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• Κ Ε Τ Θ

• 865 ΤΕΝΕΦ

• Ανιχτ Στρατπδα
ι κλή σις ί ναι  μπι στ τικές και α πρ-
ρη τς μ β ση τη Δια σφ λι ση τν Πρ σ-
πικών Δ δ μέ νν και χ ρίς κα μί α χρέ  ση.

Λε τουρ γε α θ με ρ ν σε 24ω ρ β σ στο 414 Στρα τω τ  Νο σο ο με ο Ε δ ών Νοσ μ των στν πε

ρο χ τς Πε ντ λς, Τ λε φω ν  Γραμ μ Ψυ χο λο γ ς Υ πο στ ρ ξς SOS, που α πευ θ νε τα σε  λο το 

προ σω π των Ε ν πλων Δυ ν με ων (Στρα τευ μ να πα δ α ο ο γε νεα  πε ρ βλ λον, Στρα τω τ  

α Πο λ τ  Προ σω π  των ΕΔ).

Το πρ γραμ μα αυ τ του ΥΕ ΘΑ, στε λε χο μ νο α π ε παγ γελ μα τ ες ψυ χο λ γους α ψυ χ τρους, πα ρ χε 

στ ρ ξ α συμ βου λευ τ  σε ο ποο δ πο τε θ μα α φο ρ τ δα φ λα ξ τς ψυ χ ς υ γε ας.

Θέλις να μιλήσις 
σ κπιν;

Μη διστζις
τηλφώνησέ μας!
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Κλεισε μεσα στην ψυχη σου
την Ελλαδα, και θα νοιωσεις 

καθε ειδους μεγαλειο
∆. Σολωμος
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Η χώ ρα μας βρ σε τα σε μα πε ρο χ με γ λου γε ω πο λ τ ο εν δα φ ρο ντος, στν ο πο α, 
λ γω γε ω στρα τ γ ών α ντα γω ν σμών, συ νε χ ζουν να δ μουρ γοντα ρ σες, ε θνο τ ς ε ντ
σες α συ γρο σες, α σμ με τρες α πε λς, α μα α τ σες α να α τα τ ξε ων, ε νώ  Με σ
γεος ε ξα ο λου θε να α πο τε λε να χώ ρο  δα τε ρς γε ω στρα τ γ ς σπου δα τ τας.

Η Ελ λ δα με τς  σχυ ρς ΕΔ που δα θ τε, α να δε ν ε τα σ μα ντ ς πα ρ γοντας 
 σχος, ε ρ νς α στα θε ρ τ τας,  χ μ νο στν ευ ρ τε ρ γε ω γρα φ  πε ρο χ τς ΝΑ 
Ευ ρώ πς, αλ λ α στ δε θν σ ν, λ γω α τς μα ρς συμ με το χς τς στους δε θνες ορ γα ν σμος,  πως στο ΝΑ ΤΟ, στν 
Ε Ε α στον Ο Η Ε.

Ο ΕΔ τς χώ ρας μας α λο ντα να α ντα πο ρ θον α να συ νε σφ ρουν στς προ σπ θεες τς δε θνος ο ν τ τας γα τν ε ρ
ν α τν ευ  με ρ α στον πλα ν τ, ταυ τ χρο να με το  ρο ρ γο τους, τν ε ξα σφ λ σ τς Ε θν ς μας  μυ νας α α σφ λεας.

Η ε π τευ ξ τς μ γ στς ε π χε ρ σα ς α πο τε λε σμα τ  τ τας, με τν α ξο πο  σ των δα τ θ με νων π ρων, α πο τε λε α ρο 
στρα τω τ  πρ βλ μα α πρ λ σ γα τς ΕΔ, δε δο μ νς τς α ν γς με ω σς των α μυ ντ ών δα πανών. Βα σ  προ  π θε σ 
γα τ βελ τ στο πο  σ τς ε π χε ρ σα ς α πο τελε σμα τ  τ τας ε να, α φε νς μεν,   ρ στ ε πα δευ σ των στε λε χών α αφε
τ ρου δε,  ο ν α συ ντο ν σμ ν δρ σ  λων των Κλ δων των ΕΔ. Ε να ο ν  α ντ λ ψ  τ,  ε π τευ ξ βλ τ στου βαθ μο 
συ νερ γα σ ας με τα ξ των λ δων των ΕΔ, θα  χε α πο τ λε σμα με γα λ τε ρο α π το  θρο σμα των α πο τε λε σμ των των λ δων, 
ε ν αυ το δρ σουν με μο νω μ να. 

Η α ν γ με γ στο πο  σς τς α πο τρε πτ ς  α ν τ τας α  ε ξα σφ λ σ α νών, σγ χρο νων, ευ λ των α α πο τε λε σμα τ ών 
ΕΔ, ε π βα λε τ Δα λα δ τ τα. Η αλ λρ γεα α α ν πτυ ξ του δα λα δ ο πνε μα τος, μ σα α π τς δα δ α σ ες τς δα λα δ ς 
ε πα δευ σς στς σχο λς των ΕΔ, α πο τε λε τον συν δε τ  ρ ο που θα δώ σε σρ α α ο στ στν ν νοα τς δα λα δ τ τας.

Η δ χυ σ τς ν νοας τς δα λα δ  τ τας πρ πε να προ  πο θ τε αλ λα γ νο ο τρο π ας α στ ρ ζε τα στν α ν πτυ ξ πνε μα
τος που να α ταρ γε τς λα δ ς α ντ λ ψες, να προ σαρ μ ζε τς λα δ ς α π ψες α να προ  γε τ δα λα δ  σ ψ.

Η Α νώ τα τ Δα λα δ  Σχο λ Πο λ μου α πο τε λε σ μα ντ  πα ρ γο ντα υ λο πο  σς α προ ώ θ σς τς δα λα δ  τ τας με τν 
πα ρο χ α ντ στο χς ε πα δευ σς ε π χε ρ σα ο α στρα τ γ ο ε π π δου σε α νώ τε ρους α ξω μα τος των τρών λ δων των 
ΕΔ, προ  γο ντας τν  α ν τ τ τους γα τ στε λχω σ ε θν ών α συμ μα χ ών ε π τε λ ών θ σε ων.

Κ θε σπου δα στς τς Α Δ ΣΠΟ, α πο τ, π ραν των λ λων,  να υ ψ λ ε π πε δο γνώσε ων στα ε θν  θ μα τα, σε θ μα τα 
δε θνών ορ γα ν σμών, δ με ρών α δε θνών σχ σε ων α γε ν  τε ρα σε θ μα τα γε ω πο λ τ ς α γε ω στρα τ γ ς. Η αν πτυ ξ 
ο νς ρ τ ς  α ν τ τας α σ ψς,  α π τ σ συ να ντ λ ψς α συ νερ γας,  δα λε τουρ γ  τ τα,  πρ λ σ προ βλ
μα τ σμο,  α να ζ τσ α με τ δο σ τς γνώ σς α πο τε λον  με σες προ τε ρα τ τες γα τν υ λοπο  σ των στ χων α ε π
δώ ξε ων τς σχο λς.

Π νω σε αυ τ τ β σ, ο α π φο το τς σχο λς, α π  ποα θ σ α αν υ π ρετ σουν ως α νώ τε ρο α αρ γ τε ρα ως α νώ τα το 
α ξω μα τ ο, με συ νε χ πα ρα ολο θ σ α των ε ξε λ ξε ων, θα μπο ρον να α τα νο ον τα τε τα ν με να α να α πο φα σ ζουν  να 
ε σ γο ντα προς τα πο λ τ οστρα τω τ  ρ γα να τν γα ρ λ ψ ορ θών α πο φ σε ων.

Η φο τ σ στ σχο λ α ξω μα τ ών φ λων α συμ μα χ ών χω ρών ε ν σχ ε τς σχ σες φ λ ας α δ νε τ δυ να τ τ τα με τα φο ρς 
προς αυ τ των αρ χών α των θ σε ων τς χώ ρας μας γα τα ε θν  α δε θν θ μα τα.

Η σχο λ δ νε  δα τε ρ μ φα σ στ συ νε χ βελ τ ω σ του ε π π δου τς πα ρε χ με νς ε πα δευ σς. Γα το σοπ αυ τ,  
Α ΔΣΠΟ, συ νερ γ ζε τα στε ν με ρα τ  πα νε π στ μα, α νώ τα τα ε πα δευ τ   δρ μα τα, ν στ το τα, ε π λεγ μ νους συ νερ γ τες α 
δα λ τες, α θώς α α ντ στο χες σχο λς του ε ξω τε ρ ο.

Υποπτραρχος () Δμτρος Βαμπολας
          Δοτς

Χαι ρ τι σμς Διι κη τύ Α ΔΙ ΣΠ
Το σ μερ ν δε θνς πε ρ βλ λον α σφ λεας α πο τε λε πλ ον μα ν α 
πραγ μα τ  ττα, με υ ρ αρ χους πα ρ γο ντες τν πα γο σμο πο  σ, 
τς α σμ με τρες α πε λς α τ ν α τε χνο λο γ α. Ο Έ νο πλες Δυ ν μες 
(ΕΔ), σε  λον τον  σμο, ε να υπο χρε ω μ νες να α να προ σαρ μ ζουν 
συ χν τν ορ γ νω σ τους, τον ε ξο πλ σμ τους, τν ε πα δευ σ τους, 
αλ λ α τα δγ μα τα δε ξα γω γς των ε π χε ρ σε ων.



ΓΕΝΙΚ ΕΠΙΤΕΛΕΙ ΣΤΡΑΤΥ
Τ Όραμ μας...

ίναι ένας σύγχρνς, ισχρς, έλικτς, ταχκίνητς Στρατς, ένας Στρατς μ 
ψηλή πιχιρησιακή τιμτητα, π θα απτλί αξιπιστη δύναμη απτρπής 
και μσης αντίδρασης. Ένας Στρατς πρσαρμσμένς στις σύγχρνς 
απαιτήσις ασφλιας, ικανς να ανταπκρίνται πλήρς στις διθνίς 
πχρώσις της χώρας, αλλ και κρίς, ένας Στρατς π τ πρσπικ τ 
διακατέχται απ ψηλ φρνημα, παγγλματισμ και πίστη στην απστλή τ.
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� Ε πί σκ ψη κ. Α/ΓΕΣ σ Φλκια ΠΕ/ΑΣ ΔΕΝ
Στο πλα σο των τα τ ών ε πα φών του με το προσω π , ο 

Αρ χ γς του ΓΕΣ, Α ντ στρτ γος Δ μ τρος Βολ γα ρς, επσ
φθε α τ το χρο ν  δ στ μα 141� ανουαρου 2008 σχ μα τ
σμος α φυλα στν Πε ρο χ Ευ θ νς τς ΑΣ ΔΕΝ.

Συ γε ρ μ να ο . Αρ χ γς τν Δευ τ ρα 14 ανουαρου 
2008 επσφθε τν 79 ΑΔ ΤΕ (Ν. Σμο  ΜΝ. Α γα θο ν σ) α 
τν Τρ τ 1� ανουαρου 2008 τν 96 ΑΔ ΤΕ (Ν. Χ ο  Ν. Ψα ρ 
 ΜΝ. Πα να γ).

Σο πς των ε π σ ψε ων του . Α/ΓΕΣ ταν  ε ν μ ρω σ του 
γα τν α πο στο λ, το ρ γο α τς δρα στ ρ τ τες των προ α να φερ
θ ντων Σχ μα τ σμών, ο  λεγ χος τς επ χε ρ σα ς ε το μ τ τας 
των Μο ν δων α  πα ρο χ α τευ θν σε ων προς το προ σω π .

� Ε πί σκ ψη κ. ΥΦΕΘΑ και Α/ΓΕΣ στ Κσσφπέδι

Τν 26 Δε εμ βρ ου 2007, ο . ΥΦ.ΕΘ.Α. Κων
στα ντ νος Τα σο λας, συ νο δευ με νος α π τον Α/ΓΕΣ 
Α ντ στρ τγο Δ μ τρο Βολ γα ρ βρ θ ε ο ντ 
στο προ σω π  τς Ελ λ ν ς Δ να μς Κοσσ βου 
(ΕΛ ΔΥ ΚΟ  2).

Ε ε τους υ πο δ χθ ε ο Δο  τς τς Ελ λ ν
ς Δ να μς, Συ νταγ μα τρ χς Θε  δω ρος Πα νς, 
α μα ζ επ σ φθ αν το  να α π τα δ ο στρα τ
πε δα στο Ου ρ σε βατ ς. Με τ τν ε ν μρω σ τους 
γα τς ε π χε ρ σα ς δυ να τ τ τες τς δ να μς α ο
λο θ σε γεμα, α νταλ λα γ ευ χών α τ λος μου σ
 πρ γραμ μα.

� Ε πί σκ ψη κ. ΥΦΕΘΑ και κ. Α/ΓΕΣ στην Νήσ Κρή τη
Ο Α/ΓΕΣ Α ντ στρ τ γος Δ μ τρος Βολ γα ρς ε π

σ φθ ε στς 13 Δε εμ βρ ου 2007 τν � ΤΑΞ ΠΖ α 
το Πε δ ο Βο λς Κρ τς στα Χα ν, τν 1 ΜΑΛ/ΚΕΝ 
στο Μ λα με α το Κ ντρο Ε πα δευ σς Νε ο σλ λε των 
�47 Τγ μα τος Πε ζ ο στο Ρ θυ μνο. Τν 14 Δε εμ βρ
ου 2007, συ νο δε ο ντας τον Υ φυ πουρ γ Ε θν ς  μυ
νας . ω ν ν Πλα ω τ  α πα ρου σ α του Κ πρου 
Υ πουρ γο μυ νας . Χρ στ δου λου Πα σαρ δ α του 
Α/ΓΕ ΕΦ Α ντ στρ τ γου Κων στα ντ νου Μπ σμπ α, ε π
σ φτ αν τ Σχο λ Ε φ δρων Α ξω μα τ ών Πε ζ ο 
(Σ.Ε.Α.Π.) στο Η ρ λεο,  που πα ρευ ρ θ αν στ Τε λε
τ Ο νο μα σ αςΑ πο νο μς Πτυ χ ων των Υ πο ψ φ ων Ε φ
δρων Αν θυ πο λο χα γών (ΥΕ Α) τς 2007 Γ΄ ΕΣ ΣΟ α στα 
α πο α λυ πτρα τς προ το μς του Κ πρου  ρω α Γρ
γ ρ Αυ ξε ντ ου, στο Στρα τ πε δο «Δα σα λα ντω ν ». 

ΕΠΙΚΑΙΡΤΤΑ
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ΕΠΙΚΑΙΡΤΤΑ

� ΙB΄  τή σια η μ ρί δα Ψ χ κι ν νι κής Μέρι μνας

Στς 17 Δε εμ βρ ου 2007 πραγ μα το πο  θ ε  Β΄  με ρ δα Ψυ χο ο νω ν ς Μ ρ μνας προ σω π ο του Στρα το Ξ ρς με θ μα 
Αυ το το ν ες  Μα ζ  Β α», στο Πολε μ  Μου σε ο Α θ νών. Η  με ρ δα δοργανώνετα α π το 1996 α  χε ως σο π τν α λ τε ρ 
δα σν δε σ, αλ λ λο ε ν μ ρω σ α ε π μρ φω σ των λε τουρ γών του θε σμο ψυ χο ο νω ν ς μ ρ μνας του Στρα το Ξ ρς. Εν δε τ
 θ μα τα τς Β΄  με ρ δας ταν τα ε ξς:

î Αυ το το ν ες, ε σα γω γ σχ λα, δε δο μ να α π ε ξε τ σες πραγ μα το γνω μο σ νς που  γ ναν σε πε ρπτώ σες αυ το το νών στς 
Έ νο πλες Δυ ν μες.
î Ε γλ μα το λο γ  α ε πο νω να  προ σγ γ σ τς αυ το το ν ας, δα χε ρ σ τς ρ σς με τ τν αυ το το ν α α Στρα τ γ ς 
πρ λ ψς.
î Β α  α ε π θε τ  συ μπε ρ φορ.
î Ψυ χα τρ  α μα ζ ς α τα στρο φς.
î Ψυ χο ο νω ν ς ε π πτώ σες σε με γ λες α τα στρο φς στον Ελ λα δ  χώ ρο  ε ρευ ν τ ς προ σπ θεες.
î Δα σώ στες θυ μ των μα ζ ς β ας. Τα πρώ τα ε μπε ρ  δε δο μ να α π τς Ε ρ νευ τ ς Α πο στο λς.
Ο θε σμς αυ τς που ε ντσ σε τα στα πλα σα τς προ λ πτ ς ψυ χ ς υγε νς υ λοποε τα α π ο μ δες ε π στ μ νων με ε δ ς 

σπου δς α ε μπε ρ α στα θ ματα τς αν θρώ π νς συ μπε ρ φο ρς α α πο βλ πε στον ε ντο π σμ, τ δε ρεν σ α μ βλυν σ των 
γε ν ών α ε δ ών προ βλ μ των που α πα σχο λον τους στρα τευ μ νους. Ε δ  τε ρα:

î Τν α ντ με τώ π σ δυ σπρο σαρ μο στ ών ε δ λώ σε ων
î Τν ε ξο μ λυν σ δα προ σω π ών συ γρο σεων
î Τν ε π λυ σ προ βλ μ των ο νω ν οο ο νο μ ς α ο ο γε νεα ς φ σε ως
î Τν ε ντ π σ ψυ χο πα θο λο γ ας α προ βλ μα τ ς συ μπε ρ φορς  πως χρ στες το ξ ών ου σών,  το μα με δα τα ραγ μ ν ψυ χ
  σορ ρο π α   το μα που δυ ν τ  μπο ρε να ε π χε ρ σουν α π πε ρα.
Ο ο μ δες ψυ χο ο νω ν ς μ ρ μνας συ νερ γα ζ με νες με τους Δο  τς των Μο ν δων 

α α θο δ γο μενες  ρ στα α π τους Στρα τω τ ος Ψυ χ τρους α τ φε ραν να ερ δ σουν 
τν ε μπ στο σ ν των στρα τευ μ νων α να συμ βλ λουν α πο φα σ στ  στν ε πλυ σ πολ λών 
προ βλ μ των ψυ χ ς υ γε ας. Στο β μα του ο μ λ το α νβ ε ο ψυ χ α τρος, Τα ξ αρ χος ε.α. 
Μπ τσς Α λ ξαν δρος, ε π ε φα λς τμ μα τος με λ τς αυτο το νών α β ας του Ε θν ο Πα νε
π στ μα ο ν στ το του ψυ χ ς υ γε ας, ο α να πλ ρω τς α θ γ τς ψυ χα τρ ς Πα νε π στ
μ ου Α θ νών ος Α λε β ζ που λος Γε ώρ γος, ο τα τ ς α θ γ τς ε γλ ματο λο γ ας τμ μα τος 
ΜΜΕ Ε θν ο Κα πο δ στρα ο Πα νε π στ μ ου Α θ νών ος Πα νο σς ω ν νς, στρα τω τ ο 
ψυ χ α τρο με μα ρ πε ρα, α θώς α ψυ χολ γο, ο νω νο λ γο  ο νω ν ο λε τουρ γο που 
μετφεραν τς ε μπερ ες υ λο πο  σς του θε σμο.

Η  με ρ δα αυ τ α πο τε λε α μ  να ρ ο στν α λυ σ δα των μ τρων τς ψυ χο ο νω ν ς μ ρ
μνας του προ σω π ο του Στρα το Ξ ρς, που α πο βλ πουν στον πε ρο ρ σμ των προ βλμ των 
των στρα τευ μ νων α στ βελ τ ω σ των συν θ ών στο στρα τω τ  περ βλ λον. 

ΓΕΣ/ΔΥΓ
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� μρίδα για την δική Ασφλια - Κκλφριακή Αγγή

Το Κντρο Επαδεσεως Τεθωρασμνων, δοργνωσε στς 19 Δεεμβρου 2007, μερδα με θμα: «ΟΔΚΗ ΑΣΦΑΛΕΑ ΚΑ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΑΚΗ ΑΓΩΓΗ».

Η μερδα πραγματοποθε στα πλασα των δαταγών του Γενο Επτελεου Στρατο, ο οποες προβλπουν τν παρουσασ 
δαλξεων γα τα τροχαα ατυχματα, αλλ α γα τν επαδευσ, ενμρωσ, ευασθτοποσ α αλλαγ νοοτροπας λου του 
στρατωτο α πολτο προσωπο. Τν παραολοθσαν  Δοσ του Κντρου, ο Υποδευθυντς τς Δεθυνσς ππο 
Τεθωρασμνων του ΓΕΣ, αθώς α 9�0 Αξωματο, Υπαξωματο α Οπλτες.

Στν εδλωσ μλσαν γα το θμα τς οδς ασφ
λεας α τς πρλψς των τροχαων ατυχμτων ο:

Αστυνμος Α’ Γεώργος Κατσφς, Δοτς Τροχαας 
Καπανδρτου

Βασλ Δανλλ  Μυλων, Πρεδρος του νσττο
του Οδς Ασφλεας «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ»

Βασλεος Ορφανς, Παγσμος Πρωταθλτς Αγώ
νων Μοτοσλτας ετς Δρμου. 

Τσος  αβρς  Μαρουζος, Οδγς Αγώνων Αυτο
ντου, ο οποο με τρπο απλ, γλαφυρ, παραστατ α 
συνμα επστμον, παρουσασαν τς απψες τους.

Προβλθε επσς οπτοαουστ υλ α γνε 
δανομ εντπων, σχετ με το θμα.

Ετμτα τ  μερδα ταν χρσμ α εποοδομτ
, αθώς το ενδαφρον του προσωπο ταν μεγλο.

� Ενημέρση για Ψχκιννική Μέριμνα στη ΙΙ Μ/Κ ΜΠ
Τν 12 Δεεμβρου 2007 α στα πλασα του προγρμματος ψυχοονωνς μρμνας του προσωπο των ΕΔ γα το τος 2007, στν 

δρα τς  Μχανοντς Μεραρχας Πεζο στν Έδεσσα, λαβε χώρα ενμρωσ του προσωπο των Σχματσμών α Μονδων τς 
Μεραρχας. Η ενμρωσ πραγματοποθε απ το εδ δαλαδ λμο Αξών Ψυχτρων  ψυχολγων με επεφαλς τον Πλοαρ
χο Μενοτ Βασλεο αθώς α τον επρσωπο του ντρου πρλψς εξαρτσογνων ουσών ΟΚΑΝΑ στο Ν. Πλλας. 

Η εδλωσ περλαβε αντεμενα ψυχοονωνς παρμβασς πως το στρες, πρλψ α αντμετώπσ τς ουσοεξρτσς, 
δατερττες στν συμπερφορ του ατμου α χρσ τς τλεφωνς γραμμς ψυχολογς υποστρξς.

Στν ενμρωσ τονσθε τ δασφλσ τς ψυχς υγεας του στρατωτο προσωπο αποτελε βασ προπθεσ γα 
να ερωστο α αποτελεσματ Στρατ, που στχο χε τ δαφλαξ τς εδαφς αεραττας α των υραρχών δαωμτων 
τς χώρας μας. Εξσου σμαντ ενα  παροχ πολς ψυχοονωνς αρωγς προς λους τους στρατευμνους με στχο τν 
ομαλ προσαρμογ τους στο δτυπο περ
βλλον του Στρατο.

Επσς αναφρθε χαρατρστ τ 
 ψυχολογ υποστρξ α φροντδα γα 
τα στελχ α τα μλ των οογενεών τους 
αθώς α γα τους στρατευμνους αποτελε 
πρωταρχ μλμα τς γεσας των ΕΔ α 
σμαντ παργοντα δατρσς υψλο 
θο του στρατωτο πλθυσμο.

Με τν ολολρωσ θε ενττας αο
λοθσε συζτσ γα επλυσ απορών 
α λοπών δευρνσεων α με το πρας 
τν ενμρωσς ο Ψυχατρο  Ψυχολγο 
λαβαν ατ’ δαν συνεντεξες απ τους 
επθυμοντες. ΓΕΣ/7 ΕΓ
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� Α π ν μή Βρα βίν Α ρι στύ χν Μαθη τών
Σε ε δ  τε λε τ που πραγ μα το πο  θ ε στ ΛΑ ΕΔ, τν 16 Δεεμ βρ

ου 2007,  γ νε  βρ βευ σ α ρ στο χων μα θ τώνπα δών του στρα τω τ
ο α πο λ τ ο προ σω π ο του Υ ΠΕ ΘΑ, ΓΕ Ε ΘΑ, ΓΕΣ. Η πα ρδο σ 
των χρ μα τ ών βρα βε ων  γ νε α π τον ΑΥ/ΓΕΣ Α ντ στρ τ γο Βα σ λεο 
Ξ. Γω γου β τ. Α πευ θυ ν με νος προς το ο ν α τους βρα βευ θ ντες, 
υπογρμμσε  τ το σχο λε ο ε να   βωτς τς γνώ σς  ο πο α ε φο
δ ζε τους μα θ τς με πνευ μα τ  α γα θ. Ε π σς ανα φε ρ με νος στν 
προ σπ θεα των πα δών, τνσε τν πστ που πρπε να χουν στον 
εαυτ τους α τς δυνμες τους ώστε στο πλασο τς ευ γε νος  μλ λας 
να πετχουν τν πρώτ θσ. Τ λος, συ νε χ ρ τους μα θ τς α τς ο ο
γ νεες τους α ευ χ θ ε α λ ε π τυ χ α στς πα νελ λ νες ε ξε τ σες.

Ανλογες βραβεσες αρστοχων μαθτών πραγματοποθαν 
στν ΠΕ λων των Σχματσμών του Στρατο Ξρς.

� Δι θνής Έκ θ ση για την Εκ παί δ ση

Α π τς 22  ως 24 Φεβρουαρου 2008, πραγ μα το πο  θ ε στο ε
θε σα   ντρο Helexpo Palace στο Μα ρο σ,  10 Δε θνς Έ θε σ 
γα τν ε πα δευ σ, που ορ γα νώ θ ε α π τν ε τα ρε α Europartners 
υ π τν α γ δα του Υ πουρ γε ου Ε θν ς Πα δε ας α Θρ σευ μ των, 
τς Γε ν ς Γραμ μα τε ας Ν ας Γε νς α του Δ μου Α θ να ων. Στν 
 θε σ συμ με τε χε α το Γε ν  Eπ τε λε ο Στρα το (ΓΕΣ) με τ δ
μουρ γ α πε ρ πτ ρου, στο ο πο ο προ βλ λο νταν ο δυ να τ τ τες ε παγ
γελ μα τ ο προ σα να το λ σμο των ν ων στο Στρα τ Ξ ρς (ΣΣΕ, 
ΣΜΥ, Ε ΠΟΠ, Ο ΒΑ), με τ δα νο μ ο πτ ών δ σων (DVD) α φυλ λα
δ ων. Η εν λ γω  θε σ ορ γα νώ νε τα α π το 1999 στν Ελ λ δα με τ 
συμ με το χ του ΓΕΣ α 2�0 ε πα δευ τ ών  δρυ μ των α π 1� χώ ρες, 
προ σφ ρο ντας ο λο λ ρω μ ν ε ν μ ρω σ σχε τ  με τς ε πα δευ τ
ς δυ να τ τ τες που πα ρ χο ντα σ με ρα σε Ελ λ δα α Ε ξω τε ρ .

Α ξ ζε να σ μεω θε,  τ το πε ρ πτε ρο του ΓΕΣ βρα βε ε τα ε π σε ρ ε τών ως το ‘’ΚΑ ΛΥ ΤΕ ΡΟ’’ α π πλευ ρς ορ γ νω σς α προ βο λς.

� Απφίτηση της 9ης Εκπαιδτικής Σιρς της ΣΔΙΕΠ
Τν Πα ρα σευ  στς 08 Φε βρουα ρ ου 2008 πραγ μα το πο  θ ε στ Σχο λ Δο σε ως Ε π τε λών (ΣΔΕΠ) στο Στρα τ πε δο «ΝΤΑ

Λ ΠΗ» στν Θεσ σα λο ν   τε λε τ α πο νο μς των πτυ χ ων στους α π φο τους α ξω μα τος τς 9ς ε πα δευ τ ς σε ρς. Τα πτυ χ α 
ε π δω σε στους α π φο τους ο Α’ Υ παρ χ γς ΓΕΣ, Βα σ λεος Ξ. Γω
γουβ τς α στν τε λε τ πα ρ στ σαν ε πρ σω πο των Θρ σευ
τ ών, Πο λ τ ών, Δ α στ ών, Πα νε π στ μα ών α Στρα τω τ ών 
Αρ χών τς Θεσ σα λο ν ς. Α π τν 9 ε πα δευ τ  σε ρ α πο φο
τ σαν 132 αξω μα τ ο βαθ μο Ταγ μα τρ χ α Λο χα γο α π τους 
ο πο ους 13 Ελ λ νο  προ, 1 Α με ρ α νς α 1 Αρ μ νος. Η δρ
εα φο τ σς στ ΣΔΕΠ ε να 23 ε βδο μ δες α ο α π φο το με 
τν ολο λ ρω σ των σπου δών τους α πο τον  να υ ψ λ ε π πε δο 
γνώ σε ων σε θ μα τα δο  σς α ε π τε λ ών α θ  ντων, που ε
να α να γα α γα τν ε π τυ χ μελ λο ντ  στα δο δρο μ α τους, τ σο 
ως δο  τς,  σο α ως ε π τε λες Σχ μα τ σμών.

ΕΠΙΚΑΙΡΤΤΑ
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� Απλθέρση Ιαννίνν

Κθε χρνο, στς 21 Φεβρουαρου τα θρυλ Γνννα γορτζουν με δατερ λαμπρτ
τα τν Επτεο τς Απελευθρωσς απ το πολχρονο Τορο Ζυγ. πως ενα γνωστ 
ο Τορο ατλαβαν τα Γνννα το 1431 α παρ τς ατ αρος σμαντς ελλνς εξε
γρσες, μεναν σλαβωμνα μχρ το 1913. Στς 21 Φεβρουαρου 1913, μετ απ δαπραγ
ματεσες αντπροσώπων του Εσστ Πασ α του Ελλνο στρατγεου Ηπερου, υπογρ
φετα συμφωνα, με τν οποα παραδδοντα “νευ ρων” στον ελλν Στρατ 1000 τορο 
Αξωματο, 32000 οπλτες α 108 πυροβλα. Η απελευθρωσ των ωανννων σματοδ
τσε τν εξουδετρωσ ουσαστ θε σοβαρς τουρς αντστασς στν περο. Η ν 
αυτ νοξε δπλατα το δρμο γα τν απελευθρωσ α τς υπλοπς υποδουλωμνς 
Ηπερου. Τερστα επδρασ εχε ως γεγονς α στν εξψωσ του ελλνο γοτρου δε
θνώς, αλλ α στο θ λων των Ελλνων α υρως των Ηπερωτών, των οποων τα νερα αώνων γα τν αποτναξ του τουρο 
ζυγο επτλους λμβαναν σρα α οστ. ταν αναμφσβττα να απ τα σμανττερα γεγοντα του Α΄ Βαλανο Πολμου.

� Ενημέρση τν Στλχών για τ Δ.Ι.Ι.Κ. και την Ιππκρατική Κ
Με τ συμμετοχ πολλών στρατωτών που ατλυσαν τον “Ορφα”, πραγματοποθε στς 10 Δεεμβρου 2007μα σμαντ 

πρωτοβουλα του Πνευματο Κντρου του Δμου Κω α τς 80ς ΑΔΤΕ, με 
στχο τα στελχ τς Ταξαρχας να γνωρσουν τν ππορατ Κω.

Ανογοντας τν εδλωσ, ο Δοτς, Ταξαρχος . Ζαζς, αναφρθε 
στ σμασα τς ενμρωσς των στελεχών του Στρατο Ξρς, γα τον τπο 
που περννε μρ  μεγλο μρος τς επαγγελματς τους ζως, δνοντας 
το λγο στους 2 ομλτς τς εδλωσς: τον Αντπρεδρο του Πνευματο 
Κντρου . Χατζμχαλ, ο οποος μλσε γα το “Δεθνς ππορτεο Ίδρυμα” 
α τον . Χατζνολου, ο οποος μλσε γα “Τον ππορτ τον Κωο α τον 
ππορατ ρο”. Κατ τ δρεα τς εδλωσς, προβλθε το DVD γα 
τν ππορατ Κω, του Κώου σνοθτ . Καλλοδ. Στο τλος, ο Ταξαρχος 
δωσε αναμνστς πλατες με το σμα τς 80ς ΑΔΤΕ στους 2 ομλτς, ο 
οποο ανταπδωσαν, δνοντας του, το εδ λεωμα των ΕΛ.ΤΑ. γα τν Κω.

� Τιμή στς Αγνιστές της Κύπρ
Πραγματοποθε τν 6 Φεβρουαρου 2008, στο Στρατπεδο Παπγου, επσ

μ τελετ γα τον επαναπατρσμ δα ταυτοποθντων λεψνων Ελλαδτών πεσ
ντων α αγνοουμνων στρατωτών (ενς εφδρου αξωματο α εννα υπαξω
ματών) ατ τ δρεα τς τουρς εσβολς του 1974 στν Κπρο, παρουσα 
του ΥΦΕΘΑ . Κωνσταντνου Τασολα, τς Στρατωτς Ηγεσας α συγγενών των 
πεσντων. Στ συνχεα τα λεψανα παραδθαν στους οεους τους.



ΑΝΙΧΤΑ ΣΤΡΑΤΠΕΔΑ

Με  δα τε ρ ε π τυ χ α δορ γα νώ θ αν το  τος 2007 α π τους πε ρσ σ τε ρους Σχ μα τ σμος του Στρα το Ξ
ρς, ο ε δ λώ σες στο πλα σο του θε σμο «Α νοχτ Στρα τ πε δα».
Τς ε δ λώ σες πα ρα ο λοθ σαν με  δα τε ρο εν δα φ ρον ο το π ς αρ χς, α ντ προσω πε ες μα θ τώντρών 
με τους α θ γτς τους α  το ο των πε ροχών  που δορ γα νώ θ αν.
Ο ε δ λώ σες αυ τς  χουν α θε ρω θε τα τε λευ τα α χρ να α π τς Έ νο πλες δυ ν μες των πε ρσ σο τ ρων 
ευ ρω πα ών χω ρών,  δα τε ρα με τ τ δ μουρ γ α του Ε παγ γελ μα τ ο Στρα το. Ε δ τε ρα ο θε σμς ο ο πο
ος ξε  ν σε στ χώ ρα μας το  τος 200� α συ νε χ ζε τα μχρ σ με ρα,  γ νε α πο δε τς με εν θου σα σμ α 
θρ μ α π τς το π ς ονω ν ες.
Η ε πα φ με το στρ τευ μα δ μουρ γε στους ν ους τς πραγ μα τ ς πα ρα στ σες γα τς δρα στ ρ τ τες, τν 
ε παδευ σ, το ε π τε λο με νο ρ γο α τ δα β ω σ του προ σω π ο,  τσ ώ στε  στρ τευ σ να α ντ με τω π ζε
τα απ’ αυ τος με θε τ  προ δ θε σ. Ταυ τ χρονα, τους πα ρ χε τα ε παρ ς ε ν μ ρω σ α βο  θεα γα τον 
ε παγ γελ μα τ  τους προ σα να το λ σμ. Ε π πλ ον, δ δε τα  δυ να τ τ τα ε ν μ ρω σς τους σχε τ με τα ο πλ
 συ στ μα τα, τα υ λ  α μ σα που βρ σο ντα σε χρ σ στο Στρα τ, α θώς α τν πα ρε χ με ν ο νω ν  
προ σφο ρ. Η πλ ρς γνώ σ α π τους πο λ τες  λων των πα ρα π νω, ε ξα σφα λ ζε τν α να γα α συ μπα ρ στα
σ τς ο νω ν ας προς το Στρα τ α ε ξα λε φε τυ χν λαν θα σμ νες  ψευ δες ε ντυπώ σες γα τ χρ σ μ τ τ 

του, α θώς α γα τ σο π μ τ τα δ θε σς του δ μ
σου χρ μα τος με σο π τ συ ντ ρ σ του υ λ ο 

α τν α π τ σ σγ χρο νων ε ξο πλ σμών.
Τ λος ε τς α π τα  δα τε ρα ευ με ν 

σχ λα, δ χυ τ υ ραρ χε  ε ντ
πω σ  τ ο Στρα τς ε συγ χρο ν

ζε τα, δαθ τε  σχυ ρ ο πλ  
συ στ μα τα α δα α τ χε τα 

α π ν ες  δ ες α δ θε
σ εν μ ρω σς α 

συ νερ γα σ ας με τν 
ο νω ν α.

 Στρα τς Ξηρς ανίγι τις πύλς τ 
στις τ πι κές κι ν νί ς
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1ο ΣΠΒ (MLRS)

Δ΄ ΣΣ

30 M/K ΤΑΞ
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88 ΣΔ

9� ΑΔΤΕ

ΑΝΙΧΤΑ ΣΤΡΑΤΠΕΔΑ
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96 ΑΔΤΕ

80 ΑΔΤΕ
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ΣΧΟΛΗ ΠΕΖΚΟΥ

ΑΝΙΧΤΑ ΣΤΡΑΤΠΕΔΑ

VIII ΜΠ
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ΚΕΤΘ

ΚΕΠΒ

ΓΕΣ/7ΕΓΓΕΣ/7 ΕΓ
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ΕΞΠΛΙΣΜΙ

Το α ντα ε ρο πο ρ  ο πλ  
σ στμα α ε ρ μυ νας μ ρο 
βε λ νε ος ASRAD HELLAS, 

α πο τε λε τα α π:
î  χ μαφο ρ α τ που HUMMER 

M1097A2 4x4
î Mο ν δα ε λγ χου πυ ρς (weapon 

control unit) (φω το 3)
î Ο πλ  ε ξ δρα (φω το 2)
î Ε π ο νω να  ε ξο πλ σμ
î Σ στ μα πλο  γ σς (φω το �)
Ε να α τλ λ λο γα ε π χε ρσες σε 

δ σο λα ε δ φ α μπο ρε να με τα φερ θε 
α π α  ρος με ελ πτε ρο τ που CH47D.

Το ο πλ  σ στ μα ASRAD HELLAS 
(φωτο 1) μπο ρε να χρ σ μο πο  θε αυ
τνο μα  σε συν δυα σμ με λ λα ο πλ  
συ στ μα τα α τ α ε ρο πο ρ ών στχων 

που  πτα ντα σε ψ  ως 
3000μ α σε α τνα  ως 

�000μ.
Το λο γ σμ  

π ε  ρ  

λαμ β
νε να σ στ μα αυ το

ε λγ χου, το ο πο ο α τ 
τ δρ εα τς λε τουρ γ ας 

ε π τ ρε α ε λγ χε  λες τς σ μα
ντ ς μο ν δες αυ τ μα τα,  γα λ
γους συ ντ ρσς, με τ χρ σ α
τλ λ λων με νο.

Τ  πλι κ σύ στη μα ASRAD 
HELLAS δια θέ τι:

î Δφο ρους α σθ τ ρες (φω το 
6)  πως:

 Μο ν δα α σθ τ ρα με σ στ μα 

ORPHELIOS θερ μ ς ε  νας
 Τ λε ο πτ   με ρα
 Με τρ τ α π στα σς με λ  ζερ 

(LRF)
î Ο πτ  ε ντο π στ στ χου (optical 

target designator) (φω το 4)
î 2 φο ρες ε το ξευ τ ρων με 2 α τευ θυ

ν με να βλ μα τα αστος
î Δυ να τ τ τα τα χε ας πυ ρο δ τ σς 

α τ τν α ερο πο ρ  ε π δρο μ
î  α ν τ τα τα χε ας ε πα ν λ ψς τς 

βο λς
î 4 ε φε δρ  α τευ θυ ν με να βλ μα τα
Η δο  σ α ο  λεγ χος μας Πυ ρο βο

λαρχ ας ASRAD HELLAS, α σε τα μ σω 
ε νς  ντρου δο  σεως α ε λγ χου (Pla
toon Command Post  PCP).

Ο Ελλνς Στρατς παργγελε 4 
PCP, τα ο ποα α ποτελο ντα α π:

î  χ μα  φο ρ α τ που HUMMER 
HMMWV M1097 A2 4X4 ( δο με αυ τ του 
ε το ξευ τ ASRAD HELLAS).

î 1  λε τρο ν  υ πο λο γ στ (Multi 
Purpose ASRAD Console Hellas  MPAC
H), α νο χτς αρ χ τε το ν ς, ε μπο ρ ο 
τ που, α τα σευα σμ νος β σε στρα τω
τ ών προ δα γρα φών, στον οπο ο, ε τς 
των λε τουρ γ ών προ γραμ μ των,  χουν 
συ μπε ρ λ φθε  εν σωμα τω θε συ στ μα τα 
προ σαρ μο γς  με τα τροπς (interface), γα 
τυ πο πο  μ νο πρω τ ολ λο ε π ο νω ν ας 

Ε πχύμν Aντιαρπρικ Σύστημα
Κ/Β STINGER

Φ τ 2 Φ τ 3 Φ τ 4 Φ τ 5

Φ τ 1
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LINK11B, τρσ δ στα το ρα ντρ, ε το ξευ τ 
SA8 [OSAAK(M)], «Ηλε τρο ν  Υ πο λο
γ στ Ε γα ρου Προ ε δο πο  σε ως» (Early 
Warning PC), τους ε το ξευ τς ASRAD 
HELLAS,  τε ρο PCP (δ τυο) λπ (φω το 7)

î Συ στ μα τα ε π ο νω νών
î Σ στ μα προσ δο ρ σμο θ σε ως 

(GPS) (φω το �)
î Συ στ μα τα προ σαρ μο γς  με τα τρο

πς (interface), γα τν α να με τ δο σ των 
δεδομνων α π τους σταθ μος α συρ μ του

Τ PCP τ Α/Α /Σ ASRAD HEL-
LAS έ χι δ να τ τη τα:

î Λ ψς πλ ρο φο ρών ε γα ρου προ
ε δο πο  σε ως α ε ντο λών (ενσρ μα τα) 
α π το προ  στ με νο λμο, μ σω τυ
ποπο  μ νου πρω το λ λου LINK11B

î Λ ψς πλ ρο φο ρών ε γα ρου προ ε
δο πο  σε ως (εν σρ μα τα) α π τρσ δ στα το 
ρα ντρ  ρευ νας ( ε τα ρε α α τα σευ ς του 
ρα ντρ, που θα προ μ θευ τε στο μλ λον ο 
ΕΣ, θα α πα τ θε να πα ρα δώ σε στν RDE, 
το Interface Control Document του Interface 
του ρα ντρ α  δεα χρ σμοπο  σς του)

î Λ ψς πλ ρο φο ρών ε γα ρου προ
ε δο πο  σεως (α σρ μα τα) α π το ρα ντρ 
 ρευ νας του ε το ξευ τ SA8 [OSAAK(M)]

î Α σρ μα τς ε π ο νω ν ας (φω ν α 
δε δο μ να) με � ε το ξευ τς ASRAD HEL
LAS, γα τν ε ν σ σ Δο σε ως α 
Ε λγ χου Πυ ρς

î Α σρ μα τς  εν σρ μα τς με τα φο
ρς δε δο μ νων ε γα ρου προ ε δο πο  σς 
σε φο ρ τ τερ μα τ  λετρονο υ πο λο
γ στ (Early Warning PC) (φω το 8)

î Α σρ μα τς δα σν δε σς (φω ν α 
δε δο μ να) με  τε ρο PCP, γα τ δ μουρ
γ α δ του

ΓΕΣ/ΔΠΒ

 τ πι κή δι τα ξη μιας Π ρ β λαρ χί ας β λής ASRAD HELLAS τν 5  κτ ξ τών, 
έ χι  πς πα ρα κ τ:

Φ τ 5 Φ τ 6 Φ τ 7 Φ τ 8

Τε χν κά χα α κτη στ κά
î Η λε τρ  τρο φο δο σ α:   1932 VDC
î Κα τα ν λω σ  σχ ος:   960w
î Μ γ στ δρ εα α νρ θω σς:  <1�’’
î Δα στ σες (Υ x Π x Β) σε χλ.:  1092χ1210χ1��6
î Σ πευ σ  θε τα:   10 ως +70 μο ρες
î Σ πευ σ ο ρ ζ ντα:   360 μο ρες
î Μ γ στ τα χ τ τα στρ ψς  θε τα:  �6 μο ρες /δευτ.
î Ε λ χ στ τα χ τ τα στρ ψς  θε τα: 0,2 μο ρες /δευτ.
î Θερ μο ρα σ α λε τουρ γ ας:   32  ως +49 C
î Θερ μο ρα σ α α πο θ ευ σς:  33  ως +71 C
î Εμ β λεα πυ ρα λου:   �,� χλμ
î Ο ρο φ πυ ρα λου:   3,0 χλμ
î Φρ νο:     αυ τ μα τ π δ σ
î Πρσ δε σ:     λε τρομα γν τ 
î Λε τουρ γ α  τα τς α ν γς:  χε ρο  ν τ
î Ψ ξ ε φα λς του πυ ρα λου:  Α  ρο αρ γ
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ

Φώτ 1

Φώτ 2 Φώτ 4

Φώτ 4 Φώτ 5Φώτ 3

Φώτ 1: Περπολος στ μεθρο τς VIII MΠ

Φώτ 2: Βολ RPG απ 644 Μ/Κ ΤΠ

Φώτ 3: Βολ τυφεου ε του ορθως απ προ
σωπ τς 194 Μ ΠΕΠ (MLRS)

Φώτ 4: Πυρ α Κνσ Μ/Κ ομδας με 
πραγματ πυρ απ τους πρωτοετες Σπου
δαστς τς ΣΜΥ.

Φώτ 5: Επαδευσ στελεχών σε πολεμ 
παγνο τς ΧΧ ΤΘΤ

Φώτ 6: Αναχοργα πυρομαχών MLRS τς 
194 Μ ΠΕΠ (MLRS)

Φώτ 7: Ανπτυξ ντών μαγερεων σε α
ταυλσμ τς ΧΧ ΤΘΤ

Φώτ 8: Επαδευσ νεοσυλλτων ατρών 
στο ΚΕΥΓ

Φώτ 9: Βολ πολυβλου 0,�0΄΄ απ ΤΟΜΠ Μ1 
απ προσωπ του 644 Μ/Κ ΤΠ

Φώτ 10: χμα μεγαφώνων
ΓΕΣ/7ΕΓ
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Δραστηριτητς
Μνδν

Φώτ 6

Φώτ 7

Φώτ 8

Φώτ 9

Φώτ 10

Φώτ 11
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ

ΤΑΜ Σ «Α ΓΑ ΛΟΣ 2008»

Δε ξ χθ με ε π τυ χ α α π 04  ως 08 Φε βρουα ρ
ου 2008,  τε χν   σ σ τς Δο  σς Α πο βα
τ ών Δυ ν με ων, «Α ΓΑ ΛΟΣ 1/08» στ πε ρο χ 
Α γα ου Πε λ γους α Πα γα σ τ ο, με σο π τν 
ε πα ξ σ του ε π π δου ε π χε ρ σα ς ε τομ τ
τας των Μο ν δων τς α τν συ νε πα δευ σ με 
Μο ν δες του Στρα το Ξ ρς.

32 ΤΑΞΠ/Ν
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Στς 7 ανουα ρ ου 
2008, πα ρου σ α του . Α/ΓΕΣ Αντστρατ
γου Δμτρου Βολγαρ α αντπροσω
πεας Ανωττων Αξωματών, πραγ μα
το πο θ ε  τε λε τ  ναρ ξς λε τουρ γ ας 
 α γα σμς γα τν 1 ε πα δευ τ  σε ρ 
του Ε να ου Προ ε χω ρ μ νου Τμ ματος 
Πε ζ ο  Τε θω ρα  σμ νων α θώς α τα 
ε γα να των ν ων ε γα τα στ σε ων τς Σχο
λς Α ξω μα τ ών Τε θω ρα  σμ νων.

Τν τε λε τ τ μ σαν ε π σς με τν 
πα ρου σ α τους ο Δ μαρ χος Αυ λώνας . 
Σρ μας γ γε λος, ο Α ντ στρ τ γος ε.α. Λα
α φώ σς Δ μτρος, ο πρ ε δρος του Συν
δ σμου Α πο στρ των Α ξω μα τ ών π π ο 
Τεθω ρα  σμ νων Υ πο στρ τ γος ε.α. Πα
πα δο γε ωρ γ που λος Χρ στος, ο πρ ε δρος 
του Συν δ σμου Α πο στρ των Αυ λώ νας Υ πο
στρ τ γος ε.α. Κα τσφς Κων στα ντ νος, ε
πρ σω πο το π ών α ε λ σα στ ών αρ
χών, α το σ νο λο των ε πα δευο μ νων.

Ι στ  κ
Α π το  τος 200�, με τ α π απ φα σ 

του Γε ν ο Ε π τε λε ου Στρα το, α να τ θ ε 
στ Σχο λ Α ξω μα τ ών Τε θω ρα  σμ νων  
ε πα δευ σ των Αν θυ πο λο χα γών Πε ζ ο, 
των Μο ν μων Λοχών α πο φο των τς Σχο λς 
Μο ν μων Υπα ξω μα τ ών α των Δο  μων 
Εφ δρων Αξω μα τ ών των Μ χα νο  ν των 
Ταγ μ των Πε ζο, στα ερ πυ στρο φ ρα α 
στα Τε θω ρα  σμ να Ο χ μα τα Μ χς που 
δα θ τε το Πε ζ . Η ε πα δευ σ αυ τ,  ταν 
 να πρώ το β μα στ συ νε πα δευ σ των 
στελε χών του Πε ζ ο α των Τε θω ρα  σμ
νων α  χε ως σο π να με τα δώ σε στα 
νε ο ε σερ χ με να στε λ χ τν τε χν  συ νε δ
σ α τς α πα ρα τ τες τε χν ς γνώ σες α 
δα δ α σ ες, ώ στε να βελ τω θε  συ νερ γα σ α 
στο πλα σο των Μ χα νο  ν των α Τε θω ρα
 σμ νων Τα ξαρ χών του Στρα το μας.

Με τ α π α π φα σ τς στρα τω τ ς 
 γε σ ας, που ε λ φθ το Μρ το του 2007, 
γα ε νο πο  σ των προ εχω ρ μ νων 
τμ μ των των Σχο λών Πε ζ ο α Τε θω

ρα σμ νων, ο Λο χα γο των α ντ στο χων 
 πλων θα ε πα δε ο ντα πλ ον α π ο
νο, με  ναρ ξ λε τουρ γ ας του ε να ου Σχο
λε ου τν 7 ανουαρου 2008, στ Σχο λ 
Α ξω μα τ ών Τε θω ρα  σμ νων.

Ο σο πς τς ε νο πο  σς ε να αφ’ ε νς 
μεν  ε π τευ ξ των α ντ ε με ν ών σο πών 
ε πα δε σε ως, που α θο ρ ζο ντα στο  σχ ον 
α να λυ τ  πρ γραμ μα ε πα δε σε ως του 
Ε να ου Προ ε χω ρ μ νου Τμ μα τος, αφ’ ε τ
ρου δε,  α π τ σ ο νς συ νε δ σς, ο
νο τρ που σ ψς α ε π ο νω ν ας α τ 
τν ε τ λεσ των α θ  ντων τους.

Ε π πλ ον, α τ το τρ χον  τος θα λε
τουρ γ σε α το ν ο τμ μα Ε πα δευ σς 
Α να γνω ρ στών στο ο πο ο θα ε πα δε ο ντα 
Αξ ο ΠΖ α ΤΘ βαθ μο Αν θυ πα σπ στ μ
χρ α Λο χα γο που ε να το πο θε τ μ νο σε 
μο ν δες α ναγνω ρ σε ως. Σο πς τς ε πα
δευ σς ε να ο ε πα δευ με νο να α πο τ
σουν τς α πα ρα τ τες γνώ σες τα τ ς χρ

σ μο πο  σς Ου λα μο α Ί λς 
α να γνω ρ σε ως. Το Σχο λε ο θα 
λε τουρ γε 2 φο ρς το χρ νο, 
με 2�30 ε παδευο μ νους α
τ ε πα δευ τ  σε ρ α δρ
εα ε πα δε σε ως 2 ε βδο μ
δες (Έ ναρ ξ 1ς ε πα δευ τ ς 
σε ρς τν 17 Μαρτου 2008).

Εκ πα δευ τ κς
Σκπς

Ο ε πα δευ τ ς σο πς 
του ε ναου Προ ε χω ρ μ νου 
Τμ μα τος Πε ζ ο  Τε θω ρα 

σμ νων,  πως α θο ρ ζε τα στο α να λυ τ  
πρ γραμ μα, ε να  πα ρο χ των α πα ρα
τ των γνώ σε ων ώ στε να α νο ποο ντα 
ο α θο ρ σθ ντες α ντ ε με ν ο σο πο 
(ΑΝ ΣΚ) ε πα δευ σς, γα τς α πα τ σες 
του βαθ μο Λο χα γο   λρ χου.

Συμ με τέ χ ντες στην Εκ πα δευ ση
Το Σχο λε ο θα λε τουρ γε σε 3 ε πα δευ τ

ς σε ρς το χρ νο, με 3 μτ τμ μα τα α 
6� πε ρ που ε πα δευο μ νους α ν σε ρ.

Κα τ τν πα ρο σα πε ρ ο δο, ε πα δε ο
ντα 34 Λο χα γο ε των ο πο ων 2 Ελλ νο
προ α 16 Ί λαρ χο ε των ο πο ων 1 Ελ λ
νο προς. Σ νο λο ε πα δευο μ νων: �0.

 ντ κε με να Εκ πα δεύ σε ως
Τα α ντ ε με να ε πα δε σε ως δα χωρ

ζο ντα  πως πα ρα  τω:
î Κο ν α ντ ε με να (τα ο πο α δ δ

σο ντα α ο Α ξω μα τ ο των λλων 
 πλων στα Προ ε χω ρ
μ να Τμ μα τα των Σχο
λών Ε φαρ μο γς).

î Ε δ  α ντ ε με να 
(Τατ), τα ο πο α δδ
σε τα α πο λε στ  το 
Ε νο πο  μ νο Προ ε χω
ρ μ νο Τμ μα Πε ζ ο 
 Τε θωρα  σμ νων.

ΣΑΤΘ

Σνκπαίδση
Πζικύ - Τθρακισμένν
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 π στ λή
Η α πο στο λ τς Πτ ρυ γας Ψυ χολο

γ ών Ε π χε ρ σε ων τς ΣΔΕΠ ε να  
πα ρο χ ε ξε δ ευ μ νς ε παδευσς σε 
θ μα τα πλ ρο φο ρών ε π ο νω ν ας α 
δα χε ρ σς ρσε ων που α φο ρον στ 
δε ξα γω γ ψυ χο λο γ ών ε π χε ρ σε ων, 
σε α νώ τε ρους α ξω μα τ ος α π φο
τους τς Α νω τ τς Σχολς Πο λ μου α 
Α νώ τα τς Δα λα δ ς Σχο λς Πο λ μου 
 λ λς  σ τ μς σχο λς ε ξω τε ρ ο 
 λων των λ δων των Εν πλων Δυ ν με
ων α των Σω μ των Α σφα λε ας, α θώς 
ε π σς α σε μονμους υπαλλλους α π 
τ Γ.Γ. Ε π ο νω ν ας α Ε ν μ ρω σς, 
τν ΕΥΠ α αλ λο δα πος α ξω μα τ ος 
με α ν λο γα προ σ ντα.

Ε δ κές Ε π δώξες
î Η ε ξ σ σ των σπου δα στών 

στν ορ θ ε τ μ σ των στρα τ γ ών α 
τα τ ών πλ ρο φο ρών, τν α ν πτυ ξ λο
γ ς σ ψς α τ τ δα δ α σ α λ ψς 
α πο φ σε ων π νω σε θ μα τα ε π ο νω
ν ας με το αν θρώ π νο δυ να μ , α θώς 
α  ε π τε λ  σχε δ α σ, δε θυν σ α 

Υ παγωγή
Η ΠΨΕ υ π γε τα δο  τ  α ο ο

νο μ  στ ΣΔΕΠ, τς ο πο ας α πο τε λε 
ορ γα ν  τμ μα. Ε δ  τε ρα γα ζ τ μα τα 
Ε πα δευ σς υ π γε τα στ Δε θυν σ 
Σπου δών,  πως α ο  δρες ε πα δευ σς 
τς ΣΔΕΠ.

Χ νς Εκ πα δευσης
Ο συ νο λ ς χρ νος ε πα δευσς ε να 8 

ε βδο μ δες (280 πε ρ ο δο) α λε τουρ γε μα 

Πτέργα Ψχλγικών Επιχιρήσν 
στη ΣΔΙΕΠ

 λεγ χος των ψυ χο λο γ ών 
ε π χε ρ σε ων.

î Η πα ρο χ ε ξε δ ευ μ
νων γνώ σε ων, γα το ζω τ ς 
σ μα σ ας το μ α των ψυ χο λο
γ ών ε π χε ρ σε ων.

î Η χρ σ μο πο  σ 
των σγ χρο νων μ σων α 
με θ δων ε π ο νω ν ας α 
δεξα γω γς ψυ χο λο γ ών 
επ χε ρ σε ων α θώς α  δ
μουρ γ α α τλ λ λς υπο δο
μς γα τν α πο τε λε σμα τ  
δε ξα γω γ των ε π χε ρ σε ων 
αυ τών.

î Η δε ρυν σ των γνώ
σε ων των σπου δα στών, με 
τν α π τ σ γε ν ς μρ
φωσς σε θ μα τα που δευ
ο λ νουν το ρ γο τους, αφ’ 
ε νς ως ε π τε λών ψυ χο λογ
ών ε π χε ρ σε ων α αφ’ ε τ
ρου στ συ νερ γα σ α τους με 
τους αρ μ δους φο ρες των 
λ λων λ δων των Ενπλων 
Δυνμεων α τς πο λ τε ας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ
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φορ θε επαδευτ τος. Κατ το τος 
2007  πτρυγα λετοργσε απ 1 Οτω
βρου μχρ 23 Νοεμβρου α φοτσαν αξ
ωματο απ το Στρατ Ξρς, τν Ελλν
 Αστυνομα, τν Πυροσβεστ υπρεσα 
α νας αλλοδαπς αξωματς.

ντκεμενα Εκπαδευσης
Έχε γνε επλογ τς δδασμενς 

λς, ώστε ο σπουδαστς να δδσο
ντα τα απαραττα αντεμενα με τν 
αλτερ δυνατ εμετλλευσ του χρ
νου που δατθετα α τα οποα ενα:

î Θεωρτ θματα ψυχολογών επ
χερσεων.

î Θματα επτελών δαδασών 
ετμσς ατστασς ΨΕ, ανλυσς 
στχου  προπαγνδας  ονς γνώμς, 
επλογς στχων, αθορσμο αντεμε
νών σοπών γα ψυχολογς επχερ
σες, αταρτσμο σχεδων ψυχολογών 
επχερσεων α τλος υποστρξ τς 
εφαρμογς των σχεδων ΨΕ με οπτοα
ουστ α ντυπο υλ.

î Αρχς α δγμα ψυχολογών επ

χερσεων των ρατών που ενδαφρουν 
τν εθν στρατγ α τν μυνα τς 
Χώρας.

î Επλογ θεμτων απ τους τομες: 
ψυχολογας, ονωνολογας, φλοσοφας, 
γλωσσολογας, στορας, γεωγραφας, 
θρσευτών, οονομας, δαου, δμο
σογραφας, εθνο ενδαφροντος, εθν
ς μυνας, εθνς πολτς, υβερν
τς α τλος γενς πλροφορες γα 
τα μορα ρτ.

î Μσα ψυχολογών επχερσεων 
α εξελτς τσες τους.

Παρλλλα ετελοντα πρατς 
εφαρμογς απ τους σπουδαστς με τ 
δεξαγωγ ασσεων, τ σνταξ εργα
σών α τν οργνωσ σεμναρων.

Εκπαδευτές
Τα παραπνω αντεμενα δδσουν 

εξεδευμνο αθγτς του Πανεπστμου 
Θεσσαλονς, επρσωπο απ το Υπουρ
γεο Δμσας Τξς, τν Εθν Υπρεσα 
Πλροφορών, τ Γ.Γ. Επονωνας α Εν
μρωσς, αθώς α μπερο εν ενεργεα 
αξωματο αθγτς τς ΣΔΕΠ, αξωματ
ο δαλτες απ το ΓΕΕΘΑ α το ΓΕΣ.

Ο μθοδο επαδευσς που χρσμο
ποε  ΠΨΕ ενα:

î Συζτσ
Ενα  ρα μθοδος επαδευσς 

στ σχολ. Ενα πντοτε ατευθυνμεν 
απ τους αθγτς α προποθτε αλ 
προπαρασευ των σπουδαστών.

î Δλεξ
Χρσμοποετα γα τ δδασαλα θε

μτων γενς μρφωσς.
î Πρατ εξσσ  σεμνρα
Καταβλλετα προσπθεα εξσ

σς των σπουδαστών σε αντεμενα ΨΕ, 
πως σνταξ βασών μελετών εργα
σών με θματα ψυχολογών επχερσε
ων, σνταξ προρξεωνμνυμτων, 
σνταξ Ρ/Φ προγραμμτων α ετλεσ 
ασσεων.

î Επσψες
Πραν των θεωρτών αντεμνων 

 ΠΨΕ α γα τν αλτερ ενμρωσ 
των σπουδαστών τς πραγματοποε επ
μορφωτς επσψες γα ανταλλαγ 
απψεων σε τοπος ραδοφωνος α 
τλεοπτος σταθμος, αθώς α σε το
πς εφμερδες μεγλς υλοφορας.

ΣΔΙΕΠ
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ΤΕΧΝΛΓΙΑ

Η Δε θυν σ Ε φο δα σμο α Με τα φο
ρών του ΓΕΣ, ως αρ μ δος φο ρ ας γα τ 
δα χε ρ σ των τρο φ μων α πε τρε λαο ε
δών του Στρα το, προ βα νε, στο πλα σο 
των α θο ρ ζο μ νων α π τν ε θν  α ο
νο τ  νο μο θε σ α, στς παρα  τω ε νρ γεες:

î Σ ντα ξ τε χνών προ δα γρα φών με 
β σ τς ο πο ες γ νε τα  προ μ θε τους

î Ποο τ   λεγχο αυ τών α τ τν πα
ρα γω γ, τν πα ρα λα β α α τ τ δρ
εα τς α πο θ ευ σς τους.

Τε χν κές Π δα γα φές
Π τ κς Έ λεγχς

Ο τε χν ς προ δα γρα φς των τρο φ
μων α των πε τρε λαο ε δών, συ ντσ σο
ντα α π το 2ο γρα φεο τς δευ θν σε ως 
Ε φο δα σμο α Με τα φο ρών του ΓΕΣ, με 
τ συ νερ γα σ α α λ λων δευ θν σε ων 
 πο τε α πα τε τα, α συ μπε ρ λαμ β νουν τα 
στο χε α εε να που α θο ρ ζε  ε θν  α 
ο νο τ  νο μο θε σ α, ο συμ φω ν ες τυ ποπο
 σς (STANAG’s) του ΝΑ ΤΟ α  δεθνς 
ε π στ μο ν  β βλο γρα φ α. Ε δ , στς τε
χν ς προ δα γρα φς των τρο φ μων, συ νε
τ μώ ντα ο συν θ ες ε να πο θ ευ σς α 
 δα τ ρ σ μ ττα των προ   ντων, δ νε τα 
δε  δα τε ρ βα ρ τ τα, στν πο τ τα των 
υ λ ών πα ρα σευ ς α συ σευα σ ας, λαμ
β νο ντας υ π ψ τς  δα τε ρες δα τρο φς 
α ν γες του στρα τευ μ νου προ σω π ο, 
λ γω των συν θ ών ερ γα σ ας του α τς 
σχε τ  μ ρς  λ  ας του.

Ο ποο τ ς  λεγ χος πε ρ λαμ β νε α να
λ σες, που προ βλ πο ντα απ τς τε χν ς 
προ δα γρα φς α τ σχε τ  νο μο θε σ α. 
Ε τε λε τα στα στρα τω τ  ερ γα στ ρα α 
ερ γα στ ρα του ευ ρ τε ρου δ μ σου το μ α, 
 πως το Γε ν  Χ με ο του Κρ τους (ΓΧΚ), 
το Ε ΚΕ ΦΕ «ΔΗ ΜΟ ΚΡ ΤΟΣ» α τα ερ γα στ
ρα του Ε ΦΕΤ.  λ  δα δ α σ α του ποο τ
ο ε λγ χου ορ γα νώ νε τα α ε πο πτεε τα 
α π το 2ο γρ τς δευ θν σε ως Ε φο δα σμο 
α Με τα φορών του ΓΕΣ, ώ στε να δα σφα λ
ζε τα α τ τον α λ τε ρο δυ να τ τρ πο,   ρ
στ πο τ τα των τρο φ μων α πε τρε λαο ε
δών, που χρ σ μο ποε ο ΣΞ.

Ο α να λ σες ε τε λο ντα σμ φω να με 
δε θνώς τυ πο πο  μ νες με θ δους πως 
ISO, ASTM, AOAC,  με με θ δους που 
 χουν α να πτ ξε α εφαρ μ ζουν τα ερ γα
στ ρα ε δώ α πολ λ χρ να.

Ο ποο τ ς  λεγ χος των τρο φ μων 
γνε τα μα ρο σο π  α ερ γα στ ρα . 
Ο μα ρο σο π ς  λεγ χος πραγ μα τοποε
τα στς φ σες τς πα ρα γω γς, τς πα ρα
λα βς α τς α πο θ ευ σς, απ ε π τρο
πς που ο ρ ζο ντα, α τ πε ρ πτω σ, α π 
το Υ πουρ γε ο Α ν πτυ ξς, το ο πο ο δε νερ
γε τς προ μ θεες μ σω δε θνών δα γω
ν σμών α τς στρα τω τ ς υ π ρε σ ας. 
Ο ερ γα στ ρα ς ε τε λε τα σε δεγ μα τα 
που λαμ β νο ντα α π τς πα ρα π νω ε π
τρο πς α πε ρ λαμ β νε φυ σ ο χ μ ς, 
μ ρο βολο γ ς α  στο λο γ ς α να λ
σες. Ε π σς γ νε τα  λεγ χος τς πρώ τς 

α δε τε ρς συ σευα σ ας στν ο πο α συ
σευ ζο ντα α α πο θ ε ο ντα τα τρ φ
μα. Τα στρα τω τ  ερ γα στ ρα ποο τ ο 
ε λγ χου τρο φ μων ε να το ΧΗΣ, το Κ ντρο 
Βο λο γ ών Ε ρευ νών Στρα το (ΚΒΕΣ), το 
791 Τγ μα Ε φο δα σμο (ΤΕΦ) α  884 
Προ ε χω ρ μ ν Α πο θ  Β σε ως Ε φο
δα σμο Τρο φ μων (ΠΑ ΒΕΤ).

Στα α σ μα α λ πα ντ  πραγ μα το
ποο ντα φυ σ ο χ μ ς α να λ σες α μ
χα ν ς δο  μα σ ες, ε νώ υ λο ποο ντα τα 
προ γρμ μα τα Analysis Oil Army Program 
(AOAP) α Spectrometry Oil Analysis Pro
gram (SOAP), στα ο πο α γνε τα ποο τ ς 
 λεγ χος των λ πα ντ ών των  ν τ ρων των 
ε π γεων μ σων  ν σε ως α των ε να  ρων 
μ σων πτ σε ως α ντ στο χα. Μ σω των προ
γραμ μτων αυ τών, ε να δυ να τν να ε π σ
μαν θον αρ χ με νες βλ βες στους  ν τρες 
α στα  ν τ μ ρ Α/Φ α Ε/Π, με σ μα ντ
 ο φ λ στν α σφ λεα του προσω π ο 
α στο  στος συ ντ ρ σς. Τα στρα τω τ  
ερ γα στ ρα ποο τ ο ε λγ χου πε τρε λαο ε
δών ε να: το Χ με ο Στρα το (ΧΗΣ),  873 
Α πο θ  Καυ σ μων (ΑΚ),  872 ΑΚ, τα 1ο 

α 2ο Τγ μα τα Υ πο στρ ξε ως Α ε ρο δρο μ ων. 
Πλ ον των πα ρα π νω ερ γα στ ρα ών ελγ
χων, ε τε λο ντα α α να λ σες πε δ ου με 
φο ρ τ ρ γα να που δα θ τουν ο μο ν δες 
που δα χε ρ ζο ντα α σ μα α λ πα ντ . 
δα τε ρα γα τα ε λαο λ πα ντ  ε πο νο ντα 
α π τ ΓΕΣ/ΔΕΜ με λ τες α ε φαρμ ζο ντα 
προ γρμ μα τα, μ σω των ο πο ων γ νε τα συ

 Δια σφλι ση της πι τη τας τν τρ φίμν και π τρ λαι λι πα ντι κών
...πρ τ ραιτη τα τ Στρατύ

Ο Στρα τς α ν α θεν  δ νε α συ νε χ ζε να δ νε προ τε

ρα τ τα στν πο τ τα των ε φο δ ων που προ μ θε ε

τα, προ ε μ νου να ε ξα σφα λ σθε  υγε α α  ευ ρω

στ α του προ σω π ο του, α θώς α  βω σ μ τ τα 

α  α σφαλς λε τουρ γ α του υ λ ο του, τ σο στν 

ε ρ ν  σο α στον π λε μο.
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στματ παραολοθσ τς ποοτς 
ατστασς των λπαντών α του χρνου 
ζως τους, προεμνου να επτυγχνετα 
μεωσ του στους προμθες τους, πα
ρτασ στ δρεα χρσς των μσων α 
αυξμν επχερσα ετομττα.

Σε λα τα εργαστρα λαμβνοντα 
αυστρ τα προβλεπμενα απ τ νομο
θεσα μτρα γα τ δαχερσ των ουσών 
που χρσμοποον α των αποβλτων 
τους, ώστε να προστατεετα το περβλ
λον,  ατστασ του οποου ενα συντε
λεστς τς ποττας τς ζως.

Αξοσμεωτο τς σμασας που δνε 
το ΓΕΣ στν ποττα των πετρελαοεδών 
α των τροφμων, ενα τ με εντολ του 
 Α/ΓΕΣ:

î Συγροτθαν επτροπς στους 
σχματσμος, ο οποες προβανουν σε 
τατο ποοτ λεγχο των τρουμνων 
τροφμων των μονδων τους α αναφ
ρουν τα αποτελσματ τους στο ΓΕΣ.

î Συγροτθε ομδα ποοτο 
ελγχου αυσμων α λπαντών,  οποα 
προβανε σε τατους ελγχουςεπθεω
ρσες σε λες τς μονδες του ΕΣ, προς 
δαπστωσ τς ποοτς ατστασς των 
τρουμνων απ’ αυτς πετρελαοεδών.

Δαπστευση Εγαστηων
Ππτκές

Στο πλασο τς συνεχος βελτωσς 
των παρεχομνων υπρεσών τους, τα ερ
γαστρα ποοτο ελγχου, προβανουν 
σε δαδασες δαρβωσς των συσευών 
α οργνων που χρσμοποον, συμμε
τχουν σε δεργαστρα προγρμματα 
ελγχου των μετρσεων, αθώς α σε δα
πστευσ των αναλσεων που ετελον 
ατ το δεθνς πρτυπο ISO EN 1702�. 
Έτσ χουν δ δαπστευτε σε αρθμ ανα
λσεων, το ΚΒΕΣ, το ΧΗΣ, α το 791 ΤΕΦ 
στο πεδο των μχανών δομασών αλε
ρων, το οποο ενα α το μοναδ στον 
Ελλαδ χώρο. Τα παραπνω εργαστρα 
βρσοντα συνεχώς στν προσπθεα δα
πστευσς α λλων αναλσεων που ετε
λον, ενώ βρσοντα σε δαδασα δαπ

στευσς,  884 ΠΑΒΕΤ α ο 873872 ΑΚ.
Πρσφατα α μετ απ ενργεες του 

ΥΠΕΘΑ, βρσοντα σε εξλξ ο δαδασες 
ανπτυξς συστματος ανλυσς νδνων 
α ρσμων σμεων ελγχου (HACCP) στα 
στρατωτ νοσοομεα α στς εγαταστ
σες στσς των Κντρων Επαδεσεως Νε
οσλλετων, ενώ μετ απ γρσ του ΓΕΣ 
ξενσε  δαδασα ανπτυξς HACCP, 
στο αρτοποεο του 791 ΤΕΦ.

Επσς, απ 01 Μαρ 2008, στο πλα
σο τς περβαλλοντς πολτς του 
ΥΠΕΘΑ α 
τς εθνς 
α ονοτς 
νομοθεσας, 
ο Στρατς θα 
δαθτε προς 
ατανλωσ 
το νο, φλ
τερο προς το 
περβλλον, 
π ε τ ρ  λ α  ο 
χαμλς πε
ρ  ετ τ
τας σε θεο, 
με ωδ 
ΝΑΤΟ F�4, 

συμβλλοντας, τσ, στ βελτωσ τς 
ποττας τς ζως,  οποα αποτελε α 
προτεραττα τς πολτεας.

Απ τα παραπνω ενα προφανς τ 
 γεσα α τα στελχ αποδδουν μεγλ 
σμασα στον ποοτ λεγχο, αθσον 
αποτελε πλον ον αντλψ τ ενα το 
χμα που οδγε στν προμθεα ρστς 
ποττας πετρελαοεδών α τροφμων α 
εξασφαλζε τν ερυθμ λετουργα των μ
σων α τν υγεα του προσωπο.

ΓΕΣ/ΔΕΜ

 Διασφλιση της πιτητας τν τρφίμν και πτρλαιλιπαντικών
...πρτραιτητα τ Στρατύ



24 Α Π Ρ  Λ  Ο Σ  2 0 0 8 

ΕΙΡΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΣΤΛΕΣ

Η Α μπχα ζ α βρ σε τα στα α να το λ πα
ρ λα τς Μα ρς Θ λασ σας, στ βο ρεοδυ
τ  πε ρο χ τς Δ μο ρα τ ας τς Γε ωρ γ ας.

Η περοχ ε χε α θε στώς Αυ τ νο μς 
Δ μο ρα τ ας, ε νταγ μ νς στ Σο βε τ  
Σο σα λ στ  Δ μο ρα τ α τς Γε ωρ γ ας. 
Με τ δλυ σ τς ΕΣ ΣΔ, ο Γε ωρ γα νο 
δε δ  σαν τν πλ ρ εν σω μ τω σ τς 
Α μπχα ζ ας στο  θνοςρ τος τους, ε νώ 
ο Α μπχ ζο επε δ ω αν τν α νε ξαρ τ σ α 
τους. Το 1992, με τ α π σλ ρς μ χες, 
 Α μπχα ζ α α πο σχ σθ ε α π τ Γε ωρ γ α. 
Ο βα τ τες α  α τα π τ σ των αν θρω
π νων δ αω μ των,  μως, συ νε χ σθ αν.

Ο σφοδρς συ γρο σες με τα ξ των 
Α μπχα ζ ων α των δυ ν με ων τς Γε ωρ γ
ας ε χαν ως α πο τ λε σμα τ συρ ρο  προ
σφ γων προς τν Κε ντρ  Γε ωρ γ α, τ 
Ν το Ρω σ α α το Κα ζα στν, ε νώ ταυ
τ χρο να α ν γα σε χ λ δες Έλ λ νες, ο 
ο πο ο εχαν  δρ σε α πο  ες στν πε ρο
χ 2�00 χρ να πρν, να ε γα τα λε ψουν 
τς πατρο γο ν ς τους ε στ ες.

Ι στ  κ  π στ λής τυ Ο Η Ε
H UNOMIG (United Nations Observer 

Mission in Georgia)  δρ θ ε σμ φω να με 
τν α π φα σ 8�8 του Συμ βου λ ου Α σφα
λε ας των Η νω μ νων Ε θνών (Α γου στος 
1993). Το Σε πτμ βρο του 1993, ξε  ν σε  
α ν πτυξ των πρώ των πα ρα τ ρ τών τς 
UNOMIG στν πε ρο χ, στα πλα σα προ
σπ θεας α π πλευ ρς του Ορ γα ν σμο, ε π
λυ σς του προ βλ μα τος, με ε ρ ν  μ σα.

 Η α π φα σ (mandate) του Συμ βου λ
ου Α σφα λε ας του Ο.Η.Ε., πε ρ λαμ β νε 
τα πα ρα  τω:

î Πα ρα ο λο θ σ α ε π βε βα ω σ 
τς τ ρ σς, α π τς δ ο πλευ ρς, τς 
συμ φω ν ας α τ παυ σς του πυρς α 
δα χω ρ σμο των Ε ν πλων τμ μ των,  
ο πο α υ πο γρφ ε το 1994 στ Μ σχα, 

με τα ξ Γε ωρ γ ας  Α μπχα ζ ας.
î Έ λεγ χο τς ε ρ νευ τ ς δ να μς 

τς Κ.Α.Κ (Κο νο πο λ τε α Α νε ξρ τ των 
Κρα τών),  ο πο α α πο τε λε τα υ ρ ως α π 
Ρω σ  Στρα τ, α  ο πο α ε να α νε πτυγ
μ ν στν γραμ μ α τ παυ σς του πυ
ρς με τα ξ Γε ωρ γ ας  Α μπχα ζ ας,  σον 
α φο ρ στ συμ μρ φω σ τς α το σν
νο μο των ε νερ γεών τς, στα πλα σα τς 
ε φαρ μο γς τς α νω τ ρω συμ φω ν ας.

î Συ νε σφο ρ στν α λυ τ ρευ σ των 
συν θ ών ζω ς στν πε ρο χ, συ ντε λώ ντας 
στν α σφ λεα α στν ε π στρο φ των προ
σφ γων α θώς α σων  χουν προσω ρ ν 
α πο μα ρυν θε α π τους ε στ ες τους. 

î Έ λεγ χο των πε ρο χών α πο θ ευ
σς των βα ρ ων  πλων τα ο πο α α πο μα
ρ νο ντα α π τν πε ρο χ α σφα λε ας α 
τν πε ρο χ α πα γρευ σς ο πλ σμο.

î Τα τ  Πε ρ πο λ α στν ο λ δα 
του Kodori.

î Α να φο ρ τς Κα τα στ σε ως στο 
Γε ν  Γραμ μα τ α του Ο Η Ε σε σχ σ με 

τν πρ ο δο τς ο λο λ ρω σς τς συμ φω
ν ας, τν α να φο ρ βαο τ των α  θε τ 
λ λο σχε τ  με τν ε ντο λ του Ο Η Ε.

Στς 10 Δε εμ βρ ου 1996, α τ πν α πο
φ σε ως του Συμ βου λ ου Α σφα λε ας α 
α τ πν συμ φω ν ας με τς το π ς αρ χς 
 δρ θ ε στο Σο χο μ, το το π  Γραφε ο 
του Ο.Η.Ε. γα τα Αν θρώ π να Δ αώ μα τα.

H UNOMIG, α να πτσ σε α θ με ρ ν 
πε ρ πο λ ες στους το μες του Γ λ (α π τν 
πλευ ρ τς Αμπχα ζ ας) α του Ζου γντ ντ 
(α π τν πλευ ρ τς Γε ωρ γ ας). Στους δ ο 
αυ τος το μες α να πτσ σε τα  γραμ μ α
τ παυ σς του πυ ρς με τα ξ των α ντ μα χ
με νων πλευ ρών, α θώς α  ζώ ν α παγ
ρευ σς α ν πτυ ξς βα ρ ων  πλων (RWZ). 

Η UNΟMG γα τν ε τ λε σ τς πα
ρα π νω ε ντολς του Ο Η Ε, μ σα στν 
πε ρο χ των συ γρο σε ων, χρ σ μο ποε 
 ο πλο στρα τω τ  προ σω π , το ο πο ο 
δε ξ γε πε ρ πολ ες  λο το χρ νο. Κα τ 
τν ε τ λε σ τς α πο στο λς τους χρ σ μο
ποον ο χμα τα που πα ρ χουν προ στα σ α 

UNOMIG
Η Ελ λ δα α π τν πρώ τ στγ μ α ντα πο ρ θ ε στο  λε σμα 
του Ο Η Ε γα συμ με το χ στν εν λγω α πο στο λ α α π το 
1994 συμ με τ χε ε νερ γ με αξω μα τ ος πα ρα τ ρ τς α των 
τρών λ δων των ΕΔ.



α π νρ ες, φο ρον τ στρα τω τ  στο λ 
τς Χώ ρας τους α το γα λ ζο μπε ρ του 
Ο Η Ε. Πε ρ που 120 πα ρα τ ρ τς α π 2� 
χώ ρες  χουν α ναπτυ χθε στν πε ρο χ.

Έ γ της  π στ λής
Η  παρ ξ στν πε ρο χ τς UNOMIG, 

α θώς α το ρ γο το ο πο ο πα ρ γε θε ω
ρε τα ζω τς σ μα σ ας, α θ σον α πο τε
λε τον ε ξ σορ ρο π τ  πα ρ γο ντα με τα ξ 
των δο α ντ μα χ με νων πλευ ρών, ο ο πο
ος δα μ σου των ε ξου σο δο τ μ νων α π 
τον Γ.Γ του Ο.Η.Ε. ορ γ νων του, προ σπα
θε να δατ ρ σε τς γ φυ ρες ε π ο νω νας 
με τα ξ τους, μ σω του δα λ γου που δε
νεργε τα α ν τα τ χρο ν  δαστ μα τα, 
ώ στε να α θε ρω θον «ώ δ ες ε πο νω
ν ας» να ο ο δο μ θε λμα ε μπ στο σ νς 
α να δα λυ θον τα σν νε φα α χυ πο ψ ας 
που  χουν α να πτυχθε ε α τ ρω θεν με τ 
α π 14 χρ να α ντ πα λ τ τας, προ ε μ
νου να δ μουργ θον ο προ  πο θ σες 
ε ξε ρε σς μας ο ν α πο δε τς λ σς.

Ε ξ σου σ μα ντ  θε ω ρε τα α α π το 
ντ πο πλ θυ σμ  πα ρου σ α των παρα τ
ρ τών του Ο.Η.Ε., α θ σον δα μ σου τς 
α θ με ρ νς α α δ λε πτς παρου σ ας 
τους στν πε ρο χ, α πο τε λον τον α νε ξρ
τ το φο ρ α, στον ο πο ο μπορον να α πευ
θυν θον προ ε μ νου να δα τυ πώ σουν 
τυ χν υ πρ χου σες α ταγγε λ ες τους ο ο πο
ες α φο ρον πα ρα β σες τς Χρ τας των 
Αν θρω π νων Δαω μ των, γνω ρ ζο ντας  τ 
αυ τς θα τ χουν προ σε τ ς ε ξ τα σς α 
ε φσον ε π βε βαω θον, θα λ φθον α π 
τα αρ μ δα ε ντε ταλ μ να ρ γα να του Ορ γαν
σμο  λες ε ε νες ο α πα ρα τ τες ε νρ γεες, 
ώ στε αυ τ τα φα ν με να να μν ε πα να λ
φθον. Με αυ τν τον τρ πο συ νε σφ ρουν 
στ βελ τ ω σ των συν θών ζω ς, στν 
α πο τρο π εμ φα ν σε ως πα ρ μοων φα νο
μ νων α στ στα δα  δ μουρ γ α των 
α πα ρατ των προ  πο θ σε ων, ώ στε ο προ
σω ρ ν α πο μα ρυ σμ νο α π τς ε στ ες 
τους πο λ τες να μπο ρ σουν στο α πώ τε ρο 
μλ λον να ε πστρ ψουν σ΄αυ τς.

Ταυ τ χρο να, ο δυ ν μες τς UNOMIG, 
δα μ σου των πα ρα τ ρτών ε λγ χουν τυ χν 
πα ρα β σες τς Συμ φω ν ας τς Μ σχας (14 
Μα  ου 1994) ε μ ρους των δυ ν με ων δα
τ ρ σς τς Ε ρ νς, πα ρ νο μ α ν πτυ ξ 
στρα τευ μ των α π τς δ ο πλευ ρς, δα τ
ρώ ντας ταυ τ χρο να τν ου δε τε ρ τ τ τους, 

ως φο ρ α ε ρ νς α στα θε ρο πο  τ ο πα
ρ γο ντα ε φαρμο γς του δε θνος δ α ου, 
σ΄αυ τν τν ε φλε τ γω ν του πλα ν τ.

Κα τά στα ση  σφα λε ας
Η υ ψ λ ε γλ μα τ  τ τα τς πε ρο

χς,  α τα π τ σ των αν θρώ π νων 
δαω μ των α  α δυ να μ α των το π ών 
αρ χών να ε π βλ λουν το ν μο α θ στον 
το ρ γο τς α πο στο λς δυ σχε ρς.

Προ σω π  τς UNOMIG α τ δα στ
μα τα  χε απα χθε α ρα τ θε γα μ ρες 
ε νώ ταυ τ χρο να α πο τε λε σ ν θες στ χο 
 νοπλων λ στεών. Ε π σς, α τ τ δρ
εα των πε ρ πο λών τα ο χ μα τα τς UN
OMIG  χουν δε χθε πυ ρ, ε νώ  α πε λ των 
ναρ ών α  ατ στα σ του ο δο στρώ μα τος 
πα ρα μ νουν δο με γ λα πρ βλ ματα α τ 
τν δρ εα τς ε τ λε σς των α πο στο λών. ΓΕΣ/3 ΕΓ



ΠΑΡΥΣΙΑΣ

Ι στ  κά Στ χεα
Γα  λυ ψ των ε π τατ ών α να γών 

δα λα δ  τ τας α πο φα σ στ ε  δ μουρ
γ α τς Α νω τ τς Δα λα δ ς Σχο λς Πο
λ μου (Α Δ ΣΠΟ) που λε τορ γ σε αρ χ  
τν 2� ου λ ου 2003 με υ πουρ γ  α π φα
σ α στ συ ν χεα με τ ψ φ σ του Ν. 
3186/2003 α με ταυ τ χρον α τρ γ σ 
των Σχο λών Πο λ μου των λ δων. Ως 
 με ρο μ ν α  ναρ ξς ε πα δευ σς τς 1ς 

ε πα δευ τ ς σε ρς(ΕΣ) α θο ρ στ ε  
8 Σεπτεμβρου 2003.

Η Α Δ ΣΠΟ στε γ ζε τα στο στρα τ πε δο 
«Τα ξρ χου Λα σα ρ δ Κων στα ντ νου» σε 
τ ρο εμ βα δο 1910 τ.μ. ευ ρ σο μ νου 
ε ντς δ σους ε α τν πε ν ντα (1�0) πε ρ
που στρεμ μ των.

Το τ ρο ε να νε ο λα σ ο τ που α 
 χε χα ρατ ρ σθε μν μεο τ χνς λ γω 
τς μο να δ ς αρ χ τε το ν ς του. Έ χε 
το ψ σχ μα τος «Ε» α α πο τε λε τα α π 
 μ υ π γεο,  σ γεο α  ναν  ρο φο.

 π στ λή  ΔΙ ΣΠΟ
Η α πο στο λ τς Α Δ ΣΠΟ ε να  πα

ρο χ δα λα δ ς ε πα δευ σς ε π χε ρ
σα ο α στρα τ γο ε π π δου, α

θώς α ε π μρ φω σ ε π βα σ ών θε μ
των γε ω πο λ τ ς σε ανώ τε ρα στε λ χ 
των ΕΔ. Σο πς τς ε να  προ α γω γ 
τς  α ν τ τς τους στ σχε δ α σ, δε
θυν σ, δε ξα γω γ δα λα δ ών ε π χε ρ
σε ων α  α τρ τσ τους ως ε π τε λες 
α δο  τς ε θν ών α συμ μα χ ών 
δα λα δ ών στρα τ γε ων, στο ε σω τε ρ
  ε ξω τε ρ .

Η Α Δ ΣΠΟ λε τουρ γε α ως ε π στ
μο ν ς φο ρ ας στο χώ ρο των Ε ν πλων 
Δυ ν με ων γα θ μα τα δαλα δ  τ τας, 
 μυ νας, α σφ λεας α γε ω πο λ τ ς 
στρα τ γ ς στα πλασα ε θν ο  συμ
μα χ ο α δε θνος εν δα φ ρο ντος.

Ανττη Διακλαδική Σχλή Πλέμ
«ΕΝ ΤΗ Ε ΝΩ ΣΕΙ Η Ι ΣΧΥΣ»
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Ο γάνω ση
Η ορ γ νω σ τς AΔ ΣΠΟ, που ε

να  σ τ μ με δα λα δ  σχματ σμ 
ε ππδου Με ραρ χ ας,πε ρ λαμ β νε:

î Τ δο  σ
î Τ δε θυν σ σπου δών α
î Τ δε θυν σ υ πο στ ρ ξς.
Διί κη ση: Στ θ σ του Δο  τ το πο

θετε τα ε περτρο πς, α π τους τρες λ
δους των Ε νπλων Δυ ν με ων, α ξω μα τ ς 
με βαθ μ Υ πο στρατγου α α ντ στο χου 
των λ λων λ δων. Ε να υ πε θυ νος γα 
τν ε πλρω σ τς α πο στο λς,  πως αυ τ 
α θο ρ ζε τα στον ορ γα ν σμ τς σχο λς. 

Στν θ σ του Υ πο δο  τ τοπο θε
τε τα αξω μα τ ς με βαθ μ Τα ξρ χου  
α ντστο χου των λ λων Κλ δων των Ε ν
πλων Δυ ν με ων. Ενα  με σος βο  θς 
α σμ βου λος του Δοτο. Πρ πε αν 
π σα στγ μ να ενα  το μος να α να λ βε, 
χω ρς τν ε λ χ στ δα τα ρα χ του προ
γρμματος τς σχο λς, τα α θοντα του 
Δο  το, ε φ σον προ  ψε α ν γ.

Διύ θν ση Σπ δών: Ο δευ θυ ντς 
σπου δών, βαθ μο Τα ξρ χου  Αρ χ
πλορχου, ε να υ πε θυ νος γα τν προ πα
ρα σευ  α δεξα γω γ τς ε πα δευ σς. 
Κα τευθνε α συ ντο ν ζε με λε πτο με ρες 
ο δ γ ες τν πα ρα ο λο θ σ τς υλοπο 
σς του προ γρμ μα τος σπου δών α τν 
προ πα ρα σευ  τς δ δα τ ας  λς. Στ 
δεθυν σ σπου δών υ πγοντα:

î Ο τσ σε ρς (4)  δρες ε πα δευ σς 

ο οπο ες ε να:
 Η  δρα ε π χερ σα ς σχε δ α σς.
 Η  δρα δα λα δ ο α μυ ντ ο προ

σα να τολσμο.
 Η  δρα α σφ λεας  στρατγ ς α
 Η  δρα δα λα δ ών ε π χε ρ σε ων 

α α σσε ων.
î Τα τμ μα τα τς δε θυν σς τα ο πο α 

ε να:
 Το τμ μα ε πα δευ σς
 Το τμ μα με λε τών  ε ρευ νών α 
 Το τμ μα πλ ρο φο ρ ς
î Α ποστο λ των ε δρών α των τμ μ

των ε πα δευσς ε να  ορ γ νω σ,  προ
πα ρα σευ , ο συ ντο ν σμς α  δε ξα γω γ 
τς ε παδευ σς, σμ φω να με τα ε γε ρ
μ να α π το ΓΕ Ε ΘΑ α ναλυ τ  α γε ν  
πργραμ μα τς σχο λς, τα ε βδο μα δα α 
προ γρμ μα τα ε πα δευ σς, α θώς α τς 
ατευ θνσες α ο δ γ ες τς δο σς.

Διύ θν ση Υ π στή ρι ξης: Η δεθυν
σ υπο στ ρ ξς α πο τε λε τα α π το τμ μα 

Το μ βλ μα τς σχο λς α πο τε λε τα α π το μ βλ μα του ΓΕ Ε ΘΑ 

με τα σμ βο λα των 3 λ δων α με τν προ σθ  ε νς β βλ
ου α ε νς ξ φους που  βε το «Γρ δο Δε σμ». Συμβο λ ζουν 
τ δ να μ α τν α πο φα σ στ  τ τα που δ δε  γνώ σ γα τν 
επ λυ σ πα ντς προ βλ μα τος. Στο π νω μ ρος του εμ βλ μα
τος φ ρε τα  ε π γραφ «ΕΝ ΤΗ Ε ΝΩ ΣΕ Η  ΣΧΥΣ» που  χε 

λ φθε α π τ λα   σο φ α α ε λ χθ ε γα να το ν σε το δα λα δ  χα ρα τ ρα 
τς Α νω τ τς Δα λα δ ς Σχο λς Πο λ μου.

προ σωπο, το τμ μα α σφ λεας α δ
μο σ ων σχ σε ων α το τμ μα δο  τ ς 
μρμνας. Επ σς, στ δεθυνσ υ πο στ
ρ ξς α ν ε  ε ντρ  γραμ μα τε α α  
υπομο ν δα υ πο στ ρ ξς.

Εκ παδευ ση
Ει σα γ γι κές Ε ξ τ σις
Ο α ξω μα τ ο των Ε ν πλων Δυ ν με ων 

ε π λ γοντα γα φο τ σ στ σχο λ α τ πν 
ε ξε τ σε ων, με μ ρ μνα των ο ε ων ε πτε λε
ων, ε φ σον  χουν πραγ μα τ  υ π ρε σ α 
α π δε α π ντε  ως ε ο σ δ ο τ.

Στς ε ξε τσες συμ με τ χουν α ξω μα τ ο 
που  χουν επλε γε α π τους α ντ στο χους 
λ δους με τς πα ρα τω προ  πο θ σες:

 Έ χουν προ α χθε ατ’ ε λο γν στον 
α τε χμε νο βαθ μ α δα θ τουν τα ου σα
στ  προ σ ντα γα πε ρα τ ρω ε ξ λ ξ, 
σμ φω να με τ νο μο θε σ α.

 Ε να α π φο το των α νώ τα των στρα
τω τ ών ε πα δευ τ ών  δρυ μ των.

 Ε να α π φο το των α ντ στοχων 
Σχο λών Δο σς α Ε π τε λών των λ
δων με βαθ μ «Λ αν Κα λώς» α  νω.

 Έ χουν συ μπλ ρώ σε τον α πα τομε
νο χρ νο δο  σς γα το βαθ μ του Ταγ μα
τρ χ, Πλω τρ χ  Ε π σμ να γο   χουν 
περθώ ρο συ μπλ ρω σς αυ το, προ  με
τ τν α πο φο τ σ α π τ σχο λ.

 Κα τ χουν τ γνώ σ τς αγ γλ ς 
γλώσ σας σε ε π πε δο First Certificate,  
λ λς γλώσ σας τς Ε.Ε α ντ στο χου ε π π
δου (Το ρτ ρο αυ τ θα  χε ε φαρ μο γ � 
χρ να με τ τν  ρω σ του Ορ γα νσμο, 
 το μχρ το 2009).

Εκ παιδ τι κ Πρ σ πι κ
î Το μ ν μο στρα τω τ  ε πα δευ τ  

προ σω π , το ο πο ο α πο τε λε τα α π:
 Το δευ θυ ντ σπου δών.
 Τον τμ μα τρ χ α τους αξωματ

ος των τμ μ των ε πα δευ σς, με λε τών 
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 ερευ νών α του τμ μα τος πλρο φο ρ
ς.

 Τους δευ θυ ντς των ε δρών ε πα
δευσς 

 Ε πα δευ τς
î Τους εξω τε ρ ος ο μ λ τς, γα τν 

πα ρου σασ ε π στ μο νών, ε ξε δ ευ
μ νων α ε γυ λο πα δ ς μορ φώ σε ως 
θε μ των, που α φο ρον ζ τ μα τα στρα τ
γ ς α α σφ λεας α ο ο πο ο μπο ρε 
να ε να: 

 Κα θ γ τς ανώ τα των ε πα δευ τ ών 
δρυ μ των.

 Δ πλω μτες.
 Α ξω μα τ ο εν ε νεργε α  εν α πο

στρα τε α.
 Α νώ τα τα στε λ χ του δ μ σου α 

 δωτ ο το μ α α α νώ τα το α ξω μα τ ο 
 α ξω μα τοχο συμ μα χ ών  φ λ ών 
χωρών.

Διρ κια - Πρ γραμ μα Εκ παί δ-
σης

î Η α νο ν  δρ εα ε πα δευ σς 
στν Α ΔΣΠΟ ε να 44 ε βδο μ δες α ο 
χρ νος ε πα δευ σς α τα ν με τα σε 2 ε
πα δευ τς περ δους:
Α΄ Εκ παι δ τι κή Π ρί  δς: Σπ - Φβ
Β΄ Εκ παι δ τι κή Π ρί  δς: Φβ - Ιλ 

î Το πργραμ μα ε πα δευ σς πε ρ
λαμ β νε α ντε με να α τανεμ μ να στς 2 
ε πα δευ τ ς πε ρ δους  πως: 

 Θε ω ρ τ  α ντ ε με να.
 Δα λ ξες α π στρα τω τ ος ο μ λ

τς α  δώ τες ε ξω τε ρ ος ομλ τς
 Δε ξα γω γ σε μ να ρων.
 Δε ξα γω γ  με ρ δων α δ  με ρ δας
  σσ ε φαρ μο γς χε ρ σμο ρ σε

ων.
  σ σ σχε δ α σς α δε ξα γω γς 

δαλα δ ών ε π χε ρσεων.

  σ σ συμ μα χ
ο στρα τ γε ου

  σ σ δα λα
δ ών ε π χε ρσεων 
JTLS/ΠΠ με χρσ C4I.

 Πα ρου σ α σ  υ πο
στ ρ ξ α π τους σπου
δα στς των δα τρ βών 
τους.

Αξι λ γη ση Σπ δα στών
î Η α ξο λ γ σ των σπου δαστών 

ε π τυγ χ νε τα με τν α ξο λ γ σ των 
παρα  τω:

 Τς συγ γρα φς α πα ρου σ α σς 
τς δατρ βς σε θ μα τα δα λα δ ο εν δα
φ ρο ντος, στρατ γ ς, γε ω πο λ τ ς α 
δεθνών σχσεων.

 Τς συγ γρα φς α το μ ς ερ γα σ ας 
α ν Το μ α Ε πα δευ σς

 Τς συμ με το χς στα πο λε μ  πα

γνα α σε ο μα δ ς α σσες.
 Τς συμ με το χς μ σα στν α θου

σα α
 Των γρα πτών ε ξε τ σεων α ν πε ρ ο

δο ε πα δευ σς.

Τα ξδα - Ε π σκέψες
Κ θε ε πα δευ τ   τος, προ βλ πο ντα 

α πραγ μα το ποοντα:
î Επα δευ

τ  τα ξ δα στο 
ε ξω τε ρ  (Βλ
γο  τα λ α) α στο 
ε σω τε ρ  (ΓΕ Ε
ΘΑ, 1 ΣΤΡΑ ΤΑ, 
Β΄ΣΣ, Δ΄ΣΣ Α΄ΣΣ, 
ΑΣ ΔΕΝ, Α ΤΑ, Ν
σ Αν. Α γα ου α 
Δωδε  ν σα).

î Ε πα δευτ
ς ε π σ ψες 
στο ο νο βο λο, 
σε μου σε α, βο μ
χα νες, αρ χαο λο γ

ος χώ ρους α ΄Αγο  ρος.
î Επ σ ψες α ντ προ σω πεών α ξω

μα τ ών, α π α προς τς α ντ στο χες 
σχολς του ε ξω τε ρ ο. Α π τν  ναρ ξ λε
τουρ γ ας τς  σχο λ δ χτ ε ε π σψες 
α π α ντ προ σω π ες τς Κ νας, τς Βουλ
γα ρ ας, τς Γαλ λ ας, τς Ρου μαν ας, τς 
Κρο α τ ας, του Κα με ρον α θώς α α π 
το ΝΑ ΤΟ. Ε π σς α ξω μα τ ο τς ε π σ
φθ αν τ Ρου μα ν α, τ Βουλ γα ρ α, τ Μ. 
Βρε τα ν α α τν Κ να.
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Δε θνες Συ νε γα σες
Ε τς α π τς ε π σ ψες στς σχο λς 

πο λ μου, ε πα δευ τς α σπου δα στς τς 
σχο λς, συμ με τε χαν σε δα λα δ ς α σ
σες CJEX (Combined Joint Exercises) τς 
Σχολς Πο λ μου τς Γαλ λ ας,  τα λ ας α 
Μ. Βρε τα ν ας.

Ε γκα τα στά σες - Μέ σα
Στ σχο λ υ πρ χουν ο πα ρα  τω ε

πα δευ τ ς ε γα τα στ σες α μ σα:

î Δ α α θου σες ε πα δε σε ως χω
ρ τ  τ τας 2� σπου δα στών,   θε μα

î Έ να αμ φ θ α τρο χω ρ τ  τ τας 
τρα ο σ ων δ α ε πτ (317) α τ μων

î Α θου σα ε ν με ρώ σε ων
î Α θου σα πλ ρο φο ρ ς
î Α θου σα τ μών χω ρ τ  τ τας 1�0 

α τ μων περ που
î Α θου σα ε π σε πτών
î Α να γνω στ ρο α β βλο θ , με 

πε ρσ στε ρα α π 14.000 συγ γρμ μα τα 
δα θ σ μα στους σπου δα στς α στο ε
πα δευ τ  προ σω π 

î Γυ μνα στ ρο με ρ γα να γυ μνα στ
ς α θώς ε π σς α γ πε δα α λα θ
σφα ρας πε τ σφα ρας, α πο δο σφα ρου

î Η λε τρο ν ς α λ λες ε πα δευ τ
ς δευ ο λν σες ε να α  μ δα θ σ μες 
ως α ο λο θως:

 Έ να σγ χρο νο δ τυο Η/Υ γα τς ε
πα δευ τ ς α λε τουρ γ ς α ν γες.

 Συ στ μα τα δα σν δε σς α ε με
τλ λευ σς του δα δ τ ου (INTERNET), 

συν δε δε μ να με το Α ρ στο τ λεο Πα νε
πστ μο Θεσ σα λο ν ς.

 Πρ γραμ μα προ σο μο ω σς 
πα γνου δα λα δ ο τα τ ο 

επ π δου.
 Πρ γραμ μα προ σο

μο ω σς Συ στ μα τος Δο
 σς Ε λγ χου  Πλ ρο

φο ρών (ΣΔΕΠ).
Η δα μο ν των 

σπου δα στών α

θώς α ο σχε τ ς δα π νες ε να ευ θ ν 
των α ντ στο χων Γ.Ε., α των χω ρών των 
αλ λο δαπών σπου δα στών. Ο σπου δα στς 
το Σ.Ξ δα μ νουν στα ΚΑ ΑΥ Αγ. Τρ δας, 
ε νώ ο σπου δα στς του Π.Ν α τς Π.Α σε 
ε νο α ζ μενες ο  ες α δα με ρ σμα τα τς 
Θεσ σα λο ν ς.

Δα στη  τη τες
Π ρα α π τα προ α να φερ θ ντα, δορ

γα νώ νε τα μα δμε ρ δα α π τ σχολ 
π’ ω φε λε α των σπου δα στών. Ε π σς 
δορ γα νώ νο ντα  με ρ δες με ε π αρα θ
μα τα α θώς α μα  με ρ δα  δ  με ρ δα 
με μ ρ μνα του Υ ΠΕ ΘΑ στς ο πο ες πα
ρευ ρ σο ντα ο . ΥΕ ΘΑ α λ λο α νώ τα
το α α νώ τε ρο Α ξω μα το χο.

Π  πτ κές - Ε π δώξες
Η σχο λ α τα βλ λε συ νε χώς προ

σπ θεες γα τ δ μουρ γ α Με τα πτυ χα
ο Προγρμ μα τος Σπου δών (ΠΜΣ), σε 
συ νερ γα σ α με Πα νε π στ μα   δρ ματα 
τς χώ ρας. Η συ νε χς α να βθ μ σ τς 
σχο λς τ σο στον ε πα δευ τ  το μ α, 
 σο α στον το μ α δοτς μρμνας, 
πα ρα μ νε   ρα ε π δ ω ξ τς.

Η σχο λ ε να β βα   τ με τ συ νε
χ συ μπα ρ στα σ, εν δα φ ρον α τς 
α τευ θν σες τς ε ραρ χ ας θα συ νε χ
σε με ε π τυ χ α τν προσπ θεα γα τ 
συ νε χ βελ τ ω σ του ε π π δου τς πα
ρε χ με νς ε παδευ σς στα στε λ χ 
των Ε ν πλων Δυ ν με ων.

ΑΔΙΣΠ
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Κ έ  ν τ ρ   Ε κ  π α ι  δ  ύ  σ    ς  Τ   θ   ρ α  κ ι  σ μ έ  ν  ν
...τ φτώρι τν μαρσκύφηδν
Το Κ ντρο Ε πα δε σε ως Τε θω ρα  σμ νων (ΚΕΤ Θ) βρ σε τα στον Αυ λώ να Ατ τ ς α α πο τε λε το 
φυ τώ ρο των μαυ ρο σο φ δων, α ξω μα τών α ο πλ τών.
Στα 60 πε ρ που χρ να λε τουρ γ ας του, το ΚΕΤ Θ  χε προ σφ ρε τε ρ στο επα δευ τ  ρ γο το 
ο πο ο συ νε χ ζε τα α σ με ρα. Η θ σ του Κ ντρου,   τα σ του α  υ πρ χου σα υ πο δο μ πα ρ
χουν τα ε χγ γυα, ώ στε να συ νε χ σε να πα ρ χε υ ψ λο ε π π δου ε πα δευ σ, τ σο στα στε λ χ 
 σο α στους ο πλτες των Τε θω ρα  σμ νων, του Μ χα νο  ν του Πε ζ ο α των λο πών  πλων 
α Σω μ των του Στρα το μας.

Ι στ  κά Στ χεα
Τον Α γου στο του 1861  δρ θ ε α 

ορ γα νώ θ ε ε πα δευ τ   ντρο π π
ο με τν ε πω νυ μ α «π πο δρ μο Φρου
ρς Α θ νών», με  δρα τν Α θ να, το 
ο πο ο με το νο μ στ ε το 1926 σε «Σχο λ 
Εφαρ μο γς π π ο».

Το 193� συ γρο τ θ ε  Σχο λ Ε φ
δρων Α ξω ματ ών με  δρα τν Α θ να α  
ο πο α το 1937 ε ντ χθ ε στ Σχο λ Ε φαρ μο

γς π πο με  δρα τ Λ ρ σα.
Το Δε μ βρο του 1940 συ

γρο τ θ ε  Σχο λ Αρμ των 
σε α ντ α τ στα σ τς Σχο λς 
Ε φαρ μο γς π π ο, με  δρα 
τν Α θ να.

Το 194�,  ταν προ βλ φθ ε 
με τα ξ των  πλων του Στρα το 

Ο Ε π λα χς Γε ώ γς Με λ δης
Ο Ε π λαρ χος Γ. Με λ δς γεν ν θ ε το 

1908 στν Α μ σ τς Μ.Α σ ας. Ο νο μ σθ
ε Αν θυ π λαρ χος στς 23 ου λ ου του 1932. 
Ε πα δε τ ε στ Σχολ π π ο α μ χρ 
το 1940 υ π ρ τ σε σε δ φο ρες Μο ν δες 
π π ο. Στς 17 Μα ου του 1948 α τ τον 
εμ φ λο π λε μο, αχ μα λω τ σθ ε σε μ χ 
ο ντ στο χω ρ Φυ τ α τς Β ροας. Στ συ
ν χεα με τα φρ θ ε ε τς τς Ελ λ δος α 
α π ττε α γνο ε τα  τ χ 
του. Η πα τρ δα στς 16 
Σε πτεμ βρ ου του 1949 
τον προ  γα γε τμ τ  
σε Συ νταγ μα τρ χ, λ
γω των υ π ρε σών του 
προς τν πα τρ δα α αρ
γ τε ρα το 1972  δω σε το 
 νο μα του στο ν ο στρα
τ πε δο του ΚΕΤ Θ.

Ξ ρς α το  πλο «π π οΤε θω ρα  σμ
να», λε τορ γ σε  «Σχο λ Τε θω ρα  σμ
νων», προ ερ χ με ν α π τν τ ως Πτ ρυ
γα Τε θω ρα  σμνων του Γε ν ο Κ ντρου 
Ε πα δε σε ως Α ξω μα τ ών (ΓΚΕ Α).

Το 1946, συ γρο τ θ ε το Κ ντρο Ε
πα δε σε ως Τε θω ρα  σμ νων (ΚΕΤ) στο 
Γου δ, στο ο πο ο εν σω μα τώ θ ε  Σχο λ 
Τε θωρα  σμ νων. Με τ τ συ γρ τ σ 
του με τα φρ θ ε στς Α χαρ νς.

Το 19�4 το ΚΕΤ με τα στθ μευ σε στο 
Γου δ,  που α α να συ γρο τ θ ε. Το 
1971 με το νο μ ζε τα σε ΚΕΤ Θ.

Το 197� το Κ ντρο Ε πα δε σε ως με τα
σταθμε ε στο Στρα τ πε δο «Ε π λαρ χου Γε
ωρ γ ου Με λ δ», στον Αυ λώ να Ατ τ ς.
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Το μ βλ μα του ΚΕΤ Θ συν θ τουν ο χα στ σπ θες με το π τα λο α το ρ μα α συμ βο λ ζουν 
τν ε ξ λ ξ του  πλου των Τε θω ρα  σμ νων α π το π π  μ χρ το σγ χρο νο ρ μα. Το ρ μα ε να 
το  ρο  πλο των Τε θω ρα  σμ νων, σμβο λο  σχ ος , πυ ρς α ρο σε ως.

Στν  νω πλευ ρ του εμ βλ μα τος α να γρ φε τα το αρ χαο ελ λ ν  ρ τ «Ο ΠΟΥ Η ΔΟ ΞΑ ΚΑ ΤΟ 
ΚΑ ΘΗ ΚΟΝ», φρ σ  ο πο α δεν α πο τε λε α πλώς  να συμ βο λ σμ, αλ λ το φ ρο γα τν α πο στο λ 
α το ρ γο  θε α ξω μα τ ο α ο πλ τ των Τε θω ρα  σμ νων. Το χρώ μα που υ ραρ χε στο μ βλ
μα ε να το πρ σ νο, το ο πο ο α πο τε λε λ λω στε το χρώ μα του  πλου των Τε θω ρα  σμ νων.

Ο γά νω ση
Το ΚΕΤ Θ, ε να Δο  σ ε π π δου Σχ

μα τ σμο,  σ τ μου με Τε θω ρα  σμν Τα
ξαρ χ α.

Εί ναι ρ γα ν μέ ν σ:
î Δο  σ α Ε π τε λε ο
î Δε θυν σ δο  τ ς μ ρ μνας
î Σχο λ Α ξω μα τ ών Τε θω ρα  σμ νων
î Δ ο ε π λαρ χ ες βα σ ς ε πα δε σε

ως (ΚΕΝ)
î Δ ο ε π λαρ χ ες ε δ ς ε πα δε σε

ως (Ε ΚΕ)
î Τσ σε ρς α νε ξρ τ τες υ πο μο ν δες 

δο σε ως α δο  τ ς μ ρ μνας.

Εκ παδευ ση
Τν υ ρ τε ρ δρα στ ρ τ τα του 

ΚΕΤ Θ α πο τε λε  ε πα δευ σ των στε
λεχών α των ο πλ τών του  πλου των 
ΤΘ, α θώς α των χε ρ στών ερ πυ στρο
φρων του Μ χα νο  ν του Πε ζ ο, του 

Θέ ση
Το Κ ντρο βρ σε τα στς β ρεες 

πα ρυ φς του  ρους Πρ ν θα, σε α π
στα σ ε νς χ λο μ τρου πε ρ που α π το 
χω ρ Αυ λώ να. Η σ δ ρο δρο μ  γραμ
μ Α θνώνΘεσ σα λο ν ς δρ χε τα σχε
δν πα ρλ λ λα με τν α να το λ  πλευ
ρ του στρα το π δου α ε ξυ π ρε τε τα 
α π το σ δ ρο δρο μ  σταθ μ του Α γ ου 
Θω μ. Η ε θν  ο δς Α θ νώνΛα μ ας 
δρ χε τα  να χ λ με τρο πε ρ που βο ρε
ως του στρα το π δου.

 π στ λή
Η α πο στο λ του Κ ντρου ε να  ε

πα δευ σ των α ξω μα τ ών, υ πα ξω μα
τών α λ ρω τών ο πλ τών του  πλου 
των Τε θω ρα  σμ νων.

Ει δι κ τ ρα κ παι δύ ι:
î Τους μο ν μους α ε φ δρους α ξω μα τ

ος στν τε χν  α τα τ  ε πα δευ σ.
î Τους μο ν μους υ πα ξω μα τ ος 

α τους Υπο ψ φ ους Ε φ δρους Α ξω
μα τ ος (ΥΕ Α) στν τε χν  α τα τ  
ε πα δευσ.

î Τους ε παγ γελ μα τ ες ο πλ τες (Ε ΠΟΠ) 
(του πλου των ΤΘ, τα πλ ρώ μα τα ερ πυ
στρο φ ρων του Μ χα νο  ν του Πε ζ ο) 
α τους λ ρω τος ο πλ τες του  πλου 
στ βα σ  ε πα δευ σ, στο Σχο λε ο του 
Μα χ τ α στν ε δ  τ τα.

î Τους α ξω μα τ ος, μο ν μους υ πα ξω
μα τος α ο πλ τες των λο πών  πλων 
στ μ χα νο δ γ σ σε  λα τα ερ πυ στρο
φρα που δα θ τε ο ελ λ ν ς στρα τς.
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Μ χα ν ο α λο πών  πλων. Η δρα στ
ρ τ τα αυ τ πραγ μα το ποε τα στ Σχο λ 
Α ξω μα τ ών Τε θω ρα  σμ νων γα τους μο
ν μους ε φ δρους α ξω μα τ ος α τους 
μο ν μους υ πα ξω μα τ ος α στς ε π λαρ
χ ες ε πα δε σε ως γα τους ε παγ γελ μα τ ες 
α τους λρω τος ο πλ τες.

Η Σχο λ Α ξω μα τ ών ε π ε ντρώ νε 
τν προ σπ θε τς στν πα ρο χ σγ χρο
νς α ε π α ρς ε πα δευ σς με ευ ρε α 
χρ σ των υ παρ χ ντων μ σων (ρ μα τα, 
ΤΟ ΜΠΤΟ ΜΑ, ε πα δευ τ ς ε γα τα στ
σες) α με τ χρ σ πο λε μ ών πα γν ων 
α ε ξο μοω τών.

Τα τμ μα τα που λε τουρ γον στ σχο
λ  θε χρ νο ε να:

î Προ ε χω ρ μ νο τμ μα (Ί λαρ χοΛο

χα γο ΠΖ)
î Τμ μα αρ χ τε χν τών (Ί λαρ χο)
î Βα σ  τμ μα (Αν θυ π λαρ χο)
î Τμ μα τα ε πα δε σε ως α ξω μα τ ών, 

μο νμων υ πα ξω μα τ ών λο πών  πλων α 
Σω μ των στ χρ σ των ΤΟ ΜΠ α ΤΟ ΜΑ.

î Δο  τ ών Αν θυ πα σπ στών
î Τε χν τών Αν θυ πα σπ στών
î Γυ να ών Αν θυ πα σπ στών
î Μο ν μων Δο  τ ών Υ πα ξω μα τ ών
î Μο ν μων Τε χν ών Υ πα ξω μα τ ών
î Ε φ δρων Α ξω μα τ ών
î Υ πο ψ φ ων Ε φ δρων Α ξω μα τ ών
Α π τς 7 α νουα ρ ου του 2008, α τ

πν σχε τ ς α πο φ σε ως του Γε ν ο Ε π
τελε ου Στρα το, λε τουρ γε στ σχο λ το 
προ ε χω ρ μ νο τμ μα ως ε νο πο  μνο 

τμ μα ΠΖΤΘ, με στ χο τν ο ν ε πα
δευ σ των  λρ χων α των Λο χα γών του 
Πε ζ ο στα πλα σα τς α να βθ μ σς τς 
ε πα δευ σς των στε λε χών. Γα το σο π 
αυ τ ε πε τ θ αν ο ε γα τα στ σες τς 
σχο λς σε πα ρα ε με νο τ ρο, με τν α να
α ν σ τρών συγ χρ νων α θου σών ε πα
δε σε ως α λοπών βο  θ τ ών χώ ρων.

Η αρ χ  ε πα δευ σ των νε ο συλ λ
των ο πλ τών πραγ μα το ποε τα στν 1 α 
2 ε πλαρ χ ες νε ο συλ λ των α πε ρ λαμ β
νε τν προ σαρ μο γ στ στρα τω τ  ζω  
α τν ε πα δευ σ του μα χ το (γ μνα σ, 
βο λς τυ φε  ου, πο ρε ες, δ λευ σ στ βου 
ε μπο δ ων α α το μ  τα τ  ε πα δευ σ).

Η ε δ  ε πα δευ σ των νε ο συλ λ
των ο πλ τών, δ λα δ  ε πα δευ σ στν 
ε δ  τ τα στα ρ μα τα α στα ερ πυ στρο
φ ρα, α θώς α  ε πα δευ σ των Ε ΠΟΠ, 
πραγ μα το ποε τα στς 3 α 4 ε π λαρ χ ες 
ε δ ς ε πα δε σε ως.

Βα σ ς στ χος του Κ ντρου ε να να 
με τα μορ φώ σε το νε α ρ  φ βο με τον α
λ τε ρο δυ να τ τρ πο σε  ξο μαυ ρο σο
φ,  α ν να χε ρ στε τα ο πλ  συ στ μα
τα των σγ χρο νων αρ μ των α να α ντα
πο ρ θε στς α πα τ σες των μο ν δων 
ε στρα τε ας.

Η ε πα δευ σ συ μπλ ρώ νε τα με  με
ρ δες α δα λ ξες α π δα πρε πες επ στ
μο νες α ο μ λ τς, σε θ μα τα που εν δα
φ ρουν  λο το προ σω π ,  πως πε ρ βλ
λον, ο δ  α σφ λεα, ε θν  θ μα τα λπ.

Εκ πα δευ τ κές Ε γκα τα στάσες
Μ σα στα 7�00 στρμ μα τα που  χε 

 τα σ το Κ ντρο, βρ σο ντα  λες ο ε
παδευ τ ς ε γα τα στ σες του  πως:

î Α θου σα τα τ ς ε πα δε σε ως με 
αμ μο δ χο.

î Α θου σα ε ξο μοω τ δα δ α σ ας βο
λς ρ μα τος Leopard. Σε ε ξ λ ξ βρ σε τα 
 δαδ α σ α α να βθ μ σς του ε ξο μοω τ 
α α ντ α τ στα σ των α μπ νων ο δ
γσς με ο τώ α μπ νες ρ μα τος Leopard 
1A�.

î Α θου σα ε ξο μοω τ ο δ γ σς αρ μ
των Μ σερς.

î Στ βος ε μπο δ ων αρ μ των α στ βο 
μ χανο δ γ σε ως ο χ μ των α αρ μ των.

î Πε δ ο βο λς αρ μ των.
î Δ ο πε δ α βο λς φο ρ το ο πλ σμο.
î Πε δ ο βο λς χε ρο βομ β δων.
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î Ε πα δευ τ ο πρ γο αρ μ των Μ 
σε ρς.

î Πο λε μ  πα γνο «Α ΝΟΣ».
î ρ μα τα α ο χ μα τα  λων των τ

πων που χρσ μο ποε ο Ελ λ ν ς Στρα
τς. Ε π σ μα νε τα  τ ε ντς του  τους θα 
πα ραλ φθον τα ν α ρ μα τα Leo 2A4 α 
Leo 2HEL.

î Στ βος ε μπο δ ων α στ βο ε πα
δε σε ως νε ο συλ λ των ο πλ τών.

Ε γκα τα στά σες Δα βω σης κα 
Ψυ χα γω γας

Ο ε γα τα στ σες του στρα το πδου α πο
τε λο ντα α π προ α τα σευα σμ να τ ρα. 
Υ πρ χουν 14 συ γρο τ μα τα, τα ο πο α βρ
σο ντα σε  ρ στ α τ στα σ α  α νο ποον 
πλ ρως τς α νγες του προ σω π ο.

Τα μα γε ρε αε στα τ ρα ε να πλ ρως 
ε ξοπλ σμ να α πα ρ χουν συσ σ το  ρ
στς πο τ τας.

Στο στρα τ πε δο υ πρ χουν α 2 συ
γρο τ ματα ξε νώ νων 41 δω μα τ ων γα τν 
 λυ ψ των α να γών δα μο νς του προ
σω π ο.

Έ να α ναρ ρω τ ρο 30 λ νών προ σφ
ρε τν απα ρα τ τ υ γεο νο μ  πε ρ θαλ
ψ στο προ σω π . Γα τ σ τ σ των α ξω
ματ ών υ πρ χε α λε τουρ γε  Λ σχ 
Α ξω μα τ ών Φρου ρς Αυ λώ να.

Γα τν ψυ χα γω γ α των ο πλ τών υ πρ
χε  να ε ντρ  Κ ντρο Ψυ χα γω γ ας Μο
ν δος (ΚΨΜ) α τσ σε ρα ε π μρους, 
που λε τουρ γον ως πα ραρ τ μα τα. Συ χν 
δ νο ντα θε α τρ ς πα ρα στ σες αλ λ α 
συ ναυ λ ες α π γνω στος θ σους α 
μου σ  συ γρο τ μα τα. Στο  ντρο ψυ χα
γω γ ας λε τουρ γε 1 πλ ρως ε ξο πλ σμ νο 
INTERNET CAFΕ α 1 β βλο θ .

Η  θλ σ του προ σω π ο γ νε τα σε 
γ πε δα πο δο σφα ρου, βλ λε , μπ σετ 
α θώς α σε 2 πλ ρως ε ξο πλ σμ να γυ
μνα στρα.

Το χώ ρο του στρα το π δου ο σμε α 
ο ε ρς Να ς των Α γ ων Θε ο δώ ρων,  που 
πραγ μα το ποε τα ο ε λ σα σμς του 
προσω π ο, ο μ να ος α γα σμς α δ
φο ρες λα τρευ τ ς ε δ λώ σες.

Μυ σε  μά των
Το μου σε ο αρ μ των ε να μ α  θε σ 

αρ μ των α ο χ μ των στν ε σο δο του 
Κ ντρου. Στν  θε σ πα ρου σ ζο ντα 

 λο ο τ πο των αρ μ των α στρατω τ
ών ο χ μ των που χρ σ μο πο  θ αν α
τ α ρος α π τον Ελ λ ν  Στρα τ. Το 
μου σε ο αρ μ των  δρ θ ε τον α νου ρο 
του 1991 με σο π α φε νς μεν να δα τ
ρ σε ζω ντα ν τν  στο ρ  ε ξ λ ξ του 
 πλου, α φε τ ρου δε να δδ ξε στους νε 
τε ρους τν ε ξ λ ξ τς τε χνο λο γ ας α να 
πα ρου σ σε τα χα ρα τ ρ στ  των τε θω
ρα  σμ νων ( σχς Πυ ρςΕυ  ν σ αΠρο
στα σ α θώρα α). Το μου σε ο ε να δα θ σ
μο α στο ευ ρ ο ν α τ τς ερ γ σ μες 
ώρες, α θώς α τς αρ γ ες.

Κ νω ν κή Π σφ ά
Το ΚΕΤ Θ συμ με τ χε σμ φω να με τς 

υ φ στ με νες δα τα γς στα δ φο ρα σχδα 
α ντ με τώ π σς ε τ των α να γών. Στα 
πλα σα αυ τ συν δρ με, πα ρ χοντας βο
 θεα στους το π ος α λο πος φο ρες 
τς πο λ τε ας, τ σο στ Ζών Ευ θ νς 
του,  σο α σε γε το ν ς πε ρο χς. Ε δ
 τε ρα τ χε με ρ ν πε ρ ο δο στ δρ εα 
των χο νο πτώ σε ων συμ με τ χε με τα μ σα 
του με σο π να δα τ ρε τα α νο τ  ε θν
 ο δς Α θ νώνΛα μ ας, ε νώ τ θε ρ ν 
πε ρ οδο συμ με τ χε στν α τ σβε σ των 
πυρ α  ών.

Σ μα ντ   ταν  προ σφο ρ του Κ
ντρου α τ το πα ρελ θν  τος,  που συ ν
δρα με στν α ντ με τώ π σ των α τα στρο
φ ών πυρ α  ών με τ δ θε σ συ νο λ 
249 α ξω μα τ ών α 21�1 ο πλ τών γα 
τν α τ σβε σ τους. Ε π σς ε ξ πε μπε 10 
ε πο χο με νες πε ρ π λους  με ρ σ ως γα 

τν ε π τ ρ σ των ο ρε νών  γων στν 
πε ρο χ τς Ατ τ ς. Συ νο λ  δα ν θ αν 
70810 χ λ με τρα.

Δε θνες Δα στη  τη τες
Το ΚΕΤΘ δ χε τα συ χν τς ε π σ ψες 

ξ νων στρα τω τ ών  γε τών, α θώς α 
στρα τω τ ών α ντ προ σω πεών. Το τε λευ
τα ο  τος ε π σ φθ αν το Κντρο τα μ λ 
τς λ σχς LEOPARD, ο . Αρ χ γς του 
Γε ν ο Ε π τε λε ου Ε ν πλων Δυ ν με ων 
τς Σου  δ ας, ο . Αρ χ γς του ΓΕΣ τς 
Βουλ γα ρ ας α α ντ προ σω πε ες Τορ ων 
α Κ ν ζων α ξω μα τ ών.

Ο δο  τς του Κ ντρου συμ με τ χε 
στ σ σε ψ των δο  τών των Κ ντρων 
Ε πα δε σε ως Τε θω ρα  σμ νων των χω
ρώνμε λών του ΝΑ ΤΟ.

Ε π σς α ντ προ σω πε ες αξω μα τ ών 
τς σχο λς α νταλ λσ σουν ε π σ ψες με 
α ντ στο χες σχο λς ξ νων χω ρών.

Π  πτ κές κα Ε π δώ ξες
Η υ ρ τε ρ ε π δ ω ξ του Κ ντρου ε

να  ο μα λ προ σαρ μο γ των νε ο συλ λλ
των οπλ τών στ στρα τω τ  ζω  α  
πα ρο χ πρα τ ς α ρε α λ στ ς ε πα
δευ σς, τ σο στους α ξω μα τ ος  σο α 
στους λ ρω τος ο πλ τες.

Πα ρλ λ λα α τα βλ λε τα συ νε χς 
προ σπ θεα γα τν α πο φυ γ των α τυ χ
μτων του προ σω π ο, τν α σφ λεα 
α τ δα τ ρ σ των ε γα τα στ σε ων 
δαβ ω σς σε  ρ στο ε π πε δο.

ΚΕΤΘ

Οκωμσα Ν/Σ Οπλτών στ ΚΕΤΘ
Τν 23 Φεβρουαρου 2008, μρα Σββατο, πραγματοποθε τελετ ορωμοσας 

των νεοσυλλτων στρατωτών τς Α΄ ΕΣΣΟ 2008 στο Κντρο Επαδευσς Τεθωρα

σμνων στον Αυλώνα. 

Στν τελετ παρστ 

ο Υπουργς Εθνς 

μυνας . Ευγγελος 

Μεμαρς, συνοδευ

μενος απ τον Αρχ

γ ΓΕΣ Αντστρτγο 

Δμτρο Βολγαρ.
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Ι στ  κά Στ χεα
Με τ τ λ ξ του Β’ Πα γο σμ ου Πο λ

μου, ο π τε ρ χ σε  α να συ γρ τ σ α ο 
ε συγ χρο ν σμς των Ε ν πλων Δυ ν με ων, 
ρ θ ε α να γα α  σ στα σ μ ας ε δ ς 
μον δος με α πο στο λ τον α νε φο δα σμ 
α π τον α  ρα τμ μ των Στρα το σε πε
ρ πτώ σες ε πε γου σών α να γών  α πο ο
πς των α ξ νων α νε φο δα σμο.

Το 1947,  δρ ε τα γα πρώ τ φο ρ  
Ο μ δα Ε να  ρων Α πο στο λών με  δρα το 
α ε ρο δρ μο Ελ λ ν ο α λ μ ο στ Λ
ρ σα. Το 1948,  ομ δα αυ τ με τα τρ πε τα 
σε Μο ν δα με τν ο νο μα σ α «86� ΜΕ ΑΣ» 
(Μο ν δα Ε να  ρων Α πο στο λών Στρα το) α 
δρα το α ε ρο δρ μο Ε λευ σ νας α το 196� 
με το νο μ ζε τα σε «86� ΛΕ ΑΣ» (Λ χο Ε να 
ρων Α πο στο λών Στρα το). Τ τε, περ που, 
συ γρο τ θ ε α το 866 ΛΕ ΑΣ με  δρα το α ε
ρο δρ μο Λ ρ σας. Τν 111982, ο 86� α 
866 ΛΕ ΑΣ ε νο πο  θ αν α δ μουρ γ θ ε 
το 86� ΤΕ ΝΕΦ με τ σ με ρ ν του μορ φ.

 πστλή
Μ α α π τς  ρες α πο στο λς του 86� 

ΤΕ ΝΕΦ ε να να υ πο στ ρ ζε τα σχ δα 
δο  τ ς μ ρ μνας του ΓΕ Ε ΘΑ με ε φο
δα σμ α π τον α  ρα.

Ε π πλ ον, στς α πο στο λς του τγ μα
τος πε ρ λαμ β νο ντα:

î Η υ πο στ ρ ξ των Α ε ρα πο βα τ ών 
(Α/Β) ε π χε ρ σε ων των Ε ν πλων Δυ ν με
ων με ρ ψ υ λ ών α ε φο δ ων α π α  ρα.

î Η συ σευα σ α ε φο δ ων α υ λ ών 
γα  με σ ρ ψ.

î Η συ ντ ρ σ α ε π σευ   λων 
των ε δών α λε ξπτώ των, υ λ ών ρ ψε ων 
α σω στ ών μ σων του Στρα το Ξ ρς.

î Η ε τ λε σ ε πα δευ σς ε δ ο τ
των ε να  ρων α πο στο λών Στρα το.

î Η προ ε το μα σ α α α νρ τ σ ε ξω τε ρ
ών φορ τ ων, με τα φε ρ με να με ε λ  πτε ρα.

î Η α ν λ ψ ο ποασ δ πο τε λ λς 
α πο στο λς με τα φο ρς α ρ ψε ως β σε 
σχε δ ων  ε δ ών δα ταγών.

 Ε δ κές  π στ λές
Η μο ν δα, σε συ νερ γα σ α με τν Α ε ρο

πο ρ α Στρα το,  χε ε τελ σε α ε τε λε 
συ νε χώς δ φο ρες α πο στο λς ε ξω τε ρ ών 
φορ τ ων με ε λ πτε ρα. Ο α πο στο λς α φο
ρον στ συ σευα σ α, α γστρω σ α με
τα φο ρ μ τυ πο πο  μ νων φορ τ ων, τ σο 
γα α ν γες των Ε ν πλων Δυ ν με ων  σο 
α γα λ λους φο ρες.

Στα πλα σα τς ο νω ν ς προ σφο
ρς των Ε ν πλων Δυ ν με ων,  χουν α λυ
φθε α ν γες α ε ρο με τα φο ρς :

î Containers, γε ω τρ πα νων, δε ξα με
νών α τ τν α τα σευ  του α ε ρο δρο μ ου 
Ελευ θ ρος Βε νζ λος.

î Containers α τ τ δρεα προ ε το
μα σ ας α δε νρ γεας των Ο λυ μπα ών 
Α γώ νων 2004.

î Κα τ τ δρ εα ε π χε ρσε ων  ρευ
νας  δ σω σς ( ν τ ρας α ε ρο σ φους 
τς Πο λε μ ς Α ε ρο πο ρ ας, συ ντρμ μα ε λ ο
πτ ρου Ε ΚΑΒ, συ ντρμ μα ε λ ο πτ ρου Α ε ρο
πο ρ ας Στρα το, ψε α στ  α ε ρο σ φος).

î Φορ τω τ γαών, α τ τς ερ γα σ ες 
προε το μα σ ας τς συ ν δου ο ρυ φς τς 
Ευ ρω πα  ς Έ νω σς στν Κρ υ ρα.

î Πυ λώ νων ΔΕ Η.

î Γεν ν τρών (Η/Ζ) σε ε ρ Μο ν στο 
Π λο α στ Ν σο Ρω.

Υ λ κά Ρ ψε ων
Το 86� ΤΕ ΝΕΦ, ε τς α π τα συ ν θ 

γα  θε μο ν δα υ λ  (ο πλ σμς, ο χ μα
τα, υ λ , .λ.π.), δα θ τε πλ θώ ρα α 
πο  λ α ε δ ών υ λ ών ρ ψε ων. Τα υ ρ
τε ρα α π αυτ ε να τα α λε ξ πτω τα φρ του 
(16 τ πων), αλε ξ πτω τα προ σω π ο, φο
ρες ρ ψε ων υ λ ών, τυ πο πο  μ νες πλατ
φρ μες βα ρ ων φορ τ ων α συλ λο γς με
τα φο ρς ε ξω τερών φορ τ ων.

Τα υ λ  ρ ψε ων ε να τυ πο πο μ να, 
ε σα γ με να α π το ε ξω τε ρ  α λ αν υ ψ
λο  στους. Γα τν ορ θ χρ σ μο πο  σ 
α συ ντ ρ σ του υ λ ο γ νε τα ε π λο γ 
του α τλ λ λου προ σω π ο, ε ντα τ  
ε παδευ σ, δα τ ρ σ ευ συ νε δ τς πε
θαρ χ ας α αλ λερ γε τα το υ ψ λ α σθ
μα ευ θ νς του προ σω π ο. 

Ε δ κές Ε γκα τα στά σες
Το ΤΕ ΝΕΦ, γα τν ε τ λε σ τς απο στο

λς του, δα θ τε τς πα ρα  τω ε γα τα στ σες 

Έ να α π τα χα ρα τρ στ  των σγ χρο νων Ε ν πλων Δυ ν με ων 
ε να   γαρ α α σφα λς με τα φο ρ των υ λ ών α ε φο δ ων 
στο πε δ ο των ε π χε ρ σε ων, προ ε μ νου αυ τ να χρ σμο ποο
ντα  με σα α π το προ σω π . Τν α πο στο λ αυτ στς Ελ λ
ν ς Έ νο πλες Δυ ν μες  χε α να λ βε το 86� Τγ μα Ε να  ρου 
Ε φο δα σμο (86� ΤΕ ΝΕΦ), το ο πο ο α πο τε λε το συν δε τ  ρ ο 
α ν με σα στο Στρα τ Ξ ρς α τν Πο λε μ  Α ε ρο πο ρ α.
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α χώ ρους α τλ λ λα δα μορ φω μ νους:
î Ε να πο θ ευ σς α λε ξ πτώ των  σω

στ ών μ σων.
î Ε λγ χου α να συ σευα σ ας  σω στ

ών μ σων.
î Ε π σευ ς α λε ξ πτώ των  σω στ

ών μ σων.
î Προ ε το μα σ ας φορ τ ων γα ρ ψ.
î Ε δ ς ε πα δευ σς ε να  ρων α πο

στο λών προσω π ο.

Ρ πτ με να Φ τα
Σε α τλ λ λα δα μορ φω μ νο χώ ρο, 

στον ο πο ο λε τουρ γον δ ο γε ρα νο γ φυ ρες 
(� α 20 τ νων), προ ε το μ ζο ντα γα ρ ψ:

î Ε λα φρ φορ τ α β ρους 1�0�00 
λ βρών. Ρ πτο ντα α π τς πλ γες θ ρες 
του Α ε ρο σ φους (Α/Φ).

î Βα ρ α φορ τ α β ρους �003�.000 λ
βρών. Ρ πτο ντα α π τν π σω θρα του Α/Φ.

Σε  θε φορ τ ο, α να λ γως του βρους, 
προ σαρ μ ζο ντα  να  πε ρσ σ τε ρα μ ρ 
α με γ λα α λε ξ πτω τα.

Στον υ π ψ χώ ρο, γα τς α ν γες τς 
ε πα δευ σς, προ ε το μ ζο ντα ε π σς α 
φορ τ α γα ε ξω τε ρ  με τα φο ρ με Ε/Π.

 

Εκ παδευ ση -  σκή σες
 λο το προ σω π  τς μο νδος προ ρ

χε τα α π το Σώ μα Ε φο δα σμο α Με τα φο
ρών, ε να ε πα δευ μ νο στς ενα  ρες α πο
στο λς α εν’ ε νερ γε α Α λε ξ πτω τ στς. Ε τς 
α π τα α ντε με να γε ν ς α στρα τω τ ς 
ε πα δευ σς, πα ρ χε τα ε δ  ε παδευ σ 
στς ε δ  τ τες ε να ε ρ ων α πο στο λών. 

Τα δα δο χ  στ δα ε δ ς επα δευ
σς πε ρ λαμ β νουν:

î Ρ πτ  συ σευα στ α λε ξ πτώ των 
α υ λ ών.

î Σχο λ α λε ξ πτω τ στών.
î Προ ε το μα σ α ε ξω τε ρ ών φορ τ ων 

ε λ ο πτ ρου. 
î Ε π σευ  α λε ξ πτώ των.
î Κα θ ο ντα αρ χ γο α ε ρο πλ ρώ

μα τος.
Στ δρ εα του σχο λε ου «Ρπτ α 

Συ σευα στ Α λε ξ πτώ των α Υ λ ών», δε
νερ γε τα πρ γραμ μα ε μθ σς στους ε
πα δευ με νους,  λων των α τ γο ρών α λε ξ
πτώ των, ελγχου, α να συ σευα σ ας α προ
σαρ μο γς αυ τών στα φορ τ α. Στ συ ν χεα, 
ε πα δε ο ντα στ Σχο λ Α λε ξ πτω τ στών, 
προς α πτ σ πτυ χ ου Α λε ξ πτω τ στ, 

α πα ρα τ το γα τν ε δ  τ τα του Ρ πτ. 
Ε πανερ χ με νο στ μο ν δα, α π τ σχο λ, 
συ νε χ ζουν τν επα δευ σ τους σε α ντ ε
με να προ ε το μα σ ας ε λα φρών α βα ρ ων 
φορ τ ων, στον  λεγ χο, α να συ σευα σ α α 
προ σαρ μο γ ε π των φορτ ων των με γ λων 
α λε ξ πτώ των, στν ε π γεα ε τ λε σ ρ ψε ων 
α στν ορ γ νω σ ζώ νς ρ ψε ων.

Η ε πα δευ σ στν προ ε το μα σ α α 
τ σν δε σ ε ξω τε ρ ών φορ τ ων που 
με τα φ ρο ντα με ε λ  πτε ρα, α πο τε λε 
 δα τε ρο το μ α ε πα δευ σς, α θ σον 
α πα τε τα πλ ρς ε ξε δ ευ σ στο α ντ
ε με νο α με γ λ προ σο χ α τ τν 
ετ λεσ τ τοων α πο στο λών.

 σο τε λεώ νουν με ε π τυ χ α τα πα ρα π
νω στ δα ε πα δευ σς, λαμ β νουν το πτυ
χ ο του Ρ πτ  Συ σευα στ Α λε ξ πτώ των 
α υ λ ών α α να λαμ β νουν υ πε θυνο ρ
γο προ ε το μα σ ας α ρ ψε ως φορ τ ων.

Π  πτ κές
Το σγ χρο νο ε π χε ρ σα  περ βλ

λον α πα τε ρ ψες α ρ βε ας α π με γ λα 
 ψ. Με τ τν πα ρα λα β α π τν Πο λε
μ  Α ε ρο πο ρ α, των ν ων α ε ρο πλ νων 
(C  27 J SPARTAN) α θώς α με τν 
α να βθμ σ των υ παρ χ ντων C  130,  
προ σπ θεα τς μο νδος στρ φε τα προς 
τν προ μ θεα ε δ ο ε ξο πλ σμο, που 
σε συν δυα σμ με το υ πρ χον υ λ  ρ ψε
ων α τν ε πα δευσ που α πα τε τα, θα 
ε π τρ ψε τν ε τ λε σ ρ ψε ων με με γ λ 
α ρ βεα απ με γ λα  ψ.

Ταυ τ χρο να, α τα βλ λε τα προ σπ
θεα γα τν α τα σευ  α ε ξο πλ σμ εργα
στ ρ ου, το ο πο ο θα  χε τ δυ να τ τ τα 
χοργσς π στο πο τ ών α ε ρο πλο  μ τ
τας σε ε ξο πλ σμ α νρ τ σς α ε ξω τε ρ
 φορ τ α ε λ ο πτ ρων.

865 ΤΕΝΕΦ
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Το ΓΕΣ  μπρα τα εδ λώ νε α θ με
ρ ν το ενδαφρον του σε θ μα τα μ ρ
μνας των μο ν μων στε λε χών α των πο
λ τ ών υπαλ λ λων, πως  ε ξα ρε τ ς 
σ μα σ ας πρω το βου λ α του ΥΕ ΘΑ, γα 
τν  ναρ ξ λε τουρ γ ας των πρώ των βρε
φο ν πα ών σταθ μών αρ χ  στν Α θ
να α Θεσσαλον προ ε μ νου να δευ
ο λυν θον τα στε λ χ α ο ερ γα ζ με νο 
των Ε ν πλων Δυ ν με ων με τν ε ξα σφ
λ σ των προ  πο θ σε ων φ λα ξς των 
πα δών προ σχο λ ς  λ  ας.

Σε αυτ τα πλα σα, α με γνώ μο να τν 
α να βθ μ σ τς α θ με ρνς ζω ς των στε λε
χών των ε ν πλων δυ ν με ων, ώ στε να ε π τε
λον α δ σπα στα το σ μα ντ  τους ρ γο α 
να προ σφ ρουν στς ο ο γ νες τους,  χουν 
δ δ μουρ γ θε βρε φο ν πα ο σταθ μο 
α στς πα ρα με θ ρες πε ρο χς,  που υ π
ρε τε με γ λος α ρθ μς στε λε χών. Σε προ χω
ρ μ νο στ δο υ λο πο  σς βρ σε τα α  
δ μουρ γ α λ λων, ώ στε πλ ον το με ζον θ
μα τς  με ρ σ ας φρο ντ δας των πα δών να 
α ντ με τω π σθε  με σα α ου σα στ .

Ο βρε φο ν πα ο σταθ μο προ σφ
ρουν φρο ντ δα στα πα δ του προ σω π
ο  τω α π συν θ ες πλ ρους υ γε νς 
α α σφα λος πα ρα μο νς πα ρ χο ντας 
α πα σχ λ σ, δα πα δα γώ γ σ α ψυ χα
γω γ α α τ τς ερ γ σ μες  μ ρες.

Σε  λ τν Ελ λ δα λε τουρ γον 16 βρε
φο νπα ο σταθ μο στν Α θ να, Θεσ σα
λο ν , Δ δυ μ τε χο, Σου φλ, Α λε ξαν δρο
πολ, Λ μνο, Μυ τ λ ν, Χ ο, Σ μο, Κω, 
Ρ δο, Β ροα, Κο μο τ ν, Λ ρ σα, Φρ ρες, 
Ορε στ δα.

Ο γά νω ση
Ο βρε φο ν πα ο σταθ μο ορ γα νώ

νο ντα α λε τουρ γον σμ φω να με τα 
πρ τυ πα ορ γ νω σς α λε τουρ γ ας των 
υπ ρε σών του Στρα το Ξ ρς α α ο λου
θον τους  ρους τς α τ το ν μο αδε ας 

που  χε ε δο θε γα τν  δρυ σ τους.
Στους σταθ μος δ να τα να λε τουρ

γον τρ α τμ μα τα, στα ο πο α γ νο ντα δε
τ πα δ ως α ο λο θως:

î Βρε φ  τμ μα  λ  ας α π 6 μ νών 
μ χρ 1½ ε τών.

î Βρε φ  τμ μα  λ  ας α π 1½ ε τών 
μ χρ 2 ½ ε τών.

î Ν πα  τμ μα  λ  ας α π 2½ 
ε τών μ χρ τν  με ρο μ ν α εγ γρα φς τους 
στο δ μο τ  σχο λε ο.

Π σω π κ Λε τυ γας
Σε  θε βρε φο ν πα  σταθ μ προβλ

πε τα σμ φω να με τον ν μο  το πο θ τ σ 
του πα ρα  τω προ σω π ο:

î Δευ θυ ντς του σταθ μο (α ξω μα τ
ς τς Στρα τω τ ς Σχο λς Α ξω μα τ ών 
Νο σ λευ τς).

î Τμ μα τρ χς αξω μα τ ς Νο σ λευ
τ ς (Ν) γα  θε τμ μα  υ πλ λ λος των 
λ δων ΠΕ Κο νων ών Ε π στ μών (Ν
πα γω γών)  ΤΕ Υ γε ας Πρ νοας (Βρε φο
ν πο  μος).

î Υ πε θυ νος τ ξς  βο  θς (στρα τω
τ  προ σω π  ανα λ γων προ σ ντων).

î Μα γε ρσ σα  μ γε ρας.
î Στρα τω τ ς γα τρς α τ προ τ μ

σ πα δ α τρος α σε πε ρ πτω σ α δυ να μ
ας πα θο λ γος.

î Υ πλ λ λος α θα ρ τ ταςβο  θ τ
ών ερ γα σών.

Λε τυ γα Βε φ νη πα κών 
Σταθ μών

Η λε τουρ γ α του πα δ ο  βρε φο ν
πα ο σταθ μο αρ χ ζε τν 1 Σε πτεμ βρ
ου α λ γε τν 31 ου λ ου του ε π μενου 
 τους. Ο σταθ μς λε τουρ γε �  μ ρες τν 
ε βδο μ δα, α π Δευ τ ρα ως Πα ρα σευ  
α α τ το πα ρα π νω δ στ μα δα  πτε 
τν λε τουρ γ α του μ νο α τ τς ε π σ μες 
αρ γ ες των δ μο σ ων υ π ρε σών. Το ω ρ

ρο λε τουρ γ ας α θορ ζε τα α π το δο 
τ του Σχ μα τ σμο, α τ πν προ τ σε ως 
του δευ θυ ντ/ντρας του σταθ μο. Η με τα
φο ρ των πα δών στο σταθ μ γ νε τα με 
ευ θ ν των γο ν ων δε μ νων.

Η με ή σ Πγαμ μα
Λε τυ γας

Το  με ρ σο πρ γραμ μα α πα σχ λ σς 
ενα ευ λ το α ε π δώ ε τν αρ μο ν  α 
ψυ χο πνευ μα τ  α ν πτυ ξ των πα δών. Στ
χος του προ γρμ μα τος ε να  ο νω ν ο πο
 σ α ο μα λ συνα να στρο φ των πα δών 
με τα ξ τους α  ε ν σχυ σ τς ε ξε λ τ ς 
τους πορε ας. Α ο λου θε τς αρ χς τς σγ
χρο νς πα δα γω γ ς, ε να ευ χ ρ στο, εν
δα φ ρον α πα ρ χε στα πα δ ε ρε θ σμα τα 
α δρα στ ρ τ τες ο ο πο ες α πο βλ πουν 
στν α π τ σ γνώ σε ων α στν αλ λρ
γεα δε ξο τ των σε  λους τους το μες.

Δα τ φή Νη πων - Δα τ λ γ
Το δα το λ γο των πα δών α θο ρ ζε

τα σμ φω να με τς σγ χρο νες πα δα τρ
ς α π ψες γα τν υ γε ν δα τροφ των 
πα δών.  δα τε ρ μ ρ μνα λαμ β νε τα γα 
τ χο ρ γ σ στα πα δ νω πών φρο των 
α λα χα ν ών, νω πο ρ α τος α ψα
ρών, γα λα το ο μ ών προ  ντων λπ σε 
ε παρ ες γα τς α ν γες τους πο σ τ τες 
 πως ε π σς α  μ χο ρ γ σ ε δών δα
τρο φς που πε ρ χουν συ ντ ρ τ ς χρω
στ ς, τε χντ γλυ α ντ ς .λπ. ου σ ες.

Κ νω ν κές, Πα δα γω γ κές κα 
Π λ τ στ κές Εκ δη λώ σες

Κ θε σταθ μς, α τ τ δρ εα τς 
λε τουρ γ ας του, δορ γα νώ νε ε δ λώ σες 
πα δα γω γ ο, πο λ τ στ ο α ο νω ν
ο εν δα φ ρο ντος γα τα πα δ α τους 
γο νες. (Ε θν ς  θρ σευ τ ς ε ορ τς, λο
πς ε ορ τς  ε π τεο τλ).

ΓΕΣ/7ΕΓ

Βρ φ νη πια κί Σταθ μί
Η λε τουρ γ α των βρε φο ν πα ών σταθ μών σχε δ σθ ε με γνώ μο να τν α να βθ μ σ α τ βελ τω
σ τς α θ με ρ νς ζω ς των στε λε χών του Στρα το Ξ ρς, ο οποο α πο τε λον τον πυ ρ να τς 
α σφ λεας α τς  μυ νας τς χώ ρας, ώ στε να ε π τε λον α πε ρσπα στα το σ μα ντ  τους ρ γο.
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Δαρς μρμνα γα το προσωπ
Το ΓΕΣ εφρζοντας μπρατα το ενδαφρον του γα το προσωπ του 

Στρατο Ξρς δμοργσε το �ο γραφε ο τς Δεθυνσς Μρμνας Προ
σωπο (ΓΕΣ/ΔΜΠ/�), το ο πο ο θα χε ρ ζε τα τα θ μα τα σ τ τας των δο 
φ λων. Κ ρα αρ μο δ τ τα του γρα φε ου  σ ττας ε να  δα τ ρ σ αρ χε ου 
με  λ τ σχε τ  νο μο θε σ α α τς  σχ ουσες πο λ τ ς πε ρ  σ τ τας των 
δ ο φ λων,  πως α θο ρ ζο ντα στν ε θν  α ευ ρω πα   νομο θε σ α, αθώς 
α  μ ρ μνα γα τν α πα λο φ τυ χν α τ φ λο δα ρ σε ων σε ζ τ μα τα δα
χερσς α α ξο λ γ σς αν θρώ π νου δυ να μ ο, υ λο πο  σς ε πα δευ σς, 
δε ξαγωγς ε πχε ρ σε ων, ε ξ λ ξς α προ α γω γών.

Ενμερωτ Φυλλδο
Προλψεως Ατυχμτων  Πρώτες Βοθεες

Το ΓΕΣ  χε ξε  ν σε μ α με γ λς λ μα ας ε στρα τε α ε ν μ ρω σς α 

ευασθ το πο  σς των ο δ γών. Γα αυτ το λγο εξδωσε ε ν με ρω τ  φυλ λ δο 

το οποο πα ρ χε χρ σ μες πλ ρο φο ρ ες γα τν πρ λ ψ των τρο χα ων α τυ χ μ

των, γα τν πο σω στ α πο α σφα λ υ λο φο ρ α στους δρ μους, α θώς α 

γα τς πρώ τες βο  θεες σε πε ρπτω σ α τυ χ μα τος.

Πρπε να αταστε σαφς τ ε μα στε  λο συ νυ πε θυ νο γα τν ο δ  α σφ

λεα α ο φε λου με να συ ντε λσουμε στ με ω σ των α τυχ μ των στ χώ ρα μας.

Θυ μ θε τε  τ τ ρώ ντας α πλος α ννες μπο ρο με να σώ σου με ζω ς. Ε να 

στο χ ρ μας.

Χρ σ ε θ στ ών ψυ χο τρπων ου σών
(Πρ λ ψ  Έ λεγ χος  Α ντ με τώ π σ)

Η χρ σ ε ξαρ τ σο γ νων ου σών, α πο τε λε με ζον πρ βλ μα τς Ελ λ ν ς ο νω ν
ας, αλ λ α των Ε ν πλων Δυ ν με ων ως α να π σπα στο τμ μα αυ τς, με ντο να αρ ν τ
ς προ ε τ σες σε  λους σχε δν τους το μες τς ζω ς, τ σο του  δου του χρ στ  σο 
α του  με σου αλ λ α του ευ ρ τε ρου ο νω ν ο πε ρ γυ ρου.

Στο πλα σο αυ τ το Γε ν  Ε π τε λε ο Στρα το ε ξ δω σε Π γα Δα τα γ, σμ φω να 
με τν ο πο α ωδο ποοντα σε ε να ο θε σμ  ε με νο, τα μ τρα τα οπο α λαμ β νο
ντα α π τον Στρα τ, με σο π τν πρ λ ψ α α ντ με τώ π σ προ βλ μ των τα ο πο α 
σχε τ ζο ντα με τ χρ σ ψυ χο τρ πων ου σών, α π προ σωπ  του Στρα το Ξ ρς. 
 δα τε ρ μ φα σ δ δε τα στα μ τρα πρ λ ψς, ε νώ πα ρλ λ λα α θο ρ ζο ντα δα δ α
σ ες ε λγ χου α θε σπ ζο ντα μ τρα α ντμε τώ π σς των ρου σμ των τα ο πο α θα δα
π στώ νο ντα, ώ στε να δα σφα λ ζετα  ο μα λ λε τουρ γ α των Μο ν δων α  α σφα λς 
ε τ λε σ του ρ γου α τς α πο στο λς  ο πο α τους  χε α να τε θε.

ΓΕΣ/7ΕΓ

ΓΕΝΙΚ ΕΠΙΤΕΛΕΙ ΣΤΡΑΤΥ
7 ΕΓ/2

ΟΔΙΚΗ ΣΦΛΕΙ
Ενημεωτκ Φυλλάδ

Πλήψεως τυχημάτων
Πώτες Βήθεες
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Το Στρα τω τ  Ο δο ντα τρε ο Α θ
νών α πο τε λε τμ μα του 401 
ΓΣΝΑ α στε γ ζε τα σε πρ σφα

τα α να α ν σθν πα λα π τρ νο τ ρο που 
βρ σε σα στο λ σος του Ελ λ νο Στρα
το ε ντς του  στρα το π δου «Βα ρ τ».

 Το Ο δο ντα τρε ο Φρου ρς Α θ νών 
με τα στε γ στ ε στο χώ ρο του λ σους 
Στρα το α π το ΝΜ ΤΣ  που λε τουρ γο
σε, το Δε μ βρο του 2004. Η  δα γα 
το ν ο Ο δο ντα τρε ο Φρου ρς Α θ νών 
ξε  ν σε το 2002, στα πλα σα τς ανα
βθ μ σς των πα ρε χ με νων υ π ρε σών 
στο στρα τω τ  προ σω π . Το συ νολ
  στος α τα σευ ς α νλ θε στο πο σ 
του 1.�00.000 €.

Τα τμ μα τα τα ο πο α λε τουρ γον 
στο Ο δο ντα τρε ο Φρου ρς ε να:

î Το τμ μα ατ νο δα γνωστ ς στ
μα τος. Ε δώ γ νε τα πλ ρς α τ νο δα
γνω στ ς  λεγ χος α α ταρ τ ζε τα το 
σχ δο θε ρα πε ας του α σθε νος.

î Το τμ μα ε πα νορ θω τ ς Οοδο
ντα τρ ς. Στο τμ μα αυτ γ νο ντα  λες 
ο θε ρα πευ τ ς ο δο ντα τρ ς ερ γα σ ες 
 πως εμ φρ ξες, ε ξα γω γς α εν δο δο
ντ ς θε ρα πε ες.

î Το τμ μα προ σθε τ ς στ μα τος, 
 που γ νο ντα ο προσθε τ ς ερ γα σ ες  πως 
στε φ νες, γ φυ ρες α ο δο ντο στο χ ες.

î Το πε ρο δο ντο λο γ  τμ μα, υ πε
θυ νο γα τν α ντ μετώ π σ σο βα ρών πε
ρο δο ντ ών προ βλ μ των.

î Το τμ μα χε ρουρ γ ς στ μα τος 
γα τς χερουρ γ ο τ που ε ξα γω γς.

î Το τμ μα εν δο δο ντ ας , ε ξο πλ σμ
νο με ε δ  μ ρο σ πο γα τν α ντ με
τώ π σ σν θε των α δ σο λων εν δο δο
ντ ών θε ρα πεών.

î Το ορ θο δο ντ  τμ μα. Ε δώ α ντ με
τω π ζο ντα ο δοντο σε λε τ  προ βλ μα τα 
πα δών α ε ν λ ων  πως α σν θε τα 

πε ρ στατ  που α πα τον συν δυα σμ 
ορ θο δο ντ ς α γνα θο χε ρουρ γ ς α ντ
μετώ π σς γα τ θε ρα πε α τους.

Το Στρα τω τ  Ο δο ντα τρε ο στα 2,� 
 τ λε τουρ γ ας του  χε πραγ μα τ  ε ξυ
π ρε τ σε  να π ρα πο λ με γ λο α ρθ μ 
α σθε νών. Εν δε τ  α να φ ρου με  τ γα 
το 2006 ο α ρθ μς των ο λο λ ρω μ νων 
ο δο ντα τρ ών πρ ξε ων α νρ χε τα στον 
α ρθ μ των 8200, ε νώ ο μ να ος μ σος 
 ρος συ νε δρών α νρ χε τα στς 2300.

Θα πρ πε δε να σ μεω θε  τ  λες 
αυ τς ο ερ γα σ ες 
ε τε λο ντα με  θε 
ε π στ μο ν  λε πτο μ
ρεα α θώς τα μ χαν
μα τα ε να  λα τε λευ τα
ας τε χνο λο γ ας, ε νώ 
υ πρ χουν α ε δ  
μ χαν μα τα τα ο πο α 
συ να ντ α νες μ νο 
σε  δρ μα τα  πως το 
Πα νε π στ μο. Μεγ λ 
σ μα σ α στον το μ α 
αυ τ,  χε το γε γο νς 
 τ τα τε λευ τα α χρ να 
 υπ ρε σ α  χε ε πα

Στρα τι τι κ  δ ντια τρί
Φρ ρς Α θη νών 

Τηλέφν Επικιννίας: 2107496216

Ωρρι Λιτργίας:
Καθμερν 08:3013:30

Το Στρατωτ Οδοντατρεο Αθνών λετουργε 

με το σστμα προαθορσμνς επσεψς. Ο 

προγραμματσμς γνετα μσω τς εντρς 

γραμματεας

δε σε α ρθ μ συ να δλ φων σε ο δο ντα τρ
ς ε ξε δ εσες α ε δ  τ τες, ώ στε να 
μπο ρον να α ντε πε ξλ θουν σε ο ποο δ πο
τε θερα πευ τ  πρ λ σ.

.Φ.Α
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Πε  γα φή των Χώ ων-
Μυ σε Ε κτς Στ άς

Ε ξω τε ρ , στν ε σο δο του μου
σεου, υ πρ χουν 2 πυ ρο β λα α  
προ το μ του δο  το του οχυ ρο Αν χ 
Δου ρ τσου Γε ωρ γ ου.

Στν ε ντρ  α θου σα ε τ θε ντα:
î Η στο λ του Αν χ Πλευ ρ  Γε

ωρ γ ου, δο  το του δυ τ ο υ πο το μ α 
συ γρο τμα τος Σδραστρου, του Αν
χ Δου ρ τσου Γε ωρ γ ου, δο το του 
ο χυ ρο α του Τχ Κα λ γ ρ Χα ρ λα ου, 
δο  το του Κ ντρου Α ντ στ σε ως ΚΑ
Π ΝΑ  ΓΑ ΚΟΥ ΠΟ Β ΤΣΑ, α θώς α ο ρ
σμ να προ σω π  τους α ντ ε με να.

î Πυ ρο β λο Σ ντα 7� χ λο στών.

î Η προ το μ του . Με τα ξ α
î Πλ θος φω το γρα φών.
Στν δε ξ α θου σα υ πρ χε α ν

γλυ φο τς πε ρο χς α με  λε τρο ν 
τρ πο γ νε τα α να πα ρ στα σ τς μ
χς. Στν  δα α θου σα υ πρ χουν τα 
υπολεμματα Γερ μα ν ο α ε ρο σ φους 
(φτε ρ), τα ο πο α βρ θ αν σε α π στα
σ 400 μ τρων πε ρ που μπρο στ α π 
το πα ρα τ ρ τ ρο.

Στν α ρ στε ρ α θου σα υ πρ χουν πο
λ πε ρσ σ τε ρα ε θ μα τα  πως στολς 
Ελ λ νων α Γερ μα νών αξωματ ών α 
ο πλ τών, πλ θος  πλων που χρ σ μο πο
θ αν α π τον Ελ λ ν  α Γερ μα ν  
στρα τ, φω το γρα φ ες αξωματ ών α 
ο πλ τών που  πε σαν υ πρ Πα τρ δος. Ε ξ
χου σα θ σ α τ χε προ θ  στν ο πο α 
ε τ θε ντα προ σω π  α ντ ε με να φο νευ
θ ντων, τα ο πο α ευ ρ θ σαν σε β θος 
3.� μ τρων μα ζ με ο στ δα με λ σθ ντων 
αξωματ ών α ο πλ τών.

Κε ντ κή Στ ά
Στον προ θ λα μο υ πρ χε με γ λο 

Στρατιτικ Μ σί 
Ρύπλ

Η  δ α γα τν δ μουρ γ α ε ξω τε ρ ο μου σε ου στο 
Ρο πελ γεν ν θ ε το  τος 2000,  ταν α βρ θ ε 
 να μ ρος α π πυ ρο β λο τς πυ ρο βο λαρ χ ας Κυ ρα
 δ α υ ρ ως α π τον Μ ο 2001  ταν με τ α π 
ε σα φς βρ θ αν τα ο στ νε ρών μα χ τών α θώς 
α προ σω π  τους αντ ε με να.  δ ε χαν αρ χ σε 
 μως ερ γα σ ες δευ θ τ σς α δ μουρ γ ας μου
σεα ών χώ ρων ε ντς τς ε π σ ψ μς στο ς α π 
το 1996, με τν το πο θ τ σ ο μοω μ των, μου σεα
ο ο πλ σμο α  χ τ ών ε φ.
Το 2002 ρ χ σε  δα μρ φω σ του χώ ρου, ε ξω τε ρ
 των στο ών,  που στεγ ζε τα το ν ο μου σε ο.
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Γα να φτσε ανες στο Ροπελ αο

λουθε τν εθν οδ Σερρών  Προμα

χώνα. Ένα χλμετρο πρν τν ελλνο

βουλγαρ μεθρο, υπρχε δαστα

ρωσ που οδγε στο μουσεα χώρο 

του Ροπελ.

Στο χώρο του μουσεου επτρπετα  

εσοδος στους επσπτες αθμερνς 

α αργες 09:00 ως 13:00.

Τλφωνο επονωνας: 2321022274.

www.army.gr

α νγλυ φο,  που α πε ο ν ζο ντα ο πε ρο
χς α τα σευ ς των ο χυ ρω μα τ ών ρ γων 
 λς τς με θο ρ ου, α θώς α πλ θος φω
το γρα φ  υ λ , τ σο των αξωματών  
του ο χυ ρο  σο α α π τς μ χες.

Στο ε σω τε ρ  τς στο ς  χουν «ε παν
δρω θε» ο χώ ρο με ο μοώ ματα α ξω μα
τ ών, ο πλ τών, α τρών, μα χ τών ε ντς 
στο ών (ε σω τε ρ  α σφ λεα)λπ. Ε δ ς π
να  δες ε π σ μα νουν τν χρ σ μ τ τα  θε 
χώ ρου α α ναδε ν ουν τν  στο ρ  τους 
σ μα σ α α χρ σ. Με τα ξ των χώ ρων 
αυ τών υ πρχουν α πο θ ες πυ ρο μα χ ών, 
τρο φ μων, μα γε ρε α, γρα φε α, δε ξα με νς 
νε ρο, α τρε α, ο ν χρ στο χώ ρο (W.C, 
λου τρ),  ντρα τ λε π ο νω νών, ε ο νο
στ σα λπ. Δ φο ρο δ δρο μο ο δ γον σε 
πα ρα ε με να υ ψώ μα τα α σε θ σες μ χς 
 πως υ πε ρυ ψω μνα πο λυ βο λε α α πα ρα
τ ρ τ ρα, α θώς α σε υ π γεα ρ γα.

Ε ξω τε  κς 
Χώ ς Μνη μευ

Κο σμε τα ο χώ ρος αυ τς με δ ο πυ
ρο β λα α με το μεγα λ πρε πο μν με ο 
 που α να γρ φο ντα τα ο ν μα τα των 
νε ρών του ΡΟΥ ΠΕΛ α τς ευ ρ τε ρς 
πε ρο χς με τα πα ρα ε με να ο χυ ρ. Στο 
χώ ρο αυ τ τε λε τα  θε χρ νο ε ρ μν
μ συ νο α ε ορ τ ζε τα  ε π τεος τς 
μ χς των ο χυ ρών, τν πρώτ Κυρα 
μετ τν 6 Απρλου.

Ε δ ο ε ξω τε ρ ο χώ ρο προ σφ
ρουν τν δυ να τ τ τα λ γς α ν παυ σς 
α προ σφο ρς α φ  α να ψυ τ ο.

Α π ε δ  χώ ρο υ πρ χε  δυ να τ τ
τα προ μ θεας α να μν στ ών, ε νώ υπρ
χουν  νε το χώ ρο στθ μευ σς μ ρών α 
με γ λων ο χ μ των γα τους ε πσ πτες.

 λος ο μου σεα ς ο πλ σμς χο
ρ γ θ ε α π τν υπ ρε σ α (πλν 
των α νευ ρε θ ντων πυ ρο β λων α των 
υ πο λεμ μ των α ε ρο σ φους), ε νώ τα 
ο μοώ μα τα, ο προ θ ες, ο στο λς, τα 
πα ρ σ μα α λο π υ λ  αγο ρ σθ
αν με π στώ σες τς υ π ρε σ ας α π 
το ε μπ ρο.

10η ΤΑΞΠΖ

Στρατωτ σματα
“Με το χαμγελο

στα χελ”

Τα παδ μας
Γα τν Ελ λ δα, γα το α θ ον, γα πρ
ο δο α γα σω φρο σ ν γα τν Ελ λ δα, 

γα τν α λ θεα, γα α ρε τ α γα λευ τε ρ 
Θα προ χω ρ με π ντα με του Δ γε ν το 
σθ νος με υ πε ρ φ νεα, θρ ρος στν 

αρ δ Θ λου με τν δ ξα, τ δ αο σ ν 
α τ γν σα αν θρω π

Ε μπρς πα δ, ε μπρς πα δ με ν μα τα 
προ γο ν  (το πα ρν α πα τε α το μλ
λον α λε) ε μπρς παδ, γα μας πα δ 
γα τ δ  μας τ γε ν α τν Ελ λ δα 
μας μπρο στ θα ξα να β λου με γορ γ με 
 δα ν  γα τν πρω τε,  που   στο ρ α 

αρ τε ρ

Πο λ τ σμς, ξα ου στς α λα μπρς πνε
μα α γν, α ξο σ ν, α μ δ μο ρα τ α, 
ε ντ μ τς, α ξο ρα τ α α δου λε στν 

ο ου μ ν π ρα ως π ρα, Ελ λ δα
θα  χε ξα ν 

Δη μιρ γί:
Σν θέ της: Εφ. Αν θλχος (ΤΘ) εν Ε φε δρε α, 
Χ ρς Κου ρς.
Στι χρ γς: Εφ. Τχς (Υ ) εν Ε φε δρε α, 
Θε  δω ρος Β. Μπ ζας, Δ δ τωρ α τρ ς 
Πα νε π στ μ ου Α θ νών.
Το Εμβατρο μπορε να το αοσετε στν 
στοσελδα του ΓΕΣ, www.army.gr

ΓΕΣ/7ΕΓ
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ΚΙΝΩΝΙΚ ΠΡΣΦΡΑ

Διθση τμήματς απδσς τιμών στα πλαίσια ρτασμύ 
τν Ταξιαρχών στην Πριχή Εθύνης Α΄ ΣΣ

Πρσφρ δώρν στην Ιρ Μητρπλη, στν Ερθρ
Σταρ και στ γηρκμί της νήσ Κ

Εθλντική αιμδσία πρσπικύ στην Πριχή Εθύνης 
ΑΣΔΕΝ

Εργασίς στρατιτών στα καμμένα τν πρπληκτν
πριχών στην Πριχή Εθύνης της IV ΜΠ

2007: Ένα ακμη έτς πλύσιας κιννικής δρσης

Πρσφρ σχλικών ιδών σ μαθητές τν πρπληκτν 
πριχών στην Πριχή Εθύνης της IV ΜΠ

Παρχή πρτβθμιας ιατρικής πριθλψς απ Κινητή 
Μνδα στ χρι Δρσι τ Νμύ Ρδπης
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Η συμμετοχ του 71ου Αερομεταφερμενου Λχου Μχανο 
στα ΠΣΑ Ευβοας

Ο 71 Α/Μ ΛΜΧ προστατα του Πολυδναμου Συγροτματος Αρω
γς (ΠΣΑ) τς Ευβοας, το οποο αποτελετα απ 4 λμα ΜΧ απ 
δαφορετος Σχματσμος, με επεφαλ αρχ τον υποδοτ 
του λχου, Τχ (ΜΧ) Δρουμαλ Απστολο (απ 29/8/07) α ατπν 
τον δοτ Τχ (ΜΧ) Μπααοα Σωτρο (απ 1/9/07).

Συνολ, στο ΠΣΑ Ευβοας συμμετεχαν 2 αξωματο α 1� υπα
ξωματο χερστς μχανμτων. Τα μχανματα που δατθαν 
ενα: 2 Π/Θ (Προωθτς Γαών), 1 /Σ (σοπεδωτ), 2 Φ/Τ  Ε/Τ (Φορ
τωτς  Εσαφες Ταφρών), 1 Φ/Τ (Φορτωτ Γαών), 2 Α/Τ (Ανατρεπ
μενα), 2 Ρ/Μ (Ρυμουλομενα).

Αποστολ τους ταν  παροχ συνδρομς  αρωγς στς πλγε
σες περοχς, με δατερ μφασ στν δευθτσ δρομολογων, ε
αθρσ ρεμτων  ρεθρων, συμβολ α βοθεα στν ατασευ 
αντπυρών ζωνών α αντπλμμυρών ργων. Κατ το δστμα παραμονς του στν περοχ, χρσμοποώντας το μχν
μα του /Σ α τα μχανματα των Φ/ΤΕ/Τ, προβ στ δευθτσ α δνοξ ρεθρων σε μος 1�7χλ. στο αγροτ δτυο 
του Δ. Κονστρων α συγερμνα στα χωρ ΚΟΛ  ΓΑΑ  ΜΑΚΡΥΧΩΡ  ΜΑΝΚΑ. Με τ χρσ των μχανμτων Π/Θ 
α Φ/Τ γνε εβθυνσ α δευθτσ οτς των ρεμτων τς περοχς α με τ χρσ των μχανμτων Φ/Τ α Ε/Τ γνε 
αθαρσμς του αγροτο οδο δτου σε μος 67 χλμ. στα χωρ ΜΑΚΡΥΧΩΡ α ΜΑΝΚΑ του Δ. Κονστρων.

Ο ντρες του 71 Α/Μ ΛΜΧ εργσταν αταβλλοντας θε δυνατ προσπθεα α ρδσαν τν εμπστοσν α τν 
ετμσ των ατοων τς περοχς γα τν προσφορ τους.

Έλλνες Στρατώτες προσφρουν στα παδ του παδο 
σταθμο ZVORNIK παχνδα α λλα αγαθ

Έλλνες στρατώτες, μλ τς ομδας LOT προσφεραν βοθεα 
στον παδ σταθμ “NASA RADOST” στο ZVORNIK. Η συνολ αξα 
τς δωρες ταν περπου 3.000 ΚΜ (1�00€) α αποτελονταν απ να 
στεγνωτρο, μα λετρ ουζνα, μα τλερασ, να DVD player , πα
χνδα α περπου �00 φλες εμφαλωμνου νερο.

Μρος του ονδυλου γα τ δωρε χοργθε απ το Γεν Επτελεο 
Στρατο α να σμαντ ποσ προσφεραν ο Έλλνες στρατώτες που 
υπρετον στο ZVORNIK α UGLJEVIK.

«Επσεπτμαστε τα σχολεα, τους 
παδος σταθμος α τα δρματα γα 
τα ορφαν α βοθομε σο μπορο
με. Ο αλτερος τρπος να βοθσες 
μα τοπ ονττα ενα να βοθσες 

τα παδ που ενα το μλλον τς χώρας» επε το Ταγματρχς Κωνσταντνος Ζουμπολς.
Ο δευθυντς του παδο σταθμο, ο . STANKOVIC εξφρασε τν ευγνωμοσν του 

γ αυτν τ δωρε α ελπζε τ  συνεργασα με τους Έλλνες στρατωτος θα συνεχ
στε α τ  φλς σχσες θα γνουν πο σχυρς.

«Αυτ  δωρε σμανε πολλ γα μας. Ελπζω τ ο φλς σχσες με τους Έλλνες 
στρατωτος θα συνεχσουν με τν επσεψ των παδών απ τν Ελλδα α τ τα πα
δ μας θα ανταποδώσουν μα επσεψ», επε ο . STANKOVIC.

ΓΕΣ/7ΕΓ
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ΠΡΛΠΤΙΚ ΙΑΤΡΙΚ

Γε ν κά γα την Ο στε  π ω ση
Η ο στε ο π ρω σ ε να μ α ν σος  που  πυ ν τ τα 

α  πο τ τα των ο στών μεώ νε τα, με α πο τ λε σμα να 
αυ ξ νο ντα ο π θα ν τ τες γα  ταγ μα. Δα ρ νε τα σε 
ο στε ο π ρω σ τ που  α ο στε ο π ρω σ τ που  .

Η ο στε ο π ρω σ τ που  πα ρου σ ζε τα σε σχε τ
 ν ες γυ να ες, δ λα δ στα πρώ τα 1� χρ να με τ 
τν εμ μ ν παυ σ. Προ σβλ λε υ ρ ως τα σπογ γώ δ 
ο στ, σπου δα τε ρα α π τα ο πο α ε να τα σπον δυ
λ  σώ μα τα α το πε ρ φε ρ   ρο τς ερ  δας. 
Α πο τ λε σμα τς ο στ ς α πώ λεας των σπον δ λων 
ε να  εμ φ ν σ των σπον δυ λ ών α ταγ μ των,  
 ντο ν ρα χαλ γ α α  προ ο δευ τ α πώ λεα του α να
στ μα τος, που συ ν θως συ νο δε ε τα α π  φω σ. 
Τα α τγμα τα του πε ρ φε ρ ο  ρου τς ερ  δας, 
δ λα δ του αρ πο, ε να ε π σς συ ν θ σμ να στς 
νε ώ τε ρες ο στε ο πο ρω τ ς γυ να ες, σε πε ρ πτω σ 
δε που πα ρου σα σθον ε π βλ λε τα   γα ρ δ
γνω σ α θε ρα πε α.

Η ο στε ο π ρω σ τ που   πα ρου σ ζε τα σε  λ
ω μ νους (με τ το 70ο  τος) α των δ ο φ λων, με 
υ πε ρο χ  μως των γυ να ών 3 προς 1 σε σχ σ με 
τους ν δρες. Προ σβλ λε υ ρ ως τα φλοώ δ ο στ 
α χα ρα τ ρ ζε τα υ ρ ως α π α τγ μα τα του α νώ
τε ρου τμ μα τος του μ ρα ου ο στο. Τα α τγ μα τα 
αυ τ α πο τε λον μ α α π τς βα σ ς α τ ες νο σ ρ
τ τας α αυ ξ μ νς θν σ μ τ τας τς τρ τς  λ 
ας. Πρ πε να ε π σ μαν θε  τ  ο στε ο π ρω σ δεν 
προ σβλ λε μ νο τς γυ να ες, αλ λ α τους ν δρες. 
Υ πο λο γ ζε τα  τ το 20% των α σθε νών που π σχουν 
α π ο στε ο π ρω σ στς Η νω μ νες Πο λ τε ες ε να ν
δρες α 3,� εα τομ μ ρα ν δρες ε να σε ν δυ νο να 
α να πτ ξουν τ ν σο στο μλ λον.

Πα ά γ ντες Κν δύ νυ
Πα ρ γο ντες ν δ νου γα τ ν σο 

α πο τε λον  λ ρο νο μ  τ τα,  χαμ λ 
ο στ  πυ ν τ τα,  πρ ω ρ εμ μ ν παυ
σ, το χα μ λ σω μα τ  β ρος,  πρω το
πα θς α μ νρ ροα,  χα μ λ πρ σλ ψ 
α σβε στ ου,  υ περ βο λ  α τα νλω σ 
αλ ο λ, το  πν σμα,  α νε παρ ς πρ
σλ ψ β τα μ νς D,  α  ν το πο  σ α 
 λ λε ψ  σ σς,  λ ψ ο ρ σμ νων 
φαρ μ ων, πχ ορ τ ζ νς,   παρ ξ ο ρ
σμ νων α σθε νεών, α θώς α το προ  γο
με νο  στο ρ  α τγ μα τος.

Δά γνω ση
Η δ γνω σ τς ο στε ο π ρω σς γ νε τα 

με τ μ τρ σ τς ο στ ς πυν τ τας με 
τ μ θο δο DEXA, που α πο τε λε μ α α πλ, 
α ν δυν, λ γω τς ε λ χ στς α τ νο βο λ
ας α α νώ δυ ν ε ξ τα σ, δρ εας λ γων 
λε πτών. Με τ μ θο δο αυ τ ε να δυ να τ 
 μ τρ σ τς πυ ν τ τας του ο στο σε 
α νρ γα να  λα τα στο  σχ ο, στ σπον δυ λ
 στ λ α στο α ντ βρ χο.

Ο βο χ μ ο δε τες ο στ ο με τα βο λ
σμο α ντα να λον τν ο στ  παρα γω γ α 
τν ο στ  α πώ λεα α μπο ρε να χρ σ μο πο
 θον γα τν πα ραο λο θ σ του ρυθ μο 
ο στ ς α πώ λεας. Ο δε τες αυ το με τρο
ντα στο α μα α στα ο ρα α με τα βλ λο ντα 
α τ τ δρ εα τς α ντο στε ο πο ρω τς θε
ρα πε ας, ε π τρ πο ντας τν πα ρα ο λο θ σ 
του θε ρα πευ τ ο α πο τελ σμα τος.

Η ε ν μ ρω σ α  πρ λ ψ συμ βλ
λουν σ μα ντ  στ δα τ ρ σ τς υ γε
ας. Το ε δος τς πρ λ ψς α πο φα σ ζε τα 
α ν λο γα με το στ δο τς π θ σς ατ 
το ο πο ο πραγ μα το ποε τα  πα ρμ βα σ. 
Η πρω το βθ μα πρ λ ψ α πευ θνε τα σε 
 το μα που δεν πα ρου σ ζουν εν δε ξες π
θ σς, μεώ νο ντας τους παρ γο ντες ν
δ νου α τα α τα τς π θ σς. Η δευ τε
ρο βθ μα πρ λ ψ α πευθ νε τα σε  το μα 
των ο πο ων  π θ σ ε να δυ ν τ  α να
στρ ψ μ α  πρ ο δος τς ο πο ας μπο
ρε να μεω θε με τ λ ψ μ τρων. Η τρ το
βθ μα πρ λψ α πευ θ νε τα στα  το μα 
με ε γα τε στ μ ν π θ σ, στα ο πο α  

Η ο στε ο π ρω σ ενα μ α ν σος που 
μπο ρε να δα δρ με α συ μπτω μα τ  γα 

με γ λο χρο ν  δ στ μα α  χε χα ρα τ
ρ στε σω π ρ ε π δ μ α. Η ε παρ ς α 

 σορ ρο πμ ν δα τρο φ,   σ σ α 
ο προ λ πτ ς  λεγ χος γα τ δ γνω σ 
τς θα συμβλ λουν α πο φα σ στ  στν 

α ντ με τώ π σ τς πρν τν ε δ λω σ του 
ο στεο πο ρω τ ο α τγ μα τος.

 στ  π ρ ση... μία σιπηρή πιδημία
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παρμβασ μπορε να περορσε τ συνο
δ αναπρα  τν προδο τς νσου.

Πληψη
Πολλς μ φαρμαευτς παρεμβσες 

μπορον να μεώσουν τον νδυνο ατγμα
τος αυξνοντας τν ορυφαα οστ πυν
ττα, μεώνοντας τν εξαρτωμν απ τν 
λα οστ απώλεα, μεώνοντας τον ν
δυνο τς πτώσς, βελτώνοντας τς προστα
τευτς νευρομυς αντδρσες ο οποες 
συνδοντα με τν πτώσ  μεώνοντας τς 
συνπεες των πτώσεων.

Δατροφο παργοντες που επρε
ζουν τν ορυφαα οστ πυνττα, τν 
απώλεα του οστο με τν λα α τ μυ
 δναμ ενα το ασβστο α  βταμν 
D, ο πρωτενες α μα σερ απ λλα 
δατροφ στοχεα, πως το ντρο, το μα
γνσο, το φθρο α ο βταμνες Α, C α 
Κ. Επδμολογς μελτες χουν αταδεξε 
τν αρντ επδρασ τς ατχρσς του 
ονοπνεματος α τς αφενς στν οστ 
πυνττα α τον νδυνο ατγματος. Φα
νετα τ τα τομα με πρβλμα αλοολσμο 
δατρχουν αυξμνο νδυνο να παρουσ
σουν οστεοπορωτ ταγμα του σχου.

Η επαρς πρσλψ ασβεστου, που 
αποτελε βασ δομ συστατ των 
οστών, στν παδ, στν εφβ α 
στν νεαρ ενλ ζω ενα απαραττ 
γα τν αξσ, ανπτυξ του σελετο α 

τν επτευξ μεγαλτερς 
ορυφαας οστς πυν
ττας. Κατ τ δρεα 
τς ενλς ζως, ατ 
τ μετεμμνοπαυσα 
περοδο α στν τρτ λ
α  επαρς πρσλψ 
ασβεστου συμβλλε στ 
δατρσ τς οστς πυ
νττας. Τροφς πλο
σες σε ασβστο ενα 
τα γαλατοομ προ
ντα(γλα, γαορτ, τυρ), 
τα πρσνα λαχαν, τα 
μρ ψρα α ο ξρο 
αρπο.

Η βταμν D ατ
χε βασ ρυθμστ 
ρλο στν ομοοστασα 
του ασβεστου α στον 
οστ μεταβολσμ. 

Επαρ εππεδα βταμνς D συμβλ
λουν στν επτευξ μεγαλτερς ορυφα
ας οστς πυνττας α σε συνδυασμ 
με ασβστο φανετα να συμβλλουν στ 
μεωσ τς οστς απώλεας α στ 
βελτωσ τς αποτελεσματττας τς 
αντοστεοπορωτς αγωγς. Η βταμν 
D σχετζετα με τ μυ δναμ α συμ

βλλε στον περορσμ των πτώσεων 
στους λωμνους, με συνπεα μεωσ 
του νδνου ατγματος. Η βταμν D 

βοσυντθετα στο δρμα ατ τν θεσ 
στν λα ατνοβολα, με τν προδο 
μως τς λας  ανττα ενδογενος 
παραγωγς τς μεώνετα με αποτλεσμα 
στα λωμνα τομα να εμφανζετα λ
λεψ. Στα τομα αυτ  επαρς πρσλ
ψ βταμνς D ενα πολ σμαντ. Ο 
υρώτερες δατροφς πγς βταμνς 
D ενα τα αυγ, τα λπαρ ψρα, το συ
ώτ α τα εμπλουτσμνα τρφμα.

Σμαντ μτρο πρλψς αποτελε 
 σσ, που σμανε νσ με ατλ
λλ ντασ, αντστασ, ταχττα, δρ
εα, συχνττα, πολα α ασφλεα. 
Υπρχουν δφορα εδ ασσεων που 
αφορον δαφορετς ατγορες ατ
μων α  επλογ τους πρπε να γνετα 
σμφωνα με τ φυσ ατστασ, συνυ
πρχοντα προβλματα α τς συμβουλς 
των εδών. Λγω τς σμασας των 
πτώσεων στν παθογνεα των οστεοπο
ρωτών αταγμτων,  σωματ σ
σ μπορε να χε στους λωμνους με
γαλτερ επδρασ στν οστεοπρωσ 
μσω τς επδρασς τς στς πτώσες, 
παρ στν οστ πυνττα.

ΓΕΣ/ΔΥΓ

Ραχιαλγία και η πρδτική απώλια τ αναστήματς 
ατμ π πσχι απ στπρση.
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ΑΘΛΤΙΚΑ ΝΕΑ

60 Χρνια CISM
Σ τς 9 α 10 Φε

βρουα ρ ου πραγ μα
το πο  θ αν ε ορ τα

στ ς ε δ λώ σες στα πλα
σα τς Πα γ σμας Η μ ρας 
του Στρα τω τ ο Α θλ τ σμο 

α τς ε πε τε ου  δρυ σς των 
60 χρ νων του Δε θνος Συμ

βου λ ου Στρα τω τ ο Α θλ τ σμο 
(CISM) στν Αρ χα α Ο λυ μπ α στς 
ε γα τα στ σες τς Ελ λ ν ς Ο λυ

μπα ς Ε π τρο πς.
Τν  ναρ ξ των α γώ νων α 

των ε δ λώ σε ων  ρυ ξε ο ΥΦΕ
ΘΑ . ωννς Πλαωτς α πα ρευ ρ θ αν ο Α/ΓΕΕΘΑ Στρατγς Δμτρος Γρψας, ο Αρχ γς 
ΓΕΣ Α ντ στρ τ γος Δ μ τρος Βολ γα ρς, ο ΒΥ/ΓΕΕΘΑ, επρσωπο του Α/ΓΕΑ, του Α/ΓΕΝ, των 

Γενών Επτελεων των λδων των Ενπλων Δυνμεων, των Αρχγεων των Σωμτων Ασφαλεας α  Δοτς των Σχολών.
Το Σβ βα το 9 Φε βρουα ρ ου,  γνε  τε λε τ βρ βευ σς, στο αμ φ θ α τρο των ε γα τα στ σε ων, των δα ρ θ ντων α θλ τών 

α α θλ τρών α των ο μ δων των Ε ν πλων Δυ ν με ων α των Σω μτων Α σφα λε ας α τ το  τος 2007. Επσς βραβεταν 
με μετλλα τμς απ τον Πρεδρο του CISM Ταξαρχο Gola γα τν προσφορ τους στον νστολο αθλτσμ ο ΥΦΕΘΑ ος 
ωννς Πλαωτς, ο Α/ΓΕΕΘΑ ος Δμτρος Γρψας α ο Δευθυντς του ΑΣΑΕΔ Αρχπλοαρχος ωννς Λμπρου.

Στς 10 Φε βρουα ρ ου  γ ναν α γώ νες α νω μ λου δρ μου με τν ο νο μα σ α DayRun, μεταξ των Ε ν πλων Δυ ν με ων α 
Σω μ των Α σφα λε ας των Α νω τ των Στρα τω τ ών Ε πα δευ τ ών  δρυ μ των (Α ΣΕ) α των Α νω τρων Στρα τω τ ών Σχο λών 
Υ πα ξω μα τ ών (ΑΣ ΣΥ) γα το  τος 2008. Στους α γώ νες συμ με τε χαν α θλ τς α α θλ τρες απ 12 Ευ ρω πα   Κρ τ  Μ λ 
του Δε θνος Συμ βου λ ου Στρα τω τ ο Α θλ τ σμο (CISM).

Εππλον γνε συμβολ δενδροφτευσ απ τν Πολτ α Στρατωτ Ηγεσα συμβλλοντας στν αναδσωσ τς 
πυρπλτς περοχς τς Αρχαας Ολυμπας.

Τν ε πο πτε α α τν ορ γ νω σ εχε το Α ΣΑ ΕΔ με τν συν δρο μ του Σ.Ε.Γ.Α.Σ α σο πς τς δεξαγωγς των α νω τ ρω 
α γώ νων στν πε ρο χ τς Αρ χα ας Ο λυ μπ ας ε να  γνω ρ μ α α  α ν δε ξ του ε ρο χώ ρου ως πα γ σμο λ νο του α θλ
τ σμο α του πολ τ σμο,  τ νω σ του α θλ τ σμο στν πε ρ φ ρεα,  α ν δε ξ του Ο λυ μπαο πνε μα τος α  ε ν σχυ σ 
των α ξών τς ευ γε νος  μλ λας, τς ε ν τ τας, τς ε ρ νς α τς συ νερ γα σ ας με τα ξ ν στο λων α θλ τών των χω ρών τς 
Ευ ρώ πς α θώς ε π σς α  ο ο νο μ  ε ν σχυ σ τς πυ ρ πλ τς πε ρο χς.
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Α θλ τ ο Α γώ νες στα Πλα σα ΜΟ Ε με τ Συμ με το χ
Στρα τω τ ών Σχο λών Ελ λ δας α Τουρ  ας

Στα πλα σα των Μ τρων Ο ο δ μ σς Ε μπ
στο σ νς (ΜΟ Ε), τν ε βδο μ δα 26 Νο εμ βρ ου 
ως 02 Δε εμ βρ ου δε ξ χθ σαν στν Στρα τω τ
 Σχο λ Ευελ π δων α θλ τ ο α γώ νες στ βου 
(1�00μ., 100μ., 4Χ100μ., λ μα τρ πλον α 
δ σο βο λ α), α νώ μα λου δρ μου �000μ., τν νς 
(μο νο α δ πλο) α ξ φα σ ας. Στους α γώ νες 
συμ με τε χαν Έλ λνες α Τορ ο σπου δα στς 
των δυο α α δ μών, τς Στρα τω τ ς Σχο λς 
Ευελπ δων (ΣΣΕ) α τς α ντ στο χς Στρα τω τ
ς Α α δ μ ας τς γε το νας χώρας (Kara Harp 
Okulu). Στους Αγώνες Ξφασας  ΣΣΕ ατλα
βε τς θσες 1 ως 4 α  αντστοχ τουρ 
� ως 8.

Η χώ ρα μας ε να  δρυ τ  μ λος του Δε θνος Συμ βουλ ου Στρα τω τ ο Α θλ τ σμο (CISM) α συμμε τ χε α π το 19�0 
σχε δν σε  λες τς δρα στ ρ τ τς του.

Σο πς τς  δρυ σς του CISM ε να να φ ρε πο ο ντ τους ν στο λους α θλ τς α α θλ τρες α να τους μυ 
σε στς αρ χς του Ο λυ μπ σμο, του πνε μα τος α του α θλ τ σμο. Λο γ τυ π του ε να Friendship Through 

Sport (δ λα δ φ λ α μ σω του α θλ τ σμο).
Τα ρ τμ λ του αυ τ τ στγ μ α νρχο ντα σε 131 α στα 60 χρ να α π τν 

 δρυ σ του,  χε ε π δε ξε μα πλο σα δρα στ ρ τ τα α προ σφο ρ στον Πα
γ σμο Α θλ τ σμ.

Έ δρα του Συμ βου λ ου ε να ο Βρυ ξλ λες α πρ ε δρς του ε να ο  τα λς 
Τα ξ αρ χος Τζ ν Γ λα (πρ ε δρος τς τα λ ς Ο μο σπον δ ας Στ βου α μ λος 
τς Ο λυ μπα ς Ε π τρο πς τς  ταλ ας).
Δορ γα νώ νε ε τ σ ως πε ρ που 20 Πα γσμα α Πα νευ ρω πα   Πρω τα θλ μα τα σε 

α ντ στο χα α θλ μα τα α με συμ μετο χ α θλ τών α α θλ τρών, σχε δν  μοα των Πρω τα
θλ μ των, που ορ γα νώ νοντα α π τς ο ε ες Πα γ σμες α Ευ ρω πα  ς Ο μο σπον δ ες.

Ε π σς δορ γα νώ νε Πα γ σμες α Ευ ρω πα  ς συ σ ψες, προ ε μ νου να χα
ρα χτον στρα τ γ ς γα τν πρ οδο α α ν πτυ ξ του Στρα τω τ ο Α θλ τ σμο. Στς 
α νω τ ρω συ σ ψες  χώρα μας  χε ε τ σα πα ρου σ α με ε πρ σω π τς τον ε  στο τε 
Δευ θυ ντ Α ΣΑ ΕΔ α μ λ τς Ελ λ ν ς Α ντ προ σω πε ας.

Ε π πλ ον των Πα γο σμ ων Πρω τα θλ μτων που δε ξ γο ντα ε τ σ ως,  θε τσ σε ρα 
χρ να ορ γα νώ νε τα Στρα τω τ Ο λυ μπ δα στα πρ τυ πα των Ο λυ μπα ών α γώ νων. (Η 

πρώ τ Στρα τω τ  Ο λυμπ δα δε ξ χθ το 199� στν Ρώ μ,  2 στο Ζ γρε μπ τς Κρο
α τ ας το 1999 α  3 το 2003 στν Κα τ να τς Σ ε λ ας. Κα  4 Στρα τω τ  Ο λυ μπ δα 

πραγ μα το πο θ ε στο Ηyderabad τς ν δ ας τον Ο τώβρο του 2007.
Στ μα ρ χρο ν πα ρου σ α των Ε θν ών Ο μ δων των ΕΔ στα Πρω τα θλ μα τα που ορ γα νώ

θ αν α π το CISM, ο α θλ τς α α θλ τρς μας π τυ χαν σ μα ντ ς δα ρ σες με συ ν πεα 
τν προ βο λ τς χώ ρας μας στο ε ξω τε ρ .
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ΙΣΤΡΙΑ & ΠΑΡΑΔΣ

ι Ια χές και ι Παι νς στην
Αρ χαία Ελ λδα

Με τν μου σ  δεν πραγμα το ποε το μ νο   θ  α π λυν σ α ο ε ξευ γε ν σμς τς ψυ χς, αλ λ 
α  ε νερ γς συμ με το χ στν  σ σ των θρ σευ τ ών α Ε θν ών α θ  ντων. Με τ μου σ
 δ δ σο νταν ο  μνο α ο πα νες προς τ μ των Θε ών α των Η ρώ ων. Έ τσ ε ν σχ ο νταν το 
θρ σευ τ  συ να σθμα, ενώ με τους πα νες  σχυ ρο ποε το το Ε θν  φρ ν μα.

1 Προ ρ χε τα α π το ρ μα «α λα λ ω» που σ μα νε φω ν ζω, ραυ γ ζω.
2 Προ ρ χε τα α π το ρ μα «ε λε λ ζω» που σ μα νε βγ ζω δυ να τ ραυ γ.
3 Προ ρ χε τα ε του «ε νυώ» που ε να θε  του πο λ μου. Ε ν ο τε ε να ε π θε το του Θε ο του πο λ μου  ρ.
4 Ασχλου Πρσες 402�..

Ο αρ χα ο λ λ νες ε χαν α ντ λ φθε 
 τ  μου σ  ε χε με γ λ ε π δρα σ στα 
συ να σθ μα τα των αν θρώ πων. Ο Ο δυσ
σ ας [Ο μ ρου Ο δσ σεα (12.39  40)] γα 
να μν ε π ρε α στον ο σ ντρο φο του 
α π τ μου σ  των σε ρ νων, βου λώ νε 
τα αυ τ τους, ε νώ ο  δος δ νε τα στο α
τρ τ του πλο ου, γα να  χε α ντ λ ψ του 
γε γο ν τος.

Κα τ τον Πο λ βο τα παδ των Αρ 
δων ε χαν τν με γα λ τε ρ λ σ στ μου σ
, ε νώ ο Α λα νς α να φ ρε,  τ τα πα δ 
τς Κρ τς μ θα ναν τους ν μους τς πο
λ τε ας με λο πο  μ νους (σ με ρα σώ ζο ντα 
α  μ, ο λε γ με νες μα ντ ν δες).

Ο Σ λων σ στνε στους γο νες να μα
θα νουν τα πα δ τους μου σ  α γυ μνα
στ . Ο Πλ των  δ νε με γ λο πα δα γω γ
 ρ λο στ μου σ  α λ γω τς σ μα
σ ας τς, τν ε χε ε ντ ξε στον  λεγ χο τς 
 δα ν ς πο λ τε ας. Στν αρ χα α Ελ λ δα ο 
α ο δο (μου σ ο) α ο ρα ψω δο  ψα λαν 
τα α τορ θώ μα τα των ρώ ων, που ε π τ λε
σαν τα γε γο ν τα τς ε πο χς.

Ο Αρ χα ο Έλ λ νες ε χαν α θε ρώ σε 
γνω στς πο λε μ ς ραυ γς, συμ βλ λο ντας 
α πο τε λε σμα τ  στν  ξα ψ του πο λε μ ο 
μ νους των μα χ τών α στ ε ξ ψωσ του 
 θ ο τους (π.χ «Α λα λ»1, «Ε λε λε»2, «Ε νυ
λος»3). Ε χαν δε α θε ρώ σε πο λε μ ος πα
νες, τους ο πο ους χρ σ μο ποο σαν στς 
μ χες. Στον Τρω   π λε μο [Ο μ ρου  λ
δα (22.391  394)] α να φ ρε τα πα νας των 
Α χαών με τ τον Θ να το του Έ το ρα.

Στν Ο μ ρου  λ δα, ο νο μα τ ζε τα ο 
Α χας Στ ντωρ, ως  χων πο λ δυ να τ 
φω ν, με τν ο πο α τρο μο ρα το σε τους 
α ντ π λους του.

Τα πα ραγ γλ μα τα μ χς των Σπαρ τα
τών δ δο νταν α π τους Σαλ π γτς, ε νώ ο 
πο  τς Τυρ τα ος εμ ψυ χώ νε τους Σπαρ τ
τες, που α τα ν ον τους Μεσ σ ν ους

Η πο λεμ  ε μπε ρ α ε χε δ δ ξε τους 
Λ ω νες να ε μπ στε ο ντα τον αυ λ, ως 
στρα τ γ στς μ χες. Η σπαρ τα τ  φ λαγ
γα, προ χω ρο σε π ντα αρ γ α με τ ξ 
ε να ντ ον του α ντ π λου, υ π τν μου σ  
του αυ λο που πα ν ζε το «Κα στ ρεον 

Μ λος», ε νώ ο ο πλ τες τραγου δο σαν 
πα να  πως πα ρα  τω (σε με τ φρα σ): 

Ε μπρς ώ τς ευν δρου Σπρ τς
τ να πα τ ρων πο λ τών,
δ τς α ρ στε ρς χε ρς
τν α σπ δαν προ β λε τε,

δ δ τς δε ξς με τλ μ 
το δ ρυ υ ψώ σα τε,

μ φε δ με νο τς ζω ς
γα τ αυ τ δεν ε να

πα τρο πα ρ δο τον στν Σπρ τ!
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Ο Κρ τες στς μχες πρ σθε ταν στον 
αυ λ α λ ρα, ε νώ ο Μα ντ νες β δ ζαν, 
χ ρευαν α  ψαλ λαν τον «ε ν πλον», δ
λα δ το  σμα των ε ν πλων.

Ο Σ λων πα ρ στ νο ντας τον τρε λ, 
εμ φα ν σθ ε στν α γο ρ α  ψαλ λε δ
φο ρα ε λε γεα   σμα τα α φε ρω μ να στον 
΄Α ρ. Μ’ αυ τ ξε σ ωσε τους Α θ να ους 
γα π λε μο εναντον των Μεγαρων, γα 
αναατλψ τς Σαλαμνας.

Η Ναυ μα χ α τς Σα λα μ νας ξενσε 
με το σνθμα ε μρους των Ελλνων 
«Δαμνο ως πτε θα υποχωρετε;» 
α  πως α να φ ρε ο Α σχ λος4, α π το 
μ ρος του ελ λ ν ο στ λου α ο στ ε 
 νας  χος σαν βο  τρα γου δο, α ντ λα
λώ ντας στα βρ χα των γ ρω α τών α 
προ α λώ ντας α πο ρ α α δ ος στους βαρ
β ρους «τς σλ π γος ο α χς φλ γ ζε», 
δ νο ντας ρυθ μ σε ου π α στ μα τα ελ
λ ν  που τρα γου δο σαν τον πα ρα  τω 
(σε με τ φρα σ) πα να:

Ε μπρς Ελ λ νων ε σες πα δ, ε μπρς 
να ε λευ θε ρώ σε τε πα τρ δα, τ να α

γυ να ες α των πα τρ ών σας θε ών τα 
ε ρ, προ γ νων τ φους. Γα  λα αυ τ 

ε να που πο λε μ τε αυ τ τν ώ ρα

Τον Μ γα Α λ ξαν δρο τον συ γ νο
σε πο λ  μου σ  τς λ ρας.  ταν  νας 
ε π φα νς μου σ ς λ ρας σο τώ θ ε 
δ πλα του σε μ χ, α φ ρω σε στους Δελ
φος  να χλ  νο  γαλ μα του,  που τον 
 στο ρο σε ρα τώ ντας λ ρα α λγ χ.

Ο Μ γας Α λ ξαν δρος χρ σ μο πο
 σε ε π σς πα να, γα να ε ξα λε ψε 
πα ν  σε στρα τώ τες τς ε μπρο σθο
φυ λα ς που βα ζ ταν να φθ σουν 
τον Δα ρε ο στον πο τα μ Τ γρ. Ο 
βα σ λς δ τα ξε τον σαλ π γτ να 
σ μ νε τον πα να τς α φο β ας 
α τους ν δρες τς πρώ τς 
γραμ μς να βλ λουν 
τα  πλα μπρο στ στα 
π δα τους α να πουν 
ας τους λ λους στρα τώ
τες να  νουν το  δο. Έ τσ 
λο πν  φυ γε ο πα ν ς 
α ο στρα τώ τες σ
ω σαν τα  πλα α 
συ ν χ σαν.

Η Ψυ χ στν
Κο λου ρ

Με τ τ μ χ των Θερ μο πυ λών, ο 
Ξρ ξς ε σ βα λε στν Α θ να α τν α
τ αυ σε. Η ψυ χ των Α θ νών  ταν ο 
πο λ τες τς, ο ο πο ο με προ τρο π του 
Θε μ στο λ πρ λα βαν α α τ φυ γαν 
στν Σαλα μ να,  ο πο α ο νο μα ζ ταν λ
γω σχ μα τος Κο λου ρ. Έ τσ  με νε δα
χρο ν  μ χρ τς  μ ρες μας  πα ρο μ α 
«π γε  ψυ χ στν Κο λου ρ».

Ππαλα
Ο Μ. Α λ ξαν δρος τερ μ τ σε τν ν

δο ξ ε στρα τε α του στν ν δ  π λ 
ΠΑ ΤΤΑ ΛΑ,  που το α να ο νω σε στους 
στρα τώ τες του. Έ το τε  ο νο μα σ α τς π
λε ως παραφραζμεν σε ΠΑ ΠΑ ΛΑ, ενα 
συ νώ νυ μο στους Έλ λ νες με το τ λος.

ΓΕΣ/7ΕΓ



Θελει Αρετη και 

Τολμη η Ελευθερια

Ανδρεασ Καλβοσ
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 Η Ε πα ν στα σ του 1821 ε να το σπου
δα τε ρο γε γο νς στν  στο ρ α τς Νε ώ τε
ρς Ελ λ δας α  α φε τ ρ α τς α να γν ν
σς του Ελ λ ν ο Κρ τους. Πα ρλ λ λα 
ε να  να γε γο νς πα γοσμ ου σ μα σ ας 
γα τ υ πρ ξε  πρώ τ Ε θν  Ε πα ν στα
σ, γα τν α νε ξαρ τσ α ε νς υ π δου λου 
Έ θνους, που πα ρα δεγ μ τ σε α λ λους 
υ π δου λους λα ος. 

 Χ ρ στ ζω τ  ττα τς φυ λς, το 
Ελ λ ν  Έ θνος δα τ ρ σε τν Ε θν  του 
συ νε δ σ πε ρ ο νς α τα γω γς α τν 
π στ του στ Χρστα ν  Θρ σε α, αθ’ 
 λ τ δρ εα τς Τουρ ο ρα τ ας. 

Ο Έλ λ νες ρ χ σαν τον π λεμο του 
1821 ο λ γ ρθ μο α σχε δν  ο πλο, χω
ρς ορ γα νω μ νο α πε θαρ χ μ νο Στρα
τ.  ταν υ πο χρε ω μ νο να πο λε μ σουν 
ε να ντ ον τς Ο θω μα ν ς Αυ το ρα το ρ ας 
που δ θε τε πο λυ ρθ μο α ρ τα ε ξο πλ
σμ νο Στρα τ. Η  δ α του χρ ους  μως 
εμ ψ χω σε α τους ενδυ ν μω σε ώστε να 
υ πε ρ σχ σουν των Τορ ων.

Ο α γώ νας του 1821  ταν α θο λ ς. 
Δεν  ταν ρ γο των ο λ γων, μας τ ξς  
μας ο νω ν ς ο μ δας.  ταν ρ γο  λων 
των Ελ λ νων α  λων των πε ρο χών, 
πλου σων α πτω χών, μορ φω μ νων α 
α γραμμ των.  ταν α γώ νας υπρ βω μών 
α ε στών «γα του Χρ στο τν π στ τν 
Α γ α α τς Πα τρ δας τν Ε λευ θε ρ α». 

Η γε ν του 1821 ε χε  λες τς πα νρ
χαες α ρε τς α α δυ να μ ες τς φυ λς 
μας. Α γω ν ζ ταν γα να τσε, αλ λ 
α π τν λ λ πλευ ρ γρ μ ζε με
ρ ς φο ρς.  πως  μως συ ν θως 
συμβα νε με τους Έλ λ νες, το 
τ σ μο  ταν πε ρσ σ τε ρο α π το 
γρ μ σμα α  τσ  τ σαν τν α
νορ γα Ελ λ δα. Σ με ρα λο ο 
Έλ λ νες, ε μα στε υ πο χρε ω
μ νο να δα φυ λ ξου με τν 
πνευ μα τ  α πο λ τ  πα
ρ δο σ στν ο πο α στ ρ
χθ ε  ε πα ν στα σ του 
21, που δεν ε ξε τζε τα 
μ νο σαν Στρα τω τ  γε
γο νς Πα νευ ρω πα  ς 
α τ νο βο λ ας, αλ λ α 

Στρατωτ σματα
“Με το χαμγελο

στα χελ”

H 2� Μαρτου
 λ ο δ ξα  λ  χ ρ.

 γα μ ρα ξ με ρώ νε
α τ μν μ σου το Έ θνος

χα ρε τ γο να τ στ.

Κα τα στ θ  λο φλ γα
με τον  λο σου πλ ρώ νε,
που χρυ σς με πε ρ φ νεα

περ πα τε στον ου ρα ν.

Στν  γα Λα ρα πρώ τα
χρυ σς α τ νες ρ χνε
α του θε ου ε ρρ χ

χα ρε τ ζε τ σ.

Τ γα λ ζα μας Σ μα α
με τ χ ρ του λα μπρ νε

που λε β ντες πρώτ  να ψαν
του πο λ μου τ φω τ.

Ο μορ φ α δ ξα δ νε
 που γς α μα τω μ ν
απ’ το τ μ μ νο α μα

των πα δών τς λε φτου ρς.

Τ’  γο χώ μα χα ρε τ ε
α πε ρ φα να δα βανε
α π τα Ψα ρ στο Σο λ

α στο Χ ν τς Γρα βς.

ΓΕΣ/7ΕΓ

σαν πνευ μα τ ς α γώ νας ε νς λα ο που 
π στε ε στν α ξ α τς  δ ας α υπ ρε τε 
σε  λες τς ε πο χς, τς α α τ λυ τες αρ χς 
τς ε λευ θε ρ ας α τς Αρε τς.

Ευ λα βες προ συ ν τς λο πν σ με ρα, 
λ νου με νο ε ρ το γ νυ μπρο στ στους τ
φους των α θ να των νε ρών μας α υ ψώ
νου με με ευ γνω μο σ ν το νου α τν αρ
δ μας στους ε λευ θε ρω τς, στους  ρω ες 
α μρ τυ ρες των  ρω  ών αγώ νων του 
1821. Τους α τε ν ζου με με υ πε ρ φ νεα, 
γα τ ρα τ σα με μ χρ τώ ρα αυτ που μας 
πα ρ δω σαν α τους υ πο σχ μα στε  τ ε
μα στε  το μο α στο μλ λον να υ πο στο
με  θε θυ σ α γα να υ πε ρα σπ στο με 
τα  σα α τα ε ρ τς φυ λς α να δα
τ ρ σου με  θε σπ θα μ του Ελ λ ν ο 
χώ ρου. Να δα τ ρ σου με τς πα ρα δ σες 
α να α τα πο λεμ σου με τ δ χ νοα  νο
ντας πρ ξ τν ο μ νοα, τν ε ν τ τα α 
τν α δερ φο σ ν, χω ρς ξ νες ε πρ ρο ς 

α ε πεμ β σες. Να ο δ γ σου με 
τν Ελ λ δα στν πρ ο δο 

α τν ευ  με ρ α.

Εθνγρσία 1821



Α Π Ρ  Λ  Ο Σ  2 0 0 8 

Το ελ λ ν  Βυ ζ ντο, με τν χλ χρο
ν ζω , το λα μπρ πο λ τ σμ α τν χρ
στα ν  π στ ε χε δμουρ γ σε βα θς 
ρ ζες, α πρ σβλ τες απ’ τς με θδους του 
τ νώ δους α σ τ α τα τ τ.

Ο Έλ λ νες δεν δ χθ αν ο τε 
γα μα στγ μ τν τουρ   ( πως 
α πο πρν τν φρ γ ) υ
ραρ χ α. Ε πα να στα τ   ν μα τα 
ε δ λώ θ αν σχε δν α μσως 

με τ τν πτώ σ τς Βα σ λε
ου σας (στ

ργ μ να ε π νω α στν ε μπε ρ α τς 
παλ λα  ς ε ν πλου α ντ στ σε ως στους 
Φρ γους),  πως π.χ. του Βο ρεο πε ρώ
τ Κρο ν δε λου Kλα δ στ Μεσ σ ν α, 
πε τα στ Χε μρ ρα α αλ λο.

Πολ λ σ μα ντ   ν μα τα (πε ρπου 
170), ε χαν ξε σπ σε σ’  λες τς ελ λ ν ς 
πα τρ δες, μ χρ να «ρ ζώ σε»  ε πα ν στα
σ του 1821. Κ ν μα τα που στ ρ χθ αν 
υ ρ ως σε φρο δες ελ π δες γα ε ξω τε ρ  
(υ ρ ως ρω σ ) βο  θεα, α δα ψε σθ
αν ο τρ. Μ χρ τν στγμ που α ντ χ
σαν ο φω νς του Μπουρ λο τ ρ των ψυ
χών Πα πα φλσ σα (Γρ γορ ου Δ α ου), 
α του με γ λου Γ ρου του Μω ρ  με τν 
προ στα γ: «Η Ελ λ δα γα τν Ελ λ δα α 
μ νο α π τν Ελ λ δα α δλ φα». Μ σα 
α π αυ τος τους α γώ νες ο ρα γ δες α π

τ σαν πο λ τ μ πο λε μ  ε μπε ρ α, 
συ γρο τώ ντας ταυ τχρο να εξ α ν

γς τον δ  τους  δρ ρυθ μο, 
α νυ π τα το α α πε λε θε ρο 
«στρα τ» : τους Αρ μα τω

λος α τους Κλ φτες. ν
δρες α αρ ε τς φο ρς 

α γυ να ες, ν θρω
πο α τ θα σο, α προ

σ ν το, πε ρ
φα νο, γεν να ο 
εν σρ ω σαν 
τους μυ χ ους 

π θους γα 
ε  λ ε υ  θ ε 
ρ α του 
σλα βω
μ   ν ο υ 
Γ  νους 
σ τ α  
μ α   ρ α 
χρ να 

τς Τουρ ο ρα τ ας. Η ζω  α τα α τορ
θώ μα τ τους, ε π βαλ λαν πρω τ γνω ρους 
γλωσ σ ος  ρους α ε φρ σες στν 
α θο μ λου μ ν που ε π βώνουν α β α στα 
μ χρ σ με ρα:  πως παλ λ  ρ, φ λ τ μο 
..

Αλ λ α  λα   μο σα δεν  με νε 
α συ γ ν τ α θώς γα χ ρ των Κλε φτών 
δ μορ γ σε μ α  δα τε ρ α τ γορ α τρα
γου δών: τα Κλ φτ α, γ ρω α π τα ο πο α 
δο μ θ ε ο λ λ ρος ο νε ώ τερος μου σ ς 
μας πο λ τ σμς α πα ρ δο σ.  πως πο
λ ε στο χα πα ρα τ ρε α ο Απ. Βα α λ
που λος «…δ μουρ γ θ ε  τσ ο μ θος 
του παλ λ α ρο, του δα ν ο ν ου τς 
ε πο χς:  μορ φ που εν σαρ ώ νε τα α
σθ μα τα τς α ντρ εας πε ρ φ νεας, τς 
δ αο σ νς, τς συ μπ θεας προς τους 
α δυ ν τους α τς α δ στα τς α ντ στ σε ως 
ε να ντ ον των τυ ρν νων, των α τα τ τών, 
μορ φ που, α ως σ με ρα α  μ, ρ βε 
πο λ φως α π το πα ρελ θν….. Τα ξα ου
στ λφτ α τρα γο δα με τον αρ ρε νω π 
τ νο τους α να ο φ ζαν α  α νο ποο σαν 
 πως τν τραυ μα τ σμ ν αρ δ του σλ
βου, σρ π ζαν τον εν θου σα σμ α  α
ναν α β στα χτ τν σλα β. Με λ γα λ γα 
μρ φω ναν ε λε θε ρους αν θρώ πους».

Ο Κλ φτες ορ γα νω μ νο σαν σε νες 
«βο ες» (ο μ δες σπαρ τα τ που λων) υ π
με ναν α γγ γυ στα  λες τς στε ρ σες α α
ου χ ες ε νς α τα τρεγ μ νου β ου, ζώ ντας 
σαν α γρ μα στα βου ν, πα ρ ρα γ δες. 
Χα ρα τ ρ στ   ευ χ που  δ ναν ο  νας 
στον λ λο πρν α π  θε μ χ «α λ β
λ», ευ χ με νο  σφα ρα που θα τους σ
τω νε να βρε τον αθ να τους στο στ θος, 
στν αρ δ, μπρο στ α  χ στν πλ τ. 
Ξα να ζο σε  Σπρ τ. Έ να ν ο «Η ταν  
ε π τας», μ α ευ χ που  βγα νε δ πυ ρ 

Κλέ φτς & Αρ μα τ λί
η Σμ β λή τς στην Ε θνγρ σία τ 1821

ΙΣΤΡΙΑ & ΠΑΡΑΔΣ

«Στν πραγ μα τ  τ τα το Γ νος δεν σλα βώ θ ε πο τ στον Σουλ τ νο. Ε χε βα σ λ του τον Μαρ
μα ρω μ νο Βασ λ. Κ στρα του  Μ ν α το Σο λ. Στρα τς του ο Αρ μα τω λο α ο Κλ φτες». 

(Θε  δω ρος Κο λο ο τρώνς)
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α π τα τρ σβα θα του ε να τους. Έ να σν
θ μα που με ταλ λ χθ ε σ’  να λ λο πο 
γνω στ, δεγ μα τς ε ρς α γα να τ σε ως 
του Γ νους: «Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΑ  ΘΑ ΝΑ ΤΟΣ».

Αλ λ α το π ς ο νω ν ες δο μθ αν 
με πρ τυ πο τν λ φτ  ζω · τα λ φτ α 
«στρα» :  Μ ν α το Σο λ, το ο πο ο 
 γ νε θυ σ α στον βω μ του α γώ να. Το Ζ
λογγο α το Κο γ  γ ναν ε λευ θε ρ ας δ δες 
που «φώ τ σαν» το Με σο λγ γ, τ Ν ου σα, 
τ Χ ο, τα Ψα ρ, τν Κ σο α το Αρ  δ αρ
γ τε ρα, α φυ πν ζο ντας τν ο μω μ ν μ χρ 
τ τε ευ ρω πα   ο ν γνώ μ, α α χρ στε
ο ντας στν ου σ α τν πο λ τ  του Μτ τερ νχ 
α τς «ε ρς Συμ μα χ ας», με το φ λελ λ ν  
ρε μα που δ μορ γ σαν.

Πα ρλ λ λα με τους Κλ φτες α νε πτ
χθ α ο θε σμς των αρ μα τω λών. Αυ τ 
τα σώ μα τα  δ υ πρ χαν α π τα βυ ζα ντ ν 
χρ να γα ν’ α να χα τ ζουν τς σλα βς α 
φρα γ ς ε π δρο μς. Ο Ο θω μα νο τα δε τ
ρ σαν γα να α λ πτουν τα ε ν στν α στυ
ν μευ σ των ο ρε νών πε ρο χών, ο ο πο ες 
εν πολ λος  ταν  γνω στες σ’ αυ τος, α  
ε πν δρω σ τους, τος δ μουρ γο σε δο
 τ  προ βλ μα τα. Ο αρ χ γο αυ τών των 
σω μ των ο νο μ ζο νταν Αρ μα τω λο, α ο 
πε ρο χς που ε π πτευαν αρ μα τω λ α.

Αυ τος ο Τορ ο προ σπ θ σαν να 
χρ σ μο πο  σουν, γα τον πε ρο ρ σμ α 
ε ξ λε ψ των λ φτ ων σω μ των. Τυ π  
ο Αρ μα τω λο ως «υ πλ λ λο» τς Ο θω μα
ν ς Δο  σε ως  ταν ο δώ τες τς Κλε
φτου ρς. Η πραγ μα τ  ττα  μως α τ στ 
ε ντε λώς δα φο ρε τ . Ε ο λα ο Αρ μα τω λο 
με τα π δο σαν στς τ ξες των λε φτών 
α α ντ στρ φως. Ο ο θω μα νο μ  χο ντας 
λ λες ε πλο γς α να γ ζο νταν ν’ α νε χθον 
αυ τ το  δ τυ πο α λ σβε ρ σ. Ο νο μα στο 
οπλαρ χ γο ε χαν α πο τ σε τε ρ στα πο
λε μ  πε ρα α π νω στν τουρ  τα τ
 ως Αρ μα τω λο  πως π.χ. ο Ο δυσ σ ας 
Αν δρο τσος α Γ. Κα ρα  σ ς, ε νώ λ λο 
 πως ο Ν  τα ρς α Κο λο ο τρώ νς υ π
ρε τώ ντας σε ξ νους στρα τος, α πο τε λώ
ντας εν τ λε α νε τ μ τα ε φ λαα γα τν 
ελ λ ν  υ π θεσ. Ο  λυ μπος,  Πν δος, 
τ’  γρα φα, το Ξ ρ με ρο, α  λος ο Μω ρ
ς  ταν τα θρυ λ  τους λ μ ρα.

Δεν μπο ρο με πα ρ να α να φερ θο με 
α στ μν μ του ξε χα σμ νου μα τ σο 
ενδ ξου Λ ω να ο πλαρ χ γο Ζα χα ρ 
στον ο πο ο μα θ τευ σαν με γ λο Μω ρα 

τες πρω τερ γ τες τς Ε πα να στ σε ως του 
1821. Ο  δος ο Θε  δω ρος Κο λο ο τρώ νς 
ταν υ παρ χ γς α μα θ τευ σε δ πλα του. 
Η γε τ  τα τ φυ σο γνω μ α ο  δος ατ φε ρε 
με τ τν λα λα πα των Ορ λο φ ών (1770) 
να ξα να ε νώ σε ως αρ χ γς  λους τους 
ο πλαρ χ γος του Μω ρ , α να α να ζω ο
γο ν σε τν Κλε φτου ρ. Η φ μ του π
ρα σε τν Ελ λ δα, λαμ β νο ντας βο  θεα 
α  μα α απ’ αυ τν το Μ. Να πο λο ντα!!! 
 ταν  μως ο α ρο λ λα ξαν, π λ ο ρα
γ δες βρ θ αν μ νο τους με τν ορ γ 
των Τορ ων. Ο Κλ φτες βρ θ αν να ε
να ο α πο δο πο μπα ος τργος  λων. Έ πρε
πε να θυ σα σθον αυ το, γα να σω θε  λο 
το ελ λ ν  Έ θνος, το ο πο ο ο Σουλ τ νος 
ε χε α πο φα σ σε να σφα γε! Ο Ζα χα ρς πε

θα νε α π προ δο σ α α ο Κο λο ο τρώ νς 
α να λαμ β νε τν αρ χ γ α (1806). Αλ λ αυ
τ τ φο ρ ενα α ο  δο Έλ λ νες ε να ντ
ον των Κλε φτών!!! Στγ μς αρ χα ας ελ λ ν
ς τρα γω δ ας. Γα να ε π βώ σε βο λο γ  
το  θνος πρ πε ν’ αρ ν θε (προσω ρ ν) 
τα ο ρ μα τ του, το ε να του, το α μα του, 
τα πα δ του. Σαν το λ ο πα σμ νο στο 
δ α νο, πρ πε να  ψε το π δ του με τα 
δ ντα του γα να ζ σε. 

 Πα ντο ο Κλ φτες υ ν γο ντα α ν
λε ώς α θα να τώ νο ντα α π τους Τορ
ους με φρ τ βα σα ν στ ρα: στ Ρο με
λ, στν  πε ρο α π τον α μο στα γ Α λ 
Πα σ, στ Θεσ σα λ α. Στο Μω ρ  δα με
λ ζο ντα με τσε ο ρα, γδρ νο ντα, α πο ε
φα λ ζο ντα. Ο πε ρσ σ τε ρο που  χουν α
τα φ γε στ Μεσ σ ν α α νασω λο π ζο ντα 

Εν δε τ  α να φ ρε τα  ρ σ που ε ξε
στ μ σε προ ε πα να στα τ  ο οπλαρx γς 
Κα τσα ντώ νς,  ταν  πε σε σε ε ν δρα του 
Τουρ αλ βα νο Βε λ γ α «Το α λ το πα
λ  ρ ξ ρε α λ λο μο νο π τ» α στ συ
ν χεα δ φυγε γα να συ νε χ σε τον α γώ να 
αλ λο. Η πα ρα π νω ρ σ που  στο ρ  
 γ νε παρο μ α, α πο τε λε ομ ψο τ χν μα 
ψυ χο λο γ ο θ μα τος. Χρ σ μο πο  θ ε 
ο ρος «πα λ  ρ» αλ λοώ νο ντας πλ ρως 
τν ου σ α τς πρ ξε ως, που δεν  ταν τ πο
τε λ λο πα ρ  φυ γ. Σ με ρα ε ν το συ
γρ νου με με το τ το πα θς σν θ μα που 
υ λο φο ρε με τα ξ μας ως ψ θυ ρος «του 
φευ γ του  μ να πο τ δεν  λαψε», α τα
λα βα νου με τν  ντο ν δα φο ρ.

(πα λου ώ νο ντα) α στ νο ντα στ θ σ 
που μ χρ α σ με ρα ο νο μ ζε τα πα λου
ο ρ χ. Στο α μα τους ορ  σθ ε ο μ λς, 
α με ε λ χ στους συ ντρ φους δα σω θες 
στ Ζ υν θο, Γ ρος του Μω ρ  να π ρε 
ε δ  σ: «Τορ ος να μν με νε στον 
Μω ρ , μ δ στον  σμο  λο», αρ νο με
νος να α τγο ρ σε τον ελ λ ν σμ γα τ 
στ σ του ε ε ν τ μα ρ πε ρ ο δο. Ρα
γς α ε ε νος πως μπο ρο σε να α τ γο
ρ σε λ λους ρα γ δες; 

Εν α τα λε δ, μπο ρο με να πο με  τ 
με τους Κλ φτες, ο ελ λ ν σμς τ ρου μ νων 
των α να λο γών α ν δε ξε ν ους Λε ω ν δες, 
Μλ τ δ δες, Δ γε ν δες. Ε να στ μν μ 
τους που τα ρ ζουν τα λ γα του με γ λου 
μας πο  τ Οδ. Ε λ τ: «…τς ρ ζες μου  χω 
στα βου ν». Με τ βω τ α το πα ρ δεγ
μ τους, δ δα ξαν ε ν ου στον ελ λ ν σμ 
με τ τν απο φρ δα ε ε ν Τρ τ του 14�3 
να «π πτε  στ με νος» α  χ να « στα τα 
ρ πων». Δ τ ο Μαρ μα ρω μ νος βα σ λς 
τους, δεν πα ρ δω σε τν Π λ του, Ε ΠΕ ΣΕ 
μα ζ τς. Κα αυ τ  ταν που «β ρα νε» συ
νε δ σα  μ σα τους σαν βου ν.

Π νω απ’  λα  μως αυ τ που συ ντρ
σε μ σα τους τ συ νε δ σ του α τα τ μ
νου α π  ποον αλ λ φυ λο α αλλ δο ξο 
α δεν ε π τρε ψε εν γ νε τν α φο μο ω σ 
του ελ λ ν ο  θνους  ταν  ορ θ δο ξ π
στ. Αυ τ  ταν  Κ βω τς τς ζω ς γα τν 
Κλε φτου ρ, αλ λ α γα το θα μα τς ελ
λ ν ς ο ν τ τας, αυ τ που  α νε τους 
Έλ λ νες να ασθ νο ντα δα φο ρε τ ο α π 
τον Α σ τ. λ λω στε ε να γνω στ  α τ
λ ξ των ε ξ σλα μ σμ νων Ελ λ νων, τρα
γ  γα τους πρώ ν α δελ φος τους (Βα
λα  δες Ν ου σας, Τσ μ δες Θε σπρω τ ας, 
Λυ νο βμ βα ες Κ πρου, Τουρ ο ρ τ ο).

Λαμ βα νο μ νων υ π ψ  λών των πα
ρα π νω μπο ρο με χω ρς δε τε ρ σ ψ 
να πο με  τ ο Κλ φτες α ο Αρ μα τω λο 
δε συ ν βα λαν α πλώς στο ’21, αλ λ ε να το 
 ΔΟ το ’21. Έ να θα μα, που αν δεν  ταν 
πραγ μα τ  τ τα, δεν θα το π στε αμε. 
Α ν αν στο ε δος των αν θρώ πων που δεν 
 ταν «πο λ τ  ρε α λ στς»:  ταν «συ να
σθ μα τ  α ν  το θερ μο  φα λο», ου το π
στς που μας  φ σαν ως δώρο α νε τ μ το 
το  νε ρ τους: το β φτ σαν ΕΛ ΛΑ ΔΑ!!

Γα τ το συ να σθ μα μας  δω σε Πατρ
δα …. 

ΓΕΣ/ΔΙΣ
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ΙΣΤΡΙΑ & ΠΑΡΑΔΣ

Ο αλ λε πλ λλες τ τες που υ π στ
σαν ο  τα λ ς δυ ν μες α π τα ελ λ ν  
στρα τε ματα στο βο ρεο  πε ρω τ  μ τω
πο, α π τν  ναρ ξ του πο λ μου, προ
 λε σαν ντο ν α ν συ χ α στν α νώ τα τ 
 τα λ   γε σ α. Κ ρα ε π δ ω ξ τς, με τ 
τν ου σα στ  δα ο π των ε π χε ρ σε ων 
ε ξα τ ας του δρ μ τα του χε μώ να στα τ λ 
α νουα ρ ου του 1941,  ταν να α τα φ ρε 
 να α πο φα σ στ  πλγ μα α τ τς Ελ λ
δας, ώ στε να ε ξευ με ν στε α π να ντ στον 
 τα λ  λα  α στ σμ μαχο Γερ μα ν α, γα 
τς μ χρ τ τε α πο τυ χ ες τς.

Στο με τα ξ  Γερ μα ν α ε χε ξε ν σε 
τς προ ε το μα σ ες γα στρα τω τ  ε πμ
βα σ στν Ελ λ δα. Ο Μου σο λν γνώ ρ ζε 
τς προ θ σες τς συμ μ χου του, αλ λ δεν 
ε χε πλ ρο φο ρ ες γα το χρ νο α τ τον 

ο πο ο θα ε δ λω ν ταν  ε νρ γεα αυ τ. 
Δα α τε χ ταν α π τν α γω ν α μ πως τον 
προ λ βε ο Χ τλερ α βρε θε  τσ   τα λ α 
στν  δα τε ρα τα πε νω τ  θ σ να ο φε λε 
στους Γερ μα νος τν α παλ λα γ τς α π 
το α δ ξο δο στο ο πο ο ε χε πε ρλ θε ε ξα τ
ας των ε π τυ χών του Ελ λ ν ο Στρα το. 
Μ α ε ντυ πω σα  ν   ταν α πα ρα τ τ 
γα να σω θε το γ  τρο τς χώ ρας α του 
 δ ου. Έ τσ, α πο φ σ σε τ με γ λ «ε α ρ
ν» ε π θε σ.

Η α νώ τα τ πο λ τ  α στρα τω τ  
 γε σ α τς Ελ λ δας δεν αφ ν δ στ ε. 
Α π το Φε βρου ρο  γ ναν α ντ λ πτς ο 
πυ ρετώ δες προ πα ρα σευς των  τα λών 
γα τν α ν λ ψ μας ευ ρε ας λ μα ας επ
θε τ ς ε νρ γεας. Η  λ ε π χε ρ σ α να τ
θ ε στν 11  τα λ  Στρατ υ π τον Στρα

τ γ Τζε λ ζο. Η ε π θε σ θα ε το ξευ ταν το 
πρω  τς 9ς Μαρ τ ου 1941 στ ζώ ν ευ θ
νς του Β΄ Σώ μα τος Στρα το (XVII, V, I, XV 
α XI με ραρ χ ες σε πρώ το λ μ ο). Σμ
φω να με το σχ δο του  τα λο Αρ χ στρα τ
γου Κα βα λ ρο,  ε π θε σ θα ε δ λω ν ταν 
σε πε ρο ρ σμ νο μ τω πο με τα ξ των πο τα
μών Α ώ ου α  ψου, στ γε ν  α τε θυν
σ Μπο μπε σΚλε σο ρα, με σο π τ 
δ μουρ γ α ργ μα τος α τ δ νο ξ τς 
ο λ δας του πο τα μο Ντε σν τσα. Η  ρα 
προ σπ θεα α να τ θ ε στο VIII  τα λ  
Σώμα Στρα το υ π τον Στρα τ γ Γα μπ
ρα, με τς με ραρ χ ες «Κ λα ρ», «Πο λε», 
«Π νε ρ λο» α «Μπ ρ», α θώς α τ Λε
γε ώ να Με λα νο χ τώ νων, το ο πο ο επ σς 
πλα σω ν ταν α π τς με ραρ χ ες «Σφορ τσ
σα» α «Κυ ν γο των λ πεων». Ε δ  τε
ρα, το  τα λ  σχ δο ε νερ γε ας προ  βλε πε 
ε π θε σ σε τρες α τευ θν σες με  ρα 
προ σπ θεα στο  ντρο, στον το μ α τς I 
Με ραρ χ ας του Β΄ Σώ μα τος Στρα το. Α ντ
ε με ν ο σο πο  ταν  α τ λ ψ αρ χ  
τς γραμ μς Πο ντγο ρ νΣο α, α ο λο
θως τς γραμ μς Κλε σο ραΦρ τα ρΜ
λ Κρ σο βας α στ συ ν χεα προ  λα σ 
στν α τε θυν σ Λε σο β ω ν ν να.

Γα τν πραγ μα το πο  σ τς ε π θε σς 
ο  τα λ ς στρα τς ε ν σχ θ ε με νες μο
ν δες, ρ μα τα μ χς α ε φ δα. Ως το 
τ λος Φε βρουα ρ ου ο  τα λο δθε ταν στο 
βο ρεο  πε ρω τ  μ τω πο 2� με ραρ χ ες 

 Ε α ρι νή Ε πί θ ση τν Ι τα λών
(9-26 Μαρ τί  1941)

Η «ε α ρ ν ε π θε σ» των  τα λών ε να ντ ον των ελ λ ν ών στρα τευ μ των, το Μρ το του 1941, α πο τ λε
σε το σ μα ντ  τε ρο γε γο νς τς τρ τς φ σς του Ελ λ νο  τα λ ο Πο λ μου (7 α νουα ρ ου  26 Μαρ τ
ου 1941). Η δυ σμε νς γα τους  τα λος  βα σ τς πο σφο δρς α α λ ορ γα νω μ νς ε π θε σς τους 
α ν δε ξε, γα α  μ μα φο ρ, τ γεν να τ τα α το πνε μα αυ το θυ σ ας των Ελ λ νων στρα τω τών, 
αν τρε ψε ο ρ στ  τα σχ δα του Μου σο λ ν γα α τ λ ψ τς Ελ λ δας α ατ φε ρε σο βα ρ πλγ μα 
στο  ρος τς  τα λ ας α του  ξο να, πυ ρο δο τώ ντας τσ τν ε σβο λ των Γερ μα νών στν Ελ λ δα.

Έλληνς στρατιώτς σ χαρκμα την 
Άνιξη τ 1941
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α π τς ο πο ες 12 στ ζώ ν επ θε σς, 
400 πυ ρο β λα α 400 α ε ρο πλ να.  πως 
ο  δος ο Μου σο λ ν υ πο στ ρ ξε «ε πρ
ε το πε ρ συ ν λου δυ ν με ων πργ μα τ 
ε π βλ τ ών». Ο  δος, γε μ τος ελ π δες, 
ε γα τα στ θ ε α π νω ρς στο πα ρα τ ρ
τ ρο του υ ψώ μα τος Κα μ ρτ (Γλ βα), 
απ’  που μα ζ με τον Κα βα λ ρο α τν 
υ π λο π στρα τω τ   γεσ α θα πα ρα ο
λου θο σαν τν ε ξ λ ξ τς ε π θε σς.

Στς 0630 τς 9ς Μαρ τ ου 1941 ε δ
λώ θ ε  α να με ν με ν  τα λ  ε π θε σ, 
με προ πα ρα σευ  πυ ρο βο λ ο δρ εας 
πε ρ που δυ μ σ ω ρών. Η  ρα προ σπ
θεα του  τα λ ο πε ζ ο, που ε δ λώ θ ε 
με  δα τε ρ σφο δρ τ τα α ε π μο ν στον 
το μ α τς I Ελ λ ν ς Με ραρ χ ας, ε πε τ
θ ε σχε δν ταυτ χρο να α στους το μες 
των XV α XI Με ραρ χών. Πα ρλ λ λα, 
βομ βαρ δ σμο α ε πθ σες ε χθρ ών τμ
μ των ε δ λώ θ αν α στους το μες των 
υ πο λο πων μεραρ χών του Β΄ Σώ μα τος 
Στρα το.  μως, πα ρ τς αλ λε πλ λ λες 
προ σπ θεες α τ συντρ πτ  υ πο στ ρ
ξ με  φθο να μ σα πυ ρς α πε ρ που 200 

α ε ρο πλ να,  πρώ τ  μ ρα τς «ε α ρ νς» 
ε π θε σς υ πρ ξε  αρ π γα τους  τα λος, 
με μο να δ ρ δος τν α τ λ ψ του υ ψώ
μα τος 717 των ελ λ ν ών προ φυ λα ών.

Ο  ταλ ς ε π θ σες συ νε χ στ αν 
με α με ω τ  ντα σ α τς ε π με νες  μ
ρες. Ο συ γρο σες στο  ψω μα 731 
 με ναν  στο ρ ς γα το πε σμα των ε π τ
θ μενων, αλ λ α γα τ γεν να τ τα α 
το πνε μα αυ το θυ σ ας των α μυ νο μ νων. 
Ο Αρ χ στρ τ γος Πα π γος, με Η με ρ σ α 
Δα τα γ του στς 1� Μαρ τ ου 1941, ε πα
νε σε τς μο ν δες του Β΄ Σώ μα τος Στρα το 
γα τν  ρω   τους  μυ να. Α ντ θ τως ο 
Μου σο λ ν, μπρο στ στο φ σμα μας ν
ας ο δυ ν ρς τ τας,  α νε α πε γνω σμ νες 
ε λ σες γα τ ν . Με σο λ β σε τρ 
με ρ α ν παυ λα των ε χθρο πρα ξών. Στς 
19 Μαρ τ ου μα τε λευ τα α προ σπ θεα 
των  τα λών να α τα λ βουν το πε ρμ χ το 
 ψω μα 731 α π τυ χε πα τα γω δώς. Έ το τε 
  τα λ  ε π θε σ συ νε χ στ ε με φθ νου
σα  ντα σ ως τς 26 Μαρ τ ου 1941, ο π τε 
δα  π ε ο ρ στ .

Κα τ τν «ε α ρ ν» ε π θε σ, ο α πώ
λεες των ελ λ ν ών τμ μ των α νλ θαν 
σε 1.243 νε ρος, 4.016 τραυ μα τ ες α 42 
α γνο ο με νους. Ο α πώ λεες των  τα λών, 
α τ τν  δα πε ρ ο δο, σμ φω να με στο
χε α ε π σ μων  τα λ ών π γών, ξε π ρα
σαν τους 11.800 νε ρος α τραυ μα τ ες, 
ε νώ ο α ρθ μών των  τα λών αχ μα λώ των, 
σ’ ο λ λ ρ τν τρ τ φ σ του Ελ λ νο 
τα λ ο Πο λ μου, α νλ θε σε 189 α ξω μα τ
ος α 7.64� ο πλ τες.

Ο Μου σο λ ν, τα πε νω μ νος α α πο
γο  τευ μ νος, α να χώ ρ σε στς 21 Μαρ τ
ου γα τ Ρώ μ. Δατ ρο σε,  μως, ελ π
δες γα ε πα ν λ ψ τς ε π θε σς στο τ
λος του μ να α επ τευ ξ μας  στω α 
πε ρο ρ σμ νς ν ς. Αλ λ  προ σχώ
ρ σ τς Γου γο σλα β ας στους Συμ μ
χους δεν ε π τρε ψε τν πραγ μα το πο  σ 
τς προ σπ θεας. Η γερ μα ν  ε π θε σ 
α τ τς Ελ λ δας, που ε πα ο λο θ σε, 
μα τα ω σε ο ρστ  τα σχ δα των  τα λών 
να πα ρου σ σουν ο ποα δ πο τε ε π τυ χ α 
ε να ντον τς Ελ λ δας.

ΓΕΣ/ΔΙΣ

 Μ σ λί νι πα ρα κ λ θί την « α ρι νή» 
ι τα λική  πί θ ση (Πη γή: Φ τ γρα φι κ Αρ-
χί  της Διύ θν σης Ι στ ρί ας Στρα τύ).

Απ Ελλνς πλευρς, χρσμο
ποθαν γα πρώτ φορ μεγαφω

νς συσευς α ελσες.
(Ββλο Γνν Μπερτ

«Το πλατ ποτμ»

Tο 961 μ.Χ. o Ν  φ ρος Β΄ Φω ς 
α πε λευ θ ρω σε τν Κρτ, με  να γ γα
ντα ο α πο βα τ  στ λο 3.300 πλο ων με 
77.000 πε ζο να τες. Η βυ ζα ντν Αυ το ρα
το ρ α φθ νο ντας στο α π γεο τς δ να μς 
τς, δε ξ γα γε μ α α π τς σπου δα τε ρες 
αμ φ βες ε π χε ρ σες τς  στο ρ ας τς.

Μνο των ο Έλλνες εφρντζαν 
δα τν παδεαν,  οποα εσυνστατο ες 
το να μανθνουν τα ον γρμματα, α 
ολγν αρθμτν ααννστον εν ελλεψε 
δε δδασλου ο ερες εφρντζε περ 
τοτου. λα αυτ εγνοντο εν τω στε α 
προφυλατ απ τους Τορους. 

(Φωτου Απομνμονεματα, 
Υπασπστς του Κολοοτρών)

Η α χ «Α Ε ΡΑ» γα πρώ τ φο ρ χρ σ
μο πο θ ε στους Βαλ α ν ος πο λ μους, 
α π το Σ νταγ μα Κρ τών τς VIII Με ραρ χ
ας. Έτο τε α πο τε λε τν πολε μ  ραυ γ 
του Ελ λ ν ο Στρα το.

ΓΕΣ/7ΕΓ

στορ Αναδρομ
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ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΑΠ ΓΝΩΣΕΙΣ... πς ΠΑΜΕ;

1. Πις σύνθσ τις πρς “Τριστνς και Ιζλδη” και 
“Πρσιφαλ”;

Β. Ρουσλ
Α. Βγνερ
Μ. Πουτσν

2. Πώς λέγται  πι ξτρικς δρφρς τ πλανήτη 
Κρν;

Λ. Φοβ
. Μμας
Α. ανς

3. Πι ίναι η κινή νμασία τ φτύ φίνικας  δακτ-
λφρς;

Θ. Κουτσουπ
Ψ. Κοοφονας
. Χουρμαδ

4. Στς πρπδς πι βνύ κτίνται η πλη τν Σρ-
ρών;

Ζ. λυμπου
Κ. Μενοου
Β. Φαλαρο ΛΥ Σ: ΑΛΗΚΤΩ
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5. Μ πια λλη νμασία ίναι γνστ στην Ελλδα τ πτη-
ν γρανς  κινς;

Τ. Τορνα
Ν. Σολα
Δ. Τσνς

6. Πι ίναι τ λγτχνικ ψδώνμ τ σγγραφέα Ντέ-
ιβιντ Τζν Μρ Κρνγλ;

Ω. Τζον Λε Καρ
Κ. Τμας Έλοτ
Γ. Τζμς Τζς

Το πο θε τώ ντας τα γράμ μα τα των σω στών α πα ντή σε ων, στα α ντί-
στοι χα τε τρά γωνα της παρακάτω σκά ρας, θα δια βά σε τε το ό νο μα 
μιας από τις μυθικές Ερινύες.

ΚΛΑΣΙΚ ΣΤΑΥΡΛΕΞ
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 ΡΙ Ζ ΝΤΙΑ
1. Προρχετα απ παρλο τπο ● 2. Η σψ του... δαβστε  
Έρχομα ατπ  Ο παρτενρ του Σταν ● 3. Αποτλεσμα... ρουτνας 
 Ενα α ο Σουδανς  Δψφο φωνεν ● 4. Μρανε το... τσο 
 ... Γ:  γεντερα  Σνολο θοποών (ξ.λ.) ● 5. Πλ τς Κεντρ
ς Αλβανας  Γλλος γελοογρφος, ζωγρφος α γλπτς ● 6. 
Πορτ...: λμν τς Αγπτου  Ανογε... λαοβες

ΚΑ ΘΕ ΤΑ
1. Πτρες παδο παχνδο  Απ ττε (επρρ.) ● 2. Παναγ 
των Κτλδων ● 3. Μρ δοχεο λαδο  Τα χε ... Ββ ● 4. 
Αγαντσ εφρζε ● 5. Αρχ... θματος  Ναρ...: γνωστ 
ομδα μπσετ ● 6. Τα χωρς πυθμνα ● 7. “Ο... τς Αραβας”: 
Γνωστ τανα ● 8. Ονομαστ γαλλ τσρο ● 9. Λβδ γα ζ
βρες ● 10. Μυστ υπρεσα των Η.Π.Α.  Στρμώχνουν το... Υ 
● 11. Έγραψε το ργο “βανς” 12. Έτσ τελεώνε το... φαγτ 
 Φλος απ τ... Γαλλα 13. ... πεδα: ο παρδεσος των αρχα
ων 14. Οπαδο λδου του μουσουλμανσμο.

ΛΥΣ
ΣΤΑΥΡΛΕΞΥ:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Α Κ Ρ Ο Θ Α Λ Α Σ Σ  Τ Η Σ

2 Μ Α Ο Ε Π Ο Μ Α  Ο Λ 

3 Α Ν  Α Α Ρ Α Β Α Σ Υ 

4 Δ Α Μ Η Τ Ε Ρ Α Κ Α Σ Τ

5 Ε Λ Β Α Σ Α Ν Ν Τ Ο Μ  Ε

6 Σ Α  Ν Τ Σ Κ Α Φ Τ  Α Σ
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