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Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού Δ΄ΣΣ
Α πο τε λεί ι διαί τε ρη τι μή για το προ σω πι κό του Δ΄ Σώ μα τος Στρα τού η ε πι λο γή της πα ρου σιά σε ως 
στο κύ ριο άρθρο του πα ρό ντος τεύ χους, διό τι μας δί δε ται η ευ και ρί α να σας εκ θέ σου με την α πο-

στο λή, τις δρα στη ριό τη τες και το έρ γο που ε πι τε λού με, έ να έρ γο πολύ πλευ ρο και πο λυ σύν θε το 
που δεν πε ριο ρί ζε ται μό νο στα ε θνι κά πλαί σια, αλλά ε πε κτεί νε ται και πέ ραν των συ νό ρων της 

Ελ λη νι κής Ε πι κρά τειας.

Σε μια ε πο χή που οι α ξί ες δο κι μά ζο νται, η ε ξω τε ρι κή α πει λή εκ-
δη λώ νε ται με προ κλη τι κούς πολ λές φο ρές τρό πους, το προ σω πι κό 
των Ε νό πλων Δυ νά με ων της Πα τρί δας μας, με αιχ μή του δό ρα τος 
το Δ΄ Σώ μα Στρα τού στη Θρά κη, βρί σκεται πά ντα έ τοι μο να φέ ρει εις 
πέ ρας την α πο στο λή του, τό σο στην ει ρή νη ό σο και στον πό λε μο. 

Η σύν θε ση του προ σω πι κού του σε με γά λο πο σο στό α πο τε-
λεί ται α πό μό νι μους Α ξιω μα τι κούς και Υ πα ξιω μα τι κούς κα θώς και 
ε παγ γελ μα τί ες Ο πλί τες με άρτια ε παγ γελ μα τι κή κα τάρ τι ση και ε ξει-
δί κευ ση. Η το πο θέ τη σή του και η γνώση ό τι υ πη ρε τεί σε έ ναν α πό 
τους πιο α ξιό μα χους Μεί ζο νες Ε πι χει ρη σια κούς Σχη μα τι σμούς, 
συμ βάλ λει στην ε ξύ ψω ση του η θι κού του και εί ναι το πλέ ον ση μα-
ντι κό κί νη τρο για διαρ κή προ σπά θεια και βελ τί ω ση.

Λό γω της σπου δαιό τη τας της α ποστο λής του, το Δ΄Σώ μα Στρα τού συ μπε ρι λαμ βά νε ται στις δυ νά μεις υ ψη λής ε τοι μό τη τας που δια-
θέ τει η χώ ρα μας. Σύμ φω να με την ορ γά νω σή του έ χει την ι κανό τη τα να διε ξά γει τό σο α μυ ντι κές ό σο και ε πι θε τι κές ε πι χει ρή σεις και 
με αυ τή την προ ο πτι κή σχε διά ζε ται η χρη σι μο ποί η σή του α πό το ΓΕ Ε ΘΑ.

Οι δρα στη ριό τη τες του α πο σκο πούν στην ε παύ ξη ση των μέ τρων α σφά λειας, στην α να βάθ μι ση της ε πι χει ρη σια κής εκ παι δεύ σε ως 
και ε πι χει ρη σια κής ε τοι μό τη τας και στη δια τή ρη ση σε υ ψη λό ε πί πε δο της συντη ρή σε ως των πά σης φύ σε ως ο πλι κών συ στη μά των, 
μέ σων, υ λι κών και ε γκα τα στά σε ων. Ο ε ξο πλι σμός των Μο νά δων του εν λόγω Σώ μα τος Στρα τού εί ναι α πό τους πλέ ον σύγ χρονους 
και α ξιό πι στους και προ σαρ μο σμέ νος στα χα ρα κτη ρι στι κά και τις ι διαι τε ρό τη τες ε νός α πο τρε πτι κού Μεί ζο νος Σχη μα τι σμού. Τα ο πλι κά 
συ στή ματα δύ να νται να εκ πέμ ψουν ό γκο πυ ρός με με γά λη α κρί βεια, τα χύ τα τα και α ποτε λε σμα τι κά.

Ε κτός ό μως α πό την α σφά λεια και την ει ρή νη που ε ξα σφα λί ζει στην Πε ριοχή Ευ θύ νης του, το Σώμα Στρα τού προ σφέ ρει πα ράλ λη-
λα, στο μέ τρο του δυ να τού, και θε σμο θε τη μέ νο κοι νω νι κο-πο λι τι στι κό έρ γο στους υ ψη λό φρο νες κα τοί κους της Θρά κης, στα πλαί σια 
του Προ γράμ μα τος της Κοι νω νι κής Προ σφο ράς των Ε νό πλων Δυ νά με ων, το οποίο ε φαρ μό ζε ται α πό το 1995.

Γί νε ται εύ κο λα α ντι λη πτό, ό τι το Δ΄ Σ.Στρα τού μπο ρεί να α να λά βει και να φέ ρει σε πέ ρας πολ λα πλές α πο στο λές με ε πι τυ χί α, στη ρι-
ζό με νο στον υ ψη λό βαθμό εκ παι δεύ σε ως, το υ ψη λό φρό νη μα, τον ε παγ γελ μα τι σμό, την αί σθη ση του κα θή κο ντος και την πε ρη φά νια 
του προ σω πι κού του, ώ στε σε πε ρί πτω ση που α παι τη θεί, να ε νερ γή σει και να τι μή σει τα Ελ λη νι κά Ό πλα και την Ι στο ρία του.

Ως Διοι κη τής του Δ΄ Σώ μα τος Στρα τού, νιώ θω ι διαί τε ρη χα ρά και τι μή που η Ελ λη νι κή Πο λι τεί α μου ε μπι στεύ θη κε τη διοί κη σή του 
και α πό τις στή λες αυτές θέ λω να ε ξά ρω τις ά ο κνες προ σπά θειες του Στρα τιω τι κού και Πο λι τι κού προ σω πι κού που υ πη ρε τεί στο Σώ-
μα, το ο ποί ο προ σφέ ρει τις υ πη ρε σί ες του αγόγ γυ στα και εί ναι η βά ση για κά θε ε πι τυ χί α.

          Αντιστράτηγος Σαμπάτης Ξιφαράς
               Διοικητής
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 Ε πί ση μος Ε ορ τα σμός του Α γί ου Γε ωρ γί ου στη Σχο λή Πε ζι κού

Πραγ μα το ποι ή θη κε στις 23 Α πρι λί ου 2009 στη Σχο λή Πε ζι κού στη 

Χαλ κί δα ο ε πί ση μος ε ορ τα σμός του Α γί ου Γε ωρ γί ου, Προ στά τη του Στρα-

τού Ξη ράς. Τον εορτασμό τίμησαν με την πα ρου σί α τους ο Υ φυ πουρ γός 

Εθνι κής Ά μυ νας κ. Κων στα ντί νος Τα σού λας και ο Υ πουρ γός Του ρι στι-

κής Α νά πτυ ξης Κων στα ντί νος Μαρ κό που λος, οι Αρχηγοί ΓΕΕΘΑ, Στγος 

Δημήτριος Γράψας και ΓΕΣ, Αντγος Δημήτριος Βούλγαρης, εκπρόσωποι  

της η γε σί ας των Ε νό πλων Δυ νά με ων και των Σωμά των Α σφα λεί ας, κα-

θώς και άλ λων πο λι τι κών φο ρέ ων και αρ χών.

 Εκ δη λώ σεις για την 183η Ε πέ τειο της Ε ξό δου της Φρου ράς των Ε λεύ θε ρων 
Πο λιορ κη μέ νων στο Με σο λόγ γι

Την 12η Α πρι λί ου 2009 ο λοκλη ρώ θη καν οι ε ορ τα στι κές εκ δη λώ σεις για 

την 183η Ε πέ τειο της Ε ξό δου της Φρουράς των Ε λεύ θε ρων Πο λιορ κη μέ νων 

της πό λης του Με σο λογ γί ου, πα ρου σί α της Α Ε του Προ έ δρου της Ελ λη νι κής 

Δη μο κρα τί ας κ. Κά ρο λου Πα πού λια, του Μα καριω τά του Αρ χιε πι σκό που Α θη-

νών και πά σης Ελ λά δος κ. Ιε ρω νύ μου, της Υ πουρ γού Ερ γα σί ας και Ε μπο ρι-

κής Α νά πτυ ξης κ. Φά νης Πάλ λη Πε τρα λιά, του κ. Α/ΓΕ Ε ΘΑ, Στρα τη γού Δη μη-

τρί ου Γρά ψα, του κ. Α/ΓΕ Α, Α ντι πτέ ραρ χου Ιω άν νη Γιά γκου και των πο λι τι κών 

αρ χών της πό λης. Κα τά τις εκ δη λώ σεις πραγ μα το ποι ή θη κε λιτά νευ ση της 

ει κό νας της Ε ξό δου προς τον κή πο των Η ρώ ων, τε λέ στη κε ε πι μνημό συ νη 

δε ή ση και κα τα τέ θη καν στε φά νια στα Μνη μεί α Φι λελ λή νων και τον Τύμ βο Η ρώ ων, στο Φι λέλ λη να Μά γερ και τον Λόρ δο Βύ ρω να.

 Ε πί σκε ψη κ. Υ ΦΕ ΘΑ στην 32 ΤΑΞ ΠΝ και 
την 1η ΤΑ ΞΑΣ-ΣΑΣ

Την 18η Ιου νί ου 2009, ο κ. Υ φυ πουρ γός Ε θνι κής Ά μυ νας Ιω άν νης Πλα-

κιω τά κης συ νο δευό με νος α πό τον Διοι κη τή του Β΄ΣΣ Α ντι στρά τη γο Σπυ ρί-

δω να Πα πα δά κη, ε πι σκέ φθη κε την 32 ΤΑΞ ΠΝ, όπου είχε την ευκαιρία να 

ενημερωθεί για την αποστολή και το έργο της Ταξιαρχίας και να συνομιλήσει 

με τα στελέχη που υπηρετούν εκεί. Στη συνέχεια ο κ. ΥΦΕΘΑ επισκέφθηκε 

την 1η ΤΑ ΞΑΣ και τη Σχο λή Α ε ρο πο ρί ας Στρα τού (ΣΑΣ).
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 Ε πί σκε ψη του κ. Α/ΓΕΣ στην ΠΕ Δ΄ΣΣ

Στα πλαίσια  των τακτικών επαφών του με το προσωπικό, 

ιδιαίτερα των υπηρετούντων στις παραμεθόριες περιοχές, ο κ. Α/ΓΕΣ 

Α ντι στρά τηγος  Δη μή τριος Βούλ γα ρης, ε πι σκέ φθη κε στις 27 και 28 

Μα ΐ ου 2009 Σχη μα τι σμούς και Μονάδες στην Πε ριο χή Ευ θύ νης του 

Δ΄ΣΣ. Ο κ. Αρχηγός παρεβρέθηκε σε ασκήσεις, ενώ παρακολούθησε 

από κοντά εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ώστε να υπάρχει άμεση 

ενημέρωση για την επιχειρησιακή ετοιμότητα των Μονάδων.

 Ο κ. Α/ ΓΕ Ε ΘΑ στην 1η ΣΤΡΑ ΤΙΑ

Την Τρί τη 28 Α πρι λί ου 2009 ο Αρ χη γός του Γε νι κού Ε πι τε λεί-

ου Ε θνι κής Ά μυνας, Στρα τη γός Δη μή τριος Γρά ψας, στο πλαί σιο 

των τα κτι κών ε πι σκέ ψε ων που πραγ μα το ποιεί σε Σχη μα τι σμούς 

και Μο νά δες των Ε νό πλων Δυ νά με ων, ε πι σκέ φθη κε το Στρα τη γεί ο 

της 1ης ΣΤΡΑ ΤΙΑΣ, ό που ενημερώθηκε για την απο στο λή και το έρ-

γο του Σχηματισμού και του Ελ λη νι κού Στρα τη γεί ου Ε πι χει ρήσε ων 

της Ευ ρω πα ϊ κής Έ νω σης.

 Ε γκαί νια ΛΑΦ Βό λου

Την Κυ ρια κή 26 Μαρ τίου 2009 ο κ. Α/ΓΕΣ, Α ντι στρά τη γος Δη-

μή τριος Βούλ γα ρης, πραγ μα το ποί η σε τα ε γκαί νια της Λέ σχης 

Α ξιω μα τι κών Φρου ράς Βό λου στην ο μώνυμη πό λη. Στην εκ δήλω-

ση πα ρευ ρέ θη σαν οι Διοι κη τές της 

1ης Στρα τιάς, του Β’ ΣΣ, της ΜΕ-

ΡΥΠ, ο Α νώτε ρος Διοι κη τής Φρου-

ράς Βό λου, οι θρη σκευ τι κές και 

πο λι τι κές αρ χές της πό λης κα θώς 

και άλ λοι προ σκε κλη μέ νοι.

Σ Τ ΡΑΤ Ο Σ  &  Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

ση πα ρευ ρέ θη σαν οι Διοι κη τές της 
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 Ε πί σκε ψη Σπου δα στών Αξιω μα τι κών 
της ΕΛΑΣ στη Σχολή Πεζικού

Στις 13 Μα ΐ ου 2009 οι σπου δα στές της Σχο λής Με τεκ παί δευ-

σης και Ε πι μόρ φω σης Α ξιω μα τι κών της ΕΛΑΣ ε πι σκέ φθη καν τις 

ε γκα τα στά σεις της Σχο λής Πε ζι κού στη Χαλ κί δα.

 Τε λε τή Α πο φοίτη σης Αν θυπολοχαγών Τά ξε ως 2008 στη Σχολή Πεζικού

Στις 15 Μα ΐ ου 2009 πραγ μα το ποι ή θη κε στη Σχο λή Πε ζι κού στη Χαλ-

κί δα η τε λε τή α πο φοί τη σης των Αν θυ πο λο χα γών ΣΣΕ Τά ξε ως 2008, οι 

ο ποί οι ο λο κλή ρω σαν την εκ παί δευ σή τους στο Τμή μα Βα σι κής Εκ παί-

δευ σης της Σχο λής.

Ε πί σκε ψη Σπου δα στών Αξιω μα τι κών 

 Τε λε τή Α πο φοί τη σης Ε ΠΟΠ 

Στις 15 Μα ΐ ου 2009 πραγ ματο ποι ή θη κε στα Κέ ντρα Εκ παι δεύ-

σε ως σε όλη την Ελλάδα τε λε τή α πο νο μής α πο φοι τη ρί ων στους 

Ε παγ γελ μα τίες Ο πλίτες (Ε ΠΟΠ), οι ο ποί οι ο λο κλή ρω σαν την 

Αρ χι κή Εκ παί δευση στο Σχο λεί ο Μα χη τή. Ο θεσμός των ΕΠΟΠ 

συνεχίζεται  με ιδιαίτερη επιτυχία με τη συμμετοχή πολλών νέων 

από όλη την επικράτεια οι οποίοι έχουν την επιθυμία να ενταχθούν 

στην οικογένεια του Ελληνικού Στρατού.

 Ορ κω μο σί α Νε ο συλλέ κτων Οπλι τών

Πραγ μα το ποι ή θηκε την Τε τάρ τη 3 Ιου νί ου 2009 τε λε τή ορ κω μο-

σί ας των νε ο συλλέ κτων ο πλι τών της 2009 Β΄ ΕΣ ΣΟ στα Κέ ντρα Εκ-

παι δεύ σε ως. Ειδικότερα στο Κέ ντρο Υ λι κού Πο λέ μου (ΚΕΥΠ) στη Λα-

μί α, τί μη σε την τε λε τή με την πα ρου σί α του ο Υφυ πουρ γός Ε θνι κής 

Ά μυ νας κ. Κων στα ντί νος Τα σού λας. Στο Κέ ντρο Εκ παι δεύ σε ως Μη-

χα νι κού (ΚΕΜΧ) στο Ναύ πλιο παραβρέθηκε ο Υ φυ πουρ γός Ε θνικής 

Ά μυ νας κ. Ιω άν νης Πλα κιω τά κης. Στις τε λε τές πα ρέ στη σαν θρη σκευ-

τι κές και πο λι τι κές αρ χές, α ντι προ σω πεί α α ξιω μα τι κών κα θώς και οι 

συγ γε νείς των ορ κι σθέ ντων Ο πλι τών.
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 Ε πι μνη μό συ νη Δέ η ση και Α πο κα λυ πτή ρια Προ το μής στην Αγία Πα ρα σκευ ή 
Βοιω τί ας

Την Κυ ρια κή 3 Μα ΐ ου 2009 τε λέ στη κε στην Αγία Πα ρα σκευ ή 

Βοιω τί ας ε πι μνη μό συ νη δέ η ση για τον Τχη (ΑΣ) Σκού ρα Δη μή τρι ο, 

ο ο ποί ος έ χα σε τη ζω ή του κα τά την πτώ ση ε λι κο πτέ ρου Α Η-64Α 

Apache στην πε ριο χή της Κύ μης Ευ βοίας, ενώ σε μία απλή και λιτή 

εκδήλωση πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια της προτομής 

του εκλιπόντος Αξιωματικού στην ιδιαίτερη πατρίδα του. 

 Τρι σά γιο στο Χώ ρο του Αε ρο πο ρι κού Α τυ χή μα τος στην Κύ μη Ευ βοί ας

Την Τρί τη 5 Μα ΐ ου 2009 τε λέ στη κε στο α νε γερ θέν μνη μεί ο στην 

Κύ μη Ευ βοί ας τρι σά γιο για τους πε σόντες, κα τά την ε κτέ λε ση του 

κα θή κο ντός τους, Α ξιω μα τι κούς, την 5η Νο εμ βρί ου 2008, στο α ε ρο-

πο ρι κό δυστύ χη μα του Ε Ε/Π AH-64A. Στην τε λε τή πα ρέ στη σαν ο κ. 

Α/ΓΕΣ, Α ντι στρά τη γος Δη μή τριος Βούλ γα ρης, ο Διοι κη τής του Β΄ΣΣ, 

ο Διευ θυ ντής ΓΕΣ/ΔΑΣ, ο Διοι κη τής της 1ης ΤΑ ΞΑΣ, α ντι προ σω πεί-

ες στε λε χών α πό ό λες τις Μο νάδες Α ε ρο πο ρί ας Στρα τού, οι το πι κές 

αρ χές και οι συγ γε νείς των πε σό ντων.

 Εκδηλώσεις για τα 60 Χρό νια α πό την 
Ίδρυ ση της Ε΄ΜΚ

Στις 24 Μα ΐ ου 2009 πραγ ματο ποι ή θη κε εκ δή λω ση για τα 60 χρό-

νια α πό την ί δρυ ση της Ε΄ Μοί ρας Κα τα δρο μών (Ε΄ΜΚ) στην πό λη 

της Δρά μας. Στην εκ δή λω ση συμ με τεί χαν εκ πρό σω ποι της στρα τιω-

τι κής η γε σί ας του Β΄ΣΣ, ό λοι οι εν ζω ή δια τε λέ σα ντες Διοι κη τές και 

Υ πο διοι κη τές της Ε΄ΜΚ, κα θώς και εκ πρό σω ποι της πο λι τι κής και 

θρη σκευ τικής η γε σί ας του τό που.
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 Επίσκεψη Σχολείου σε Στρατόπεδο 
στην ΠΕ/98 ΑΔΤΕ

Στις 31 Μαρτίου 2009 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη Δημοτικού 

Σχολείου της Μυτιλήνης στο Στρατόπεδο “ΚΥΡΙΑΖΗ” στην Περιοχή 

Ευθύνης της 98 ΑΔΤΕ. Οι λιλιπούτειοι επίσκεπτες είχαν την ευκαιρία 

να παρακολουθήσουν από κοντά δραστηριότητες της Μονάδας και να 

επεξεργαστούν διάφορα υλικά και οπλικά συστήματα.

 Ετήσια Αξιολόγηση ΧΩΚ

Από 18 έως 22 Μαϊου 2009 πραγματοποιήθηκε η ετήσια τα-

κτική αξιολόγηση με βολή της Μοίρας στο ΠΒΚ (TFE). Η Μοίρα 

συμμετείχε με μία Πυροβολαρχία Βολής. Μετακινήθηκε με τα δικά 

της υλικά «ΧΩΚ» με Αρματαγωγό πλοίο από το Σαραμαγκά προς το 

λιμάνι της Σούδας. Το προσωπικό της ακούμενης Πυροβολαρχίας 

κινήθηκε με το πλοίο αλλά και Αεροσκάφος C-130. Η Πυροβολαρ-

χία αξιολογήθηκε από αξιολογητές άλλων χωρών και εκτέλεσε την 

αποστολή της με υποδειγματικό τρόπο. 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 Εκδήλωση για την Επέτειο της Σφα γής της Χίου

Στις 21 Απριλίου 2009 ε ορ τά σθη κε με λαμπρότητα η κα θιε ρω μέ-

νη επέτειος της σφα γής των κα τοί κων της Χί ου το 1822, με δο ξο λο-

γί α στον Ιε ρό Να ό του Α γί ου Μη νά και κατά θε ση στε φά νων.

Στην εκ δή λω ση κατέθεσε στεφάνι από την πλευρά της 

στρατιωτικής ηγεσίας ο Διοικητής του νησιού.

Στις 30 Μαρτίου 1822, ο τουρ κικός στό λος με 34 πλοί α, 700 

φα να τι κούς Τούρ κους και ναύ αρ χο τον Κα ρά Α λή α γκυρο βό λη σε 

α νοι χτά της Χί ου. ‘Ε ξω στο Κά στρο της Χί ου, τους πε ρί με νε ο αι-

μο σταγής διοι κη τής του νη σιού, Βα χήτ Πα σάς. Τα γε γο νό τα που 

α κο λού θη σαν ή ταν μια σει ρά α πό α πε ρί γρα πτες, φρι κα λεώ δεις θη ριω δί ες γε νο κτο νί ας. “Ε νας επί γειος πα ρά δει σος, έ να νη σί 

με πλού σια πα ρά δο ση και υ ψη λά ε πί πε δα δια βί ωσης... με τα τρέ πε ται μέ σα σε λί γες ε φιαλ τι κές ε βδο μά δες σε έ να σω ρό α πό 

στάχτη, φω τιά και κα τα στρο φή”.
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Ολοκλήρωση Συνόδου των κκ. Α/ΓΕΣ χωρών μελών ΝΑΤΟ 
(ACAST - LCC)

Ο κ. Α/ΓΕΣ Αντιστράτηγος Δημήτριος Βούλγαρης, έλαβε 

μέρος στις εργασίες της ετήσιας Συνόδου των Αρχηγών ΓΕΣ 

[Allied Chiefs of Army Staff Talks (ACAST)] και των Διοικη-

τών Χερσαίων Δυνάμεων [Land Commanders’ Conference 

(LCC)] των χωρών μελών του ΝΑΤΟ, κατόπιν προσκλήσε-

ως του Διοικητή του Στρατηγείου Χερσαίων Δυνάμεων ΝΑΤΟ 

με έδρα τη Χαϊδελβέργη, Γερμανού Αντιστρατήγου Roland 

Kather. Η σύνοδος  διεξήχθη στο Κεμπέκ του Καναδά από 1 

έως 4 Ιουνίου 2009.

Τα θέματα που ο κ. Αρχηγός συζήτησε με τους ομολό-

γους του αφορούσαν γενικότερα στη σημερινή κατάσταση και 

τη μελλοντική πορεία του ΝΑΤΟ. Ειδικότερα, συζητήθηκε το 

μέλλον του ΝΑΤΟ και της NRF, εκτιμήθηκε η κατάσταση στο 

Αφγανιστάν, στο Κοσσυφοπέδιο και στο κέρας της Αφρικής 

και παρουσιάστηκε η συμμετοχή του Καναδά στην επιχείρηση 

ISAF. Στην εν λόγω σύνοδο γίνεται ανταλλαγή απόψεων των 

κ.κ Α/ΓΕΣ και δεν λαμβάνονται αποφάσεις. 

Η Dr Julianne C. Smith, Διευθύντρια του τομέα Ευρωπα-

ϊκών και Νατοϊκών θεμάτων διεθνούς ασφάλειας του Υπουρ-

γείου Άμυνας των ΗΠΑ, παρουσίασε τα αποτελέσματα της 

πρόσφατης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ (Στρασβούργο / Κελ 

3 - 4 Απρ 2009), σύμφωνα με την Αμερικανική προσέγγιση.

Ο Διοικητής της CENTCOM Αμερικανός Στρατηγός David 

H. Petraeus, ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για τις επιχειρή-

σεις και την κατάσταση στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν.

Επίσης, παρουσιάστηκε η Γαλλική προσέγγιση για το 

ΝΑΤΟ, μετά την πρόσφατη πλήρη ένταξη της Γαλλίας στο 

Στρατιωτικό σκέλος του. 

Τέλος, συζητήθηκαν οι σχέσεις της Ρωσίας με το ΝΑΤΟ, 

το μέλλον της Στρατιωτικής συνεργασίας του ΝΑΤΟ με χώρες 

PfP και Μεσογειακού Διαλόγου και έγινε παρουσίαση από τον 

Dr Bruce Jones Διευθυντή του Κέντρου Διεθνούς Συνεργασί-

ας, για το τι προσδοκά ο ΟΗΕ από το ΝΑΤΟ.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
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Ε πί ση μη Επί σκε ψη κ. Α/ΓΕΣ στις Η ΠΑ
Το διάστημα από 9 έ ως 16 Μα ΐ ου 2009 ο κ. Α/ΓΕΣ, Α ντι στρά τη γος Δη μή-

τριος Βούλ γα ρης, πραγ μα το ποί η σε ε πί ση μη επί σκε ψη στις Η νω μέ νες Πο λι-

τεί ες Α με ρι κής.

Κα τά τη διάρ κεια της ε πι σκέ ψε ώς του, η ο ποί α ή ταν ε ποι κο δο μη τι κή 

και διε ξή χθη σε ι διαί τε ρα θερ μό κλί μα, ο κ. Αρ χη γός:

 Συ να ντή θη κε με τον Αρ χη γό του Στρα τού των Η ΠΑ Στρα τη γό κ. 

George W. Casey και τον Αρ χη γό των Πε ζο ναυ τών Στρα τη γό κ. Janes 

T. Conway, με τους ο ποί ους α ντάλ λα ξε α πό ψεις σε θέ μα τα κοι νού στρα-

τιω τι κού εν δια φέ ρο ντος. Συ γκε κρι μέ να, με τον ο μό λογό του Αρ χη γό 

Στρα τού οι συ ζη τή σεις ε πι κε ντρώ θη καν στη συ νερ γα σί α σε επί πε δο Ε πι-

τε λεί ων και συ νεκ παι δεύ σε ως και με τον Αρ χη γό των Πε ζο ναυ τών στη 

συ νερ γα σί α σε θέ μα τα εκ παι δεύ σε ως. Ε πί σης, οι δύ ο Α με ρι κα νοί Αρ χη-

γοί α πο δέ χθη καν την πρό σκλη ση του Έλ λη να Αρ χη γού να ε πι σκε φθούν 

την Ελ λά δα.

 Πραγ μα το ποί η σε ε πί σκε ψη στο Fort Jackson στην Ν. Κα ρο λί να, το 

ο ποί ο α πο τε λεί έ να από τα με γα λύ τε ρα Κέ ντρα εκ παι δεύ σε ως του Α με-

ρι κα νι κού Στρα τού, ό που ε νημε ρώ θη κε για την λει τουρ γί α του, τη δια δι-

κα σί α κα τά τα ξης στο Στρα τό Ξη ράς και πα ρα κο λού θη σε εκ παι δευ τι κές 

δρα στη ριό τη τες.

 Συ να ντή θη κε και ε νη με ρώ θη κε α πό τους Α κο λού θους των Γε νι κών 

Ε πι τε λεί ων της Πρε σβεί ας μας και το προ σω πι κό της στρα τιω τι κής α πο-

στο λής.

 Ε πι σκέ φθη κε τη Βά ση των πε ζο ναυ τών στο Quantico Marine 

Corps Base ό που συ να ντή θη κε με τον Διοι κη τή της Βά σης Α ντι στρά τη γο 

κ. George J. Flynn, με τον ο ποί ο α ντάλ λα ξε α πό ψεις και ε μπει ρί ες ε πί 

θε μά των εκ παι δεύ σε ως πε ζο ναυ τών.

 Ε πι σκέ φθη κε τη Στρα τιω τι κή Α κα δη μί α στο West Point, ό που συ-

να ντή θη κε με τον Διοι κη τή της Α κα δη μί ας Α ντι στρά τη γο Hagenbeck’s και 

ε νη με ρώ θη κε σε θέ μα τα εκ παίδευ σης των Α με ρι κα νών Ευελ πί δων. Κα-

τά τη συ νά ντη σή τους συμ φω νή θη κε η αμοι βαί α α νταλ λα γή ε πι σκέ ψε ων 

των Διοι κη τών των Στρα τιω τι κών Σχο λών (ΣΣΕ - West Point) κα θώς και 

η ε ξέ τα ση της δυ να τό τη τας συ νεκ παί δευ σης. 

 Τέ λος, πα ράλ λη λα με τις πα ρα πά νω δρα στη ριό τη τες, συ να ντή θη κε 

με τον Πρέσβη της Ελ λά δας στην Ουά σι γκτον κ. Α λέ ξαν δρο Μαλ λιά, τον 

Πρέ σβη της Ελ λάδας στον Ο Η Ε κ. Μου ρί κη και τη Γε νι κή Πρό ξε νο της 

Ελ λά δας στη Ν. Υόρ κη κα Μπαλτά.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
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Ε τή σια Σύ νοδος 2009 των κκ. Α/ΓΕΣ των Χω ρών Με λών
της Finabel

Στις 7 και 8 Α πρι λί ου 2009 συνήλθε στην Α θή να η Σύ-

νο δος των κκ. Α/ΓΕΣ των χω ρών με λών της Finabel, υ πό 

την προ ε δρί α του κ. Α/ΓΕΣ Α ντι στρα τήγου Δη μη τρί ου Βούλ-

γα ρη. Η Finabel εί ναι έ νας ορ γα νι σμός συ νερ γα σί ας των 

Στρα τών Ξη ράς 15 Ευ ρω πα ϊ κών χω ρών (Γαλ λί ας, Ι τα λί ας, 

Ολ λαν δί ας, Βελ γί ου, Λου ξεμ βούρ γου, Γερ μα νί ας, Η νω μέ-

νου Βα σι λεί ου, Ι σπα νί ας, Ελ λά δας, Πορ το γα λί ας, Πολω νί ας 

Σλο βα κί ας, Κύ πρου, Ρου μα νί ας και Φιν λαν δί ας), ο ο ποί ος 

α σχο λεί ται με τη σύ ντα ξη με λε τών στρα τιω τι κού εν δια φέ ρο-

ντος. Άρ χι σε να λει τουρ γεί ως οργα νι σμός α πό το 1953, 

ε νώ η χώ ρα μας ξεκίνησε να πα ρα κο λου θεί τις ερ γα σί ες 

α πό το 1995 και έ γι νε ε πί ση μο μέ λος το 1996. Η Ελλάδα 

έ χο ντας την προ ε δρί α του Ορ γανι σμού για έ να έ τος (Α πρί-

λιος 2008 - Α πρί λιος 2009), πα ρέ δω σε την προ ε δρί α για 

τον ε πό με νο χρό νο στη Γαλ λί α.

Η ί δρυσή της δεν α πο τε λεί δια κυ βερ νη τι κή συμ φω νί α και 

η ε πι τρο πή δεν α πο τε λεί οργα νι σμό διε θνούς δι καί ου. Για τη 

συμ με το χή μιας χώ ρας στον ορ γα νι σμό αυ τό, α πα ραί τη τη 

προ ϋ πό θε ση είναι η χώ ρα αυ τή να α νή κει ταυ τό χρο να στο 

ΝΑΤΟ και στη ΔΕ Ε ως πλή ρες μέ λος. Το 2005 α πο φα σί σθη κε 

να γί νει διεύ ρυν ση της Finabel με χώ ρες της Ε Ε σε 2 φά σεις 

(σε 1η φά ση: οι χώ ρες μέ λη που α νή κουν ταυ τό χρο να στο ΝΑ-

ΤΟ και στην Ε Ε και σε 2η φά ση: ό λα τα μέ λη της Ε Ε).

Α πο στο λή της Finabel εί ναι η α νά πτυ ξη της διαλει τουρ γι κό-

τη τας των χερ σαί ων δυ νά με ων των χω ρών με λών της, σύμ φω-

να με την ε ναρ μό νι ση των ι δε ών ε νερ γεί ας, δογ μά των και δια-

δι κα σιών τους σε ό λο το φά σμα των στρα τιω τι κών ε πι χει ρή σε-

ων, με στό χο την ε ξα σφά λιση της ε πι τυ χί ας στις ε πι χει ρή σεις, 

την προ ώ θη ση της συ νερ γα σί ας και τον προσ διο ρι σμό στοι χεί ων α να φο ράς που στη συ νέ χεια θα χρη σι μεύ σουν σε εθνι κό ε πί πε δο.

ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ
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ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

Αν θρω πι στι κή βοή θεια α πό το ΤΕ ΣΑΦ

Η προ σφο ρά ανθρω πι στι κής βο ή θειας α πό το Τάγ μα Ει δι κής Συν θέ σε ως Αφ γα νι-

στάν (ΤΕ ΣΑΦ) στο Σχο λεί ο Κω φα λά λων της Κα μπούλ, άρ χι σε τον Μάρ τιο του 2009. 

Το σχο λεί ο αριθ μεί γύ ρω στα 250 κω φά λα λα παι διά και βρί σκε ται στο κέ ντρο της 

Κα μπούλ. Από τό τε, ε πί ε βδο μα διαί ας βά σης (κά θε Σάβ βα το) το ΤΕ ΣΑΦ φι λο ξε νεί 

α ριθ μό παι διών (πε ρί που10 παι διά κά θε φο ρά) με εκ προ σώ πους α πό τη Διεύ θυν-

ση καθώς και κα θη γη τές του Σχο λεί ου. Κα τά τις ε πι σκέ ψεις πα ρα τί θε ται γεύ μα στο 

χώ ρο των ε στια το ρί ων μα ζί με την υ πό λοι πη δύ να μη του ΤΕ ΣΑΦ, πραγ μα το ποιεί ται 

προ βο λή βί ντε ο με γε ω γρα φι κά, ι στο ρι κά και πο λι τι στι κά στοι χεί α της Ελ λά δας, 

δί νε ται ευ και ρί α στα παι διά να παί ξουν με τα υ πάρ-

χο ντα μέ σα ψυ χα γω γί ας του ΤΕ ΣΑΦ (ε πι τρα πέ ζια 

παι χνί δια, πο δό σφαι ρο, ε πι τρα πέ ζια αντι σφαί ρι ση 

κ.τ.λ.) και μοι ρά ζο νται σχο λι κά δώ ρα στα παι διά και 

α να μνη στι κά στους κα θη γη τές. Την Τρί τη 19 Μα ΐ-

ου 2009 ο Διοι κη τής και α ντι προ σω πεί α στε λεχών 

του ΤΕ ΣΑΦ ε πι σκέ φθη καν το σχο λεί ο, ό που ε πέ-

δω σαν 21 πί να κες μαρ κα δό ρου για την κά λυ ψη 

α να γκών, τρό φι μα για το συσ σί τιο των παι διών 

κα θώς και μπάλες πο δο σφαί ρου.

ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ

χο ντα μέ σα ψυ χα γω γί ας του ΤΕ ΣΑΦ (ε πι τρα πέ ζια 

παι χνί δια, πο δό σφαι ρο, ε πι τρα πέ ζια αντι σφαί ρι ση 

κ.τ.λ.) και μοι ρά ζο νται σχο λι κά δώ ρα στα παι διά και 

α να μνη στι κά στους κα θη γη τές. Την Τρί τη 19 Μα ΐ-

ου 2009 ο Διοι κη τής και α ντι προ σω πεί α στε λεχών 
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ

Ο χει ρι σμός του ε κτο ξευ τή γί νε ται 
α πό το ε σω τε ρι κό του ο χή μα τος, πα ρέ-
χο ντας έ τσι προ στα σί α στο προ σω πι κό 
α πό πυ ρά ε λα φρών όπλων, θραυ σμά-
των πυ ρο βο λι κού και όλ μων. Δύ να ται να 
κι νη θεί σε ε δά φη με κατα κό ρυ φη κλί ση 
μέ χρι 60%, πλευ ρι κή μέ χρι 30% και έ χει 
δυ να τό τη τα πλεύ σε ως. Έ χει αυ το νο μί α 
500 χλμ., ενώ υ πη ρε τεί ται α πό 3 ά το μα.

Χρη σι μο ποιεί ται με ό λες τις και ρι κές 
συν θή κες αρ κεί ο σκο πευ τής να βλέ πει 
το στό χο με τη διό πτρα σκο πεύ σε ως και 
η θερ μο κρασί α να κυ μαί νε ται α πό -32ο 
έ ως +60οC.

Το Α-Τ TOW χρη σι μο ποιεί ται για 
την προσ βο λή ε χθρι κών αρ μά των, ΤΟ-
ΜΑ-ΤΟ ΜΠ και Ε λα φρών ΤΘ ο χη μά των, 
ενώ και μπο ρεί να ε κτε λέ σει βο λή α πό 

To ITV (IMPROVED TOW VEHICLE) εί ναι έ να βελ τιω μέ νο όχη-
μα της σει ράς Μ113, στο ο ποί ο έ χει προ στε θεί έ νας δί δυ μος 

ε κτο ξευ τής βλημά των TOW και μπο ρεί να με τα φερ θεί μέ σω α έ-
ρα με Αεροσκάφος και Ελικόπτερο.

Τεθωρακισμένο ΄Οχημα 
ITV M901A1

το έ δα φος και α πό τον τρί-
πο δά του. Δύ να ται να χρη σι-
μο ποι η θεί ε πί σης ε να ντί ον  
ο χυ ρω μέ νων θέ σε ων, γε φυ-
ρών, πο λυ βολεί ων, δε ξα με-
νών καυ σί μων, κτι ρί ων και 
άλ λων στό χων. Το ό χη μα 
φο ρέ ας πα ρέχει προ στα σί α 
τό σο στο ό πλο ό σο και στο 
στοι χεί ο που το υ πη ρε τεί.

Ε κτός α πό την Ελ λά δα το 
υ πό ψη ό χη μα δια θέ τουν και 
οι Έ νο πλες Δυ νά μεις της Ολ-
λαν δί ας, Σα ου δι κής Α ρα βί ας, 
Τα ϊ λάν δης, Κου βέ ιτ και Πα κι-
στάν, ε νώ δεν χρη σι μο ποιεί-
ται α πό το στρα τό τον Η ΠΑ.

ΓΕΣ/ΔΠΖ

Τε χνι κά Χα ρα κτη ρι στι κά ΤΘ
Ο χή μα τος ITV M901A1

 Βά ρος Μά χης: 12 τόνoι
Διαστάσεις
 Μή κος: 4,80 μ.
 Πλά τος: 2,65 μ.
 Ύ ψος - Ε λά χι στο (TOW θέ ση α νά π.): 2,75 μ.
 - Μέ γι στο (TOW πά νω): 3,30 μ.
 - Α πό στα ση α πό το έ δα φος: 0,40 μ.
Επιδόσεις
 Μέ γι στη τα χύ τη τα σε ο δό:  64 χλμ./ώ ρα
 Μέ γι στη τα χύ τη τα ό πι σθεν: 15 χλμ./ώ ρα
 Μέ γι στη τα χύ τη τα πλεύ σης: 6 χλμ./ώ ρα
(Βά θος α πε ριό ρι στο)
 Χω ρη τικό τη τα δε ξα με νής καυ σί μου: 360 lt
 Αυ το νο μί α σε ο δό: 489,6 χλμ.
 Μέ γι στο φορ τί ο ρυ μούλ κα: 60%
 Μέ γι στη ι κα νό τη τα α ναρ ρί χη σης: 30%
 Πλά για κλί ση: 0,60 μ. ε μπρός
 Υ πέρ βα ση κά θε του ε μπο δί ου: 0,35 μ. πί σω
 Υ πέρ βα ση τά φρου: 1,76 μ.
Οπλισμός
 Κύ ριος ο πλι σμός: Δι πλός Ε κτο ξευ τής TOW 2
- Το μέ ας βο λής: 360ο

- Μέ γι στο βε λη νε κές: 3.750 μ.
 Δευ τερεύ ον ο πλι σμός: Πολ/λο 7,62 MG3
Κα τα σκευή - Προέ λευ ση: Η ΠΑ
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Φώτο 1

Φώτο 2 Φώτο 4

Φώτο 5Φώτο 3

Επιχειρησιακή 
Εκπαίδευση 
Στελεχών
της 71 Α/Μ ΤΑΞ
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Φώτο 6

Φώτο 7

Φώτο 8

Φώτο 9

Φώτο 10

Εκπαίδευση στην 
Αντιμετώπιση 
Αεροκίνητων 

Δυνάμεων
από την 138 Α/Κ ΜΜΠ



ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Άσκηση «STEADFAST JOIST - ΓΟΡΔΙΟΣ ΔΕ ΣΜΟΣ 2009»
του NDC-GRC

Διε ξήχθη α πό 21 Μαρ τί ου έ ως 03 Α πρι λί ου 2009 στο Στρα-

τό πε δο «ΜΠΑ ΛΑ ΝΙ ΚΑ» στο Λι τό χω ρο Πιε ρί ας η τε λι κή φά ση 

της ά σκη σης «Α ΚΛΟ ΝΗ ΤΗ ΔΟ ΚΟΣ- ΓΟΡ ΔΙΟΣ ΔΕ ΣΜΟΣ ‘09», 

στο πλαί σιο του ε τή σιου κύ κλου εκ παί δευ σης του Γ’ΣΣ/NDC-

GR ως α να πτυσ σό με νου Στρα τη γεί ου.

Το σε νά ριο, ό πως και η πε ριο χή των ε πι χει ρή σε ων εί ναι 

υ πο θε τικά. Η ά σκη ση α φο ρά στην αυ τό νο μη α νάπτυ ξη του 

Στρα τη γεί ου σε θέ α τρο ε πι χει ρή σε ων, με σκο πό την εκ παί δευ-

ση του προ σω πι κού στη σχε δί α ση και ε κτέ λε ση Δια κλα δι κού 

τύ που ε πι χει ρή σε ων ως Χερ σαί ας Διοί κησης (LCC) α κο λου-

θού ντων δυ νά με ων, σε α ντι κα τά στα ση της Δύ ναμης Τα χεί ας 

Α ντιδρά σε ως του NATO (NRF). Η ά σκη ση πραγ μα το ποιείται 

υ πό τη Διοί κη ση του Δια κλα δι κού Στρα τη γεί ου της Νά πο λης 

(JFC ΝΡ) και σε συνερ γα σί α με τα Στρα τη γεί α των Α ε ροπο ρι-

κών Δυ νά με ων στη Σμύρ νη (CC Air Ismir), των Ναυ τι κών Δυ-

νά με ων στη Νά πο λη (CO Mar Naples) και του Διακλαδι κού Κέ-

ντρου Εκ παί δευ σης του NATO (JWC Stavager).

Την Τρί τη 31 Μαρ τί ου 2009, Η μέ ρα Δια κε κρι μέ νων Ε πι σκε-

πτών (DVDay), το Σταθ μό Διοι κήσε ως του Στρα τη γεί ου στο 

Λι τό χω ρο ε πι σκέ φθη κε η ηγε σί α των Ελ λη νι κών Ε νό πλων Δυ-

νά με ων, εκ πρό σω ποι των Στρα τηγεί ων της δο μής Διοί κη σης του NATO, κα θώς και οι το πι κές πο λι τι κές αρ χές, προκει μέ νου να 

πα ρα κο λου θή σουν α πό κο ντά τη λει τουρ γί α του NDC-GRC κα τά τη διε ξαγω γή των Ε πι χει ρή σε ων Υ πο στή ρι ξης της Ει ρή νης.

Στην ά σκη ση συμ με τέ χει ό λο το προ σω πι κό του Γ΄ΣΣ/NDC-GR, με α ντι προ σώ πους α πό τις ορ γα νι κές του Μο νά δες α πό την 

Ελ λά δα και την Ευ ρώ πη. Συ νο λι κά ασκή θη καν πε ρί που 1.200 α ξιω μα τι κοί και ο πλί τες α πό 15 χώ ρες.
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Συ νεκ παί δευ ση Ελ λη νι κών Ενόπλων Δυνάμεων με την 
22η Μο νά δα Πε ζο ναυ τών των Η ΠΑ

Από 31 Μα ΐ ου έ ως 15 Ιου νί ου 2009 έλαβε χώρα άσκηση 

σε πε ριο χές της Κε ντρι κής Ελ λά δας (νο μοί Λά ρι σας-Μα γνη-

σί ας), με ε πι χει ρη σια κή συ νεκ παί δευ ση Τμημά των των Ελ-

λη νι κών Ε νό πλων Δυ νά με ων και Μο νά δας Πε ζο ναυ τών των 

Η ΠΑ (22nd Marines Expeditionary Unit - MEU).

Α πό τις Ελ λη νι κές ΄Ενοπλες Δυνάμεις  συμ με τείχαν τμή-

μα τα της 32ης Τα ξιαρ χί ας Πε ζο ναυ τών, Ε λι κό πτε ρα της Iης  

Τα ξιαρ χί ας Α ε ρο πο ρί ας Στρα τού,  Μο νά δες Α ε ρο σκα φών 

της Πο λε μι κής Α ε ρο πο ρί ας, κα θώς και η 31η Μοί ρα Ε πιχει-

ρή σε ων Έ ρευ νας Διά σω σης.

Σκο πός της ελ λη νο α με ρι κα νι κής αυ τής συ νεκπαί δευ σης 

εί ναι η βελ τί ω ση της α μοι βαί ας κα τα νό η σης και συ νερ γα σί-

ας, η ε νί σχυ ση της δια λει τουρ γι κό τη τας στους το μείς διοί κη-

σης και ε λέγ χου και η αλ λη λο ε νη μέ ρω ση σε δια δι κα σί ες και 

τε χνι κές με τα ξύ των Ε νό πλων Δυνά με ων των δύ ο χω ρών, 

σε Ε πι χει ρη σια κό και Τα κτι κό Ε πί πε δο. Τα κυ ριό τερα α ντι-

κεί με να της συ νεκ παί δευ σης πε ρι λαμ βά νουν η με ρή σιες και 

νυ κτε ρινές πτή σεις, α ε ρο κί νη τες ε νέρ γειες, ρί ψεις α λε ξι πτω-

τι στών, εκ κέ νω ση α πωλειών και προ σω πι κού, εγ γύς α ε ρο-

πο ρι κή υ πο στή ρι ξη και άλ λες δρα στη ριό τητες.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Άσκηση «ΣΑ ΡΙ ΣΑ ΄09»
Στις 14 Μα ΐ ου 2009, στο Πεδίο Βολής στον Α σκό Προ φή τη Λα γκα δά, ολοκληρώθηκε η τελι κή φά ση της ά σκη σης «ΣΑ ΡΙ ΣΑ 

09», την ο ποί α πα ρα κο λού θη σαν ο Υ πουρ γός Μακε δο νί ας Θρά κης κ. Σταύ ρος Κα λα φά της, ο Υ φυ πουρ γός Ε θνι κής Ά μυ νας κ. 
Κων/νος Τα σιού λας, ο Αρ χη γός ΓΕ Ε ΘΑ Στρα τη γός Δη μή τριος Γρά ψας, ο Αρ χη γός ΓΕΝ Αντι ναύ αρ χος Γε ώρ γιος Κα ρα μα λί κης, ο 
Αρ χη γός ΓΕ Α  Α ντι πτέ ραρ χος Ιω άν νης Γιά γκος, ο Γε νι κός Ε πι θε ω ρη τής Στρα τού, οι Διοι κη τές των Σω μά των Στρα τού, α ντι προ-
σω πεί ες στε λε χών, κα θώς και οι το πι κές αρ χές.

Η ά σκη ση «ΣΑ ΡΙ ΣΑ» εί ναι Ε θνι κή Δια κλα δι κή Ά σκη ση με γά λης κλί μα κας, σχεδιά ζε ται α πό το Γε νι κό Ε πι τε λεί ο Ε θνι κής Ά μυ νας, διευ θύ-
νε ται α πό το Β΄ Σώμα Στρα τού και διε ξά γε ται σε ε τή σια βά ση, με σκο πό την ε ξά σκη ση των Διοική σε ων - Ε πι τε λεί ων και Μο νά δων στη διε ξα-
γω γή δια κλα δι κών ε πι χει ρή σε ων. Για την υ λο ποί η ση της συ γκε κρι μέ νης ά σκη σης συμ με τεί χαν 4.019 άν δρες, 942 άρμα τα-ερ πυ στριο φό ρα 
και ο χή μα τα πα ντός τύ που, 46 Ελικόπτερα που πραγ μα το ποί η σαν 422 ώρες πτή σε ως και 29 Αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας που 
ε κτέ λε σαν 109 ε ξό δους.

Α ξί ζει να ση μειω θεί ό τι ε κτε λέ στη καν, με α πό λυ τη ε πι τυ χί α, για πρώ τη φορά στη συ γκε κρι μέ νη ά σκη ση ει δι κές ε πι χει ρή σεις σε ρό λο φί λιο 
και ε χθρικό, δί δο ντας, με τα ξύ των άλ λων, σε πραγ μα τι κό χρό νο πλη ρο φο ρί ες για το πε δίο μά χης στο ε πι τε λεί ο του Αρ χι στρα τή γου.
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Κα τά την ε κτέ λε ση της ά σκη σης δια πι στώ θη καν τα πα-
ρα κά τω:

 Λει τούρ γη σε α πο τε λε σμα τι κά το Σύ στη μα Διοί κη σης και Ε λέγ-
χου, με α ποτέ λε σμα να ε πι τευ χθεί πλή ρως ο σχε δια σμός, η σύ ζευ ξη 
και η συ νερ γα σί α των Μο νά δων του Στρα τού Ξη ράς με αυ τές της 
Πο λε μι κής Α ε ρο πο ρί ας και του Πολε μι κού Ναυ τι κού, στο δια κλα δι κό 
ε πι χει ρη σια κό πε ρι βάλ λον που δια μορ φώθη κε για τις α νά γκες της 
ά σκη σης. Ε πί σης δο κι μά στη κε η λει τουρ γί α των πάσης φύ σε ως ε πι-
κοι νω νιών του Σχηματισμού, σε πε ρι βάλ λον Η λε κτρο νι κού Πο λέμου 
με λί αν ι κα νο ποι η τι κά α πο τε λέ σμα τα.

 Υ λο ποι ή θη κε α πο δο τι κά το Σύ στη μα Διοι κη τι κής Μέ ρι μνας, με 
ό λα ε κείνα τα στοι χεί α που συ ντε λούν στο να ει σέρ χο νται οι Μο νά δες 
στον α γώ να υπό τις ευ νο ϊ κό τε ρες συν θή κες.

 Ε πι τεύ χθη κε ο συ ντο νι σμός των κι νή σε ων και ε νερ γειών των 
ε πι τι θέ μενων δυ νά με ων με τα πολ λα πλά μέ σα πυ ρός και υ πο στή ρι-
ξης και δια πι στώ θη κε ο υ ψη λός βαθ μός συ νερ γα σί ας Πε ζι κού, Αρ μά-
των και Πυ ρο βο λι κού.

 Δο κι μά σθη κε και α ξιο λο γή θη κε με ε πι τυ χί α η τα κτι κή χρη σι μο-
ποί η ση των σύγ χρο νων ο πλι κών συ στη μά των (σύγ χρο να άρ μα τα, 
Ε Ε/Π APACHE, Α/Τ ό πλα), με την υπο στή ρι ξη των αεροσκαφών της 
Πολεμικής Αεροπορίας, ε νώ έ γι νε ευ ρεί α χρή ση των κα τα δει κτών 
LASER και συστη μά των με τά δο σης δε δο μέ νων α πό τα ε πί γεια τμή-
μα τα που συ νερ γά στη καν με τα Ελικόπτερα και τα αεροσκάφη της 
Πολεμικής Αεροπορίας.

 Κα τα δεί χθη κε η ευε λι ξί α και ευ καμ ψί α που έ χουν α πο κτή σει οι 
Έ νο πλες Δυ νά μεις μας, κα θώς και η δια κλα δι κή συ νέρ γεια ως πολ λα-
πλα σια στής της μα χη τι κής τους ι σχύ ος.

 Ε πι βε βαιώ θη κε στην πρά ξη η ά ρι στη συ νερ γα σί α των Ε φέ-
δρων Αξ κών και Οπλι τών με τους υ πη ρε τού ντες συ να δέλ φους τους.
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Θερινή Εκπαίδευση ΣΜΥ στο Λιτόχωρο

Από την Δευτέρα 1 Ιουνίου 2009, οι Σπουδαστές και Σπουδά-

στριες με τους εκπαιδευτές τους μεταστάθμευσαν και εγκαταστά-

θηκαν σε καταυλισμό στο Π.Α «Καναπίτσας» στο Λιτόχωρο του Ν. 

Πιερίας, όπου παρέμειναν μέχρι την 19 Ιουνίου 2009.

Οι εγκαταστάσεις μπορούν να χαρακτηρίσουν “άριστες” και με 

την βοήθεια της ΧΧIV ΤΘΤ σε θέματα ΔΜ  επετεύχθη  σε μέγιστο 

βαθμό ο σκοπός της θερινής εκπαίδευσης ο οποίος ήταν:

Η βελτίωση της φυσικής κατάστασης και της ψυχικής αντοχής 

των Σπουδαστών-στριών.

Η αύξηση της σωματικής αντοχής ,της ευκινησίας και της αυ-

τοπεποίθησης αυτών, με την διέλευση του στίβου εμποδίων. 

Η απόκτηση βασικών γνώσεων σε στρατιωτικά αντικείμενα 

επί του εδάφους, με την εκτέλεση βολών ή ασκήσεων μικρών κλι-

μακίων με πραγματικά πυρά και μηχανοκίνητα μέσα.

Η απόκτηση ικανότητας εκτέλεσης των καθηκόντων Διοίκησης 

Ομάδος ή καθηκόντων βοηθού Διμοιρίτη ΠΖ- Μ/Κ ΤΠ.

Η απόκτηση βασικών γνώσεων και η εξοικείωση με διαβίωση 

στην ύπαιθρο, με τις επικρατούσες  καιρικές συνθήκες. 

Επιπλέον πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση σε αντικείμενα που 

αφορούν συνεργασία με ελικόπτερα και άσκηση με αυτά.

Πέραν της εκπαιδεύσεως, οι Σπουδαστές και Σπουδάστρι-

ες είχαν την ευκαιρία κατά την έξοδό τους να χαρούν τις ομορ-

φιές της περιοχής.
ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το 1972, για την μη χα νο γρα φι κή πα-
ρα κο λού θη ση των α πο θε μά των α νταλ λα-
κτι κών- υ λι κών του Στρα τού της Πε ριο χής 
Βά σε ως, ε γκα τα στά θη κε στο Κε ντρι κό Λο γι-
στή ριο της 651 Α ΒΥΠ ο πρώ τος Η/Υ (ΙΒ Μ 
370), ο ο ποί ος λει τούρ γη σε σε ε φαρ μο γές 
COBOL και α ντι κα τα στά θη κε το 1982 με νε-
ώ τε ρης γε νιάς Η/Υ (ΙΒ Μ 4361) στο ΚΕΥ.

Το 1994 δη μιουρ γή θη κε η ε φαρ μο γή 
της Α ΒΥΠ - ΤΥΛ σε Η/Υ AS/400, γραμ μέ-
νη σε COBOL, η ο ποί α εί χε δια σύν δε ση με 
την ε φαρ μο γή του ΚΕΥ και λει τούρ γησε μέ-
χρι τέ λος του 1999.

Το 1997 ε γκατα στά θη κε και τέ θη κε 
σε λει τουρ γί α στο ΚΕΥ ο υ πάρ χον σή-
με ρα Η/Υ τε χνο λο γίας UNIX risk, με ταυ-
τό χρο νη μετα τρο πή των υ πάρ χου σων 
ε φαρ μο γών COBOL α πό πε ρι βάλ λον 
IBM σε πε ρι βάλ λον UNIX.

Α πό το 1990 μέ χρι το 1995 μη χα νο γρα-
φή θη καν 47 Μο νά δες (ΥΠ) (ΠΑΥΠ-ΛΥΠ) 
σε ό λο τον Ελ λα δι κό χώ ρο, ε πί σης με Η/Υ 
IBM S/36 - AS/400 και ε φαρ μο γές γραμ μέ-
νες σε γλώσ σα COBOL. Οι πα ρα πά νω Μο-
νά δες λει τουρ γού σαν σε δί κτυο HELLAS 
PACK με το ΚΕΥ.

Οι συ νε χώς αυ ξα νό με νες α παι τή σεις για 
πλη ρέ στε ρη πλη ρο φό ρη ση για το υλι κό, κα-
θώς και η ε ξέ λι ξη στον το μέ α της πλη ρο φο-
ρι κής ε πι κοι νω νιών ε πέ βαλε τον εκ συγ χρο-
νι σμό του Ο ΣΕΥΣ. Το 1998 α πο φα σί στη κε 
η σχε δί α ση και α νά πτυξη νέ ου λο γι σμι κού, 
η προ μή θεια σύγ χρο νου ε ξο πλι σμού και η 
στα δια κή δη μιουρ γί α δι κτύ ου ευ ρεί ας πε ριο-
χής (wan), στο ο ποί ο θα βρί σκο νται συν δε-
δε μέ νες ό λες οι Μο νά δες ΥΠ, ενώ α πό το 
2000 και μετά ό λες οι Μο νά δες ΥΠ λει τουρ-
γούν μη χα νο γρα φι κά σε νέ α ε φαρ μο γή.

 Το έ τος 2006 πραγ μα το ποι ή θη κε η α να-
βάθ μι ση του υ λι κού (hardware) και λο γι σμι-
κού (software) των εφαρ μο γών και του λει-
τουρ γι κού σε νέ ο, σύγ χρο νης τε χνο λο γί ας.

Λόγοι Α νάπτυ ξης και Ε ξέλι ξης
Νέ ου Ο ΣΕΥΣ

Οι λό γοι που ε πέ βα λαν την α νά πτυ ξη 
και ε ξέ λι ξη του Ο ΣΕΥΣ εί ναι:

 Η α νά γκη για ά μεση και α κρι βή πλη-
ρο φό ρη ση για τα υ λι κά.

 Η α να γκαιό τη τα α να κα τα νο μής-
ε νερ γο ποί η σης του συ νό λου των α πο-
θε μά των των Μο νά δων (ΥΠ) α να λό γως 
α να γκών με την ε κτέ λε ση πλευ ρι κών 
ε φο δια σμών με τα ξύ των Μο νά δων.

 Η α παί τη ση συ νερ γα σί ας με άλ λες 
ε φαρ μο γές του ΓΕΣ.

 Η τε χνο λο γι κή ε ξέ λι ξη στο το μέ α της 
πλη ρο φο ρι κής και των ε πι κοι νω νιών.

 Η α παί τη ση δη μιουρ γί ας ε νιαί ας βά-

Το Ο ΣΕΥΣ εί ναι πλη ρο φο ρι κό σύ στη μα με το ο ποί ο πραγ μα το ποιεί ται η διοί κη ση, ο έ λεγ χος και 
η λο γι στι κή πα ρα κο λού θη ση των υλι κών κλά σης Ι Ι, αρ μο διό τη τας Υλικού Πολέμου, του συ νό λου 

των Μο νά δων (ΥΠ) που βρί σκο νται α νε πτυγ μέ νες στον Ελ λα δι κό χώ ρο
(651 Α ΒΥΠ - ΤΥΛ - ΠΑΥΠ - ΛΥΠ - ΔΑ ΕΡ ΓΟ ΣΤΑ ΣΙΩΝ ΤΧ).

Ο ΣΕΥΣ
Ο λο κλη ρω μέ νο Σύ στη μα Ε λέγ χου Υ λι κών Στρα τού
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σης δε δο μέ νων για ό λες τις Μο νά δες (ΥΠ).
 Η α κρί βεια και ευ κο λί α ε κτέ λεσης λο-

γι στι κών πρά ξε ων και δια δι κα σιών.
 Η α παι τή σεις σε στα τι στι κά στοι χεί α 

για λή ψη α πο φά σε ων.

Τε χνο λο γι κά Χα ρα κτη ρι στι κά 
Ο ΣΕΥΣ

 Η α νά πτυξη του νέ ου συ στή μα τος 
έ γι νε σύμ φω να με την ε ξε λι κτι κή με θο δο-
λο γί α ό πως κα θο ρί ζε ται στην Π.Δ 0-28/96/
του ΓΕΣ/ΔΙΠ ΜΕ, η ο ποί α πε ρι λαμ βά νει τα 
στά δια της ανά πτυ ξης - ε λέγ χου - ε γκα τά-
στα σης και τμη μα τι κής λει τουρ γί ας.

 Η α νά λυ ση των α παι τή σε ων του νέ-
ου συ στή μα τος και η μο ντε λο ποί η ση των 
δια δι κα σιών (process model) έ γι νε με την 
με θο δο λο γί α IDEF0, ε νώ η μο ντε λο ποί-
η ση των δε δο μέ νων (data model) έ γι νε 
με την μεθο δο λο γί α IDEF1Χ [Integreted 
computer aided manufactoring DEFini-
tions (χρη σι μο ποιού νται για τον κα θο ρι-
σμό των α παι τή σε ων για την ανά λυ ση και 
μο ντε λο ποί η ση ε νός συ στή μα τος)].

  Έχει εξασφαλισθεί ανοι χτή αρ χι τε κτο-
νι κή σε πλατ φόρ μα PC για την ε ξα σφά λι ση 
της ε πε κτα σι μό τη τας του συ στή μα τος.

 Υπάρχει αρ χι τε κτο νι κή δύ ο ε πι-
πέ δων (two tier) client-server. Ο server 
προ σφέ ρει υ πη ρε σί ες α πο θή κευ σης των 
δε δο μέ νων α σφά λειας, ε νώ α πό τον cli-
ent συν δέ ε ται ο χρή στης για την ε κτέ λε-
ση των ερ γασιών της ε φαρ μο γής.

 Συναντώνται κα τα νε μη μέ νες βά σεις 
δε δο μέ νων (distributed databases) σε κά θε 
Μο νά δα ΥΠ, οι ο ποί ες ε νη με ρώ νο νται συνέ-
χεια με τις αλ λα γές στα στοι χεί α α να γνώ-
ρι σης του υ λι κού. εν δει κτι κά α ναφέ ρο νται 
αλ λα γές Α Ο, τι μές υ λι κών, έ τος ε νημ. τι μής, 
ό ριο ζω ής των υ λι κών, ει κό νες κ.λπ., κα θώς 
και πλη ρο φο ρί ες που α φο ρούν τις συν θέ-
σεις, συλ λο γές, κλί μα κες, πα ρελ κό με να, 
ΚΥ, υ πο κα τά στα τα, ε ναλ λά ξι μα, α πο συ ρό-
με να α νταλλακτικά κ.α. Οι υ πο στη ρι ζό με νες 
Μο νά δες μπο ρούν να εκ με ταλ λεύ ο νται ό λα 
τα πα ρα πά νω στοι χεί α για την διευ κό λυν ση 
του έρ γου τους.

 Γίνεται χρή ση εν δια μέ σου λο γι σμι-
κού για την αυ τό μα τη και συ νε χή α πο στο-
λή ε νη με ρώ σε ων μέ σω του δι κτύ ου.

 Μπαρεί να υπάρξει επε κτα σι μό τη τα 
των ε φαρ μο γών με την προ σθή κη νέ ων λει-
τουρ γιών, την συνε χή α να βάθ μι ση του λο γι-

σμι κού, την εν σω μά τω ση νέ ων τε χνο λο γιών 
(WEB) και την ευ κο λί α χρή σης των νέ ων τε-
χνο λο γιών (Windows).

 Δίδεται η δυ να τό τη τα δια λει τουρ γι κό-
τη τας με τα άλ λα πλη ρο φο ρια κά συ στή μα-
τα του ΣΞ.

Ε πι χει ρη σια κά Χα ρακτη ρι στι κά 
Ο ΣΕΥΣ:

 Ε λεγ χος υ λι κών και α πό τα ε πι τε λι κά 
όρ γα να ΔΜ (ΤΑ ΞΥΠ, ΔΥΠ - 4ο ΕΓ/Σχημ).

 Σύν δε ση με ΣΔΕΠ - Στα δια κή σύν-
θε ση ο λο κλη ρω μέ νης ει κό νας κα τα νο μής 
α πο θε μά των υ λι κών.

 Τα χύς ε ντο πι σμός (on-line) και α να-
δια νο μή α πο θε μά των σε ό λη την έκτα ση 
των κόμ βων του δι κτύ ου του νέ ου Ο ΣΕΥΣ. 

 Α σφα λής λει τουρ γί α και δια κί νη ση 
πλη ρο φο ριών του συ στή μα τος.

 Στα τι στι κές α να λύ σεις κα τα νά λω σης 
υ λι κών με σκο πό την ε κτί μη ση των πα ραγ-
γε λιών. 

Πλε ο νε κτήμα τα α πό Υ λο ποίη ση 
Νέ ου Ο ΣΕΥΣ:

 Κε ντρι κός έλεγ χος α πο θε μά των.
 Ε νερ γο ποί η ση α πο θε μά των του συ-

νό λου Μο νά δων.
 Πε ριο ρι σμός γρα φειο κρα τί ας και 

χρο νο βό ρων δια δι κα σιών.
 Ε λα χι στο ποί η ση χρό νου α ντι δράσε-

ως συ στή μα τος ΔΜ.
 Εκ συγ χρο νι σμός συ στή μα τος ΔΜ.

 Τα χεί α ε κτί μη ση α να γκών και λήψη 
ορ θών α πο φά σε ων.

 Κω δι κο ποί η ση - Τυ πο ποί η ση υλικών.
 Πλή ρης έ λεγ χος φά σε ων - στα δί ου 

κύ κλου ζω ής υ λι κών.

Ε πι κοι νω νία με άλ λα
Πλη ρο φο ρια κά Συ στή μα τα
Το ΚΕΥ ε πι κοι νω νεί μέ σω Δι κτύ ου 

Ε πικοι νω νιών του ΝΑ ΤΟ - IDNX και Inter-
net με τα α ντί στοι χα πλη ρο φο ρια κά συ στή-
μα τα των πη γών προ μή θειας ε ξω τε ρι κού, 
FMS (Foreign Military Sales) των Η ΠΑ και 
NAMSA (NATO Maintenance and Supply 
Agency) που ε δρεύ ει στο Λου ξεμ βούρ γο. 
Η ε πι κοι νω νί α με τα συ στή μα τα αυ τά ε ξυ-
πη ρε τεί την άμε ση ε νη μέ ρω ση και συ νερ-
γα σί α σε θέ μα τα υ πο στή ρι ξης της χώ ρας 
μας με τα ανα γκαί α α νταλ λα κτι κά, ε ξα σφα-
λί ζο ντας οι κο νο μι κά και ε πι χει ρη σια κά 
ο φέλη και α ντλώ ντας πλη ρο φο ρίες για 
τα α κρι βή στά δια ε ξέ λι ξης πα ραγ γε λιών 
υλι κών, τρο πο ποι ή σεις στοι χεί ων πα ραγ-
γε λιών, α πο στο λή και λή ψη μα ζι κών ή με-
μο νω μέ νων πα ραγ γε λιών.

Α να λυ τι κά τα συ στή μα τα που ε πι κοι-
νω νούν με το ΚΕΥ εί ναι τα πα ρα κά τω:

 SCIP (Security Cooperation Infor-
mation Portal) για υ λι κά FMS.

 NCIS (Namsa Customer Service).
 NMBS (Nato MailBox System) για 

υλι κά NAMSA.
ΚΕΥ
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Τάγ μα Συ ντηρή σε ως Α ε ρο πο ρι κού Υ λι κού
307 ΤΣΥΑΥ

Ι στο ρι κό
Το 307 ΤΣΥΑΥ συ γκρο τή θη κε με-

τά α πό α πό φα ση της Ιε ραρ χί ας στις 8 
Α πριλίου 1974 με τη συγ χώ νευ ση των 
23 ΣΕ ΑΣ (Θεσσαλονί κης), 24 ΣΕ ΑΣ (Βό-
λος) και 25 ΤΕ ΑΣ (Α γρί νιο). Τα ΣΕ ΑΣ 
λει τουργού σαν στις έ δρες των Μο νά δων 
Α ε ρο πο ρί ας Στρα τού (ΜΑΣ) με Διοι κη-
τή Αξιωματι κό Τε χνι κού. Το 307 ΤΣΥΑΥ 
ως Τάγ μα Συ ντηρή σε ως Α ε ρο πο ρι κού 
Υ λι κού άρ χι σε τη λειτουργία του στις 22 
Ο κτωβρίου 1974. Κύ ριος λό γος συ γκρο τή-
σε ως ή ταν η α δυ να μί α των α νε ξαρ τή των 
ΣΕ ΑΣ να α ντα πο κρι θούν στις α παι τή σεις 
συ ντη ρή σε ως του αυ ξα νό με νου α ε ρο πο-
ρι κού υ λι κού. Ή ταν στα τι κή Μο νά δα του 

Τε χνι κού, διοι κη τι κά και οι κο νο μι κά α νε-
ξάρ τη τη και η μό νη στην Ελ λά δα που συ-
ντη ρού σε και ε πι σκεύ α ζε α ε ρο πο ρι κό υ λι-
κό, με έ δρα στο 30ο χιλ της Ε θνι κής ο δού 
Βό λου - Λα ρί σης πλη σί ον του χω ριού Στε-
φα νο βικεί ου του νο μού Μα γνη σί ας.

Μέ χρι το 1976 το 4ο - 5ο κλι μά κιο για 
ο ρι σμέ να Αεροσκάφη  - Ελικόπτερα ε κτε-
λού νταν υ πό μορ φή IRAN (INSPECT 
- REPAIR AS NECESSARY) α πό το 202 
ΚΕ Α της Π.Α. Για την υ πο στή ρι ξη του ΚΕ Α 
εί χε ι δρυ θεί το 1975 κλιμά κιο, το ο ποί ο με 
δια τα γή του ΓΕΣ/ΔΤΧ έ γι νε όρ γα νο του 
307 ΤΣΥΑΥ με α πο στο λή τον α νε φο δια-
σμό του ΚΕ Α και την πα ρα κο λού θη ση των 
εξ ε μπο ρί ου πα ραγ γελ μέ νων υ λι κών.
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Ε πει δή το ΚΕ Α α ντι με τώ πι ζε προ βλή-
μα τα φόρ του, α πό το 1977 το 307 ΤΣΥΑΥ 
ε κτε λού σε και αυ τό μέ ρος των IRAN των 
Ε/Π, εν α να μο νή α να λή ψε ως των ερ γα-
σιών ε πι πέ δου συ ντη ρή σε ως βά σε ως α πό 
την τότε ι δρυό με νη Α ΕΒ Α.Ε.

Α πό το 1981 κα θο ρί σθη κε α ντί της 
IRAN η RDM (PROGRAMMED DEPORT 
MAINTENANCE). Αυ τή πε ρι λάμ βα νε πολ-
λές ε πι σκευές ε πί των α ντι κα τα στά σε ων 
που προ έ βλε πε η IRAN και ε κτε λού νταν 
κα τά βάση α πό την Α ΕΒ Α.Ε.

Το υ περ βο λι κό κό στος των RDM και 
η α συ νέ πεια της Ε ΑΒ Α.Ε ε πί του χρό νου 
πα ρα δό σε ως ο δή γη σαν στην α νά λη ψη 
της RDM το 1987 α πο κλει στι κά α πό το 
307 ΤΣΥΑΥ. Για την Ε ΑΒ Α.Ε πα ρέ μει νε 
μό νο η ε κτέ λε ση των γε νι κών ε πι σκευών 
(Overhaul) των κι νη τή ρων και των δυ να μι-
κών συ γκρο τη μά των.

Με τά α πό α πό φα ση του Ανώτατου 
 Στρατιωτικού Συμβουλίου την 29η Σε-
πτεμβρίου 1995 συ γκρο τή θη κε το 307 
ΤΣΥΑΥ και άρ χι σε να λει τουρ γεί α πό 26 
Ο κτωβρίου 1995.

Η α να διορ γά νω ση της Μο νά δας σε 
Συ γκρό τη μα ή ταν α πόρροια των διαρ-
κώς αυ ξα νο μέ νων α να γκών συ ντη ρή σε-
ως, με τά α πό α νά λη ψη συντη ρή σε ως 
του συ νό λου των Ε/Π CHINOOK κα θώς 
και την πα ρα λα βή των ε πι θε τι κών Ε/Π 
AH-64 (APACHE).

Α πο στο λή του 307 ΤΣΥΑΥ
Α πο στο λή του 307 ΤΣΥΑΥ σύμ φω να με τον ΠΟΥ εί ναι:
 Η ε κτέ λε ση εν διά με σης συ ντή ρη σης (AVIM) στα Αεροσκάφη και Ελικόπτερα του ΕΣ.

 Η ε κτέ λε ση προ γραμ μα τι σμέ νης Βά σε ως (PDM) κα θώς και ε πι θε ω ρή σεις 1200 ω ρών.

 Η πα ρο χή τε χνι κής εκ παί δευ σης στο Στρα τιω τι κό και Πο λι τι κό προ σω πι κό σε α νά λο γες ει δι κό τη τες για τη συ ντή ρη ση του 

α ε ρο πορι κού υ λι κού.

Ε πι πλέ ον το Συ γκρό τη μα:
 Ε κτε λεί δο κι μα στι κές πτή σεις συ ντη ρή σε ως Αεροσκαφών - Ελικοπτέρων.

 Δια τη ρεί την μο να δι κή τε χνι κή βι βλιο θή κη α ε ρο πορι κού υλι κού του τε χνι κού Σώ μα τος που α πα ριθ μεί 3.000 τε χνι κές ο δη γί ες.

 Με λε τά και ε φαρ μό ζει ε γκε κρι μέ νες α πό το ΓΕΣ/ΔΤΧ τε χνι κές ο δη γί ες και τρο πο ποι ή σεις ε πί των Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων.

 Τη ρεί σε ε τοι μό τη τα και εκ πέ μπει, ε φό σον α παι τείται, ΚΕ Ο για την τε χνι κή υ πο στή ρι ξη των Ε/Π των ΜΑΣ με το ορ γα νι κό Ε/Π 

(UH-1H ES 629).
ΑΣΔΥΣ
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Δ΄ Σώμα ΣτρατούΔ΄ Σώμα ΣτρατούΔ΄ Σώμα ΣτρατούΔ΄ Σώμα ΣτρατούΔ΄ Σώμα ΣτρατούΔ΄ Σώμα ΣτρατούΔ΄ Σώμα ΣτρατούΔ΄ Σώμα ΣτρατούΔ΄ Σώμα ΣτρατούΔ΄ Σώμα ΣτρατούΔ΄ Σώμα ΣτρατούΔ΄ Σώμα ΣτρατούΔ΄ Σώμα ΣτρατούΔ΄ Σώμα ΣτρατούΔ΄ Σώμα ΣτρατούΔ΄ Σώμα ΣτρατούΔ΄ Σώμα ΣτρατούΔ΄ Σώμα ΣτρατούΔ΄ Σώμα ΣτρατούΔ΄ Σώμα ΣτρατούΔ΄ Σώμα ΣτρατούΔ΄ Σώμα ΣτρατούΔ΄ Σώμα ΣτρατούΔ΄ Σώμα ΣτρατούΔ΄ Σώμα ΣτρατούΔ΄ Σώμα ΣτρατούΔ΄ Σώμα ΣτρατούΔ΄ Σώμα ΣτρατούΔ΄ Σώμα ΣτρατούΔ΄ Σώμα ΣτρατούΔ΄ Σώμα ΣτρατούΔ΄ Σώμα ΣτρατούΔ΄ Σώμα ΣτρατούΔ΄ Σώμα ΣτρατούΔ΄ Σώμα ΣτρατούΔ΄ Σώμα ΣτρατούΔ΄ Σώμα ΣτρατούΔ΄ Σώμα ΣτρατούΔ΄ Σώμα ΣτρατούΔ΄ Σώμα ΣτρατούΔ΄ Σώμα ΣτρατούΔ΄ Σώμα ΣτρατούΔ΄ Σώμα ΣτρατούΔ΄ Σώμα ΣτρατούΔ΄ Σώμα ΣτρατούΔ΄ Σώμα ΣτρατούΔ΄ Σώμα ΣτρατούΔ΄ Σώμα ΣτρατούΔ΄ Σώμα ΣτρατούΔ΄ Σώμα ΣτρατούΔ΄ Σώμα ΣτρατούΔ΄ Σώμα ΣτρατούΔ΄ Σώμα ΣτρατούΔ΄ Σώμα ΣτρατούΔ΄ Σώμα ΣτρατούΔ΄ Σώμα ΣτρατούΔ΄ Σώμα ΣτρατούΔ΄ Σώμα ΣτρατούΔ΄ Σώμα ΣτρατούΔ΄ Σώμα ΣτρατούΔ΄ Σώμα Στρατού
Σήμερα το Δ΄ Σώ μα Στρα τού, ως Μεί ζων Ε πι χει ρη σια κός Σχη μα τι σμός, με την ευε λι ξί α, την τα-Σήμερα το Δ΄ Σώ μα Στρα τού, ως Μεί ζων Ε πι χει ρη σια κός Σχη μα τι σμός, με την ευε λι ξί α, την τα-Σήμερα το Δ΄ Σώ μα Στρα τού, ως Μεί ζων Ε πι χει ρη σια κός Σχη μα τι σμός, με την ευε λι ξί α, την τα-Σήμερα το Δ΄ Σώ μα Στρα τού, ως Μεί ζων Ε πι χει ρη σια κός Σχη μα τι σμός, με την ευε λι ξί α, την τα-Σήμερα το Δ΄ Σώ μα Στρα τού, ως Μεί ζων Ε πι χει ρη σια κός Σχη μα τι σμός, με την ευε λι ξί α, την τα-Σήμερα το Δ΄ Σώ μα Στρα τού, ως Μεί ζων Ε πι χει ρη σια κός Σχη μα τι σμός, με την ευε λι ξί α, την τα-Σήμερα το Δ΄ Σώ μα Στρα τού, ως Μεί ζων Ε πι χει ρη σια κός Σχη μα τι σμός, με την ευε λι ξί α, την τα-Σήμερα το Δ΄ Σώ μα Στρα τού, ως Μεί ζων Ε πι χει ρη σια κός Σχη μα τι σμός, με την ευε λι ξί α, την τα-

χυ κι νη σί α και τη με γά λη ι σχύ πυ ρός, εί ναι σε θέ ση να διε ξά γει δια κλα δι κές ε πι χει ρή σεις στην χυ κι νη σί α και τη με γά λη ι σχύ πυ ρός, εί ναι σε θέ ση να διε ξά γει δια κλα δι κές ε πι χει ρή σεις στην χυ κι νη σί α και τη με γά λη ι σχύ πυ ρός, εί ναι σε θέ ση να διε ξά γει δια κλα δι κές ε πι χει ρή σεις στην χυ κι νη σί α και τη με γά λη ι σχύ πυ ρός, εί ναι σε θέ ση να διε ξά γει δια κλα δι κές ε πι χει ρή σεις στην χυ κι νη σί α και τη με γά λη ι σχύ πυ ρός, εί ναι σε θέ ση να διε ξά γει δια κλα δι κές ε πι χει ρή σεις στην χυ κι νη σί α και τη με γά λη ι σχύ πυ ρός, εί ναι σε θέ ση να διε ξά γει δια κλα δι κές ε πι χει ρή σεις στην χυ κι νη σί α και τη με γά λη ι σχύ πυ ρός, εί ναι σε θέ ση να διε ξά γει δια κλα δι κές ε πι χει ρή σεις στην χυ κι νη σί α και τη με γά λη ι σχύ πυ ρός, εί ναι σε θέ ση να διε ξά γει δια κλα δι κές ε πι χει ρή σεις στην 
Πε ριο χή Ευ θύ νης του, α ντα πο κρι νό με νο στις σύγ χρο νες α παι τή σεις για την εκ πλή ρω ση της α πο-Πε ριο χή Ευ θύ νης του, α ντα πο κρι νό με νο στις σύγ χρο νες α παι τή σεις για την εκ πλή ρω ση της α πο-Πε ριο χή Ευ θύ νης του, α ντα πο κρι νό με νο στις σύγ χρο νες α παι τή σεις για την εκ πλή ρω ση της α πο-Πε ριο χή Ευ θύ νης του, α ντα πο κρι νό με νο στις σύγ χρο νες α παι τή σεις για την εκ πλή ρω ση της α πο-Πε ριο χή Ευ θύ νης του, α ντα πο κρι νό με νο στις σύγ χρο νες α παι τή σεις για την εκ πλή ρω ση της α πο-Πε ριο χή Ευ θύ νης του, α ντα πο κρι νό με νο στις σύγ χρο νες α παι τή σεις για την εκ πλή ρω ση της α πο-Πε ριο χή Ευ θύ νης του, α ντα πο κρι νό με νο στις σύγ χρο νες α παι τή σεις για την εκ πλή ρω ση της α πο-Πε ριο χή Ευ θύ νης του, α ντα πο κρι νό με νο στις σύγ χρο νες α παι τή σεις για την εκ πλή ρω ση της α πο-

στο λής του. Η εκ παί δευ ση, ο άρ τιος ε ξο πλι σμός του με τα πλέ ον σύγ χρο να ο πλι κά συ στή μα τα στο λής του. Η εκ παί δευ ση, ο άρ τιος ε ξο πλι σμός του με τα πλέ ον σύγ χρο να ο πλι κά συ στή μα τα στο λής του. Η εκ παί δευ ση, ο άρ τιος ε ξο πλι σμός του με τα πλέ ον σύγ χρο να ο πλι κά συ στή μα τα στο λής του. Η εκ παί δευ ση, ο άρ τιος ε ξο πλι σμός του με τα πλέ ον σύγ χρο να ο πλι κά συ στή μα τα στο λής του. Η εκ παί δευ ση, ο άρ τιος ε ξο πλι σμός του με τα πλέ ον σύγ χρο να ο πλι κά συ στή μα τα στο λής του. Η εκ παί δευ ση, ο άρ τιος ε ξο πλι σμός του με τα πλέ ον σύγ χρο να ο πλι κά συ στή μα τα στο λής του. Η εκ παί δευ ση, ο άρ τιος ε ξο πλι σμός του με τα πλέ ον σύγ χρο να ο πλι κά συ στή μα τα 
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Δ΄ Σώμα Στρατού
Στο γα λα νό πλαί σιο που συμ βο λί-

ζει τον ελ λη νι κό ου ρα νό και τις θά λασ-
σες της χώ ρας μας, προ βάλ λο νται 
δύ ο πε ρι κε φα λαί ες και ξί φος, που 
α πο τε λούν τα α ντι προ σω πευτι κό τε ρα 
πο λε μι κά ε ξαρ τή μα τα της στο λής των 
πο λε μι στών του Μ. Α λέ ξαν δρου. Η λα-
βή του ξί φους προ βάλ λε ται στο φω τει-
νό δί σκο α να τέλ λο ντος η λί ου, ο οποί ος πε ρι βάλ λε ται με ου ρά νιο 
τό ξο. Ο συν δυα σμός του ου ρά νιου τό ξου (σύμβο λο γα λή νης, αι-
σιο δο ξί ας και ελ πί δας) και της λα βής του ξί φους πά νω στον α να-
τέλ λο ντα ή λιο, συμ βο λί ζει τον πα ράλ λη λο σκο πό της εκ στρα τεί ας 
του Μ. Α λε ξάν δρου για τη διά δο ση του ελ λη νι κού πνεύ μα τος και 
του πο λι τι σμού στις χώ ρες της Α να το λής που κα τέ κτη σε.

Ρη τό: «ΤΩ ΞΙ ΦΕΙ ΤΟΝ ΔΕ ΣΜΟΝ ΛΕ ΛΥ ΣΘΑΙ»
  (Με το ξί φος έ λυ σε το δε σμό).

Αρ ρια νού Α λε ξάν δρου Α νά βα ση (Κεφ. 3 παρ. 7)
Η φρά ση πε ρι γρά φει την τόλ μη και την α πο φα σι στι κό τη τα με 

την ο ποί α ο Μέγας Α λέ ξαν δρος έ κο ψε με το ξί φος του το γνω στό 
Γόρ διο Δε σμό ε πα λη θεύ ο ντας, με τις με τέ πει τα ε πι τυ χί ες του, το 
σχε τι κό μύ θο, που ή θε λε αυ τόν που θα τον έ λυ νε να ή ταν προ ο-
ρι σμέ νος να κυ ριαρ χή σει στην Α σί α.



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ων σε ό λες τις φά σεις του α γώ να.
 Δια βά σε ις υ δά τι νου κω λύμα τος, 

μέ στόχο την εκ παί δευ ση των Μο νά δων 
ΠΖ, ως Τα κτι κών Συ γκρο τή μα των και 
των Μο νά δων - Α νεξάρτητων Υ πο μο νά-
δων Μηχανικού στη διά βα ση υ δά τι νων 
κω λυ μά των α πό το προ σωπι κό και τα μέ-
σα τους με τη χρή ση πλω τών μέ σων.

 Διε ξα γω γή 12ή με ρης Ε πι χει ρη σια-
κής Εκ παίδευ σης που α πο σκο πεί στη 
στα δια κή α νά πτυξη των Μο νά δων για 
ε φαρ μο γή και ε κτέ λε ση ε πι χει ρή σε ων 
και πε ρι λαμ βά νει εκ παί δευ ση (η μέ ρα-
νύ κτα), με τα κί νη ση σε εκ παι δευ τι κούς 
Χώ ρους Δια σπο ράς και Τε λι κού Προ ο ρι-
σμού, ε κτέ λε ση βο λών με ό λα τα ο πλι κά 
συ στή μα τα και διε ξα γω γή ΤΑΜ Σ Ο μά-
δας-Διμοιρίας-Υ πο μο νά δας-Μο νά δας, 
με πραγ μα τι κά πυ ρά και υ πό συν θή κες 
ε πι χει ρη σια κές.

 Α γώ να σε κα τοι κη μέ νο τόπο για την 
εκ παί δευ ση των Μο νά δων, σε ε πί πε δο 
Ο μά δας, Δρί ας και Λό χου.

 Εκ παίδευ ση στο ρα διοβιο χη μι κό 
(ΡΒΧ) πό λε μο για τη γνώ ση των α πο τε λε-
σμά των του και την α πο τε λε σμα τι κή α ντι με-
τώ πι ση των ΠΒΧ προ σβο λών.

 Καλ λιέρ γεια ε πι θε τι κού πνεύ μα τος 
με εκ παί δευ ση στις σύγ χρο νες α ντι λή ψεις 
πε ρί πο λέ μου και α γώνα κι νή σε ων. 

Στην Περιοχή Ευθύνης του Σχηματι-
σμού λει τουρ γεί το Κέ ντρο Ε ξο μοιω τών το 
ο ποί ο δια θέ τει τα πλέ ον σύγ χρο να συ στή-
μα τα ε ξο μοί ω σης για την εκ παί δευ ση του 
προ σω πι κού.

Τέ λος, το Σώ μα Στρα τού έ χει την 
ευ θύ νη 4 Πτε ρύ γων Εκ παι δεύ σε ως Στε-
λε χών, ό που γί νε ται εκ παί δευ ση, με σκο-
πό τη βελ τί ω ση του ε πι πέ δου των γνώ-
σε ών τους και την α πό κτη ση ε μπει ριών 
προ σαρ μο σμέ νων στις ι διαι τε ρό τη τες 
του ε πι χει ρη σια κού πε ρι βάλ λο ντος της 
Πε ριο χής Ευ θύ νης του και συνάμα είναι 
εποπτεύουσα αρχή ενός Κέ ντρου Εκ παι-
δεύ σε ως Νε ο συλ λέ κτων Ο πλιτών, ό που 
διε ξά γε ται η αρ χι κή εκ παί δευ ση τους.

Δρα στη ριότη τες
Στα πλαί σια της ψυ χα γω γί ας και ε νη-

μέ ρω σης του προ σω πι κού κά θε έ τος το 
Σώμα Στρα τού διορ γα νώ νει και διε ξά γει 
με ε πι τυ χί α:

 Η με ρί δες με θέ μα «Ναρ κω τικά» και 
«Πρό λη ψη Τρο χαί ων Α τυ χη μά των».

 Συ ναυ λί ες στα πλαί σια ε ορ τα σμού 
της 28ης Ο κτω βρί ου 1940 και της 21ης Νο-
εμ βρί ου (ε ορ τή των Ε νό πλων Δυ νά με ων) 
στους Σχη μα τι σμούς της ΠΕ του.

 Εκ δη λώ σεις όπως: «Α ΝΟΙ ΧΤΑ 
ΣΤΡΑ ΤΟ ΠΕ ΔΑ», με σκο πό την εν δυ νά-
μω ση των σχέ σε ων με τα ξύ Στρα τού και 
Κοι νού, αλ λά και την ε νη μέ ρω ση της νε-
ο λαί ας σε θέ μα τα θη τεί ας - ε παγ γελ μα τι-
κού προ σα να το λι σμού.

Προ κει μέ νου να προ βά λει τις φυ σι κές 
ο μορ φιές, τους ι στο ρι κούς και αρ χαιο λο γι-
κούς χώ ρους της Α να τολι κής Μα κε δο νί ας 
και Θρά κης και τη ζω ή των αν θρώ πων σε 
μια ι διαί τε ρη περιο χή της πα τρί δας μας, 
τα «Πο μα κο χώ ρια», έ χει εκ δόσει τα πα ρα-

Εκ παί δευ ση
Το Δ΄ Σώ μα Στρα τού διε ξά γει ρε α λι στι-

κή και πρα κτι κή εκ παί δευ ση, με σκο πό την 
ε παύ ξη ση της μα χη τι κής ισχύ ος και της ε πι-
χει ρη σια κής ε τοι μό τη τας των Σχη μα τι σμών 
και Μο νά δων του, στο βαθ μό που εί ναι α να-
γκαί ο για να εκ πλη ρώ σει την α πο στο λή του.

Ι διαί τε ρη ση μα σί α δί δε ται στα α ντι-
κεί με να:

 Ει δι κό τη τα, η οποία απο σκο πεί στην 
εκ παί δευ ση των ΕΜ Θ-Ε ΠΟΠ και των κλη ρω-
τών Ο πλιτών, προ κει μέ νου να κα τα στούν 
ά ρι στοι γνώ στες των κα θη κό ντων τους.

 Μα χη τή, με σκο πό την εκ παί δευ ση 
του προ σω πι κού στις ε νέρ γειες ε κεί νες που 
θα το κα τα στή σουν ι κα νό να ανταποκριθεί 
στις απαιτήσεις του Πε δί ου της Μά χης.

 Τε χνι κή εκ παίδευση, με σκοπό την 
αρ τιό τε ρη εκ παί δευ ση των ΕΜ Θ-Ε ΠΟΠ 
και των κλη ρω τών Ο πλι τών στα α ντι κεί με-
να χει ρι σμού και συ ντη ρή σε ως κύ ριου υ λι-
κού (ο χη μάτων - αρ μά των - μη χα νη μά των 
- υ λι κού ΔΒ) 1ου και 2ου κλι μα κί ου (χει ρι-
στή και Μο νάδας).

 Βο λές, η μέ ρα και νύ χτα με ό λα τα 
ό πλα και ο πλι κά συ στή μα τα που δια θέ τουν 
οι Μο νά δες (ατο μι κός, ο μα δι κός ο πλι σμός, 
ο πλι σμός ε πί των ο χη μά των-αρ μά των-Α/Κ 
πυ ρο βόλων) με ε ξο μοιω τές ή στο πε δί ο, 
με σκο πό την κα λύ τε ρη ε ξοι κεί ω ση των χει-
ριστών με τον α το μι κό τους ο πλι σμό ή το 
ο πλι κό σύ στη μα που υ πη ρε τούν.

 Α σκή σεις Δι μοι ρί ας, Υ πομο νά δος 
και Μο νά δος, με σκο πό την εκ παί δευ ση 
των Μο νά δων στη διε ξα γω γή ε πι χει ρή σε-



κό τε ρα στα ο ρει νά χω ριά της Ξάν θης.
Κύ ριο μέ λη μα και βα σι κή ε πι δί ω ξη 

του προ γράμ μα τος εί ναι η σφυ ρη λά τηση 
δε σμών ε μπι στο σύ νης με τα ξύ Στρα τού 
και το πι κής κοι νω νί ας. Δια δρα μα τίζο-
ντας ρό λο, πό τε πρω τα γω νι στι κό και πό-
τε συ μπλη ρω μα τι κό, συμ βάλ λει α ποτε-
λε σμα τι κά στη λύ ση προ βλη μά των που 
τα λα νί ζουν τους κα τοί κους των χωριών 
και δια μορ φώ νουν τις συν θή κες για την 
α ξιο πρε πή δια βί ω σή τους.

Προς αυ τήν την κα τεύ θυν ση το Δ΄ Σώ-
μα Στρα τού α να πτύσ σει την κοι νω νι κή 
του δρά ση και κά νει την πα ρου σί α του αι-
σθη τή στην πε ριο χή του. Πα ράλ λη λα με 
την εκ παί δευ ση των ο πλι τών, την ε πι μέ-
λεια της ε πι χει ρη σια κής του ε τοιμό τη τας, 
την ε νί σχυ ση του η θι κού και της μα χη τι-
κής ι κα νό τη τας του έμ ψυ χου δυ να μι κού 
του, στέ κε ται στο πλά ι των κα τοί κων των 
ο ρει νών χω ριών, κο ντά στις α γω νί ες και 
τα προ βλή μα τά τους.

Η α νά λη ψη μι κρών έρ γων υ πο δομής, 
η δη μιουρ γί α κοι νω νι κών και πο λι τι στι-
κών εκ δη λώ σε ων, η ορ γά νω ση α θλη τι-
κών και εκ παι δευ τι κών προ γραμ μά των, 
κα θώς και η πε ρί θαλ ψη των κα τοίκων 
των ο ρει νών χω ριών, α πο τε λούν, με τα-
ξύ άλ λων, κά ποιους α πό τους 

το μείς δρά σης του.

Το μείς Δρά σε ως
Έρ γα Υ πο δομής
 Κα τα σκευ ή και συ ντή ρη ση α γρο τι κών 

δρό μων. 
 Δημιουργία α θλη τι κών κέ ντρων και 

αι θου σών ψυ χα γω γί ας ό πως γή πε δα πο δο-
σφαί ρου και κα λα θο σφαί ρι σης.

 Κα τα σκευ ή τε χνι κών έργων που α φο-
ρούν την α πο χέ τευ ση και την α πορ ρο ή όμ-
βριων υ δά των.

 Συν δρο μή στο έρ γο της Το πι κής Αυ το-
διοι κή σε ως για την α ντι με τώ πι ση ε κτά κτων 
α να γκών (εκ χιονι σμός, κα τα πο λέ μη ση πλημ-
μυ ρών, πυρ κα γιών και σει σμών).

 Συ νερ γα σί α με τα κατά τό πους δα σαρ-
χεί α για τη διά νοι ξη ζω νών πυ ρα σφα λεί ας.

 
Υ γεί α - Πε ρί θαλ ψη
 Α ξιο ποί η ση Στρα τιωτι κού Προ σω πι-

κού (ια τρών, νο ση λευ τών, κοι νω νι κών λει-
τουρ γών), για την ε νημέ ρω ση των πο λι τών 
σε θέ μα τα ό πως τα ναρ κω τι κά και το AIDS.

  Συ γκρό τη ση Κι νη τών Ια τρι κών Μο νά-
δων, με σκο πό την πα ρο χή προ λη πτι κής ια-
τρι κής και ο δο ντια τρι κής ε ξέ τα σης, την πραγ-
μα το ποί η ση εμ βο λια σμών και την αι μο δο σί α.

 Αντι με τώ πι ση εκτά κτων πε ρι στα τι κών, 
με τη διά θε ση α σθε νο φό ρων, τρο χο φό ρων 
και ερ πυ στριο φό ρων ο χη μά των.

Πο λι τιστι κές Εκ δη λώ σεις
 Διά θε ση στρα τιω τι κών λε ω φο ρεί ων 
σε μα θη τές των ο ρει νών χω ριών για την 

πραγ μα το ποί η ση εκ δρομών 
σε χώ ρους αρ χαιο λο γι κού ή 

το μείς δρά σης του.

 Διά θε ση στρα τιω τι κών λε ω φο ρεί ων 
σε μα θη τές των ο ρει νών χω ριών για την 

κά τω βι βλί α ι στο ρι κού, πο λι τι στι κού και 
μορ φω τι κού πε ριε χο μέ νου:

 Ο δοι πο ρι κό στα Πο μα κο χώρια,
 Ο δοι πο ρι κό στο Δέλ τα του Έβρου,
 Φυ λά κια,
 Ο ρεινή Θρά κη,
 Υ γρό το ποι της Θράκης,
 Σα μο θρά κη,
 Ι στο ρι κοί και Αρ χαιο λο γι κοί Χώ ροι 

Δρά μας - Κα βάλας - Θρά κης,
 Ε πο ποι ία της Μά χης των Ο χυ ρών 

Α να το λι κής Μα κε δο νίας και Θρά κης,
 Ο δοι πο ρι κό στο Νέ στο.
Στην προ σπά θειά του να αμ βλύ νει τα 

τυ χόν προ βλή μα τα που εν δέ χε ται να α ντι-
με τω πί σουν τα νε ο το πο θετη μέ να Στε λέ χη, 
έ χει εκ πο νή σει και εκ δό σει ε νημε ρω τι κούς 
ο δη γούς για ό λες τις Φρου ρές του, με χρή-
σι μες πλη ρο φο ρί ες (Σχο λι κά Συ γκρο τή μα-
τα, δια θέ σι μες προς ε νοι κί α ση κα τοι κί ες, 
πο λι τι στι κά στοι χεί α, χρή σι μα τη λέ φω να 
Δη μο σί ων Υ πη ρε σί ων κτλ).

Στα πλαί σια της ε φαρ μο γής του ψη φί-
σμα τος του Συμ βου λί ου Α σφα λεί ας του 
Ο Η Ε, α πό το Νο έμ βριο του 2008, δια θέ τει 
(εκ πε ρι τρο πής) 1 Μ/Κ ΤΠ στο Βο ρειο α να-
το λι κό Το μέ α της KFOR (Μη τρό βι τσα).

Κοι νω νι κή Προ σφο ρά
Α πό το 1995 α να λαμ βά νει πρω το-

βου λί ες και α να πτύσ σει δρα-
στη ριό τη τα στην Πε ριο χή 
Ευ θύ νης του δη λα δή στον ευ-
ρύ τε ρο χώ ρο της Α να το λι κής 
Μα κε δο νί ας και Θρά κης και ει δι-
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άλ λου εκ παι δευ τι κού εν δια φέ ρο ντος.
  Διά θε ση Λε σχών των Α ξιω μα τι κών 

για την πραγ μα το ποί η ση εκ θέ σε ων και άλ-
λων πο λι τι στι κών εκδη λώ σε ων. 

Παι δεία - Α θλη τι σμός
 Διά θε ση Στρα τευ μέ νων δα σκά λων 

και κα θη γη τών, με σκο πό την ε νι σχυ τι κή 
δι δα σκα λί α σε σχο λεί α της μειο νό τη τας.

 Διε ξα γω γή α θλη τι κών α γώ νων α νά-
με σα σε ο μά δες του Στρα τού και των το πι-
κών α θλη τι κών Σω μα τεί ων.

 Διά θε ση στρα τιω τών, ε ξει δι κευ μέ-
νων στους Η/Υ για την ε ξοι κεί ω ση των μα-
θη τών με τις νέ ες τε χνο λο γί ες.

 Αξιοποίηση στρα τιω τών - γυ μνα-
στών για τη δι δα σκα λί α γυ μνα στι κής και 
πα ρα δο σια κών χο ρών.

Άλ λες Δρα στη ριό τη τες
 Προ σφο ρά βο ή θειας σε κοινω φε λή 

ι δρύ μα τα (τρό φι μα κ.λπ.). 
 Κα τά τις Ε ορ τές των Χρι στου γέν νων 

- Νέ ου Έ τους και του Πά σχα δί δο νται δέ-
μα τα με τρό φι μα σε α πόρους και α να ξιο-

Το Σώμα Στρα τού, εκ φρά ζο ντας το ό ρα μα του ΓΕΣ και του Υ πουρ γεί ου Ε θνι κής Ά μυ νας, φρο ντί-
ζει για τη συ νε χή βελ τί ω ση της ποιό τη τος ζω ής του προ σω πι κού του και των οι κογε νειών τους, 
ώ στε αυ τό να μπο ρεί να α φο σιω θεί α πε ρί σπα στα στα στρα τιω τικά υ πη ρε σια κά του κα θή κο ντα, 
ε πι τυγ χά νο ντας τη μέ γι στη α ξιο ποί η ση των δυνα το τή των του προ σω πι κού για την ε πι τυ χή εκ-

πλή ρω ση της α πο στο λής του.

πα θού ντες, σε συ νερ γα σί α με τις Ιε ρές 
Μη τρο πό λεις και τον Ε ΕΣ. 

 Διά θε ση ΣΜΣ σε διά φο ρους φορείς 
και εκ δηλώ σεις.

 Η προ σφο ρά του Δ΄ Σώ μα τος Στρα-
τού ε μπλου τί ζε ται συ νε χώς με νέ α έρ γα, 
νέ ες πρω το βου λί ες και δρα στηριό τη τες. 
Δια τη ρεί α νοι κτό δί αυ λο ε πι κοι νω νί ας με 
τους Φο ρείς και τους κατοί κους των ο ρει-
νών χω ριών. Το εν δια φέ ρον εί ναι στραμ-
μέ νο προς αυ τές τις ευαί σθη τες πε ριο-
χές της πα ρα με θο ρί ου, θέ το ντας σε ι σχύ 
ό λες του τις δυνά μεις για την οι κο νο μι κή 
α νά πτυ ξη και την ευ η με ρί α τους.

Λοι πά Θέ μα τα
Στην Πε ριο χή Ευ θύ νης του Σχημα-

τισμού, στα πλαί σια της μέ ρι μνας για το 
προ σω πι κό, λει τουρ γούν:

 7 Βρε φο νη πια κοί Σταθ μοί, 
ε πανδρω μέ νοι με Μό νι μο Στρα τιω τι κό 
Προ σω πι κό των προ βλε πο μέ νων ει δι κο-
τήτων. βρίσκονται στην Α λε ξαν δρού πο-
λη, το Δι δυ μό τει χο, το Σου φλί, την Κο μο-
τη νή, τις Φέ ρες, την Ο ρε στιά δα και τη 

Ξάν θη. Το πο σο στό ι κα νο ποι ή σε ως των 
αι τή σε ων για φι λο ξε νί α των παι διών, η λι-
κί ας 2,5 έ ως 5 ε τών, εί ναι στο 70% των 
υ πο βλη θει σών αι τή σε ων (210 παι διά).

 19 Λέ σχες Α ξιω μα τι κών για την 
ε ξυ πη ρέ τη ση των α να γκών δια τρο φής 
και ψυ χα γω γί ας των Στε λε χών των Ε νό-
πλων Δυ νά με ων, κα θώς και την α νά πτυ-
ξη και προ α γω γή των σχέ σε ων με τα ξύ 
Στρα τού και Κοι νού.

 4 Κέ ντρα Α πο κα τα στά σε ως Α πω-
λειών Υ γεί ας (ΚΑ ΑΥ) για τον πα ρα θε ρι σμό 
των Στε λε χών και των οι κο γε νειών τους (εν 
ε νερ γεί α και εν α πο στρα τεί α) κα τά τη θε ρι-
νή πε ρί ο δο, σε πα ραθα λάσ σια μέ ρη.

 5 Στρα τιω τι κά Πρα τή ρια με σκο πό 
τον α νε φο δια σμό των Μο νά δων και την 
ε ξυ πη ρέ τη ση των Στε λε χών των Ε νό-
πλων Δυ νά με ων (εν ε νερ γεί α και εν α πο-
στρα τεί α) σε εί δη πρώ της α νά γκης.

 ΣΟ Α - ΣΟ ΜΥ για τη δια μο νή των 
Στε λε χών που υ πη ρε τούν στην ΠΕ του 
Σ. Στρα τού σε οι κή μα τα. Το πο σο στό ι κα-
νο ποί η σης αγγίζει το 78% των υ πο βλη-
θει σών αι τή σε ων.
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Ι στο ρι κά Στοι χεία
Κα τά τη διάρ κεια των Βαλ κα νικών Πο λέ μων έ γι νε φα νε ρή 

η α νά γκη δη μιουρ γί ας ενός κλι μα κί ου Διοι κή σε ως Σώ ματος 
Στρα τού για τη διοί κη ση και το συ ντο νι σμό της δρά σε ως των 
Με ραρ χιών. Το Γε νι κό Στρα τη γεί ο, ε πει δή δεν ή ταν ευ χε ρής η 
Διοί κη ση, βρέ θη κε πολ λές φο ρές στην α νά γκη να συ γκρο τή σει 
α πό τις υ πάρ χου σες Με ραρ χί ες, κλι μά κια Στρα τιάς ή Ο μά δες Με-
ραρ χιών. Η Στρα τιω τι κή Η γε σί α του τό που, έ χο ντας βιώσει έ ντο-
να αυ τή την α να γκαιό τη τα και πα ρα τη ρώ ντας ό τι τα δε δο μέ να με 
τη διεύ ρυν ση του ε δά φους της χώ ρας εί χαν αλ λά ξει, α πο φά σι σε 
την αύ ξη ση και α να διορ γά νω ση του Στρα τεύ μα τος. Στα πλαί σια 
αυ τών των ε νερ γειών, στις 30 Αυ γού στου 1913 εκ δό θη κε Β.Δ. 
(υπ. α ριθ μ. 17), το ο ποί ο προ έ βλε πε τη δη μιουρ γί α Στρατη γεί ων 
Σω μά των Στρα τού στους κόλ πους των ο ποί ων θα υ πά γο νταν οι 
συ γκροτη θεί σες α πό τους Βαλ κα νι κούς Πο λέ μους Με ραρ χί ες.

Το νε ο ϊ δρυ θέν Σώ μα Στρατού εί χε έ δρα τη Θεσ σα λο νί κη και 
Διοι κη τή τον Α ντγο Μο σχό που λο και υ πό διοί κη ση την IV ΜΠ με 
έ δρα τη Θεσ σα λο νί κη και την V ΜΠ με έ δρα το Κιλ κίς. 

Τον Ια νουά ριο του 1914 έ γι νε η ο ρι στι κή συ γκρό τη ση του 
Δ΄ΣΣ με έ δρα την Κα βά λα, Διοι κη τή τον Α ντγο Δα μια νό Κων/
νο και υ πό διοί κη ση τις V, VI και VII ΜΠ με έ δρες τη Δρά μα, 
τις Σέρ ρες και την Κα βά λα α ντί στοι χα. Η ζώ νη ευ θύ νης του 
Σώ μα τος κα τά την ει ρη νι κή πε ρί ο δο πε ρι λαμ βά νει την Α να το λι-
κή Μα κε δο νί α και η ευθύ νη προ κα λύ ψε ώς του αρ χί ζει α πό το 
Στρυ μό να πο τα μό (Ρού πελ) μέ χρι τις εκ βο λές του Νέ στου.

Την 1η Ιου νί ου 1922 το Δ΄ Σώ μα Στρα τού εί χε έ δρα την 
Α δρια νού πο λη και υ πα γό ταν ε πι χει ρη σια κά στη Στρατιά Μι-
κράς Α σί ας.

Στις 16 Ιου νί ου του ί διου έ τους, τη διοί κη ση του Σώ μα τος 
α νέ λα βε ο Υ πτγος Βλα χό που λος Α ρι στο τέ λης, ο οποί ος άρ χι σε 
α μέ σως την α να συ γκρό τη σή του. Με το τέ λος της α να συ γκρο-
τή σε ως η δύ να μή του α νερ χό ταν σε 4 Με ραρ χί ες α πό τις ο ποί-
ες οι 2 ε στά λη σαν προς βο ή θεια των Ελ λη νι κών στρα τευ μά των 
στη Μι κρά Α σί α. Με τά τη Μι κρα σια τι κή κα τα στρο φή κα ταρ γή-
θη κε η Στρα τιά Μ. Α σί ας και ε πα να συ γκρο τή θη κε η Στρα τιά 
Θρά κης, η ο ποί α κά λυ ψε τη σύ μπτυ ξη και α να διορ γά νω ση του 
Ελ λη νι κού Στρα τού.

Τον Ια νουά ριο του 1923, ε νώ οι δια πραγ μα τεύ σεις για τη 
σύ να ψη της συν θή κης στη Λω ζά νη πα ρα τεί νο νταν, η Στρα τιά 
Θρά κης α να διορ γα νώ θη κε και με το νομά σθη κε σε Στρα τιά 
Έ βρου με Διοι κη τή τον Α ντγο Πά γκα λο Θε ό δω ρο. Η συμ βολή 
της Στρα τιάς Έ βρου, βα σι κός Σχη μα τι σμός της ο ποί ας ή ταν 
το Δ΄ΣΣ, ή ταν απο φα σι στι κή στον πε ριο ρι σμό των τουρ κι κών 
α ξιώ σε ων και την υ πο γρα φή της Συν θή κης της Λω ζά νης. Δεν 
ή ταν μό νο η α πλή πα ρου σί α της Στρα τιάς που θα απέ τρε πε 
την τουρ κι κή ε πί θε ση αλ λά και η α πει λή να με τα φερ θεί το πε-
δί ο της μά χης στην Αν. Θρά κη και να κα τα λη φθεί η Κων στα ντι-
νού πο λη, ό πως α πο δει κνύ ουν οι ε νέρ γειες και τα σχέ δια της 
Στρα τιάς Έ βρου που προ έ βλε παν, σε περί πτω ση δια κο πής 
των δια πραγ μα τεύ σε ων, την κα ταγ γε λί α της α να κω χής και την 
αιφ νι δια στι κή ταυ τό χρο νη διά βα ση του Έ βρου.

Η χρο νι κή πε ρί ο δος 1924-1939 εί ναι πε ρί ο δος α να συ γκρό-
τη σης και εκ παί δευ σης. Η α πρό κλη τη Ι τα λι κή ε πί θε ση το 1940 

βρί σκει το Δ΄ΣΣ με έ δρα την Κα βά λα και υ πό τη διοι κη τι κή του 
υ πα γω γή 2 Με ραρ χί ες Πε ζι κού. Στις 4 Νο εμ βρί ου 1940 με το νο μά-
σθη κε σε Τμή μα Στρα τιάς Α νατο λι κής Μα κε δο νί ας (ΤΣΑΜ) και με-
τα στάθ μευ σε στις Σέρ ρες. Στις 8 Φε βρουα ρίου 1941 οι Με ραρ χί ες 
του τέ θη καν α πευ θεί ας υ πό διοί κη ση του ΤΣΑΜ και πυ ρή νες των 
Στρα τη γεί ων τους στάλ θη καν στην Αλ βα νί α ό που συ γκρό τη σαν 
το Τμή μα Στρα τιάς Η πεί ρου λαμβάνοντας μέ ρος στις εκεί ε πι χει-
ρή σεις με α ριθ μό Μο νά δων του.

Στις 5 Φε βρουα ρί ου του 1976, ε πειδή υ πήρ ξε στρα τιω τι κή 
α να γκαιό τη τα και ε θνι κή ε πι τα γή, με α πό φα ση της κυβέρ νη σης, 
το Δ΄ΣΣ ε πα να συ γκρο τεί ται με έ δρα την Ξάν θη και με Ζώ νη Ευ θύ-
νης το ε δα φι κό δια μέ ρι σμα της Θρά κης.

Α πό το 2005 η Πε ριο χή Ευ θύ νης του Δ΄ΣΣ πε ρι λαμ βά νει και 
τους νο μούς Δρά μας και Κα βά λας (με τη ν. Θά σο).

Δ΄ΣΣ
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Το Κέ ντρο Εκ παι δεύ σε ως Α νορ θό-
δο ξου Πο λέ μου (ΚΕ ΑΠ) που βρί-

σκε ται στη Ρε ντί να του Ν. Θεσ σα λο νί κης, 
α πο τε λεί το «φυ τώ ριο» των θρυ λι κών πρα-
σι νο σκούφι δων, τό πος στον ο ποί ο θε με-
λιώ θη κε ο θρύ λος του Έλ λη να λο κα τζή και 
το κατα δρο μι κό πνεύ μα.

Στα 45 χρό νια λει τουρ γί ας του το ΚΕ ΑΠ 
έ χει προ σφέ ρει τε ρά στιο εκ παι δευ τικό έρ-
γο, το ο ποί ο συ νε χί ζε ται και σή με ρα. Εί ναι 
το κοι νό ση μεί ο ό λων των αξιω μα τι κών και 
υ πα ξιω μα τι κών των ει δι κών δυ νά με ων, τό-
πος «ιε ρός» γι’ αυ τούς, τό πος στον ο ποί ο 
ί δρω σαν και πό νε σαν για την κα τα δρο μι κή 
ι δέ α. Είναι το σύμ βο λο και ο φά ρος που 
φω τί ζει κα θο δη γη τι κά την πο ρεί α τους στο 
δρό μο της τι μής και του κα θή κο ντος.

Στη Μα κε δο νί α, 71Km α να το λι κά της 
Θεσ σα λο νί κης, η Ρε ντί να α πο τε λεί με την 
πρώ τη μα τιά, έ να φι λή συ χο και συ νη θι σμέ-
νο κλασ σι κό Ελ λη νι κό οικι σμό της υ παί-
θρου, ο ο ποί ος δεν προ σφέ ρει ι διαί τε ρες 
συ γκι νή σεις. Εί ναι πιο γνω στός στους λά-
τρεις της αρ χαιο λο γί ας για την αρ χαί α πό-
λη της Α ρέ θου σας. Α πό το 1963 η Ρε ντί να 
έ λα βε μια νέ α διά στα ση με την ί δρυ ση του 

Κ.Ε.Α.Π. (Κέντρο Εκ παι δεύ σε ως Α νορ θό-
δο ξου Πο λέ μου). Η θέ ση του εί ναι ι δε ώ-
δης για την εκτέ λε ση της α πο στο λής του, 
κα θό σον πε ρι βάλ λε ται α πό έ δα φος που 
πε ρι λαμ βά νει βου νά, πο τα μούς, λί μνες και 
θά λασ σα, δη λα δή φυ σι κούς χώ ρους α πα-
ραίτη τους για πρα κτι κή ε φαρ μο γή σε ό λα 
τα α ντι κεί με να της εκ παι δεύ σε ως.

Ι στο ρι κά Στοι χεί α
Το ΚΕ ΑΠ ι δρύ θη κε τον Ο κτώ βριο του 

1963 και ε γκα τα στά θη κε στη Ρε ντί να στο 
στρα τό πε δο που ε πο νο μά στη κε Στρα τό-
πε δο «Α ντι συ νταγ μα τάρ χου (ΠΖ) Γε ωρ γί-
ου Κα τσά νη». Η ο νο μα σί α αυ τή α πο τε λεί 
ε λά χι στη έν δει ξη τι μής προς τον αν δρεί ο 
Διοι κη τή της 33ης Μοί ρας Κα τα δρο μών, 
ο ο ποί ος έ πε σε μα χό μενος υπερασπίζο-
ντας με τους στρα τιώ τες του το ύ ψω μα 
Πε τρο μου θιά Πε ντα δακτύ λου κα τά την 
τουρ κι κή ει σβο λή στην Κύ προ τον Ιού λιο 
του 1974. Η προ το μή του, το πο θε τη μέ νη 
δί πλα στο μνη μεί ο που υ πάρ χει προς τι-
μή των πε σό ντων στις μά χες του έ θνους 
Ελ λή νων Κα τα δρο μέ ων στο χώ ρο του 
στρα το πέ δου, υ πο δέχε ται σή με ρα κά-

Κέ ντρο Εκ παι δεύ σεως
Α νορ θό δο ξου Πο λέ μου

Οι Ει δι κές Δυ νά μεις α πό τη φύ ση τους α παι τού σαν πά ντο τε, 
α πό κά θε πλευ ρά, άρ τια και ρε α λι στι κή βα σι κή και ει δι κή εκ-
παί δευ ση του προ σω πι κού τους (α ξιω μα τι κών και ο πλι τών), 
που πρέπει υ ποχρε ω τι κά να προ έρ χε ται α πό ε θε λο ντές, ε πι-

λεγ μέ νους με αυ στη ρά κρι τή ρια νο η μο σύ νης, ψυ χι κών και 
σω μα τι κών ι κα νο τή των. Έ τσι, η εκ παί δευ ση των α ξιω μα τι-

κών και ο πλι τών στην τε χνι κή και τα κτι κή των ει δι κών ε πι χει-
ρή σε ων εί ναι ε ντα τι κή, σκλη ρή και ε πί πο νη σε όλη τη διάρ-

κεια της θη τεί ας τους στις Ει δι κές Δυ νά μεις, επειδή το υ ψη λό 
ε πί πε δό της εκπαίδευσης α πο τε λεί τη βα σι κή και θε με λιώ δη 

προ ϋ πό θε ση της ε πι τυ χί ας των στελεχών

θε ε πι σκέ πτη, ο ο ποί ος ει σέρ χε ται στο 
Στρα τό πε δο της Ρε ντίνας.

Πα γκο σμί ως τα στε λέ χη των Ει δι κών 
Δυ νά με ων θαυ μά ζο νται ως άν θρω ποι με 
α πε ριό ρι στες φυ σι κές ι κα νό τη τες, οι ο ποί-
οι μπο ρούν να ε πι βιώ σουν κά τω α πό 
ο ποιεσ δή πο τε συν θή κες, να πε τύ χουν σε 
κά θε α ποστο λή και να ε ξο λο θρεύ σουν πο-
λυά ριθ μους ε χθρούς.

Πί σω α πό αυ τή την ό μορ φα πα ρου σια-
ζό με νη ει κό να, υ πάρ χει η πραγμα τι κό τη τα 
της σκλη ρής εκ παί δευ σης και η πλή ρης 
εκ με τάλ λευ ση των ψυ χικών δυ νά με ων 
των αν θρώ πων που στε λε χώ νουν τις ει δι-
κές δυ νά μεις. Α ναμ φί βολα ό ταν κά ποιος, 
α νε ξάρ τη τα α πό το πό σο δυ να τός εί ναι, εκ-
παι δεύ ε ται κά τω α πό ε ξαι ρε τι κά δύ σκο λες 
συν θή κες για πολ λές συ νε χό με νες ε βδο μά-
δες, κουρά ζε ται σω μα τι κά και πνευ μα τι κά. 
Τό τε η ε πι θυ μί α του να πε τύ χει και η δύνα-
μη της ψυ χής του εί ναι τα μό να στοι χεί α 
που του δί νουν την α πα ραί τη τη ώθη ση για 
να συ νε χί σει. Αυ τό α κρι βώς εί ναι και το 
νό η μα μιας ε πι γρα φής στο ΚΕ ΑΠ: «Ε δώ 
έρ χο νται αυ τοί που θέ λουν και μπο ρούν». 
Η θέ λη ση κά ποιου να α ποτε λέ σει έ να α ξιό-



ΚΕΑΠ…για ό σους θέ λουν και μπο ρούν
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λο γο και ε πί λε κτο στέ λε χος των Ει δι κών 
Δυ νά με ων εί ναι το α πα ραί τη το στοι χεί ο 
για να πε τύ χει στις υ ψη λές α παι τή σεις της 
εκ παί δευσης. Οι έ μπει ροι εκ παι δευ τές θα 
τον βο η θή σουν να α να πτύ ξει τις φυ σι κές 
και ψυ χι κές του ι κα νό τη τες στα υ ψη λό τε ρα 
δυ να τά ε πί πε δα, ώ στε να ξε πε ρά σει και 
τις πιο δύ σκο λες συν θή κες του σύγ χρο-
νου πε δί ου μά χης. Εί ναι α ξιο σημεί ω το το 
γε γο νός ό τι πολ λοί α πό τους α ξιω μα τι κούς 
- εκ παι δευ τές του ΚΕ ΑΠ συμ με τεί χαν σε 
Ελ λη νι κές α πο στο λές στο ε ξω τε ρι κό, ε νώ 
άλ λοι α πέ κτη σαν χρή σι μες ε μπει ρί ες πα-
ρα κο λου θώ ντας διά φο ρα Σχο λεί α Ει δι κών 
Δυ νά με ων του ε ξω τε ρι κού.

Ορ γά νω ση και Α πο στο λή του 
ΚΕ ΑΠ

Το ΚΕ ΑΠ εί ναι Μο νά δα των Ει δι κών 
Δυ νά με ων, υ πα γό με νη α πευ θεί ας στη 
Διεύ θυν ση Ει δι κών Δυ νά με ων του Γε νι-
κού Ε πι τε λεί ου Στρα τού και α ποστο λή 
του εί ναι να πα ρέ χει στους εκ παι δευό με-
νους τις α πα ραί τη τες θε ω ρητι κές και κυ-
ρί ως πρα κτι κές γνώ σεις σε:
 Κα τα δρο μι κές Ε νέρ γειες.
 Α νορ θό δο ξο Πό λε μο.
  Ανα γνώ ρι ση Υ λι κών και Μέ σων του 
Πε δί ου Μά χης.
 Α ντι κεί με να Α πό δρα σης, Ε πι βί ω σης 
και Δια φυ γής.
 Βο λές Μά χης Τα χεί ας Α ντι δρά σε ως 
και Ε λευ θέ ρου Σκο πευ τή.
 Τε χνι κής φύ σης α ντι κεί με να των Ει δι-
κών Δυ νά με ων.

Το Κέ ντρο εί ναι ορ γα νω μέ νο σε τμή-
μα τα τα ο ποί α διε ξά γουν την εκ παί δευ ση 
και σε τμή μα τα που την υ πο στη ρί ζουν. 
Ε πί σης πε ρι λαμ βά νει και τμή μα τα που 
εί ναι υ πεύ θυ να για την ι κα νο ποί η ση των 
λοι πών α παι τή σε ων (α σφά λειας, Διοι κη-
τι κής Μέ ρι μνας κ.λπ.).

Εκ παί δευ ση - Δρα στη ριό τη τες
Ως εκ παι δευ τι κό προ σω πι κό χρη σι-

μο ποιού νται ε πι λεγ μέ νοι κατώ τε ροι α ξιω-
μα τι κοί μό νι μοι και ε θε λο ντές, υ πα ξιω μα-
τι κοί των Ει δι κών Δυ νά με ων και α ριθ μός 
κα τάλ λη λων ΔΕ Α.

Στο ΚΕ ΑΠ εκ παι δεύ ο νται Α ξιω μα τι-
κοί, Αν θυ πα σπι στές, ΔΕ Α, Μό νι μοι και 
Ε θελο ντές Υ πα ξιω μα τι κοί και Ε ΠΟΠ 
των Ει δι κών Δυ νά με ων, Αν θυ πο λο χα-

γοί & Μό νιμοι Λο χί ες (ΠΖ) και (ΑΣ), στε-
λέ χη λοι πών Ό πλων και Κλά δων των 
Ε νό πλων Δυ νά με ων, κα θώς ε πί σης και 
προ σω πι κό των Σω μά των Α σφα λεί ας. 
Τα κυριότερα σχολεία που λειτουργούν 
κάθε χρόνο είναι:

 Το Σχο λεί ο των Κα τα δρο μών. Η α πο-
στο λή του εί ναι να α να πτύσσει τη σω μα τι-
κή και ψυ χι κή α ντο χή των στε λε χών στα 
α νώ τε ρα δυ να τά ε πί πεδα και σε βαθ μό 
που να μπο ρούν να υ περ νι κούν και τις πιο 
α ντί ξο ες συν θή κες στο πε δί ο της μά χης, 
λαμ βά νο ντας γρή γο ρες, ορ θές και α μέ σως 
ε κτε λε στέ ς α πο φά σεις και να τα κα τα στή σει 
ι κα νά να η γη θούν τμημάτων κα τά τις ε πι χει-
ρήσεις και να εκ παι δεύ ουν το προ σω πι κό 
στις Μο νά δες τους σε α ντι κεί με να τεχνι κής 
και τα κτι κής Κα τα δρο μών. Ε πί σης να εκ παι-
δεύ σει τα στε λέ χη στις μεθό δους και την τε-
χνι κή της α πό δρα σης, δια φυ γής και στους 
τρό πους ε πι βιώσε ως στην ύ παι θρο χω ρίς 
τα βα σι κά στρα τιω τι κά εί δη.

 Το Σχο λεί ο Σχε διά σε ως Πε ρι πό λων 
Ει δι κών Δυ νά με ων. Το προ σω πι κό εκ παι-
δεύεται στην ορ γά νω ση μά χης πε ρι πό λου 
και στην ορθή και λε πτο με ρή σχε δί α ση 

της α πο στο λής για την ε κτέ λε ση κα τα δρο-
μι κών ε πι χει ρή σε ων μι κρών κλι μα κί ων.

 Το Σχο λεί ο Α πό δρα σης, Δια φυ γής 
και Ε πι βί ω σης Ει δι κών Δυ νά με ων (ΣΑ-
ΔΕ ΕΔ). Σ΄αυτό το σχολείο γίνεται εκ-
παίδευση στα α ντι κεί με να από δρα σης, 
δια φυ γής και ε πι βίωσης.

 Το Σχο λεί ο Βα σι κής Εκ παί δευ σης 
Κα τα δρο μών (ΣΒΕΚ), όπου γίνεται η 
με τά δο ση στους εκ παι δευό με νους των 
α πα ραι τή των βα σι κών γνώ σε ων πά νω 
σε θέ μα τα διε ξα γω γής κα τα δρο μι κών 
ε πι χει ρή σε ων και α νορ θό δο ξου πο λέ-
μου, κα θώς και σε τε χνι κής φύ σε ως α ντι-
κεί με να των ει δι κών δυ νά με ων που θα 
τους ε πι τρέ ψουν να α ντα πο κρι θούν στις 
α παι τή σεις των μο νά δων.

 Το Σχο λεί ο Στε λε χών Ό πλων και 
Ε τέ ρων Κλά δων (ΣΣΟ ΕΚ), εδώ πραγμα-
τοποιείται η διε ξα γω γή κα τα δρο μι κών ε πι-
χει ρή σε ων και α νορ θό δο ξου πο λέ μου, κα-
θώς και σε τε χνι κής φύ σε ως α ντι κεί με να 
των ει δι κών δυ νά με ων. κα τά τη διάρ κεια 
αυ τού του σχο λεί ου ε πι λέ γε ται το προ σω-
πι κό που θα στελε χώ σει τις μο νά δες των 
ει δι κών δυ νά με ων.

…το φυτώριο των θρυλικών
πρασινοσκούφηδων
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 Το Σχο λεί ο Βα σι κής Εκ παί δευ σης 
Ε λεύ θε ρων Σκο πευ τών Ει δι κών Α πο στο-
λών (ΣΒΕ Ε ΣΕ Α), η α πο στο λή του εί ναι να 
εκ παι δεύ σει τα στε λέ χη σε ε ξει δικευ μέ νες 
τε χνι κές βο λών και σε α ντι κεί με να προ κε-
χω ρη μέ νης α το μι κής τακτι κής.

 Το Σχο λεί ο Βο λών Μά χης Τα χεί ας 
Α ντί δρα σης έχει ως α πο στο λή να κα τα-
στή σει τον μα χη τή ι κα νό να χει ρί ζε ται 
σω στά τον ο πλι σμό του και να α ντα πο-
κρί νε ται σε ο ποια δή πο τε α πει λή.

Ε πί σης λει τουρ γούν και άλ λα μι κρό-
τε ρης διάρ κειας αλ λά ε ξί σου ση μα ντικά 
σχο λεί α που ε πι κε ντρώ νο νται σε συ γκε-
κρι μέ νες ε πι χει ρη σια κές α παι τήσεις, τα 
ο ποί α κρί νε ται σκό πι μο να μην α να φερ-
θούν ε πί του πα ρό ντος. 

Α νά λο γα με τις ε πι χει ρη σια κές α παι-
τή σεις των Ει δι κών Δυ νά με ων η Διεύ-
θυνση Ει δι κών Δυ νά με ων κά θε χρό νο 
α να προ σαρ μό ζει την εκ παί δευ ση στο 
ΚΕ ΑΠ με τη συ μπλή ρω ση ή α φαί ρε ση 
συ γκε κρι μέ νων σχο λεί ων. 

Τα πα ρα πά νω σχο λεί α α πευ θύ νο-
νται σε στε λέ χη με ι διαί τε ρες ι κα νό τη τες 
και α πο τε λούν το ε πι στέ γα σμα μιας ε ξει-
δι κευ μέ νης και ποιο τι κής εκ παί δευ σης 
που προ στά ζουν οι α παι τή σεις και προ-
κλή σεις των και ρών. Η χρη σι μο ποί η ση 
των ε λεύ θε ρων σκο πευ τών έ χει α πο δει-
χθεί πό σο ση μα ντι κή εί ναι, κα θώς εί ναι 
νω πές α κό μη οι ει κό νες α πό πε ριο χές 
ό πως το Ι ράκ και το Αφ γα νι στάν και τα 
πλήγ μα τα που ε πι φέ ρουν στον ό ποιο 
α ντί πα λο. Το ΚΕ ΑΠ έ χει πε τύ χει να συμ-
βα δί ζει με τα διε θνή κέ ντρα εκ παί δευ σης 
στο συ γκε κρι μέ νο το μέ α μέ σα α πό τα 
σύγ χρο να και ρε α λι στι κά προ γράμ μα τα 
εκ παί δευ σης και κυ ρί ως βο λών.

Α ξιο λό γη ση των Εκ παιδευο μέ νων
Σε ό λα τα σχο λεί α τό σο κα τά την έ ναρ ξη 

ό σο και κα τά τη διάρ κεια της εκ παί δευ σης, 
πραγ μα το ποιού νται γρα πτές και προ φο ρι-
κές ε ξε τά σεις - α ξιο λο γή σεις, ό πως αυ τές 
προ βλέ πο νται α πό τις Συ ντο νι στι κές Ο δη-
γί ες Εκ παι δεύ σε ως του Κέ ντρου και έ χουν 
σαν σκο πό να δια πι στω θεί ο βαθ μός α φομοί-
ω σης των α ντι κει μέ νων που δι δά χτη καν και 
να γί νει α ξιο λό γη ση του εν δια φέ ρο ντος και 
της προ σπά θειας των εκ παι δευο μέ νων για 
την ε ξα γω γή της τε λι κής βαθ μο λο γί ας. Κά-
θε σχο λεί ο έ χει τα δι κά του δε δο μέ να και οι 

…το φυτώριο των θρυλικών
πρασινοσκούφηδων

εκ παιδευό με νοι, οι ο ποί οι δεν πε τυ χαί νουν 
να α ντα πο κρι θούν σε αυ τά, δια κό πτουν την 
εκ παί δευ σή τους και δεν στε λε χώ νουν τις 
Μο νά δες των Ει δι κών Δυ νά με ων.

Ε γκα τα στά σεις
Για το στρα τω νι σμό τό σο της μό νι μης 

δύ να μης ό σο και των εκ παιδευο μέ νων, 
το ΚΕ ΑΠ δια θέ τει τυ πο ποι η μέ να κτί ρια 
των 120 αν δρών και 2 κτί ρια των 40 αν-
δρών. Ε πί σης στο ΚΕ ΑΠ υ φί στα νται και 
διά φο ρες ε γκα τα στά σεις, ό πως διοι κη τή-
ριο,λέ σχη α ξιω μα τι κών, μα γει ρεί α - ε στια-
τό ρια, ια τρεί ο - α ναρρω τή ριο, δι μοι ρί α 
συ ντη ρή σε ως - όρ χος ο χη μά των κα θώς 
και διά φο ροι α ποθη κευ τι κοί χώ ροι.

Μέ σα στα 500 στρέμ μα τα που έ χει 
έ κτα ση το ΚΕ ΑΠ, βρί σκο νται ό λες οι α πα-
ραί τητες εκ παι δευ τι κές ε γκα τα στά σεις:
 Στί βος Κα τα δρο μών των 19 ε μπο δί ων.
 Στί βος Η με ρή σιας Εκ γυ μνά σε ως, κα-
θώς και στί βος Εν δυ να μώ σε ως.
 Τσι με ντέ νιος πύρ γος 18 μέ τρων
 Ε μπό δια Αυ το πε ποι θή σε ως.
 Στί βος Ε πι βί ω σης.
 Στί βος Το πο γρα φί ας.
 Στί βος Κα τα στρο φών - Ναρ κο πο λέ μου.
 Πύρ γος Ο ρει νού Α γώ να - Τε χνι κής 
α ναρ ρί χη σης.
 Πε δί ο Βο λής & ΠΒ κα τοι κη μέ νων τό πων.
 Γή πε δο Πο δο σφαί ρου.

 Αί θου σες Δι δα σκα λί ας
Ε κτός α πό ό λα τα πα ρα πά νω τε χνη-

τά μέ σα, το με γα λύ τε ρο πλε ο νέ κτη μα του 
ΚΕ ΑΠ εί ναι η κα τά φυ τη και κα τα πρά σι νη 
η μιο ρει νή πε ριο χή της Ρε ντί νας, η ο ποί α 
α πο τε λεί το πιο κα τάλ λη λο πε δί ο για την 
πρα κτι κή ε φαρ μο γή όλων των α ντι κει μέ-
νων εκ παί δευ σης κά τω α πό ρε α λι στι κές 
συν θή κες.

Ο στί βος κα τα δρο μών α πο τε λεί ται 
α πό 19 ε μπό δια, κά ποια α πό τα ο ποί α 
έ χουν χα ρα κτη ρι στι κά ο νό μα τα, ό πως 
«κα μή λα», «κό μπρα» κ.α. Τα πιο δύ σκο-
λα ε μπό δια εί ναι σκό πι μα το πο θε τη μέ να 
στο τέ λος του στί βου, ώ στε να δια πι στω-
θούν οι ι κα νό τη τες, η αυ το πε ποί θη ση 
και η θέ λη ση των ή δη κου ρα σμέ νων εκ-
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παι δευο μέ νων. Το πέ ρα σμα αυ τών των 
ε μπο δί ων α παι τεί έ να συν δυα σμό ευε λι-
ξί ας, φυ σι κής δύ να μης, συ νερ γα σί ας με-
τα ξύ των εκ παι δευο μέ νων, κα λής ι σορ-
ρο πί ας και ψυ χι κής ε τοι μό τη τας, ε νώ ο 
εκ παι δευό με νος ε κτός α πό τα ε μπό δια 
πρέ πει να α ντι με τω πί σει και το α δυ σώ-
πη το χρο νό με τρο των εκ παι δευ τών. 

Ο στί βος η με ρη σί ας εκ γυ μνά σε ως 
α πο τε λεί ται α πό 6 ε μπό δια, τα ο ποί α 
πρέ πει να πε ρά σει ο εκ παι δευό με νος. 
Έλ ξεις, 36 μέ τρα έρ πειν, χει ρο βά δι ση 
και κάθε τη κλί μα κα, όπως επίσης η διέ-
λευ ση του πε ρι βό η του «Ταρ ζάν» εί ναι 
έ να τυ πι κό ξύ πνη μα στο ΚΕ ΑΠ, ό που ο 
κά θε εκ παι δευό με νος κα λεί ται ου σια στι-
κά να πα λέ ψει με το χρο νό με τρο και τον 
ί διο του τον ε αυ τό. Έ να α πό τα ε μπό δια 
αυ το πε ποί θη σης εί ναι ο α πο κα λού με νος 
«Α ρά πης», ό που ο εκ παι δευό με νος, 
α φού δια σχί σει μί α ο ρι ζό ντια δο κό στο 
ύ ψος των 5 μέ τρων, κρέ με ται α πό έ να 
σκοι νί και α φή νε ται να πέ σει στη δε ξα με-
νή του νε ρού πά νω στην ο ποί α έ χει δη-
μιουρ γη θεί το συ γκε κρι μέ νο ε μπό διο.

Σε έ να άλ λο ση μεί ο του Στρα το πέ δου 
υ πάρ χει έ νας τσι με ντέ νιος πύρ γος 18 
μέτρων, στον ο ποί ο οι εκ παι δευό με νοι 
δι δά σκο νται διά φο ρες με θό δους α ναρ-
ρί χη σης και κα ταρ ρί χη σης. Στη μί α α πό 
τις πλευ ρές του πύρ γου υ πάρ χουν ειδι-
κές υ πο δο χές σε τα κτά δια στή μα τα, τις 
ο ποί ες χρη σι μο ποιούν οι ασκούμενοι για 
να α ναρ ρι χη θούν χω ρίς την χρή ση σχοι-
νιών. Στην άλ λη πλευ ρά οι εκ παι δευό με-
νοι δι δά σκο νται την τα χεί α κα ταρ ρί χη ση 
α πό Ε/Π ή την τε χνι κή κα ταρ ρί χη σης 
FAST ROPΕ, ε νώ στην μπρο στι νή πλευ-
ρά δι δά σκονται τις υ πό λοι πες με θό δους 
κα ταρ ρί χη σης και κα θό δου με τη βο ή-
θεια κε κλι μέ νης α ε ρο γέ φυ ρας.

Κο ντά στο πύρ γο υ πάρ χει ο «βρά-
χος», ό που οι εκ παι δευό με νοι ε ξα σκού-
νται πρα κτι κά σε ό σα έ χουν δι δα χθεί σχε-
τι κά με τις α ναρ ρι χή σεις και τις κα ταρ ρι-
χή σεις. Εί ναι χα ρα κτη ρι στι κό ό τι οι εκ παι-
δευό με νοι α να γκά ζο νται να εκτε λέ σουν 
πολ λές φο ρές την ί δια ά σκη ση μέ χρι να 
την πραγ μα το ποι ή σουν τέλεια, ε νώ η 
«ποι νή» των κάμ ψε ων εί ναι κά τι πο λύ 
συ νη θι σμέ νο. Ό πως λέ νε ό λοι οι εκ παι-
δευ τές στο ΚΕ ΑΠ: «Αυ τοί οι άν δρες θα 
ε πι στρέ ψουν στις Μο νά δες τους, ό που 

θα πρέ πει να η γη θούν των στρα τιω τών 
τους σε κα τα δρο μι κές ε πι χειρή σεις. Τό τε 
δεν θα υ πάρ χουν πε ρι θώ ρια λά θους. Η 
φι λο σο φί α μας εί ναι «ό σο πε ρισ σό τε ρος 
ι δρώ τας στη εκ παί δευ ση, τό σο λι γό τε ρο 
αί μα στη μά χη».

Έ νας ι διαί τε ρος το μέ ας στο ΚΕ ΑΠ 
εί ναι ο στί βος ε πι βί ω σης, ό που οι εκ-
παιδευό με νοι μα θαί νουν πώς να θα να-
τώ νουν και να τρώ νε ο τι δή πο τε περ πα-
τά ει, πε τά ει, κο λυ μπά ει και έρ πει, χω ρίς 
βέ βαια κα νέ να κίν δυ νο για την υ γεί α τους 
και πώς να ε πι βιώ νουν κά τω α πό τις πιο 
α ντί ξο ες συν θή κες. Ο στί βος ε πιβί ω σης, 
το πο θε τη μέ νος σε έ να χώ ρο που θυ μί ζει 
ζού γκλα, α πο τε λεί ται α πό 25 κατα σκευές, 
οι ο ποί ες πε ρι λαμ βά νουν διά φο ρα εί δη 
κα τα λυ μά των, πα γί δες ζώ ων, που λιών, 
ψα ριών και ερ πε τών, διά φο ρες με θό-
δους κα θα ρι σμού ύ δα τος, πα ρασκευ ής 
φα γη τού, κα τα σκευ ής ό πλων, όπου οι 

ασκούμενοι χρησιμοποιούν ο τι δή πο τε 
προ σφέ ρει η φύ ση.

Στο στί βο ε πι βί ω σης, ό λες αυ τές 
οι κα τα σκευές α πλώς πα ρου σιά ζο νται 
στους εκ παι δευό με νους ως πρό τυ πα, 
διό τι με τά αυτοί με τα φέ ρο νται αρ κε τά χι-
λιό με τρα μα κριά από τη Ρε ντί να, ό που 
ε φαρ μό ζουν πρα κτι κά ό σα διδά χθη καν 
για την ε πι βί ω ση και κά τω α πό δύ σκο λες 
συ νή θως και ρι κές συν θήκες.

Πέ ραν των εκ παι δευ τι κών ε γκα τα στά-
σε ων, το ΚΕΑΠ δια θέ τει Κέ ντρο Ψυ χαγω-
γί ας Μο νά δος (ΚΨΜ) και έ να πλή ρως 
ε ξο πλι σμέ νο γυ μνα στή ριο. Ε πί σης ό λες 
τις α πα ραί τη τες ε γκα τα στά σεις Διοι κη τι-
κής Μέ ρι μνας για την υ πο βο ή θη ση του 
κυ ρί ου έρ γου του που είναι η εκ παί δευ ση 
του προ σω πι κού.

Το χώ ρο του Στρα το πέ δου κο σμεί και 
ο ιε ρός να ός του Α γί ου Γε ωρ γί ου, ό που 
πραγ μα το ποιεί ται ο εκ κλη σια σμός του 

Αν και η δη μιουρ γί α σω μα τι κά ά τρω των πολεμιστών εί ναι πρα κτι κά α δύ να τη, η διαμόρφωση ψυ χι κά δυ να τών μα χη τών, οι ο ποί οι δεν θα λυ γί σουν κά τω α πό ο ποια δή πο τε 
πί ε ση, εί ναι ε φι κτή και συνιστά αυ τό α κρι βώς που προ σπα θεί να πε τύχει το ΚΕ ΑΠ, τρο φο δο τώ ντας τις ελ λη νι κές Ει δι κές Δυ νά μεις που δί νουν και θα συ νε χί ζουν να δί νουν το πιο 
δυ να μι κό πα ρόν, υ πε ρα σπι στές της α κε ραιότη τας της χώ ρας μας και του ε λεύ θε ρου ελ λη νι κού πνεύ μα τος.
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προ σω πι κού, ο μη νιαί ος α για σμός και 
διά φο ρες εκ δη λώ σεις.

Λοι πές Δρα στη ριό τη τες
Το Κέ ντρο ε πι σκέ πτο νται για να πα ρα-

κο λου θή σουν τις δρα στη ριότη τές του διά-
φο ρες Σχο λές, ό πως η Σχο λή Μο νί μων 
Υ πα ξιω μα τι κών, α ντι πρό σωποι ξέ νων 
χω ρών, διά φο ρες λέ σχες και σύλ λο γοι 
ε φέ δρων κα τα δρο μών κ.λπ. Επί σης συμ-
με τέ χει και συμ βάλ λει με εκ παι δευ τι κό 
προ σω πι κό σε συ νεκ παι δεύ σεις δια φό-
ρων φο ρέ ων της πο λι τεί ας (π.χ. Ο μά δες 
διά σω σης, Ε ΜΑΚ, κ.α.).

Προ ο πτι κές & Ε πι διώ ξεις
Η α πο δο τι κό τε ρη και ρε α λι στι κό τε ρη 

λει τουρ γί α των σχο λεί ων απο τε λεί την 
πρώ τη μέ ρι μνα του Κέ ντρου. Ε πί σης 
ε πι διώ κε ται συ νε χώς η α ναβάθ μι ση και 
ο ε μπλου τι σμός της πα ρε χό με νης εκ παί-

Αν και η δη μιουρ γί α σω μα τι κά ά τρω των πολεμιστών εί ναι πρα κτι κά α δύ να τη, η διαμόρφωση ψυ χι κά δυ να τών μα χη τών, οι ο ποί οι δεν θα λυ γί σουν κά τω α πό ο ποια δή πο τε 
πί ε ση, εί ναι ε φι κτή και συνιστά αυ τό α κρι βώς που προ σπα θεί να πε τύχει το ΚΕ ΑΠ, τρο φο δο τώ ντας τις ελ λη νι κές Ει δι κές Δυ νά μεις που δί νουν και θα συ νε χί ζουν να δί νουν το πιο 
δυ να μι κό πα ρόν, υ πε ρα σπι στές της α κε ραιότη τας της χώ ρας μας και του ε λεύ θε ρου ελ λη νι κού πνεύ μα τος.

δευ σης, σύμ φω να με τις κα τευ θύν σεις 
της Διευ θύν σε ως Ει δι κών Δυ νά με ων, 
ώ στε να κα τα στούν οι εκ παι δευό με νοι 
ι κα νοί να α ντα πο κρι θούν πλή ρως στις 
α παι τή σεις του σύγ χρονου ε πι χει ρη σια-
κού πε ρι βάλ λο ντος.

Πα ράλ λη λα κα τα βάλ λε ται συ νε χής 
προ σπά θεια για την α πο φυ γή α τυ χη-
μάτων κατά τη διάρκεια της εκπαίδευ-
σης, όπως και την α σφά λεια και δια τή-
ρη ση των ε γκα τα στά σε ων διαβί ω σης σε 
ά ρι στο ε πί πε δο.

Οι προ σπά θειες που κα τα βάλ λο νται 
α πό το Διοι κη τή και τα στε λέ χη του ΚΕ-
ΑΠ, υ πό τη συ νε χή κα θο δή γη ση και συ-
μπα ρά στα ση της Διεύ θυν σης Ει δικών 
Δυ νά με ων, ε ξι σώ νουν τις εκ παι δευ τι κές 
προ δια γρα φές του ΚΕ ΑΠ με αυ τές των 
Διε θνών Σχο λεί ων του ΝΑ ΤΟ, προ σαρ μο-
σμέ νες στην Ελ λη νι κή πραγ μα τι κότη τα.

ΚΕΑΠ
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ΜΟΥΣΕΙΑ

Πλη ρο φο ρίες για το
Μου σείο Πο λέμου 1912-1913

Χά νι Ε μίν Α γά
Το μου σεί ο στε γά ζε ται στο Χά νι Ε μίν 

Α γά, που χρη σι μο ποι ή θη κε ως Στρα τη γεί ο 
του Ελ λη νι κού Στρα τού κα τά τις ε πι χει ρή-
σεις για την α πε λευ θέρω ση της Η πεί ρου 
στον Α΄ Βαλ κα νι κό Πό λε μο. Πρό κει ται για 
κτί ριο του 19ου αιώ να που χρη σι μο ποιού-
νταν ως χά νι και το ο ποί ο α νακα τα σκευά-
στη κε το 1950, δια τη ρώ ντας ό λα τα αρ χι τε-
κτο νι κά στοι χεί α του.

Σκο πός της δη μιουρ γί ας του μου-
σεί ου εί ναι η πα ρου σί α ση των ε πι χει-
ρή σεων του Ελ λη νι κού Στρα τού για την 
α πε λευ θέ ρω ση των Ιω αν νί νων και της 
Η πείρου γε νι κό τε ρα στη διάρ κεια του Α΄ 
Βαλ κα νι κού Πο λέ μου.

Στο μου σεί ο ε κτί θε νται ό πλα, πα ρά ση-
μα και με τάλ λια του Ελ λη νι κού και τουρ-
κι κού στρα τού. Ε πί σης ε κτί θε νται φω το-
γρα φί ες α πό τις πο λε μι κές ε πι χει ρή σεις, 
στο λές και διά φο ρα στρα τιω τι κά κει μή λια. 
Σε ξε χω ρι στό χώ ρο του μου σεί ου α να πα-

Χάρ της πε ριο χής Δή μου Α γί ου Δη μη τρί ου

Το Χά νι Ε μίν Α γά βρί σκε ται στο 29ο χλμ της Ε θνι κής Οδού Ιω αν-
νί νων - Α θη νών και συ γκεκρι μέ να στο Δή μο Α γί ου Δη μη τρί ου, 
σε α πό στα ση ε νός χι λιο μέ τρου α πό την Εθνι κή Ο δό. Στη γύ-
ρω πε ριο χή υ πάρ χει με γά λος α ριθ μός ι στο ρι κών Μνη μεί ων και 

Η ρώ ων α πό τον πό λε μο του 1912-1913.

Μου σείο Πο λέμου
Χά νι Ε μίν Α γά
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Η εί σο δος εί ναι ε λεύ θε ρη.

Ώ ρες λει τουρ γί ας:

Χει με ρι νό ω ρά ριο:

09.00 - 12.00 & 15.00 - 17.00

Θε ρι νό ω ράριο:

09.00 - 12.00 & 17.00 - 20.00

Ε θνι κές Εορ τές: 09.30 - 18.00

Τη λέ φω νο Επι κοι νω νί ας: 26450 22297

www.army.gr/istoria/museums
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ρι στά ται το γρα φεί ο του Αρχιστράτηγου 
Κων στα ντί νου και ο χώ ρος υ πο δο χής.

Τα ση μα ντι κό τε ρα κει μή λια εί ναι οι 
υ δα το γρα φί ες του Κε νάν Με σα ρέ, γιου 
του Τούρ κου στρα τη γού Χα σάν Τα ξίν 
πα σά. Σε αυ τές α πει κο νί ζο νται ο τό τε 
Πρω θυ πουρ γός Ε λευ θέ ριος Βε νι ζέ λος, 
ο Εύ ζω νας να φυ λά σκο πιά έ ξω α πό το 
χάνι, ο Έλ λη νας στρα τιώ της στην Ή πει-
ρο, οι Η πει ρώ τισ σες να κου βα λούν πυ-
ρομα χι κά για τον Ελ λη νι κό Στρα τό, αλ λά 
και οι ά μα χοι και τραυ μα τί ες. Τέ λος, α πει-
κο νί ζε ται ο Ε σάτ Πα σάς και ο Τούρ κος 
διοι κη τής των Ιω αν νί νων να συ νο μιλεί με 
τον Αρ χι στρά τη γο Κων στα ντί νο με τά την 
πα ρά δο ση των Ιω αν νί νων.

Ο ε πι σκέ πτης έ χει τη δυ να τό τη τα να 
πα ρα κο λου θή σει τη μά χη του Μπι ζα νί ου 
με το υ πάρ χον ο πτι κο α κου στι κό σύ στη μα, 
που πρό σφα τα εκ συγ χρο νί στη κε.

Συ νο πτι κή Πε ρι γρα φή
της Μά χης

Στις 11 Ιανουαρίου 1913 φθά νει στην 
Ή πει ρο το Γε νι κό Στρα τη γεί ο υ πό τη διεύ-
θυνση του Δια δό χου Κων στα ντί νου, προ-
ερ χό με νο α πό τη Θεσ σα λο νί κη.

Διε ξα γω γή της μά χης
Το Πυροβολικό άρ χι σε α πό το πρω ί 

της 19ης Φεβρουαρίου να ε κτε λεί βο λές 
προ πα ρα σκευής της ε πι θέ σε ως. Το βρά-
δυ της 19ης Φεβρουαρίου οι Μο νά δες 
της Στρα τιάς συ γκε ντρώ θη καν στις προ-
βλε πό με νες α πό το Σχέ διο θέ σεις και το 

πρω ί της 20ής Φεβρουαρίου ε πε τέ θη σαν 
αιφ νι δια στι κά σε ό λο το μέ τω πο. Η 2η Φά-
λαγ γα ε πι τέ θη κε α πό το πρώτο φως με 
την ε μπρο σθο φυ λα κή (1ο ΣΕ και 1/17 
ΤΠ) και στις 13.00 έ φθα σε στην πε ριο χή 
της Δω δώνης. Πλη ρο φο ρη θείς ο Διοικη-
τής της Φά λαγ γας (Αν χης Κωνσταντίνος 
Πα πα δό που λος) την κα τά λη ψη του Αγ. 
Νι κο λά ου α πό την 3η Φά λαγ γα, συ νέ χι σε 
την προ έ λα ση προς Ρα ψίστα (Πεδινή). 
Έ τσι ε νώ τα δύ ο Τάγματα Ευζώνων (8ο 
και 9ο) του 1ου Συντάγματος Ευζώνων 
πλη σί α ζαν στην Πεδινή, οι Τούρ κοι α πορ-
ρι φθέ ντες σε ό λο το μέ τωπο Μα νω λιά σας 
- Τσού κας ε κι νού ντο εν δια λύ σει δια Πε-
δινής προς Ιωάννινα. Στις 17.00 κα τα λαμ-
βά νε ται η Ραψίστα (Πεδινή) και τα δύ ο 
Τάγ μα τα (8ο και 9ο) συ νε χί ζουν την κα τα-
δί ω ξη προς Ιωάννινα. Στο με τα ξύ ο Δι-
οικητής της 
Φά λαγ  γας , 
βλέ  πο  ν τας 
ό τι εκ πλη ρώ-
θη κε η α πο-
στο λή του, 
έ στει λε Δια-
ταγή στο 1ο 
ΣΕ να α να-
κό ψει την 
π ρ ο  έ  λ α  σ ή 
του και να 
ε γκα τα στα-
θεί στα υ ψώ-
μα τα Πεδι-

νής. Ο Διοικητής της ε μπρο σθο φυ λα κής 
δεν έλα βε τη Διαταγή συ νε χί ζοντας την 
προ έ λα ση και στις 18.00, το 9ο ΤΕ (Βε-
λισ σα ρί ου) κα τα λαμ βά νει το χω ριό Αγ. 
Ιωάννης (Ανατολή) και α πο κό πτει τα διά-
φο ρα κα λώ δια, προς α πο μό νω ση της πό-
λε ως. Ε κεί ό λη τη νύ χτα α να χαί τιζαν και 
αιχ μα λώ τι ζαν τουρ κι κά τμή μα τα.

Η πα ρα πά νω τολ μη ρή κί νη ση του 
1ου ΣΕ που ει σέ δυ σε στο ε σω τε ρι κό της 
τουρ κι κής το πο θε σί ας μέ χρι των πα ρυ-
φών των Ιω αν νί νων, συνε τέ λε σε στην τα-
χεί α λή ψη της α πο φά σε ως πα ρα δό σε ως 
α πό τους Τούρ κους.

Οι α πώ λειες των τριών Ελ λη νι κών 
Φα λαγ γών της κύ ριας ε πι θέ σε ως α νήλ-
θαν κα τά την 20η Φεβρουαρίου σε πέ ντε 
Α ξιω μα τι κούς νε κρούς και 259 Ο πλί τες.

Α΄ΣΣ
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ΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ημιαυτόματο Τυφέκιο M1 Garand
Τα τυ φέ κια Μ1 α πο κτή θη καν α πό τον 

Ελ ληνι κό Στρα τό στα τέ λη της δε κα ε τί ας του 
1940 και στις αρ χές της δε κα ε τί ας του 1950 

α πό τις Η ΠΑ. Με αυ τά ε ξο πλί στη καν αρ χι κά οι Λό χοι Ο ρει νών Κα τα δρο-
μών (Λ.Ο.Κ.) και στη συ νέ χεια οι υ πό λοι πες μο νά δες. Η α ντι κα τά στα σή τους ξε κί νη σε από 

τη δε κα ε τί α του 1970 με την προ μή θεια των FN και συ νε χί στη κε με τα τυ φέ κια G3, πα ρέ μει ναν ό μως α κό μη και μέ χρι 
τα τέ λη της δε κα ε τί ας του 1990 ως ο πλι σμός ο ρι σμέ νων μο νά δων των Σω μά των και του Ε σω τε ρι κού, κα θώς και των Ταγ μά των 

Ε θνο φυ λα κής, ε νώ σή με ρα έ χουν α ποσυρ θεί σχε δόν ο λο κλη ρω τι κά. Η ε πί ση μη ο νο μα σί α τους ή ταν «Η μιαυ τό μα το τυφέ κιο Μ1 των .30”».
Το Μ1 σχε διά στη κε στα μέ σα της δε κα ε τί ας του 1920 α πό τον σχε δια στή της Springfield, Τζων Γκά ρα ντ (John Garand) και εί ναι το 

πρώ το η μιαυ τό μα το τυ φέ κιο που υ ιο θε τή θη κε ε πι σή μως από κά ποιο Στρα τό και συ γκε κρι μέ να α πό τον Α με ρι κα νι κό. Έ γι νε  δε κτό από 
αυ τόν το 1932, ε νώ οι πρώ τες χο ρη γή σεις ξε κί νη σαν το 1936. Χρη σι μο ποι ή θη κε μέχρι και τον Πό λε μο του Βιετ νάμ, αν και ε πι σή μως 
α πό το 1957 τη θέ ση του εί χε πάρει το Μ14. Συ νο λι κά κα τα σκευά στη καν πε ρί τα 5.500.000 τυ φέ κια αυ τού του τύ που, τα οποί α χρη-
σι μο ποι ή θη καν α πό πλή θος χω ρών. Πα ρό λο που η πα ρα γω γή του 
έ πα ψε α πό τη δε κα ε τί α του 1950, χρη σι μο ποιεί ται μέ χρι σή με ρα 
α πό αρ κε τές α σια τι κές, κυ ρί ως, χώ ρες. Οι τύ ποι του τυ φε κί ου που 
πα ρά χθη καν ή ταν τα Μ1Ε1, Μ1Ε2, Μ1Ε3, Μ1Ε4, Μ1Ε5, Μ1Ε6, 
Μ1Ε7 (M1C), Μ1Ε8 (Μ1D) και Μ1Ε9. Πα ρά το με γά λο πλή θος 
τους, στην πραγ μα τι κό τη τα οι τρο πο ποιή σεις που δια φο ρο ποιούν 
τον κά θε τύ πο εί ναι τις πε ρισ σό τε ρες φο ρές α σήμα ντες.

Λει τουργία - Α να γνώ ρι ση
Στο α πό θε μα του Ελ λη νι κού Στρα τού υ πήρχαν τρεις τύ ποι του ό πλου. συγκεκριμένα το Μ1 που α πο τε λού σε το βα σι κό τύ πο 

και τα Μ1C και Μ1D, τα ο ποί α προ ο ρί ζο νταν για ελεύ θε ρους σκο πευ τές, έ φε ραν ό μως δια φο ρε τι κού τύ που διό πτρες. Ό λα εί ναι 
ημιαυ τό μα τα, λει τουρ γούν με το σύ στη μα των α ε ρί ων και φέ ρουν πε ρι στρο φικό κλεί στρο. Το με γα λύ τε ρο μέ ρος τους κα λύ πτε ται 
α πό τον ξυ στό και το χειρο φυ λα κτή ρα, ε νώ μέ νει ε κτε θει μέ νο μό νο μι κρό μέ ρος της κά νης. Η γέ μι ση γίνε ται μό νο με γε μι στή ρες 
των ο κτώ φυ σιγ γί ων, οι ο ποί οι πα ρα μέ νουν μέ σα στο ό πλο και α πορ ρί πτο νται με τά τη βο λή του τε λευ ταί ου. Η α σφά λεια του 
ό πλου βρί σκε ται μπροστά α πό τη σκαν δά λη. Στη θή κη του κλεί στρου α να γρά φε ται «U.S. RIFLE .30 M1 / ε ται ρί α κα τα σκευ ής», 
κα θώς και ο α ριθ μός μη τρώ ου. Με τη χρή ση κα τάλ λη λων ε κτο ξευ τών το τυ φέ κιο δύ να ται να ε κτο ξεύ ει ο πλο βομβί δες. Οι χρη-
σι μο ποιού με νοι α πό τον Ελ λη νι κό Στρα τό ε κτο ξευ τές ή ταν οι: Μ1, Μ7, Μ7 Α1, Μ7 Α2, Μ7 Α3 και Μ8. Με τους πα ρα πά νω και 
προ κει μέ νου να ε κτε λε στεί τόσο έμ με ση ό σο και ά με ση βο λή, χρη σι μο ποιού νταν το σκο πευ τι κό μη χά νη μα Μ15.

Μ1, Μ1C, M1D
Μή κος: 1.103 mm
Μή κος κά νης: 610 mm 
Βά ρος (ά δειο): 4,37 kgr
Τρο φο δο σί α: Κλιπ 8 φυ σιγ γί ων
Μή κος Ξι φο λόγ χης: 368 mm (Μ1) - 520 mm (M1905)
Ρα βδώ σεις: 4 δε ξιό στρο φες
Φυ σίγ γιο: .30-06 Springfield
Αρ χ. τα χύ τη τα: 835 m/s
Κα τα σκευα στής: Harrington - Intern. Harvester - Springfield - Winchester

Ο μηχανισμός του Μ1
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Υποπολυβόλο
Thompson M1928A1 / M1 / M1 A1

Α ριθ μός υ πο πο λυ βό λων Thompson (χα ρα-
κτη ρι ζό με να την ε πο χή ε κεί νη ως ο πλο πο λυ-
βόλα) α πο κτή θη καν α πό τον Ελ λη νι κό Στρα τό 
στις αρ χές του 1941, ως βο ή θεια α πό τη Μ. 
Βρε τα νί α. Στη συ νέ χεια οι ελ λη νι κές δυ νά μεις 
που διέ φυ γαν στη Μέ ση Α νατο λή ε ξο πλί στη καν 
με ό πλα του ί διου τύ που, ε νώ με γά λος α ριθ μός 
α πό αυ τά χο ρη γή θη κε στην Ελ λά δα κα τά τις 
δε κα ε τί ες του 1940 και του 1950, τό σο α πό τη 
Μ. Βρετα νί α ό σο και α πό τις Η ΠΑ. Η ε πί ση μη 
ο νο μα σί α τους ή ταν «Αυ τό μα τη α ρα βί δα Τόμ σον των 0,45” / Gun, submachine Thompson cal. 0,45”» και φέ ρο νταν α πό τους Υ πα ξιω μα-
τι κούς και α πό ο ρι σμέ νες ει δι κό τη τες στρα τιω τών. Άρ χι σαν να α ντι κα θί στα νται, κατά τη δε κα ε τί α του 1970, α πό τα FN Para (ό που αυ τά 
χο ρη γή θη καν), ε νώ η ο λο κλη ρω τι κή α πό συρ σή τους έ γι νε τη δε κα ε τί α του 1980 με τη χο ρή γη ση των G3 A4. Μέ χρι τα τέ λη της δε κα ε τί ας 
του 1990, πά ντως, υ πήρ χαν α κό μη ε νερ γές μο νά δες οι ο ποί ες χρη σιμο ποιού σαν ό πλα αυ τού του τύ που. Συ χνά τα Μ1928 Α1 χα ρα κτη-
ρί ζο νταν ως Tommy-gun, ε νώ τα Μ1 και Μ1 Α1 ως Thompson. Στα τέ λη της δε κα ε τί ας του 1990 με γά λος α ριθ μός α πό αυ τά εκ ποι ή θη κε 
και κα τα στρά φη κε. Κα τά τη δε κα ε τί α του 1910, ο Τα ξί αρ χος του Α με ρι κα νι κού Στρα τού Τ. Τόμ σον (J. Thomson), με τά α πό μα κρο χρό νιες 
δοκι μές, α νέ πτυ ξε και κα τα σκεύ α σε το υ πο πο λυ βό λο Μ1921. Το ό πλο αυ τό ή ταν το πρώ το που χα ρα κτη ρί στη κε α πό τον ε μπνευ στή 
του ως υ πο πο λυ βό λο. Η πα ρα γω γή του έ φτα σε τις 15.000 μο νά δες, χω ρίς ό μως να υ ιο θε τη θεί α πό κά ποια στρα τιω τική δύ να μη. Α κο-
λού θη σαν κά ποια α κό μη υ πο δείγ μα τα του ό πλου μέ χρι την κα τασκευ ή του Μ1928. Το τε λευ ταί ο που α να φέ ρε ται και ως «Navy Model», 
α πο κτή θη κε σε μι κρούς α ριθ μούς α πό τους Α με ρι κα νούς Πε ζο ναύ τες και α πό την Α με ρι κα νι κή Α κτο φυ λα κή. Η πα ρα γω γή των ό πλων 
πα ρέ μει νε πε ριο ρι σμέ νη μέ χρι το 1939, ο πό τε Βρε τα νοί και Γάλ λοι υ πέ γραψαν συμ βά σεις για α γο ρά πο σο τή των του Μ1928 Α1. Στα 
τέ λη του 1940 ο Α με ρι κα νι κός Στρα τός αγό ρα σε α ριθ μό υ πο πο λυ βό λων του πα ρα πά νω τύ που, ε νώ αρ γό τε ρα υ ιο θέ τη σε τα τρο πο ποι η-
μέ να Μ1 και Μ1 Α1. Αυ τά λει τουρ γού σαν (σε α ντί θε ση με τα προ η γούμε να υ πο δείγ μα τα) με το σύ στη μα της α πλής ο πι σθο δρό μη σης, 
με σκο πό την ε πιτά χυν ση της πα ρα γω γής. Η πα ρα γω γή του ό πλου στα μά τη σε το 1945, ε νώ εί χαν κα τασκευα στεί πε ρισ σό τε ρες α πό 
2.000.000 μο νά δες. Α πό τα μέ σα μα ζι κής ε νη μέ ρω σης απο δό θη κε στο ό πλο και η ο νο μα σί α Tommy - gun, ε νώ κά ποια έ φε ραν α κό μη 
και χα ραγ μέ νο στο σκε λε τό τους τον πα ρα πάνω «τύ πο». Κα τά τα πρώ τα χρό νια της πα ρα γω γής του, το υ πο πο λυ βό λο χρη σι μοποι ή θη-
κε α πό ε γκλη μα τι κές ορ γα νώ σεις στην Α με ρι κή, γε γο νός στο ο ποί ο ο φεί λε ται η κα κή φή μη που αρ χι κά εί χε α πο κτή σει.

Λει τουργία - Α να γνώ ρι ση
Το Μ1928 Α1 εί ναι αυ τό μα το ό πλο και λει τουργεί με το σύ στη μα της ε πι βρα δυ νό με νης ο πι σθο δρό μη σης. Φέ ρει χα λι νω τήριο 

κά νης, με γά λου με γέ θους πί σω σκο πευ τι κό και μο χλό ό πλι σης στο ε πά νω μέ ρος της θή κης του κλεί στρου. Τα Μ1 και Μ1 Α1 
φέ ρουν ξύ λι νο χει ρο φυ λα κτή ρα, μο χλό ό πλι σης στο δε ξιό μέ ρος του ό πλου και λει τουρ γούν με το σύ στη μα της α πλής ο πι σθο-
δρό μη σης, ε νώ α που σιά ζει και το χα λι νω τή ριο της κά νης. Το Μ1 Α1 φέ ρει στα θε ρό ε πι κρου στή ρα. Στον Ελ λη νι κό Στρα τό υ πήρ-
ξαν και οι τρεις τύ ποι του ό πλου. Στο Μ1928 Α1 υ πάρ χουν οι ε πι ση μάν σεις «MODEL OF 1928 / α ριθ μός μη τρώ ου», κα θώς και 
«THOMPSON SUBMACHINE GUN / CALIBRE .45 AUTOMATIC CARTRIDGE» στο α ρι στε ρό μέ ρος του σκελε τού του ό πλου.

M1928 Α1 M1 & Μ1 Α1
Μή κος: 857 mm 813 mm 
Μή κος κά νης: 268 mm 198 mm 
Βά ρος (ά δειο): 4,87 kgr 4,74 kgr
Τρο φο δο σί α: Γε μι στή ρας 20 ή 50 (τυ μπα νο ει δής) φυ σιγ γί ων Γε μι στή ρας 20 ή 30 φυ σιγ γί ων
Ρα βδώ σεις: 6 δε ξιό στρο φες 6 δε ξιό στρο φες
Φυ σίγ γιο: .45 in ACP .45 in ACP
Αρ χ. τα χύ τη τα: 280 m/s 280 m/s
Κα τα σκευα στής: Auto Ordnance / Savage Auto Ordnance / Savage

M1928A1
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 Ορ γά νω ση Ελ λη νι κού Σχο λεί ου α πό το ΤΕ ΣΑΦ
Στο πλαί σιο της κοι νω νι κής προ σφο ράς και α νά πτυ ξης πο λι τι σμι κών δε-

σμών, το Τάγ μα Ει δι κής Συν θέ σε ως Αφ γα νι στάν (ΤΕ ΣΑΦ) ορ γά νω σε σχο λεί ο 
ελ λη νι κής γλώσ σας, με σκο πό την ε πι μόρ φω ση των 7 ερ γα ζο μέ νων ε ντός της 
Μο νά δας Αφ γα νών. Τα μα θή μα τα πραγ μα το ποιού νται σχε δόν κα θη με ρι νά και 
εί ναι ω ριαί α. Οι Αφ γανοί υ πάλ λη λοι πα ρα κο λου θούν την εκ παί δευ ση οι κειο θε-
λώς και ε πι δει κνύ ουν ι διαί τε ρο ζή λο στην εκ μά θη ση της ελ λη νι κής γλώσ σας 
και γρα φής. Α ξιο σημεί ω το εί ναι το γε γο νός, ό πως οι ί διοι α να φέ ρουν, ό τι α κο-
λού θως δι δά σκουν την ελ λη νι κή γλώσ σα στα παι διά τους. Ε πι πλέ ον της ελ λη-
νι κής γλώσ σας, παρα δί δο νται και μα θή μα τα ι στο ρί ας και γε ω γρα φί ας.

Δεν δρο φύ τευ ση στην Κα λα μά τα με Συμ με το χή του ΚΕΔ Β

Την Πα ρα σκευή 27 Μαρ τί ου 2009 πραγ μα το ποι ή θη κε δεν δρο φύ τευ ση στο 

πυ ρό πλη κτο α πό τις κατα στρο φι κές πυρ κα γιές του 2007 Δ.Δ. Λα δά του Δή μου 

Κα λα μά τας. Στη δρα στη ριό τητα, η ο ποί α διορ γα νώ θη κε 

α πό τη Νο μαρ χί α Μεσ ση νί ας, συμ με τεί χαν 150 ο πλί τες 

του ΚΕΔ Β και α ριθ μός στε λε χών.

Ε πί σκε ψη Ια τρι κού Κλι μα κίου στην Νή σο Ψα ρά 

Στα πλαί σια της κοι νωνι κής προ σφο ράς του Στρα τού και της συ νερ γα σί ας 

της 96 ΑΔ ΤΕ με το «ΣΚΥ ΛΙ ΤΣΕΙΟ» Γε νι κό Νο σο κο μεί ο Χί ου, δια τέ θη κε α πό το 

96 ΤΥΕΘ κλι μά κιο στρα τιωτι κών ια τρών α πο τε λού με νο α πό 1 ορ θο πε δι κό, 1 

αλ λερ γιο λό γο, 1 α κτι νο λό γο, 1 γυ ναι κο λό γο και 1 ο δο ντί α τρο για την υ γειο νο-

μι κή ε ξέτα ση των κα τοί κων της νή σου Ψα ρών .

Το κλι μά κιο των στρα τιωτι κών ια τρών με την συν δρο μή ε νός καρ διο λό γου 

που δια τέ θη κε α πό το «ΣΚΥΛΙ ΤΣΕΙΟ» Γε νι κό Νο σο κο μεί ο Χί ου ε πι σκέ φθη κε 

τη νήσο και πα ρέ μει νε για μί α η μέρα, (28 Μα ΐου 2009) ε ξε τά ζο ντας στο Α γρο-

τι κό Ια τρεί ο του νη σιού συ νο λι κά 30 ά το μα. Οι κά τοι κοι της νή σου υ πο βλή-

θη καν σε κλι νι κή ε ξέ τα ση, γυ ναι κο λο γι κό και ο δο ντια τρι κό έλεγ χο. Τέ λος ε νη με ρώ θη καν οι καρτέ λες υ γεί ας των κα τοί κων α πό 

προ η γού με νες ε πι σκέ ψεις του ια τρι κού κλι μα κί ου και δό θη καν ο δη γί ες για πρό λη ψη και θε ρα πευ τι κή α ντι με τώ πι ση.

Κα λα μά τας. Στη δρα στη ριό τητα, η ο ποί α διορ γα νώ θη κε 



Ο Στρα τός Ξη ράς Συμ με τέ χει στην Προ σπά θεια Κα θα ρι σμού 
των Α κτών

Η 5η Ιουνί ου έ χει κα θιε ρω θεί α πό τον Οργα νι σμό Η νω μέ νων 

Ε θνών ως Πα γκό σμια Η μέ ρα Πε ρι βάλ λο ντος. Σε πε ρισ σό τε ρες 

α πό 100 χώ ρες α νά την υ φή λιο γί νο νται εκ δη λώσεις πε ρι βαλ λο-

ντι κής ευαι σθη το ποί η σης. Στο πλαί σιο του προ γράμ μα τος Κοι νω-

νι κής Προ σφο ράς των Ενόπλων Δυνάμεων και με την ευ και ρί α 

της παγκό σμιας η μέ ρας πε ρι βάλ λο ντος, προ σω πι κό α πό Σχη μα-

τι σμούς, Μο νά δες και Σχο λές του Στρα τού Ξη ράς, σε συνεργασία 

με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, συμ με τεί χε στον κα θαρι σμό των 

α κτών στις Πε ριο χές Ευ θύ νης τους. Σε αυ τήν την προ σπά θεια, οι 

Έ νο πλες Δυ νά μεις εί ναι δί πλα στους Έλ λη νες πο λί τες και τις το πι-

κές κοι νω νί ες, και ως φορέας κοι νωνι κής προ σφο ράς, προ κει μέ-

νου να δια φυ λα χθεί για τις ε πό με νες γε νιές το φυσι κό πε ρι βάλ λον 

και η ποιό τη τα της ζω ής που ό λοι δι καιούμα στε.

ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ
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ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ο μι λί α του κ. Α ναστα σί ου Μαρ κου ί ζου (ΙΑ ΒΕ ΡΗ) στο
401 ΓΣΝΑ και το ΓΕΣ

Πραγ μα το ποιή θη καν στις 9 και 22 Α πρι λί ου 2009, στο 401 ΓΣΝΑ και το αμ φι θέ α-
τρο του ΓΕ Ε ΘΑ αντίστοιχα, ο μι λί ες α πό τον κ. Α να στά σιο Μαρ κου ί ζο (Ια βέ ρη), πρώ-
ην ο δη γό α γώ νων αυ το κι νή του, με θέ μα την «Ο δι κή Α σφά λεια». Τις ο μι λί ες του 401 
ΓΣΝΑ και του ΓΕΣ πα ρα κο λού θη σε στρα τιω τι κό και πο λι τι κό προ σωπι κό. Ο ο μι λη τής 
τό νι σε τα αί τια των τρο χαί ων α τυ χη μά των, α να φέ ροντας και χα ρα κτη ρι στι κά πα ρα-
δείγ μα τα α πό την κα θη με ρι νό τη τα. Ε πε σή μανε ι διαί τε ρα τη ση μα σί α της ο δη γι κής συ-
νεί δη σης, την ά γνοια των ο δη γών πάνω σε σο βα ρά θέ μα τα ο δι κής συ μπε ρι φο ράς, 
την α να γκαιό τη τα του κρά νους και της ζώ νης α σφα λεί ας και τα τρα γι κά α πο τε λέ σμα τα 
της κα τα νά λω σης αλ κο όλ και χρή σης κι νη τών τη λε φώ νων κα τά την ο δή γη ση.

Έξι Νέοι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί

Ε γκρί θη κε η χρη μα το δό τη ση μέ σω ΣΔΙΤ της κα τα σκευ ής έ ξι νέ ων Βρε φο-

νη πιακών Σταθ μών στις πό λεις του Βό λου, των Ιω αν νί νων, της Λα μί ας, των 

Σερ ρών, των Τρι κά λων και του Κιλ κίς, ε νώ στην πό λη της Κο ζά νης θα κα τα-

σκευα σθεί Σταθ μός με πό ρους του ΓΕΣ.

Στε γα στι κά Προ γράμ μα τα του ΑΟΟΑ
Συ νε χί ζε ται η υ πο βο λή δηλώ σε ων συμ με το χής για το 34ο Οι κο δο μι κό Πρό γραμ μα δια νο μής 28 Δια με ρι σμά των στην πο λυ κα τοι κί α 

της Λά ρι σας, ε νώ πα ράλ λη λα εί ναι σε εξέ λι ξη και η υ πο βο λή δη λώ σε ων συμ με το χής για το 35ο Στε γαστι κό Πρό γραμ μα δια νο μής 100 
Στε γα στι κών Δα νεί ων. Ακόμη, υ πο βλή θηκαν στο Υ ΠΕ ΧΩ ΔΕ η με λέ τη πε ρι βαλ λο ντι κών ε πι πτώ σε ων για την ε κτέ λε ση έρ γων υ πο δο-
μής στη Ν. Χη λή αλ λά και ε πι πλέ ον στοι χεί α που ζη τή θη καν σχε τι κά. Ταυ τό χρο να ο λο κλη ρώ θη καν οι το πο γρα φι κές ερ γα σί ες χω ρο θέ-
τη σης των προβλε πό με νων ε γκα τα στά σε ων. Ση μειω τέ ον ό τι συ νε χί ζε ται η υ πο βο λή δη λώ σεων ε πι θυ μί ας για τις υ πό λοι πες α διά θε τες 
θέ σεις στάθ μευ σης. Ε πί σης, προ ετοι μά ζε ται η σύ ντα ξη με λε τών και η έκ δο ση οι κο δο μι κής ά δειας για την κα τασκευ ή 46 δια με ρι σμά των 
στο Στρδο «ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ» στα Ιω άν νι να, ε νώ α γο ρά στη κε έ κτα ση 2.726,16 τ.μ. α πό το ΤΕ ΘΑ στην Πο σει δω νί α Κο ρίν θου και άρ χι σε 
ή δη η δια δι κα σί α έ γκρι σης της πρά ξης ε φαρ μο γής της πο λε ο δο μι κής με λέ της και προ με λέ της κα τα σκευ ής 16 διώ ρο φων κα τοι κιών ή 
20 δια με ρι σμά των. Ε πι πρό σθε τα, ξε κί νη σε η σύ ντα ξη προ με λέ της για την κα τα σκευ ή πο λυ κα τοι κί ας στον οικι σμό Πα πά γου σε οι κό πε-
δο που πε ρι ήλ θε στην κυ ριό τη τα του Ορ γα νι σμού. Α ναμέ νε ται να συ ντα χθεί και να υ πο βλη θεί στο ΣτΕ το ΠΔ που α φο ρά τη χο ρή γη ση 
δα νεί ων μέ σω τρα πε ζών με ε πι δό τη ση του συμ φω νη θέ ντος ε πι το κί ου α πό τον Ορ γα νι σμό. Α κό μη, στα πλαί σια των προ σπα θειών 
του Ορ γα νι σμού για την ε πανα το πο θέ τη ση της έ ντα ξης στο σχέ διο πό λε ως της ΖΑ Α Πι κερ μί ου - Ρα φή νας, προ ω θεί ται κεί με νο προς 
την Ιε ραρ χί α προς ε νη μέ ρω ση και πα ρο χή ο δη γιών με στό χο την εκ δή λω ση των α νά λο γων ε νερ γειών προς το Υ ΠΕ ΧΩ ΔΕ για την 
περαι τέ ρω διευ θέ τη ση. Ε πι πλέ ον, προ ω θή θη καν ι κα νο ποι η τι κά μέ σω ΥΑΜ Σ οι πολε ο δο μι κές με λέ τες των Στρδων «ΜΠΕ ΤΕΙ ΝΑ ΚΗ» 
και «ΖΑ ΦΕΙ ΡΗ» στην Α λι καρ νασσό Η ρα κλεί ου και την Ερ μού πο λη α ντί στοι χα, δε δο μέ νου ό τι ο Ορ γα νι σμός μας ζή τη σε και θα λά βει 
ο ρι σμέ να Ο.Τ. για την ε ξυ πη ρέ τη ση των με λών του. Παράλ λη λα, με την 1096/071 της 22 Ια νουα ρί ου 2009 α πό φα ση του ΔΣ/Α Ο Ο Α, 
ε γκρί θη κε η α γο ρά οι κο πέ δου κα τό πιν μειο δο τι κού δια γω νι σμού στην πε ριο χή Παια νί ας - Παλλή νης - Γλυ κών Νε ρών του ν. Ατ τι κής, 
υ πο βλη θεί σης της σχε τι κής προ κή ρυξης στην Ιε ραρ χί α για έ γκρι ση, τις προ σε χείς δε η μέ ρες θα εί ναι δυ να τή η δημο σί ευ σή της στον 
Τύ πο. Τέ λος, ό σον α φο ρά το οι κό πε δο (Σ.Ο.Α. «Ντα λί πη») στην Κα λα μα ριά Θεσ σα λο νί κης, ρυθ μί στη καν οι εκ κρε μό τη τες του ΤΕ ΘΑ 
στο ι διοκτη σια κό και θα προ ε τοι μα στεί η έκ δο ση οι κο δο μι κής ά δειας 3 πο λυ κα τοι κιών 27 δια με ρι σμά των.



Σ Τ ΡΑΤ Ο Σ  &  Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η 43

Ημερίδα με Θέμα «30 Χρό νια Γυ ναί κες στις Ένο πλες Δυνά μεις»

Ο Υ πουρ γός  Ε θνι κής Ά μυνας, κ. Ευάγ γε λος Με ϊ μα ρά κης, 

πα ρέ στη την Πα ρα σκευ ή 15 Μα ϊ ου 2009 στην η με ρί δα του 

Υ ΠΕ ΘΑ, με θέ μα «30 ΧΡΟ ΝΙΑ ΓΥ ΝΑΙ ΚΕΣ ΣΤΙΣ Ε ΝΟ ΠΛΕΣ 

ΔΥΝΑ ΜΕΙΣ», η οποία πραγ μα το ποι ή θη κε στη Λέ σχη Α ξιω μα-

τι κών των ΕΔ, στο πλαί σιο της προ ώ θη σης της ι σό τη τας των 

φύ λων στις Έ νο πλες Δυ νά μεις και της κα τα πο λέμη σης κά θε 

ε παγ γελ μα τι κού δια χω ρι σμού.

Κη ρύσ σο ντας την έ ναρ ξη της η με ρί δας, ο κ. Υπουργός 

α να φέρ θη κε, με τα ξύ άλ λων, στους στό χους της Πο λι τεί ας για 

την στήρι ξη της οι κο γέ νειας αλ λά και την οι κο δό μη ση ε νός δη-

μο κρα τι κού πε ρι βάλλο ντος ι σό τη τας και αλ λη λεγ γύ ης, το νί ζο ντας ότι έ χουν κα τα βληθεί τα τε λευ ταί α πέ ντε χρό νια και νο τό μες 

προ σπάθειες προ κει μέ νου να λη φθούν ά με σα και α πο τε λε σμα τι κά μέ τρα για τη στή ριξη των γυ ναι κών και της οι κο γέ νειας σε 

πρα κτι κό, ου σια στι κό, αλ λά και νομο θε τι κό ε πί πε δο.

Προς την κα τεύ θυν ση αυ τή, το Υ πουρ γεί ο Ε θνι κής Ά μυ νας α νέ πτυ ξε μί α σει ρά α πό πο λι τι κές για την κα λύ τε ρη συμ φι λί ω ση 

της ε παγ γελ μα τι κής με την ι διω τι κή και οι κο γε νεια κή ζω ή, τό σο με την υ ιο θέ τη ση ευέ λι κτων ερ γα σια κών ρυθ μί σε ων και για τα 

δύ ο φύ λα, ό σο και με την α να θε ώ ρη ση του Κώ δικα Δη μο σί ων Υ παλ λή λων, που δη μιουρ γεί συν θή κες α νά λη ψης οι κο γε νεια κών 

ευ θυ νών και α πό τους άν δρες, διευ ρύ νο ντας το δι καί ω μα της γο νι κής ά δειας και σε αυ τούς.

Πα ράλ λη λα ο κ. Υπουργός ε πι σή μα νε τα μέ τρα που ε λή φθη σαν για την στή ρι ξη της τρί τε κνης οι κο γέ νειας αλ λά και την ψή φι-

ση δύ ο και νο τό μων νό μων για την κα τα πο λέ μη ση της εν δο οι κο γε νεια κής βί ας και την ποι νι κο ποί η ση του φαι νό με νου της σε ξουα-

λι κής πα ρε νό χλη σης στους χώ ρους ερ γα σί ας. Α να φέρ θη κε στον αν θρω πο κε ντρι κό χα ρα κτή ρα της πο λι τικής του Υ πουρ γεί ου 

Ε θνι κής Ά μυ νας, το νί ζο ντας πως δί νε ται ι διαί τε ρη έμ φαση στην πα ρε χό με νη στρα τιω τι κή εκ παί δευ ση και ε πι στη μο νι κή κα τάρ τι ση 

των στε λε χών, αλ λά και τη λή ψη κοι νω νι κών μέ τρων για την α ντι με τώ πι ση ζη τη μά των που ά πτο νται της κα θη με ρι νό τη τας των 

στε λε χών, των συν θη κών δια βί ω σης και βελ τί ω σης του βιο τι κού τους ε πι πέ δου. Στο πλαί σιο αυ τό ε ντάσ σε ται, ό πως εί πε, η α να-

μόρ φω ση του μι σθο λογί ου των στε λε χών των Ε.Δ, η ε δραί ω ση της α ξιο κρα τί ας σε ό λες τις βαθ μί δες του στρα τεύ μα τος, αλ λά και 

η υ λο ποί η ση του Α να πτυ ξια κού Προ γράμ μα τος «ΑΡΤΕ ΜΙΣ» για την Ι σό τη τα στις Έ νο πλες Δυ νά μεις.

ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ

Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Υ λο ποι ή θη κε για το έ τος 2008-2009 το πρό γραμ μα Ε παγ γελ μα τι κού Προ σα να το λι σμού για τα τέ κνα των στε λεχών και 

των πο λι τι κών υ παλ λή λων. Το εν λό γω πρό γραμ μα διε νερ γεί ται σε συνερ γα σί α με τη ΓΔΟ ΣΥ/Υ ΠΕ ΘΑ και α πο βλέ πει στην 

δη μιουρ γί α κα τάλ λη λων προ ϋπο θέ σε ων, ώ στε να βο η θή σει τους μα θη τές να λά βουν ορ θές α πο φά σεις για το ε παγ γελ μα-

τι κό τους μέλ λον.

ΓΕΣ/ΔΜΠ
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ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Κα τά τη διάρ κεια της ε γκυ μο σύ νης 
συμ βαί νουν διά φο ρες α να το μι κές (μή-
τρα, τρά χη λος, κόλ πος και αι δοί ο, μα-
στοί, κοι λια κό τοί χω μα, πυε λι κοί σύν δε-
σμοι, αρ θρώ σεις κ.λπ.) και λει τουρ γι κές 
(α να πνε υσ τι κό, γα στρε ντε ρι κό, καρ διαγ-
γεια κό, αι μο ποι η τι κό, ου ρο ποι η τι κό σύ-
στη μα) με τα βο λές στον ορ γα νι σμό της 
ε γκύ ου. Χα ρα κτη ρι στι κό πα ρά δειγ μα εί-
ναι η ευ κο λί α με την ο ποί α α ποθη κεύ ε ται 
το λί πος. Σε φυ σιο λο γι κές κα τα στά σεις 
το πλε ό να σμα των υ δα τανθρά κων με τα-
τρέ πε ται σε λί πος το ο ποί ο α πο θη κεύ ε-
ται. Κα τά την ε γκυ μο σύ νη ό μως πα ρά γο-
νται ο ρι σμέ νες ορ μό νες με α πο τέ λε σμα 
να έ χου με με γα λύ τε ρη ενερ γο ποί η ση του 
μη χα νι σμού ε να πό θε σης λί πους στους 
ι στούς. Ε ξα σφα λί ζεται με αυ τόν τον τρό-
πο ι κα νό α πό θε μα λί πους στον μη τρι κό 
ορ γα νι σμό, το ο ποί ο βο η θά ει την έ γκυο 
να α ντα πε ξέλ θει στις αυ ξη μέ νες α νά γκες 
της ε γκυ μοσύ νης. Ταυ τό χρο να πα ρα τη-
ρεί ται αύ ξη ση του βα σι κού με τα βο λι σμού 
της ε γκύου κα τά 15-20%, ε νώ πα ράλ λη-
λα αυ ξά νο νται και οι α νά γκες της γυ ναί-
κας σε ε νέρ γεια κα τά τη διάρ κεια της 
ε γκυ μο σύ νης. Για το λό γο αυ τό ο ρό λος 
της ε παρ κούς πα ρο χής θρε πτι κών συ-
στα τι κών και ε νέρ γειας στη μη τέ ρα εί ναι 
κα θο ρι στικός.

Σε μί α φυ σιο λο γι κή κύ η ση η αύ ξη ση 
του σω μα τι κού βά ρους κυ μαί νε ται με ταξύ 
10 και 17 κι λών, με μέ σο ό ρο τα 12 κι λά .

Ω στό σο με ρι κές έ γκυες αυ ξά νουν τις 
προ σλαμ βα νό με νες θερ μί δες πο λύ περισ-
σό τε ρο α πό ό σο χρειά ζο νται, με α πο τέ λε-
σμα να αυ ξά νε ται το σω μα τι κό βάρος τους 
υ πέρ με τρα. Υ πάρ χουν διά φο ροι πα ρά γο-
ντες που ο δη γούν σε αυ τό το απο τέ λε σμα 
και μπο ρεί να εί ναι:

 Κλι νι κοί, οι ο ποί οι α φο ρούν την πα θο φυ σιο λο γί α 
της υ πέρ μετρης αύ ξη σης βά ρους.

 Συ μπε ρι φο ρι κοί, οι οποίοι σχε τί ζο νται με τη συ-
μπε ρι φο ρά του α τό μου και μπο ρούν να δια κρι θούν 
σε ποιο τι κούς και πο σο τι κούς

 Γε νε τι κοί, που α φο ρούν την η λι κί α και 
τη φυ λή

 Πε ρι βαλ λο ντι κοί, που α φο ρούν το κοινω-
νι κο οι κο νο μι κό και φυ σι κό πε ρι βάλ λον.

Κλι νι κοί Πα ρά γο ντες
Έ νας α πό τους πα ρά γο ντες κιν δύ νου που 

σχε τί ζε ται με την υπέρ με τρη αύ ξη ση βά ρους κα-
τά την κύ η ση, εί ναι ο με γά λος δεί κτης μά ζας σώ-
ματος (ΔΜΣ) της γυ ναί κας πριν τη σύλ λη ψη. 
Φαίνε ται ό τι γυ ναί κες που κα τά την έ ναρ ξη της 
ε γκυ μο σύ νης εί ναι υ πέρ βα ρες (ΔΜΣ>25) 
ή πα χύ σαρ κες(ΔΜΣ>30), σε πο σο στό 
σχε δόν 100% αυ ξά νουν υ πέρ με τρα 
το βά ρος τους στην ε γκυ μο σύ νη.

Η αυ ξη μέ νη αρ τη ρια κή πί ε ση 
(ΑΠ) κα τά την ε γκυ μο σύ νη εί ναι 
ε πί σης πα ρά γο ντας κιν δύ νου. 
Γυ ναί κες με αυ ξη μέ νες τι μές ΑΠ 
έ χουν 1,83 φο ρές με γα λύ τε ρη 
πι θα νό τη τα να α πο κτήσουν 
βά ρος ά νω των φυ σιο λο γι-
κών ο ρί ων στην κύ η ση. 

Με λέ τες ε πί σης 
δεί χνουν ό τι, 
ό σο μι κρό τε ρη 
εί ναι η η λι κί α 
ε μ  μ η  ν α ρ -
χής, τό σο 
με γα λύ τε ρη 
π ι  θα  νό  τη  τα 
υ πάρ χει για 
υ πέρ με τρη αύ ξη-
ση βά ρους στην 
κύ η ση. Οι αυ ξη μέ-

Υ πέρ με τρη Αύξη ση Βά ρους στην
Πε ρί ο δο της Ε γκυ μο σύ νης

Η μη τέ ρα πρέ πει να τη ρεί ό λους τους σύγ χρο νους κα νό νες υ γιει νής διατρο φής κα τά την κύ η ση, 
ε νώ πα ράλ λη λα κρίνεται αναγκαίο να ε ξα σφα λί ζο νται ο μα λές συνθή κες στο πε ρι βάλ λον της, κα-

θώς και ε παρ κή και κα τάλ λλη λα τρό φι μα.
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νες τι μές τρι γλυ κε ρι δί ων και η αυ ξη μέ νη 
συ γκέ ντρω ση γλυ κό ζης στον ο ρό του 
αί μα τος α πο τε λούν ε πί σης πα ρά γο ντες 
κιν δύ νου.

Συ μπε ρι φο ρι κοί Πα ρά γο ντες
Η αυ ξη μέ νη κα τα νά λω ση γά λα κτος 

κα τά την ε γκυ μο σύ νη σχε τί ζε ται με με γά-
λη αύ ξη ση του βά ρους, ό πως και η δια-
κο πή του κα πνί σμα τος πριν την έ ναρ ξη 
της ε γκυ μο σύ νης.

Η πε ποί θη ση της ε γκύ ου ό τι «τρώ ει 
για δύ ο», συ χνά ο δη γεί σε με γά λη αύ ξη-
ση βά ρους. Στο ί διο α πο τέ λε σμα ο δη γούν 
και οι συ χνές «ι διαί τε ρες ε πι θυ μί ες για 
συγκε κρι μέ νες τρο φές», συ νή θως πλού-
σιες σε θερ μι δι κό πε ριεχό με νο, ό πως και 
η μειω μέ νη φυ σι κή δρα στη ριό τη τα.

Κοι νω νι κοί Πα ρά γο ντες
Α πό με λέ τες ζευ γα ριών φαί νε ται ό τι 

κα τά την πε ρί ο δο της εγκυ μο σύ νης με-
γά λη ε πιρ ρο ή στη ζω ή και τη δια τρο φι κή 
συ μπε ρι φο ρά της ε γκύ ου παί ζει ο σύ ντρο-
φος. Μπο ρεί να την ω θήσει σε υ γιέ στε ρες 
συ μπε ρι φο ρές (φυ σι κή ά σκη ση, φα γη τό) 
με την υ πο στή ρι ξή του, αλ λά ενδέχεται να 
συμ βεί και α κρι βώς το α ντί θε το με τη συ-
ναι σθη μα τι κή απου σί α του. 

Ε πί σης ση μα ντι κή εί ναι η ε πί δρα ση 
που α σκούν στην ε γκυ μο νού σα οι μη τέ ρες 
(δι κές τους και των συ ζύ γων), με τα φέ ρο-
ντας λαν θα σμέ νες α ντι λή ψεις.

Τέ λος, δεν θα πρέ πει να υ πο τι μη θεί 
ο ρό λος των ΜΜΕ, πε ριο δι κών και φυλ-
λα δί ων που συμ βου λεύ ο νται οι έ γκυες, 
χω ρίς να εί ναι ε ξα σφα λι σμέ νη η ε γκυ-
ρό τητα και η ε πι στη μο νι κή τους α ξιο πι-
στί α.

ΚΕΠΙΣ

Τι θα συμ βου λεύα με τις ε γκύους για την κα λή δι κή τους υγεία 
αλλά και των εμ βρύων;
Η σω στή ε νη μέ ρω ση μπο ρεί να προ σφερ θεί μό νο μέ σα α πό συ νεργα σί α με ει δι κούς στο θέ μα, 
που δεν εί ναι άλ λοι α πό τους γυ ναι κο λό γους, οι οποίοι συ νερ γά ζο νται με τις έ γκυ ες και τους διαι-
το λό γους. Η πε ρί ο δος της ε γκυ μο σύ νης εί ναι μί α φυ σιο λο γι κή κα τά στα ση στη ζω ή της γυ ναί κας 
που συ νε πά γε ται την τή ρη ση κα νό νων σω στής δια τρο φής και φρο ντί δας του σώ ματος, ώστε με 
τη σειρά της να συ νει σφέ ρει στην κα λή υ γεί α των εγκύων και των παι διών τους.
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Α γώ νες Το ξο βο λί ας ΕΔ - ΣΑ

Λα μπρή εμ φάνι ση πραγ μα το ποί η σαν οι α θλη τές και α θλή τριες 

των ομάδων στους α γώ νες Το ξο βο λί ας των Ε νό πλων Δυ νά με ων και 

των Σω μά των Α σφα λεί ας, που πραγ μα το ποι ή θη καν στη Λα μί α στις 

24 Α πρι λί ου 2009.

Η διορ γά νω ση των α γώ νων εί χε α να τε θεί στο Γε νι κό Ε πι τε λεί ο 

Στρα τού με τη συν δρο μή της Ελ λη νι κής Φι λά θλου Ο μο σπον δί ας Το ξο-

βο λί ας (Ε.Φ.Ο.Τ).

Οι στό χοι στή θη καν στα 18 μέ τρα και τα στε λέ χη των Ε νό πλων 

Δυ νά με ων προ σπάθη σαν για το κα λύ τε ρο. Στο α γώ νι σμα του Ο λυ-

μπια κού Τόξου η ομάδα του Στρατού Ξηράς κατέλαβε την δεύτερη 

θέση με 1526 βαθ μούς με πρώτη την ομάδα της Πο λε μι κής Α ε-

ροπο ρί ας, η οποία συ γκέ ντρω σε 1529 βαθ μούς. Στην τρί τη θέ ση του βά θρου α νέ βη καν οι α θλη τές α πό το Γε νι κό Ε πι τε λεί ο της 

Ε θνι κής Φρου ράς Κύ πρου (με τεί χαν στους α γώ νες ε κτός συ να γω νι σμού) μαζί με τους α θλη τές της α ντι προ σω πευ τι κής ο μά δας 

του Πο λε μι κού Ναυ τι κού.

Αλλά και στο Σύν θε το Τό ξο η κα τά κτη ση της πρώ της θέ σης ήρ θε από την ομάδα της Πολεμικής Αεροπορίας με 1638 βαθ-

μούς. Στη δεύ τε ρη θέ ση βρέ θη κε και πά λι η ο μά δα του Στρα τού Ξη ράς που συ γκέντρω σε 1576 βαθ μούς, ε νώ την τρί τη κα τέ κτη-

σε η ο μά δα του Πο λε μι κού Ναυτι κού με 1165 βαθ μούς.

Οι α γώ νες διε ξή χθη σαν στο κλει στό γυ μνα στή ριο α θλο παι διών του Δή μου Λαμιαί ων και το φί λα θλο κοι νό που κα τέ κλυ σε τις 

κερ κί δες χει ρο κρό τη σε τις προ σπά θειες των α θλη τών και α πό λαυ σε έ να υ πέ ρο χο θέ α μα.

Πα γκό σμιο Πρω τά θλη μα Κα λα θο σφαίρι σης ΕΔ και ΣΑ

Α πό 06 έ ως 15 Ιου νί ου 2009 πραγ μα το ποι ή θη κε στην πό λη 

Κλα ϊ πέ δα της Λι θουα νί ας το 49ο Πα γκό σμιο Πρω τά θλη μα Κα λα θο-

σφαί ρι σης Ε νό πλων Δυ νά με ων και Σω μά των Α σφα λεί ας. Οι χώ ρες 

που έ λα βαν μέ ρος στο Πα γκό σμιο Πρω τά θλη μα Κα λα θο σφαί ρι σης 

ή ταν η Α με ρι κή, η Γερ μα νί α, η Ελ λά δα, η Ι τα λί α, το Κα ζακ στάν, η 

Κί να, η Κο ρέ α, η Κύπρος, η Λε το νί α, και η Λι θουα νί α. Η Ε θνι κή μας 

Ο μά δα α να δεί χθη κε πρω τα θλή τρια, ε πι κρα τώ ντας στον τε λι κό που 

διε ξή χθη την Κυ ρια κή 14 Ιου νί ου και ώ ρα 16:00 της α ντί στοι χης 

ο μά δας Ε νό πλων Δυ νά με ων  και Σω μά των Α σφα λεί ας της Λι θουα νί-

ας με σκορ 86-69. Στο μι κρό τελι κό οι Η ΠΑ κέρ δι σαν το Κα ζακ στάν 

και κα τέ λα βαν την τρί τη θέ ση.     
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Πρω τά θλη μα Στίβου ΕΔ - ΣΑ στο Ναύ πλιο

Διε ξή χθη σαν στις 23 και 24 Μα ΐ ου 2009 στο Δη μο τι κό Στά-

διο του Ναυ πλί ου, υ πό την αι γί δα του ΓΕΕ ΘΑ / Α ΣΑ ΕΔ και με 

τη συν δρο μή του Κέ ντρου Εκ παι δεύ σε ως Μη χα νι κού (ΚΕΜ Χ), 

οι α γώ νες Πρω τα θλή μα τος Στί βου των Ε νό πλων Δυ νά με ων 

και των Σω μά των Α σφαλεί ας για το έ τος 2009. Τα α γω νί σμα-

τα πε ριε λάμ βαναν μή κος γυ ναι κών, δι σκο βο λί α αν δρών, άλ μα 

ε πί κο ντώ αν δρών, σφαι ρο βο λί α γυ ναι κών, 400 μ. ε μπο δί ων 

αν δρών, 800 μ. αν δρών, άλ μα εις τρι πλούν αν δρών, 

α κο ντι σμό αν δρών, 400 μ. γυ ναι κών, 3000 μ. steeple 

ανδρών, 200 και 3000 μ. αν δρών, σκυ τα λο δρο μί α 

4x400 μ. αν δρών. Στη βαθ μο λο γί α των Αν δρών 

Πρω τα θλή τρια Ο μά δα α να κη ρύ χτη κε η ο μά δα της 

ΕΛΑΣ (202 βαθ μοί), ενώ στις Γυ ναί κες επίσης 

αυτή της ΕΛΑΣ (70 βαθ μοί).

αν δρών, 800 μ. αν δρών, άλ μα εις τρι πλούν αν δρών, 

α κο ντι σμό αν δρών, 400 μ. γυ ναι κών, 3000 μ. steeple 

ανδρών, 200 και 3000 μ. αν δρών, σκυ τα λο δρο μί α 

Πρω τάθλη μα Πο δη λα σίας ΕΔ και ΣΑ

Πε ρισ σό τε ροι α πό 50 πο δη λά τες α πό 6 σώ μα τα έ λα βαν μέ-

ρος στο πρω τά θλη μα Ε νό πλων Δυ νά με ων και Σω μά των Α σφα-

λείας, που διε ξή χθη στην Τρί πο λη, στο κέ ντρο της πό λης, πα ρου-

σί α αρ κε τών φι λάθλων.

Ο συ να γω νι σμός ή ταν έ ντο νος, πράγ μα που μαρ τυ ρά και η 

υ ψη λή μέ ση τα χύ τητα του α γώ να, αλ λά και τα ο νό μα τα των α θλη-

τών που συμ με τέ χουν και εκ προ σωπούν τις έ νο πλες δυ νά μεις.

Τη διορ γά νω ση των α γώ νων α νέ λα βε το Πυ ρο σβε στι κό Σώ μα.

Νι κη τής α να δεί χθη κε ο Γιάν νης Τα μου ρί δης (Π.Α) με χρό-

νο 1.17.55”, ε νώ δεύ τε ρος ή ταν ο Δη μή τρης Πο λυ δω ρό που λος 

(Σ.Ξ), μό λις 1.21” πιο πί σω, ε νώ τρί τος μα ζί με τον Έλ λη να 

πρω τα θλη τή του πουρ σου ίτ ή ταν ο Παύ λος Χαλ κιό που λος (ΕΛΑΣ). Λί γα δευ τε ρόλε πτα αρ γό τε ρα τερ μά τι σε ο Α λέ ξαν δρος Μαυ-

ρί δης (Σ.Ξ), ε νώ α κο λού θη σαν οι πο δη λά τες του Στρα τού Ξη ράς, που πα ρου σί α σε την πιο δυ να τή ο μά δα με τους Α λέ ξαν δρο 

Μαυ ρί δη 4ο, Νί κο Κα λου δά κη 5ο, και Βα σί λη Ρέπ πα 6ο. Την δε κά δα συ μπλή ρω σαν οι Πα να γιώ της Κε λό γλου (ΕΛΑΣ), Βα σί λης 

Σβε ντζού ρης (Σ.Ξ), Γιώρ γος Σκαλι δά κης (Σ.Ξ) και Νί κος Γε ρο λυ μά τος (Π.Σ)

Στο ο μα δι κό, πρώ τος ή ταν ο Στρα τός Ξη ράς, δεύ τε ρη η Ελ λη νι κή Α στυ νομί α και τρί τη η Πο λε μι κή Α ε ρο πο ρί α.
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Αγώ νες Κα λα θο σφαί ρι σης Γυ ναι κών ΕΔ και ΣΑ
Για πρώτη φο ρά στην ι στο ρί α των Ε νό πλων Δυ νά με ων και των Σω μά των Α σφα-

λεί ας πραγμα το ποι ή θη καν οι α γώ νες κα λα θο σφαί ρι σης γυ ναι κών.
Η διορ γά νω ση των α γώ νων α να τέ θη κε στο Γε νι κό Ε πι τε λεί ο Ναυ τι κού.
Η προ κρι μα τι κή φά ση έ γι νε στο Κλει στό Γυ μνα στή ριο Κε ρα τσι νί ου (Σι τα ποθή-

κες) και η τε λι κή φά ση στο Κλει στό Γυ μνα στή ριο του Δή μου Καρ λο βα σί ου Σάμου.
Το σφύ ριγ μα της λή ξης βρή κε την ο μά δα της Ελληνικής Αστυνομίας να 

πα νη γυρί ζει για το χρυσό με τάλ λιο που κέρδισε νικώντας στο ντέρ μπι του τε-
λι κού την ο μά δα του Λι με νι κού Σώ μα τος με σκορ 62 - 54. Την τρίτη θέ ση της 
διορ γά νω σης κα τέ κτη σε η ο μά δα της Πολεμικής Αεροπορίας.

Σκοπευτικοί Αγώ νες Ε θνο φυ λά κων στη Λέρο

Την Κυ ρια κή 17 Μα ΐου 2009 στο  Πε δί ο Βο λής Α γί ας Κιου ράς της νήσου Λέ-
ρου πραγματοποιήθηκαν  Σκο πευ τι κοί Α γώ νες μετα ξύ των Ταγ μά των Ε θνο φυ-
λα κής ΚΩ, ΚΑ ΛΥ ΜΝΟΥ και ΠΑ ΤΜΟΥ, οι ο ποί οι 
διορ γα νώνο νται  α πό την 80 ΑΔ ΤΕ, σε 
συ νερ γα σί α με τον Πα νελ λή νιο Σύν δε σμο 
Ε φέ δρων Ενό πλων Δυ νά με ων και το Σύν-
δε σμο Ε φέ δρων Α ξιω μα τι κών

(Πα ραρ τή μα τα ΚΑ ΛΥΜΝΟΥ).
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λα κής ΚΩ, ΚΑ ΛΥ ΜΝΟΥ και ΠΑ ΤΜΟΥ, οι ο ποί οι 

Πρωτάθλημα Ξιφασκίας ΕΔ και ΣΑ
Διεξήχθη για 3η συνεχή χρονιά, στις 20 και 21 Ιουνίου 2009 στη Φλώρινα, 

το Πρωτάθλημα Ξιφασκίας Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, υπό 
την αιγίδα του ΑΣΑΕΔ (ΓΕΕΘΑ), με υπεύθυνο Επιτελείο για την οργάνωση 
το ΓΕΑ και την συνδρομή της 9ης ΤΑΞ ΠΖ και των σωματείων ξιφασκίας της 
πόλης. Στους αγώνες συμμετείχαν 35 αθλητές από το ΣΞ, την ΠΑ, το ΠΝ, 
την ΕΛ.ΑΣ και το ΛΣ. Στο ατομικό του Ξίφους Μονομαχίας Ανδρών νικητές 
αναδείχτηκαν οι Μουτρίκας από την ΕΛ.ΑΣ, Μύταρος από το ΛΣ, Ίντρα από 
το ΛΣ, και Μανομενίδης από την ΠΑ. Στο ομαδικό κυριάρχησε η ομάδα του ΛΣ 
με δεύτερη την ομάδα του ΣΞ. Τους αγώνες παρακολούθησαν ο Νομάρχης 
Φλώρινας, ο Διοικητής της 9ης ΤΑΞΠΖ, εκπρόσωποι των κλάδων των ΕΔ και ΣΑ, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και 
του κλήρου, στρατιωτικό προσωπικό καθώς και πολίτες. 
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Α γώ νες Χιο νο δρο μιών ΕΔ και ΣΑ

Στις 25 και 26 Φεβρουα ρί ου πραγ μα το ποι ή θη καν στο Χιο νο δρο-

μι κό Κέ ντρο «Τρί α-Πέ ντε Πη γάδια» Νά ου σας οι α γώ νες χιο νο δρο μί-

ας των Ε νό πλων Δυ νά με ων και των Σω μά των Α σφα λεί ας για το έ τος 

2009.

Η διορ γά νω ση των α γώ νων α να τέ θη κε στο Αρ χη γεί ο της Ελ λη νι-

κής Α στυ νο μί ας, υ πό την ε πί βλε ψη του Α νω τά του Συμ βου λί ου Α θλη-

τι σμού των Ε νό πλων Δυ νάμε ων. Η α ντι προ σω πευ τι κή ο μά δα της Πο-

λε μι κής Α ε ρο πο ρί ας έ κα νε α ξιό λο γη πα ρου σί α και κα τέ λα βε την τρί τη 

θέ ση στο ο μα δι κό, πί σω α πό την α ντι προ σω πευτι κή ο μά δα του Στρα-

τού Ξη ράς και της Ελ λη νι κής Α στυ νο μί ας που κα τέ λα βαν την πρώ τη 

και δεύ τε ρη θέ ση α ντί στοι χα. Στην τέ ταρ τη θέ ση κα τε τά γη η ο μά δα του 

Πυ ρο σβε στι κού Σώ μα τος, στην πέ μπτη η ο μά δα του Λι με νι κού Σώ μα τος και στην έ κτη αυτή του Πο λε μι κού Ναυ τικού.

Πρω τά θλη μα Κο λύμβη σης Σχο λών ΑΣ ΣΥ 

Στις 21 Μαρ τί ου 2009 διε ξή χθη το πρω τά θλη μα κο λύμ βη σης 

στο Δη μο τι κό Κο λυμ βη τή ριο «Α λέ ξαν δρος Τα ξιλ δά ρης» στην 

Κομοτηνή, με τα ξύ των σχο λών Υ πα ξιω μα τι κών των Ε νό πλων Δυ-

νά με ων και Σω μά των Α σφα λεί ας έ τους 2009. Στους εν λό γω α γώ-

νες συμμε τεί χαν οι ε ξής σχο λές: Σχο λή Μο νί μων Υ πα ξιω μα τι κών 

(Σ.Μ.Υ.), Σχο λή Μο νί μων Υ πα ξιω μα τι κών Ναυ τι κού (Σ.Μ.Υ.Ν.), 

Σχο λή Τε χνι κών Υ πα ξιω ματι κών Α ερο πο ρί ας (Σ.Τ.Υ.Α.), Σχο λή 

Υ πα ξιω μα τι κών Διοι κη τι κών (Σ.Υ.Δ.) και η Σχο λή Α στυ φυ λά κων. Τα 

α πο τε λέ σμα τα των α γώ νων έ χουν ως ε ξής: Η Σχο λή Α στυ φυ λάκων 

κα τέ λα βε την 1η θέ ση στο ο μα δι κό αν δρών με δεύ τε ρη την ο μά δα 

της Σ.Μ.Υ. και τρί τη την ο μά δα της Σ.Τ.Υ.Α. (με 5 συ νο λι κά χρυ σά με τάλ λια και 1 

χάλ κι νο). Στο ο μα δι κό γυ ναι κών η ο μά δα της ΣΜΥ κα τέ λα βε την πρώ τη θέ ση, με 

δεύτε ρη την ο μά δα της ΣΥΔ αλ λά και στην γε νι κή κα τά τα ξη σε ό λα τα α θλή μα τα 

ανα δεί χθη κε πα νη γυ ρι κά η πρώτη α ντι προ σω πευ τι κή ο μά δα της ΣΜΥ με 44 βαθ-

μούς. Στην άρ τια και ε πι τυ χή διε ξα γω γή των α γώ νων συ νέ βα λαν ο  Αντι δή μαρ χος 

Κο μο τη νής Κων στα ντί νος Μι χε λής, ο Πανα γιώ της Α ντω νί ου ε πί κου ρος κα θη γη τής 

ΤΕ ΦΑ Α, ο Βα σί λειος Κη που ρός, κα θηγη τής ει δι κό τη τας κο λύμ βη σης ΤΕ ΦΑ Α και ο 

Χρή στος Ψα θάς.

Κο μο τη νής Κων στα ντί νος Μι χε λής, ο Πανα γιώ της Α ντω νί ου ε πί κου ρος κα θη γη τής 

ΤΕ ΦΑ Α, ο Βα σί λειος Κη που ρός, κα θηγη τής ει δι κό τη τας κο λύμ βη σης ΤΕ ΦΑ Α και ο 
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ΙΣΤΟΡΙΑ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Με τά την μά χη στα Τέ γυ ρα, ό που 
α νέ κο ψε μια με γα λύ τε ρη Σπαρ τια τι κή 
δύ να μη, έ γι νε ο Ιερός Λόχος προ σω πι-
κή φρου ρά του Πε λο πί δα. Για 35 χρό νια 
έ μει νε α ήτ τη τος, μέ χρι την μά χη της Χαι-
ρώ νειας το 338 π.Χ., ό που κα τα στρά φη-
κε ο λο σχε ρώς α πό το Μα κε δο νι κό Ιπ πι-
κό του Φί λιπ που το ο ποί ο διοι κού σε ο 
Μέ γας Α λέ ξαν δρος. Στην πε ριο χή που 
εί ναι θαμ μέ νοι οι οπλίτες του, έ χει α νε-
γερ θεί μνη μεί ο.

Στην συ νέ χεια τον Ιε ρό Λό χο τον συ-
να ντού με στην Ελ λη νι κή Ε πα νά στα ση, 
ό που ή ταν στρα τιω τι κή μο νά δα Ελ λή-
νων ε θε λο ντών, την ο ποί α συ γκρό τη σε 
το 1821 ο Α λέ ξαν δρος Υ ψη λά ντης στις 
πα ρα δου νά βιες η γε μο νί ες και πο λέ μη σε 
στο Δρα γα τσά νι. Ή ταν η πρώ τη ορ γα νω-
μέ νη στρα τιω τι κή μο νά δα του 1821, με 
ο μοιό μορ φο ε ξο πλι σμό και σχε τι κή πει-
θαρ χί α. Οι ε θε λο ντές ή ταν κυ ρί ως φοι-
τη τές α πό τις ελ λη νι κές πα ροι κί ες της 
Μαύ ρης Θά λασ σας. Διοι κη τής του Ιε ρού 
Λό χου ή ταν ο Γ. Κα ντα κου ζη νός και υ πα-
σπι στής του ο Α θα νά σιος Τσα κά λωφ, 
συ νι δρυ τής της Φι λι κής Ε ται ρεί ας. Ο 
πρώ τος πυ ρή νας α παρ τι ζό ταν α πό 500 
ά το μα, έ φτα σε ό μως σε συ νο λι κή δύ να-
μη πε ρί που 2.000 αν δρών.

Στους Βαλ κα νι κούς πο λέ μους 1912-
13 συ γκρο τή θη κε Ιε ρός Λό χος α πό Κρή-
τες ε θε λο ντές (φοι τη τές) που υ πα γό ταν 
στο 1ο τάγ μα του Α νε ξάρ τη του Συ ντάγ-
μα τος Κρη τών. Σχη μα τί στη κε α πό 250 
φοι τη τές και σπου δα στές, οι ο ποί οι ε γκα-
τέ λει ψαν τα μα θη τι κά θρα νί α και έ σπευ-
σαν α μέ σως με τά την κή ρυ ξη των Βαλ κα-
νι κών Πο λέ μων να κα τα τα γούν. Έλα βαν 
μέ ρος α πό την αρ χή στον Η πει ρω τι κό 
α γώ να, δια δρα μά τι σαν κύ ριο ρό λο στη 
μά χη των Πε στών και την πα ρά δο ση του 

Μπι ζα νί ου και των Ιω αν νί νων. Στο 2ο Βαλ-
κα νι κό Πό λε μο ε να ντί ον της Βουλ γα ρί ας 
ει σήλ θαν στην Ξάν θη και την Κο μο τη νή, 
διέ τρε ξαν με γά λο μέ ρος της Μα κε δο νί ας 
και της Θρά κης, έ φθα σαν νι κη τές μέ χρι 
τη Ρο δό πη και πέ ραν του Νευ ρο κο πί ου 
και θα ει σέρ χο νταν στη Σό φια αν δεν 
προ λά βαι νε την προ έ λα σή τους η συν-

θή κη ει ρή νης. Οι α πώ λειές τους σε νε-
κρούς και τραυ μα τί ες υ πε ρέ βη σαν τους 
160 α πό 250 που ή ταν συ νο λι κά.

Στον Β΄ Πα γκό σμιο Πό λε μο και με τά 
την ει σβο λή των Γερ μα νών στην Ελ λά δα 
τον Α πρί λιο του 1941, η ελ λη νι κή κυ βέρ-
νη ση κα τέ φυ γε στην Αί γυ πτο, ό που κύ-
ριο μέ λη μά της κατέστη η συ γκρό τη ση 

Ο Ιε ρός Λό χος
Ο ό ρος Ιε ρός Λό χος εμ φα νί στη κε πρώ τη φο ρά στη Θή βα, ενώ ή ταν μια α πό τις κο ρυ φαί ες πο λε μι κές 
μο νά δες που έ δρα σαν στην Αρ χαί α Ελ λά δα. Σύμ φω να με τον Πλού ταρ χο α πο τε λού νταν α πό 150 
ζευ γά ρια Θη βαί ων ο πλι τών και ι δρύ θη κε α πό τον Γορ γί δα. Αυ τό που οδή γη σε στη δη μιουρ γί α αυ τού 
του στρα τού εί ναι, ό πως σχο λιά ζει ο Πλού ταρ χος, το ό τι μια μο νά δα που βα σί ζε ται στην α γά πη και 

τη φι λί α κά νει πιο δύ σκο λο σε κά ποιον να την ε γκα τα λεί ψει κα τά την διάρ κεια της μά χης.
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α ξιό μα χων δυ νά με ων που θα στή ρι ζαν 
τη συμ μα χι κή προ σπά θεια. Ο με γά λος 
α ριθ μός α ξιω μα τι κών σε σύ γκρι ση με 
τους στρα τιώ τες που διέ φευ γαν στη Μ. 
Α να το λή, ε πέ βα λε τη δη μιουρ γί α μιας 
μο νά δας, ό που οι α ξιω μα τι κοί θα μά χο-
νταν ως στρα τιώ τες. Τον Αύ γου στο του 
1942, ι δρύ θη κε ο Λό χος Ε πι λέ κτων Α θα-
νά των με διοι κη τή τον ταγ μα τάρ χη Ιπ πι-
κού Α ντώ νιο Στε φα νά κη, δυ νά με ως 200 
α τό μων. Στις 15 Σε πτεμ βρί ου του 1942, 

διοι κη τής της μο νά δας 
α νέ λα βε ο συ νταγ μα-
τάρ χης Χρι στό δου λος 
Τσι γά ντες, ο ο ποί ος 
τη με το νό μα σε σε Ιε ρό 
Λό χο, ό ρο που συ νειρ-
μι κά δια περ νού σε 2,5 
χι λιε τί ες ελ λη νι κής ι στο-

ρί ας: Α πό τον Ιε ρό Λό χο της Θήβας ως 
τους Κρήτες ε θε λο ντές των Βαλ κα νι κών 
Πο λέ μων. Στις 10 Μαρ τί ου του 1943, 
στην πε ριο χή Ksar-Rillan της Τυ νη σί ας, 
ο Ιε ρός Λό χος έ δω σε την πρώ τη μά χη 
του κα τά την κα τα δί ω ξη των δυ νά με ων 
του Ά ξο να α πό τους Συμ μά χους στο 
μέ τω πο της β. Α φρι κής. Α κο λού θη σε η 
συμ με το χή του στην α πε λευ θέ ρω ση της 
τυ νη σια κής πό λης Gabes. Στις 12 Α πρι λί-
ου ο Ιε ρός Λό χος ει σέ βα λε στο Sousse, 
και συμ με τεί χε στη μά χη του Enfidaville 
α πό τις 13 ως τις 17 Α πρι λί ου. 

Α πό τον Μά ιο του 1943 ο Ιε ρός Λό-
χος που α πο τε λούνταν ή δη α πό 314 
ά το μα, με τα κι νή θη κε στην Πα λαι στί νη, 
ό που οι άν δρες εκ παι δεύ τη καν ως α λε-
ξι πτω τι στές. Ε κεί α να διορ γα νώ θη κε με 
τη συ γκρό τη ση ε νός διοι κη τικού, ε νός 
κε ντρι κού τμή μα τος και τριών τμη μά των 
Κα τα δρο μέ ων. Με τά την ι τα λι κή συν θη-
κο λό γη ση στις 9 Σε πτεμ βρί ου 1943, οι 
βρε τα νι κές δυ νά μεις κι νή θη καν στα Δω-
δε κά νη σα. Ο Ιε ρός Λό χος ε πι χεί ρη σε 
στη Σά μο στις 30 Ο κτω βρί ου. Με την 
α πο τυ χί α της εκ στρα τεί ας με τά τη μά χη 
της Λέ ρου, η Σά μος εκ κε νώ θη κε και ο 
Ιε ρός Λό χος ε πα νήλ θε στη Μέ ση Α να το-
λή. Στις 7 Φε βρουα ρί ου το Α΄ Τμή μα Κα-

τα δρο μών με τακι νή θη κε προς τα νη σιά 
του Βό ρειου Αι γαί ου, ε νώ το Β΄ Τμή μα 
προς τα Δω δε κά νη σα. Τον Α πρί λιο του 
1944, ο Ιε ρός Λό χος α πο τε λού σε μια δύ-
να μη πε ρί που 1.000 αν δρών.

Με τά την α πε λευ θέ ρω ση των η πει ρω-
τι κών πε ριο χών της Ελ λά δας (τον Ο κτώ-
βριο του 1944), ο Ιε ρός Λό χος συ νέ χι σε 
την δρά ση του ε νά ντια στις γερ μα νι κές 
δυ νά μεις που πα ρέ μει ναν ε γκλω βι σμέ νες 
στα νη σιά του Αι γαί ου έ ως το τέ λος του 
πο λέ μου τον Μά ιο του 1945. Τον Ιού νιο, 
ο Λό χος ε πέ στρε ψε στην Αί γυ πτο ό που 
πα ρέ δω σε τον ο πλι σμό του. Με τον ε πα-
να πα τρι σμό των αν δρών στην Ελ λά δα, 
δια λύ θη κε στις 7 Αυ γού στου του 1945. 
Κα τά τη διάρ κεια της τε λε τής διά λυ σης, 
το λά βα ρο του Λό χου πα ρα ση μο φο ρή θη-
κε με το υ ψη λό τε ρο στρα τιω τι κό πα ρά-
ση μο της Ελ λά δος, τον χρυ σό σταυ ρό 
της αν δρεί ας και τον Ελ λη νι κό Πο λε μι κό 
Σταυ ρό Α’ κα τη γο ρί ας. Οι α πώ λειες του 
Ιε ρού Λό χου α νήλ θαν σε 25 νε κρούς, 56 
τραυ μα τί ες, 3 α γνο ου μέ νους και 29 ο μή-
ρους. Η πα ρά δο ση του Ιε ρού Λό χου συ-
νε χί στη κε στον Ελ λη νι κό Στρα τό α πό τον 
Λό χο Ο ρει νών Κα τα δρο μών (ΛΟΚ) που 
ι δρύ θη κε το 1946.

ΓΕΣ/ΔΙΣ

Ο συνταγματάρχης Χριστόδουλος 
Τσιγάντες και ο Γάλλος στρατηγός 

Λεκλέρκ επιθεωρούν απόσπασμα του 
Ιερού Λόχου

Αξιωματικοί του Ιερού Λόχου στη 
Μέση Ανατολή



52 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ - Μ Α Ϊ Ο Σ - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ  2 0 0 9 

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

9 7 5

6 9

4 1 7

4 1

2 7 6 1

7 9

1 8 6

3 7

2 3 8

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 3x3  που περιβάλλεται από χοντρή 
γραμμή.
3. Σε καμία σειρά, στήλη ή μπλοκ δεν μπορεί να υπάρχει δύο φορές ο ίδιος 
αριθμός.

ΛΥΣΗ Su Docu
ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Λόφος της Ιερουσαλήμ - 8. Ναυτιλιακή κρητική εταιρεία (αρχικά) 
- 9. Εθνική Υπηρεσία πληροφοριών - 10. Νέγρα τραγουδίστρια 
- 11. Παιδιά... του Σκορσέζε - 12. Είδος θεατρικού έργου - 14. 
Βρίσκονται στον... πόθο - 15. Ο αριθμός 75 - 16. Υποπροϊόν του 
πετρελαίου - 18. Ντάριλ...: Αμερικανίδα ηθοποιός - 19. ... κλας: 
ευτελής αξία - 21. Επίλεκτες μονάδες του στρατού μας (αρχικά) 
- 23. Μας κάνουν πολλές φορές την... καρδιά - 25. Αυτή γίνεται 
εναντίον της... εξουσίας

ΚΑΘΕΤΑ
1. Είδος φαγητού από εντόσθια - 2. Λεγόταν ο Ντε Μπαλζάκ - 3. 
Κι αυτό ακολουθεί το... έγια - 4. Δίψηφο σύμφωνο - 5. Πανέμορφη 
γυναίκα (μτφ.) - 6. Πνευσό μουσικό όργανο - 7. Λέγεται και 
ξιφασκία - 11. Ο φονιάς του Άβελ - 13. Κι έτσι η είσοδος - 17. 
Αναστάτωση, σαματάς (μτφ.) - 18. Γουίλιαμ...: Αμερικανός 
ηθοποιός - 20. Σον...: ξένος ηθοποιός - 22. Χαϊδευτικό του 
“Χοντρού” του σινεμά - 24. Έτσι αρχίζει η... βροχή.
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