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Χαιρετισμός Διοικητή 71 Α/Μ ΤΑΞ
Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή η επιλογή παρουσίασης της 71 Α/Μ ΤΑΞ στο κύριο άρθρο του παρόντος τεύ
χους, γιατί δίδεται η ευκαιρία να σας εκθέσουμε την αποστολή, τις δραστηριότητες και το έργο που 
επιτελεί η Ταξιαρχία, το οποίο είναι πολύπλευρο και πολυσύνθετο, και δεν περιορίζεται μόνο στα 

εθνικά πλαίσια αλλά επεκτείνεται και πέραν των συνόρων της Ελληνικής Επικράτειας.

Η Ταξιαρχία αποτελεί έναν ευέλικτο Σχηματισμό αμέσου 
αντιδράσεως, με σημαντική ισχύ πυρός, ο οποίος μπορεί να 
μεταφέρεται και να αναπτύσσεται ταχέως, με ελικόπτερα και 
αεροσκάφη σε ολόκληρο τον Ελλαδικό χώρο, στα πλαίσια υλο
ποίησης των εθνικών σχεδίων, και συμμαχικών επιχειρήσεων 
υποστήριξης της ειρήνης και, τέλος, στα πλαίσια του νέου Ευ
ρωπαϊκού Σχηματισμού Μάχης Βattle Group.

Η 71 Α/Μ ΤΑΞ συμπεριλαμβάνεται στις δυνάμεις υψηλής 
ετοιμότητας που διαθέτει η χώρα μας και, σύμφωνα με τον προ
γραμματισμό του ΓΕΕΘΑ, Μονάδες της διατίθενται στις Δυνάμεις 
Ταχείας Αντιδράσεως του ΝΑΤΟ (NATO RESPONSE FORCE 
NRF), αλλά και της ΕΕ (Σχηματισμός Μάχης HELBROC BG).

Η σύνθεση του προσωπικού σε μεγάλο ποσοστό, αποτελείται 
από μόνιμους Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς καθώς και Επαγ
γελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ). Η τοποθέτηση του παραπάνω προ
σωπικού στην Ταξιαρχία και η γνώση ότι υπηρετεί σε έναν από 
τους πλέον αξιόμαχους Σχηματισμούς του Στρατού Ξηράς, συμβάλλει στην εξύψωση του ηθικού του και είναι το πλέον σημαντικό κίνητρο.

Η επιλογή του προσωπικού γίνεται με αυστηρά κριτήρια, λόγω της σοβαρής αποστολής που έχει ανατεθεί στην Ταξιαρχία, η οποία 
απαιτεί άρτια επαγγελματική κατάρτιση, εξειδίκευση και υψηλό ηθικό. Τα κυριότερα κριτήρια επιλογής του προσωπικού είναι κυρίως ο 
υψηλός δείκτης στρατιωτικής συμπεριφοράς και πειθαρχίας, η γνώση της Αγγλικής γλώσσας, καθώς και η γενικότερη απόδοσή του.

Ο εξοπλισμός της Ταξιαρχίας είναι σύγχρονος, αξιόπιστος, ελαφρύς, προσαρμοσμένος στα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες 
ενός αερομεταφερόμενου σχηματισμού. Τα δε οπλικά της συστήματα δύνανται να εκπέμψουν όγκο πυρός γρήγορα και με ακρίβεια.

Επιπρόσθετα, και κατόπιν εντολών της Ιεραρχίας, αναδιοργανώνεται, εξοπλίζεται, εκπαιδεύεται και τηρεί ετοιμότητα ως Δύ
ναμη Άμεσης Αντίδρασης στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Η εμπλοκή της ή όχι στις εν λόγω αποστο
λές, εξαρτάται από την επικρατούσα, κατά περίπτωση, κατάσταση στο διεθνές περιβάλλον και τις αποφάσεις της Πολιτικής και 
στρατιωτικής ηγεσίας, στα πλαίσια των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας μας. Ο Σχηματισμός Μάχης HELBROC Battle Group 
(από τα αρχικά των χωρών που την απαρτίζουν, (Hellas  Bulgaria  Romania  Cyprus), δυνάμεως περίπου 1200 στελεχών 
(ανδρών και γυναικών), δημιουργήθηκε με έθνος πλαίσιο την Ελλάδα, με βάση την 71 Α/Μ Ταξιαρχία και μέρος των Μονάδων 
 Ανεξαρτήτων Υπομονάδων της, και με την συνεισφορά τμημάτων από τη Βουλγαρία, την Κύπρο και την Ρουμανία.

Η εκπαίδευση του προσωπικού εστιάζεται στην εκτέλεση επιχειρήσεων υποστήριξης ειρήνης, ενώ στα πλαίσια της κοινής 
εκπαίδευσης του προσωπικού των 4 χωρών, εκτελέστηκαν οι ασκήσεις «EVROPI I και II/07» από 2 μέχρι 19 Μαΐου 2007, στην 
ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης με την συμμετοχή του προσωπικού των 4 χωρών.

Οι δραστηριότητες της Ταξιαρχίας αποσκοπούν στην επαύξηση των μέτρων ασφαλείας, την αναβάθμιση της επιχειρησια
κής εκπαίδευσης και επιχειρησιακής ετοιμότητας, και στη διατήρηση σε υψηλό επίπεδο της συντήρησης των πάσης φύσεως 
οπλικών συστημάτωνμέσωνυλικών και εγκαταστάσεων. Η Ταξιαρχία σήμερα δύναται να σχεδιάζει και να διεξάγει συμβατικές 
επιχειρήσεις οπουδήποτε απαιτηθεί, σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο.

Γίνεται εύκολα αντιληπτό από τα παραπάνω, ότι η Ταξιαρχία μπορεί να αναλάβει και να φέρει εις πέρας πολλαπλές αποστολές με επι
τυχία, στηριζόμενη στον υψηλό βαθμό εκπαίδευσης, στο υψηλό φρόνημα, στον επαγγελματισμό, στην αίσθηση του καθήκοντος, και στην 
περηφάνια του προσωπικού της, ώστε σε περίπτωση που απαιτηθεί να ενεργήσει, να τιμήσει τα Ελληνικά Όπλα και την Ιστορία της.

          Ταξχος Χρήστος Μαρκαντώνης
                  Διοικητής 71 Α/Μ ΤΑΞ
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Ο κεντρικός εορτασμός του Πάσχα, πραγματοποιήθηκε φέτος, από 
τις ΄Ενοπλες Δυνάμεις στο Κέντρο Εκπαίδευσης Τεθωρακισμένων στον 
Αυλώνα. Στην εκδήλωση περευρέθηκε ο Υπουργός Εθνικής ΄Αμυνας 
κ. Ευάγγελος Μεϊμαράκης, συνοδευόμενος από τον κ. Α/ΓΕΕΘΑ Αντι
στράτηγο Δημήτριο Γράψα και τους Αρχηγούς του Γενικού Επιτελείου 
Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας. O κ. ΥΕΘΑ στο μήνυμά του τονίσε 
ότι «σήμερα οι απανταχού Έλληνες Ορθόδοξοι γιορτάζουμε την ανά
σταση του Θεανθρώπου, την μεγαλύτερη εορτή της Χριστιανοσύνης». 
Τέλος επισήμανε ότι «το μήνυμα για Ειρήνη και Ασφάλεια είναι τώρα πε
ρισσότερο επίκαιρο από ποτέ». Το ΚΕΤΘ επίσης επισκέφθηκαν Πρόε
δροι Πολιτικών Κομμάτων, Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου κα
θώς και πλήθος κόσμου.

Την 24 Απριλίου 2008, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης, 
συνοδευόμενος από τον Αρχηγό του ΓΕΣ Δημήτριο Βούλγαρη και τον Διοικητή του Β΄ 
ΣΣ Αντιστράτηγο Σπυρίδωνα Παπαδάκη, πραγματοποίησε επίσκεψη στην ΕΛΔΥΚΟ 
 2 στο Κόσοβο, για ανταλλαγή ευχών. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του, είχε την 
ευκαιρία να ενημερωθεί για την αποστολή και τις δραστηριότητες της δύναμης.

Το Στρατηγείο της 1ΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ και του ΕΣΕΕΕ επισκέφτηκε την 22 
Απριλίου 2008 ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Ευάγγελος Μεϊμαράκης 
συνοδευόμενος από τον κ. Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο 
Γράψα και τον κ. Α/ΓΕΣ Αντιστράτηγο Δημήτριο Βούλγα
ρη, στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψης που πραγματο
ποίησε στην Περιοχή Ευθύνης της 1ΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ. Κατά 
τη διάρκεια της επίσκεψης ο κ. ΥΕΘΑ, επισκέφθηκε τα 
φυλάκια «Νίκης» και «Διποταμιάς», για ανταλλαγή ευ
χών με το στρατιωτικό προσωπικό.

Κοντά στα στρατευμένα νιάτα βρέθηκε
η Πολιτειακή, η Πολιτική και η Στρατιωτική Ηγεσία

της χώρας την ημέρα του Πάσχα

Η Α.Ε. Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπού
λιας, συνοδευόμενος από τον Διοικητή του Α΄ΣΣ και από τις τοπικές αρ
χές, επισκέφθηκαν το 628 ΤΠ στους Φιλιάτες Ιωαννίνων, όπου αντάλ
λαξαν ευχές με το προσωπικό.

Επίσης ο Πρωθυπουργός κ. Κων/νος Καραμανλής συνοδευόμενος 
από τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, τον Υφυ
πουργό ΥΠΕΧΩΔΕ, τον κ. Νομάρχη Ιωαννίνων και τον Διοικητή της VIII 
ΜΠ, αντάλλαξαν ευχές με το προσωπικό στο φυλάκιο Δρυμάδων του 
583 ΤΠ, στα Γιάννενα.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ



 Σ Τ ΡΑΤ Ο Σ  &  Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η 3

Κοντά στα στρατευμένα νιάτα βρέθηκε
η Πολιτειακή, η Πολιτική και η Στρατιωτική Ηγεσία

της χώρας την ημέρα του Πάσχα

� Επίσημος Εορτασμός του Αγίου Γεωργίου

Πραγματοποιήθηκε, στις 3 Μαΐου 2008, στη Σχολή Πεζικού στη Χαλκίδα, ο επίσημος 

εορτασμός του Αγίου Γεωργίου, προστάτη του Στρατού Ξηράς, παρουσία του ΥΦΕΘΑ κ. 

Κωνσταντίνου Τασούλα, της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, κα

θώς και άλλων πολιτικών φορέων και αρχών. Αντίστοιχοι εορτασμοί πραγματοποιήθηκαν σε 

όλους τους Μείζονες Σχηματισμούς  Σχηματισμούς του Στρατού Ξηράς.

� Επίσκεψη κ. ΥΕΘΑ στην 1η ΤΑΞΑΣ
Την 15 Μαΐου 2008 ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Ευάγγε

λος Μεϊμαράκης παρακολούθησε την ανάπτυξη της 1ης Ταξιαρχίας 
Αεροπορίας Στρατού (1η ΤΑΞΑΣ), η οποία συμμετείχε στην ετήσια 
διακλαδική άσκηση «ΣΑΡΙΣΑ 2008», στην περιοχή Κολχικό Κιλκίς. 
Εκεί ενημερώθηκε για θέματα από τον Δκτή της 1ης ΤΑΞΑΣ, ενώ 
μίλησε και στο προσωπικό της Ταξιαρχίας.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Μεϊμαράκης, αφού ευχαρίστησε τα στελέχη 
της Αεροπορίας Στρατού για τις μεγάλες προσπάθειες που καταβάλ
λουν, προκειμένου να φέρουν σε πέρας την υψηλή αποστολή τους, 
επεσήμανε ότι «Οι αεροπόροι του Στρατού μας, φέρουν καθημερινά 
εις πέρας το έργο τους με υπερηφάνεια, υψηλή εθνική συνείδηση και 
απόλυτη επιτυχία, γι’ αυτό και τους έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη. Με 
πνεύμα αυταπάρνησης και αγνού πατριωτισμού υπηρετούν την πα
τρίδα μας και δίνουν σκληρό αγώνα για την προάσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και των εθνικών μας συμφερόντων».

Ακόμη, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρθηκε στη μεγάλη σημασία που δίνει η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία σε κάθε προ
σπάθεια που έχει σχέση με την ασφάλεια των πτήσεων, ενθαρρύνοντας τη λήψη όλων εκείνων των μέτρων, που βελτιώνουν τις πα
ραμέτρους ασφαλείας, τονίζοντας παράλληλα πως στο ΥΠΕΘΑ βασικός γνώμονας είναι η καταπολέμηση και η επίλυση των προβλη
μάτων, που αντιμετωπίζουν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

«Η κυβέρνηση υλοποίησε, στους μήνες που πέρασαν, σημαντικές δεσμεύσεις της, ιδιαίτερα με την αναμόρφωση του μι
σθολογίου των Στρατιωτικών, καθώς επίσης και με την ψήφιση από τη Βουλή του Πολυνομοσχεδίου, με το οποίο ρυθμίζονται 
 επιλύονται θέματα κατά βάση του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, που για μεγάλο χρονικό διάστημα παρέμεναν σε 
εκκρεμότητα» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μεϊμαράκης.

� Επίσκεψη Οικουμενικού Πατριάρχη στην 1Η ΣΤΡΑΤΙΑ
Στις 14 Μαΐου 2008, η Αυτού Θειοτάτη Παναγιότητα ο Οικουμενικός Πατριάρχης 

κ.κ. Βαρθολομαίος, πραγματοποίησε επίσκεψη στην 1Η ΣΤΡΑΤΙΑ, στο πλαίσιο της 
2ήμερης επίσημης επίσκεψής του στην πόλη της Λάρισας, όπου τελούνται εορταστι
κές εκδηλώσεις για τον πολιούχο της πόλης Αγ. Αχίλλειο. Τον Οικουμενικό Πατριάρ
χη, συνόδευσαν ο ΥΕΘΑ κ. Ευάγγελος Μεϊμαράκης, ο Υφυπουργός ΥΠΕΣΔΔΑ κ. 
Χρήστος Ζώης και ο Α/ΓΕΣ Αντιστράτηγος Δημήτριος Βούλγαρης. Κατά τη διάρκεια 
της επισκέψεως στο Στρατηγείο της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ, πραγματοποιήθηκε αρχικά ενη
μέρωση και στη συνέχεια ο Οικουμενικός Πατριάρχης τέλεσε αγιασμό και απεύθυνε 
σύντομο χαιρετισμό στο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό της Φρουράς Λάρι
σας, όπου εξήρε το κοινωνικό έργο των Ενόπλων μας Δυνάμεων.
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� Διεθνής ΄Εκθεση “Athens International 2008”
Το διάστημα από 15 έως 18 Μαΐου 2008, πραγματοποι

ήθηκε σε στεγασμένους και ανοιχτούς χώρους του Διεθνούς 
Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» η “Athens International. 
2008”. Προς τον σκοπό αυτό, η διοίκηση του Αερολιμένα διέθε
σε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις του για πρώτη φορά, καθώς 
επίσης και διαδρόμους για την οργάνωση στατικής έκθεσης 
αεροσκαφών και την υποστήριξη αεροπορικών επιδείξεων. 

Η “Athens International” είναι διεθνής έκθεση που καλύπτει 
τέσσερις τομείς (άμυνα, ασφάλεια, τεχνολογία και πολιτική αε
ροπορία), έλαβε χώρα για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με στόχο να αποτελέσει σημαντικό θεσμό και να αποτελέσει τομή στο χώρο της 
προβολής και της ενημέρωσης επί των ανωτέρω αντικειμένων. 

Μετά από μια μακρά περίοδο αξιολόγησης η “Athens International 2008” τέθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, 
καθώς και υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος οργάνωσε σειρά παράλληλων εκδηλώσεων για την καθιέρωση του νέου 
θεσμού ως «γεγονότος της πόλης» και την προσέλκυση επενδύσεων.

Στην “Athens International 2008” συμμετέχει μεγάλος αριθμός εταιριών των τομέων της άμυνας, της ασφάλειας, της υψηλής 
τεχνολογίας και της πολιτικής αεροπορίας, οι οποίες εκθέσαν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους σε κατάλληλα οργανωμένα 
περίπτερα, τόσο σε εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό στεγασμένο χώρο. Παράλληλα, αεροσκάφη και ελικόπτερα εκτέθηκαν σε 
διάδρομο του αεροδρομίου εγγύς της έκθεσης. Μεταξύ αυτών Eurofighter, Rafale, Aeromachi, Bell, Sicorsky, κ.ά., τα οποία εκτέ
λεσαν και αεροπορικές επιδείξεις.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι από το επόμενο έτος 2009, η “Athens International” θα διεξάγεται ανά διετία, χρησιμοποιώ
ντας το υπό κατασκευή νέο Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο του Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος», ως μόνιμη βάση της. Το 
Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο θα είναι το μεγαλύτερο στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, με εσωτερικό χώρο 50.000 τ.μ. και 
εξωτερικό 90.000 τ.μ.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

� Επίσκεψη κ. ΥΕΘΑ στο Γ΄ΣΣ και στο 424 ΓΣΝΘ
Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Ευάγγελος Μεϊμαράκης επισκέ

φθηκε την 16 Μαΐου 2008, το Γ΄ Σώμα Στρατού, όπου βρίσκεται η 
έδρα του Νατοϊκού Στρατηγείου NDC GR στη Θεσσαλονίκη και το 
424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

 Ο κ. ΥΕΘΑ ενημερώθηκε, από το ελληνικό και ξένο στρατιωτικό 
προσωπικό που υπηρετεί στο NDC GR για τις επιχειρησιακές δυνα
τότητες του Στρατηγείου και τη συμβολή του στην εκπλήρωση των 
στόχων της Συμμαχίας.  Μιλώντας στο προσωπικό, αναφέρθηκε στην 
επιτυχημένη συμμετοχή της χώρας μας στις αποστολές Πολυεθνικών 
Επιχειρήσεων Υποστηρίξεως Ειρήνης και Αντιμετώπισης Κρίσεων.

Εν συνεχεία ο κ. Υπουργός μετέβη στο 424 Γενικό Στρατιωτι
κό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, στις εγκαταστάσεις του οποίου ξε
ναγήθηκε. Παράλληλα, ενημερώθηκε για τις δυνατότητες του νοσο
κομείου,  το οποίο χαρακτήρισε ως «κόσμημα», αλλά και για τα 
προβλήματα που υπάρχουν στο πλαίσιο της παράδοσής του προς 
χρήση στις Ένοπλες Δυνάμεις. Όπως είπε, η επίσκεψή του στο 424 
αναδεικνύει το ενδιαφέρον της πολιτικής ηγεσίας, ώστε να μπορούν τα στελέχη των Ε.Δ, οι οικογένειές τους αλλά και οι από
στρατοι, να έχουν την καλύτερη δυνατή υγειονομική περίθαλψη.

«Το 424 είναι ένα κόσμημα, ιδιαίτερα για τις Ε.Δ. στο χώρο της περίθαλψης, ξέρω ότι και το στρατιωτικό και το πολιτικό προ
σωπικό δίνει τον καλύτερο εαυτό του για να μπορέσει να ανταποκριθεί, γιατί ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως» υπογράμμι
σε μεταξύ άλλων, ενώ αναφέρθηκε στο παλιό κτίριο του 424 ΓΣΝ Θεσσαλονίκης σημειώνοντας ότι αυτό θα αναπαλαιωθεί και 
θα χρησιμοποιηθεί  ως ξενώνας για τα στελέχη των Ε.Δ.
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� Επισκέψεις του κ. Γενικού Επιθεωρητού Στρατού
Το Κέντρο Εκπαιδεύσεως τεθωρακισμένων, στον Αυλώ

να Αττικής επισκέφθηκε ο Γενικός Επιθεωρητής Στρατού, 
Αντιστράτηγος Πέτρος Τσαλικίδης την 09 Απριλίου 2008, συ
νοδευόμενος από το Διευθυντή της Διεύθυνσης Ιππικού  Τε
θωρακισμένων Υποστράτηγο Ξιφαρά Σαμπάτη. Τον κ. ΓΕΠΣ 
υποδέχθηκε ο Διοικητής του ΚΕΤΘ Ταξίαρχος Θεμιστοκλής 
Αναγνωστόπουλος και τα στελέχη του Επιτελείου. Κατά την 
επίσκεψή του, περιηγήθηκε στους χώρους εκπαιδεύσεως και 
στις εγκαταστάσεις του Κέντρου.

Αντίστοιχα στις 17 Απριλίου 2008 ο κ. ΓΕΠΣ επισκέφθηκε 
το Στρατηγείο της Μεραρχίας Υποστηρίξεως (ΜΕΡΥΠ) και Μο
νάδες της Φρουράς Λαμίας.

� Επίσκεψη του κ. ΥΦΕΘΑ στη Λήμνο
Την 07 Μαΐου 2008, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Γιάν

νης Πλακιωτάκης συνοδευόμενος από τον Υποδιοικητή της ΑΣ
ΔΕΝ Υποστράτηγο Θεόδωρο Λάζαρη βρέθηκε στη Λήμνο, όπου 
επισκέφθηκε το Στρατηγείο της 88ης Στρατιωτικής Διοίκησης (ΣΔΙ), 
ενώ στη συνέχεια παρακολούθησε άσκηση ανακατάληψης βραχο
νησίδας από τη Διμοιρία Άμεσης Επέμβασης (ΔΑΕ), καθώς και 
άσκηση της Πυροβολαρχίας Κατευθυνόμενων Βλημάτων (Κ/Β). 
Έπειτα, ο κ. ΥΦΕΘΑ επισκέφθηκε τη Συστοιχία Κατευθυνόμενων 
Βλημάτων του Πολεμικού Ναυτικού, τη Μονάδα Σταθμού Ελέγχου 
Περιοχής (ΜΣΕΠ) και την 130 Σμηναρχία Μάχης.

Στις δηλώσεις του ο κ. Υφυπουργός τόνισε «Συνεχίζω τις επι
σκέψεις μου σε όλη την Επικράτεια, ώστε να αποκτήσω ακόμη κα
λύτερη γνώση του αντικειμένου μου και να είμαι δίπλα στα μέλη της 
οικογένειας των Ενόπλων Δυνάμεων, την ετοιμότητα των οποίων 
διαπίστωσα σήμερα κατά τις ασκήσεις που παρακολούθησα».

� Επίσκεψη του κ. ΥΕΘΑ στη ν. Σύμη
Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Ευάγγελος Μεϊμαράκης εκπροσώ

πησε σήμερα, 8 Μαΐου 2008, την Κυβέρνηση, στους εορτασμούς που 
πραγματοποιήθηκαν στη Σύμη, για την 63η Επέτειο υπογραφής του 
Πρωτοκόλλου Παραδόσεως των Στρατευμάτων Κατοχής Δωδεκανή
σου και Κρήτης στους Συμμάχους. Σε δήλωσή του μετά το πέρας των 
εορταστικών εκδηλώσεων ο κ. Μεϊμαράκης τόνισε: «Με μεγάλη χαρά 
ανταποκρίθηκα στην πρόσκληση του Δημάρχου της ακριτικής Σύμης 
να παραβρεθώ σήμερα στη γιορτή της πιο σημαντικής σελίδας της 
Ιστορίας μας, της Ιστορίας της Δωδεκανήσου. Πιστεύω ότι πρέπει να 
κλείνουμε ευλαβικά το γόνυ προς όλους εκείνους που έδωσαν τη ζωή 
τους για να ζούμε σήμερα εμείς ελεύθερα και Δημοκρατικά. Γι’ αυτό 
ακριβώς βρίσκομαι εδώ, για να απονείμουμε όλοι μαζί αυτή την τιμή». 

Στη συνέχεια ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας μετέβη στη Σίκινο, όπου 
και εγκαινίασε γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5, έργο αθλητικής υποδομής που κατασκεύασε και δώρισε στους νέους του νησιού η Ομάδα Αιγαίου.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

� Εορταστικές Εκδηλώσεις στο Μεσολόγγι
Πραγματοποιήθηκαν από 18 έως 20 Απριλίου 2008 οι εορταστικές 

εκδηλώσεις για την 182η Επέτειο Εξόδου της Φρουράς των Ελεύθερων 
Πολιορκημένων της πόλης του Μεσολογγίου, παρουσία της Α.Ε. του 
Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια και της ηγε
σίας των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Η θυσία του Μεσολογγίου, που επί 12 ολόκληρους μήνες αντιστά
θηκε ηρωικά, προώθησε το ελληνικό ζήτημα όσο καμιά άλλη ελληνική 
νίκη, και πλημμύρισε τους άλλους Έλληνες και τους Ευρωπαίους με αι
σθήματα θαυμασμού για τους άνδρες της φρουράς του και τον ηρωικό 
πληθυσμό του Μεσολογγίου. Πραγματικά, σπάνια συναντά κανείς στις 
σελίδες της ιστορίας παραδείγματα παρόμοιας υπεράνθρωπης ψυχικής αντοχής. Οι φλόγες του Μεσολογγίου θέρμαναν τις καρ
διές των πολιτισμένων λαών και τους ξεσήκωσαν σε μια αληθινή σταυροφορία για την απελευθέρωση του ελληνικού έθνους.

� Επίσκεψη στο Τάγμα Ειδικής Συνθέσεως Αφγανιστάν

Στις 18 Απριλίου Βουλευτές μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυ
νας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων και ο Αρχηγός 
του ΓΕΣ Αντιστράτηγος Δημήτριος Βούλγαρης επισκέφθηκαν το ΤΕΣΑΦ 
(Τάγμα Ειδικής Συνθέσεως Αφγανιστάν) στο πλαίσιο εθνικής επίσκεψης. Η 
κίνηση πραγματοποιήθηκε με προγραμματισμένο δρομολόγιο αντικατάστα
σης προσωπικού του ΤΕΣΑΦ.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης τους ενημερώθηκαν για το επιτελούμενο 
έργο από το Διοικητή του ΤΕΣΑΦ και είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν και 
να ανταλλάξουν ευχές για το Άγιο Πάσχα με τα στελέχη του Τάγματος.

� Επίσκεψη μαθητών σε μονάδα του Στρατού
Την 11η Απριλίου 2008 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη 

μαθητών της Δ΄ τάξης του Δημοτικού σχολείου Βέροιας 
στο αεροδρόμιο Αεροπορίας Στρατού στην Αλεξάνδρεια 
Ημαθίας. Τα παιδιά περιηγήθηκαν στο χώρο του αε
ροδρομίου και στο εσωτερικό μέρος των ελικοπτέρων 

από Αξιωματικούς της 
Μονάδας. Οι λιλιπού
τιοι μαθητές ενθουσι
άστηκαν από τις δυ
νατότητες των ελικο
πτέρων και εξέφρα
σαν την επιθυμία 
να επαναλάβουν 
την επίσκεψη.
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� EQUAL - ARTEMIS
Πραγματοποιήθηκε στις 8 Μαΐου 2008 διάλεξη στο αμφιθέατρο του 

Δ΄ΣΣ με θέμα «Κέντρα Στήριξης Γυναικών στις Ένοπλες Δυνάμεις», από 
την υπεύθυνη του προγράμματος EQUAL  ARTEMIS της Ξάνθης, στο 
προσωπικό της φρουράς Ξάνθης. Τη διάλεξη παρακολούθησαν 68 άνδρες 
και 68 γυναίκες διαφόρων βαθμών. Αντίστοιχου περιεχομένου διάλεξη 
πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαΐου 2008 στο προσωπικό του ΓΕΣ.

� Διάλεξη στη ΣΜΥ με θέμα το Aids
Την Παρασκευή 4 Απριλίου 2008 στην αίθουσα διαλέξεων του Κέντρου 

Ψυχαγωγίας της Σχολής πραγματοποιήθηκε ενδιαφέρουσα διάλεξη με θέμα 
«Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα  Aids». Ομιλήτρια ήταν η κα Παπα
θεοδώρου Μαρία, επισκέπτρια υγείας του Κέντρου Υγείας Καλαμπάκας.

Η ενημερωτική διάλεξη εντάσσεται στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας για 
τους στρατευμένους και πραγματοποιείται με διαταγή του Γενικού Επιτελεί
ου Στρατού υπό το συντονισμό της Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΓΓΕΕ) 
του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με το 
Κέντρο Ελέγχου Πρόληψης Νοσημάτων του Υπουργείου Υγείας.

� Ημερίδα Τύπου στη ΣΜΥ

Την Παρασκευή 11 Απριλίου 2008 στην αίθουσα διαλέξεων του Κέντρου 
Ψυχαγωγίας της Σχολής πραγματοποιήθηκε Ημερίδα Τύπου σε θέματα πληρο
φόρησης Τύπου. Εισηγητές ήταν ο κος Κυρίτσης Χρήστος (μέλος του Δ.Σ. της 
ΕΣΗΕΑ), ο κος Λαδιανός Νικόλαος (Προϊστάμενος Σύνταξης Ειδήσεων της ΕΤ3), 
η κα Ηλιάδη Ιωάννα (Στρατιωτικός Συντάκτης της Εφημερίδας ‘’Έθνος’’) και ο κος 
Βάϊος Σύρρος (Προϊστάμενος Αστυνομικού και Κοινωνικού Ρεπορτάζ στον τηλε
οπτικό σταθμό STAR). Η Ημερίδα Τύπου πραγματοποιήθηκε κατόπιν διαταγής 
του Γενικού Επιτελείου Στρατού και σκοπό έχει την προετοιμασία των Στελεχών 
και των Σπουδαστών της Σχολής σε θέματα πληροφόρησης τύπου, ώστε να είναι 
έτοιμοι να στελεχώσουν υπηρεσίες εκπροσώπου του Στρατού Ξηράς.

� 124 Χρόνια ΣΜΥ
Η επέτειος ίδρυσης της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών εορτάσθηκε και φέ

τος στην έδρα της Σχολής στο στρατόπεδο «Καβράκου».
Το πρόγραμμα εορτασμού περιλάμβανε τις παρακάτω εκδηλώσεις:
Την Δευτέρα 14 Απριλίου 2008 και ώρα 08:15 ομιλία με θέμα Ιστορία της 

ΣΜΥ, προβολή βιντεοταινίας με αναφορά στην ιστορία και στις δραστηριότητές 
της. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Ψυχαγωγίας της Σχολής και 
την παρακολούθησε το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό της Σχολής. Ομι
λητής ήταν η Λοχαγός (ΕΜ) Αρετοπούλου Αρετή.
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ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Την 10 Απριλίου 2008 ολοκληρώθη
καν στο Λουξεμβούργο, οι εργασίες της 
Ετήσιας συνόδου της Επιτροπής των Αρ
χηγών ΓΕΣ της FINABEL, στην οποία συμ
μετείχε ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου 
Στρατού, Αντιστράτηγος Δημήτριος Βούλ
γαρης συνοδευόμενος από επιτελείς του.

Κατά τη σύνοδο, εξετάσθηκαν από 
τους Αρχηγούς, κυρίως η Συνεργασία 
της Finabel με Ευρωπαϊκούς και Ευρω
ατλαντικούς Οργανισμούς, καθώς και 
τα αποτελέσματα αριθ
μού κοινών Μελετών 
που εκπονήθηκαν με το 
Στρατιωτικό Επιτελείο 
της ΕΕ και αφορούν 
σε αντικείμενα του EU 
 Battle Group. Τα υπό 
μελέτη θέματα αναμέ
νεται να συμβάλουν 
στη δημιουργία ενός 
πλαισίου ανάπτυξης 
σύγχρονων Ευρωπα
ϊκών Στρατών, ικανών να υπηρετήσουν 
την ασφάλεια της Ευρώπης αλλά και του 
ευρύτερου διεθνούς χώρου.

Σημειώνεται ότι η χώρα μας ανέλαβε 
μετά από μια λιτή τελετή την Προεδρία της 
FINABEL για το επόμενο έτος (Απρίλιος 
2008  Απρίλιος 2009). Ο Έλληνας Αρχη
γός ΓΕΣ, στην παρέμβασή του, καλωσόρι
σε την Κύπρο, Ρουμανία και την Φιλανδία, 
ως νέα μέλη της FINABEL, αναφέρθηκε 
στη σημασία των εργασιών της, ενώ τέλος 
συνόψισε τους παρακάτω στόχους της Ελ
ληνικής Προεδρίας:

î Διεύρυνση της FINABEL με τα λοι
πά κράτη  μέλη της ΕΕ, διότι θα προσδώ
σει στη FINABEL μεγαλύτερη αποδοχή, 
εμπειρία και δυναμισμό.

î Ενίσχυση της συνεργασίας με τις 
Στρατιωτικές Δομές της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, 
με σκοπό την έγκαιρη ενημέρωση της 
Finabel για τις σημαντικές εξελίξεις και τους 
κύριους άξονες των προτεραιοτήτων τους.

î Έμφαση στα θέματα διαλειτουργι
κότητας και διακλαδικότητας στις υπό εκπό
νηση μελέτες, καθώς αποτελούν καθοριστι
κό παράγοντα επιτυχίας των σύγχρονων 

π ολυ ε θ ν ι 
κών επιχει
ρήσεων.

î Εκμετάλλευση των αποτελεσμά
των των νέων και βελτιωμένων μεθόδων 
εργασίας της FINABEL.

î Συμπλήρωση των μελετών που 
αφορούν σε θέματα του EU  BATTLE 
GROUP.

Η FINABEL είναι μια μοναδική διασυμμαχική οργάνωση υπό τις άμεσες διατα

γές των Αρχηγών των Επιτελείων των Χερσαίων Δυνάμεων των χωρών μελών της. 

Διευκολύνει τις επαφές και τη συνεργασία μεταξύ των Αρχηγών των Χερσαίων Δυνά

μεων, σε πνεύμα αμοιβαίας κατανόησης.

Είναι ο αρχαιότερος οργανισμός για τη συνεργασία μεταξύ των στρατών των 

ευρωπαϊκών χωρών.

Αποστολή της FINABEL είναι η ανάπτυξη της διαλειτουργικότητας των χερσαίων δυνάμε

ων των χωρών μελών της σε διακλαδικό περιβάλλον σύμφωνα με την εναρμόνιση των ιδεών 

ενεργείας, δογμάτων και διαδικασιών σε όλο το φάσμα των στρατιωτικών επιχειρήσεων, με 

στόχο την εξασφάλιση της επιτυχίας στις επιχειρήσεις και την προώθηση της συνεργασίας.

Ο Ελληνικός Στρατός συμμετέχει στη FINABEL από το 1996.

Σύνοδος Αρχηγών ΓΕΣ Χωρών FINABEL Έτους 2008

î Προβολή του έργου της FINABEL 
σε διάφορα στρατιωτικά FORA.

Συμπερασματικά, χάρις στην πολύ 
καλή οργάνωση της Προεδρίας του Λου
ξεμβούργου, δόθηκε η ευχέρεια στους 
Αρχηγούς Στρατού να προωθήσουν σε 
μεγάλο βαθμό τόσο τις διμερείς όσο και 
τις διεθνείς δυνατότητες συνεργασίας.

ΓΕΣ/7ο ΕΓ
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� κ. Α/ΓΕΣ στην Γερμανία

Από 29 έως 30 Απριλίου 2008, ο κ. Α/ΓΕΣ Αντιστράτηγος Δημή
τριος Βούλγαρης πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Γερμανία 
προσκεκλημένος του κ. Επιθεωρητή (Αρχηγού) του Γερμανικού Γενι
κού Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγου HansOtto Budde. Κατά τη 
διάρκεια της επίσκεψης πραγματοποιήθηκαν συνομιλίες για θέματα 
αμοιβαίου στρατιωτικού ενδιαφέροντος.

� κ. Α/ΓΕΣ στην Κύπρο

Το διάστημα από 08 έως 13 Μαΐου 2008 ο κ. Αρχηγός του ΓΕΣ, Αντιστράτηγος Δημή
τριος Βούλγαρης, πραγματοποίησε επίσημη προγραμματισμένη επίσκεψη στην Κύπρο, 
προσκεκλημένος του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγου 
Κωνσταντίνου Μπισμπίκα.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του, ο κ. Αρχηγός είχε συνομιλίες με τον ομόλογό 
του για θέματα αμοιβαίου στρατιωτικού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της διμερούς συνερ
γασίας των δύο χωρών, στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς και συναντήθηκε με τον 
ΥΠΑΜ της Κύπρου κ. Κώστα Παπακώστα.

Επίσης πραγματοποίησε επισκέψεις  ενημερώσεις και παρακολούθησε δραστηριο
τήτες Μονάδων της Εθνικής Φρουράς και της ΕΛΔΥΚ, ενώ κατάθεσε στεφάνι στο Μνη
μείο Πεσόντων της ΕΛΔΥΚ και στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας.

� Ισπανού Αρχηγού ΓΕΣ στην Ελλάδα

Το διάστημα από 25 έως 27 Μαρτίου 2008, ο κ. Αρχηγός του 
Γενικού Επιτελείου Στρατού της Ισπανίας, Αντιστράτηγος Carlos 
Villar Turrau, πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας, 
προσκεκλημένος του Αρχηγού ΓΕΣ της Ελλάδας Αντιστράτηγου 
Δημητρίου Βούλγαρη.

Συγκεκριμένα, στις 26 Μαρτίου 2008, το πρόγραμμα του Ισπα
νού Αρχηγού περιλάμβανε επίσημη υποδοχή στο Γενικό Επιτελείο 
Στρατού στο στρατόπεδο «Παπάγου», ενημέρωση από το Γενικό 
Επιτελείο Στρατού, συνομιλίες με την στρατιωτική ηγεσία (επί
σκεψη στον κ. Α/ΓΕΕΘΑ), κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο του 
Άγνωστου Στρατιώτη, περιηγήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους της 
πρωτεύουσας, καθώς και επίσημο δείπνο στη Λέσχη Αξιωματικών 
Ενόπλων Δυνάμεων, που παράθεσε ο Έλληνας Α/ΓΕΣ.

Την επόμενη μέρα ο Ισπανός Αρχηγός μετέβη στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ειδικών Δυνάμεων και στη Σχολή Πυροβολικού, 
στο Μεγάλο Πεύκο Αττικής, όπου παρακολούθησε εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Επίσημες Επισκέψεις
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ

Ο αριθμός βλημάτων SMArt 155 που 
απαιτούνται για την καταστροφή ενός στό
χου με ισχυρή θωράκιση είναι εξαιρετικά 
μικρότερος συγκρινόμενος με τον αριθμό 
των αντίστοιχων απαιτούμενων συμβατι
κών βλημάτων για τη καταστροφή του ίδιου 
στόχου, τόσο εντός του πεδίου παρατήρη
σης των Προκεχωρημένων Αξιωματικών 
Παρατηρητών (ΠΑΠ), όσο και στα μέγιστα 
βεληνεκή των σύγχρονων πυροβόλων, χω
ρίς κανένα περιορισμό.

Ο μικρός αριθμός βλημάτων που 
απαιτείται για την καταστροφή ενός στό
χου επιτρέπει την εφαρμογή της τακτικής 
«βάλλω και μετακινούμαι» η οποία είναι 
δυνατόν να εφαρμοσθεί πολλές φορές, 
γρήγορα και σε περιορισμένο χρόνο ελα
χιστοποιώντας το χρόνο έκθεσης του πυ
ροβόλου στα εχθρικά πυρά. 

Το SMArt 155 μπορεί να χρησιμοποι
ηθεί από πυροβόλα Μ109 με βεληνεκές 
22.000 μ. καθώς και τα πυροβόλα PzH 
2000 με βεληνεκές 27.500 μ.

Το SMArt 155 αποτελείται από:
î Τον κορμό (φορέα) ο οποίος είναι 

φτιαγμένος από ένα λεπτό τοίχωμα (πε
ρίβλημα).

î Τη βάση
î Το γέμισμα έξωσης
î Το χρονικό πυροσωλήνα
î Τα 2 υποπυρομαχικά 
Κάθε υποπυρομαχικό περιλαμβάνει:
î Τον πυροδοτικό μηχανισμό με την 

εκρηκτική ύλη, και το βαρύ μεταλλικό υλικό 
για τη διάτρηση του στόχου.

î Τη Μονάδα προσανατολισμού και 
σταθεροποίησης που αποτελείται από

� Το συρόμενο αλεξίπτωτο
� Τα περιστρεφόμενα πτερύγια
� Το αυτόνομα περιστρεφόμενο αλεξί

πτωτο
� Το σύστημα αισθητήρων ο οποίος 

περιλαμβάνει τον αισθητήρα ραδιοκυμά
των χιλιοστόμετρου (ενεργητικό και πα
θητικό), τον IR αισθητήρα και τον επεξερ
γαστή των ηλεκτρονικών κυμάτων.

Η λειτουργία του SMArt 155 χαρακτηρί

SENSOR - FUSED MUNITION 
for the Αrtillery 155 mm

Το SMArt 155 είναι ένα έξυπνο, αυτόνομο και αποτελεσματικό 
πυρομαχικό Πυροβολικού τύπου «fire and forget», το οποίο είναι 

σχεδιασμένο για να παρέχει τη δυνατότητα 
στα σύγχρονα πυροβόλα 155 χιλ. να προσβάλλουν στόχους 

με ισχυρή θωράκιση, σταθερούς και κινητούς.
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ζεται από τρεις φάσεις:
î Τη διαδοχική σειρά των γεγονότων 

της βαλλιστικής λειτουργίας.
î Την έρευνα αναζήτησης του στόχου.
î Την ενεργοποίηση του κάθε υπο

πυρομαχικού.

Η διαδοχική σειρά των γεγονότων της 
βαλλιστικής λειτουργίας έχει ως εξής:

Η γέμιση του βλήματος μπορεί να 
γίνει όπως και με τα υπόλοιπα βλήμα
τα (χειροκίνητα ή αυτόματα), χωρίς να 
απαιτείται κάποια ιδιαίτερη εκπαίδευση 
του προσωπικού. Μετά την πυροδότη
ση, ενεργοποιείται ο χρονικός πυροσω
λήνας του βλήματος. Στη συνέχεια πυ
ροδοτείται το εξωστικό γέμισμα, η βάση 
του βλήματος απομακρύνεται από αυτό, 
ενώ τα δύο υποπυρομαχικά εξέρχονται 
από το βλήμα αποχωριζόμενα το ένα 
από άλλο και η θερμική μπαταρία ενερ
γοποιείται.

Κατά τη διάρκεια της φάσης σταθε
ροποίησης, κάθε υποπυρομαχικό ακο
λουθεί μια αυτόνομη διαδικασία για την 
επιτυχή ολοκλήρωσή της. Ελεγχόμενο 
από ένα ηλεκτρονικό χρονόμετρο, το 
συρόμενο αλεξίπτωτο αποσπάται και το 
αυτόνομα περιστρεφόμενο αλεξίπτωτο 
απελευθερώνεται ενώ ο IR αισθητήρας 
και η κεραία ραδιοκυμάτων χιλιοστόμε
τρου ενεργοποιούνται. Το αυτόνομα πε
ριστρεφόμενο αλεξίπτωτο εξασφαλίζει 
τη σταθερή και ομαλή περιστροφή του 

υποπυρομα
χικού ώστε 
να πραγμα
τοποιηθεί η 
έρευνα του 
στόχου.

Κ α τ ά 
τη διάρκεια 
της έρευ
νας για τον 
ε ν τοπ ι σ μ ό 
του στόχου, 
το σύστημα 
αισθητήρων 
ανίχνευσης 
προσαρμό
ζεται δυναμι
κά στο συ
γκεκριμένο 

πεδίο της μάχης και στις επικρατούσες 
καιρικές συνθήκες. Αφού εντοπισθεί ο 
στόχος, προσβάλλεται κατευθείαν και κα
ταστρέφεται, ενώ οι παράπλευρες απώ
λειες ελαχιστοποιούνται.

Το SMArt 155 διαθέτει μηχανισμό 
αυτοκαταστροφής ο οποίος ενεργοποιεί
ται σε περίπτωση που οι αισθητήρες 
του δεν εντοπίσουν κάποιο στόχο. Κατ΄ 
αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η απο
φυγή παραμονής στο έδα
φος μη διαρραγέντων 
υποπυρομαχικών 
τα οποία θα ήταν 
επικίνδυνα για 
τον άμαχο πλη
θυσμό.

Ε π ί σ η ς 
το SMArt 155 
λόγω των πολ
λαπλών αισθητήρων που διαθέ
τει δεν είναι ευάλωτο στα ηλεκτρονικά 
αντίμετρα.

ΓΕΣ/ΔΠΒ
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Φώτο 1

Φώτο 2 Φώτο 4

Φώτο 4 Φώτο 5Φώτο 3

Φώτο 1: Φόρτωση βαρεών φορτίων σε C130 
από 865 ΤΕΝΕΦ

Φώτο 2: ΤΑΜΣ αγώνας σε κατοικημένο τόπο της 
644 Μ/Κ ΤΠ

Φώτο 3: Βολή Εθνοφυλάκων με ZU23 στο 
Πεδίο Βολής Αετός από το ΤΕ Τραϊανούπολης

Φώτο 4: Βολή άρματος σε σταθερό στόχο στο 
Πεδίο Βολής Αρμάτων Ξάνθης της 21 ΕΜΑ

Φώτο 5: Έκδοση μετεωρολογικού δελτίου με 
χρήση μετεωρολογικού σταθμού στο Πεδίο Βο
λής Μαγνάδος για εκτέλεση βολής

Φώτο 6: ΤΑΜΣ πυρ και κίνηση με πραγματικά 
πυρά της 644 Μ/Κ ΤΠ

Φώτο 7: Στοιχείο ΚΒ STINGER

Φώτο 8: Περισυλλογή ΥΚ από ΤΧ σκάφος MAGNA

Φώτο 9: Εκπαίδευση σπουδαστών ΣΜΥ στο 
ΚΕΟΑΧ

Φώτο 10: Εκπαίδευση στο ΡΒΧ Πόλεμο της 138 
Α/Κ ΜΜΠ
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Δραστηριότητες
Μονάδων

Φώτο 6

Φώτο 7

Φώτο 8

Φώτο 9

Φώτο 10

Φώτο 11

ΓΕΣ/7οΕΓ
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΑΜΣ «ΔΙΑΓΟΡΑΣ  2008»

Τον Φεβρουάριο 2008 διεξήχθη στο Πεδίο Ασκήσεων 

Κατταβιάς στην ΠΕ/95 ΑΔΤΕ, η ΤΑΜΣ διπλής ενεργείας 

Ενεργητικής Άμυνας Ακτής και Αντιαβακικής Άμυνας, με 

την επωνυμία «ΔΙΑΓΟΡΑΣ  2008».

Η άσκηση «ΔΙΑΓΟΡΑΣ  2008» σχεδιάζει και διευθύνεται 

από την 95 ΑΔΤΕ και διεξάγεται μία φορά το χρόνο ως ΤΑΜΣ, 

με σκοπό την εξάσκηση στην οργάνωση και διεξαγωγή ενερ

γητικής άμυνας περιοχής κύριας ακτής απόβασης και αντιαβα

κικής άμυνας.

Για την σχεδίαση της άσκησης ελήφθησαν υπόψη:

î Η επιχειρησιακή αποστολή των μονάδων της ΑΔΤΕ και

î Οι περιορισμοί  εκτέλεσης πυρών μέσα στα όρια του 

ΠΑ Κατταβιάς.

Κατά τη διεξαγωγή της άσκησης εξετάστηκαν τα παρακά

τω αντικείμενα:

î Παρουσίαση των δυνατοτήτων της Αεραποβατικής Άμυνας 

με το σύνολο των διατιθεμένων οπλικών συστημάτων.

î Τελευταία στάδια της οργάνωσης εδάφους της αμυντικής το

ποθεσίας από δυνάμεις του Προσθίου Ορίου Τοποθεσίας (ΠΟΤ).

î Αμυντικός αγώνας Συγκροτήματος Μηχανοκίνητου Λό

χου Πεζικού και

î Αντεπίθεση από πλευρικό σημείο με ουλαμό αρμάτων.

95 ΑΔΤΕ
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ΤΑΜΣ «ΕΙΔΙΚΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ»

Με επιτυχία διεξήχθη η άσκηση ΤΑΜΣ «Ειδικών Αντικει

μένων» από 01 έως 07 Απριλίου 2008, στον ποταμό Στρυ

μώνα (χ. Μύρκινος Νομού Σερρών), με σκοπό την επαύξηση 

του επιπέδου επιχειρησιακής ετοιμότητας των Μονάδων της 

�ης ΤΑΞ ΚΔΑΛ και την συνεκπαίδευσή τους με Μονάδες του 

Στρατού Ξηράς.

1η ΤΑΞ ΚΔ - ΑΛ
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΑΜΣ «ΣΑΡΙΣΑ 2008»

Το διάστημα από 13 μέχρι 17 Μαΐου 2008, διεξήχθη στην περιοχή Ασκού 

 Προφήτη του Νομού Θεσσαλονίκης, η ΤΑΜΣ «ΣΑΡΙΣΑ 2008». Η άσκηση 

είναι Εθνική, Διακλαδική, μεγάλης κλίμακας Σχηματισμών και πλήρους ανά

πτυξης δυνάμεων.

Σκοπός της άσκησης είναι η προβολή και παρουσίαση της μαχητικής ισχύ

ος των Ενόπλων Δυνάμεων, η εξύψωση του ηθικού και η εμπέδωση αισθή

ματος ασφάλειας στον ελληνικό λαό, καθώς και η επίδειξη ισχύος για την 

εξυπηρέτηση των στόχων της Εθνικής Άμυνας.

Η ΤΑΜΣ «ΣΑΡΙΣΑ 2008» διεξήχθη σε δύο φάσεις. Η δεύτερη, η οποία 

αποτελεί και την τελική φάση της άσκησης, έλαβε χώρα την 17η Μαΐου 2008 

και είχαν προσκληθεί να παρακολουθήσουν Έλληνες και ξένοι επίσημοι, οι 

ΑΚΑΜ των ξένων χωρών στην Ελλάδα, οι τοπικές αρχές, εκπρόσωποι των 

ΜΜΕ, καθώς και επιτελείς από τα Γενικά Επιτελεία και τους Μείζονες Επιχει

ρησιακούς Σχηματισμούς.
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ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

Ιστορική Αναδρομή
Η πρώτη στρατιωτική δύναμη που κι

νητοποιήθηκε από τη Διεθνή Κοινότητα 
για να διαχειριστεί την εμπόλεμη κατά
σταση στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη ήταν η 
UNPROFOR (United Nations Protection 
Force) που αναπτύχθηκε αρχικά στην 
Κροατία (21 Φεβρουαρίου 1992) και στη 
συνέχεια στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη.

Ακολούθησαν οι συζητήσεις στο 
Dayton, η συμφωνία στο Παρίσι στις 14 
Δεκεμβρίου 1995 και το τέλος της σύρρα
ξης. Η απόφαση 1031 του ΟΗΕ εξουσιοδό
τησε μια επιχείρηση υποστήριξης της ειρή
νης κάτω από τον έλεγχο του ΝΑΤΟ.

Η συμφωνία ειρήνης για τη Βοσνία και 
Ερζεγοβίνη (BiH) που υπογράφηκε στις 
14 Δεκ 1995 στο Παρίσι, άνοιξε το δρόμο 
για να οργανωθεί και να εκτελεστεί η μεγα

λύτερη μέχρι τότε επιχείρηση υποστήριξης 
ειρήνης. Η εντολή που έλαβε το ΝΑΤΟ 
ήταν να εκτελέσει το στρατιωτικό σκέλος 
της συμφωνίας και να υποστηρίξει το αντί
στοιχο πολιτικό.

Η IFOR αντικατέστησε την προηγού
μενη δύναμη των Ηνωμένων Εθνών. 
Η επιχείρηση ονομάστηκε JOINT 
ENDEAVOR (Διακλαδική Προσπάθεια) 
και κυριότερες αποστολές της ήταν:

î Να επιβάλλει την κατάπαυση του 
πυρός.

î Να επιβάλλει την παράδοση του 
βαρέως οπλισμού των αντιμαχόμενων πα
ρατάξεων.

Η εντολή για την IFOR (Implementation 
Force  Operation Joint Endeavor) είχε 
ισχύ για 1 έτος. Η επιχείρηση Joint En
deavor κατέστη η μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή 

στρατιωτική επιχείρηση μετά το Β’ Παγκό
σμιο Πόλεμο, αναπτύσσοντας πάνω από 
60.000 στρατιώτες.

Περί τα τέλη του 1996, η IFOR πέτυχε να 
εξασφαλίσει ένα ειρηνικό περιβάλλον στην 
περιοχή. Το NATO έκρινε ότι μια μικρότερη 
δύναμη με μειωμένο αριθμό βαρέων όπλων, 
θα μπορούσε να αναπτυχθεί για να διατηρή
σει την ειρήνη στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη 
και έτσι οργάνωσε την SFOR (Stabilization 
Force  Operation Joint Guard), η οποία 
ενεργοποιήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 1996, 
την ημερομηνία δηλαδή που έληγε η εντολή 
για την IFOR. Ενώ ο ρόλος της IFOR ήταν 
να εγκαθιδρύσει την ειρήνη, ο ρόλος της 
SFOR, ήταν να τη σταθεροποιήσει.

Η επιχείρηση ονομάστηκε JOINT 
GUARD (Διακλαδική Φρουρά) και αρ
γότερα JOINT FORGE (Διακλαδική 
Σφυρηλάτηση).

Στις 2 Δεκεμβρίου 2004 η EUFOR αντι
κατέστησε την SFOR, ύστερα από τις δια
πραγματεύσεις μεταξύ του ΝΑΤΟ και της 
ΕΕ στο Βερολίνο. Η αποστολή ονομάστη
κε επιχείρηση ΑΛΘΑΙΑ (θεάς της Υγείας 
από την ελληνική μυθολογία).

Επιχείρηση ALTHEA
Η αποστολή της EUFOR είναι να διευ

θύνει την καθοδηγουμένη από την ΕΕ επι
χείρηση στη Βοσνία  Ερζεγοβίνη (BiH), 
υπό τον πολιτικό έλεγχο και τη στρατηγική 
καθοδήγηση της Επιτροπής Πολιτικής και 
Ασφάλειας (PSC), κάτω από την αρχή του 
Συμβουλίου και σύμφωνα με την εξουσιο
δότησή του: 

î Nα αποτρέψει τον πόλεμο.
î Nα διατηρήσει ένα ασφαλές περι

βάλλον.
î Nα εξασφαλίσει την συνεχή συμμόρ

φωση με τα Παραρτήματα 1A και 2 του 
GFAP (συνθήκη DAYTON). 

î Nα υποστηρίξει ενεργά τις επιχειρή
σεις στη Βοσνία  Ερζεγοβίνη, προκειμένου 
να βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων που 
έχουν καθοριστεί από τη Διεθνή Κοινότητα 
(IC) μέσω του ύπατου αρμοστή (OHR).

Ελληνική Δύναμη Βοσνίας 

Εκπαίδευση Λόχου Στρατονομίας με Πυροσβεστική
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ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

Οργάνωση
Οι πολυεθνικές δυνάμεις μειώθηκαν 

προοδευτικά, αφού έχουν εκπληρωθεί 
οι περισσότεροι στόχοι για τη διατήρη
ση ενός ήρεμου και σταθερού περιβάλ
λοντος (Save and Secure Environment 
 SASE) στην περιοχή.

Από 30 Απριλίου 2007, η προηγούμε
νη δομή διοικήσεως της EUFOR άλλαξε 
και οι τρεις διοικήσεις περιοχής ολοκλήρω
σαν την αποστολή τους.

Οι διοικήσεις αυτές ήταν επιπέδου 
Ταξιαρχίας, μια στα βορειοδυτικά (NW), 
μια στο βορρά (Ν) και μια στα νοτιοανα
τολικά (SE).

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη δο
μή διοικήσεως της EUFOR, όλες οι διοι
κήσεις και τα μέσα έχουν συγκεντρωθεί 
στο Σαράγιεβο. Η EUFOR, έχει υπό τον 
επιχειρησιακό της έλεγχο:

î Ένα Πολυεθνικό Τάγμα 
(Multinational Battalion  MNBN) υπό 
Ισπανική διοίκηση, συγκροτούμενο από 
έναν Ουγγρικό, Ισπανικό, Πολωνικό και 
Τουρκικό Λόχο, καθώς και μια Ισπανική 
Δρία Αναγνωρίσεως.

î Ένα Τάγμα Στρατοχωροφυλακής 
(Integrated Police Unit  IPU), συγκροτού
μενο από ένα Ιταλικό και έναν μικτό Τουρκι
κό  Ρουμανικό Λόχο.

î 5 Συντονιστικά Κέντρα Περιοχής 
(Regional Coordination Centers  RCCs).

î 45 Ομάδες Συνδέσμων  Παρατηρη
τών (Liaison Observation Teams). 

î 8 Ομάδες Ανθρωπίνων Πηγών Πλη
ροφοριών (Human Intelligence Teams 
 HUMINTs). 

î 4 Ε/Π και μέσων που παρέχονται κα
τά καιρούς από τα έθνη (Enablers).

î 4 Τάγματα ως επιχειρησιακές και 
στρατηγικές εφεδρείες που δεσμεύονται 
μερίμνη του ΝΑΤΟ για αμοιβαία υποστήρι
ξη της EUFOR ή της KFOR.

î Η τρέχουσα δύναμη της EUFOR, σή
μερα είναι περίπου 3.200 άτομα.

Τρέχουσα Σχεδίαση
Από τις 28 Φεβρουαρίου 2007, η 

EUFOR έχει εισέλθει σε μια μεταβατική 
περίοδο (TRANSITION), διαχωριζόμενη 
σε 3 στάδια. Τη μετάβαση, την εκτέλεση 
και την απόσυρση. Η μετάβαση έχει ολο
κληρωθεί από τις 28 Απρ 2007 και έχει 
δημιουργηθεί στο Σαράγιεβο μια κεντρι

κή δομή με έμφαση στη συλλογή πληρο
φοριών και παράλληλη διατήρηση ενός 
ήρεμου και ασφαλούς περιβάλλοντος σε 
όλη τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη. 

Επιχειρήσεις
Στη παρούσα φάση η EUFOR δεν διε

ξάγει επιχειρήσεις πλαισίου, είναι όμως 
σε ετοιμότητα όταν χρειαστεί να διεξάγει 
επιχειρήσεις υποστήριξης.

Αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα από την παρουσία 

της EUFOR στη Βοσνία  Ερζεγοβίνη είναι 
εμφανή διότι:

î Η κατάσταση στη χώρα παραμένει 
ήρεμη και σταθερή.

î Βελτιώθηκαν οι ικανότητες των Τοπι
κών Αρχών.

î Μειώθηκαν οι εγκληματικές δραστη
ριότητες.

î Ο πληθυσμός εμπιστεύεται τη 
EUFOR.

Συμμετοχή
Ελληνικής Αποστολής

Η Ελληνική συμμετοχή αρχικά αποτε
λούνταν από:

î Ένα ειδικό Λόχο Μεταφορών, δυνά
μεως 250 ανδρών με 117 οχήματα, που 
εντάχθηκε στο Βελγικό Τάγμα Μεταφορών 
με έδρα το VISOKO, που ονομάσθηκε Ελ
ληνική Δύναμη Βοσνίας (ΕΛΔΥΒ).

î Δεκαπέντε Αξιωματικούς, για ενίσχυ
ση των Στρατηγείων.

Στα πλαίσια της αναθεώρησης από 
το ΝΑΤΟ των δυνάμεών του στα Βαλκά
νια, από το Φεβρουάριο του 2003 η Ελ
λάδα συμμετέχει στην SFOR με το Λόχο 
Στρατονομίας, συνολικής Δύναμης περί
που 50 ανδρών, ως Leading Nation στη 
Διεθνή Στρατιωτική Αστυνομία (ΙΜΡ) της 
SFOR με έδρα το Στρατόπεδο BUTMIR 
στο Σεράγεβο. Η ανωτέρω δύναμη 
εγκαταστάθηκε στο Στρατόπεδο BUTMIR 
μετά την 10 Ιαν. 2003, ενώ αντίστοιχα ο 
Λόχος Μεταφορών επέστρεψε στην Ελ
λάδα περί το πρώτο δεκαπενθήμερο του 
Φεβρουαρίου μετά την παράδοση υλικών 
και οχημάτων στο Λόχο Στρατονομίας.

Την παρούσα περίοδο η χώρα μας 
συμμετέχει στην επιχείρηση με τις παρακά
τω δυνάμεις:

î 4 στελέχη στο στρατηγείο της 
EUFOR στο Στρατόπεδο BUTMIR.

î  20 στελέχη στο Διεθνή Λόχο Στρατο
νομίας στο BUTMIR.

î 4 στελέχη στο Εθνικό Στοιχείο Πλη
ροφοριών (ΝΙC).

î 16 στελέχη σε δύο ομάδες συνδέ
σμωνπαρατηρητών (LOT’s) στις περιοχές 
ZVORNIK και UGLJEVIK αντίστοιχα.

î Ένα στέλεχος στην Τούζλα ως σύν
δεσμο των παρατηρητών (LOT’s).
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Αποστολή Ελληνικών Δυνάμεων
ΛΣΝ
Ο Διεθνής Λόχος ΣΝ έχει ζώνη ευθύ

νης το στρατόπεδο BUTMIR και την κοι
λάδα του Σαράγιεβο. Η περιοχή εκτείνε
ται 19 χιλ. Ανατολικά προς Δυτικά και 12 
χλμ. από Βορρά προς Νότο, συνολικού 
εμβαδού 228 τχλμ. Ο Λόχος Διεθνούς 
Στρατιωτικής Αστυνομίας έχει ως αποστο
λή την παροχή Στρατιωτικής Ασφαλείας, 
Ελέγχου Κυκλοφορίας, Έρευνας Εγκλη
μάτων  Περιστατικών και συμβάλει στην 
διατήρηση του ΝΤΠ στο προσωπικό της 
EUFOR και του NHQ Sa στο στρατόπεδο 
BUTMIR και στην κοιλάδα του Σεράγεβο.

LOT’s
Μέσω του συντονιστικού κέντρου πε

ριοχής ( RCC4), το οποίο εδρεύει στη πε
ριοχή της Τούζλα, να συγκεντρώνει πληρο
φορίες επ’ ωφελεία της EUFOR. 

Επιμέρους αποστολές
î Αναφορά συμβάντων της περιοχής 

ευθύνης τους.
î Συλλογή πληροφοριών κατόπιν 

εντολής της Διευθύνσεως πληροφοριών 
της EUFOR (IAD). 

î Συνεργασία με τις τοπικές αρχές 
(αστυνομία, τοπικούς φορείς, Στρατός) για 
την εκτέλεση αποστολών που τους αναθέ
τει η EUFOR.

î Τήρηση ετοιμότητος για υποστήριξη 
της EUFOR σε θέματα πληροφοριών που 
αφορά στον τομέα ευθύνης τους.

î Ετοιμότητα εφαρμογής σχεδίων εκ
κενώσεως.

î Παρακολούθηση θεμάτων στην πε
ριοχή τους:

� Οργανωμένου εγκλήματος
� Αναδιοργάνωση της Βοσνιακής 

αστυνομίας
� Κοινής γνώμης αναφορικά με τη 

παρουσία της EUFOR, της πολιτικής κατα
στάσεως κ.τ.λ.

Β΄ΣΣ
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Λόγω της στιβαρής κατασκευής του, 
είναι αεροσκάφος κατάλληλο για πολλές 
αποστολές. Μπορεί να εκτελέσει με ασφά
λεια χαμηλή πτήση σε ανώμαλο έδαφος, 
ενεργώντας από πρόχειρους διαδρόμους 
σχετικά μικρούς σε μήκος,χωρίς ιδιαίτερη 
διαμόρφωση επιφανείας. Τα κύρια χαρα
κτηριστικά της κατασκευής του είναι:

î Τα χαλύβδινα ελατηριωτά σκέλη σε ελ
λειπτικό σχήμα, με μεγάλους εμπρόσθιους 
τροχούς στο μπροστινό μέρος του σκάφους.

î Το μεγάλο κάθετο σταθερό πτερύγιο 
στο άκρο της ατράκτου που του προσδίδει 
σταθερότητα κατά την πτήση, αλλά και δυ
νατότητα ελιγμών σε χαμηλές ταχύτητες. 

î Ο ουραίος τροχός που βρίσκεται 
στο άκρο της ατράκτου, δίνει τη δυνατότη
τα του ελέγχου του αεροσκάφους στο έδα
φος. Διαθέτει σύστημα ασφάλισης, έτσι 
ώστε κατά την προσγείωση του σε ανώ
μαλα εδάφη (πρόχειρους διαδρόμους) για 
τακτικούς σκοπούς ή σε περιπτώσεις επεί
γουσας ανάγκης, να επιτρέπει μία ασφαλή 
προσγείωση σε σχέση με άλλα αεροσκά
φη που διαθέτουν εμπρόσθιο (ριναίο) τρο
χό προσγείωσης. 

î Τα πτερύγια καμπυλότητας 
(FLAPS), που είναι τοποθετημένα στις 
πτέρυγες, έχουν επαρκές μέγεθος για να 
παρέχεται ικανοποιητική άνωση στο σκά
φος κατά την πτήση του σε πολύ χαμηλές 
ταχύτητες (60 ΧΑΩ).

Ο κινητήρας του είναι εξακύλινδρος 
CONTINENTAL τύπου 10470F, με από
δοση 260 ΗΡ στις 2625 σαλ για τον τύπο 
U17 A, και αντίστοιχα 300 ΗΡ στις 2850 
σαλ για τον τύπο U17 B και λειτουργεί με 
αεροπορικό καύσιμο (βενζίνη 120  140 
οκτανίων). Είναι εφοδιασμένος με σύστη
μα τροφοδοσίας εγχύσης (INJECTION), 
ο οποίος περιστρέφει μία έλικα δύο πτε
ρυγίων σταθερής ταχύτητας, και αυτόματα 

μεταβαλλόμενου βήματος. Διαθέτει σύστη
μα λιπάνσεως υγρής πυξίδας, χειροκίνητα 
καλύμματα ψύξης και αυτόνομο σύστημα 
παροχής ηλεκτρικής ισχύος στους 12 ανα
φλεκτήρες (μπουζί). 

Η ηλεκτρική ενέργεια για τη λειτουργία 
των συστημάτων του σκάφους (ασύρμα
τοι, φωτισμός, όργανα ελέγχου πτήσεως, 
αντιπαγωτικό κλπ), παράγεται από μία 
γεννήτρια συνεχούς ρεύματος 50 Amps 
που παίρνει ισχύ από τον κινητήρα, και 
ένας ρυθμιστής τάσης διατηρεί την τάση 
εξόδου στα 28 V.

Η έλικα είναι τύπου MC CAULEY, δύο 
μεταλλικών πτερυγίων, σταθερής ταχύτη
τας, η οποία ελέγχεται από το χειριστή με 
ένα μοχλό τύπου έλξης  ώθησης, ο οποί
ος δίνει εντολή, για τη μεταβολή της γωνί
ας πρόπτωσης, σε έναν αυτόματο ρυθμι
στή βήματος, αναλόγως της ταχύτητας 
του αεροσκάφους και της παρεχόμενης 
ισχύος. Ο ρυθμιστής κινεί την έλικα με λά
δι από τον κινητήρα, που διοχετεύεται με 
πίεση μέσω εμβόλου από μία αντλία στην 
πλήμνη τον έλικα. Σε περίπτωση βλάβης 
της αντλίας του ρυθμιστή η έλικα επανέρ
χεται στη θέση μικρού βήματος (μεγάλος 
αριθμός σαλ), έτσι ώστε να είναι δυνατή 
μία ασφαλής προσγείωση.

Επιχειρησιακές Δυνατότητες
Α/Φ U-17 A,B

Από πλευράς αποστολών, το αεροσκά
φος ενδείκνυται για τις παρακάτω τύπου:

î Μεταφορά προσωπικού ή υλικών 
με ταχύτητα και με μικρό σχετικά κόστος.

î Ικανότητα προσγείωσης και απο
γείωσης από πρόχειρους διαδρόμους με 
μικρό μήκος, χωρίς ιδιαίτερη διαμόρφωση 
επιφανείας.

î Επιτήρηση ευρείας περιοχής λόγω της 
μεγάλης διάρκειας πτήσεώς του (4,5 ώρες).

î Αεροφωτογράφηση περιο
χής ή σημείου ενδιαφέροντος, 
λόγω της σταθερότητάς του 
κατά την πτήση και της δυνα
τότητας διατήρησης χαμηλής 
ταχύτητας.

î Αναγνώριση  παρατή
ρηση περιοχών σε βάθος πίσω 
από προκαλύπτοντες ορεινούς όγκους, 
και κατάδειξη  κατεύθυνση βολών όπλων 
καμπύλης τροχιάς.

î Πτήση κοντά σε εχθρικές περιοχές 
σε χαμηλό ύψος, με ελάχιστο ίχνος αποκά
λυψης ραντάρ, λόγω και της χαμηλής ταχύ
τητας που μπορεί να διατηρήσει εν πτήσει.

î Ρίψη προκηρύξεων κατά τη διεξαγω
γή ψυχολογικών επιχειρήσεων.

î Παράδοση διαβαθμισμένης αλλη
λογραφίας με ρίψη και παραλαβή, με 
ειδική διαμόρφωση αγκίστρου από χαμη
λό ύψος.

î Ενάσκηση  έλεγχος διοικήσεως

Περιορισμοί Α/Φ U-17A,B
Η πτήση σε περιοχές όπου επικρατούν 

ή αναμένονται συνθήκες παγοποίησης, 
εγκυμονεί κινδύνους, όπως για τα περισ
σότερα αεροπορικά μέσα.

Δεν συνίσταται η πτήση μέσα σε μέτρια 
έως ισχυρά ταραγμένη ατμόσφαιρα, λόγω 
της ελαφριάς κατασκευής του σκάφους.

Η πτήση πάνω από υδάτινες επιφά
νειες θα πρέπει να πραγματοποιείται σε 
ανάλογο ύψος ώστε να εξασφαλίζεται, 
σε περίπτωση βλάβης, επιτυχής προ
σγείωση στη ξηρά.

Η χρήση αεροπορικής βενζίνης ως 
καύσιμο δημιουργεί περιορισμούς ασφα
λείας, σε σχέση με το καύσιμο που χρη
σιμοποιείται από αεριοστροβιλοκινητή
ρες (κηροζίνη).

ΓΕΣ/ΔΑΣ

Αεροσκάφος U-17 Α, Β
Το Αεροσκάφος U-17 Α,Β είναι μονοκινητήριο, υψηλοπτέρυγο, εξαθέσιο μο-

νοπλάνο, με εξ’ ολοκλήρου μεταλλικό σκάφος σχεδιασμένο σαν ελαφρύ φορτη-
γό ή επιβατικό, εφοδιασμένο με διπλά χειριστήρια ελέγχου, κατασκευασμένο 

από τη εταιρεία CESSNA, WICHITA, KANSAS. 

20 Ι Ο ΥΛ Ι Ο Σ  2 0 0 8 



 Σ Τ ΡΑΤ Ο Σ  &  Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η 21

Τεχνικα Χαρακτηριστικα Α/Φ U-17 A,B
î Θέσεις: 6 Θέσεις συμπεριλαμβανομένων των χειριστών.
î Εκπέτασμα πτερύγων: 11 μέτρα
î Συνολικό μήκος: 7,8 μέτρα
î Συνολικό ύψος: 2,4 μέτρα
î Μέγιστο βάρος απογείωσης: 1451 κιλά
î Ωφέλιμο φορτίο: 453 κιλά
î Αυτονομία: 4 ώρες και 30 λεπτά
î Μέγιστη ταχύτητα: 330 ΧΑΩ
î Ταχύτητα πλεύσης: 210 ΧΑΩ
î Διατιθέμενοι σταθμοί ασυρμάτου: 
� VHF εύρος συχνοτήτων 118.000  135.95 ΜΗΖ
� FM εύρος συχνοτήτων 24.00 έως 51.90 ΜΗΖ
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Τι είναι η HACCP;
Η HACCP είναι ένα σύστημα πρόλη

ψης που εφαρμόζει διαδικασία διασφά
λισης της καταληλότητας των τροφίμων. 
Στηρίζεται στην αναγνώριση και την εκτί
μηση της επικινδυνότητας και της σοβαρό
τητας, καθώς και στον έλεγχο των μικρο
βιολογικών, χημικών και φυσικών κινδύ
νων που μπορεί να παρουσιαστούν σε 
όλα τα στάδια παραγωγής ενός τροφίμου, 
δηλαδή από την ανάπτυξη και συγκομιδή 
των πρώτων υλών μέχρι και την τελική κα
τανάλωση του προϊόντος.

Η ανάπτυξη και εφαρμογή του συστή
ματος HACCP προβλέπεται από την εθνι
κή και κοινοτική νομοθεσία, και ως εκ τού
του είναι υποχρεωτική για τη βιομηχανία 
τροφίμων. Ο έλεγχος της υλοποίησης των 
προβλεπομένων από τη νομοθεσία γίνε
ται από τις κρατικές αρχές.

Η λειτουργία της HACCP διέπεται από 
τις ακόλουθες 7 αρχές:

î Εντοπισμός των πιθανών κινδύνων 

Σύστημα Ανάλυσης Επικινδυνότητας
στα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου

H A C C P
Η βιομηχανία τροφίμων και ποτών αποτελεί ένα βασικό παράγοντα της οικονομίας των χωρών, 

καθόσον παράγει προϊόντα απαραίτητα για τον άνθρωπο, και απασχολεί σημαντικό εργατικό δυνα
μικό. Συντελεί τόσο στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού, όσο και στην υγεία του, 

αφού τα προϊόντα που διαθέτει επηρεάζουν την καλή λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού.

Ασφάλεια Τροφίμων
Κύριο μέλημα της βιομηχανίας τροφί

μων αποτελεί η ασφάλεια των παραγομέ
νων προϊόντων, αφού έτσι προστατεύεται 
η υγεία του καταναλωτή και το συμφέρον 
των επιχειρήσεων.

Η ασφάλεια των τροφίμων όμως δεν 
περιορίζεται μόνο στην παραγωγική διαδι
κασία, αλλά επεκτείνεται στην αποθήκευ
ση, στη διακίνηση και στην παράθεση, δια
δικασίες στις οποίες εισέρχονται παράγο
ντες που επηρεάζουν την κατάσταση του 
τροφίμου, και ως εκ τούτου και την υγεία 
του καταναλωτή.

Προκειμένου να περιοριστούν στο ελά
χιστο οι πιθανότητες πρόκλησης βλάβης 
στους καταναλωτές, αλλά και στη λειτουρ
γία των φορέων χειρισμού των τροφίμων, 
υιοθετήθηκε και θεσμοθετήθηκε ένα σύ
στημα Ανάλυσης Επικινδυνότητας στα 
Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (Hazard Analysis 
Critical Control Points), το οποίο είναι πλέ
ον γνωστό ως HACCP.
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συστήματος HACCP σε Στρατιωτικά Νο
σοκομεία, Κέντρα Εκπαιδεύσεως Νεοσύλ
λεκτων και Μονάδες παραγωγής άρτου.

Επίσης στις τεχνικές προδιαγραφές 
των τροφίμων προβλέπεται όρος, σύμ
φωνα με τον οποίο οι προμηθευτές κατα
θέτουν με τις τεχνικές προσφορές τους 
υπεύθυνη δήλωση ότι οι επιχειρήσεις 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΤΕ
ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ή 

ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΕΙΝΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΝΑΓΚΑΙΟΣ;

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΚΡΙΣΙΜΟ
ΣΗΜΕΙΟ

ΕΛΕΓΧΟΥ (CCP)

ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ

ΜΕΤΡΑ;

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΜΕΙΩΝΕΙ
ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ;

ΜΠΟΡΕΙ ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΝΑ ΦΘΑΣΟΥΝ ΣΕ ΜΗ
ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ;

ΕΝΑ ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΤΑΔΙΟ
ΘΑ ΜΕΙΩΣΕΙ

Ή ΘΑ ΕΞΑΛΕΙΨΕΙ 
ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ;

ΕΙΝΑΙ 
ΚΡΙΣΙΜΟ
ΣΗΜΕΙΟ

ΕΛΕΓΧΟΥ (CCP)

ΝΑΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

που σχετίζονται με την παραγωγή των τρο
φίμων σε όλα τα στάδια, από την ανάπτυ
ξη και τη συγκομιδή των πρώτων υλών, 
την παραγωγική διαδικασία, την επεξεργα
σία και τη διανομή των προϊόντων, μέχρι 
την τελική προετοιμασία και την κατανάλω
σή τους. Αυτές οι πηγές κινδύνων θα πρέ
πει να προληφθούν, να εξαλειφθούν ή να 
μειωθούν σε αποδεκτά επίπεδα.

î Προσδιορισμός των κρισίμων ση
μείων ελέγχου (CCP) στα στάδια όπου ο 
έλεγχος είναι ουσιαστικής σημασίας, προ
κειμένου να προληφθεί ή εξαφανισθεί μια 
πηγή κινδύνου, ή να μειωθεί σε αποδεκτά 
επίπεδα.

î Καθορισμός των κρίσιμων ορίων, 
στα κρίσιμα σημεία ελέγχου, με τα οποία 
διαχωρίζεται το αποδεκτό από το μη 
αποδεκτό σε ότι αφορά στην πρόληψη, 
εξάλειψη ή μείωση των εντοπιζόμενων 
πηγών κινδύνου. 

î Εγκατάσταση ενός συστήματος 
παρακολούθησης των CCPs και των κρι
σίμων ορίων τους. Καθιέρωση των διαδι
κασιών επεξεργασίας των αποτελεσμά
των της παρακολούθησης, με σκοπό τη 
ρύθμιση της παραγωγής και τη διατήρηση 
αυτής υπό έλεγχο.

î Καθορισμός των διορθωτικών μέ
τρων τα οποία θα πρέπει να εκτελούνται 
όποτε το σύστημα παρακολούθησης δεί
χνει ότι ένα συγκεκριμένο CCP βρίσκεται 
εκτός ελέγχου, δηλαδή εμφανίζει απόκλι
ση από ένα καθορισμένο κρίσιμο όριο.

î Καθιέρωση διαδικασιών οι οποίες 
να εκτελούνται τακτικά, για να επαληθεύ
εται ότι το σχέδιο της HACCP λειτουργεί 
σωστά και αποτελεσματικά.

î Κατάρτιση εγγράφων, φακέλων και 
γενικώς ενός συστήματος από το οποίο 
να αποδεικνύεται η ουσιαστική εφαρμογή 
της HACCP.

Ο καθορισμός ενός σημείου ως κρίσι
μο σημείο ελέγχου (CCP), ακολουθεί το 
παρακάτω διάγραμμα ροής.

Ενέργειες του ΥΠΕΘΑ
Το ΥΠΕΘΑ και το Γενικό Επιτελείο 

Στρατού με τη Διεύθυνση Εφοδιασμού 
και Μεταφορών, επιδεικνύοντας όπως 
πάντοτε ενδιαφέρον για την ασφαλή δια
τροφή του προσωπικού των ΕΔ, άρχισε 
τις διαδικασίες ανάπτυξης και εφαρμογής 

τους έχουν αναπτύξει και εφαρμόζουν σύ
στημα HACCP.

Η ασφάλεια των τροφίμων είναι συ
νάρτηση πολλών παραγόντων, όπως η 
νομοθεσία, η οποία θα πρέπει να θεσπί
ζει στοιχειώδεις απαιτήσεις υγιεινής και 
ασφάλειας των τροφίμων, η διενέργεια επι
σήμων ελέγχων, ώστε να διαπιστώνεται η 
συμμόρφωση των εμπλεκομένων με τη 
διαχείριση των τροφίμων σε ό,τι καθορίζει 
η νομοθεσία, καθώς επίσης η ανάπτυξη 
και εφαρμογή συστήματος HACCP από 
τους φορείς που παράγουν, αποθηκεύ
ουν, διακινούν ή παραθέτουν τρόφιμα.

Η HACCP δεν θα πρέπει να θεω
ρείται ως μέθοδος αυτορύθμισης, 

ούτε υποκαθιστά τους επίσημους 
ελέγχους, αλλά είναι μέσο με το 

οποίο βοηθούνται οι υπεύθυνοι 
των επιχειρήσεων τροφίμων 

να επιτύχουν υψηλότερο 
επίπεδο ασφάλειας των 

τροφίμων και να διασφα
λίσουν κατά τον καλύ

τερο δυνατό τρόπο 
την υγεία του κατα

ναλωτή.
ΓΕΣ/ΔΕΜ
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Ιστορία της Ταξιαρχίας
Το 71 ΣΠ συγκροτήθηκε τον Οκτώβριο 

του 1940 στη Δράμα και διαλύθηκε τον 
Ιούνιο του 1954. Τον Δεκέμβριο του 1967 
συγκροτήθηκε εκ νέου και μετά από διάφο
ρες μετονομασίες, τον Αύγουστο του 1989, 
μεταστάθμευσε στη Ν. Σάντα υπό την Ι ΜΠ. 
Τον Αύγουστο του 1993, αποφασίστηκε η 
αναδιοργάνωσή του σε 71 ΤΑΞΠΖ με πλήρη 
ενεργοποίησή της, από 1 Ιανουαρίου 1995.

Από 1 Ιανουαρίου 98 υπήχθη οργανικά 
στο Β΄ΣΣ. Την 1 Δεκεμβρίου 2000, αποφα
σίστηκε η αναδιοργάνωση της Ταξιαρχίας, 
και στις 27 Οκτωβρίου 2001, σε ειδική τελε
τή, η 71 ΤΑΞΠΖ, μετονομάστηκε σε Αερομε
ταφερόμενη Ταξιαρχία.

Από 26 Σεπτεμβρίου 2005, έχει τεθεί 
υπό Διοικητική Διοίκηση στην Ι ΜΠ, και 

Επιχειρησιακό Έλεγχο στο Β΄ΣΣ.
Στις 13 Νοεμβρίου 2006, στις Βρυ

ξέλλες, υπογράφηκε η Τεχνική Συμφωνία 
για τον Πολυεθνικό Σχηματισμό Μάχης 
HELBROC BG, από τους ΥΠΑΜ (Υπουρ
γούς Άμυνας) της Ελλάδας, Βουλγαρίας, 
Ρουμανίας και Κύπρου. Το Μάϊο του 2007, 
με τις ασκήσεις ΕΥΡΩΠΗ ΙΙΙ, ολοκληρώθη
κε η επιχειρησιακή αξιολόγηση (FOC) του 
Σχηματισμούς Μάχης (HELBROC BG) και 
στη συνέχεια το Β’ εξάμηνο του 2007, τέθη
κε για πρώτη φορά σε περίοδο ετοιμότητας 
(standby period) για διάθεση στην ΕΕ, σε 
αποστολές Υποστήριξης Ειρήνης. Στην πα
ρούσα φάση, βρίσκεται σε προετοιμασία 
ενόψει της διάθεσής του στην ΕΕ το Α’ εξά
μηνο του 2009.

Το Στρατηγείο της Ταξιαρχίας βρίσκεται 
στη Νέα Σάντα στο Στρατόπεδο «Χ”ΙΩΑΝ
ΝΟΥ». Στο Στρατόπεδο, δόθηκε η ονομα
σία προς τιμή του Υπλγού Χατζηιωάννου 
Ξενοφώντα, ο οποίος σκοτώθηκε ηρωικά 
μαχόμενος, στις 6 Ιουλίου 1948, υπηρε

τώντας στο 618 ΤΠ, στις επιχειρήσεις της 
περιόδου 194649.

Αποστολή
î Να εκπαιδεύει το προσωπικό και να 

συντηρεί το υλικό των Μονάδων της στην 
ειρήνη.

î Να διοικεί, να ελέγχει και να συντο
νίζει τις επιχειρήσεις της Ταξιαρχίας και 
των Μονάδων που της διατίθενται στον 
πόλεμο.

Ως Σχηματισμός Μάχης στα πλαίσια 
των Επιχειρήσεων Υποστήριξης Ειρήνης 
της ΕΕ:

î Να συγκροτηθεί στην ευρύτερη πε
ριοχή Νέας Σάντας (Αssembly Αrea), 

î Να κινηθεί προς τους χώρους επιβί
βασης /φόρτωσης.

î Να αναπτυχθεί στην περιοχή επιχει
ρήσεων (Deployment in JOA),

î Να εκτελέσει το σύνολο των αποστο
λών του ΣΜ που αφορούν:

� Επιχειρήσεις Εκκένωσης Πλήθους 

71 Αερομεταφερόμενη Ταξιαρχία
...επάνω σε αέρινα φτερά 

Η Ταξιαρχία, με τις διαταγές, την επίβλεψη αλλά και την αμέριστη συνδρομή των προϊσταμένων κλι
μακίων, εκπαιδεύει συνεχώς το προσωπικό της σε όλα τα προβλεπόμενα αντικείμενα, συμμετέχει 
ανελλιπώς σε κάθε είδους δραστηριότητα που διατάσσεται από τους προϊσταμένους της, συντηρεί 
το υλικό και τις εγκαταστάσεις, και με αίσθημα ευθύνης και υψηλό ηθικό στελεχών και οπλιτών, είναι 

σε θέση να εκπληρώσει την αποστολή της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
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� Παροχή Ανθρωπιστικής Βοήθειας
� Αποτροπή Σύγκρουσης
� Διαχωρισμό Αντιμαχομένων Μερών 

στο πλαίσιο των κατευθύνσεων της ΕΕ και 
του ΓΕΕΘΑ,

� Να αναδιπλωθεί και επανέλθει στις 
αρχικές του θέσεις μετά τη λήξη της απο
στολής.

Εκπαίδευση
Οι Μονάδες της Ταξιαρχίας διεξάγουν 

Επιχειρησιακή Εκπαίδευση, με ιδιαίτερη 
έμφαση στα αντικείμενα: 

� Εκπαίδευση στελεχών
� Ατομική τακτική  οπλομηχανήματα
� Συνεργασία και συνεκπαίδευση με Ε/Π
� Εκτέλεση ΤΑΜΣ Α/Κ ενεργειών επι

πέδου Δρίας  Λόχου
� Εκτέλεση βολώνπορειών
� Ναρκοπόλεμος
� Εκπαίδευση στον αγώνα στους κα

τοικημένους τόπους
� Ειδική εκπαίδευση, αναλόγως των 

αποστολών μάχης και των ειδικοτήτων
� Φυσική Στρατιωτική Αγωγή 
� Νυχτερινή εκπαίδευση
� 12ήμερο εκπαίδευσης
� Εκπαίδευση στο πλαίσιο της NRF
Οι εγκαταστάσεις και τα πεδία ασκή

σεων της Ταξιαρχίας, στα οποία πραγμα
τοποιούνται οι εκπαιδευτικές δραστηριότη
τες, είναι:

� Πεδία Βολής Ν. Σάντας και Αργυ
ρούπολης

� Πεδίο Ασκήσεων Ασκού  Προφήτη
� ΕΚΕΑΚΤΕΑ (Ειδικό Κέντρο Εκπαί

δευσης Αγώνα Κατοικημένων Τόπων και 
Ειρηνευτικών Αποστολών)

� Στίβοι Μάχης Στρατοπέδων και 
Ομοιώματα (ΕΠ  Α/Φ)

Από πλευράς εκπαίδευσης, οι Μονά
δες του ΣΜ εκτελούν εκπαίδευση προ
σαρμοσμένη στις απαιτήσεις των επιχει
ρήσεων που πρόκειται να εκτελέσουν. 
Συγκεκριμένα, η εκπαίδευση αφορά σε:

� Επιχειρήσεις Έρευνας και Αποκλει
σμού

� Έρευνα προσωπικού και οχημάτων
� Έρευνα εγκαταστάσεων  δρομολο

γίωνπεριοχών
� Εγκατάσταση Σημείων Ελέγχου και 

οδοφράγματος
� Μέτρα προστασίας δύναμης

� Εξασφάλιση ΣΔ και καταυλισμού δυ
νάμεων

� Χειρισμός αγνώστων εκρηκτικών
� Κίνηση και συνοδεία φαλαγγών
� Εφαρμογή μέτρων παραπλάνησης
� Ατομική ασφάλεια προσωπικού σε 

εκτός υπηρεσίας χρόνο
� Επιχειρήσεις ελέγχου πλήθους
� Αρχές επιχειρήσεων ελέγχου πλή

θους
� Ψυχολογία, χειρισμός πλήθους και 

τεχνικές αυτοάμυνας
� Χρήση υλικών μη φονικών όπλων 

και σχηματισμών ελέγχου πλήθους
� Ασκήσεις διπλής ενέργειας ελέγχου 

πλήθους
� Επιχειρήσεις παροχής ανθρωπιστι

κής βοήθειας
� Δημιουργία Στρατοπέδου Αμάχων
� Δημιουργία και εξασφάλιση Σημείων 

Παροχής Ανθρωπιστικής Βοήθειας
� Κανόνες Εμπλοκής
� Μέθοδοι διαπραγμάτευσηςδιαμεσο

λάβησης
� Επιχειρήσεις Εκκένωσης Πλήθους
� Ενέργειες προσαποστελλομένων 

τμημάτων ελέγχου
� Εκλογή και εξασφάλιση περιοχών 

εκκένωσης
� Συνεργασία με Ε/Π για επιχειρήσεις 

εκκένωσης
� Ασκήσεις άμυνας δύναμης εκκένωσης
Παράλληλα, οργανώνονται και λει-

τουργούν, με μέριμνα της Ταξιαρχίας, 
το σύνολο των προβλεπομένων σχο-
λείων (ειδικοτήτων κλπ), με ιδιαίτερη 
έμφαση:

� Στην Προκεχωρημένη Εκπαίδευση 
Ειδικοτήτων ΕΠ.ΟΠ.

� Στη Λειτουργία Σχολείου Προκεχω
ρημένης Εκπαίδευσης Μαχητού (ΣΠΕΜ), 
όπου και απονέμεται στους επιτυχόντες 
ο κόκκινος μπερές που φέρει το προσω
πικό της Ταξιαρχίας.

� Στα Σχολεία Ειδικοτήτων Κληρωτών 
Οπλιτών. 

Γενικά θα μπορούσε να λεχθεί ότι όλη 
η φιλοσοφία της εκπαίδευσης εδράζεται 
στο τρίπτυχο του Β’ ΣΣ που είναι:

� Άριστη φυσική κατάσταση
� Δεινή σκοπευτική ικανότητα
� Πλήρης γνώση της ειδικότητας



26

Εθνικές Ασκήσεις
Εκτός από τις προαναφερθείσες 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες, η Τα
ξιαρχία συμμετέχει σε προγραμματι
σμένες εθνικές Τακτικές Ασκήσεις Άνευ 
 Στρατευμάτων (ΤΑΑΣ)  Τακτικές Ασκή
σεις Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) μεγά
λης κλίμακας.

Διεθνείς Δραστηριότητες
Διατιθέμενα Τμήματα στην Νατοϊκή 

Δύναμη Αντιδράσεως (NRF)
Η Ταξιαρχία διέθεσε τμήματα στην Νατο

ϊκή Δύναμη Αντιδράσεως NRF 1, 2, 3, 6 και 
8, από τον Οκτωβρίου 2003 έως τον Ιουνί
ου 2007.Την παρούσα περίοδο, συμμετέχει 
στην NRF10, με Λόχο Α/Μ ΤΠ δυνάμεως 
106 ανδρών, και Εθνικό Σχολείο Υποστήρι
ξης (NSE) με 46 άνδρες από το Α/Μ ΤΥΠ. 
Επιπλέον έχει προγραμματισθεί η συμμετο
χή τμημάτων της Ταξιαρχίας στη NRF  14.

Συνεργασία με ξένες χώρες
Στα πλαίσια της συνεργασίας με Ξέ

νες χώρες η Ταξιαρχία, κατά καιρούς 
φιλοξενεί Αξκούς από άλλες χώρες (Αγ
γλία, Γαλλία, Ιταλία, Ιορδανία, Ισπανία, 
Αίγυπτο, Ρουμανία), οι οποίοι παρακο
λουθούν ή συμμετέχουν στην εκπαίδευ
ση των Μονάδων της. 

Επιπλέον, Αξκοί της Ταξιαρχίας συμ
μετέχουν σε Διασυμμαχικές Ασκήσεις 
[NATO  Συνεργασίας για την ειρήνη 
(PfP)  EE], καθώς και σε συσκέψεις  
σεμινάρια  δραστηριότητες που πραγ
ματοποιούνται στο εξωτερικό.

Εγκαταστάσεις
Η Ταξιαρχία στρατωνίζεται σε 4 Στρα

τόπεδα, τα οποία βρίσκονται στο Χ. Νέα 
Σάντα (Στρατόπεδα ΖΩΓΚΟΥ και Χ’’ΙΩΑΝ
ΝΟΥ), στο χωριό Αργυρούπολη (Στρ/δο 
ΔΑΜΙΑΝΟΥ) και στο χωριό Δροσάτο 
(Στρατόπεδο ΠΑΠΑΔΑΚΗ). Στη ΖΕ της 
Ταξιαρχίας λειτουργούν, για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση του προσωπικού, 2 Λέσχες 
(Κιλκίς και Νέα Σάντα) καθώς και Στρατιω
τικό Πρατήριο στην πόλη του Κιλκίς.

Δραστηριότητες
î Η Ταξιαρχία συμμετέχει ανελλι

πώς σε όλες τις παρελάσεις των Εθνι
κών Επετείων της 25 Μαρτίου και της 
28ης Οκτωβρίου, στην Αθήνα και στη 
Θεσσαλονίκη αντίστοιχα, καθώς και στο 
Κιλκίς, στη Βέροια και στη Ν. Σάντα. Επί
σης, συμμετέχει σε όλες τις τοπικές εκ
δηλώσεις, με αντιπροσωπείες στελεχών 
και διάθεση τμημάτων.

î Η Ταξιαρχία, τη θερινή περίοδο, 
για την πρόληψη πυρκαϊών, εκπέμπει 
μικτά και αμιγώς στρατιωτικά περίπο
λα δασοπροστασίας στο Νομό Κιλκίς. 
Επιπλέον, από 27 Αυγούστου έως 12 
Σεπτεμβρίου 2007, διατέθηκαν για αρω
γή στις πυρόπληκτες περιοχές της Πελο
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Στο έμβλημα της Ταξιαρχίας απεικονίζονται γεράκι 

με ανοικτά φτερά έτοιμο να προσγειωθεί και δόρατα 

χιαστί, πλαισιωμένα από κλαδιά δάφνης. Συμβολί

ζουν τη δυναμική επέμβαση της Ταξιαρχίας από αέρα 

σε κάθε μάχη. Το ρητό «ΕΠΙ ΠΤΕΡΥΓΩΝ ΑΝΕΜΩΝ» 

σημαίνει «ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΕΡΙΝΑ ΦΤΕΡΑ» και προέρχε

ται από τον 103ο ψαλμό του Δαυίδ.

ποννήσου (Πύργος Ηλείας και Καλαμά
τα), προσωπικό και μέσα του 596 Α/Μ 
ΤΠ, όπως παρακάτω:

� Προσωπικό: 336 Στελέχη και 34 κλη
ρωτοί Οπλίτες

� Οχήματα: 47
Από 29 Αυγούστου έως 8 Δεκεμβρί

ου 2007, διατέθηκαν για αρωγή στις πυ
ρόπληκτες περιοχές της Εύβοιας, προ
σωπικό και μέσα του 71 Α/Μ ΛΜΧ όπως 
παρακάτω:

� Προσωπικό: 16 Στελέχη
� Οχήματα: 2
� Μηχανήματα ΜΧ: 1 ισοπεδωτής, 

2 εκσκαφείς τάφρων  φορτωτές γαιών, 
2 TATRA (ανατρεπόμενα), 2 STEYR 
33S41 (ρυμουλκά).

î Με την επιστροφή των παραπά
νω μηχανημάτων, 1 εκσκαφέας τάφρων 
 φορτωτής γαιών, διατέθηκε στην περιο
χή της Καλαμάτας όπου και παρέμεινε 
έως την 17 Δεκεμβρίου 2007, για αρωγή 
στις πυρόπληκτες περιοχές.

î Τμήμα της Ταξιαρχίας, αποτελού
μενο από 5 Αξκούς και 35 Οπλίτες με
τέβη στη Γαλλία, από 4 έως 15 Ιουλίου 
2007, για συμμετοχή στις εορταστικές εκ
δηλώσεις στα πλαίσια της Εθνικής εορ
τής της Γαλλίας, που πραγματοποιήθηκε 

στο Παρίσι, αποσπώντας ευμενή σχόλια 
από τις ξένες αντιπροσωπείες για την εμ
φάνιση  παράσταση του, καθώς και για 
το υψηλό ηθικό και το φρόνημά του.

î Αντιπροσωπεία της υποεπιτροπής 
Άμυνας και Ασφάλειας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου (6 Ευροβουλευτές), την 6 
Δεκεμβρίου 2007, επισκέφτηκε την 71 
Α/Μ ΤΑΞ/FHQ (Προκεχωρημένο Στρατη
γείο). Ενημερώθηκαν για όλα τα θέματα 
του ΣΜ και εξέφρασαν την ικανοποίησή 
τους για το υψηλό επίπεδο εκπαιδεύσε
ως, το φρόνημα και την επιχειρησιακή 
του ετοιμότητα.

Λοιπά Θέματα
Στα πλαίσια της ενημέρωσης του 

προσωπικού, διοργανώνονται διάφορες 
ημερίδες και διαλέξεις που έχουν σαν 
σκοπό την ενημέρωση, την επιμόρφω
ση και τον προβληματισμό του προσω
πικού, όπου συμμετέχουν και οι τοπικοί 
φορείς (Ημερίδα για την μάστιγα των 

ναρκωτικών στα Στρατόπεδα της Ταξ
ιαρχίας, Ημερίδα για το φαινόμενο του 
trafficking υπό την αιγίδα της Νομαρχίας 
Κιλκίς, ενημέρωση περί των διατάξεων 
του ΚΟΚ υπό την αιγίδα της Διεύθυνσης 
Τροχαίας Ν. Κιλκίς κ.ά.).

Η 71 Α/Μ ΤΑΞ συνέβαλε στην οργά
νωση των Σχολικών Αγώνων Δρόμου σε 
ανώμαλο έδαφος που διοργανώθηκαν 
στις 10 Ιανουαρίου 2007, στο Λόφο των 
Ηρώων του Κιλκίς, από το Γραφείο Φυ
σικής Αγωγής της Δνσης Β/Θμιας Εκπαί
δευσης Ν.Κιλκίς.

Επίσης συμμετείχε, ως εκτελεστι
κό όργανο, στο πυγμαχικό πρωτάθλη
μα Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων 
Ασφαλείας που πραγματοποιήθηκε στο 
κλειστό γυμναστήριο Κιλκίς, με σημαντι
κό αριθμό προσέλευσης φιλάθλων που 
κυρίως αποτελούσαν στρατευμένοι των 
Μονάδων της Ταξιαρχίας.

71 Α/Μ ΤΑΞ
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Κ έ ν τ ρ ο  Ε κ π α ι δ ε ύ σ ε ω ς  Υ λ ι κ ο ύ  Π ο λ έ μ ο υ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Ιστορικά Στοιχεία
Το Κέντρο Εκπαιδεύσεως Υλικού 

Πολέμου συγκροτήθηκε το 1946 και λει
τούργησε αρχικά στην περιοχή ‘’Γουδί’’ 
της Αθήνας.

Τον Ιανουάριο του 1966 μεταστάθμευσε 
στη Λαμία, όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα.

Η ιστορία της περιοχής χάνεται στα 
βάθη των αιώνων. Στην περιοχή, έγιναν 
πολλά και αξιόλογα ιστορικά γεγονότα, 
τα σπουδαιότερα των οποίων είναι:

� Η θυσία των 300 του Λεωνίδα στις 
Θερμοπύλες, το 480 π.Χ.

� Ο ηρωικός αγώνας του Αθανασίου 
Διάκου στην Αλαμάνα και ο μαρτυρικός θά
νατός του στην πόλη της Λαμίας, στις 23 
Απριλίου 1821

� Η ανατίναξη της Γέφυρας του Γοργο
ποτάμου, στις 25 Νοεμβρίου 1942.

Θέση Κέντρου
Το Κέντρο είναι εγκατεστημένο στο 

Στρατόπεδο «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ  
ΣΧΗ ΤΣΑΚΑΛΟΥ», το οποίο βρίσκεται 
στη δυτική πλευρά της Λαμίας και επί της 

εθνικής οδού Λαμίας  Καρπενησίου. Κα
ταλαμβάνει συνολικά έκταση 120 στρεμ
μάτων επί συνόλου 270.

Στο ίδιο στρατόπεδο εδρεύουν η Με
ραρχία Υποστηρίξεως, η 63 Μονάδα Επι
στρατεύσεως, η Oμάδα Aνταλλακτικών της 
384 Προκεχωρημένης Αποθήκης Υλικού 
Πολέμου, το 486 Τάγμα Διαβιβάσεων, 
ο 962 Λόχος Στρατονομίας και ο Λόχος 
Στρατηγείου της ΜΕΡΥΠ.

Αποστολή
Η εκπαίδευση Μονίμων Αξιωματικών, 

Ανθυπασπιστών, ΥΕΑ, Μονίμων, Εθε
λοντών και Εφέδρων Υπαξιωματικών, 
ΕΠ.ΟΠ και Οπλιτών ΥΠ.

Η εκπαίδευση Αξιωματικών, Ανθυπα
σπιστών, ΥΕΑ, Μονίμων και Εθελοντών 
Υπαξιωματικών των Λοιπών Όπλων και 
Σωμάτων,  Άνδρες  Γυναίκες σε αντικείμε
να αρμοδιότητος ΥΠ.

Εκπαίδευση
Εκπαιδευτικό Προσωπικό
î Η Εκπαίδευση στα σχολεία Αξιω

ματικών  Ανθστών και ΥΕΑ, πραγμα
τοποιείται από τους Αξιωματικούς της 
οργανικής δύναμης του ΚΕΥΠ, και από 
εκπαιδευτές της ΜΕΡΥΠ και Μονάδων 
των Φρουρών Λαμίας  Στυλίδας, οι οποί
οι διορίζονται από το ΓΕΣ/ΔΕΚΠ, μετά 
από σχετική πρόταση του Κέντρου.

î Η Βασική Εκπαίδευση των Οπλιτών 
και η εκπαίδευση των υπαξιωματικών, 
πραγματοποιείται εξ΄ολοκλήρου από το 
οργανικό προσωπικό του ΤΕΟ, αλλά και 
των άλλων Τμημάτων του Κέντρου, όταν 
παρίσταται ανάγκη, σύμφωνα με τις ΓΟΕ/
ΓΕΣ και τις διαταγές του ΓΕΣ.

Εκπαιδευτικές Εγκαταστάσεις
Στο Κέντρο υπάρχουν και λειτουρ

γούν οι παρακάτω εκπαιδευτικές εγκατα
στάσεις:

Εντός Στρατοπέδου:
î 9 αίθουσες διδασκαλίας στελεχών 

 οπλιτών και επιπλέον:
 Αίθουσα εκπαιδεύσεως για το Ολο

κληρωμένο Σύστημα Ελέγχου Υλικών 
Στρατού (ΟΣΕΥΣ)

 Αίθουσα εκπαιδεύσεως για το Αυ
τόματο Σύστημα Πυρομαχικών Στρατού 
(ΑΣΠΥΣ)  Μουσείο πυρομαχικών

 Αίθουσα θεωρητικής εκπαιδεύσεως 
οδηγών αυτοκινήτων

î Πεδίο ασκήσεων πυκνής τάξεως
î Στίβος ατομικής τακτικής και στίβος 

μάχης
î 13 υπόστεγα εκπαιδεύσεως.
Εκτός Στρατοπέδου:
Στην περιοχή Λυγαριάς που βρίσκεται 

σε απόσταση 14 χλμ. βορείως της Λαμίας 
υπάρχουν:

î Το πεδίο βολής φορητών όπλων
î Το πεδίο βολής χειροβομβίδων
î Ο στίβος μηχανοδηγήσεως.
Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
Η εκπαίδευση διεξάγεται κατά τρόπο 

πρακτικό και ρεαλιστικό, με τη διεξαγω
γή ασκήσεων στους προβλεπόμενους 
χώρους και τη χρησιμοποίηση σύγχρο
νων εκπαιδευτικών μέσων και βοηθη
μάτων, όπως Η/Υ, προβολικών μηχανη
μάτων, επιδιασκοπίων, τηλεοράσεων 

Κ έ ν τ ρ ο  Ε κ π α ι δ ε ύ σ ε ω ς  Υ λ ι κ ο ύ  Π ο λ έ μ ο υ
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 βίντεο και με εκπαιδευτικές επισκέψεις 
στην 695 ΑΒΠ και O/A της 384 ΠΑΥΠ, 
για πρακτική εξάσκηση.

Διοικητική Μέριμνα
Ψυχαγωγία
Στο Κέντρο υπάρχουν και χρησιμο

ποιούνται οι παρακάτω εγκαταστάσεις και 
μέσα ψυχαγωγίας που καλύπτουν τις ανά
γκες του:

î Κέντρο Ψυχαγωγίας Οπλιτών
î Κέντρο Ψυχαγωγίας ΥΕΑ
î Αναψυκτήριο Αξιωματικών  Υπ

αξιωματικών
î Βιβλιοθήκη
Αθλητισμός
Για την άθληση και την καλλιέργεια 

αθλητικού πνεύματος, των ΥΕΑ  Οπλιτών 
αλλά και στελεχών του Κέντρου καθώς και 
των λοιπών Μονάδων του Στρατοπέδου, 
συγκροτούνται διάφορες αθλητικές ομά
δες, στην διάθεση των οποίων υπάρχουν:

î Γήπεδο Ποδοσφαίρου
î 2 γήπεδα καλαθοσφαίρισης
î 2 γήπεδα πετοσφαίρισης
î Γήπεδο αντισφαίρισης
î Aίθουσα γυμναστηρίου με διάφο

ρα όργανα γυμναστικής.

Εγκαταστάσεις - Στρατωνισμοί
Στο Κέντρο βρίσκονται και οι παρακά

τω διοικητικές και λοιπές εγκαταστάσεις:
î Διοικητήριο
î 2 κτίρια του Τάγματος Εκπαιδεύσε

ως Οπλιτών
î Κτίριο της Σχολής Αξιωματικών
î Κτίριο της Διεύθυνσης Διοικητικής 

Μέριμνας
î Σταθμός Επανακτησίμων
î Μαγειρία  Εστιατόρια
î Ξενώνες Εκπαιδευομένων Στελε

χών, δυναμικότητος 43 κλινών
î Λουτρά Στελεχών

î Γραφείο Κινήσεως  Ομάδα Συντη
ρήσεως

î Εκκλησίες της Αγ. Μαρίνας και της 
Ευαγγελίστριας.

Λοιπές Δραστηριότητες -
Υποχρεώσεις

Κάθε χρόνο προγραμματίζονται επισκέ
ψεις των μαθητών Λυκείων της περιοχής 
της Λαμίας, στα πλαίσια του Σχολικού Επαγ
γελματικού Προσανατολισμού (ΣΕΠ), και γί
νεται ενημέρωση μεγάλου αριθμού μαθητών 
για το Στρατό ως θεσμό και ως επάγγελμα.

Επίλογος
Το προσωπικό του Κέντρου καταβάλ

λει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να 
φέρει σε πέρας την κύρια αποστολή του, 
που είναι η εκπαίδευση των στελεχών 
του ΣΞ και η συνεχής βελτίωση αυτής.

ΚΕΥΠ

Κ έ ν τ ρ ο  Ε κ π α ι δ ε ύ σ ε ω ς  Υ λ ι κ ο ύ  Π ο λ έ μ ο υ
.. . α ρ χ ή  ή μ ι σ υ  πα ν τ ό ς Στο έμβλημα του ΚΕΥΠ απεικονίζεται τόξο, με φα

ρέτρα και βέλη και το επίγραμμα του Αριστοτέλη ‘’Αρ

χή Ήμισυ Παντός’’, δηλώνοντας ότι η ορθή ένταξη των 

στρατευμένων στο Στρατό και η απόκτηση των απα

ραίτητων γνώσεων διαχείρισης των υλικών αρμοδιότη

τος ΥΠ, είναι αυτά που θα τους καταστήσουν άξιους 

στην εκτέλεση της αποστολής του Σώματος.
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Η χρησιμοποίηση του σκύλου για στρα
τιωτικούς σκοπούς οφείλεται σε μια σειρά 
χαρακτηριστικών του, όπως η εκπαιδευσι
μότητα, η αξιοποίηση των εξαρτημένων 
αντανακλαστικών, η οξύτητα και ένταση 
των αισθήσεων, και ιδιαίτερα της όσφρη
σης και της ακοής, η επαγρύπνηση, η επι
θετικότητα και η ταχύτητα.

Ο σκύλος αποτελεί ένα “σκεπτόμενο” όπλο, και η 
πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων του είναι εφικτή με 
τη σύνδεσή του με κατάλληλα εκπαιδευμένο φρουρό.

Οι φυσικές δυνατότητες του σκύλου επηρεάζονται 
από μια σειρά παραγόντων, οι κυριότεροι από τους 
οποίους μπορούν να αναλυθούν στα ακόλουθα: 

î Φυσικοί παράγοντες, όπως οι κλιματολογικές 
συνθήκες (θερμοκρασία, υγρασία, άνεμος) και η δια
μόρφωση του εδάφους, που επιδρούν στην οξύτητα 
των αισθήσεων του σκύλου και ιδιαίτερα στην οσφρητι
κή του ικανότητα, μεταβάλλοντας την έκταση της περιο
χής που ο σκύλος μπορεί να ελέγξει με την όσφρησή 
του (κώνος οσμής). 

î Φυσική κατάσταση, που είναι συνισταμένη της 
εκπαίδευσης και της κτηνιατρικής παρακολούθησης. 

î Επαναληψιμότητα, η οποία αν και είναι βασικό 
στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, μπορεί να 
μειώσει την επιχειρησιακή δυνατότητα και αποτελεσμα
τικότητα του σκύλου, μέσω της ανίας και της μείωσης 
του ενδιαφέροντος.

Στο σημείο αυτό υπεισέρχεται η συμβολή του χει
ριστή του στρατιωτικού σκύλου, ο οποίος θα πρέπει 
να είναι σε θέση να συγκεράσει όλα τα παραπάνω, 
προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων του σκύλου. 

Σκοπός Χρησιμοποίησης Εκπαιδευμένων 
Σκύλων

Η εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του σκύλου σε επι
χειρησιακό επίπεδο συνίσταται στην επίτευξη: 

î ΈνδειξηςΚατάδειξης  Ανίχνευσης, η οποία αφορά 
στον εντοπισμό οτιδήποτε ξένου (υλικού ή προσώπου) 

Οι Στρατιωτικοί Σκύλοι στην Υπηρεσία 
του Ελληνικού Στρατού
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εντός του χώρου δράσης του σκύλου
î Αποτροπής, η οποία μπορεί να είναι 

φυσική, οφειλόμενη στην αξιοποίηση των 
φυσικών δυνατοτήτων του σκύλου ή ψυχο
λογική, στηριζόμενη μόνο στην παρουσία 
του σε ένα συγκεκριμένο χώρο. 

Παρούσα Κατάσταση στον ΕΣ
Το ΓΕΣ, αναγνωρίζοντας τα πλεονε

κτήματα της χρησιμοποίησης σκύλων για 
στρατιωτικούς σκοπούς (προσαρμοστικό
τητα, εξοικονόμηση προσωπικού, αξιοπι
στία/αποτελεσματικότητα), εκπόνησε το 
1990, ειδική μελέτη για την οργάνωση και 
λειτουργία θεσμού στρατιωτικών σκύλων 
για την κάλυψη των αναγκών του ΕΣ, και 
το 1991 εφαρμόστηκε η φύλαξη Μονάδων 
του ΕΣ από στρατιωτικούς σκύλους με 
σταδιακή τοποθέτηση στοιχείων Στρατιω
τικά Εκπαιδευμένων ΣκύλωνΣυνοδών 
(ΣΕΣΣ) σε επιλεγμένα στρατόπεδα. Το 
2003 αποφασίστηκε, και βρίσκεται στο τε
λικό στάδιο ολοκλήρωσης, η περαιτέρω 
επέκταση χρησιμοποίησης στρατιωτικών 
σκύλων φύλαξης, με κατανομή τετραστοι
χείων ΣΕΣΣ σε νέα στρατόπεδα.

Παράλληλα έχει ξεκινήσει και η χρη
σιμοποίηση στρατιωτικών σκύλων για 
ανίχνευση  εντοπισμό εκρηκτικών και 
ναρκών από το Τάγμα Εκκαθαρίσεως 
Ναρκοπεδίων (ΤΕΝΞ), ενώ αποφασίστη
κε η επιχειρησιακή αξιοποίηση σκύλων 
σε καθήκοντα καταδείκτη/ περιπόλου Ει
δικών δυνάμεων, ανιχνευτή ουσιών και 
διασώστη.

Στοιχεία Στρατιωτικά
Εκπαιδευμένου 

Σκύλου - Συνοδού (ΣΕΣ-Σ)
Οι συνοδοί στρατιωτικών σκύλων εί

ναι μόνιμα στελέχη (ΕΜΘ και ΕΠ.ΟΠ), οι 
οποίοι απασχολούνται αποκλειστικά με τη 
φροντίδα και την εκπαίδευση του σκύλου 
τους. 

Οι φυλές σκύλων, που χρησιμοποιού
νται από τον ΕΣ είναι ο Γερμανικός ποιμε
νικός (German Shepherd) και ο Βέλγικος 
Ποιμενικός (Belgian Mallinois), επειδή εί
ναι εύκολα εκπαιδεύσιμες, παρουσιάζουν 
τα λιγότερα προβλήματα υγείας συγκριτι
κά με άλλες, και έχουν μέγεθος παρεμφε
ρές που δεν επιβάλλει τη χρήση διαφορε

τικού εξοπλισμού. Επιπλέον η χρήση δύο 
φυλών υπαγορεύεται από την αυξημένη 
διεθνή ζήτηση για σκύλους φύλαξης, που 
έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση της διαθε
σιμότητας και τον περιορισμό της δεξαμε
νής επιλογής κατάλληλων σκύλων. 

Η επιλογή των σκύλων υλοποιείται με 
βάση κτηνιατρικά κριτήρια (αποκλεισμός 
κληρονομικών και επίκτητων παθήσεων) 
και αντίστοιχα εκπαιδευτικά (αποκλεισμός 
μη επιθυμητών συμπεριφορών, π.χ. φοβί
ες διαφόρων τύπων). Τα παραπάνω κρι
τήρια είναι επιδεκτικά μεταβολών και διαρ
κώς αναθεωρούμενα, προσαρμοζόμενα 
στα νεώτερα επιστημονικά και βιβλιογραφι
κά δεδομένα, καθώς και τις ανακύπτουσες 
ανάγκες της υπηρεσίας.

Πηγές προμήθειας σκύλων είναι ο 
Γερμανικός στρατός (BWB), σε συνεργα
σία με την Πολεμική Αεροπορία, μέσω 
διακρατικής συμφωνίας, και η Ελληνική 
αγορά, καθώς επίσης το πρόγραμμα ανα
παραγωγής, που υλοποιείται στο Γ΄ΚΝΟ 
και σκοπό έχει την απόδοση σκύλων για 
τη μερική αναπλήρωση απωλειών, αλλά 
ακόμη και δωρεές από ιδιώτες.



32 Ι Ο ΥΛ Ι Ο Σ  2 0 0 8 

Η επιλογή γίνεται σε ηλικία 18  24 μη
νών, ώστε να μπορεί ο σκύλος να ανταπε
ξέλθει στις απαιτήσεις εντατικής εκπαίδευ
σης και η αξιοποίησή του διαρκεί μέχρι την 
ηλικία των 12 ετών, οπότε και εξέρχεται από 
την υπηρεσία, εκτός και αν διαπιστωθούν 
σοβαρά προβλήματα υγείας ή μη ανταπό
κριση στις απαιτήσεις της εκπαίδευσης, 
οπότε κρίνεται ακατάλληλος για στρατιωτι
κή εργασία ανεξάρτητα από την ηλικία του. 

Οι στρατιωτικοί σκύλοι που χρησιμο
ποιούνται από τον ΕΣ διαθέτουν όνομα και 
αριθμό μητρώου, που περιλαμβάνονται 
στο Δελτίο Στρατιωτικού Σκύλου, μαζί με άλ
λα στοιχεία (φυλή, φύλο, ημερομηνία γέννη
σης ιατρικό και εκπαιδευτικό ιστορικό).

Όταν εξέρχονται από την υπηρεσία, 
εκχωρούνται στον συνοδό στον οποίο εί
χαν αποδοθεί για εκτέλεση υπηρεσίας, και 
όταν αυτό δεν είναι εφικτό, παραμένουν 
στις εγκαταστάσεις της Μονάδας που υπη
ρετούν ή τοποθετούνται στις εγκαταστά
σεις του Γ΄ΚΝΟ και του ΚΕΝΟΚ, όπου και 
διαφροντίζονται μέχρι το τέλος της ζωής 
των. Σε περίπτωση θανάτου ενταφιάζονται 
σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο (νεκροτα
φείο στρατιωτικών σκύλων).

Στους εξερχόμενους από την υπηρε
σία σκύλους (εκχωρηθέντες και μη), παρέ
χεται κτηνιατρική κάλυψη (περίθαλψη και 
νοσηλεία), από τις κατά τόπους Κτηνιατρι
κές Κλινικές. 

Η ευθανασία απαγορεύεται, πλην των 
περιπτώσεων που λόγοι υγείας, όπως αυ
τοί περιγράφονται στη σχετική οδηγία της 
Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, την επιβάλλουν.

Υγειονομική Υποστήριξη
Η υγειονομική υποστήριξη των στρατιω

τικών σκύλων περιλαμβάνει το πρόγραμμα 
προληπτικής κτηνιατρικής, την πρωτοβάθ
μια και δευτεροβάθμια περίθαλψη, καθώς 
και τον εφοδιασμό των σκύλων με φαρμα
κευτικό/επιδεσμικό υλικό. Υλοποιείται από 
τους κατά τόπους Αξιωματικούς κτηνιάτρους 
σε επίπεδο Μονάδων και τις κτηνιατρικές κλι
νικές (ΚΒΙΕΣ, Γ΄ΚΝΟ, ΚΕΝΟΚ). 

Οι κτηνιατρικές κλινικές έχουν τη δο
μή νοσοκομείου με τα αντίστοιχα τμήματα 
(εξωτερικά ιατρεία, ακτινολογικό, παθολο
γικό, χειρουργικό, διαγνωστικό εργαστή
ριο) και ο εξοπλισμός τους, εκτός από τα 
βασικά μηχανήματα (αναισθητική μηχανή, 

ακτινολογικό, αιματολογικοί και βιοχημικοί 
αναλυτές κτλ), διαρκώς εκσυγχρονίζεται 
και εμπλουτίζεται, με νέα διαγνωστικά μέ
σα (υπέρηχος, γαστροσκόπιο, μικροσκό
πιο ανοσοφθορισμού κτλ).

Το επιστημονικό προσωπικό των κλι
νικών αποτελείται από Αξιωματικούς (ΥΚ) 
που έχουν ειδικευτεί στην παθολογία και 
χειρουργική του σκύλου, ενώ έχουν λάβει 
και εξειδικεύσεις απαραίτητες για την εκ
πλήρωση της αποστολής τους (ακτινοδια
γνωστική, οφθαλμολογία, μοριακή διαγνω
στική, χειρουργική μαλακών μορίων κτλ.). 
Επιπρόσθετα, η παρουσία τους σε διεθνή 
και ελληνικά συνέδρια με ανακοινώσεις και 
εργασίες είναι συνεχής.

Οι διαγνωστικές και θεραπευτικές δυ
νατότητές τους καλύπτουν όλο το φάσμα 
της κτηνιατρικής παθολογίας και χειρουρ
γικής. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι παρα
πάνω κλινικές δέχονται στο σύνολό τους 
900 1000 περιστατικά ετησίως και πραγ
ματοποιούν κατά μέσο όρο 250 χειρουργι
κές επεμβάσεις διάφορης βαρύτητας.

Η παροχή Υγειονομικής υποστήριξης 
αφορά και τους υπηρεσιακούς σκύλους 

της Πολεμικής Αεροπορίας, Πολεμικού 
Ναυτικού, Ελληνικής Αστυνομίας, Πυρο
σβεστικού Σώματος, Λιμενικού Σώματος 
και Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

Οι διαδικασίες που ακολουθούνται 
στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
περίθαλψη των στρατιωτικών σκύλων εί
ναι ανάλογες με αυτές που ισχύουν για τα 
στρατιωτικά νοσοκομεία.

Η στατιστική επεξεργασία των αιτίων 
θανάτου, εξόδου από την υπηρεσία κα
θώς και παροδικής μείωσης της επιχει
ρησιακής χρησιμοποίησης των σκύλων 
και η συσχέτισή τους με τα μέτρα προλη
πτικής κτηνιατρικής, που εφαρμόζονται 
κατά περίοδο, οδηγούν στα παρακάτω 
συμπεράσματα:

î Η συνεχής αναθεώρηση των εφαρ
μοζόμενων σχημάτων κτηνιατρικής πρό
ληψης, είχε σαν αποτέλεσμα τη μείωση 
της συχνότητας εμφάνισης λοιμωδών 
και παρασιτικών νοσημάτων (π.χ. Ερλι
χίωση) και συνδρόμων (π.χ. διάταση και 
στροφή στομάχου), με αντίστοιχη μείω
ση των απωλειών που οφείλονται στις 
παραπάνω παθολογικές καταστάσεις. 
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î Αυξήθηκε ο ωφέλιμος χρόνος επι
χειρησιακής χρησιμοποίησης με παράλ
ληλη αύξηση της συχνότητας εμφάνισης 
νοσημάτων φθοράς, λόγω της αύξησης 
του μέσου όρου ηλικίας των στρατιωτικά 
εργαζόμενων σκύλων 

Εκπαίδευση
Η εκπαίδευση των στοιχείων ΣΕΣΣ 

περιλαμβάνει την αρχική εκπαίδευση, 
που παρέχεται σε Μονάδα Κτηνιατρικού, 
και την εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της 
επιχειρησιακής χρησιμοποίησης, που 
υλοποιείται στις Μονάδες τοποθέτησης. 

Τα προγράμματα εκπαίδευσης τροπο
ποιούνται και συμπληρώνονται συνεχώς, 
προκειμένου να αξιοποιείται η αποκτώμε
νη εκπαιδευτική εμπειρία.

Με το πέρας της αρχικής εκπαίδευσης, 
εκπαιδευμένος συνοδός και εκπαιδευμέ
νος σκύλος συγκροτούν “στοιχείο Στρατιω
τικά Εκπαιδευμένου ΣκύλουΣυνοδού” και 
οργανώνονται σε τετραστοιχείες.

Υποδομές-Εξοπλισμός
Οι υποδομέςεξοπλισμός που απαι

τούνται για την διατήρηση των στρατιωτι
κών σκύλων περιλαμβάνουν τους χώρους 
ενδιαίτησηςεκπαίδευσης (οικίσκοι σκύλων
στίβος εκτόνωσηςστίβος εκπαίδευσης), τις 
εγκαταστάσεις διαμονής του προσωπικού 
και τα απαραίτητα εκπαιδευτικά υλικά. 

Οι χρησιμοποιούμενες εγκαταστάσεις 
υπερκαλύπτουν τις ανάγκες ενδιαίτησης 
των στρατιωτικών σκύλων, και είναι σύμ
φωνες με τις απαιτήσεις που θέτει τόσο 
η εθνική όσο και η κοινοτική νομοθεσία.

Οι παραπάνω εγκαταστάσεις είναι 
κατάλληλες για υπηρεσιακούς σκύλους, 
ανεξάρτητα από την αποστολή τους, και 
με ανάλογες τροποποιήσεις στον εξοπλι
σμό του στίβου εκπαίδευσης, μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν τόσο από σκύλους 
φύλαξης όσο και από σκύλους ανίχνευ
σης, διάσωσης κτλ.

Αξιολόγηση-Επιθεώρηση
Τα στοιχεία ΣΕΣΣ των Μονάδων 

ελέγχονται με τακτικές μηνιαίες και ετή
σιες επιθεωρήσεις, με συμμετοχή επιθε
ωρητών (κλινικού κτηνιάτρου και εκπαι
δευτή) του ΚΒΙΕΣ, ΚΕΝΟΚ και Γ΄ΚΝΟ.

Σκοπός της επιθεώρησης είναι η δια
πίστωση του επιπέδου της οργάνωσης, 
λειτουργίας και αποτελεσματικότητας των 
στοιχείων ΣΕΣΣ που έχουν ενταχθεί στο 
σύστημα ασφαλείας των Μονάδων, και η 
έγκαιρη επισήμανση και αντιμετώπιση προ

βλημάτων που υφίστανται και αφορούν 
την υποστήριξη, εκπαίδευση, εργασία, συ
μπεριφορά και περίθαλψη των στοιχείων 
ΣΕΣΣ, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
υψηλή απόδοσή τους. 

ΓΕΣ/ΔΥΓ

Με βάση τα μέχρι σήμερα απο

τελέσματα και λαμβάνοντας 

υπόψη τη διεθνή εμπειρία αλλά 

και την ιδιαίτερη γεωγραφική 

μορφή της χώρας, οι στρατιω

τικοί σκύλοι συμβάλλουν 

στη βελτίωση της φύλαξης 

στρατιωτικών εγκαταστάσεων, 

προσφέροντας αυξημένη απο

τελεσματικότητα με παράλλη

λη εξοικονόμηση προσωπικού. 
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Ιστορικό
Το 1998 δημιουργήθηκε με νόμο του 

κράτους το Σώμα Έρευνας Πληροφορικής 
(ΣΕΠ) με σκοπό την εκμετάλλευση των 
νέων τεχνολογιών από το Στρατό Ξηράς, 
ώστε, μέσω αυτών, να δημιουργηθούν 
πολλαπλασιαστές ισχύος, στρατηγικό πλε
ονέκτημα για την δυνατότητα κυριαρχίας 
στο επερχόμενο ψηφιακό πεδίο μάχης. 
Για το σκοπό αυτό, το ΣΕΠ επανδρώθηκε 
από μόνιμους και έφεδρους υψηλής τεχνι
κής κατάρτισης στους αντίστοιχους τομείς. 
Στα πλαίσια αυτά, τον Οκτώβριο του 1998 
ιδρύθηκε η Σχολή Αξιωματικών Έρευνας 
Πληροφορικής (ΣΑΕΠ) ως Ειδικό Κέντρο 
Εκπαιδεύσεως (EKE), Σχολή Εξειδικεύ
σεως και Σχολή Εφαρμογής του ΣΕΠ. 
Η εκπαίδευση στη ΣΑΕΠ αποβλέπει στη βελ
τίωση της μαχητικής ισχύος των Ενόπλων 
Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, με την 
πλήρη κατάρτιση των στελεχών των στην 
πληροφορική, με τη συνεχή αξιοποίηση και 
εκμετάλλευση των εφαρμοσμένων επιστη
μών διοικήσεως και ελέγχου, πληροφορικής, 
επιχειρησιακής και τεχνολογικής έρευνας. 
Υπό την ΣΑΕΠ υπάγεται η ΣΠΗΥ (Σχολή 

Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολο
γιστών). Η ΣΠΗΥ ιδρύθηκε το 1982 με 
αποστολή την εκπαίδευση του προσωπι
κού των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων 
Ασφαλείας στην πληροφορική και στην χρή
ση των ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Αποστολή
Αποστολή της ΣΑΕΠ είναι η εκπαίδευ

ση του προσωπικού των ΕΔ στην πληρο
φορική ως εξής:

î Προσωπικό όλων των κλάδων των 
ΕΔ και Σωμάτων Ασφαλείας: Εκπαίδευση 
σε γενικά αντικείμενα πληροφορικής και 
ως προγραμματιστές μέσω της ΣΠΗΥ.

î Προσωπικό του Σ.Ξ.: Εκπαίδευση
εξειδίκευση στην πληροφορική για εκμε
τάλλευσή της σε συγκεκριμένες ανάγκες 
του Σ.Ξ.

Αναλυτικά η αποστολή της ΣΑΕΠ σε 
περίοδο ειρήνης είναι:

� Εκπαίδευση στελεχών ΣΕΠ
� Ενημέρωση στελεχών ΣΕΠ
� Μετεκπαίδευση έφεδρων Αξκων ΣΕΠ
� Εκπαίδευση Ανθυπασπιστών ΣΕΠ
� Εκπαίδευση Μον.Υπαξιωματικών  

ΕΜΘΕΠΟΠ 
� Εκπαίδευση Αξιωμα

τικών στην πληροφορική
� Εκπαίδευση στρα

τεύσιμων οπλιτών ΣΕΠ

Εγκαταστάσεις
Η Σχολή Αξιωματι

κών Έρευνας Πληροφο
ρικής (ΣΑΕΠ) εδρεύει σε 
σύγχρονες εγκαταστάσεις 
στο στρατόπεδο ”Στγου Ν. 
Ζορμπά”.

Οι Εγκαταστάσεις της 
Σχολής περιλαμβάνουν:

î Αίθουσες διδασκα
λίας.

î Χώρους εργαστηρί
ων (Η/Υ, κ.λ.π).

î Χώρους γραφείων διοικητηρίου.
î Χώρο διαχείρισης δικτύου Σχολής 

(Computer Room)
î Αποθηκευτικούς χώρους κ.λ.π.

Εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις
Η Σχολή διαθέτει τις εξής αίθουσες:
î Αίθουσα «Α», χωρητικότητας 50 

ατόμων, για διδασκαλία διαφόρων αντικει
μένων Η/Υ.

î Αίθουσα «Β», χωρητικότητας 16 ατό
μων, για διδασκαλία επ’ έργω εγκατάστα
σης δικτύων Η/Υ.

î Αίθουσα «Γ», χωρητικότητας 18 ατό
μων, για διδασκαλία Internet, κ.ά.

î Αίθουσα «Δ», χωρητικότητας 18 ατό
μων, για διδασκαλία πολεμικών παιγνίων, 
ΣΔΕΠ, ΕΑΣΠ, κ.ά.

î Αίθουσα «Ε», λειτουργεί ως γρα
φείο εκπαιδευτών και χρήσης Internet 
από τους εκπαιδευομένους και προσαρ
μόζεται σε αίθουσα διδασκαλίας όταν οι 
ανάγκες το απαιτούν.

Κρίνεται σημαντικό να σημειωθεί ότι 
η Σχολή από έτους διαθέτει Ηλεκτροπα
ράγωγο Ζεύγος (Η/Ζ), το οποίο μπορεί 
να καλύψει τις ανάγκες της σε τυχόν προ
βλήματα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος 
από τη ΔΕΗ, εξασφαλίζοντας την αδιάλει
πτη λειτουργία της.

Εκπαίδευση
Η Σχολή επανδρώνεται από μόνιμο και 

εξ εφεδρείας προσωπικό.Το μόνιμο προσω
πικό είναι ειδικότητας πληροφορικής .Το εξ 
εφεδρείας προσωπικό (κληρωτοί οπλίτες 
και Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί) ειναι επι
στήμονες και μηχανικοί υψηλού επιπέδου, 
με πείρα από την αγορά και με εμπειρίες 
από την τρέχουσα έρευνα. Μέσω αυτών η τε
χνολογία μεταφυτεύεται στο στράτευμα. Το 
εκπαιδευτικό προσωπικό αποτελείται από 
Αξιωματικούς (σε ενέργεια και σε αποστρα
τεία) των Ε.Δ. κατάλληλα εκπαιδευμένους 
καθώς και από ιδιώτες καθηγητές,καθηγη

Σχολή Αξιωματικών
 Έρευνας & Πληροφορικής (Σ.Α.Ε.Π.)
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τές ΑΕΙ και μόνιμους υπαλλήλους ΥΕΘΑ, 
πτυχιούχους ΑΕΙ με μεταπτυχιακούς τίτλους 
σπουδών σε αντικείμενα ενδιαφέροντος.

Σκοπός Εκπαίδευσης
Η εκπαίδευση στη Σχολή Αξιωμα

τικών Σώματος Έρευνας Πληροφορικής 
αποβλέπει:

î Στην παροχή διοικητικών, τακτικών, 
θεωρητικών και τεχνικών γνώσεων στα 
στελέχη του ΣΕΠ, για να καταστούν ικανά 
να εκτελέσουν στην ειρήνη και ιδιαίτερα 
στον πόλεμο, τα καθήκοντα που απορρέ
ουν από το βαθμό τους.

î Στη συνεχή ενημέρωση του στρατιω
τικού προσωπικού του ΣΞ, και ιδιαίτερα 
των στελεχών, στην σύγχρονη τεχνολογία, 
καθώς και στα νέα δεδομένα των απαιτή
σεων του ψηφιακού πεδίου μάχης και του 
πολέμου πληροφοριών.

î Στη βελτίωση της μαχητικής ισχύος 
των Ενόπλων Δυνάμεων, με τη συνεχή 
αξιοποίηση και εκμετάλλευση των εφαρ
μοσμένων επιστημών διοικήσεως και ελέγ
χου, πληροφορικής, και επιχειρησιακής 
και τεχνολογικής έρευνας.

î Στην κατάρτιση των οπλιτών του 
ΣΕΠ, ώστε να χειρίζονται αποτελεσματικά 
όλα τα συστήματα Η/Υ του ΣΞ και των υφι
σταμένων εφαρμογών αυτού.

î Στην εκπαίδευση του προσωπικού 
(στρατιωτικού και πολιτικού) των ΕΔ και Σω
μάτων Ασφαλείας σε θέματα πληροφορικής.

î Στην βελτίωση της σωματικής ικανό
τητας όλων των εκπαιδευομένων, όπως 
επίσης και του μόνιμου προσωπικού της.

Τμήματα εκπαίδευσης - Σχολεία
î Προκεχωρημένο Λοχαγών (ΕΠ)
î Βασικό Ανθυπασπιστών (ΕΠ) 
î Έρευνας & Τεχνολογίας  Πληροφο

ρικής, ΔΕΑ (ΕΠ) 
î Έρευνας & Τεχνολογίας  Πληροφο

ρικής, Οπλίτες (ΕΠ) 
î Μονίμων Υπαξιωματικών (ΕΠ)
î ΧΕΜΕ (Χειριστών Επιστρατευτικών 

Μηχανογραφικών Εφαρμογών)
î Επιμορφωτικά Σεμινάρια Πληροφο

ρικής
î Τηλεκπαίδευσης
î Σχολείο Κυβερνοπολέμου
î Σχολείο ΕΠΟΠ Γυναικών (ΥΓ)
î Σχολείο ΕΠΟΠ (ΕΠ)

Επίσης διαθέτει τις εκπαιδευτικές της 
εγκαταστάσεις για δραστηριότητες και άλ
λων φορέων όπως:

î Εκπαιδευτικά σεμινάρια ΣΔΕΠC4I 
του ΓΕΕΘΑ 

î Προσομοίωση TOEFL (σε συνεργα
σία με τη Σχολή Ξένων Γλωσσών)

î Διδασκαλία του Ενιαίου Αυτοματο
ποιημένου Συστήματος Πληροφοριών 
(ΕΑΣΠ) και Συστήματος Διοικήσεως  
Ελέγχου και Πληροφοριών (ΣΔΕΠ) σε 
τμήματα της Διευθύνσεως Σχεδίασης 
Πληροφοριών (ΔΙΣΧΠΛΗ)

î Διεξαγωγή διακλαδικών ασκήσεων 
του Κέντρου Εκπαιδεύσεως και Προσομοίω
σης Εθνικής Άμυνας (ΚΕΠΠΕΑ/ΓΕΕΘΑ)κτλ.

Τηλεκπαίδευση
Η ΣΑΕΠ μελέτησε και αξιοποίησε τις 

δυνατότητες των νέων τεχνολογιών προς 
το συμφέρον της Υπηρεσίας, υιοθετώντας 
τη μέθοδο της εκπαίδευσης από απόστα
ση μέσω Ίντερνετ, και εφαρμόζοντάς την 
ήδη από το 2001. Μέσω της τηλεκπαί
δευσης έχουν πραγματοποιηθεί σχολεία 
Διαχειριστών Δικτύου, χρήσης του ΣΔΕΠ, 
Επιχειρησιακής Διοίκησης σε συνεργασία 
με το ΕΚΠΑ, ενώ πραγματοποιείται και εκ
παίδευση στη ΝατοϊκήΣτρατιωτική ορολο
γία σε συνεργασία με τη ΣΣΞΓ.

Εκπαιδευτικά βοηθήματα
î Η ΣΑΕΠ διαθέτει σύγχρονη και ενη

μερωμένη δανειστική βιβλιοθήκη, τόσο με 
τίτλους πληροφορικής όσο και βιβλία γενι
κότερου ενδιαφέροντος όπως μαθηματικά, 
φυσικές επιστήμες, κ.ά.

î Η Σχολή διαθέτει τοπικό δίκτυο Η/Υ 
σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας (στις οποί
ες γίνεται η πρακτική εξάσκηση από τους εκ
παιδευόμενους) καθώς και στους χώρους 
του Διοικητηρίου.

î Υπάρχει συνεχής πρόσβαση στο 
Internet για να παρέχεται άμεση πληροφό
ρηση και να διευκολύνονται οι μαθητές στο 
ερευνητικό τους έργο.

Μελέτες - Ερευνητική Εργασία 
Το μόνιμο και εκπαιδευόμενο προσω

πικό της Σχολής έχει εκπονήσει έως σήμε
ρα πλήθος ερευνητικού έργου με άμεσες 
εφαρμογές στις ΕΔ, μέσα στο πλαίσιο των 
κατευθύνσεων του ΓΕΣ/ΔΕΠΛΗ.

Άλλες Δραστηριότητες
Η ΣΑΕΠ πέρα από το εκπαιδευτι

κό της έργο και ανταποκρινόμενη στις 
προκλήσεις της τεχνολογίας έχει συμμετά
σχει, διαθέτοντας το προσωπικό της, σε 
διάφορες επιτροπές για την βελτίωση των 
τεχνικών υποδομών πληροφορικής, σε 
διάφορους φορείς όπως ΝΙΜΤΣ, ΑΟΟΑ, 
Στρατηγεία ΝΑΤΟ, ΔΙΣ, κ.ά.

Εκδοτική Δραστηριότητα
Η ΣΑΕΠ, στα πλαίσια της διαρκούς 

επιμόρφωσης του προσωπικού των ΕΔ, 
συμβάλλει με την σύνταξη από την ίδια 
και έκδοση από το ΤΥΕΣ του τριμηνιαί
ου ενημερωτικού Φυλλαδίου Πληρ/κής 
και Τεχνολογίας, το οποίο περιλαμβάνει 
άρθρα σχετικά με την επιστήμη της πλη
ροφορικής και των επικοινωνιών, την 
παρουσίαση τεχνολογικών εξελίξεων 
καθώς και ενημέρωση για διάφορες εκ
δηλώσεις στους παραπάνω τομείς. Έχει 
συντάξει και διανείμει επίσης κατάλογο 
διευθύνσεων Internet στρατιωτικού εν
διαφέροντος.

Η ΣΑΕΠ στο internet www.saep.gr
Η ΣΑΕΠ διαθέτει δική της ιστοσελίδα 

στο διαδίκτυο που περιλαμβάνει:
î Ολοκληρωμένη παρουσίαση της 

Σχολής,
î Χρήσιμες συνδέσεις (links) του 

στρατού,
î Δημοσίευση εργασιών,
î Διεξαγωγή τηλεκπαίδευσης.

ΓΕΣ/ΔΕΠΛΗ
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Ιστορικό του κτιρίου
Το τριώροφο κτίριο στο οποίο στεγάζεται σήμερα το Στρατιωτικό Μουσείο Διδυμοτείχου βρίσκεται στην οδό Βασιλέως Αλεξάνδρου 

150, στο βόρειο άκρο της πόλης, κοντά στο μεταβυζαντινό ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
Κατασκευάστηκε το 1907 από άγνωστο αρχιτέκτονα, και αποτελεί τυπικό δείγμα προβιομηχανικού κτίσματος του Νομού Έβρου, 

από τα ελάχιστα σωζόμενα της εποχής της Τουρκοκρατίας. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του λειτούργησε ως αποθήκη δημητριακών 
και τυροκομικών προϊόντων και ως κουκλόσπιτο, χώρο δηλαδή παραγωγής μεταξιού. Το κτίριο διαθέτει πολλά ενδιαφέροντα αρχιτε
κτονικά στοιχεία, που αφορούν το διάκοσμο, την ποιότητα της κατασκευής και το μέγεθος του. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι 
το ξύλο που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή και το διάκοσμο του, έφτασε στο Διδυμότειχο κατόπιν παραγγελίας, από το μακρινό 
Αρχάγγελο της Σιβηρίας. Κατά τις πρώτες δεκαετίες του αιώνα το κτίριο αποτελούσε ιδιοκτησία της οικογένειας Ζεγγίδη, ενώ μετά το 
1964 αποκτήθηκε από τους αδελφούς Τσιγγίδη, οι οποίοι πρόσφατα το πούλησαν στο Δήμο Διδυμοτείχου.

Οι προσπάθειες μετατροπής του σε πολιτιστικό χώρο ξεκίνησαν το 1996, με πρωτοβουλία του Δήμου και με την ένθερμη υποστή
ριξη του τότε Αρχηγού ΓΕΣ, Αντιστράτηγου Παραγιουδάκη και του τότε Διοικητή της 16ης Μεραρχίας Υποστράτηγου Φλωράκη. Οι ερ
γασίες άρχισαν ένα χρόνο αργότερα, και ο Δήμος παραχώρησε τελικά το σύνολο του οικοδομήματος στο Γενικού Επιτελείου Στρατού 
με σκοπό τη μετατροπή του σε στρατιωτικό μουσείο.

Με τις ενέργειες της 16ης Μεραρχίας επιτεύχθηκε, κατά το τελευταίο εξάμηνο του 1999, ο εμπλουτισμός του μουσείου με εκθέματα 
καθώς επίσης και η προμήθεια σύγχρονης υποδομής (κλιματιστικό, ανελκυστήρας για άτομα με ειδικές ανάγκες κ.α.) για τη σωστή και 
εύρυθμη λειτουργία του μουσείου.

Στρατιωτικό Μουσείο
Διδυμοτείχου



 Σ Τ ΡΑΤ Ο Σ  &  Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η 37

Το περιεχόμενο του Μουσείου
Το Στρατιωτικό Μουσείο Διδυμοτείχου 

αποτελείται από τρεις ορόφους, καθένας 

εκ των οποίων καλύπτει διαφορετικές θε

ματικές ενότητες.

Στον πρώτο όροφο του μουσείου 

(ισόγειο) συναντάμε: 

î το γραφείο υποδοχής επισκε

πτών 

î την αίθουσα οπτικοαουστι

κών μέσων

î το χώρο του μπαρ, στον 

οποίο γίνεται και μία αντιπρο

σωπευτική παρουσίαση των 

σύγχρονων οπλικών συστη

μάτων που χρησιμοποιεί ο ελλη

νικός στρατός

î την αίθουσα που είναι 

αφιερωμένη στους ήρωες Εβρί

τες που έπεσαν στα πεδία των μαχών

î την αίθουσα με τα μνημεία  ηρώα 

της περιοχής και

î το δωμάτιο που θα φιλοξενεί μικρής 

κλίμακας περιοδικές εκθέσεις του μουσείου.

Στον δεύτερο όροφο βρίσκεται η κε
ντρική έκθεση του μουσείου, στην οποία 
παρουσιάζεται η νεότερη στρατιωτική ιστο
ρία της Ελλάδας μέσα από ένα συνδυα
σμό φωτογραφικού υλικού, ιστορικών κει
μένων, πινάκων ζωγραφικής, πολιτικών 
και στρατιωτικών χαρτών, στρατιωτικών 
κειμηλίων και άλλων μουσειακών αντικει
μένων. Με τη βοήθεια του τεκμηριωτικού 
υλικού (κείμενα για τις διαφορετικές περιό
δους της νεότερης ελληνικής ιστορίας), ο 
επισκέπτης πληροφορείται για την εξέλιξη 
του ελληνικού κράτους από την Επανάστα
ση του 1821 μέχρι τη σύγχρονη εποχή. Το 
πλούσιο φωτογραφικό αρχείο του μουσεί
ου θα τον βοηθήσει να κατανοήσει καλύτε
ρα τις εξελίξεις αυτές, να αναγνωρίσει τις 
πλέον αξιόλογες πολιτικές φυσιογνωμίες 
του τόπου, αλλά και τα σημαντικότερα 
γεγονότα της στρατιωτικής του ιστορίας. 
Εξάλλου, η άμεση επαφή με τα όπλα, τις 

στολές και τις ποικίλες εξαρτήσεις 
που χρησιμοποίησε κατά και

ρούς ο Έλληνας στρατιώτης, 
όπως επίσης και οι ξένοι στρα
τιώτες που βρέθηκαν στην Ελ
λάδα, κάνει ακόμα πιο ενδια
φέρουσα την αναδρομή στις 
δραματικές στιγμές που αντι
μετώπισε ο ελληνικός στρα
τός στην προσπάθεια του 

να περιφρουρήσει τα συμφέροντα της 
χώρας. Η μελέτη των παραπάνω εμπλου
τίζεται από το επιπλέον συνοδευτικό υλικό 
(πίνακες, λιθογραφίες, χάρτες κλπ.) που 
διαθέτει η κεντρική έκθεση του μουσείου.

Τέλος, ο τρίτος όροφος του μουσείου 
θα φιλοξενεί μόνιμη έκθεση λιθογραφιών, 
αλλά και περιοδικές εκθέσεις που θα αλλά
ζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Βασικό στόχο του μουσείου αποτε
λεί η παροχή ιστορικών γνώσεων στους 
στρατευμένους νέους, που υπηρετούν 
στον ακριτικό Νομό του Έβρου, στη 
σπουδάζουσα νεολαία, στους τουρίστες 
που επισκέπτονται τον Έβρο και, βέ
βαια, σε όλους τους κατοίκους της περιο
χής. Έτσι, με τις κοινές προσπάθειες των 
τοπικών πολιτικών και στρατιωτικών αρ
χών, δημιουργείται ένα νέο πολιτιστικό 
κέντρο στο Διδυμότειχο που φιλοδοξεί να 
διατηρήσει ακέραια την ιστορική μνήμη 
του τόπου και να προσφέρει έδαφος για 
ποικίλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
στο μέλλον. Για το σκοπό αυτό, το Στρα
τιωτικό Μουσείο Διδυμοτείχου επιθυμεί 
να διατηρήσει ενεργή τη συλλεκτική του 
δραστηριότητα, με τη συμπαράσταση 
βέβαια κάθε ενδιαφερόμενου φορέα ή 
πολίτη, έτσι ώστε το περιεχόμενο του να 
εμπλουτίζεται διαρκώς.

XVI Μ/Κ ΜΠ
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Η αρμοδιότητα για τα θέματα μειωμέ
νης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέ
ωσης ανήκει στα Στρατολογικά Γραφεία, 
τα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται (αυτοπροσώπως ή τηλεφω
νικά ή μέσω τηλεομοιοτυπίας ή email). 

Διάρκεια και Προϋποθέσεις 
Μεταφοράς στους Υπόχρεους 

Μειωμένης Στρατεύσιμης
Στρατιωτικής Υποχρέωσης
Η διάρκεια της μειωμένης στρατεύσι

μης στρατιωτικής υποχρέωσης είναι εννε
άμηνη ή εξάμηνη. Στους υπόχρεους μειω
μένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέ
ωσης, μεταφέρονται εφόσον επιθυμούν, οι 
παρακάτω κατηγορίες οπλιτών:

î Εξάμηνης διάρκειας:
� Όλοι οι αδελφοί από έξι ή περισσότε

ρα ζώντα αδέλφια, καθώς και οι δύο μεγα
λύτεροι αδελφοί από πέντε ζώντα αδέλφια.

� Ο μόνος ή μεγαλύτερος γιος του 
οποίου και οι δύο γονείς είναι ανίκανοι για 
κάθε εργασία ή έχουν πεθάνει.

� Ο πατέρας δύο ζώντων τέκνων.
� Όσοι έχουν σύζυγο ανίκανη για κάθε 

εργασία.
� Οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού. Ει

δικά αυτοί που γεννήθηκαν και διαμένουν 
έκτοτε μόνιμα στο εξωτερικό, απολύονται 
με τη συμπλήρωση τριών μηνών πραγμα
τικής στρατιωτικής υπηρεσίας.

� Όσοι υπηρέτησαν ενόπλως με στρα
τιωτική ιδιότητα σε τακτικές ένοπλες δυ
νάμεις άλλου κράτους, πλην συμμαχικού 
ή μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών.

� Όσοι, μετά τη συμπλήρωση του τρια
κοστού πέμπτου έτους της ηλικίας τους, 
αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια με πο
λιτογράφηση ή εγγράφονται σε μητρώα 
αρρένων ως αδήλωτοι, επειδή απέκτησαν 
την Ελληνική Ιθαγένεια λόγω γέννησής 
τους στο έδαφος της Ελληνικής Επικρά
τειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώ
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν.3284/2004, 
ΦΕΚ Α΄ 217).

î Εννεάμηνης διάρκειας: 
� Οι δύο μεγαλύτεροι αδελφοί από τέσ

σερα ζώντα αδέλφια. 
� Ο μόνος ή μεγαλύτερος αδελφός 

από τρία ζώντα αδέλφια.

� Ο μόνος ή μεγαλύτερος γιος γονέα 
που είναι ανίκανος για κάθε εργασία ή έχει 
συμπληρώσει το εβδομηκοστό έτος της 
ηλικίας του ή διατελεί σε χηρεία.

� Ο μόνος ή μεγαλύτερος γιος θανό
ντος γονέα ή άγαμης μητέρας.

� Ο πατέρας ενός ζώντος τέκνου.

Δικαιολογητικά -
Προθεσμία Υποβολής

Για να μεταφερθούν στους υπόχρεους 
μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής 
υποχρέωσης, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλ
λουν στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο, 
σχετική αίτηση και τα απαιτούμενα κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά.

Η οικογενειακή κατάσταση αποδεικνύ
εται με πιστοποιητικό που εκδίδεται από 
τον αρμόδιο δήμο ή κοινότητα ή με επίση
μα έγγραφα ξένου κράτους.

Η ανικανότητα για εργασία γονέα, αδελ
φού ή συζύγου κρίνεται από την πλησιέστε
ρη στον τόπο διαμονής τους επιτροπή 
απαλλαγών του Στρατού Ξηράς. Η παρα
πομπή στην αρμόδια υγειονομική επιτρο
πή των επικαλουμένων ανικανότητα για 
κάθε εργασία, γίνεται με έγγραφο του αρ
μόδιου Στρατολογικού Γραφείου.

Η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου εξωτε
ρικού αποδεικνύεται με πιστοποιητικό της 
αρμόδιας ελληνικής προξενικής αρχής. Η 
απόκτηση και η διατήρηση ή μη της ιδιό
τητας του μόνιμου κατοίκου εξωτερικού 
εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της 
στρατολογικής νομοθεσίας.

Η ένοπλη υπηρεσία σε τακτικές ένο
πλες δυνάμεις άλλου κράτους, αποδεικνύ
εται με επίσημα έγγραφα της αρμόδιας 
υπηρεσίας του οικείου κράτους. Από τα 
έγγραφα αυτά πρέπει να προκύπτει η συ
νολική διάρκεια του χρόνου υπηρεσίας με 
στρατιωτική ιδιότητα, οι ημερομηνίες κατά
ταξης και απόλυσης, οι τυχόν ενδιάμεσες 
απολύσεις και επανακατατάξεις, καθώς 
και ο βαθμός και οι ειδικότητες που απο
κτήθηκαν στις τακτικές ένοπλες δυνάμεις 
του ξένου κράτους.

Η ημερομηνία και ο τρόπος απόκτη
σης της Ελληνικής Ιθαγένειας, καθώς και 
η εγγραφή στα μητρώα αρρένων μετά τη 
συμπλήρωση του τριακοστού πέμπτου 
έτους της ηλικίας, προκύπτουν από έγγρα

Μειωμένη Στρατεύσιμη Στρατιωτική
Υποχρέωση Οπλιτών
Η στρατολογική νομοθεσία, για λόγους κοινωνικής ευαισθησίας και 
προστασίας του θεσμού της οικογένειας, προβλέπει τη μείωση της 
χρονικής διάρκειας της στρατιωτικής υποχρέωσης όσων οπλιτών 
επιθυμούν, και πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.
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φα της αρμόδιας αρχής του Υπουργείου 
Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Απο
κέντρωσης ή της αρμόδιας περιφέρειας ή 
νομαρχιακής αυτοδιοίκησης.

Τα δικαιολογητικά για τη μεταφορά 
στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσι
μης στρατιωτικής υποχρέωσης υποβάλ
λονται από τους ενδιαφερόμενους οποτε
δήποτε μετά την κατάταξή τους στις Ένο
πλες Δυνάμεις. Εφόσον με τη μεταφορά 
τους δεν απομένει υποχρέωση παραπέ
ρα εκπλήρωσης στρατεύσιμης στρατιωτι
κής υποχρέωσης και τυχόν πρόσθετης, 
τα δικαιολογητικά υποβάλλονται οπο
τεδήποτε μετά την αρχική πρόσκληση 
της κλάσης τους.

Περιπτώσεις Απόλυσης με τη 
Συμπλήρωση Πραγματικής Στρα-

τιωτικής Υπηρεσίας Τριών
Μηνών ή Σαρανταπέντε Ημερων

Εκτός από τις περιπτώσεις μεταφοράς 
στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσι
μης στρατιωτικής υποχρέωσης, η στρα
τολογική νομοθεσία προβλέπει και τη δυ
νατότητα απόλυσης οπλιτών πριν από τη 
συμπλήρωση της πλήρους ή μειωμένης 
στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, 
στις παρακάτω περιπτώσεις:

î Με τη συμπλήρωση πραγματικής 
στρατιωτικής υπηρεσίας τριών (3) μηνών, 
των ομογενών που διακόπτουν τη μόνιμη 
κατοικία τους σε χώρα του τέως Ανατολι
κού Συνασπισμού ή την Τουρκία και έρ
χονται στην Ελλάδα, εφόσον καταταγούν 

στις Ένοπλες Δυνάμεις εντός πενταετίας 
από την εγγραφή τους σε μητρώο αρρέ
νων δήμου ή κοινότητας.

î Με τη συμπλήρωση πραγματικής 
στρατιωτικής υπηρεσίας σαράντα πέντε 
(45) ημερών, όσων έχουν συμπληρώσει 
το τριακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας 
τους, εφόσον εξαγοράσουν την υπόλοιπη 
στρατιωτική τους υποχρέωση.

î Με τη συμπλήρωση πραγματικής 
στρατιωτικής υπηρεσίας τριών (3) μηνών 
του μόνου ή μεγαλύτερου τέκνου ή αδελ
φού προσώπου που απεβίωσε κατά τη 
διάρκεια της υπηρεσίας του με οποιαδήπο
τε ιδιότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις, Ελλη

νική Αστυνομία και Πυροσβεστικό ή Λιμενι
κό Σώμα είτε απεβίωσε ή τραυματίσθηκε 
εξαιτίας τρομοκρατικής ενέργειας.

Διάφορα Θέματα
Η μεταφορά στους υπόχρεους μειωμέ

νης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέω
σης δεν ανακαλείται, αν μετά την υποβολή 
του αιτήματος εκλείψουν οι σχετικοί λόγοι.

Οι έφεδροι αξιωματικοί, οι δόκιμοι έφε
δροι αξιωματικοί και οι επίκουροι αξιωματι
κοί δεν υπάγονται στις διατάξεις μειωμένης 
στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης.

Η υποβολή των δικαιολογητικών μπο
ρεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω πλη
ρεξουσίου ή με συστημένη επιστολή. Η 
πληρεξουσιότητα αποδεικνύεται με δήλω
ση αυτού που την παρέχει, στην οποία το 
γνήσιο της υπογραφής βεβαιώνεται από 
αστυνομική ή άλλη αρμόδια αρχή. Σε περί
πτωση ταχυδρομικής αποστολής, ισχύει η 
ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο.

Τα δικαιολογητικά που έχουν διατυπω
θεί σε ξένη διεθνώς γνωστή γλώσσα, γίνο
νται δεκτά μόνο αν είναι επικυρωμένα για 
τη γνησιότητά τους και επίσημα μεταφρα
σμένα (ως επίσημη μετάφραση θεωρείται 
αυτή που γίνεται από τη Μεταφραστική 
Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή 
Ελληνική Προξενική Αρχή ή πτυχιούχους 
μεταφραστές του Ιονίου Πανεπιστημίου ή 
δικηγόρους σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 53 του Δικηγορικού Κώδικα).

ΓΕΣ/ΔΣΛ
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Καθιέρωση Διακριτικού Σήματος
Σύμφωνα με απόφαση του ΓΕΣ, αποφασίστηκε 

η καθιέρωση διακριτικού σήματος υπηρέτησης σε 
παραμεθόριες περιοχές, με βασικότερο χαρακτηρι
στικό τη ρομβοειδή ασπίδα, χάλκινο για παραμεθό
ριο υπηρεσία άνω των 5 ετών, ασημένιο για παρα
μεθόριο υπηρεσία άνω των 10 ετών και χρυσό για 
παραμεθόριο υπηρεσία άνω των 15 ετών.

Αποφασίστηκε επί
σης η καθιέρωση ενός 
διακριτικού σήματος διοι
κήσεως, ασημένιο μέχρι 
επίπεδο Συντάγματος 
και χρυσό από επίπεδο 
Σχηματισμού και άνω, 
στο οποίο θα αναγράφο
νται όλες οι ασκηθείσες 
διοικήσεις (1 ανά επίπε
δο διοικήσεως).

Τα παραπάνω δι
ακριτικά θα φέρονται 
άνω της δεξιάς τσέπης, δεξιά το διακριτικό διοικήσεως και αριστερά το παραμεθορίου.

ΓΕΣ/1οΕΓ

Φιλόδοξο Στεγαστικό Πρόγραμμα
Στα πλαίσια της παροχής διευκόλυνσης της διαμονής των στελεχών 

του, το ΓΕΣ επεκτείνει τη διαδικασία κατασκευής Στρατιωτικών οικιών, 
έτσι είναι σε εξέλιξη η κατασκευή κτηρίων ΣΟΑ στις παρακάτω περιοχές:

î Ν. Λήμνος: 24 διαμερίσματα, Ν. Λέσβος: 12 διαμερίσματα, Ν. 
Χίος: 12 διαμερίσματα, Ν. Κώς: 12 διαμερίσματα, Ν. Ρόδος: 12 διαμε
ρίσματα, Διδυμότειχο: 12 διαμερίσματα.

î Στρδο «ΛΑΜΠΡΟΥ», Γλυκά Νερά Δήμου Παλλήνης
� Έχει προγραμματισθεί η κατασκευή 12 κτηρίων ΣΟΑ των 12 δια

μερισμάτων έκαστο (144 διαμερίσματα), στο Στρδο «ΛΑΜΠΡΟΥ».
� Μέχρι σήμερα έχουν εκδηλωθεί ενέργειες (σύνταξη μελετών, δη

μοπράτηση έργων και έναρξη εργασιών κατασκευής) για 3 συγκροτή
ματα των 2 κτηρίων έκαστο, συνολικά 72 διαμερίσματα.

î Προγραμματίσθηκε και άρχισε τμηματικά η υλοποίηση (διακήρυ
ξη έργων, κατακύρωση διαγωνισμών) κατασκευής επιπλέον 36 διαμε
ρισμάτων στην Αλεξανδρούπολη: 16 διαμερίσματα, Ορεστιάδα: 8 διαμερίσματα, Ν. Σάμος: 12 διαμερίσματα

Πλέον των παραπάνω, εγκρίθηκε από την Διυπουργική Επιτροπή την 31 Ιαν 2008, η κατασκευή μέσω Σύμπραξης Δημο
σίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), οικημάτων στέγασης εγγάμων για τις ανάγκες του προσωπικού του Στρατού Ξηράς. Συγκε
κριμένα έχει εγκριθεί η κατασκευή 22 διώροφων κτηρίων των 12 διαμερισμάτων έκαστο (264 διαμερίσματα), στις Περιοχές 
Ευθύνης της 1ΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ και της ΑΣΔΕΝ.

ΓΕΣ/ΔΥΠΟ
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Πρόγραμμα Αμοιβαίας Φιλοξενίας

Για μία ακόμη χρονιά το Γενικό Επιτελείο Στρατού αποφάσισε την υλο
ποίηση του προγράμματος αμοιβαίας φιλοξενίας, Ελλήνων και αλλοδαπών 
Αξιωματικών μετά των συζύγων τους κατά την παραθεριστική περίοδο 
έτους 2008. Το πρόγραμμα προβλέπει την φιλοξενία στην χώρα μας αλλο
δαπών Αξιωματικών μετά των συζύγων τους από Ρωσία, Σλοβακία, Βουλ
γαρία, Αυστρία, Σερβία, Δημοκρατία Βοσνίας  Ερζεγοβίνης, Ουγγαρία. Η 
διάρκεια της φιλοξενίας με κάθε χώρα έχει καθορισθεί στις δέκα ημέρες και 
υλοποιείται το τετράμηνο Ιουνίου  Σεπτεμβρίου με αντίστοιχη φιλοξενία 
Ελλήνων Αξιωματικών μετά των συζύγων τους στις χώρες αυτές. 

Το ΓΕΣ δίδει ιδιαίτερη σημασία στην επιτυχία της υλοποίησης του προ
γράμματος, ώστε οι εντυπώσεις που θα αποκομίσουν οι ξένοι επισκέπτες 
να είναι άριστες για τις Ένοπλες Δυνάμεις και την πατρίδα μας γενικότερα.

Πρόγραμμα Παραθερισμού σε Κατασκηνώσεις για τα Παιδιά 
των Στελεχών του Στρατού Ξηράς

Για μια ακόμη χρονιά το ΓΕΣ, υλοποιεί το πρόγραμμα παραθερι
σμού των παιδιών των μονίμων στελεχών του Στρατού σε παιδικές 
κατασκηνώσεις, πρόγραμμα που ξεκίνησε το 2001. Ο παραθερισμός 
πραγματοποιείται σε 3 περιόδους των 22 ημερών, από αρχές Ιουνίου 
έως τέλος Αυγούστου 2008  για παιδιά ηλικίας από 8 έως 15 ετών. Ο 
αριθμός των παιδιών των Μονίμων Στελεχών που θα παραθερίσουν 
ανέρχεται σε 1000. Οι παιδικές κατασκηνώσεις που θα φιλοξενήσουν 
τα παιδιά βρίσκονται στις περιοχές Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, και Πε
λοποννήσου για τη Νότια Ελλάδα και στις περιοχές Θεσσαλίας και 
Μακεδονίας για τη Βόρεια Ελλάδα. Το πρόγραμμα εντάσσεται στη γενι
κότερη προσπάθεια του Γενικού Επιτελείου Στρατού για την βελτίωση 
των υπηρεσιών που προσφέρει στα στελέχη και τις οικογένειές τους. 
Αποτελεί σαφή ένδειξη της ιδιαίτερης σημασίας που αποδίδει το ΓΕΣ στη μέριμνα για την δημιουργική απασχόληση και ψυχαγωγία των 
τέκνων των στελεχών, τόσο με την ίδρυση βρεφονηπιακών σταθμών, όσο και με το πρόγραμμα των παιδικών κατασκηνώσεων.

ΓΕΣ/7οΕΓ

Στεγαστικά Δάνεια ΑΟΟΑ
Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 18 του Ν. 3648/2008 επιτρέπεται η επιδότηση από τον ΑΟΟΑ από ιδίους πόρους 

ποσοστού ή του συνόλου του επιτοκίου στεγαστικού δανείου που λαμβάνουν οι δικαιούχοι από συνεργαζόμενες με τον Οργανισμό 
Τράπεζες και λοιπά συνεργαζόμενα Πιστωτικά Ιδρύματα.

Τα ως άνω δάνεια χορηγούνται προκειμένου οι δικαιούχοι μέλη του ΑΟΟΑ, όπως αυτοί προσδιορίζονται στη σχετική νομοθεσία 
του ΑΟΟΑ, να προβούν σε αγορά έτοιμης κατοικίας, για ανέγερση, επέκταση και αποπεράτωση ή επισκευή ιδιόκτητης κατοικίας, για 
αγορά οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου, καθώς και για εξόφληση ληφθέντος στεγαστικού δανείου.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης του επιδοτούμενου στεγαστικού δανείου στους δικαιούχους θα καθορίζονται με Προεδρικό Διά
ταγμα, ενώ οι ειδικότερες προϋποθέσεις και ιδίως το ύψος του επιδοτούμενου ποσοστού, η διάρκεια της επιδότησης, οι όροι συνεργασίας 
με τις Τράπεζες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια θα καθορίζονται με Κοινή Υπουργική Απόφαση, ύστερα από πρόταση του ΔΣ/ΑΟΟΑ.

ΑΟΟΑ
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Ο Θεσμός των ΟΒΑ
Ο θεσμός των ΟΒΑ δημιουργήθηκε για την κάλυψη των υφισταμένων αναγκών σε κατώτερο στρατιωτικό προσωπικό (οπλίτες), 

προκειμένου να επαυξηθεί η μαχητική ικανότητα των Μονάδων του Στρατού Ξηράς. Για το θεσμό των ΟΒΑ ισχύουν τα παρακάτω:
î Ανακατατάσονται με το βαθμό που φέρουν.
î ‘Εχουν οικονομικές αποδοχές Μονίμου Λοχία.
î Ασφαλίζονται στον κλάδο συντάξεων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) και στο ταμείο Επικουρικής 

Ασφάλισης Μισθωτών (ΤΕΑΝ).
î ‘Εχουν τα ίδια δικαιώματα από πλευράς υγειονομικής περίθαλψης με τους Μόνιμους Υπαξιωματικούς.
î Έχουν τη δυνατότητα να διαμένουν εντός ή εκτός του Στρατοπέδου ανάλογα με την επιθυμία τους.
î Μοριοδοτούνται για τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμό πρόσληψης ΕΠ.ΟΠ.
Επιπλέον των μέχρι τώρα ισχυόντων για το θεσμό των ΟΒΑ με τροποποίηση του Ν.1911/90 απαφασίσθηκε:
î Η συμμετοχή στο θεσμό των εφέδρων, εφόσον δεν έχουν παρέλθει 3 χρόνια από την ημερομηνία των 

στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. 
î Η τοποθετησή τους σε Μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων που εκπληρώνουν διεθνείς υποχρε

ώσεις των χώρας (Επιχειρήσεις Υποστήριξης Ειρήνης).
î Η χορήγηση εφάπαξ αποξημίωσης κατά την απόλυσή τους και βελτίωση των αποοδοχών τους.
Το ΥΕΘΑ  με το θεσμό των Ο.Β.Α συμβάλλει:
î Στη μείωση της ανεργίας.
î Στη σταδιακή μείωση της διάρκειας της θητείας.
î Στην προβολή της παρουσίας της χώρας διεθνώς στις ειρηνευτικές αποστολές.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν:
Στη μονάδα τους,
στο Στρατολογικό γραφείο της περιοχής τους και
στην ιστοσελίδα του Στρατού Ξηράς www.army.gr 

ΓΕΣ/7οΕΓ

Mέριμνα για το Στρατιωτικό Προσωπικό
Στα πλαίσια της μέριμνας για το στρατιωτικό προσωπικό και με γνώμονα τόσο τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, όσο 

και των προσωπικών αναγκών των στελεχών, καθο
ρίσθηκε με διαταγή του Γενικού Επιτελείου Στρατού 
η χορήγηση μίας ημέρας απαλλαγής, ύστερα από 
“12ήμερο Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης”, η οποία θα 
χορηγείται την αμέσως ερχόμενη εβδομάδα από την 
επιστροφή της μονάδας στο στρατόπεδο από τους 
χώρους ασκήσεων και θα χορηγείται σε τρεις ομάδες 
με μέριμνα του διοικητή της μονάδας.

Επίσης αποφασίσθηκε για τα στελέχη και τους 
στρατιώτες να μη φορούν, εντός του Στρατοπέδου, 
το χιτώνιο παραλλαγής κατά τη διάρκεια εργασιών 
συντήρησης και εκτέλεσης λοιπών εργασιών, καθώς 
και κατά τον ελεύθερο χρόνο τους. Το χιτώνιο πα
ραλλαγής να φέρεται υποχρεωτικά κατά τη διάρκεια 
εκπαίδευσης και εκτέλεσης υπηρεσίας.

ΓΕΣ/ΔΜΠ - 1οΕΓ
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Παροχή ιατρικής περίθαλψης σε ηλικιωμένους από
κλιμάκιο ιατρών του 223 ΚΙΧΝΕ

Εθελοντική διάθεση στρατιωτικού προσωπικού της 95 
ΑΔΤΕ στο Χριστιανικό φιλανθρωπικό σύλλογο “Σύνδε-

σμος Αγάπης” Ρόδου, για φόρτωση εθελοντικής βοήθειας

Εθελοντική αιμοδοσία προσωπικού στην
Περιοχή Ευθύνης ΑΣΔΕΝ

Επίδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στα
ΚΑΠΗ Χίου

Κατασκευή ράμπας BOCCIA στο
Ειδικό Γυμνάσιο Ιλίου

Συμμετοχή στρατιωτικού προσωπικού της 95 ΑΔΤΕ σε 
δενδροφύτευση στην περιοχή Θεολόγου, Ρόδου

Οι Ένοπλες δυνάμεις συνδράμουν με προσωπικό, μέσα και υλικά στην αποτροπή και την αντιμε
τώπιση εκτάκτων καταστάσεων, που προκαλούνται από φυσικά ή άλλα αίτια όπως πυρκαγιές, 

πλημμύρες, χιονοπτώσεις, σεισμοί, θανατηφόρες επιδημίες κ.λπ.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
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Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στην Καμπούλ
Στα πλάισια της κοινωνικής προσφοράς των στελεχών που υπηρετούν στις Επιχειρήσεις 

Υποστήριξης Ειρήνης παρασχέθηκε, στις 7 Μαΐου 2008, από το ιατρικό προσωπικό του Τάγ
ματος Ειδικής Σύνθεσης Αφγανιστάν στην ΚΑΜΠΟΥΛ, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε Αφγα
νούς πολίτες. Εξετάσθηκαν 50 παιδιά και 30 γυναίκες.

Ανθρωπιστική Βοήθεια στην Μιανμάρ
Οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερι

κών, κινητοποιήθηκαν άμεσα προκειμένου να συνδράμουν με παροχή ανθρω
πιστικής βοηθείας τη Μιανμάρ, μετά το πέρασμα του καταστροφικού κυκλώνα 
«Ναργκίς», που έπληξε την ευρύτερη περιοχή του κόλπου της Βεγγάλης.

Αμέσως ενεργοποιήθηκαν οι αρμόδιες Υπηρεσίες των Γενικών Επι
τελείων, με αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί η παρακάτω ανθρωπιστική 
βοήθεια: 1500 κουβέρτες, 500 κιλά γάλα, 500 κιλά προπαρασκευα
σμένο φαγητό, 2000 μερίδες τροφής, 525 σετ αγγείων εστιάσεως, 
600 κυτία φαρμάκων (αντιβιοτικάαναλγητικά), 88960 τεμάχια χαλαζία 
4mg (για απολύμανση ύδατος), 20 συλλογές νοσοκόμου (πρώτων βο
ηθειών), 11 σκηνές.

Επιπλέον, διατέθηκαν από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό 130 σκη
νές και 1500 κουβέρτες, καθώς και από τη μη κυβερνητική οργάνωση 
Φαρμακοποιοί του Κόσμου, 2 παλέτες με φαρμακευτικό υλικό.

Στο πρώτο δρομολόγιο του αεροσκάφους C130H φορτώθηκαν 60 σκηνές και 600 κουβέρτες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 
και 56 κιβώτια φαρμάκων από την ΜΚΟ Φαρμακοποιοί του Κόσμου.

Τo ανθρωπιστικό και φαρμακευτικό υλικό που διατέθηκε από τις Ένοπλες Δυνάμεις βρίσκεται σε κατάλληλο αποθηκευτικό 
χώρο του αεροδρομίου της 112ΠΜ (Ελευσίνα), με σκοπό να αποσταλεί σε επόμενη πτήση. 

Ανθρωπιστική Βοήθεια στην Αλβανία
Οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις παρείχαν ανθρωπιστική βοήθεια 

προς την Αλβανία, μετά το ατύχημα στα Τίρανα. Αμέσως τέθηκαν σε κα
τάσταση ετοιμότητας τα μεγάλα στρατιωτικά νοσοκομεία των Αθηνών και 
των τριών Κλάδων των Ε.Δ, καθώς και το 424 ΓΣΝ Θεσσαλονίκης, προ
κειμένου να φιλοξενηθούν εκεί όποιοι τραυματίες κρίνονταν απαραίτητο. 
Επίσης, τέθηκε σε κατάσταση άμεσης ετοιμότητας και το στρατιωτικό νο
σοκομείο Αργυροκάστρου στην Αλβανία. Η Ελληνική παρουσία ήταν η 
πρώτη από όλο τον κόσμο που έφτασε εκεί με την αποστολή στα Τίρανα 
ενός μεταφορικού αεροσκάφους C130H της 356 Μοίρας Τακτικών Μετα
φορών στο οποίο επέβαιναν εξειδικευμένοι γιατροί του Εθνικού Κέντρου 
Παροχής Υγείας (ΕΚΕΠΥ), καθώς και προσωπικό του 261 ΓΝΑ (Αναι
σθησιολόγος  Ορθοπεδικός και 2 νοσηλεύτριες). Το Α/Φ C130H αφού 
φορτώθηκε με ιατρικό εξοπλισμό και εφόδια ανάγκης (αποστολή αίματος 
και παραγωγών του, συσκευών μηχανικής υποστήριξης αναπνοής, φο
ρητών αναπνευστήρων, κλπ) αναχώρησε για τα Τίρανα το βράδυ του Σαββάτου 15 Μαρτίου και ώρα 23:00. Την Κυριακή 16 Μαρτίου 
και ώρα 05:20, το C130H επιστρέφοντας από τα Τίρανα προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης μεταφέροντας πέντε τραυ
ματίες, από τους οποίους δύο μικρά παιδιά και τρεις ενήλικες, οι οποίοι νοσηλεύτηκαν σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης.
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ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Η αρθρίτιδα μπορεί να επηρεάσει ανθρώπους κάθε ηλικίας. Είναι 
πιο συχνή σε άτομα ηλικίας άνω των 55, αν και ορισμένοι τύποι 
αρθρίτιδας μπορεί να εμφανιστούν και σε παιδιά. Υπάρχουν πά
νω από 200 τύποι αρθρίτιδας και ρευματισμού. Οι πιο συχνές 
από αυτές είναι η οστεοαρθρίτιδα και η ρευματοειδής αρθρίτιδα.

Η οστεοαρθρίτιδα είναι πάθηση των αρθρώσεων που αναπτύσσεται λόγω καταστροφής του χόνδρου της άρθρωσης. Ο υγιής 

χόνδρος επιτρέπει στα οστά να ολισθαίνουν το ένα σε σχέση με το άλλο, απορροφά τις πιέσεις που ασκούνται σε μία άρθρωση, προ

στατεύοντας την από την αναίτια βλάβη. Η οστεοαρθρίτιδα εμφανίζεται όταν ο χόνδρος φθείρεται, με αποτέλεσμα τα οστά να πιέζονται 

μεταξύ τους προκαλώντας πόνο, διόγκωση και περιορισμό της κινητικότητας της άρθρωσης.

Η ρευματοειδής αρθρίτιδα μέσω εκτροπής του ανοσοποιητικού συστήματος διεγείρει απρόσμενα τα λευκά αιμοσφαίρια έναντι του 

ιδίου αρθρικού υμένα των αρθρώσεων. Οι αρθρώσεις προβάλουν πόνο και περιορισμό της κινητικότητας τους.

Άλλοι τύποι αρθρίτιδας είναι:
î Η αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα, μία 

φλεγμονή των αρθρώσεων της σπονδυλι
κής στήλης που οδηγεί σε συνένωση των 
σπονδύλων.

î Η νεανική αρθρίτιδα, ένας γενικός 
όρος για τους τύπους της αρθρίτιδας που 
εμφανίζονται στα παιδιά

î Η ουρική αρθρίτιδα που οφείλεται 
σε διακύμανση του ουρικού οξέος και 
προσβάλει κυρίως το μεγάλο δάκτυλο 
του ποδιού.

Πέντε ισχυροί παράγοντες αυξάνουν 
την πιθανότητα αρθρίτιδας:

î το φύλο: οι γυναίκες εμφανίζουν 
συχνότερα αρθρίτιδα με εντονότερα συ
μπτώματα.

î η ηλικία: η αρθρίτιδα είναι συχνότε
ρη σε ηλικιωμένα άτομα

î το οικογενειακό ιστορικό: η παρου

ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ 
έγκαιρη διάγνωση 
 λιγότερος πόνος

Η παχυσαρκία επηρεάζει την ανατομία 
και τη φυσιολογική λειτουργία της σπονδυλικής στήλης
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σία αρθρίτιδας σε άτομο του οικογενειακού 
περιβάλλοντος επαυξάνει τον κίνδυνο.

î η παχυσαρκία: τα περιττά κιλά επι
βαρύνουν τις αρθρώσεις

î το τραύμα: η ανατομική βλάβη μίας 
άρθρωσης διαταράσσει τη φυσιολογική 
της λειτουργία.

Συμπτώματα αρθρίτιδας
και επίγνωση

Ο Πόνος, με τις κινήσεις του σώμα
τος ή/και κατά την ανάπαυση, την ημέ
ρα ή/και την νύχτα, αποτελεί το κυρίαρ
χο σύμπτωμα και συμπληρώνεται από 
την συναίσθηση της δυσκολίας στην 
κίνηση (δυσκαμψία) και την αντίληψη 
της θερμότητας σε μία ή περισσότερες 
αρθρώσεις. 

Η θεραπεία της αρθρίτιδας, ανάλο
γα με τον τύπο της, είναι πολυδιάστατη 
και απαιτεί την ενεργό συμμετοχή του 
πάσχοντος με αλλαγή στον τρόπο ζω
ής(απώλεια βάρους, υγιεινή διατροφή, 
τακτική άσκηση). Η φαρμακευτική αγω
γή μπορεί να συνοδεύεται από φυσικοθε
ραπεία, ενώ ορισμένα άτομα βρίσκουν 
χρήσιμες για τον έλεγχο των συμπτω
μάτων συμπληρωματικές παρεμβάσεις 
(βελονισμός, μασάζ).

Ο συγκερασμός επιθυμητής και προ
τεινόμενης προσέγγισης θα οδηγήσει 
στην αποδεκτή και ωφέλιμη αντιμετώπι
ση. Ουσιώδες αναλγητικό αποτελεί η σω

στή πληροφόρηση και ο διαμοιρασμός 
βιωμάτων της χρόνιας αρθρίτιδας σε 
ενδεδειγμένους φορείς (π.χ. Ελληνική 
Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα).

 Η επίγνωση του προβλήματος, η 
έγκαιρη διάγνωση και η ορθή αντιμετώ
πιση θα ελέγξουν την αρθρίτιδα, θα 
επιβραδύνουν την έναρξη σοβαρής 
ανικανότητας και θα τροποποιήσουν την 
εξέλιξη.

ΓΕΣ/ΔΥΓ

Οστεοαρθρίτιδα άκρων

Η αρθρίτιδα στο πέρασμα του χρόνου μπορεί να επιδράσει στη 

ζωή ενός ανθρώπου και να μεταβάλλει καθημερινότητα και επικοι

νωνία. Η απρόσκοπτη συζήτηση των συμπτωμάτων με λειτουργό 

υγείας αποτελεί θεμέλιο βήμα για την ακριβή διάγνωση και την 

εφικτή αντιμετώπιση. Ο λειτουργός υγείας με τον ενδεδειγμένο 

κλινικό (φυσική εξέταση) και εργαστηριακό (εξετάσεις αίματος και 

ακτινογραφίες) έλεγχο θα οδηγηθεί στο διακριτό αίτιο και θα πα

ρέμβει έγκαιρα για τον περιορισμό της βλάβης και την ανακούφι

ση των συμπτωμάτων.
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Πρωταθλήματα ΕΔ - ΣΑ
Αγώνες Τοξοβολίας

Στα πλαίσια του εορτασμού των Διακείων στις 22 Απριλίου  
2008 διεξήχθη το αγώνισμα της τοξοβολίας των Ενόπλων Δυνά
μεων και των Σωμάτων Ασφαλείας για το έτος 2008, στη Λαμία. Η 
ομάδα της Πολεμικής Αεροπορίας κατέκτησε την πρώτη θέση στο 
ομαδικό, με δεύτερη την ομάδα του Πολεμικού Ναυτικού και τρίτη 
του Στρατού Ξηράς. Συγκεκριμένα στο αγώνισμα του Ολυμπιακού 
Τόξου των ανδρών ο Έφεδρος Σμηνίας Αλέπης Ευθύμιος, κατέλα
βε την πρώτη θέση, με δεύτερο τον Επικελευστή Κική Αλέξανδρο 
του Πολεμικού Ναυτικού και τρίτο τον Συνοριοφύλακα Κίτσιο Δη
μήτριο της Ελληνικής Αστυνομίας. Στο αντίστοιχο αγώνισμα των 
γυναικών, η Ολυμπιονίκης Ανθυποσμηναγός Ευαγγελία Ψάρρα, 
κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, καλύτερη επίδοση των αγώνων. Στο 
πρώτο σκαλί του βάθρου στο αγώνισμα του Σύνθετου Τόξου ανέβηκε ο Σμηναγός Νικόλαος Καλογερίας, στο δεύτερο σκαλί ο Υπο
σμηνίας Νικόλαος Κουρνούτος και την τρίτη θέση κατέκτησε ο Λιμενοφύλακας Μανώλης Καραμουσαδάκης.

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Αγώνες Ποδηλασίας
Την Κυριακή 4 Μαΐου 2008 πραγματοποιήθηκαν στο Βαθύ της 

Σάμου, οι ετήσιοι καθιερωμένοι αγώνες ποδηλασίας των Ενόπλων 
Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας για το έτος 2008. Η διαδρο
μή ήταν σιρκουΐ 10 γύρων συνολικής απόστασης 60 χιλιομέτρων.

Την πρώτη θέση στη γενική κατάταξη κατέλαβε ο Στρατός 
Ξηράς, την δεύτερη η Ελληνική Αστυνομία και την τρίτη θέση 
η Πολεμική Αεροπορία.

Στο ατομικό πρώτος τερμάτισε ο αστυφύλακας Παύλος Χαλκιό
πουλος της Ελληνικής Αστυνομίας, δεύτερος ο Ανθυπολοχαγός Λά
μπρος Βασιλόπουλος του Στρατού Ξηράς και τρίτος ο Στρατιώτης 
Ηλίας Κυριλής του Στρατού Ξηράς.

Αγώνες Χιονοδρομίας
Στις 6 και 7 Μαρτίου 2008 διεξήχθησαν οι αγώνες χιονοδρομί

ας ΕΔΣΑ ανδρών στο χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού (Φτερόλα
κα). Τη διοργάνωση των αγώνων ανέλαβε η Ελληνική Αστυνομία, 
μέσω της Αστυνομικής Διεύθυνσης Βοιωτίας, με τη συνδρομή της 
Ελληνικής Ομοσπονδίας Χιονοδρομίας. Το αγώνισμα που διεξή
χθη ήταν η γιγαντιαία κατάβαση ενώ το αγώνισμα της τεχνικής κα
τάβασης, που ήταν προγραμματισμένο, αναβλήθηκε λόγω κακών 
καιρικών συνθηκών. Στη γενική κατάταξη την πρώτη θέση κατέβα
λε η ομάδα του Πολεμικού Ναυτικού, τη δεύτερη ο Στρατός Ξηράς 
και την Τρίτη η Ελληνική Αστυνομία. Οι τρεις πρώτοι αθλητές ήταν 
ο Χατζηνικολάου Αλέξιος του Π.Ν που κατέλαβε την πρώτη θέση, 
ο Ρηγόπουλος Γεώργιος της Ελληνικής Αστυνομίας τη δεύτερη και 
ο Συκαράς Δημήτριος του Στρατού Ξηράς την τρίτη θέση.



Στρατιωτικών Σχολών Ελλάδας - Τουρκίας
Στο πλαίσιο των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ), 

την εβδομάδα 12 έως 18 Μαΐου 2008 διεξήχθησαν στην Στρατιωτική 
Σχολή Ευελπίδων αθλητικοί αγώνες στίβου (1500 μ., 100 μ., 4x100 
μ., άλμα τριπλούν και δισκοβολία), ανώμαλου δρόμου 5000 μ., τένις 
(μονοί και διπλοί) και ξιφασκίας.

Στους αγώνες συμμετείχαν Έλληνες και Τούρκοι σπουδαστές των 
δύο ακαδημιών, της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ) και της 
αντίστοιχης Στρατιωτικής Ακαδημίας της γείτονος χώρας (Kara Harp 
Okulu). Οι σπουδαστές  αθλητές, συγκρότησαν δυο μικτές ομάδες, 
Ομάδα Α και Ομάδα Β, έχοντας έτσι την ευκαιρία να αναπτύξουν το 
πνεύμα της ευγενούς άμιλλας, και μέσω του αθλητικού ιδεώδους, συ
ναδελφικές και φιλικές σχέσεις. Αγωνίστηκαν με ιδιαίτερο ζήλο για την επιτυχία της ομάδας τους, 
αλλά περισσότερη σημασία για τους ίδιους τους αθλητές, είχε η συμμετοχή τους σε αυτούς τους 
αγώνες, οι οποίοι για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκαν στην Τουρκία τον Απρίλιο του 2007 και εν 
συνεχεία επαναλήφθηκαν το Νοέμβριο του 2007 στην Ελλάδα. Ιστορικά αναφέρεται πως νικήτρια 
ομάδα ήταν η Ομάδα Α, συγκεντρώνοντας τους περισσότερους βαθμούς.

Εκτός από τη συμμετοχή στους αγώνες, οι Τούρκοι μαθητές, μαζί με τους προπονητές αλλά και 
τους συνοδούς Αξιωματικούς τους, είχαν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν τις εξαιρετικές αθλητι
κές εγκαταστάσεις της Σχολής, καθώς και να επισκεφθούν τα αξιοθέατα της Αθήνας.

Οι αγώνες αυτοί, πέρα από το γεγονός ότι στέφθηκαν από απόλυτη επιτυχία, έδωσαν την 
ευκαιρία δημιουργίας διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των μαθητών αλλά και των Αξιωματι
κών και προπονητών.

ΣΣΕ
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ΙΣΤΟΡΙΑ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Η έναρξη του Μακεδονικού Αγώνα ση
ματοδοτείται το 1870 με τη δημιουργία της 
Βουλγαρικής Εξαρχίας, και μέχρι το 1897 
χαρακτηρίζεται κυρίως από έντονη προ
παγανδιστική δράση. Ο Αγώνας έλαβε το 
ένδυμα της ένοπλης σύγκρουσης του ελλη
νισμού με τους Βουλγάρους, αλλά και τους 
Τούρκους κατά την περίοδο 1904  1908, 
ενώ, στα χρόνια που ακολούθησαν, έλαβε 
και άλλες μορφές, εκτός της ένοπλης σύ
γκρουσης, κυρίως σε πολιτικό και διπλω
ματικό επίπεδο.

Αρχικά, οι Βούλγαροι, με το πρό
σχημα της τουρκικής κακοδιοίκησης 
και της μη ακριβούς και ειλικρινούς 
εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων, 
όπως αυτές υιοθετήθηκαν στις 
αρχές του 1903, με το «Σχέδιο Με
ταρρυθμίσεων της Βιέννης», εκδή
λωσαν την εξέγερση του ΉλιΝτεν, 
στις 20 Ιουλίου 1903, με σκοπό να 
προκαλέσουν τα αντίποινα των μου
σουλμανικών πληθυσμών σε βάρος των 
χριστιανικών, και της τουρκικής διοίκησης 
κατά του ελληνικού πληθυσμού. Αντίθετα, 
η μετριοπάθεια που χαρακτήριζε τις ενέρ
γειες του επίσημου ελληνικού κράτους, 
τουλάχιστον μέχρι το 1903, απέβαινε εις 
βάρος του δοκιμαζόμενου ελληνισμού της 
Μακεδονίας και η αδυναμία του να ενισχύ
σει και να προστατεύσει το μακεδονικό ελ
ληνισμό καλύφθηκε, αρχικά, από την ιδιω
τική πρωτοβουλία. Το 1903 συγκροτήθηκε 
το πρώτο ένοπλο αντάρτικο σώμα από την 
ελεύθερη Ελλάδα με επικεφαλής τον Ανθυ

πολοχαγό Πυροβο
λικού Τσόντο Γε
ώργιο (Βάρδα) για 
την ενίσχυση της 
οργάνωσης του 
Μητροπολίτη Κα
στοριάς Γερμανού 
Καραβαγγέλη, ο 

οποίος 
υπήρξε από 

τους πρωτοπόρους που ανέλαβαν ενεργό 
δράση, μαζί με τον Ίωνα Δραγούμη στο Βι
λαέτι Μοναστηρίου, και τον Γενικό Πρόξε
νο στο Βιλαέτι Θεσσαλονίκης.

Από τις αρχές όμως του 1904 η ελληνι
κή κυβέρνηση αποφάσισε να εγκαταλείψει 
τη μετριοπαθή στάση της και να εφαρμόσει 
μια πιο ρεαλιστική πολιτική, παράλληλα με 
την πολύπλευρη συμβολή του Στρατού για 
την αρτιότερη οργάνωση και προετοιμασία 

του ένοπλου αγώνα. Πράγματι, τη νύχτα 
της 27ης προς 28ης Αυγούστου του 1904 
σώμα, με επικεφαλής τον Ανθυπολοχαγό 
Πυροβολικού Παύλο Μελά, διήλθε την ελ
ληνοτουρκική μεθόριο, σηματοδοτώντας, 

με την κίνηση αυτή, την επέμβαση του ελλη
νικού κράτους στα μακεδονικά προβλήμα
τα. Το γεγονός που αποτέλεσε την τελευταία 
σταγόνα και ξεχείλισε το ποτήρι της εθνικής 
αφύπνισης και του εθνικού συναγερμού 
και το Μακεδονικό Ζήτημα ανυψώθηκε σε 
ζήτημα ενός ολόκληρου έθνους, που δεν 
αφορούσε πλέον μόνο ένα τμήμα του ελλη
νισμού, ήταν ο θάνατος του Παύλου Μελά, 
στις 13 Οκτωβρίου.

Σε σύντομο χρονικό διάστημα συγκρο
τήθηκαν αντάρτικα σώματα με επικεφαλής 
αξιωματικούς ή οπλαρχηγούς, προερχόμε

Ο Μακεδονικός Αγώνας
Η Μακεδονία αποτελεί την καρδιά της Βαλκανι

κής Χερσονήσου, γεγονός που της προσδίδει 
a priori μια εξέχουσα γεωστρατηγική και πολιτι
κή σημασία. Σε βάθος χρόνου, αποτέλεσε τον 

τόπο σύγκρουσης αντίρροπων εθνικών κινήσε
ων, ενώ η περίοδος του Μακεδονικού Αγώνα 

αποτέλεσε μεγάλο σταθμό των αμυντικών αγώ
νων του ελληνικού έθνους στο χώρο αυτό.
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νους από διάφορα μέρη της Ελλάδας, και 
έτσι ο αγώνας επεκτάθηκε στην Κεντρική 
και Ανατολική Μακεδονία χάρη, κυρίως, 
στην προσωπικότητα του Γενικού Προξένου 
της Θεσσαλονίκης Λάμπρου Κορομηλά. 
Όπως και στη Δυτική Μακεδονία, έτσι και 
στον υπόλοιπο μακεδονικό χώρο, τοποθε
τήθηκαν αξιωματικοί επικεφαλής των αντάρ
τικων σωμάτων, ενώ στην ελληνοτουρκική 
μεθόριο οργανώθηκαν κέντρα με σκοπό 
την προώθηση σωμάτων και οπλισμού στη 
Μακεδονία. Τα σώματα του Λοχαγού Μω
ραΐτη, του Υπολοχαγού Μαζαράκη και του 
Υπομοίραρχου Σπυρομήλιου προωθήθη
καν, δια θαλάσσης, κυρίως στην Κεντρική 
και Ανατολική Μακεδονία. Το Προξενείο της 
Θεσσαλονίκης επέκτεινε την οργάνωσή του 
με τη δημιουργία κέντρων του αγώνα και σε 
άλλες πόλεις της Κεντρικής Μακεδονίας, 
όπως στη Στρώμνιτσα, στα Γιαννιτσά, στη 
Γευγελή και γύρω από τη λίμνη των Γιαννι
τσών, όπου, τον Μάιο του 1905, το σώμα 
του Ανθυπολοχαγού Μπουκουβάλα ανέλα
βε την εκκαθάριση της περιοχής.

Παράλληλα, ο ένοπλος αγώνας στην 
ύπαιθρο συνοδεύτηκε από την οργάνω
ση του αστικού ελληνικού πληθυσμού, 
με τη Θεσσαλονίκη να αποτελεί το πρώ
το παράδειγμα συστηματικής οργάνω
σης πόλης, έργο του Ανθυπολοχαγού 
Αθανάσιου Σουλιώτη  Νικολαϊδη, ο οποί
ος πέτυχε την εξάρθρωση της βουλγα

ρικής δραστηριότητας και την ενίσχυση 
του φρονήματος του πληθυσμού.

Στις αρχές του 1906, παρά τη δυσά
ρεστη κατάσταση που δημιουργήθηκε 
από το διπολικό χαρακτήρα που εξέλαβε 
ο αγώνας, κυρίως στη Δυτική Μακεδονία, 
με κέντρα το ελληνικό Προξενείο στο Μο
ναστήρι και το Μακεδονικό Κομιτάτο στην 
Αθήνα και τις εξαιρετικά δυσμενείς χειμε
ρινές συνθήκες, η δράση των ελληνικών 
σωμάτων συνεχίστηκε αμείωτη με εκκα
θαρίσεις στην περιοχή του Ολύμπου, του 
Λαγκαδά και της Χαλκιδικής, ενισχύοντας 
έτσι τις ελληνικές θέσεις.

Κατά το 1907 ο αγώνας συνεχίστηκε 
με αμείωτη ένταση σε ολόκληρη τη Μακε
δονία. Τα ελληνικά σώματα ενισχύθηκαν 
περαιτέρω με την αποστολή νέων και επέ
κτειναν τη δραστηριότητα τους μέχρι το 
Περλεπέ. Η καταδίωξη των βουλγαρικών 
συμμοριών συνοδευόταν και από την επι
τυχή αντιμετώπιση των προσβολών των 
τουρκικών αποσπασμάτων. Στην Κεντρική 
Μακεδονία ο θάνατος του Ανθυπολοχαγού 
Τέλλου Αγαπηνού, γνωστού ως Άγρα, προ
κάλεσε την αγανάκτηση και τροφοδότησε 
με μεγαλύτερη πίστη τον μακεδονικό ελληνι
σμό για τη συνέχιση του αγώνα. Στην Ανα
τολική Μακεδονία η δράση των ελληνικών 
σωμάτων μειώθηκε αισθητά, χωρίς όμως 
να ανασταλεί. Αυτό οφειλόταν στην έντονη 
δράση των βουλγαρικών συμμοριών, στην 

εχθρική στάση των τουρκικών αρχών και 
στη μεροληπτική στάση των Γάλλων και 
Βρετανών αξιωματικών σε βάρος των Ελ
λήνων. Στη Θράκη, το 1907, η ελληνική 
κυβέρνηση ανέθεσε στους Υπολοχαγούς 
Στυλιανό Γονατά και Βλάσση Περικλή την 
οργάνωση του ελληνικού θρακικού πληθυ
σμού για την αντιμετώπιση τόσο της βουλ
γαρικής προπαγάνδας όσο και της δράσης 
των ένοπλων βουλγαρικών συμμοριών.

Το 1908 νέα ελληνικά και βουλγαρικά 
σώματα εισήλθαν στον αγώνα, τα οποία 
κατάφεραν να σταθεροποιηθούν σε ολό
κληρο σχεδόν το μακεδονικό χώρο. Οι 
υποσχέσεις όμως του κινήματος των Νεο
τούρκων, που εκδηλώθηκε τον Ιούλιο του 
1908, έθεσαν τέλος στον πολύχρονο και 
εξοντωτικό, αλλά νικηφόρο για τα ελληνι
κά όπλα, Μακεδονικό Αγώνα, τερματίζο
ντας πρακτικά και τη δράση των ένοπλων 
σωμάτων. Παρ’ όλα αυτά, ο κίνδυνος 
αποδιάρθρωσης ολόκληρης της οργάνω
σης, λόγω της ολοφάνερης ανθελληνικής 
στάσης των Νεοτούρκων, οδήγησαν την 
κυβέρνηση στη συγκρότηση της «Πανελ
ληνίου Οργάνωσης» υπό τον Παναγιώτη 
Δαγκλή για τη διατήρηση και την ενίσχυση 
των περισσοτέρων ελληνικών ερεισμάτων 
σε περιοχές της Μακεδονίας εθνολογικά 
ρευστές, και τη διατήρηση του υπόδουλου 
ελληνισμού σε διαρκή εγρήγορση.

Με τη διάλυση της «Πανελληνίου Ορ
γάνωσης» τον Αύγουστο του 
1909, θεωρητικά λήγει και ο 
Μακεδονικός Αγώνας, ο οποί
ος, παρά τις θυσίες σε αίμα 
και χρήμα, αποδείχτηκε πολύτι
μος για τον Ελληνισμό. Τα στε
λέχη του Ελληνικού Στρατού 
επέδειξαν ηγετικές και οργανω
τικές ικανότητες, και, συνάμα, 
απόκτησαν εμπειρίες και γνώ
σεις για το χώρο της Μακεδο
νίας, οι οποίες θα εξαργυρω
θούν αργότερα στους νικηφό
ρους Βαλκανικούς Πολέμους. 
Παράλληλα, ανέκτησαν το 
σεβασμό και την εμπιστοσύνη 
του ελληνικού λαού, ανυψώνο
ντας το πολεμικό φρόνημά του 
που είχε καταρρακώσει ο ατυ
χής πόλεμος του 1897.

ΓΕΣ/ΔΙΣ
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ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Κουίζ γνώσεων

1. Από ποια χώρα καταγόταν ο ζωγράφος Πάουλ Κλέε;
Π. Ρωσία
Ι. Γερμανία
Κ. Ελβετία

2. Πότε ιδρύθηκε η Φιλική Εταιρεία;
Θ. 1800
Ο. 1814
Ε. 1810

3. Από που καταγόταν ο πυθαγόρειος φιλόσοφος Φιντίας;
Κ. Συρακούσες
Ψ. Πιθηκούσες
Λ. Ακράγαντα

4. Ποια ρωμαϊκή δυναστεία διακυβέρνησε την αυτοκρατορία 
από το 69 ως το 96 μ.Χ.;

Ξ. Αντωνίνοι
Τ. Φλάβιοι
Ζ. Κομνηνοί

5. Ποιος έγραψε το μυθιστόρημα “Ο καλός στρατιώτης Σβέικ”;
Τ. Μόριτς
Γ. Χάμσουν
Ο. Χάσεκ

Τοποθετώντας τα γράμματα των σωστών απαντήσεων, στα αντί
στοιχα τετράγωνα της παρακάτω σκάρας, θα διαβάσετε το επώ
νυμο ενός Γάλλου συγγραφέα και σκηνοθέτη.
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Ζώα που αναμασούν την τροφή τους ● 2. Καθαροί, διαυγείς  Αγάπη... Ισπα
νού ● 3. Βιτόριο Ντε...: σκηνοθέτησε το “Ηλιοτρόπιο”  Δήμητρα...: τραγουδί
στρια ● 4. Γράμματα από το... Τόκιο  Σίριαλ η τηλεοπτική  Άλαλη... Τασία ● 
5. Γάλλος μαθηματικός  Αρχαία πόλη της Κρήτης ● 6. Μάρκα λαμπτήρων  
Λοχ...: λίμνη της Σκοτίας ● 7. Αίτημα που δεν... ικανοποιείται  Ιταλική... αγάπη 
● 8. Ημιπολύτιμος λίθος  Πριν από λίγο (αρχ.)● 9. Στηρίζεται στους άξονες του 
αυτοκινήτου  Πάθηση των εντέρων.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Μικρό δοχείο υγρών ● 2. Δίδαγμα... παραμυθιού  Νορβηγικό μουσικό 
γκρουπ ● 3. Λεγόταν ο ηθοποιός Χάτσον  Όλο λόγια... είναι ● 4. Σύντροφος 
του μυθικού Ηρακλή  Κάνσας...: πόλη των Η.Π.Α. ● 5. Διπλό στο... κοκορέτσι 
 Το στόμιο, από όπου γίνεται η έξοδος υγρού ● 6. Φημίζονται τα κανάτια της 
 Άκρη σελίδας ● 7. Μυρίζει ευχάριστα ● 8. Ταλαίπωρος, δυστυχής (αρχ.)  
Λουί...: σκηνοθέτησε την ταινία “Ατλάντικ Σίτι” ● 9. ... Σούμακ: Περουβιανή τρα
γουδίστρια  Θυμίζει... τον Ντε Μπαλζάκ ● 10. Εκτέλεση μουσικής σύνθεσης 
μπροστά σε κοινό ● 11. Αρχαίος θεός του πολέμου  Προσωπική αντωνυμία β΄ 
προσώπου (πληθ.). ΛΥΣΗ

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ: �234�678910��

�ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΑ

2ΑΘΟΛΟΙΑΜΟΡ

3ΣΙΚΑΓΑΛΑΝΗ

4ΤΚΣΕΙΡΑΤΣ

�ΡΟΛΚΝΩΣΟΣ

6ΑΟΣΡΑΜΝΕΣ

7ΠΑΓΙΟΑΜΟΡΕ

8ΑΧΑΤΗΣΑΡΤΙ

9ΣΑΣΙΕΙΛΕΟΣ

Γεωγραφικό κουίζ

1. Σε ποιο νησιωτικό σύμπλεγμα ανήκει η Φολέγανδρος;
Ζ. Β. Σποράδες
Χ. Κυκλάδες
Ψ. Δωδεκάνησα

2. Ποια είναι η μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας;
Ρ. Αμβρακία
Γ. Χειμαδίτιδα
Α. Τριχωνίδα

3. Ποια είναι η πρωτεύουσα των Φιλιππίνων;
Λ. Νασάου
Σ. Μανίλα
Β. Μάλε

4. Που βρίσκεται το όρος Πάικο;
Ι. Μακεδονία
Δ. Θεσσαλία
Ψ. Πελοπόννησο

5. Πόλη ποιας χώρας είναι η Χαϊδελβέργη;
Κ. Ελβετίας
Π. Σουηδίας
Α. Γερμανίας

Τοποθετώντας τα γράμματα των σωστών απαντήσεων, στα 
αντίστοιχα τετράγωνα της παρακάτω σκάρας, θα διαβάσετε την 
ονομασία του ορεινού όγκου που χωρίζει τις λεκάνες αποστράγ
γισης του Αλιάκμονα και του Πηνειού.
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ΛΥΣΗ: ΚΟΚΤΟ ΛΥΣΗ: ΧΑΣΙΑ


