθούν χωρίς όπλα και οργάνωση σε 
τακτικό στρατό, στριμωγμένοι όπως ήταν, 
ανάμεσα σε τόσο πλήθος. Γι’ αυτό και η τρο

πή της μάχης, κατά τον Προκόπιο, ήταν λα
μπρή. Από τη στιγμή που η πρώτη επανα
στατική ορμή είχε καταπέσει και η εξέγερση 
βρισκόταν σε άμυνα πράγμα ολέθριο για 
κάθε εξέγερση η κρατική εξουσία βρήκε το 
χρόνο να συγκεντρώσει τις δυνάμεις που 
της έλειπαν. Το μόνο όπλο που απέμεινε 
στο λαό ήταν η διατήρηση της συνοχής του 
ως το τέλος, που κι αυτή όμως, χρησιμοποι
ήθηκε αποκλειστικά για την ανακήρυξη του 
Υπάτιου σε αυτοκράτορα στον Ιππόδρομο, 
ίσως σαν ύστατη πράξη αντίστασης.

Το τέλος του Υπάτιου ήταν άδοξο. Τον 
συνέλαβαν κατά τη γενίκευση της σφαγής, 
καθισμένο στο αυτοκρατορικό θεωρείο, ντυ
μένο με τα αυτοκρατορικά διάσημα, μαζί με 
τον αδελφό του Πομπήιο. Οι ανιψιοί του Ιου
στινιανού, Ιούστος και Βοραΐδης, τους έσυ
ραν μπροστά στον αυτοκράτορα. Με ικεσίες 
προσπάθησαν να πείσουν τον Ιουστινιανό 
ότι αυτοί απεργάστηκαν την εξολόθρευση 
του πλήθους παρασύροντας το στον Ιππό
δρομο. Σωστά ο Ιουστινιανός θεώρησε τις 
δικαιολογίες αυτές κατώτερου επιπέδου και 
τις αντιμετώπισε με αριστοκρατική αδιαφο
ρία και ψυχρή ειρωνεία. Το σφαγμένο πτώμα 
του Υπάτιου ρίχτηκε στη θάλασσα και ξεβρά
στηκε στην ακτή της Θράκης, όπου και τάφη
κε, ενώ το πτώμα του Πομπηίου δεν βρέθηκε 
ποτέ. Ο Ιουστινιανός δεν δίστασε να δημεύ
σει τις περιουσίες τους, μαζί με τις περιουσί
ες άλλων 18 αριστοκρατών που φέρονταν 
να έχουν αναμιχθεί στην εξέγερση. «Γέγονε 
φόβος βασιλικός πολύς», λέει το “Πασχάλιο 
Χρονικό”, προσθέτοντας ότι για πολλές μέ
ρες η Πόλη νέκρωσε εμπορικά και δεν έγιναν 
αγοραπωλησίες. Αναγγέλλοντας σε όλες τις 
πόλεις της Αυτοκρατορίας την κατάπνιξη της 
εξέγερσης, ο Ιουστινιανός δεν παρέλειψε ταυ
τόχρονα να οχυρώσει το Παλάτι, χτίζοντας 
μάλιστα εκεί δεξαμενές νερού και σιταποθή
κες ειδικά για τέτοιες περιστάσεις. Απαγο
ρεύθηκαν στο εξής οι αρματοδρομίες στον 
Ιππόδρομο που έδιναν την ευκαιρία στο λαό 
να συγκεντρωθεί και διατάχθηκαν αυστηρές 
ανακρίσεις για να εξακριβωθεί πως συνέβη 
το καταπληκτικό οι Βένετοι να συμμαχήσουν 
με τους Πράσινους στην εξέγερση. Όσο για 
τον Ιωάννη Καππαδόκη και τον Τριβωνιανό 
που είχαν παυθεί τη δεύτερη μέρα της Στά
σης του Νίκα, ξαναπήραν σε λίγο καιρό τις 
παλιές ανώτατες θέσεις τους.

ΓΕΣ/ΔΙΣ
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ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΛΥΣΗ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΟΥ
ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΟΙ

ΘΑΛΑΣΣΟΠΟΡΟΙ
ΟΛΙΒ...: Η ΦΙΛΗ 

ΤΟΥ ΠΟΠΑΥ
ΚΑΛΑΘΙ ΓΙΑ 

ΨΩΜΙ

ΡΩΤΑΕΙ ΤΟ 
ΧΡΟΝΟ

ΘΗΛΗ ΓΙΑ 
ΜΠΙΜΠΕΡΟ ΑΓΓΛΟΥ... ΑΓΑΠΗ

ΕΦΑΡΜΟΣΤΟ 
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 

(ξ.λ.)

ΚΑΛΕΣΜΑ... ΓΙΑ 
ΓΑΤΕΣ

ΣΠΑΣΜΕΝΟ 
ΒΕΛΟΣ

ΒΑΘΥΚΟΚΚΙΝΑ, 
ΦΛΟΓΑΤΑ

ΑΝΤΙΚΑΤΕΣΤΗ-
ΣΑΝ ΑΛΛΑ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ
ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΟΡ-

ΓΑΝΟ (αρχικά)

ΜΙΣΟ... ΒΑΛΕΙ

ΛΕΠΤΕΠΙΛΕΠΤΟ 
ΠΛΟΥΣΙΟΠΑΙΔΟ

ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ 
(ξ.λ.) ΕΡΓΟ

ΖΩΓΡΑΦΟΥΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ (ξ.λ.)

ΣΤΡΙΒΕ ΣΑΝ... 
ΓΑΛΛΟΣ

... ΧΑΓΚΜΑΝ: 
ΗΘΟΠΟΙΟΣ

ΜΑΚΡΥ ΚΑΙ ΛΕ-
ΠΤΟ ΚΕΡΙ

ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ... 
ΙΧΝΗ

ΦΤΗΝΟ ΒΑΜΒΑ-
ΚΕΡΟ ΥΦΑΣΜΑ

ΑΕΡΑ...
ΜΑΖΕΥΟΥΝ

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ 701

... ΒΟΥΑΓΙΑΖ: 
ΕΙΔΟΣ ΣΑΚΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΧΩΡΑ

ΑΓΓΛΙΚΟ
ΣΥΜΦΩΝΟ ΘΕΟΣ ΤΗΣ 

ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΗΣ 
ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣΠΑΛΛΙΝΟΣΤΗΣΗ

ΜΑΪΚΛ...: ΑΓΓΛΟΣ
ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 

ΣΚΟΤΟΥΡΑ... 
ΝΟΙΚΟΚΥΡΑΣΘΥΜΙΖΕΙ...

ΒΑΛΕΣΑ

ΣΤΡΙΜΩΧΝΟΥΝ 
ΤΟ... Υ

ΥΠΑΡΧΟΥΝ 
ΣΤΗΝ ΕΞΟΧΗ

ΒΟΛΗ

ΤΡΟΠΟΣ
ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ
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Su Docu

Στα κενά κελιά πρέπει να τοποθετηθούν οι αριθμοί από το 1 
έως το 9, ακολουθώντας τους εξής κανόνες:
1. Στην κάθε σειρά και στην κάθε στήλη πρέπει να 
εμφανίζονται όλοι οι αριθμοί από το 1 έως το 9. 
2. Το ίδιο και σε κάθε μπλοκ τετραγώνων 3Χ3  που 
περιβάλλεται από χοντρή γραμμή.
3. Σε καμία σειρά, στήλη ή μπλοκ δεν μπορεί να υπάρχει 
δύο φορές ο ίδιος αριθμός.

ΛΥΣΗ Su Docu

ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΟ


