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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ  Α/ΓΕΣ  

ΤΗΣ 4ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 

 
 

Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί και Στρατιώτες του 

Πυροβολικού, 

 

Όπως κάθε χρόνο, στις 4 Δεκεμβρίου, έτσι και 

σήμερα, πιστοί στις παραδόσεις μας, 

συγκεντρωθήκαμε εδώ για να αναπέμψουμε 

ευχαριστήρια δέηση, να προσκυνήσουμε ευλαβικά 

και να δοξάσουμε τη Μεγαλομάρτυρα Αγία 

Βαρβάρα, την Προστάτιδα του Πυροβολικού μας, 

ζητώντας από εκείνη να στέκεται δίπλα μας ως 

φύλακας και προστάτης στο έργο και την αποστολή 

μας.  

 

Παράλληλα, αποτίνουμε φόρο τιμής και 

ευγνωμοσύνης στους αθάνατους νεκρούς μας, που 

με σύμβολο και παράδειγμα την Αγία, έπεσαν 

αγωνιζόμενοι για τη δόξα και το μεγαλείο της 

Πατρίδας μας.  

 

Η Μεγαλομάρτυς Αγία Βαρβάρα, 

περιφρονώντας τα πλούτη και τη δόξα της 

αρχοντικής της καταγωγής, ασπάζεται τον 

Χριστιανισμό και διατηρεί την πίστη της ακλόνητη, 

μέχρι που ο ειδωλολάτρης πατέρας της την 
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αποκεφαλίζει. Σύμφωνα με την παράδοση, καθώς 

ο δήμιος πατέρας απομακρυνόταν από το χώρο 

της σφαγής της κόρης του, η θεία δίκη, με μορφή 

κεραυνού τον κατέκαψε. Τον τιμωρό αυτόν κεραυνό 

συμβολίζουν τα πυρά του Πυροβολικού. 

 

Η Αγία Βαρβάρα καθιερώθηκε ως προστάτιδα 

του Πυροβολικού το 1829, μετά τη δημιουργία του 

πρώτου «Τάγματος Πυροβολιστών», από τον 

Ιωάννη Καποδίστρια. Από τότε μέχρι και σήμερα, 

το Πυροβολικό ακολούθησε μία ένδοξη πορεία, 

συμμετέχοντας σε όλους τους αγώνες του Έθνους 

και κατακτώντας μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά 

και στη συνείδηση όλων των Ελλήνων. 

 

Στον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο, τα πυρά των 

πυροβόλων του Στρατού της Ηπείρου έκαναν τα 

περισσότερα τουρκικά πυροβολεία του απόρθητου 

Μπιζανίου να σιγήσουν.  

 

Κανείς δε μπορεί να ξεχάσει τη Μάχη του 

Λαχανά, την 20 – 21 Ιουνίου 1913, όταν το σύνολο 

του Πυροβολικού της VI Μεραρχίας, με τους 

ατρόμητους Πυροβολητές του, διήλθε ακάλυπτο 

αμαξιτή οδό, υπό καταιγιστικό εχθρικό πυρ, για να 

καταλάβει πλεονεκτικές θέσεις, από όπου και 
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εκτέλεσε εύστοχες και καταστροφικές βολές κατά 

του αντιπάλου.  

 

Στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η ολοκληρωτική 

καταστροφή των βουλγαρικών οχυρώσεων από το 

Ελληνικό Πυροβολικό, συνέβαλε καθοριστικά στην 

εμβληματική επικράτηση του Στρατού μας στη μάχη 

του Σκρα. Ακολούθως, στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο, 

το Ελληνικό Πυροβολικό μεγαλούργησε απέναντι 

σε υπέρτερες δυνάμεις και πλήθος δυσχερειών.  

 

Οι Πυροβολητές του έπους του ’40, με την 

ακρίβεια των πυρών τους αποδεκάτισαν τα ιταλικά 

επιτιθέμενα τμήματα στη μάχη Ελαίας – Καλαμά, 

αναχαίτισαν την πρώτη επίθεση τεθωρακισμένων 

εναντίον των ελληνικών τμημάτων στο Καλπάκι και 

αποδείχτηκαν οι πιο πιστοί συμπαραστάτες των 

τμημάτων Πεζικού κατά την επέλασή τους στο 

Αλβανικό Μέτωπο.   

 

Δίπλα στις εκκωφαντικές νίκες του Όπλου του 

Πυροβολικού, πλήθος εξαίρετων πράξεων δόξας 

και ηρωισμού φέρουν τη σφραγίδα Πυροβολητών, 

οι οποίοι δε δίστασαν να προτάξουν το καθήκον και  

να θυσιάσουν την ίδια τους τη ζωή, προκειμένου να 

υπηρετήσουν τα ιδεώδη του ελληνισμού.  
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Από τους κορυφαίους στο πάνθεον των 

Ελλήνων αγωνιστών, ο Ανθυπολοχαγός 

Πυροβολικού Παύλος Μελάς, το σύμβολο του 

Μακεδονικού αγώνα και πηγή έμπνευσης για κάθε 

Έλληνα Αξιωματικό. Ο Λοχαγός Πυροβολικού 

Θεόδωρος Κοσκινάς, πρότυπο ανδρείας στον Α΄ 

Βαλκανικό Πόλεμο. Ο «γεροταγματάρχης» του 

1940, Δημήτριος Κωστάκης με τις μοναδικά 

εύστοχες βολές του και ο Ταγματάρχης 

Πυροβολικού Κωνσταντίνος Βερσής, σύμβολο 

ακλόνητης υπερηφάνειας με την αυτοθυσία του να 

μη παραδώσει τα κανόνια στον γερμανό εισβολέα. 

Τέλος, πιο πρόσφατα, οι Αντισυνταγματάρχες 

Πυροβολικού Εμμανουήλ Χατζηδάκης και 

Στυλιανός Καλμπουρτζής, η θυσία των οποίων 

κατά την απόκρουση της τουρκικής εισβολής στην 

Κύπρο, τους κατέταξε σε αξιοζήλευτη θέση μεταξύ 

του συνόλου των ηρώων. 

 

Η σημερινή εποχή, αν και πολύ διαφορετική 

από τις περιόδους που έδρασαν οι επικές μορφές 

των Πυροβολητών μας, περιλαμβάνει και 

αντανακλά τις δικές της, εξίσου μεγάλες 

προκλήσεις.  
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Η Πατρίδα μας καλείται σήμερα να 

αντιμετωπίσει απειλές σε γεωστρατηγικό επίπεδο, 

οι οποίες είναι πλέον ποιο άμεσες όσο ποτέ τα 

τελευταία έτη, θέτοντας σε αμφισβήτηση την 

ασφάλεια και τη σταθερότητα, όχι μόνο της χώρας 

μας αλλά και ολόκληρης της περιοχής της ΝΑ 

Μεσογείου.  
 

Στο πλαίσιο των συνεχών αυτών προκλήσεων, 

ο Στρατός Ξηράς καλείται και κατορθώνει να 

αποτελεί παράγοντα αξιόπιστης αποτροπής, 

σύμφωνα με τις ενιαίες οδηγίες και κατευθύνσεις 

του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. 

 

Σε αυτήν την προσπάθεια, το Πυροβολικό 

Μάχης κατέχει εξέχουσα θέση, αφού στο σύγχρονο 

Ενοποιημένο Πεδίο Μάχης, με πιο επίκαιρο 

παράδειγμα τις επιχειρήσεις στην Ουκρανία, 

δύναται να επηρεάσει την εξέλιξη του αγώνα 

αποφασιστικά, με την ταχύτητα ενεργείας του και 

την ακρίβεια των πυρών του, τόσο σε βάθος, όσο 

και εγγύς των υποστηριζόμενων δυνάμεων ελιγμού. 

Παράλληλα, το Αντιαεροπορικό Πυροβολικό 

προσφέρει την πιο άμεση και αξιόπιστη ασπίδα 

προστασίας των επιγείων δυνάμεων κάθε 

Σχηματισμού, από αέρος. Μάλιστα, και στο 

μελλοντικό επιχειρησιακό περιβάλλον της 

«Πολυχωρικής Μάχης», το Πυροβολικό, με την 
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αποκεντρωτική – δικτυοκεντρική φιλοσοφία 

ενεργείας του, θα αποτελέσει το βασικότερο 

συντελεστή της αποτροπής και απαγόρευσης 

εκδήλωσης επιθετικών ενεργειών σε βάρος των 

στρατευμάτων μας. Όλα τα παραπάνω 

καταδεικνύουν την επιχειρησιακή αξία και βαρύτητα 

του όπλου του Πυροβολικού.   

 

Το Ελληνικό Πυροβολικό κατατάσσεται σήμερα 

μεταξύ των πλέον εξελιγμένων του κόσμου, είναι 

οργανωμένο, στελεχωμένο και κατάλληλα 

εκπαιδευμένο, για να ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις του ρόλου του. Παράλληλα, όμως, 

βρίσκεται σε μια διαδικασία εκσυγχρονισμού και 

εντός των προσεχών ετών, αναμένεται να έχει 

αναβαθμίσει, τα οπλικά του συστήματα και τα 

πυρομαχικά του, ενσωματώνοντας δυνατότητες 

υψηλής τεχνολογίας, αυξημένης ακρίβειας, 

βεληνεκούς και αποτελεσματικότητας, καθιστώντας 

το Όπλο «κεραυνό τιμωρό» κάθε επιβουλέα. Όλα 

τα παραπάνω θα απαιτήσουν τη συνεχή 

εκπαίδευση και τριβή με το αντικείμενό σας, 

κάνοντας πράξη το ρητό σας «ΙΣΧΥΣ ΔΙΑ ΤΗΣ 

ΓΝΩΣΕΩΣ».  

 
 

Πίσω από την ισχύ του Όπλου, λοιπόν, εκεί 

όπου εκπληρώνεται καθημερινά η μεγαλόπνοη 
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αποστολή του, βρίσκεστε όλοι εσείς, οι 

Πυροβολητές μας, οι άνθρωποι που αποτελούν την 

καθοριστική συνιστώσα της μαχητικής και 

αποτρεπτικής μας ικανότητάς. Με άριστη 

επαγγελματική και τεχνική συνείδηση, εξασφαλίζετε 

την υψηλή λειτουργικότητα του Όπλου σας, 

συμβάλλοντας στην επαύξηση της επιχειρησιακής 

ετοιμότητας και στη θωράκιση της Πατρίδας μας.  

 

Πυροβολητές Χρόνια πολλά σε όλους σας,  

 

Σήμερα, γιορτάζει το Πυροβολικό μας και η 

Προστάτιδά του. 

 

Σήμερα γιορτάζετε όλοι εσείς και μαζί οι 

οικογένειές σας που σας στηρίζουν.   

 

Γιορτάζετε Εσείς, οι πρωταγωνιστές του 

καθήκοντος, 

οι άοκνοι και ακούραστοι υπηρέτες της 

Πατρίδας,  

Εσείς, που με αυταπάρνηση επιτελείτε το ιερό 

σας καθήκον όπου και όποτε  διαταχθείτε.  

 

Σήμερα, είμαστε όλοι εδώ, για να τιμήσουμε 

τους Αξιωματικούς, τους Υπαξιωματικούς και τους 

Στρατιώτες του Πυροβολικού. Και μαζί σας, να 
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τιμήσουμε το ένδοξο παρελθόν της Πατρίδας μας, 

εμπνεόμενοι από τους μεγάλους ήρωες, που 

έπεσαν στα πεδία των μαχών υπερασπιζόμενοι την 

ελευθερία. 

 

Τη συγκινητική τούτη ημέρα δεν πρέπει να 

ξεχνούμε και τους απόστρατους συναδέλφους του 

Πυροβολικού, οι οποίοι υπήρξαν οι δάσκαλοι που 

σας δίδαξαν την έννοια του καθήκοντος και του 

χρέους και που αποτέλεσαν τα λαμπρά 

παραδείγματα σε όλους εσάς τους νεότερους 

Πυροβολητές.  

 

Πυροβολητές,  

 

Με την ευκαιρία του σημερινού εορτασμού, 

αντλώντας πίστη από το παράδειγμα της 

Μεγαλομάρτυρος Αγίας Βαρβάρας, σας καλώ 

όλους: 

 

Να εμπνευστείτε από το ένδοξο ιστορικό 

παρελθόν της Πατρίδας μας και να αναλογιστείτε το 

χρέος σας έναντι του πλήθους των ηρώων, που 

έπεσαν στα πεδία των μαχών υπερασπιζόμενοι τα 

ιδανικά της. 
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Να εργαστείτε αγόγγυστα, στηριζόμενοι στο 

φιλότιμο, το ήθος, το μεράκι, την αισιοδοξία, τον 

επαγγελματισμό και την καινοτόμο σκέψη σας, 

προκειμένου να επαυξήσετε τη μαχητική – 

αποτρεπτική ικανότητα του Στρατού μας, 

διατηρώντας τον ως την ισχυρή συνιστώσα της 

Διακλαδικής Δύναμης, στο παρόν και στο μέλλον.  

 

Να επιδείξετε καρτερία και ανθεκτικότητα σε 

οποιαδήποτε νέα πρόκληση κληθείτε να 

αντιμετωπίσετε, εμφορούμενοι από τα διαχρονικά 

και μοναδικά χαρακτηριστικά του Έλληνα 

Πυροβολητή.    

 

Να αισθανθείτε ευγνωμοσύνη για όσα κατέχετε, 

υπερηφάνεια για όσα καταφέρνετε και αισιοδοξία 

για εκείνα τα μεγάλα που θα κατακτήσετε. 

 

Και τέλος, εφόσον παραστεί ανάγκη, να φανείτε 

αντάξιοι των προσδοκιών του Ελληνικού λαού, 

μεγιστοποιώντας την αποτελεσματικότητα των 

οπλικών συστημάτων και των μέσων που σας έχει 

εμπιστευθεί, γράφοντας τις δικές σας σελίδες 

δόξας. 

 

Με την ευχή όπως το παράδειγμα και η χάρη 

της Αγίας Βαρβάρας σας οδηγούν και σας 
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ενδυναμώνουν στην εκπλήρωση της υψηλής σας 

αποστολής, σας καλώ να αναφωνήσετε 

 

 

ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ 

ΖΗΤΩ Ο ΣΤΡΑΤΟΣ 

ΖΗΤΩ ΤΟ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟ 

 

        Αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης 

                                    Αρχηγός   
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