
ΣYΝΔΡΟΜΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ
 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Στελέχη ε.ε. και Πολιτικό προσωπικό      2,40€ ανά έτος
του Στρατού Ξηράς

• Το περιοδικό αποστέλλεται στην Μονάδα-Υπηρεσία που 
υπηρετεί ο συνδρομητής.
• Για τη διαχείριση της συνδρομής των ε.ε. στελεχών λει-
τουργεί η εφαρμογή του Περιοδικού στην Ηλεκτρονική Πύλη 
Διαδικτυακών Εφαρμογών του army.gr

ΤΕΤΡΑΜΗΝIAIA ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ • ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1883 • ΤΕΥΧΟΣ 3ο 2018

Στελέχη ε.α. του Στρατού Ξηράς     2,94€ ανά έτος
Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ.      5,87€ ανά έτος 

• Καταθέτουν τη συνδρομή στον Αριθμό Λογαριασμού Τραπέζης 
του Περιοδικού και αποστέλλουν την απόδειξη καταθέσεως (με 
FAX, e-mail ή ταχυδρομικώς) μαζί με το απόκομμα συνδρομής. 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ)
Απλή (Επιταγή Τράπεζας Πειραιώς)    14,20€ ανά έτος
Συστημένη (Επιταγή Τράπεζας Πειραιώς)  21,60€ ανά έτος

Δωρεάν προβολή του Περιοδικού για τους μαθητές των Παραγωγικών 
Σχολών του Στρατού Ξηράς, μέσω της εφαρμογής του Περιοδικού στην 
Ηλεκτρονική Πύλη Διαδικτυακών Εφαρμογών του army.gr 

 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ) 
Απλή (Επιταγή Τράπεζας Πειραιώς)    16,30€ ανά έτος
Συστημένη (Επιταγή Τράπεζας Πειραιώς)  23,80€ ανά έτος

Διευθυντής Έκδοσης 

τηλ. & fax 210 6553978 

 Διαχείριση Συνδρομητών 

τηλ. 210 6553979

e-mail: ekdosis@army.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
Δ3 (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ)
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 
1020 ΣΤΓ
Στρατόπεδο Παπάγου, Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τ.Κ. 15 561

ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Eπώνυμο:...............................................................    Όνομα:...........................................................................

Ιδιότητα:................................................................    Νέα Συνδρομή         Ανανέωση Συνδρομής

Οδός:....................................................................    Αριθμός:.................................   Τ.Κ:...........................,...

Πόλη:....................................................................    Τηλ:...............................................................................

ΑΦΜ (για τους ε.α.):................................................    e-mail:...........................................................................

Επιλογή Μέσου:    Έντυπο          ή  CD          ή  Online (pdf)*

• Οι συνδρομητές Εξωτερικού εκδίδουν τραπεζική επιταγή από κατάστημα Ελληνικής Τράπεζας στο Εξωτερικό προς τον Αριθμό 
Λογαριασμού Τραπέζης του Περιοδικού (στη διεύθυνση του Περιοδικού).

• Αριθμός Λογαριασμού του Περιοδικού Τράπεζα Πειραιώς:
6915-130036-953 • ΙΒΑΝ: GR7901719150006915130036953

Την εφαρμογή του

Περιοδικού θα τη βρείτε

 στην Ηλεκτρονική Πύλη 

Διαδικτυακών Εφαρμογών του 

www.army.gr 

*Για τους ε.ε. και ε.α. συνδρομητές μέσω της εφαρμογής του περιοδικού στο army.gr και για τους λοιπούς μέσω email

Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
Δ3 (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ)

ΤΕΥΧΟΣ 3ο 2018  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Η  Έρευνα και Διάσωση (SAR)

28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
ΔΙΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ

Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΩΝΑ

TΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ

ως Παράγοντας
Εθνικής Κυριαρχίας



Η Στρατιωτική Επιθεώρηση δέ χε ται για δη μο σί ευ ση εργασίες πρω τό τυ πες ή α πό με τά φρα ση, σύμφωνα με 
την Πά για Δια τα γή του ΓΕΣ 0-17/2001, που αφορούν τις παρακάτω κατηγορίες θεμάτων:
Στρα τιω τι κά Θέ μα τα: Ε θνι κή Ά μυ να, Τα κτι κή και Στρα τη γι κή, Ορ γά νω ση των Ενόπλων Δυνάμεων, Πο λε μι κά 
Μέ σα και Υ λι κά-Όπλα μαζικής καταστροφής, Ευρωπαϊκής Άμυνας-Στρατού, Νέες Απειλές (Στρατιωτικές-
Οικονομικές-Ηλεκτρονικές), Η γε σί α-Η θι κές Δυ νά μεις, Στρα τιω τι κή Γε ω γρα φί α, Στρα τιω τι κή Ι στο ρί α, Διοι κη τι κή 
Μέ ρι μνα, Τε χνο λο γι κές Ε ξε λί ξεις.
Γε νι κό τε ρα Θέ μα τα Στρα τιω τι κής-Πο λι τι κής Φύ σης: Πα γκό σμιο Πε ρι βάλ λον, Συ να σπι σμοί, Συμ μα χί ες, 
Διε θνείς Ορ γα νι σμοί, Πόλεμοι Χαμηλής Έντασης, Καταπολέμηση Οργανωμένου Εγκλήματος, Διε θνείς Τά σεις 
και Ε ξε λί ξεις, Δίκαιο του Πολέμου, Ανθρωπιστικές Επεμβάσεις, Γε ω πο λι τι κά-Γε ω φυ σι κά-Δια στή ματος, Ε ξε-
λί ξεις των Ε θνι κών Θε μά των.
Ε γκυ κλο παι δι κά Θέ μα τα: Οι κο νο μι κά και Πο λι τι σμού, Κοι νω νι κά, Θρη σκευ τι κά, Φι λο σο φι κά, Τέ χνης-Ε πι-
στή μης, Ι στο ρι κά, Λει τουρ γί α του Δη μο κρα τι κού Πο λι τεύ μα τος και των Δη μο κρα τι κών Θε σμών, οποιοδήποτε 
εγκυκλοπαιδικό θέμα για την επιμόρφωση των στελεχών του ΣΞ.

Περιορισμοί για τη συνταξη και υποβολή των εργασιών: 
 να χρησιμοποιείται η δημοτική γλώσσα, χωρίς υπερβολές και ακρότητες.
 να μην υπερβαίνουν τις 20 σελίδες (Α4), συμπεριλαμβανομένων των τυχόν συγγραμμάτων, εικόνων και 
φωτογραφιών και να μην πε ριέ χουν δια βαθ μι σμέ νες πλη ρο φο ρί ες.
 να μην περιέχουν σχόλια και κρίσεις σε βάρος προσώπων και να κινούνται μέ σα σε ευ πρε πές, τεκ μη ριω μέ νο 
ε πι στη μο νι κά και τε χνι κά πλαί σιο, χω ρίς αιχ μές, ο ξύ τη τες και προ κλή σεις.
 να μην εκτρέπονται σε κρίσεις για την επίσημη πολιτική της χώρας και να μην εξιστορούν γεγονότα πολιτικής 
φύσεως που μπορούν να δημιουργήσουν προστριβές στο εσωτερικό της χώρας και με άλλα κράτη.
 να υποβάλονται σε δύο αντίτυπα και σε οπτικό δίσκο (CD ή DVD) σε ηλεκτρονική μορ φή (π.χ. Microsoft Word), 
συ νο δευόμενα από σύντομο βιογραφικό του συντάκτη με τα στοιχεία επικοινωνίας του και εάν εί ναι δυ να τόν, α πό 
α νά λο γο φω το γρα φι κό υ λι κό (ανάλυσης 300 dpi), κα τάλ λη λο για α να πα ρα γω γή. 
 να α να φέ ρον ται ευ κρι νώς ο συγ γρα φέ ας, ο τί τλος, ο εκ δο τι κός οί κος, ο τόπος-χρονολογία-αριθμός έκδοσης 
για αναφορές σε πηγές και δημοσιεύσεις άλλων συγγραφέων-φορέων ή εφόσον πρόκειται για ερ γα σία η οποία 
προ έρ χεται α πό αναπαραγωγή ή με τά φρα ση βιβλίου, άρθρου ή κειμένου.
 να καταγράφονται υποχρεωτικά οι βιβλιογραφικές αναφορές. 

1  Οι συ ντά κτες εί ναι υπεύθυνοι για το πε ριε χό με νο της ερ γα σί ας τους και την εξασφάλιση άδειας για τη χρησιμοποίηση 

των πηγών και βιβλιογραφικών αναφορών-παραπομπών, καθώς και των πνευματικών δικαιωμάτων.

2Οι εργασίες που δημοσιεύονται στη Στρατιωτική Επιθεώρηση εκφράζουν τη γνώμη και τις σκέψεις των συγγραφέων 

και όχι αναγκαία τις αντιλήψεις ή το δόγμα του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

3 Οι ερ γα σί ες ε πε τεια κού χα ρα κτή ρα (28η Ο κτω βρί ου-25η Μαρ τί ου κ.λπ.), θα πρέ πει να υ πο βάλ λο νται του λά χι στον 

προ εξα μή νου, έ τσι ώ στε να δη μο σιεύ ο νται ως ε πί και ρες στο Πε ριο δι κό μας.

4 Οι συ ντά κτες, ε φό σον δη μο σιευ θεί η ερ γα σί α τους, δι καιού νται για κά θε τυ πο γρα φι κή σε λί δα (μεγέθους χαρτιού 17,5x25 εκ.) 

2.300 χαρακτήρων α μοι βή 6,53€ για πρω τό τυ πη με λέ τη και 3,97€ για ερ γα σί ες α πό με τά φρα ση, σύμφωνα με την ΚΥΑ 

Υπ. Αριθμ. 2/76198/0022 (ΦΕΚ 208/τΒ΄/11-02-2008). Οι δικαιούχοι μετά την έκδοση και διανομή του αντίστοιχου 

τεύχους του Περιοδικού, μπορούν να επικοινωνούν με τη Δνση Χρηματικού του ΤΥΕΣ στο τηλ. 210 6552659.

5 Οι εργασίες που υποβάλλονται στο Περιοδικό γνωμοδοτούνται α πό την Ε πι τρο πή Σύ ντα ξης για τη δημοσίευσή τους 

ή μη και α νε ξάρ τη τα α πό την απόφαση η ε πι στρο φή τους δεν προ βλέ πε ται.

6 Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη διεύθυνση 

του Περιοδικού.
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(ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ)

ΕΚΔΟΤΗΣ
ΓΕΣ/Δ3

(Διεύθυνση Ενημέρωσης και Δημοσίων Σχέσεων)

Διευθυντής ΓΕΣ/Δ3
Ταξχος Αναστάσιος Γιαννόπουλος

Διευθυντής Έκδοσης 
Τμηματάρχης 4ου Τμήματος (Στρατιωτικές Εκδόσεις)

Σχης (ΠΖ-ΕΥ) Χρήστος Χριστόπουλος

Καταχώριση Συνδρομητών
Καταχώριση Μελετών

Eπχίας (ΠΖ) Ιωάννης Μουρκογιάννης

Επιμέλεια Κειμένου
ΜΥ Μαρία Ρέκκα

Επεξεργασία Φωτογραφίας
Ηλεκτρονική Σελιδοποίηση

Multimedia
ΜΥ Βασιλική Κιρτζαλίδου

ΜΥ Ιωάννα Νικολαΐδη
ΜΥ Μαρία Ρέκκα

Υποστήριξη Δικτυακού Τόπου (INTERNET)
ΚΕΠΥΕΣ

Εκτύπωση
ΤΥΕΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας
τηλ. & fax 210 655 3978 (Διευθυντής Έκδοσης) 

τηλ. 210 655 3979 (Διαχείριση Συνδρομητών-Μελετών)
τηλ. 210 655 3166-67 (Καλλιτεχνική Επιμέλεια)

e-mail: ekdosis@army.gr 
http://www.army.gr

ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Την ιστοσελίδα

του περιοδικού θα τη 

βρείτε στο

www.army.gr 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή και αναδημοσίευση 
των άρθρων χωρίς την έγγραφη συναίνεση του ΓΕΣ.



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

σελ. 6
30 Μ/Κ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ «ΤΟΜΟΡΙΤΣΑ»

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

σελ. 16
Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ (SAR) ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ
Σµχος (Ι) Αθανάσιος Μπινιάρης

σελ. 46
28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – ΔΙΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
Αντγος ε.α. Νικόλαος Κολόµβας

σελ. 60
Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΩΝΑ
Υπτγος ε.α. Άρης Διαµαντόπουλος

σελ. 96
ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ
Ανθλχος (ΤΘ) Νικόλαος Μπόκας

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

σελ. 110

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

σελ. 120

Αγαπητοί Αναγνώστες,

Σας καλωσορίζουμε στο 3ο τεύχος του 2018 της Στρατιωτικής Επιθεώρησης, του αρ-
χαιότερου Περιοδικού του Στρατού, που εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1883.

Στο τεύχος αυτό, σας παρουσιάζουμε αρχικά την αποστολή και το έργο της 30ής ΜHΧΑ-
ΝΟΚΙΝΗΤΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ που συνίστανται στην εξασφάλιση της άμυνας και εδαφικής 
ακεραιότητας του Βορείου Έβρου. Επιτηρεί και ελέγχει τη μεθόριο, με την επάνδρωση 
των Φυλακίων Προκάλυψης και άλλων στοιχείων ασφαλείας, σε συνεργασία με την 
ΕΛ.ΑΣ και τα τμήματα Συνοριοφυλακής, προσφέροντας ταυτοχρόνως κάθε βοήθεια 
και συνεργασία στην τοπική κοινωνία.

Στη συνέχεια παραθέτουμε μία ενημερωτική μελέτη η οποία μας πληροφορεί για τα 
απορρέοντα από το Διεθνές Δίκαιο δικαιώματα της Ελλάδας σε ό,τι αφορά την Έρευνα 
και Διάσωση (SAR) εντός του FIR Αθηνών.

Με αφορμή την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, παραθέτουμε μια πρωτότυπη προσέγγιση 
του θέματος, με παρουσίαση τής, προ των θυρών του Β΄ΠΠ, πολεμικής ετοιμότητας και 
πολιτικής κατάστασης της χώρας μας, καθώς και απαντήσεις στις γνώμες και αμφισβη-
τήσεις που αφορούν στη σχεδίαση και διεύθυνση των τότε πολεμικών επιχειρήσεων.

Μελετώντας την ιδανική παιδεία για τους Αξιωματικούς, ερχόμαστε σε επαφή με τις 
θεωρίες του Πλάτωνα περί παιδείας των φυλάκων, έτσι όπως διατυπώνονται στα 
φιλοσοφικά του έργα και κυρίως στην Πολιτεία του. Διαπιστώνουμε με έκπληξη τη 
διαχρονικότητα αυτών των απόψεων ηλικίας 2.500 χρόνων, και συλλογιζόμαστε το 
ποσοστό προσέγγισης ή απομάκρυνσής μας από την αλήθεια τους.

Οι συλλογισμοί που προκύπτουν από τη σχετική με τον Πλάτωνα μελέτη μας προδια-
θέτουν να παρακολουθήσουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την εργασία που ακολουθεί 
και αφορά στο πόσο σημαντική είναι για έναν οργανισμό η Διαχείριση του Ανθρώπι-
νου Δυναμικού, θυμίζοντάς μας ότι για να έχουμε κοινωνική και προσωπική ανάπτυ-
ξη, επιβάλλεται η ολιστική θεώρηση και αντιμετώπιση του ανθρώπου.

Στο τεύχος αυτό συνεχίζονται τα χρηστικά και ενδιαφέροντα θέματα προσωπικού και 
συμπεριλαμβάνεται επίσης, ως ένθετο, Ο Λόχος Ευελπίδων, μία καθ’ όλα επιστημονική 
εργασία του Αντγου ε.α. κ. Χρήστου Φωτόπουλου πάνω στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπί-
δων, με αφορμή τον εορτασμό των 190 χρόνων άπό την ίδρυσή της.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε 
πρόταση βελτίωσης του Περιοδικού· γι’ αυτό μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Σας ευχόμαστε έναν ευχάριστο αναγνωστικό περίπατο.

Η Συντακτική Ομάδα 

Πρόλογος έκδοσης Περιεχόμενα
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Παρουσίαση

Ιστορικά Στοιχεία
Η ιστορία της 30ής Μ/Κ ΤΑΞ ξεκινά 

το 1914, όταν συγκροτήθηκε ως 30ό 
Σύνταγμα Πεζικού στα Γιαννιτσά και 
είναι συνυφασμένη με κομβικές στιγμές 
της νεότερης ιστορίας του Στρατού μας. 
Το 30ό Σύνταγμα Πεζικού συμμετείχε 
στη Μικρασιατική Εκστρατεία φθάνο-
ντας μέχρι το ΕΣΚΙ ΣΕΧΙΡ, όπου ο ηρω-
ισμός των ανδρών του αποτέλεσε την 
αιτία να του απονεμηθεί ο ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 
ΑΡΙΣΤΕΙΟΥ ΑΝΔΡΕΙΑΣ.

Μετά το τέλος της δεκαετίας του ’40 
το 30ό Σύνταγμα Πεζικού μεταστάθ-

μευσε σε διάφορες θέσεις, με τελευ-
ταία το 1992 στο Λαγό Διδυμοτείχου, 
όπου το 1996 ανασυγκροτήθηκε σε 30ή 
ΜHΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ. Στις 15 
Μαΐου 1993, με διαταγή του ΓΕΣ, το 
Στρατόπεδο στο οποίο έχει έδρα μέχρι 
και σήμερα η Ταξιαρχία, πήρε το όνομα 
του «ΣΧΗ (ΠΖ) ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ», 
ήρωα του Ελληνοϊταλικού πολέμου.

Το Έμβλημα της Ταξιαρχίας απει-
κονίζει το κάστρο του ΠΥΘΙΟΥ και το 
βασικό όπλο ελιγμού της Ταξιαρχίας, 
συνδυάζοντας την αποτρεπτική/αμυ-
ντική ισχύ της με το επιθετικό πνεύμα. 

Το ρητό «ΑΜΥΝΩ ΔΕ ΚΑΙ ΜΟΝΟΣ» 
περιέχεται στον όρκο των αρχαίων 
Αθηναίων και υποδηλώνει την από-
φαση της Ταξιαρχίας να μην επι-
τρέψει την παραβίαση της Περιοχής 
Ευθύνης (ΠΕ) της από οποιονδήποτε 
επιβολέα και να την υπερασπιστεί και 
μόνη της αν χρειαστεί.

Η τοπωνυμία «ΤΟΜΟΡΙΤΣΑ» είναι 
η πρόσθετη ονομασία της Ταξιαρχίας, 
την οποία φέρει σε ανάμνηση της μά-
χης στην οποία έλαβε μέρος στις 29 
Δεκεμβρίου 1940, στην κοιλάδα του 
ομώνυμου ποταμού, στη Βόρεια Ήπειρο.

Συνεχίζεται...
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«Το Αιγαίο είναι η κύρια θάλασσα των Ελλήνων»
Sir Halford Mackinder (1861-1947)1

Το τραγικό περιστατικό της σύγκρουσης των δύο μαχητικών αεροσκαφών τύπου 
F-16, ενός ελληνικού και ενός τουρκικού, 21 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικώς 
της Καρπάθου, στις 23/05/2006, το οποίο προκάλεσε την απώλεια του 

Έλληνα ιπταμένου, έφερε εκ νέου τότε στο προσκήνιο, με τον πλέον δραματικό 
τρόπο, το θέμα της δημιουργίας από την Τουρκία «γκρίζων ζωνών» στην ελληνική 
δικαιοδοσία έρευνας και διάσωσης στο Αρχιπέλαγος. Την ημέρα εκείνη, στόχος 
της τουρκικής αεροπορικής αποστολής, η οποία απαρτιζόταν από ένα RF-4 και ένα 
ζευγάρι F-16, τα οποία σημειωτέον δεν είχαν υποβάλει σχέδιο πτήσης, αποτελούσε 
η τακτική αναγνώριση-φωτογράφιση των θέσεων ανάπτυξης της αντιαεροπορικής 
συστοιχίας κατευθυνόμενων βλημάτων S-300, στην ανατολική Κρήτη, σύμφωνα 
με πληροφορίες και δημοσιεύματα του Τύπου.

Προς τούτοις, και για κάθε ενδεχόμενο παροχής SAR (Search and Rescue/
Έρευνα και Διάσωση), ήταν σε ετοιμότητα να «προστρέξουν» δύο τουρκικές φρε-

1Θεωρείται ο πατέρας της κλασικής αγγλοσαξονικής γεωπολιτικής.

Σμχος (Ι) Αθανάσιος Μπινιάρης, Υδκτής Πεδίου Βολής Κρήτης

Η Έρευνα και Διάσωση
(SAR)
ως Παράγοντας
Εθνικής Κυριαρχίας*

γάτες που έπλεαν στην ευρύτερη περιοχή του νοτιοανατολικού Αιγαίου, καθώς 
επίσης και ένα ελικόπτερο Cougar που τελούσε σε επιφυλακή στα παράλια της εξ 
ανατολών γείτονος χώρας, ως συνήθως γίνεται, όταν ίπτανται τουρκικά πολεμικά 
αεροσκάφη στην επικράτεια του FIR Αθηνών (Flight Information Region/Περιοχή 
Πληροφοριών Πτήσεων).

Μετά τη σύγκρουση των δύο μαχητικών αεροσκαφών, ο Τούρκος πιλότος κατάφε-
ρε να εκτιναχθεί και να πέσει στη θάλασσα με αλεξίπτωτο. Άμεσα κινητοποιήθηκε 
το ελληνικό σύστημα έρευνας-διάσωσης με αεροσκάφη, ελικόπτερα και πλωτά μέσα 
των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος, τα οποία κατέφθασαν στην 
περιοχή για τον εντοπισμό των δύο χειριστών. Τελικά, το παραπλέον παναμαϊκής 
σημαίας εμπορικό πλοίο Gas Century, ιαπωνικών συμφερόντων, περισυνέλεξε τον 
Τούρκο πιλότο, στα διεθνή ύδατα, νοτίως της Καρπάθου, ενώ παράλληλα, είχαν 
καταφθάσει στην περιοχή ένα ελληνικό ελικόπτερο διάσωσης Super Puma και ένα 
πλωτό του Λιμενικού Σώματος. Οι Έλληνες διασώστες προσφέρθηκαν να παρά-
σχουν βοήθεια στον Τούρκο χειριστή, ο οποίος όμως αρνήθηκε, επικαλούμενος 
την άρτια φυσική του κατάσταση. Ωστόσο, μετά από ανάλογο αίτημα της τουρκικής 
πλευράς, επετράπη η παραλαβή του από τουρκικό ελικόπτερο. Ο Έλληνας ιπτάμενος 
δυστυχώς ανασύρθηκε νεκρός.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, σε συνδυασμό και με τη στοχευμένη άρνηση του Τούρκου 
πιλότου, μετά την επιτυχή του εγκατάλειψη από το αεροσκάφος και την πτώση 
του στη θάλασσα, να περισυλλεχθεί για παροχή συνδρομής από την ελληνική 
αποστολή έρευνας-διάσωσης, βάσει των κανόνων και των γενικών αρχών του 
διεθνούς δικαίου, ήρθε πάλι στο προσκήνιο, για μία εισέτι φορά, η στρατηγική της 
αμφισβήτησης (κατά την παγία πολιτική των εκάστοτε τουρκικών κυβερνήσεων) 
των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων έρευνας και διάσωσης, εντός του FIR 
Αθηνών, η οποία μέχρι τούδε παραμένει αναλλοίωτη, μετατρέποντας έτσι το ζήτημα 
της ευθύνης έρευνας και διάσωσης σε μείζονος σημασίας ελληνοτουρκική διαφορά. 

Το επεισόδιο αυτό είναι αποκαλυπτικό των κινδύνων που συχνά δημιουργού-
νται από την τουρκική εμμονή και παγία συμπεριφορά στη διεξαγωγή έντονων 
στρατιωτικών δραστηριοτήτων, εντός του FIR Αθηνών, δίχως να τηρούνται οι 
διεθνείς κανόνες ασφαλείας. Επιπλέον, αποτελεί «στατιστική απόρροια» των 
επί σχεδόν καθημερινής βάσης εικονικών αερομαχιών, τις οποίες προκαλεί η 
παράβαση των διεθνών κανόνων εναέριας κυκλοφορίας (μη κατάθεση σχεδίων 
πτήσης) και η παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου εκ μέρους των τουρκικών 
αεροσκαφών. Η ελληνική Πολεμική Αεροπορία, σε σχέση με τις άλλες Πολεμικές 
Αεροπορίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, ίσως και όλου του κόσμου, 
διαθέτει ένα μοναδικό γνώρισμα: έχει την παγκόσμια πρωτοτυπία να δρα, με 
αυτούς τους εξαντλητικούς ρυθμούς, σε ένα πραγματικό επιχειρησιακό καθε-
στώς, που είναι το περιβάλλον του εναέριου χώρου του Αιγαίου, και οι έξοδοι 
που πραγματοποιεί είναι αμιγώς επιχειρησιακές, καθότι, κάθε φορά και αρκετά 
συχνά, καλείται να αναχαιτίσει τα οπλισμένα ενίοτε πολεμικά αεροσκάφη τής εξ 
ανατολών γείτονος χώρας, η οποία δείχνει σαφώς να εποφθαλμιά διαχρονικά 
τον ζωτικό αυτό χώρο του Αρχιπελάγους.

Άρθρο στρατιωτικής-πολιτικής φύσης

*Στον συντάκτη απονεμήθηκε για την παρούσα εργασία το βραβείο «Αθηνά» από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ.

Συνεχίζεται...
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πλέον δραστήρια την πολιτική όλων των προκατόχων του, από την εποχή 
ακόμη της ιδρύσεως του ενιαίου ιταλικού κράτους το 1861, επί Καβούρ.
Ο κίνδυνος δε αυτός έγινε πλέον έκδηλος, αφότου οι Ιταλοί, στις 7 
Απριλίου 1939, κατέλαβαν «αιφνιδιαστικά» την Αλβανία,2 με δυνάμεις 
που υπερέβαιναν τις ανάγκες κατοχής, επιδοθέντες, εν συνεχεία και 
κατά διαστήματα, σε προκλητικές εις βάρος μας ενέργειες.
Τώρα, όμως, στις πρώτες πρωινές ώρες της βροχερής εκείνης 
Δευτέρας, στις 28 Οκτωβρίου 1940, η εν λόγω απειλή αποκαλυπτό-
ταν ανερυθρίαστα γυμνή και απαράδεκτα στυγνή, με την επίδοση του 
ιταμού τελεσιγράφου από τον Ιταλό Πρέσβη Εμανουέλε Γκράτσι3 στον 
Έλληνα Πρωθυπουργό Ιωάννη Μεταξά, ο οποίος διερμηνεύοντας και την 
από καιρό διαμορφωθείσα ομόφωνη απόφαση του Έθνους, το απέρρι-
ψε ασυζητητί με τη γνωστή φράση στα Γαλλικά “ΑΙοrs, c’ est la guerre” 
(Λοιπόν, έχουμε πόλεμο) ήτοι με το κοσμοϊστορικό «ΟΧΙ».
Η οργή του ελληνικού λαού για τις προηγηθείσες αυθάδεις προκλή-
σεις των Ιταλών φασιστών, με κορυφαία τον άνανδρο τορπιλισμό της 
«ΕΛΛΗΣ»4 μας, στις 15 Αυγούστου, κατά 

την εορτή της θεομήτορος 
στην Τήνο, γαλβάνισε την 
εθνική ομοψυχία και τη 
μετουσίωσε σε ορμή και 
πάθος για τη νίκη.
Απέναντι σε ιταλικές 
δυνάμεις ετοιμοπό-
λεμες, ο Ελληνικός 
Στρατός έφθανε στο 
μέτωπο επισπεύ-
δοντας, μόλις επι-
στρατευμένος στο 
μεγαλύτερο ποσοστό 

του, εφοδιασμένος με πενιχρά, συγκριτικά, 
μέσα και ύστερα από εξαντλητικές νυχτερινές πορείες πεζή.

2Οι Αλβανοί ανέταξαν ελάχιστη αντίσταση, ο δε Βασιλιάς τους, Αχμέτ Ζώγου, κατέφυγε, αρχικά, στην 
Ελλάδα, την επομένη της εισβολής.

3Ο Ε. Γκράτσι άφησε ενδιαφέροντα απομνημονεύματα υπό τον τίτλο “Il principio della fine”. L’ Impresa 
di Grecia (Η αρχή του τέλους. Η επιχείρηση κατά της Ελλάδος), Ρώμη 1945.

4Από τα θραύσματα των τορπιλών αποκαλύφθηκε η ταυτότητα του ιταλικού υποβρυχίου. Ο Γκαλεάτσο 
Τσιάνο, Υπουργός Εξωτερικών και γαμβρός του Μουσολίνι, στο ημερολόγιό του επιρρίπτει την ευθύνη του 
τορπιλισμού στον Διοικητή της ιταλοκρατούμενης τότε Δωδεκανήσου Τσέζαρε Ναρία ντε Βέκκι, εξέχον 
στέλεχος του φασιστικού κόμματος. Η από μέρους μας «σιωπή» προκρίθηκε τότε, για να αποφευχθεί η 
πρόωρη έκρηξη του πολέμου.

28η Οκτωβρίου 1940

Διιστάμενες Απόψεις

Στη μακραίωνη διαδρομή της Ελληνικής Ιστορίας, κατά τους επικούς αγώ-
νες της φυλής ενάντια στη βία και τη βαρβαρότητα, περίοπτο σταθμό απο-
τελεί και η 28η Οκτωβρίου 1940, κατά την οποία ανανεώσαμε τις πανάρ-
χαιες περγαμηνές μας και επικυρώσαμε τις ιστορικές καταβολές μας.
Η ιταλική «Μεγάλη Ιδέα» με την αναγόρευση της Μεσογείου ως “Mare 
Nostrum”,1 ανέκαθεν πλανιόταν στον ορίζοντα, ενώ ο Μουσολίνι συνέχιζε 

1Τα υπερφίαλα και ουτοπικά σχέδια του Μουσολίνι για την αναβίωση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας τον ώθη-
σαν στην καθιέρωση του όρου “Mare Nostrum” (η θάλασσα μας), υπονοώντας κατ’ αρχήν τη Μεσόγειο θάλασσα.

Αντγος ε.α. Νικόλαος Κολόμβας,
Επίτιμος Διοικητής Γ΄ Σώματος Στρατού

Ιστορικό-στρατιωτικό άρθρο

Συνεχίζεται...
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φωνεί με τις σύγχρονες, σύμφωνα με τις οποίες 
η παιδεία πρέπει να είναι εναρμονισμένη με τους 
κοινωνικούς σκοπούς.
Μέσα σε αυτόν τον γενικό σκοπό της πόλης ο 
Αριστοτέλης διερωτάται ποιες πρέπει να είναι 
οι επιδιώξεις της παιδείας, καταλήγοντας τελικά 
στις ίδιες στις οποίες αναφέρεται και ο Πλάτων, 
όσον αφορά την παιδεία των Αξιωματικών.
Οι επιδιώξεις αυτές κατά Πλάτωνα και 
Αριστοτέλη είναι τρισυπόστατες, καθώς απο-
βλέπουν ταυτοχρόνως στην καλλιέργεια του 
ήθους της ψυχής με τη μουσική, στη διάπλαση 
του σώματος με τη γυμναστική και στη δια-
μόρφωση του πνεύματος με τη μάθηση.1

Σύμφωνα με τις πλατωνικές αντιλήψεις, η παιδεία αρ-
χίζει από την παιδική ηλικία, αλλά ποτέ δεν τελειώνει. Τονίζει μάλιστα 

με έμφαση ότι εάν η πολιτεία ενδιαφέρεται να έχει άριστους επιστήμο-
νες και τεχνίτες, ο πολίτης πρέπει από την παιδική ηλικία, παίζοντας με 
το παιχνίδι που ταιριάζει στην προτίμησή του, να σπουδάζει συγχρόνως 
και την εργασία με την οποία θα ασχοληθεί ως ώριμος πολίτης. Αυτός 
δηλαδή που προορίζεται για οικοδόμος να διδάσκεται να φτιάχνει μικρά 
σπιτάκια, ο γεωργός να καλλιεργεί τη γη, ο τέκτονας να μετρά και να ζυ-
γίζει, ο πολεμιστής να ιππεύει και παρόμοια για οτιδήποτε άλλο.

Όλη αυτή η προπαιδεία με τα παιγνίδια αποβλέπει, κατά τον Πλάτωνα, να οδη-
γήσει την ψυχή του παιδιού στη γνώση και αγάπη της εργασίας που θα πρέπει να 
κάνει ως πολίτης, ώστε να κατέχει στην εντέλεια το αντικείμενο της εργασίας του, 
προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Αυτή όμως η παιδεία η οποία αφορά τη μόρφωση των πολιτών από την παιδική 
ηλικία, πρέπει, για να είναι ολοκληρωμένη, να συνοδεύεται απαραίτητα από την 
παιδεία προς την αρετή, η οποία κάνει τον πολίτη να επιθυμεί να γίνει τέλειος, 
ώστε να γνωρίζει να άρχει και να άρχεται με δικαιοσύνη.

Αυτή είναι η μόνη σωστή παιδεία την οποία πρέπει να παρέχει η πολιτεία στους 
νέους πολίτες της, ενώ εκείνη που αποβλέπει μόνο στην απόκτηση πλούτου ή 
κάποιας δύναμης ή κάποιας άλλης παρόμοιας γνώσης, που στερείται της καθαρής 
σκέψης και της δικαιοσύνης, χαρακτηρίζεται από τον Πλάτωνα χυδαία και ανελεύ-
θερη και δεν αξίζει καθόλου να ονομάζεται παιδεία.

1Αριστοτέλης, Πολιτικά, 1337α 10-30, 1337α 35-1339α 30, Μετάφραση Νικόλαος Παρίτσης, Εκδόσεις 
Πάπυρος, Αθήνα 1975.

-T.B. Bottomore, Κοινωνιολογία, Πολιτισμός και Παιδεία, σ. 155-164, Εκπαίδευση, σ. 300-311, 
Μετάφραση-Επιμέλεια Δ.Γ. Τσαούσης, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα [χ.χ].

Η Παιδεία των 

Αξιωματικών 

Πλάτωνα

Ο Πλάτων με την προτεινόμενη παιδεία έχει ως μοναδικό σκοπό την 
όσο το δυνατόν τελειοποίηση του ανθρώπου, ώστε τελικά να κα-
ταστεί ένας άριστος πολίτης για το καλό του συνόλου της πόλης.

Ανάλογες είναι οι θέσεις για το θέμα αυτό τόσο του Δημόκριτου 
όσο και του Αριστοτέλη, ο οποίος μάλιστα υποστηρίζει ότι η παιδεία 
πρέπει να εξυπηρετεί τον γενικό σκοπό της πόλης· θεωρία που συμ-

Υπτγος ε.α. Άρης Διαμαντόπουλος

Άρθρο στρατιωτικής-πολιτικής φύσης

Συνεχίζεται...



ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ96 97ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Άρθρο εγκυκλοπαιδικής φύσης

Ανθλχος (ΤΘ) Νικόλαος Μπόκας

 ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

  ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ

Διοίκηση Ανθρώπινου 
Δυναμικού – Ιστορική 
Εξέλιξη του Όρου και 
Ανάλυση της Έννοιας

Είναι γενικά παραδεκτό ότι κατά 
καιρούς έχουν διατυπωθεί διάφοροι 
ορισμοί που αφορούν τη Διοίκηση 
Ανθρώπινου Δυναμικού. Είναι χρή-

σιμο να παρουσιαστούν κάποιοι από 
τους ορισμούς, καθώς επίσης να γίνει 
μια ανασκόπηση στο παρελθόν, για 
να κατανοηθούν οι ανάγκες που οδή-
γησαν στην ανέλιξη του τμήματος της 
Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Ο Χαράλαμπος Κων. Κανελλόπουλος 
αναφέρει χαρακτηριστικά: «Διοίκηση 

Προσωπικού (Personnel Management) 
αποκαλούμε παραδοσιακά το σύνολο των 
διαδικασιών προσέλκυσης ή στρατολό-
γησης (δηλ. αναζήτηση και εξεύρεση), 
επιλογής, εκπαίδευσης και ανάπτυξης, 
αξιοποίησης και προσαρμογής των αν-
θρώπινων πόρων στους οργανισμούς, 
επιχειρήσεις ή υπηρεσίες».

Ένας άλλος ορισμός που επισημαί-
νεται στο βιβλίο των Μπουραντά και 
Παπαλεξανδρή αναφέρει: «Διοίκηση 

Ανθρωπίνων Πόρων (ΔΑΠ) ή 
Διοίκηση Προσωπικού (ΔΠ) ονομάζε-
ται η διοικητική λειτουργία που μελε-
τά, εφαρμόζει και εποπτεύει μια σειρά 

από δραστηριότητες που έχουν άμεση 
σχέση με την διοίκηση και ανάπτυξη του 

ανθρώπινου παράγοντα στα πλαίσια μιας 
επιχείρησης ή ενός οργανισμού».

Γίνεται εύκολα κατανοητό και από 
τους ορισμούς που παρατέθηκαν προ-
ηγουμένως ότι ο ρόλος της Διοίκησης 
Προσωπικού  (ΔΠ)  ή  Δ ιο ίκησης 
Ανθρωπίνων Πόρων (ΔΑΠ) ή Διοίκησης 
Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ) είναι 
σημαντικότατος για τη συνέχεια και την 
εξέλιξη ενός οργανισμού. Σημαντική 
είναι όμως και η ανασκόπηση στο πα-
ρελθόν όπου θα γίνει ακόμη πιο κατα-
νοητός ο ρόλος της.

Η ανάπτυξη της βιομηχανίας από τα 
τέλη του 18ου αι. έως και τις αρχές 
του 19ου, οδήγησε τους οργανισμούς 
στην ανάγκη να διαχειριστούν με τον 
καλύτερο τρόπο τον ανθρώπινο πα-
ράγοντα, με σκοπό να παρουσιάσουν 
τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. 
Το γεγονός αυτό είχε σαν συνέπεια οι 
οικοτεχνίες και οι μικρές επιχειρήσεις 
να παραχωρήσουν τις θέσεις τους σε 
μεγαλύτερες σε μέγεθος επιχειρήσεις.

Από τα τέλη του 19ου αι. και τις αρ-
χές του 20ού, προκειμένου να αξιοποι-

ηθεί πλήρως το ανθρώπινο δυναμικό, 
οι βιομηχανίες άρχισαν να προσλαμβά-
νουν τα «στελέχη πρόνοιας». Ο ρόλος 
αυτών των στελεχών ήταν η παροχή 
βοήθειας στους εργάτες που αντιμε-
τώπιζαν προβλήματα κατά τη διάρκεια 
της άσκησης της εργασίας τους, να 
τους επισκέπτονται, όταν βρίσκονταν 
σε περίοδο ανάρρωσης και να τους 
ανταμείβουν (Anthony W.P., Perrewe 
P.L., Kacmar K.M., 1999).

Εν συνεχεία, παράλληλα με την ανά-
πτυξη των επιχειρήσεων και τη συνεχώς 
αυξανόμενη γραφειοκρατία, ο ρόλος των 
«στελεχών πρόνοιας» επιφορτίστηκε με 
ακόμη ένα καθήκον, αυτό του ανθρω-
πιστή. Τα στελέχη, εκτός των άλλων 
υποχρεώσεών τους, είχαν επωμιστεί 
το έργο της επιλογής του κατάλληλου 
προσωπικού, της ανάθεσης αρμοδιο-
τήτων και της κατάλληλης εκπαίδευσής 
τους. Το γεγονός αυτό θα οδηγούσε 
στην ενίσχυση της ανάγκης της παρα-
κίνησης και της αυτοϊκανοποίησης, με 
σκοπό να κάνουν τους εργαζόμενους 
πιο παραγωγικούς.

Με τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου, η ανάπτυξη των επιχειρήσεων 
και ο σχεδιασμός για την επίτευξη των 
στόχων τους, προσέδωσε νέα δυναμική 
στη Διοίκηση Προσωπικού, με αποτέ-
λεσμα να παίρνει πιο επίσημη μορφή, 
και η στελέχωσή της να γίνεται απο-
κλειστικά από άτομα με εξειδικευμένες 
γνώσεις, με πανεπιστημιακή ως επί το 
πλείστον μόρφωση. Επιπλέον, η μορφή 
που απέκτησε η Διοίκηση Προσωπικού 
έγινε πιο τεχνοκρατική, επικεντρώθηκε 
δηλαδή στη διαχείριση του προσωπικού 
ως ομάδες αλληλεξαρτώμενες και αλλη-
λοσυμπληρούμενες, αλλά προέβη και στη 
διαμόρφωση και θέσπιση συγκεκριμένων 
κανόνων και κριτηρίων για να ελέγξει την 

Συνεχίζεται...
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Τχης (ΥΙ) Απόστολος Τσαντήλας,
MD, MSc, Γενικός/Οικογενειακός Γιατρός

Γενικός/Οικογενειακός

Αν ο όρος «Γενικός/Οικογενειακός γιατρός» για τον πολίτη του 
Ηνωμένου Βασιλείου ή της Πορτογαλίας είναι μέρος της καθημερι-
νότητας και αναπόσπαστο κομμάτι της αντίληψής του για την πρω-
τοβάθμια φροντίδα υγείας, οι πρώτες ταμπέλες ιατρείων με τον όρο 
«Γενικός/Οικογενειακός γιατρός» στους δρόμους της Ελλάδας γεν-
νούν εύλογα ερωτηματικά. Αυτό το «γενικός» φαντάζει κάτι αδιάφορο, 
ίσως απροσδιόριστο και σίγουρα «κατώτερο» των άλλων ειδικοτήτων 
και εξειδικεύσεων, που κυκλοφορούν ευρέως. Ο όρος «οικογενεια-
κός» ακούγεται ίσως πιο ενδιαφέρων, κάπως ελκυστικός, αλλά εγεί-
ρει σίγουρα πολλά ερωτηματικά. Ποιος είναι, λοιπόν, αυτός ο «άγνω-
στος» ο «Γενικός/Οικογενειακός γιατρός»;

Θέματα προσωπικού

practitioners, GPs). Το σύστημα ΠΦΥ 
υπηρετείται αυτήν την περίοδο από 
40.000 περίπου γενικούς γιατρούς με 
μέσο όρο περί τους 1.500 ασθενείς 
ανά γιατρό.

Σουηδία
Η Σουηδία έχει ένα καλά αναπτυγμένο 

πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας, που το 
χαρακτηρίζει η εγγύτητα, η προσβασιμό-
τητα, η ποιότητα, η συνοχή και η ασφά-
λεια. Η ΠΦΥ, ως τμήμα του ευρύτερου 
συστήματος παροχής υπηρεσιών υγείας, 
αποτελεί την πύλη εισόδου οποιουδήπο-
τε ασθενή στο σύστημα. Βασικός φορέας 
της ΠΦΥ είναι και εδώ ο θεσμός του 
οικογενειακού γιατρού.

Καναδάς
Είναι μία από τις πρώτες χώρες που 

ανέπτυξαν δίκτυα πρωτοβάθμιας και 
νοσοκομειακής περίθαλψης. Τα νοσο-
κομεία, στην πλειονότητά τους, είναι μη 
κερδοσκοπικά ιδρύματα. Η ΠΦΥ παρέχε-
ται, κυρίως, από γενικούς και οικογενει-
ακούς γιατρούς που στην πλειονότητά 
τους εργάζονται στο δημόσιο.

ΗΠΑ
Το αμερικανικό σύστημα υγείας είναι 

το αντιπροσωπευτικότερο του «φιλελεύ-
θερου μοντέλου ιδιωτικής ασφάλισης». 
Πρόκειται για ένα πολύπλοκο σύστημα 
υγείας το οποίο λειτουργεί με βάση τους 
νόμους της αγοράς. Στις ΗΠΑ δεν υπάρ-
χει συνταγματικό δικαίωμα για καθολική 
πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Έτσι ο 
όρος ΠΦΥ δεν είναι ευρέως διαδεδομέ-
νος στον γενικό πληθυσμό. Στην ΠΦΥ 
περιλαμβάνονται οικογενειακοί γιατροί 
(family physicians) και άλλοι επαγγελ-
ματίες υγείας που δουλεύουν μαζί τους, 
οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες υγείας σε 

Aυτός ο Άγνωστος

Βασικά Ιστορικά Στοιχεία
Πραγματικά η Γενική/Οικογενειακή 

Ιατρική (General Practice ή Family 
Medicine) είναι μια ιατρική ειδικότητα με 
πολυετή ιστορία στις προηγμένες χώρες, 
αλλά σχετικά πρόσφατη στην Ελλάδα.

Η Διακήρυξη της Alma-Ata (1978) για 
την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) 
(Primary care ή Primary Health Care), 
που υιοθετήθηκε από το σύνολο των κρα-
τών-μελών του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Υγείας (ΠΟΥ) και της UNICEF, αποτελεί 
σταθμό στην ανάπτυξη των υπηρεσιών 
υγείας. Κυρίως περιλάμβανε την κατα-
πολέμηση των ανισοτήτων στην υγεία, 
την ικανοποίηση των αναγκών υγείας 
μέσω της πρόληψης, της θεραπείας και 
της αποκατάστασης, την ολοκληρωμένη 
οργάνωση των υπηρεσιών υγείας. Ως 
μέθοδος επίτευξης αυτού του στόχου ορί-
στηκε η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 
(ΠΦΥ) και αποτέλεσε την πυξίδα των συ-
στημάτων υγείας πολλών χωρών (World 
Health Organisation, 1978).

Το 2008 ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας (ΠΟΥ) προτείνει ξανά την ΠΦΥ, 
ως το πλαίσιο εκείνο που μπορεί να συμ-
βάλλει στην προαγωγή της υγείας και την 
πρόληψη και να συνδυάσει τη θεραπεία 
με τη φροντίδα, με έναν ασφαλή, αποτε-
λεσματικό και κοινωνικά αποδεκτό τρόπο 
(World Health Organisation, 2008).

Εφαρμογή της ΠΦΥ στα 
Διάφορα Συστήματα Υγείας 
με Παραδείγματα
Μ. Βρετανία

Το Βρετανικό Σύστημα Υγειονομικής 
Περίθαλψης αποτελεί τον πιο γνωστό 
διεθνώς εκπρόσωπο των δημόσιων εθνι-
κών συστημάτων υγείας. Χαρακτηριστικό 
του είναι οι δομές δημοσίου. Σταδιακά ει-
σάγονται οι οικογενειακοί γιατροί (general 

Γιατρός:

Συνεχίζεται...
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Στρατιωτικά Οικήματα

Κατά τους μήνες Ιανουάριο-Σεπτέμβριο 2018 ολοκληρώθηκε ανά την επικράτεια η κατα-
σκευή των κάτωθι στρατιωτικών οικημάτων για την κάλυψη, κατά περίπτωση, στεγαστικών 
αναγκών οικογενειών στελεχών.

A/A ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ – ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΞΕΝΩΝΕΣ

1 ΣΤΡΔΟ «ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ» – ΛΗΜΝΟΣ 5

2 ΣΤΡΔΟ «ΔΗΜΟΥΛΑ» – ΛΗΜΝΟΣ 8

3 ΛΑΦ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 3

4 ΣΤΡΔΟ «ΦΑΚΙΝΟΥ» – ΑΘΗΝΑ 4

5
ΣΤΡΔΟ «ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ» – ΞΑΝΘΗ

(ΚΤΗΡΙΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ)
4

6
ΛΑΦ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΙΣΟΓΕΙΟ ΠΡΩΗΝ ΚΤΗΡΙΟΥ 

ΦΡΟΥΡΑΡΧΕΙΟΥ – ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ)
3

7 ΛΑΦ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 3

8 ν. ΜΕΓΙΣΤΗ 4

9 ΛΑΦ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 2

10 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ «ΓΡΑΜΜΟΥ» 1

11 ΣΤΡΔΟ «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ» – ΛΟΥΤΡΑΚΙ 2 (ΟΙΚΙΕΣ)

12 ΛΑΦ ΧΑΝΙΩΝ 2

13 ΣΤΡΔΟ «ΜΗΛΙΔΩΝΗ» – ΣΟΥΦΛΙ 12

14 424 ΓΣΝΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4

15 ΣΤΡΔΟ «ΤΣΙΜΟΥΡΗ» – ΛΗΜΝΟΣ 4

16 ΦΡΟΥΡΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΣΟΑ Β) 2

17 ΣΤΡΔΟ «ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ» – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 12

18
ΣΤΡΔΟ «ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ» – ΞΑΝΘΗ

(ΠΡΩΗΝ ΔΚΤΗΡΙΟ XXV ΤΘΤ)
4

19 ΣΤΡΔΟ «ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ» – ΚΩΣ 4 (ΟΙΚΙΕΣ)

20 ΣΤΡΔΟ «ΑΡΓΕΝΤΗ» – ΧΙΟΣ 4 (ΟΙΚΙΕΣ)

21 ΣΤΡΔΟ «ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ» – ΙΩΑΝΝΙΝΑ 12

22 ΣΤΡΔΟ «ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ» – ΚΙΛΚΙΣ 13

23
ΣΤΡΔΟ «ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ» – ΞΑΝΘΗ (ΠΡΩΗΝ ΚΤΗΡΙΟ 

ΛΔΒ XXV ΤΘΤ)
8

24 ΣΟΕΠΟΠ ΜΥΡΙΝΑΣ – ΛΗΜΝΟΣ 3

Θέματα προσωπικού
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Περισσότερα θέματα

μέριμνας προσωπικού

στην ιστοσελίδα

www.army.gr

Στο πλαίσιο της ανακήρυξης από το ΥΠΕΘΑ του 2018 ως «Έτος 
Μέριμνας Προσωπικού», βρίσκονται σε εξέλιξη δράσεις φορέων 
του ΓΕΣ αλλά και των Μειζόνων Διοικήσεων-Σχηματισμών προς 
όφελος του προσωπικού και των οικογενειών του. Κατά κύριο λόγο 
οι ενέργειες αφορούν στη στέγαση –με τη συντήρηση, ανακαίνιση 
και εξωραϊσμό των στρατιωτικών οικημάτων–, στον παραθερισμό, 
στη βελτιστοποίηση/αναβάθμιση του επιπέδου της παρεχόμενης 
εκπαίδευσης του προσωπικού στα σταδιοδρομικά σχολεία, στη συ-
νεργασία με οικονομικούς-εμπορικούς φορείς για την εξασφάλιση 
ειδικών εκπτώσεων για τα στελέχη, στη βελτίωση αναβάθμιση 
υποδομών στρατιωτικών νοσοκομείων, στην οργάνωση ομιλιών 
για θέματα μέριμνας (π.χ. άθληση, υγιεινή, ασφάλεια κ.λπ.), αλλά 
και σε θέματα φροντίδας ΑΜΕΑ.

Θεσμοθετήθηκε η δυνατότητα διάθεσης των πλεοναζόντων κεφαλαί-
ων του Ειδικού Κέντρου Εφοδιασμού Μονάδων Στρατού (ΕΚΕΜΣ) για 
την ανέγερση ακινήτων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά ως 
Στρατιωτικά Οικήματα Αξιωματικών-Υπαξιωματικών και Επαγγελματιών 
Οπλιτών (ΣΟΑ-ΣΟΜΥ-ΣΟΕΠΟΠ).

Ειδικότερα, θα διατεθούν συνολικά τρία εκατομμύρια πεντακό-
σιες χιλιάδες ευρώ (3.500.000 €) για την κατασκευή οικημάτων 
στην ν. Κάλυμνο και στο Στρδο «ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ Α »́ στο Χαϊδάρι, 
προς κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του στελεχών και των 
οικογενειών τους.

Πέραν των παραπάνω, προκειμένου να σχηματισθεί μία σαφής ει-
κόνα σχετικά με τα προβλήματα συνυπηρέτησης, συγκεντρώθηκαν τα 
στοιχεία των στελεχών των οποίων δεν εγκρίθηκε η απόσπαση των 
συζύγων που υπηρετούν σε έτερα Υπουργεία πλην ΥΠΕΘΑ, με σκοπό 
να δρομολογηθούν οι ενδεικνυόμενες κατά περίπτωση ενέργειες.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις υφιστά-
μενες διαταγές:

• Εγκρίθηκε η χορήγηση μειωμένου ωραρίου εργασίας και ειδικής 
άδειας 30 ημερών σε στελέχη προστάτες ΑΜΕΑ.

• Συνεχίστηκε η αυτοπρόσωπη ή τηλεφωνική επικοινωνία στελεχών 
με τον κ. Α/ΓΕΣ, προς επίλυση προβλημάτων που τους απασχολούν 
σε προσωπικό και υπηρεσιακό επίπεδο.
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Α/Α
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΒΙΒΛΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΤΟΣ

ΕΚΔΟΣΗΣ
ΑΞΙΑ

€

1 70 Κατασκοπεία 1970 0.59

2 84 Ιστορία Σταυροφοριών - Τόμος Γ΄ 1976 0.88

3 92 Προβλήματα Πολέμου στην Αρχαία Ελλάδα 1981 0.88

4 97 Ήπειρος Προμαχούσα 1982 0.88

5 100 Γ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος (Τζον Χάκκετ) 1983 1.17

6 108 Ο Επιτήδειος Ουδέτερος 1985 1.17

7 109 Ο Μ. Αλέξανδρος και η ΔΜ του Μακεδονικού Στρατού 1986 0.88

8 110 Παντουρκισμός 1986 0.88

9 111 Το δικαίωμα να είσαι άνθρωπος - Τόμος Γ΄ 1986 1.03

10 113 Ιστορία Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου - Τόμος Α΄ 1988 0.88

11 116 Διοίκηση και Ηγεσία (Δνση Μελετών ΓΕΣ) 1988 0.44

12 117 Πρακτικές Οδηγίες Δκσης Μικρών Κλιμακίων (Δνση Μελετών ΓΕΣ) 1988 0.15

13 118 Διοικητική 1988 0.29

14 121
Οι Γερμανικές Εκστρατείες στα Βαλκάνια (Κέντρο Ιστορίας των Η.Π.Α.)
(Μετάφραση - Απόδοση Αντγου ε.α. Νικόλαου Κολόμβα)

1994 0.88

15 125
Οι Επικίνδυνοι Άνδρες - Τόμος Α΄
 (Αντγου ε.α. Χρήστου Φωτόπουλου)

1994 2.93

16 126
Οι Επικίνδυνοι Άνδρες - Τόμος Β΄ 
(Αντγου ε.α. Χρήστου Φωτόπουλου)

1995 2.93

17 128
Το Ημερολόγιο μιας Καταστροφής
(Μετάφραση Yπτγου ε.α. Κων/νου Κανακάρη)

1996 2.05

18 129 Στρατιωτική Επιθεώρηση 1883-1884 1995 1.47

19 130
Θεματικό Ευρετήριο Μελετών Στρατιωτικής Επιθεώρησης και 
Συγγραμάτων 1981-1995

1996 1.47

20 132
Διεθνείς Συμφωνίες, Συνθήκες και Συμβάσεις
(Υπτγου Γεωργίου Γκορέζη)

2000 0.88

21 133
Ο Πόλεμος και οι Άνθρωποι (Στγού Depeney) Ανατύπωση 
Εκδόσεως της Στρατιωτικής Επιθεώρησης Ιουλίου 1939

1998 4.40

22 134
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων 1828-1998 - Τόμος Α΄ 
(Αντγου ε.α. Χρήστου Φωτόπουλου)

1997 2.35

23 135
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων 1828-1998 - Τόμος Β΄
(Αντγου ε.α. Χρήστου Φωτόπουλου)

1998 2.35

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Α/Α
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΒΙΒΛΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΤΟΣ

ΕΚΔΟΣΗΣ
ΑΞΙΑ

€

1 1 Ο Μακεδονικός Αγώνας και τα γεγονότα στη Θράκη (1904-1908) 1988 3.52

2 2 Επιχ/σεις κατά των Τούρκων σε Μακεδονία και ν. Αιγαίου, 1912 (Α΄) 1988 2.35

3 3 Επιχειρήσεις κατά των Τούρκων στην Ήπειρο (1912/13) (Β΄) 1992 3.48

4 4 Ο Ελληνικός Στρατός κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους (1912-14) (Γ )́ 1992 4.7

5 5 Επίτομη Ιστορία Βαλκανικών Πολέμων (1912/13) 1987 1.76

6 8 Η Ελλάς και ο Πόλεμος στα Βαλκάνια 1958 1.59

7 9 Η συμμετοχή της Ελλάδας στον Πόλεμο (1914-1918) 2012 2.09

8 10
Επίτομη Ιστορία της Συμμετοχής του Ελληνικού Στρατού
στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

1994 3.23

9 11 Το Ελληνικό Εκστρατευτικό Σώμα στη Μεσημβρινή Ρωσία (1919) 1955 7.44

10 13 Ο Ελληνικός Στρατός στη Σμύρνη 1957 2.47

11 14 Επιχειρήσεις Φιλαδέλφειας - Προύσσης - Ουσάκ 1957 2.05

12 15
Επιχειρήσεις Φιλαδέλφειας - Προύσσης - Ουσάκ 
(σχεδιαγράμματα)

1957 1.17

13 16 Επιθετικαί Επιχειρήσεις Δεκ 1920-Μαρ 1921 1957 9.61

14 16 Επιθετικαί Επιχειρήσεις Δεκ 1920-Μαρ 1921 1963 1.76

15 17 Επιχειρήσεις Ιουνίου-Ιουλίου 1921 2012 2.75

16 18 Επιχειρήσεις προς Άγκυρα (Μέρος Α΄) 1921 1965 1.76

17 18 Επιχειρήσεις προς Άγκυρα (Μέρος Α΄) 1921 2012 2.71

18 19 Επιχειρήσεις προς Άγκυρα (Μέρος Β΄) 1921 1965 1.76

19 20 Τα προ της Τουρκικής Επιθέσεως γεγονότα Σεπ 1921-Αυγ 1922 2012 2.44

20 21
Το Τέλος της Μικρασιατικής Εκστρατείας, Α΄ Τόμος
(Υποχωρ. Αγώνες Α΄και Β΄ Σ.Σ.)

2012 3.22

21 22 Το Tέλος της Μικρασιατικής Εκστρατείας, Β΄ Τόμος 2012 2.50

22 23 Επιχειρήσεις εις Θράκη (1919-1923) 1969 9.75

23 27 Αίτια και Αφορμές Ελληνοϊταλικού Πολέμου 2016 1.85

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΕΣ/ΔΙΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ)

24 136
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων 1828-1998 - Τόμος Γ΄ 
(Αντγου ε.α. Χρήστου Φωτόπουλου)

1998 2.35

25 137 Πακτωλός γνώσεων, παροιμιών και γνωμικών 2000 1.47

26 138
Εγχειρίδιο του Καλού Διοικητού 
(Αντγου ε.α. - Νομικού Θεοδώρου Λ. Γούλα) 

2000 1.47

27 139
Θεματικό Ευρετήριο Μελετών (1991-2001) & 
Ευρετήριο Συμπληρωματικών Εκδόσεων (1991-2001)

2002 4.00

28 ΔΙΑΦ. 2 Το Σύνταγμα της Ελλάδος 1986 0.08

29 ΔΙΑΦ. 21 «Ωδές» του Α. Κάλβου 1992 7.34

30 ΔΙΑΦ. 29 Η Έμμεσος Στρατηγική (B. H. Liddell Hart) 2001 2.93

Στρατιωτικές εκδόσεις

Στους πίνακες που ακολουθούν περιλαμβάνονται συγγράμματα γενικών και ειδικών 

γνώσεων επί στρατιωτικών και εγκυκλοπαιδικών θεμάτων Ελλήνων και ξένων συγγραφέων, 

αντίτυπα των οποίων διατίθενται προς πώληση. 
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24 28 Ιταλική Εισβολή 1940 2012 3.06

25 29 Ελληνική Αντεπίθεση 1940 2012 2.11

26 30 Χειμερινές Επιχειρήσεις - Ιταλική Επίθεση Μάρτιος 1941 2012 1.74

27 31 Αγώνες εις Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (1940/41) 1956 1.76

28 31 Αγώνες εις Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (1940/41) 2012 2.80

29 32 Το Τέλος μιας Εποποιίας Απρίλιος 1941 1959 14.62

30 33 Η Μάχη της Κρήτης 1941 1961 2.20

31 33 Η Μάχη της Κρήτης 1941 2012 1.76

32 34 Επίτομη Ιστορία Ελλ./Ιταλ.-Ελλ./Γερμ. Πολέμου (1940-1941) 2012 1.62

33 40 Το Ελληνικό Εκστρατευτικό Σώμα στην Κορέα 1950-55 1977 1.47

34 45
Η Υγειονομ. Υπηρεσία κατά τη Μικρασιατική Εκστρατεία 
(1919/22)

2012 2.17

35 46 Η προς Πόλεμον Προπαρασκευή του Ελληνικού Στρατού (1923-1940) 1969 10.96

36 47
Ανεφ/σμοί-Μεταφοραί κατά τη Μικρασιατική Εκστρατεία 
(1919/22)

1967 2.64

37 48 Εφοδ/μοί του Στρατού σε Όπλα και Πυρ/κά ΠΖ-ΠΒ (1940/41) 1982 1.17

38 49 Η Υγειονομική Υπηρεσία κατά τον Πόλεμο 1940/41 1982 0.88

39 50 Ευρετήριο Πολεμικών Γεγονότων Ελληνικού Έθνους 1989 2.05

40 51 Αγώνες και Νεκροί του Ελληνικού Στρατού, 1940/45 1989 7.92

41 56 Ο Ελληνοτουρκικός Πόλεμος 1897 1993 3.23

42 57 Η Ειρηνευτική Αποστολή στη Σομαλία 1996 2.49

43 58
Ο Ελληνικός Στρατός στη Μέση Ανατολή, 1941/45
(Ελ Αλαμέιν-Ρίμινι-Αιγαίο)

1996 2.64

44 59 Αρχεία Εθνικής Αντίστασης (1941-1944), 8 τόμοι 1998 28.00

45 60 Αρχεία Εμφυλίου Πολέμου (1944-1949), 16 τόμοι 1998 52.00

46 61 Ιστορία του Ελληνικού Στρατού 1997 2.35

47 62 Η Ελληνική Δύναμη στην Αλβανία (ΕΛΔΑΛ) (Απρ-Αυγ 1997) 1998 2.35

48 63 A Concise History of the Balkan Wars 1912-1913 1998 2.93

49 64 An Index of Events in the Military History of Greek Nation 1998 2.93

50 65
An Abridged History of the Greek-Italian & Greek-German War, 
1940/41

1997 2.93

51 66 Ο Βορειοηπειρωτικός Αγώνας 1997 2.93

52 67 An Abridged of the Hellenic Army Participation in the World War I 1999 3.37

53 68 History of the Hellenic Army 1821-1997 1999 4.25

54 69 Στρατιωτική Οργάνωση & Πολεμική Τέχνη των Αρχαίων Ελλήνων 1999 9.68

55 71 Η Συνοπτική Ιστορία του Γενικού Επιτελείου Στρατού (1901-2001) 2001 6.93

56 73 Επίτομη Ιστορία της Εκστρατείας στη Μικρά Ασία, 1919-1922 2002 8.65

57 73 Επίτομη Ιστορία της Εκστρατείας στη Μικρά Ασία, 1919-1922 2012 2.13

58 74 The Battle Of Crete 2002 10.07

59 75
Η Υγειονομική Υπηρεσία κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους, 
1912-1913

2002 7.52

60 76 The struggle for Macedonia and the events in Thrace, 1904-1908 2003 6.40

61 77 A Concise History of the Compain in M. Asia, 1919-22 2004 16.20

62 78
Ιστορικές Ονομασίες Ενεργών Συνταγμάτων και Ταξιαρχιών 
(ΠΖ-ΤΘ-ΕΔ)

2004 12.40

63 79 Ιστορία της Οργάνωσης του Ελληνικού Στρατού, 1821-1954 2006 11.00

64 80 Ο Οπλισμός του Ελληνικού Στρατού (1866-2004) 2008 5.48

65 81
Ευρετήριο Αρχείου Καποδιστριακής Περιόδου:
Στρατιωτικά Τεκμήρια (1827-1833)

2007 1.27

66 82 Concice History of the Hellenic Army General Staff 2007 4.35

67 83
Η Σημασία των Ιστορικών Αρχείων στην Αντικειμενική Συγγραφή 
της Ιστορίας-Φορείς που τηρούν Ιστορικά Αρχεία-Διαδικασίες 
Πρόσβασης στο Αρχειακό Υλικό

2009 1.89

68 84 Οι Ελληνοαμερικανοί Εθελοντές στην Εθνική Αντίσταση 2012 1.56

69 85 Η Συμβολή της Ελλάδας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 2009 4.16

70 86 Οι πολιτικο-στρατιωτικές σχέσεις Ελλάδας – Γαλλίας  2011 1.20

71 87 Oι κυριότερες μάχες του Ελληνικού Στρατού (1897-1955) 2012 1.21

72 88 Μνήμες Πολέμου 1897-1974 2012 3.64

73 89 Επιχείρηση Καλάβρυτα 2012 0.72

74 90
Στρατιωτική Οργάνωση και Πολεμική Τέχνη της Βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας

2013 3.31

75 91
Πρακτικά Ημερίδας για τα 100 Χρόνια από την Έναρξη των 
Βαλκανικών Πολέμων

2013 3.40

76 92
Το Εκστρατευτικό Σώμα της Ελλάδας στην Κορέα, (1950-1955), 
Τόμος Β΄, Συμπληρωματικοί Πίνακες Προσωπικού

2014 0.68

77 93 Σέξτου Ιουλίου Φροντίνου Στρατηγήματα 2015 0,96

78 301 The Northen Epirus Struggle 2002 6.79

79 94 The Warrior ’s Ethos, the National Psyche and Soldiery 2016 1.79

80 95 Ο Ελληνικός Στρατός κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 2017 1.75

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τις παραπάνω εκδόσεις όλο το 
έτος, εκτός από τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο, κατόπιν συνεννόησης, από 
τα παρακάτω σημεία:
• ΤΥΕΣ/Β΄ Δνση, Λ. Μεσογείων 227-231, ΣΤΓ 1020 (Στρατόπεδο Παπάγου),
τηλ: 210 655 2673.
• Γραφείο Ενημέρωσης Κοινού, Λ. Μεσογείων 227-231 (Υπουργείο Εθνικής 
Άμυνας), τηλ: 210 659 8661, 210 659 8666.
• ΕΚΕΜΣ Αθήνας (τηλ: 210 765 2478, 210 767 5495).
• Στρατιωτικό Πρατήριο 1ης Στρατιάς.
• Στρατιωτικά Πρατήρια Κοζάνης, Βέροιας, Θεσσαλονίκης & Ξάνθης.
Η τιμή διάθεσης των βιβλίων σε τρίτους, πλην του προσωπικού του ΥΕΘΑ, 
προσαυξάνεται κατά 100%.




