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Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού
ΑΣΔΕΝ

Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, 
κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί α σχε τι κά με την α πο στο λή, τις δρα-
στη ριό τη τες, την κοι νω νική προ σφο ρά και το ε πι τε λού με νο έρ γο, α πό τους Σχη ματι σμούς και τις 
Μο νά δες της ΑΣ ΔΕΝ, έ να έργο πο λύ πλευ ρο, α πό την ε πι τυ χή ε κτέ λε ση του ο ποί ου ε ξαρ τά ται 
ά με σα η ε ξα σφάλι ση των ελ λη νι κών κυ ριαρ χι κών δικαιω μά των στον ι διαί τε ρα νευ ραλ γι κό για την 

πα τρίδα μας χώ ρο του Αι γαί ου Πελάγους.

Η ΑΣ ΔΕΝ, (Ανώ τε ρη Στρα τιω τι κή Διοί κη ση Ε σω τε ρι κού και Νή-

σων), είναι έ νας Μεί ζων Ε πι χει ρη σια κός Σχη μα τι σμός, στον ο ποί ο 

έ χει α να τε θεί η αποστο λή να εκ παι δεύ ει τις δυ νά μεις της, να σχε-

διά ζει, προ πα ρα σκευάζει, διευθύνει και διε ξά γει τις ε πι χει ρή σεις 

στην Πε ριο χή Ευθύνης της.

Η γε ω πο λι τι κή και γε ω στρα τη γι κή ση μα σί α του χώ ρου του 

Αι γαί ου ο ο ποίος εί ναι μο να δι κός λό γω του με γά λου α ριθ μού νή-

σων- μι κρο νή σων - βραχονη σί δων και της εγ γύ τη τας αυ τών με τις 

δυτι κές Μι κρα σια τι κές α κτές, σε συν δυασμό με την εξ’ α νατο λών 

α πει λή, κα θι στούν την α πο στο λή της ΑΣ ΔΕΝ πο λυ σύνθετη και ε πι-

βά λλουν συ νε χή ε πα γρύ πνη ση και υ ψη λό βαθ μό ε πι χει ρη σια κής ε τοιμότη τας και μα χη τι κής ι κανότη τας των Μο νά δων της.

Η ΑΣ ΔΕΝ, γα να ε κτελέ σει την α πο στο λή της, βα σί ζε ται στο άρ τια εκπαι δευ μέ νο στρα τιω τι κό προ σωπι κό της, το ο ποί ο α παρ-

τί ζε ται α πό α πό φοιτους Στρα τιω τι κών Σχο λών και Ε παγ γελ μα τί ες ο πλί τες με ε ξει δί κευ ση στα σύγ χρο να ο πλι κά συ στή ματα που 

υ πη ρε τούν, κα θώς και α πό στρα τεύ σι μους ο πλί τες θη τείας. 

Η πει θαρ χί α, το υ ψη λό η θι κό και η άρ τια ε παγ γελ μα τι κή κα τάρ τι ση των στελε χών - ο πλι τών, α πο τε λούν το ση μα ντι κό πολ-

λα πλα σια στή ι σχύ ος της ΑΣ ΔΕΝ.

 Η ΑΣ ΔΕΝ, χω ρίς να πα ρα με λεί το κύ ριο ε πι χειρη σια κό και εκ παι δευτικό της έρ γο, προ σφέ ρει ση μα ντι κό θε σμο θε τη μέ νο κοι-

νωνικό έρ γο στους κα τοίκους των ακρι τι κών νη σιών του Αι γαί ου, στα πλαί σια του Προ γράμ μα τος της Κοινω νι κής Προ σφο ράς 

των Ε νό πλων Δυνάμε ων. 

Οι Σχη μα τι σμοί της ΑΣ ΔΕΝ με άρ τια ε ξο πλι σμέ νες και εκ παι δευ μέ νες Μο νά δες αλ λά και την κα θο λι κή συ στράτευ ση των 

κα τοί κων των νη σιών της Πε ριο χής Ευ θύ νης της, α πο τε λούν εγ γύ η ση στα θερότη τας και α σφά λειας στην ι διαί τε ρα ευαί σθη τη 

πε ριοχή του ΑΙ ΓΑΙΟΥ και ά ξιο υ πε ρα σπι στή της ε θνι κής α νε ξαρ τη σί ας και εδα φι κής α κε ραιό τη τας της Πα τρί δας μας.

         Αντιστράτηγος Ευάγγελος Κούκουζας
                 Διοικητής
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 Διοί κη σης του Γ΄ΣΣ/NDC-GRC

Την Πα ρα σκευ ή 14 Αυ γού στου 2009, πραγ μα το ποι ή θη κε, στην έ δρα του 

Γ΄ΣΣ/NDC-GRC, στο στρα τό πε δο «ΠΕ ΔΙΟΝ Α ΡΕ ΩΣ», η τε λε τή της πα ρά δο-

σης - πα ρα λα βής της διοί κησης του Γ΄ΣΣ/NDC-GR πα ρου σί α του κ. Α/ΓΕΣ 

Α ντι στρα τή γου Φρα γκού λη Φρά γκου. Στην τε λε τή πα ρέ στη σαν o Βου λευ τής 

Θεσ σα λο νί κης κ. Α πό στο λος Τζι τζι κώ στας, ο Νο μάρ χης Θεσ σα λο νί κης κ. Πα-

να γιώ της Ψω μιά δης, εκ πρό σω ποι των Θρη σκευτι κών, Στρα τιω τι κών Αρ χών 

και των Σω μά των Α σφα λεί ας κα θώς και ι διώ τες της πε ριο χής. Ο α πο χω ρών 

Α ντι στρά τη γος κ. Πα να γιώ της Γιαν νό που λος πα ρα δί δοντας τη διοί κη ση ευ-

χα ρί στη σε το στρα τιω τι κό και πο λι τι κό προ σω πι κό του Στρα τη γεί ου για την α μέ ρι στη βο ή θεια, την ά ψο γη συ νερ γα σί α και τις 

προ σπά θειες που κα τέ βα λε κα τά τη διάρ κεια της διοι κή σε ώς του. Ο νέ ος Διοι κη τής Α ντι στρά τη γος κ. Κων στα ντί νος Θε ο φα νί δης 

ευ χα ρί στη σε τον α πο χω ρού ντα Διοι κη τή διό τι του πα ρέ δω σε το Στρα τη γεί ο με έ να ι διαί τε ρο υ ψη λό ε πί πεδο ε πι χει ρη σια κής ε τοι μό-

τη τας καθώς επίσης και με σημα ντι κή διε θνή α να γνώ ρι ση και υ πο σχέ θη κε ό τι θα προ σπα θή σει να αυ ξή σει το ε πί πε δο αυ τό. Με τά 

το πέ ρας της τε λε τής α κο λού θη σε κα τά θε ση στε φα νιού α πό τον α πο χω ρή σα ντα Διοι κη τή στο Η ρώ ο του Γ΄ΣΣ.

 Αρχηγού ΓΕΕΘΑ

Πραγ μα το ποι ή θη κε την 10 Αυ γού στου 2009, στις ε γκα τα στά σεις της Στρα τιω-

τικής Σχο λής Ευελ πί δων η τε λε τή πα ρά δο σης - πα ρα λα βής Αρ χη γού ΓΕ Ε ΘΑ από 

το Στρατηγό Δημήτριο Γράψα στον Πτέραρχο Ιωάννη Γιάγκο. Την τε λε τή τί μη σαν 

με την πα ρου σί α τους, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, μέ λη 

του Κοι νο βου λί ου, οι Αρ χη γοί των Γε νι κών Επι τε λεί ων των Ε νό πλων Δυ νά με ων, 

Α νώ τα τοι και Α νώ τε ροι Α ξιω μα τι κοί, οι το πι κές αρ χές κα θώς και άλ λοι ε πί ση μοι.

 Αρχηγού ΓΕΣ

Στις 11 Αυ γού στου 2009, έλαβε χώρα η τελετή πα ρά δο σης - πα ρα λα βής 

των κα θη κόντων του Αρ χη γού του Γε νι κού Ε πι τε λεί ου Στρα τού, στη Στρα τιω-

τι κή Σχο λή Ευελ πί δων στη Βά ρη Αττικής. Ο αποχωρών Στρα τη γός κ. Δη μή-

τριος Βούλ γα ρης παρέδωσε τα καθήκοντα του Αρχηγού ΓΕΣ στον Α ντι στρά τη-

γο κ. Φρα γκού λη Φρά γκο, σε μία λιτή τελετή.

Τε λε τή Πα ρά δο σης - Πα ρα λα βής
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 Ο κ. Α/ΓΕΣ σε Σχηματισμούς και Μονάδες του Στρατού Ξηράς

Από τους Σχηματισμούς και τις Μονάδες του Στρατού Ξηράς 

ξεκίνησε τις επισκέψεις του ο κ. Α/ΓΕΣ Φρα γκού λης Φράγκος στα 

πλαίσια της ενημέρωσής του για το έργο και την αποστολή τους 

καθώς και της διατήρησης της άμεσης επαφής του με το προσωπικό.  

Στις 21 Αυ γού στου 2009 επισκέφτηκε το Β΄ΣΣ στη Βέροια και την 1η 

Ταξιαρχία Καταδρομών - Αλεξιπτωτιστών στη Ρεντίνα. Στη συνέχεια, 

στις 28 Αυ γού στου 2009, επισκέφτηκε τη ΣΔΙΕΠ στη Θεσσαλονίκη, 

όπου έδωσε οδηγίες στους σπου δα στές, πριν το ξεκίνημα της 13η 

εκ παι δευ τι κής σει ράς στη Σχο λή. Επόμενος προορισμός του κ. 

Α/ΓΕΣ ήταν οι Μονάδες της Περιοχής Ευθύνης του Δ΄ΣΣ, στις 17 

Σεπτεμβρίου 2009, όπου είχε την ευκαιρία να βρεθεί κοντά στα στελέχη που υπηρετούν στην παραμεθόρια περιοχή της Θράκης, 

να ενημερωθεί για το έργο του Σχηματισμού και να παρακολουθήσει εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

 Επισκέψεις του κ. Α/ΓΕΣ σε Κέντρα Εκπαιδεύσεως και Σχολές

Την Τε τάρ τη 26 Αυ γού στου 2009, ο κ. Α/ΓΕΣ Α ντι στρά τη γος Φρα-

γκού λης Φρά γκος, ε πι σκέ φθη κε το Κέ ντρο Εκ παί δευ σης Τε θω ρα κι σμέ-

νων, την Σχο λή Τε θω ρα κι σμέ νων, την Σχο λή Πυ ρο βο λι κού και την Σχο λή 

Μη χα νι κού, ό που συ νε χά ρη το προ σω πι κό για την συμ βο λή τους κα τά 

τις πρό σφα τες πυρ κα γιές στον Ν. Ατ τι κής α πό 22 έ ως 25 Αυ γού στου 

2009 και έ δω σε ο δη γί ες και κα τευ θύν σεις προς τους νε α ρούς Αν θυ πο λο-

χα γούς, κα θώς και τους Μό νιμους Λο χί ες της Σχο λής Μο νί μων Υ πα ξιω-

μα τι κών που α πο φοί τη σαν το 2009.

 Ορ κω μο σί α Νε ο συλ λέ κτων Ο πλι τών 
στα Γρε βε νά

Σημαντική η παρουσία του κ. Α/ΓΕΣ Α ντι στρά τη γου Φρα γκού λη 

Φρά γκου, το Σάβ βα το 29 Αυ γού στου 2009 και στην τε λε τή ορ κω-

μο σί ας νε ο συλ λέ κτων ο πλι τών της 2009 Γ΄ ΕΣ ΣΟ, στο 586 Τάγμα 

Πε ζι κού στα Γρε βε νά. Ο κ. Α/ΓΕΣ είχε την ευκαιρία να βρεθεί κοντά  

στα στρατευμένα νιάτα της Πατρίδος και να δώσει οδηγίες για το 

νέο ξεκίνημά τους.
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 Επί σκε ψη ΣΣΕ
στην Έδρα του Α΄ΣΣ

Στo πλαί σιο των εκ παι δευ τι κών τα ξι διών της Στρα τιω τικής 

Σχο λής Ευελ πί δων, η IVη τά ξη της Σχο λής, ε πι σκέ φθηκε την 

έ δρα του Α΄ Σώ μα τος Στρα τού. Οι Ευέλ πι δες κα τέ θε σαν στε φά νι 

στην Πλα τεί α Η ρώ ων του Στρα το πέ δου «ΜΑ ΚΕ ΔΟ ΝΟ ΜΑ ΧΩΝ» 

στην Κο ζά νη. Στη συνέ χεια ξε να γή θη καν στο Ι στο ρι κό - Λα ο γρα-

φι κό Μου σεί ο της πό λης, κα θώς και στην έκ θε ση μα κε τών μα κε-

δο νι κής αρ χι τε κτο νι κής, που φι λο ξε νεί ται στη νέ α πτέ ρυ γα του 

Μου σεί ου. Ο Διοι κη τής του Α΄ΣΣ πα ρέ θε σε δε ξί ω ση προς τι μήν 

των Ευελ πί δων, πα ρου σί α των Το πι κών Αρ χών και των Σω μά-

των Α σφα λεί ας.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 Ορκω μο σί α Αν θυ πο λο χα γών ΣΣΕ Τά ξε ως 2009

Την Πέ μπτη 23 Ιου λί ου 2009, πραγ μα το ποιήθη κε στη Στρα τιω τι κή Σχο-

λή Ευελ πί δων, η τε λε τή ορ κω μο σί ας των νέ ων Αν θυ πο λο χα γών της Τά ξε ως 

2009 «Υ πλγός (ΠΖ) Α λέ ξαν δρος Διά κος».

Τα ξί φη ε πέ δω σε η Α.Ε ο Πρό ε δρος της Δημο κρα τί ας, ε νώ στην τε λε τή 

πα ρέ στη σαν η πο λι τι κή και η στρα τιω τι κή η γε σί α των Ε νό πλων Δυ νά με ων 

και των Σω μά των Α σφα λεί ας, εκ πρό σω ποι αρ χών και άλ λοι ε πί ση μοι.

Απο φοί τησαν συ νο λι κά 224 Αν θυ πο λο χα γοί, εκ των ο ποί ων 192 Έλ-

λη νες (166 άντρες και 26 Γυ ναί κες), 16 Ελ λη νο κύ πριοι (15 ά ντρες και 1 

Γυ ναί κα), 4 Αρ μέ νιοι, 1 Βούλγα ρος, 1 Λί βυος, 1 Ιορ δα νός, 1 Ρου μά νος, 

2 Σύ ριοι, 1 Αλ βα νός, 1 α πό το Κα με ρούν, 1 α πό την Μολ δα βί α και 3 α πό 

την Βο σνί α - Ερ ζε γο βί νη.
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 Ορκωμοσία Μ. Λοχιών ΣΜΥ έτους 2009

Την Πα ρα σκευ ή 17 Ιου λί ου 2009, πραγ μα το ποι ή θη κε η 

τε λε τή ορκω μο σί ας των Μο νί μων Λο χιών Τά ξε ως 2009 στην 

έ δρα της Σχο λής Μο νί μων Υ πα ξιω μα τι κών στο στρα τό πε δο 

«ΚΑ ΒΡΑ ΚΟΥ» στα Τρί κα λα, πα ρου σί α του Διοι κη τή της 1ης 

Στρα τιάς Α ντι στρα τή γου Στυ λια νού Νά ση, ο ο ποί ος ε πέ δω σε 

και τα πτυ χί α στους ορ κι σθέ ντες. Στην τε λε τή πα ρέ στη σαν ο Σε-

βα σμιό τα τος Μη τρο-

πο λί της Τρίκ κης και 

Στα γών κ.κ. Α λέ ξιος, 

οι πο λι τι κές και δη μο-

τι κές αρ χές της πό λε-

ως των Τρι κά λων, κα-

θώς και οι συγ γε νείς 

των ορκι σθέ ντων Μο-

νίμων Λο χιών.

Στη συ νέ χεια η Σχο λή πραγ μα το ποί η σε τε τρα ή με ρο εκ παι δευτι-

κό τα ξί δι στην Α να το λι κή Μα κε δο νί α και Θρά κη. Στο ξε κί νη μά τους 

οι Σπου δα στές και οι Σπου δά στριες ε πι σκέ φθη καν το Στρα τη γεί ο 

του Δ΄ΣΣ στην Ξάν θη και ε νη με ρώ θη καν για την α πο στο λή των Μο-

νά δων της Πε ριο χής Ευ θύ νης του Σχη μα τι σμού, ε νώ οι ε πό με νοι 

προ ο ρι σμοί της Σχο λής ή ταν ό λα φυ λάκια της Με θο ρί ου. Σκο πός 

του τα ξι διού ή ταν η διεύ ρυν ση γνώ σε ων των σπου δαστών/σπου δα στριών σε θέ μα τα γε νι κής παι δεί ας, η ι στο ρι κή, πο λι τι στι κή και 

γε ω γρα φι κή ε νη μέ ρω ση ε πί των πε ριο χών και ι διαί τε ρα η Στρα τιω τι κή αξιο λό γη ση της πε ριο χής της Θρά κης.

Στα πλαίσια επισκέψεων της Σχολής πραγματοποιήθηκε τριήμερο Προσκύνημα στο Άγιον Όρος από τους σπουδαστές της 

πρώτης τάξης και τον Διοικητή της Σχολής. Οι προσκυνητές έζησαν για λίγο το βυζαντινό μεγαλείο που αποπνέει το Άγιον Όρος, ξε-

ναγήθηκαν στα σκευοφυλάκια και στις βιβλιοθήκες των Μονών και είχαν την τύχη να δουν από κοντά κειμήλια ανεκτίμητης αξίας.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 Περιφορά Εικόνας στην Ν. Σάντα 
- Κιλκίς

Στις 5 Αυγούστου 2009 πραγ μα το ποι ή θη κε ο ε ορ τα σμός 

του Ι. Ν. Με τα μορ φώ σε ως Σω τή ρος στο χωριό Ν. Σά ντα του 

Νομού Κιλ κίς, στον ο ποί ο πα ρευ ρέ θη κε ο Διοικητής της 71 Α/Μ 

ΤΑΞ, συ νο δευό με νος α πό α ντι προ σω πεί α 11 στε λε χών. Στη συ-

νέ χεια ε πα κο λού θη σε πε ρι φο ρά της Α γί ας Ει κό νας με συμ με το-

χή τμή μα τος α πο δό σε ως τι μών 21 αν δρών.

 Τελετή Α πο κα λυ πτηρίων Προτομών στα Γιάννενα

Στις 29 Ιου νί ου 2009 έλαβε χώρα τε λε τή των α πο κα λυ πτη-

ρί ων των προ το μών του Αν θλγου (ΠΖ) Πε λι τά ρη Χρή στου και 

του Αν θλγου (ΠΖ) Ψυ χου ντά κη Πα ντε λή στο Στρα τό πεδο «ΚΑ-

ΤΣΙ ΜΗ ΤΡΟΥ» στο Πέ ρα μα Ιω αν νί νων. Οι Α ξιω μα τι κοί έ χα σαν 

την ζω ή τους σε α τύ χη μα κα τά τη διάρ κεια εκ παί δευ σης στο 625 

Μ/Κ ΠΖ. Στην τε λε τή πα ρέ στησαν ο Διοι κη τής του Α΄ΣΣ και της 

VIII ΜΠ, οι οι κο γέ νειες των α πο θα νό ντων α ξιω μα τι κών, κα θώς 

ε πί σης και θρη σκευ τι κές και πο λι τι κές αρ χές του Νο μού.

 Δέ η ση στον Ιε ρό Να ό του ΚΕ Ο ΑΧ πα ρου σί α του Οι κου με νι κού Πα τριάρ χη 
και του κ. Α/ΓΕΣ

Στα πλαίσια της τετραήμερης επισκέψης της Αυ τού Θειο τά της 

Πα να γιό τη τας του Οικου με νι κού Πα τριάρ χη κ.κ. Βαρ θο λο μαί ου 

στην Ελλάδα, την 19 Σε πτεμ βρί ου 2009, τε λέ στη κε επίσημη δο-

ξολογία, πα ρου σί α του κ. Αρχηγού ΓΕΣ Α ντι στρά τη γου Φραγκού-

λη Φρά γκου, στον Ιε ρό Να ό Με τα μόρ φω σης του Σω τή ρα, στο 

Κέ ντρο Ο ρει νού Α γώ να Χιο νο δρο μιών (ΚΕ Ο ΑΧ), στον Ό λυ μπο.

Τα στελέχη του ΚΕΟΑΧ επιφύλαξαν λαμπρή υποδοχή στον 

Οικουμενικό Πατριάρχη και δέχτηκαν τις ευχές του.
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ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

 Ε πί σκε ψη κ. Α/ΓΕΣ στη Σερ βί α και στη Γερ μα νί α

Στη Σερ βί α και στη Γερ μα νί α βρέθηκε ο κ. Αρχηγός 

ΓΕΣ Α ντι στρά τη γος Φρα γκού λης Φρά γκος, α πό 21 έ ως 

25 Σε πτεμ βρί ου 2009, στα πλαίσια των επισκέψεών 

του με σκοπό τη διεύρυνση των στρατιωτικών συνερ-

γασιών μεταξύ Ελλάδος και ξένων χωρών.

Ει δι κό τε ρα, α πό 21 έ ως 23 Σε πτεμ βρί ου ο κ. Α/ΓΕΣ 

πραγματοποίησε ε πί ση μη επί σκε ψη στη Σερ βί α ό που 

συ να ντήθηκε με τον Διοι κη τή των Χερ σαί ων Δυ νά μεων 

Α ντι στρά τη γο Ljubisa Dikovic. Κα τά τη συ νά ντη ση τους 

συζητήθηκαν θέ μα τα δι με ρούς στρα τιω τι κής συ νερ γα σί-

ας κα θώς και προ τά σεις για την προ ώ θη ση της στο μέλ-

λον. Κα τά τη διάρ κεια της ε πί σκε ψης του, ο κ. Αρ χη γός συ να ντήθηκε με τον Πρέ σβη της Ελ λά δας στο Βε λι γρά δι κ. Δη μο σθέ νη 

Στω ί δη και ε πι σκέφθηκε το Ελ λη νι κό και το Σερ βι κό στρα τιω τι κό νε κρο τα φεί ο, στο Πι ρότ.

Την Τε τάρ τη 23 Σε πτεμ βρί ου 2009, ο κ. Αρχηγός μετέβει στη Γερ μα νία, όπου πα ρευρέθηκε στην 17η ε τή σια Σύ νο δο Ευ ρω-

πα ϊ κών Στρα τών, όπου συ ζητήθηκαν θέ μα τα πο λι τι κο - στρα τιω τι κής συ νερ γα σί ας και θέ μα τα α μοι βαί ας υ πο στή ρι ξης και συ ντο-

νι σμού με τα ξύ χερ σαί ων δυ νά με ων και πο λι τι κών φο ρέ ων στη δια χεί ρι ση των αν θρω πι στι κών ε πι χει ρή σε ων.

 Ε πί σκε ψη του Α νώ τα του Διοι κη τή Συμ μα χι κών Δυ νά με ων στην Ελλάδα

Την 26 Σε πτεμ βρί ου 2009 ο Α νώ τα τος Διοι κη τής των 

Συμ μα χι κών Δυ νά με ων στην Ευ ρώ πη (SACEUR), Ναύ-

αρχος James STAVRIDIS, πραγματοποίησε τρι ή με ρη ε πί-

ση μη ε πί σκε ψη στη χώ ρα μας, κα τό πιν προ σκλή σε ως του 

Έλ λη να Αρ χη γού ΓΕ Ε ΘΑ, Πτέ ραρ χου Ιω άν νη Γιά γκου.

Ο Ναύ αρ χος  κ. STAVRIDIS, με τά την ε πί ση μη υ πο-

δο χή του στο Στρα τό πε δο «ΠΑ ΠΑ ΓΟΥ», συνομίλησε με 

τον κ. Αρ χη γό ΓΕ Ε ΘΑ ε πί θε μά των α μοι βαί ου στρα τιω-

τι κού εν δια φέ ρο ντος και α μυ ντι κής πο λι τι κής που σχε τί-

ζο νται με τη συμ με το χή της χώ ρας μας στην Α τλα ντι κή 

Συμ μα χί α.

Κα τά τη διάρ κεια της πα ρα μο νής του στη χώ ρα μας ο κ. SACEUR επισκέφθηκε και ξεναγήθηκε σε αρ χαιο λο γι κούς χώ ρους 

και μου σεί α των Α θη νών.
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Επισκέψεις Ελληνικών και
Ξένων Α ντι προ σω πειών 

Αρ μένιοι Αξιω μα τι κοί πραγματοποίησαν επίσημη επίσκεψη από 6 - 10 

Ιουλίου 2009 στην Ελλάδα. Την α ντι προ σω πεί α υ πο δέ χθη καν ο Διευ θυ ντής 

και ο Υ πο διευ θυ ντής του ΓΕΣ/ΔΠΒ. Οι αντιπρόσωποι Ελλάδας - Αρμενίας 

εί χαν την ευ και ρί α να α νταλ λά ξουν α πό ψεις για θέ μα τα που ά πτο νται της 

συ νερ γα σί ας του Πυ ρο βο λι κού των δύο χωρών.

Τις ε πό με νες η μέ ρες η α ντι προ σω πεί α ε πι σκέ φθη κε τη Σχο λή Πυ ρο βο λι-

κού, όπου πα ρα κο λού θη σαν λε πτο με ρή ε νη μέ ρω ση για την α πο στο λή και το 

έρ γο της Σχο λής, κα θώς ε πί σης και την 180-ΜΚ/Β «ΧΩΚ», ό που ξε να γή θη-

καν στις ε γκα τα στάσεις του εκ παι δευ τη ρί ου - ε ξο μοιω τών και στον 325 Λό χο 

Ε πι σκευών. Ε πί σης πραγ μα το ποι ή θη κε ε πί δει ξη των υ λι κών της Β΄ Πυ ρο βο-

λαρ χί ας και ε κτέ λε ση εκ παι δευ τι κού συ να γερ μού για την α νά λη ψη υ ψη λής ε πι χει ρη σια κής ε τοι μότη τας α πό την Πυ ρο βο λαρ χί α Βο λής.

Την 21 Ιουλίου 2009, σε ε νη με ρω τι κή ε πί σκε ψη στο ΓΕΣ, ο 

Διευθυντής Δ΄ Κλά δου ΓΕΣ, Υ πο στρά τη γος Κωνσταντίνος Ζια-

ζιάς, υ πο δέ χθηκε τον Διοικητή του Στρα τιω τι κού Ιν στι τού του «ΣΑΡ-

ΓΚΣΙΑΝ», της Αρ με νί ας Υ πο στρά τη γο Martin Karapetyan. Κατά τη 

διάρκεια της επίσκεψης α νταλ λάχθηκαν εν θύ μια.

ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ

Στα πλαί σια του προ γράμ μα τος των Μέ τρων Οι κο δό μη σης Ε μπιστο-

σύ νης (ΜΟ Ε) Ελ λά δας - Τουρ κί ας έ τους 2009 πραγ μα το ποι ή θη κε, την 

3 και 4 Ιουνί ου 2009, ε πί σκε ψη α πό α ντι προ σω πεί α της 3ης Μ/Κ ΤΑΞ, 

στην Τ/54 Μ/Κ ΤΑΞ στην Α δριανού πο λη. Την α ντι προ σω πεί α α πο τε λού-

σαν ο Διοι κη τής της 3ης Μ/Κ Ταξιαρχίας Ταξ χος Στέρ γιος Μου χτά ρης, ο 

Αν χης (ΠΖ) Ιω άν νης Πα να γιω τό που λος και ο Λγός (ΔΒ) Τρια ντάφυλ λος 

Πε τρι νός, Διοι κη τής 3ου ΛΔΒ.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Συνεκ παί δευ ση
Ελ λή νων και Α με ρι κα νών
στην Ε λεύ θε ρη Πτώ ση

Α πό 1 έως 3 Σε πτεμ βρί ου 2009, έλαβε χώρα συνεκπαίδευση 

με τα ξύ των Ελ ληνι κών Ει δι κών Δυ νά με ων και των α ντί στοι-

χων Α με ρι κα νι κών με α ντι κεί με νο τη στρα τιω τι κή ε λεύ θε ρη 

πτώ ση, με ευ θύ νη της Σχο λής Α λε ξι πτω τι στών. Κα τά τη διάρ-

κεια της συ νερ γα σί ας, πραγ μα το ποι ή θη καν άλ μα τα, τόσο από 

τους Έλληνες όσο και από τους Αμερικανούς αλεξιπτωτιστές, 

ε λευ θέ ρας πτώ σε ως α πό ύ ψος με γα λύ τε ρο των 10.000 πο-

διών. Η επίδειξη από τους κορυφαίους αλεξιπτωτιστές ήταν 

εντυπωσιακή και με μεγάλη ακρίβεια και για μια ακόμα φορά 

φάνηκε η άρτια και η υψηλού επιπέδου εκπαίδευσή τους.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η μέρα Δια κε κρι μέ νων Επι σκε πτών (DV DAY)
Ά σκη ση της Ευρωπαϊκής Ένωσης «MILEX ‘09» 

Στις 25 Ιου νί ου 2009 πραγ μα το ποι ή-

θη κε η DV DAY (Η μέ ρα Δια κε κρι μέ νων 

Ε πι σκε πτών) της ά σκη σης «MILEX  ‘09»  

στην έ δρα της 1ης Στρα τιάς στη Λά ρι σα, 

στην ο ποί α πα ρευ ρέ θη σαν εκπρόσωποι 

της στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας.

H πα ρα πά νω στρα τιω τι κή ά σκη ση διε ξή-

χθη για τέ ταρ τη φο ρά, στο πλαί σιο της Ευ ρω-

πα ϊ κής Πο λι τι κής και Α σφά λειας (European 

Security & Defence Policy) και α φο ρά στις 

στρα τιω τικές πτυ χές του χει ρι σμού κρί σε ων 

α πό την Ευ ρω πα ϊ κή Έ νω ση. Κα τά τη διάρ κεια της MILEX ‘09 το Ελ λη νι κό Στρα τη γεί ο Ε πι χει ρή σε ων Ευ ρω πα ϊ κής Έ νω σης (Ε ΣΕ ΕΕ) στη 

Λά ρι σα ε νερ γο ποι ή θη κε ε πι τυ χώς για πρώ τη φο ρά.

Πα ρευ ρέ θη κε ε πί σης με γά λος α ριθ μός δι πλω μα τών, α κο λού θων ά μυ νας και άλλων ε πι σή μων, οι ο ποί οι εί χαν την ευ και ρί α 

να πα ρα κο λου θή σουν, ε κτός α πό την ε νη μέ ρω ση για την ά σκη ση α πό τον Α ντι στρά τη γο Στυ λια νό Νάση, συγ χρό νως και τη λε-

διά σκε ψη με τη Νά πο λη, με το Διοι κη τή των Δυ νά με ων Ιτα λό Υ πο στρά τη γο Βι τσέ ντσο Σά ντο.

Η ά σκη ση ε πι κε ντρώ θη κε στη δια λει τουρ γι κό τη τα και συ νεκ παί δευ ση με ταξύ του Ελ λη νι κού Στρα τη γεί ου Ε πι χει ρή σε ων 

EE(EL OHQ) και του Ι τα λι κού Στρα τη γείου Δυ νά με ων EE(IT FHQ) στη Νά πο λη Ι τα λί ας, υ πο στη ρι ζό με να α πό ει δι κούς ε πι-

τε λείς του Στρα τιω τι κού Ε πι τε λεί ου EE(EUMS) (Βρυ ξέλ λες), κά τω α πό το γε νι κό πλαί σιο μιας αυ τό νο μης στρα τιω τι κής ε πι-

χεί ρη σης υ πό την η γε σί α της Ευ ρω πα ϊ κής Έ νω σης. Η ά σκη ση βα σί στη κε στο σε νά ριο ALISIA, το ο ποί ο χρη σι μο ποιεί ται 

στις α σκή σεις της EE για τη χρο νι κή πε ρί ο δο α πό το 2007 μέ χρι το 2011. Το σε νά ριο της ά σκη σης υπο στη ρί ζει την α νά γκη 

για μια αυ τό νο μη ε πι χεί ρη ση υ πό την η γε σί α της EE, η οποί α α παι τεί την α νά πτυ ξη στρα τιω τι κών δυ νά με ων, με α πο στο λή, 

ό πως αυ τή εκ χω ρεί ται α πό την α πό φα ση του Συμ βου λί ου Α σφα λεί ας του Ο Η Ε, τη στα θε ροποί η ση της κα τά στα σης και την

α πο κα τά στα ση/ε πα να λει τουρ γί α των υ πο δομών του κρά τους της RELINESIA.

Η σχε δί α ση της ά σκη σης πραγ μα το ποι ή θη κε υ πό την ε πι χει ρη σια κή δι καιο δο σί α και ε ξου σί α του Γε νι κού Γραμ μα τέ α-Ύ πα του 

Αρ μο στή της EE κ Χα βιέ Σολά να, ε νώ η ά σκη ση υ πο στη ρί χθη κε α πό το Στρα τιω τι κό Ε πι τε λεί ο της EE(EUMS) και υ πό τις ο δη γί ες της 

Ε πι τρο πής Πο λι τι κής και Α σφά λειας της EE(PSC). Έ λα βαν μέ ρος πε ρί που 360 στε λέ χη και προ σω πι κό υ πο στή ρι ξης.

Η MILEX ’09, μέ σω της πρώ της πλή ρους ε νερ γο ποί η σης του Ελ λη νι κού Στρα τη γεί ου Ε πι χει ρή σε ων EE (Ε ΣΕ Ε Ε) στη Λά ρι σα, α πο-

τε λεί έ να ση μα ντι κό βή μα για την ε πίτευ ξη των στό χων της EE στο πλαί σιο της Ευ ρω πα ϊ κής Πο λι τι κής Ά μυ νας και Ασφά λειας.
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Εκπαίδευση
Ορεινού Αγώνα

Τα στελέχη της Ζ΄ ΜΑΚ εκπαιδεύονται στο Κέντρο 

Εκπαιδεύσεως Ειδικών Δυνάμεων στο «ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ 

ΚΑΛΛΙΝΣΚΗ», στην τεχνητή εγκατάσταση που υπάρχει εκεί 

(πύργος με διαδρομές τεχνικής αναρρίχησης εξοπλισμένος 

με πιασίματα και λαβές, με κλιμακούμενο βαθμό δυσκολίας), 

με τη χρήση ειδικών υλικών και εξοπλισμού αναρριχητή, υπό την 

καθοδήγηση καταρτισμένων εκπαιδευτών αποφοίτων του σχολεί-

ου Τεχνικής Αναρρίχησης.

Οι Ει δι κές Δυ νά μεις εκ παιδεύ ουν το προ σω πι κό τους στον ο ρει νό 

α γώ να, με σκο πό την ε ξοι κεί ω σή του με το τρα χύ και δύ σκο λο πε ρι βάλ-

λον - έ δα φος που θα κλη θούν να ε κτε λέ σουν την α πο στο λή τους, για τη 

βελ τί ω ση δε ξιο τή των και α νά πτυ ξη δυ να το τή των, τη δια τή ρη ση υ ψη λού ε πι-

πέ δου φυ σι κής κα τά στα σης και αυ το πε ποί θη σης του προ σω πι κού και για τη 

δυ να τό τη τα πα ρο χής βο ήθειας και κοι νω νι κής προ σφο ράς στο συ νάν θρω πο 

που κιν δυ νεύ ει «σε α κραίες κα τα στά σεις», ό πως διά σω ση σε πλημ μύ ρα, πυρ κα-

γιά, σει σμό, χιο νο στι βάδα, α πε γκλω βι σμό α πό σπή λαια, χα ρά δρες κ.λπ.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων

Στις 16 Ιου λί ου 2009 ο λο κλη-

ρώ θη κε η θε ρι νή εκ παί δευ ση 

του Συ ντάγ μα τος Ευελ πί δων 

στην πε ριο χή Κα να πί τσα Λι το-

χώ ρου Πιε ρί ας διάρ κειας τεσ-

σά ρων ε βδομά δων. Τις τρεις 

πρώ τες ε βδο μά δες η Ι η Τά ξη 

εκ παι δεύ τη κε σε α ντι κεί με να 

α το μι κής τα κτικής και ο μάδας, 

η Ι Ια Τά ξη σε α ντι κεί μενα Μ/Κ 

Δι μοιρί ας Πε ζι κού και η Ι Ι Ι η Τά-

ξη σε ει δι κές ε πι χει ρή σεις με 

αμ φί βια και πλω τά μέ σα, κα-

θώς και ε πι χει ρή σεις σε κα τοι-

κη μέ νους τό πους. Την τέ ταρ τη 

ε βδο μά δα διε ξή χθη ΤΑΜ Σ Προ-

έ λα ση - Ε πί θε ση Συ ντάγ μα τος Πε ζικού στην ευ ρύ τε ρη πε ριο χή της Κα τε ρί νης. Με τά την ά σκη ση οι Ευέλ πι δες ε πέστρε ψαν στον 

κα ταυ λι σμό με πο ρεί α 30 χλμ. με φόρ το.

Τα Σαβ βα το κύ ρια κα το πρό γραμ μα πε ριε λάμ βα νε θα λάσ σιο λου τρό και ε πι σκέ ψεις στους αρ χαιο λο γι κούς χώ ρους του Δί ου, 

της Πέλ λας, της Βερ γί νας και στο αρ χαιο λο γι κό μου σεί ο Θεσ σα λο νί κης.

Την Πα ρα σκευ ή 3 Ιου λί ου 2009 πραγ μα το ποι ή θη καν τα θυ ρα νοί ξεια του Ιερού Ναού του κα ταυ λι σμού χω ρο στα τού ντος του 

σε βα σμιο τά του Μη τρο πο λί τη Κα τε ρί νης. Στην τε λε τή πα ρέ στη σαν ε πί σης ο Διοικητής 1ης Στρα τιάς, ο Διοικητής Α΄ΣΣ, ο Διοικη-

τής της ΧΧIVης ΤΘΤ κα θώς και οι δή μαρ χοι Κα τε ρί νης και Λι το χώ ρου.
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Α πό 12 Ιουλίου έ ως 2 Αυγούστου 2009, 2 Ευέλ πι δες 

της Ι Ι Ι ης Τά ξης συμ με τεί χαν στον θε ρι νό εκ παι δευ τι κό πλου 

της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, που ε κτε λέ σθη κε με το ΠΓΥ 

ΠΡΟΜΗ ΘΕΥΣ, σε λι μέ νες του ε σω τε ρι κού και του ε ξω τε ρι-

κού (Ρου μα νί α, Ρω σί α, Βουλγα ρί α).

Α πό 19 Ιουλίου έ ως 2 Αυγούστου 2009, 1 Α ξιω μα τι κός και 2 Ευέλ πι-

δες συμ μετεί χαν σε «Εκ παί δευ ση Αλ πι νι στών» στην Αυ στρί α. Η εκ παί-

δευ ση πραγ μα το ποι ή θη κε στο Κέ ντρο Εκ παί δευ σης Αλ πι νι στών που 

βρί σκε ται στην ε παρ χί α Ίν σμπρουκ στην Αυστρία και πε ριε λάμ βα νε 

α ντι κεί με να α ναρ ρι χήσε ων - κα ταρ ρι χή σε ων, δια βί ω σης σε χιο νο σκε-

πή πε ριο χή, πο ρειών, Α΄ Βο η θειών, με τα φο ράς τραυ μα τί α κλπ.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Φώτο 1

Φώτο 2 Φώτο 4

Φώτο 5Φώτο 3

Φώτο 1: Επίδειξη ΤΑΜΣ σε κατοικημένους 
τόπους από Μονάδες της 3ης Μ/Κ ΤΑΞ.

Φώτο 2: Επίδειξη στη λύση - αρμολόγηση όπλου 
με κλειστά μάτια από τη 2α ΜΑΛ. 

Φώτο 3: Εκπαίδευση του 23 ΛΜΧ στις 
εκρήξεις.

Φώτο 4: Εκπαίδευση σε οπλικά συστήματα 
από σπουδαστές της ΣΜΥ.

Φώτο 5: Επίδειξη παροχής Α΄ Βοηθειών σε 
πεδίο ασκήσεων από Μονάδα της VIII MΠ.
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Δραστηριότητες
Μονάδων

Φώτο 6

Φώτο 7

Φώτο 8

Φώτο 9

Φώτο 10

Φώτο 6:  Βολή βομβιδοβόλου Μ79 40 χιλ. από 
Μονάδα της 50 Μ/Κ ΤΑΞ ΠΖ.

Φώτο 7: Θαλάσσια - αμφίβια εκπαίδευση - 
συνεκπαίδευση με πλοία του ΠΝ από Μονάδες 
Καταδρομών.

Φώτο 8: Άσκηση πυρ και κί νη ση με πραγ μα τι κά 
πυ ρά α πό το  501 Μ/Κ ΤΠ στο ΠΒ Α ΡΑ ΒΗΣ ΣΟΥ.

Φώτο 9: Εκπαίδευση στον όλμο 81 χιλ. από το 
644 Μ/Κ ΤΠ.

Φώτο 10: Στοιχείο ΠΕΠ, κατά την προετοιμασία 
εκτέλεσης βολής από Μονάδα της 95 ΑΔΤΕ.

ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ

Α-Τ ΣΥ ΣΤΗ ΜΑ
MILAN
Πρό λο γος - Ι στο ρι κό

Το Α-Τ MILAN α νή κει στα Α-Τ ό πλα 2ης γε νε άς και εί ναι προ ϊ όν γαλ λο-γερ μα νι κής 
συ νερ γα σί ας. Συ γκε κρι μέ να, το σύ στη μα του πυ ραύ λου κα τα σκευά σθη κε α πό τη Γαλ λί α 
και το σύ στη μα του ε κτο ξευ τού α πό τη Γερ μα νί α.

Πε ρι γρα φή - Δυ να τό τη τες
Ο πύ ραυ λος του Α-Τ MILAN που πα ρα κο λου θεί ται και κα θο δηγεί ται η μιαυ τό μα τα 

α πό το σκο πευ τή, πα ρέ χει τη δυ να τό τη τα ε κτέ λε σης εύστο χης βο λής με τον πρώ το πύ-
ραυ λο.

Πί να κας Τε χνι κών Χα ρα κτη ρι στι κών
 Δια μέ τρη μα:   120 χιλ.
 Βά ρος Ό πλου:   16,5 χλγρ.
 Μή κος Ό πλου:   0,90 μ.
 Βά ρος Πυ ραύ λου:  12,5 χλγρ.
 Βε λη νε κές:   Α πό 25 μ. μέ χρι 1950 μ.
 Α πο τε λε σμα τι κό Βε λη νε κές: Α πό 250 μ. μέ χρι 1950 μ.
 Τα χυ βο λί α:   2-3 βλ./1’
 Δια τρη τι κό τη τα:   1006 χιλ. σε χά λυ βα και 352 χιλ. θω ρά κι σης ΝΑ ΤΟ

Το ό πλο υ πη ρε τεί ται α πό τρί α ά το μα, τον στοι χειάρ χη, τον σκο πευ τή και τον γε μι στή 
- ο δη γό.

Ε πι χει ρη σια κή Χρη σι μο ποί η ση
Εί ναι ό πλο ο μα δι κό και α πο τε λεί έ να α πό τα κύ ρια Α-Τ ό πλα, στα ο ποί α στη ρίζε-

ται το Σχέ διο Α ντιαρ μα τι κής Ά μυ νας μιας Μο νά δος. Ε κτε λεί βο λές κυ ρί ως ενα ντί ον 
αρ μά των και ΤΘ ο χη μά των.

Α-Τ ΣΥ ΣΤΗ ΜΑ
FAGOT
Πρό λο γος - Ι στο ρι κό

Το Α-Τ FAGOT 9Κ111 με το η μιαυ τό μα το σύ στη μα κα θο δή γη σης ανή κει στα Α-Τ 
ό πλα 2ης γε νε άς και εί ναι προ ϊ όν ρω σι κής κα τα σκευ ής.

Πε ρι γρα φή - Δυ να τό τη τες
Το Α-Τ ο πλι κό σύ στη μα FAGOT εί ναι κα τάλ λη λο για την ε κτό ξευ ση α πο τε λε σμα τι κών 

πυ ρών χά ρη στο η μιαυ τό μα το σύ στη μα κατευ θύν σε ως. Ο σκο πευ τής έ χει ως α πο στο λή, 
πριν την ε κτό ξευ ση και κα τά τη διάρ κεια της πτή σης του πυ ραύ λου, να πα ρα κο λου θεί 
το στό χο και ό λες οι υ πόλοι πες δια δι κα σί ες κα τευ θύν σε ως ρυθ μί ζο νται α πό το κλει στό 
αυ τό μα το κύ κλω μα κα τευ θύν σε ως.

Οπλικά Συστήματα Πεζικού
Ο εκ συγ χρο νισµός και η α νά πτυ ξη του Στρα τού Ξηράς συ νε πά γε ται µε τα ξύ άλ λων την α πό κτη ση 
νέ ων και πε ρισ σό τε ρο α πο τε λεσµα τι κών ο πλι κών συ στηµά των, κα θώς και τη βελ τί ω ση των ε πι χει  

ρη σια κών χα ρα κτη ρι στι κών των συ στηµά των που ή δη δια θέ τουµε.
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Πί να κας Τε χνι κών Χα ρα κτη ρι στι κών
 Δια μέ τρη μα:   120 χιλ.
 Βά ρος Ό πλου:   22 χλγρ.
 Μή κος Ό πλου:   1,09 μ.
 Βά ρος Πυ ραύ λου:  12 χλγρ.
 Βε λη νε κές:   Α πό 70 μ. μέ χρι 4000 μ.
 Α πο τε λε σμα τι κό Βε λη νε κές: Α πό 70 μ. μέ χρι 3000 μ.
 Τα χυ βο λί α:   2-4 βλ./1’
 Δια τρη τι κό τη τα:   200 - 300 χιλ. σε χά λυ βα

Το ό πλο υ πη ρε τεί ται α πό τρί α ά το μα, τον στοι χειάρ χη, τον σκο πευ τή και τον γε μι στή 
- ο δη γό.

Ε πι χει ρη σια κή Χρη σι μο ποί η ση
Εί ναι ό πλο ο μα δι κό και α πο τε λεί έ να α πό τα κύ ρια Α-Τ ό πλα, στα ο ποί α στη ρίζε-

ται το Σχέ διο Α ντιαρ μα τι κής Ά μυ νας μιας Μο νά δος. Ε κτε λεί βο λές κυ ρί ως ενα ντί ον 
αρ μά των, ΤΘ ο χη μά των και χα μη λά ι πτα μέ νων Ε/Π.

Α-Τ ΣΥ ΣΤΗ ΜΑ
KORNET
Πρό λο γος - Ι στο ρι κό

Το Α-Τ KORNET-E εί ναι ένα βα ρύ α ντιαρ μα τι κό ό πλο 3ης γε νε άς, που φέ ρε ται επί 
ο χημά των HUMMER, BTR -80 και ΒΜP-3. Προ ο ρί ζε ται για ε μπλο κή με σύγ χρο να και 
ε ξε λιγ μέ να άρ μα τα και για προ σβολή ε λα φρά θω ρα κι σμέ νων ο χυ ρώ σε ων.

Πε ρι γρα φή - Δυ να τό τη τες
Ο πύ ραυ λος του Α-Τ KORNET-E που παρα κο λου θεί ται και κα θο δη γεί ται η μιαυ τό μα-

τα α πό το σκο πευ τή, πα ρέ χει τη δυ να τό τη τα ε κτέ λε σης εύ στο χης βο λής με τον πρώ το 
πύ ραυ λο. Το σύ στη μα είναι ι κα νό να ε πι χει ρή σει η μέ ρα και νύ κτα, υ πό α ντί ξο ες και ρι κές 
συν θή κες κα θώς και σε πε ρι βάλ λον με η λε κτρο μα γνη τι κές ή άλ λες πα ρεμ βο λές (υ πέ-
ρυθρες ο πτι κές).

Πί να κας Τε χνι κών Χα ρα κτη ρι στι κών
 Δια μέ τρη μα:   120 χιλ.
 Βά ρος Ό πλου:   66 χλγρ.
 Μή κος Ό πλου:   1,09 μ.
 Βά ρος Πυ ραύ λου:  48 χλγρ.
 Βε λη νε κές:   Α πό 100 μ. μέ χρι 5500 μ.
 Α πο τε λε σμα τι κό Βε λη νε κές: Α πό 70 μ. μέ χρι 3500 μ.
 Τα χυ βο λί α:   2 βλ./1’
 Δια τρη τι κό τη τα:   1000 χιλ. σε χά λυ βα

Το ό πλο υ πη ρε τεί ται α πό τρί α ά το μα, τον στοι χειάρ χη, τον σκο πευ τή και τον γε μι στή 
- ο δη γό.

Ε πι χει ρη σια κή Χρη σι μο ποί η ση
Προ ο ρί ζε ται για ε μπλο κή με σύγ χρο να και ε ξε λιγ μέ να άρ μα τα, τα ο ποί α προστα-

τεύ ο νται α πό ε νερ γή θω ρά κι ση και για προ σβο λή ε λα φρά θω ρα κι σμέ νων οχυ ρώ-
σε ων. Ε πί σης εί ναι δυ να τόν να προ σβά λει χα μη λούς ε να έ ριους στό χους, όπως τα 
αιω ρού με να Ε/Π.

ΓΕΣ/ΔΠΖ
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ι στο ρι κό
Το ΝΗ 300C ή αλ λιώς BREDANARDI, 

εί ναι το ε λι κό πτε ρο που χρη σι μο ποιεί ται 
από τη Σχο λή της Α ε ρο πο ρί ας Στρα τού 
για την εκ παί δευ ση του Βα σι κού Τμή-
ματος χει ρι στών.

Η Σχο λή ι δρύ θη κε το 1961 στο Α ε ρο-
δρό μιο της Πάχης Μεγάρων και προ ήλθε 
α πό την 190 Μοί ρα Ε ΠΑΡ (Ε να ε ρί ων Πα-
ρα τη ρη τών) που υ πα γό ταν στη Σχο λή 
Πυ ροβο λι κού. Το Μάρ τιο του 1973, με τα-
στάθ μευ σε προ σω ρι νά στο πο λε μικό Αε-
ροδρόμιο Α γρινίου και τον Ο κτώ βριο του 
1974 ε γκα τα στά θη κε ο ρι στι κά στη θέ ση 
όπου βρίσκεται σήμερα, στο Αεροδρόμιο 
Στεφανοβικείου. Το στρατόπεδο α πέ χει 
πε ρί τα εί κο σι χι λιό μετρα βό ρειο-δυ τι κά 
της πό λης του Βόλου και βρίσκεται μέ-
σα στο χώ ρο της άλ λο τε λί μνης Κάρ λας, 
που α πο ξη ράν θη κε. Οι εκ παι δευό με νοι 
στη Σχο λή προ έρ χο νται α πό την Στρα-
τιω τι κή Σχο λή Ευελ πί δων και τη Σχο λή 
Μο νί μων Υ πα ξιω μα τι κών.

Εκ παίδευ ση
Η συ νο λι κή εκ παί δευ ση διαρ κεί σα ρά-

ντα τέσ σε ρις ε βδο μά δες. Η εκ παί δευ ση 
που διε ξά γε ται με το ε λι κό πτε ρο ΝΗ 300C 
διαρ κεί 15 ε βδο μά δες και κά θε εκ παι δευό-
με νος συ μπλη ρώ νει 30 ώ ρες πτή σεις που 
χω ρί ζο νται στις ε ξής φά σεις:

1η ΦΑ ΣΗ (Ώ ρες Πτή σης 15:00)
 14 ώ ρες πτή σης η μέ ρας με ε λι κό-

πτε ρο ΝΗ 300C

 15η ώ ρα ε ξέ τα ση ό ψης (Πρώ τη Πτή-
ση Μό νος ΠΠΜ)

2η ΦΑ ΣΗ (Ώ ρες Πτή σης 07:00)
3η ΦΑ ΣΗ (Ώ ρες Πτή σης 08:00)

Συ ντή ρη ση και Ε πι θε ω ρήσεις 
Ε/Π NH - 300C

Ό πως κά θε α ε ρο πο ρι κό μέ σο, έ τσι και 
για το ε λι κό πτε ρο NH 300C προ βλέ πο νται 
συ γκε κρι μέ νες ε πι θε ω ρή σεις α πό ε ξει δι-
κευ μέ νο προ σω πι κό α νά λο γα με τις ώ ρες 
πτή σης. Τα κλι μά κια συ ντή ρη σης εί ναι:

Κλι μά κιο AVUM
Η συ ντή ρη ση ε κτε λεί ται α πό το προ σω-

πι κό της Μο νά δας και πε ρι λαμ βά νει:
 Την προ πτή σε ως ε πι θε ώ ρη ση
 Την 1η ει δι κή 25ω ρη ε πι θε ώ ρη ση
 Την 50ω ρη ε πι θε ώ ρη ση
Κλι μά κιο AVIM
Η συ ντή ρη ση ε κτε λεί ται α πό το 307 

ΤΣΥΑΥ και πε ρι λαμ βά νει:
 Την 100ω ρη πε ριο δι κή ε πι θε ώ ρη ση
 Την 600ω ρη πε ριο δι κή ε πι θε ώ ρη ση
 Κλι μά κιο DEPOT
Πε ρι λαμ βά νει την προ γραμ μα τι σμέ-

νη συ ντή ρη ση βά σε ως (P. D. M.) στις 
1200 ώ ρες πτή σης. Για το ε λι κό πτε ρο 
NH 300C ό σον α φο ρά το σκά φος γί νε ται 
α πό το 307 ΤΣΥΑΥ και ό σον αφο ρά τον 
κι νη τή ρα α πό την ΕΑΒ.

Ι στο ρι κά Χα ρα κτη ρι στι κά
Το ελικόπτερο σει ράς 269 άρ χι σε να κα-

τα σκευά ζε ται το Σε πτέμ βριο του 1955 από 

την HUGHES HEL. Το ε λι κό πτε ρο Ν78Ρ 
ή ταν το έ να α πό τα δυο πρω τό τυ πα, που 
πέ τα ξε πρώ το τον Οκτώ βριο του 1956. 
Ε φο δια σμέ να με έ ναν κι νη τή ρα 168 ΗP 
της LYCOMING τα ε λι κό πτε ρα αυ τά εί χαν 
μί α τρι γω νι κή κα λυμ μέ νη ου ρά - πέ δι λα 
και θέ σεις για δύ ο ε πι βά τες πλά ι πλά ι. Το 
1958 πέ ντε ε λι κό πτε ρα με την ο νο μα σί α 
Υ Η Ο - 2HU κα τα σκευά στη καν στο βα σι κό 
πρω τό τυ πο και εί χαν γί νει αλ λα γές, ό πως 
α νοι κτή ου ρά με α πλή δο κι μή κα τα σκευ ή 
με δο κούς στρογ γυ λές. Ε πι πρό σθε τα το-
πο θε τή θη κε έ να τρο πο ποι η μέ νο α ντι σταθ-
μιστι κό πο λύ πί σω και η ι σχύς του κι νη τή-
ρα αυ ξή θη κε στα 180 ΗΡ. Με αυ τή τη μορ-
φή το ε λι κό πτε ρο έ λα βε τον Α πρί λιο του 
1959 την ά δεια πλο ϊ μό τη τας α πό την FAA 
(Federal Aviation Administration) η FAA εί-
ναι η α ντί στοι χη ICAO των Η ΠΑ. Το πρώ το 
ε λι κό πτε ρο μα ζι κής πα ρα γω γής βγή κε τον 

NH 300C
HELICOPTER BREDANARDI

…το πορτοκαλί
κουνούπι

Το NH 300C εί ναι έ να α πλό ελικόπτερο, α ξιό πι στο, εύ κο λο στη συ-
ντή ρη ση, οι κο νομι κό στην εκ παί δευ ση, που συμ βάλ λει τα μέ γι στα 
στην α πό κτη ση των βα σι κών γνώ σε ων α πό τους εκ παι δευό με νους. 
Α πο τέ λε σε για 20 και πλέ ον έ τη το πρώ το ελικόπτερο, στο ο ποί ο 
έ λα βαν την αρ χι κή εκ παί δευ ση του χει ρι στή ε λι κο πτέ ρων ό λοι οι εκ-
παι δευό με νοι της Σχο λής Α ε ρο πο ρί ας Στρα τού. Μέ χρι στιγ μής έ χει 

α ντα πο κρι θεί πλή ρως στο ρό λο για τον ο ποί ο α πο κτή θη κε.
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Αύ γου στο του 1961 σαν μο ντέ λο 269 Α. 
Την ε πι τυ χί α του 269 Α α κο λού θη σε το 269 
Α - 1 και 269 Β το 1963. Το 269 Α - 1, ό πως 
και ο πρό γο νός του, εί χε δυο κα θί σμα τα, 
το έ να πλά ι στο άλ λο και επί σης μα κρύ τε-
ρες πτέ ρυ γες στο Κυ ρί ως Στρο φεί ο, για 
με γα λύ τε ρη α πό δοση κα τά την αυ το πε ρι-
στρο φή και τη με τα φο ρά φορ τί ου.

Για να κα λύ ψει την α παί τη ση της αύ ξη-
σης της μέ γι στης τα χύ τη τας και φορ τίου, 
το μο ντέ λο 269 C δια τη ρεί τα δυ να μι κά 
χα ρα κτη ρι στι κά, μι κρό μέ γε θος, κύ ρια 
συ στή μα τα και δο μή του 269 Β. Η βελ τί-
ω ση του 269 C πα ρεί χε 41% αύ ξη ση του 
ω φέ λι μου φορ τί ου χρη σι μο ποιώ ντας κι νη-
τή ρα 190 ΗΡ και στρο φεί ο με γα λύ τε ρης 
δια μέτρου. Ο συν δυα σμός αυ τός αύ ξη σε 
και την τα χύ τη τα α έ ρα στο ε πί πε δο θα λάσ-
σης φθά νο ντας τα 109 ΜΑ Ω. Η υ πη ρε σια-
κή ο ρο φή ε πί σης αυ ξή θη κε στα 14600 πό-

Τε χνι κά Χα ρα κτη ρι στι κά -
Ό ρια Πτή σης

Τε χνι κά Χα ρα κτη ρι στι κά
Δια στά σεις
 Ύ ψος:    9 πό δια (2, 75 μ.)
 Μή κος:    30 πό δια (9, 14 μ.)
 Πλά τος:    6 πό δια (1,83 μ.)
Βάρη
 Μι κτό:    2050 ibs (929,86κι λά)
 Ω φέ λι μο:    998 lbs (452,69 κι λά)
Λοιπά
 Μέ γι στη Τα χύ τη τα:   109 ΜΡΗ (μί λια α νά ώ ρα)
 Μέγιστη Αυτονομία - Εμβέλεια:  373 μί λια
 Μέγιστη Διάρκεια Πτήσης:  5,6 ώ ρες
 Κατανάλωση Μέγιστης Εμβέλειας: 10,2 γα λό νια
 Χωρητικότητα Δεξαμενής Καυσίμου: 30 γα λό νια

Ό ρια Πτή σης Ε/Π
 Πτή ση υ πό συν θή κες IMC (δια ορ γά νων) α πα γο ρεύ ε ται.
 Νυ κτε ρι νή πτή ση α πα γο ρεύ ε ται ε άν δεν εί ναι ε γκα τε στη μέ να ε πί του Ε/Π φώ τα 

Π/Γ, α πο φυ γής συ γκρού σε ως, ορ γά νων και φώ τα ναυ τι λί ας.
 Οι νυ κτε ρι νές πτή σεις πε ριο ρί ζο νται σε πτή σεις VFR (εξ’ ό ψε ως).
 Ε λά χι στο πλή ρω μα έ νας χει ρι στής.
 Η πτή ση ε πι τρέ πε ται μό νο α πό την α ρι στε ρή πλευ ρά.

…το πορτοκαλί
κουνούπι

δια με τον κι νη τή ρα των 190 ΗΡ.
Το ΝΗ 300 C κα τα σκευα σμέ νο α πό την 

BREDANARDI προ χω ρά πιο μα κριά α πό 
ε κεί που φθά νει το δο κι μα σμέ νο HUGHES 
300 (ΤΗ - 55 ο νο μά ζε ται στην Α ε ρο πο ρί α 
Στρα τού των Η ΠΑ).

Εκ παί δευ ση με το Ελικόπτερο 
ΝΗ 300C

Η Σχο λή Α ε ρο πο ρί ας Στρα τού δια θέ-
τει 20 ε λι κό πτε ρα ΝΗ 300C. Η πα ρα λα βή 
των πρώ των δύο από αυτά ξε κί νη σε στις 
18 Νο εμ βρί ου του 1985 και ο λο κλη ρώ θη-
κε την 13η Ια νουα ρί ου του 1987 με την πα-
ρα λα βή των 6 τε λευ ταί ων ε λι κοπτέρων.

Έ τσι α πό το 1985 και μέ χρι σή με ρα 
έ χουν εκ παι δευ τεί με τον τύ πο αυ τό 616 
χει ρι στές. Κά θε εκ παι δευό με νος έ χει τον 
δι κό του εκ παι δευ τή. Κά θε ώ ρα πτή σης 
διε ξά γε ται πα ρου σί α του εκ παι δευ τή α πό 
την θέ ση του συ γκυ βερ νή τη ενώ το ε λι κό-
πτε ρο χει ρί ζε ται ο μα θη τής.

Κά θε μα θη τής έ χει το δι κό του βαθ-
μο λό γιο με τις βαθ μο λο γί ες κά θε ώ ρας 
πτή σης με βά ση την α πό δο σή του. Η 
α ξιο λό γη ση των μα θη τών εί ναι οι πτη τι-
κές εξε τά σεις, στις ο ποί ες ε ξε τα στές εί ναι 

Τε χνι κά Χα ρα κτη ρι στι κά -
Ό ρια Πτή σης

Ύ ψος:    9 πό δια (2, 75 μ.)
Μή κος:    30 πό δια (9, 14 μ.)
Πλά τος:    6 πό δια (1,83 μ.)

Μι κτό:    2050 ibs (929,86κι λά)
Ω φέ λι μο:    998 lbs (452,69 κι λά)

Μέ γι στη Τα χύ τη τα:   109 ΜΡΗ (μί λια α νά ώ ρα)

εκ παι δευ τές την σχο λής δια φο ρε τικοί για 
κά θε εκ παι δευό με νο α πό τον κα θη με-
ρι νό εκ παι δευ τή του. Πριν από την πτή-
ση προ η γεί ται ε νη μέ ρω ση σχε τι κά με τις 
α σκή σεις της πτή σης και με τά α κο λου θεί 
κρι τι κή της α πό δο σης του μα θη τή στην 
ε κτέ λε ση των α σκή σε ων, ε πι λύ ο νται α πο-
ρί ες, ε ντο πί ζο νται τα α δύ να μα ση μεί α και 
δί νο νται συμ βου λές α πό τον εκ παι δευ τή.

Τέ λος η θε ω ρη τι κή κα τάρ τι ση εί ναι 
βα σι κής ση μα σί ας και τα θε ω ρη τι κά α ντι-
κεί με να α πο τε λούν α ντι κεί με να γρα πτής 
ή προ φο ρι κής ε ξέ τα σης α πό τον εκπαι-
δευ τή πριν, κα τά τη διάρ κεια και στο τέ-
λος της πτή σης.

Α τυ χή μα τα
Στις 30.000 πε ρί που ώ ρες εκ παί δευ-

σης που έ χουν πραγ μα το ποι η θεί με τον 
τύ πο αυ τόν του ε λι κο πτέ ρου, έ χουν πα-
ρα τη ρη θεί διά φο ρες μι κρο βλά βες, πλην 
ό μως ο δεί κτης α τυ χη μά των ως προς το 
προ σω πι κό εί ναι μη δε νι κός, γε γο νός που 
κα τα δει κνύ ει την α ξιο πι στί α του μέ σου, πα-
ρά τις με γά λες κα τα πο νή σεις που ε πι δέ χε-
ται, λό γω της φύ σης της εκ παί δευ σης.

ΓΕΣ/ΔΑΣ
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Το 1830, στο Στρα τιω τι κό Νο σο κο μεί ο 
του α κρω τη ρί ου της Α κρο ναυ πλί ας, ως 
διευ θυ ντής του φαρ μα κεί ου διο ρί σθη κε ο 
Α δόλ φος Μαν α πό το Α νό βε ρο, ο οποί ος θε-
ω ρεί ται και ο αρ χαιό τε ρος Α ξιω μα τι κός του 
Φαρ μα κευ τι κού Σώ ματος στην Ελ λά δα.

Οι πρώ τοι στρα τιω τι κοί φαρ μα κο ποιοί 
ή ταν υ πάλ λη λοι και ό χι α ξιω μα τι κοί. Με το 
βα σι λι κό διά ταγ μα της 13ης Νο εμ βρί ου 1833 
ο ρί στη κε η στο λή των στρατιωτικών φαρ μα-
κο ποιών να εί ναι ό μοια με των αξιω μα τι κών 
με δια φο ρε τι κά ό μως χρώ μα τα και εμ βλή μα-
τα. Αρ γό τε ρα, με το βασι λι κό διά ταγ μα της 
18ης Σε πτεμ βρί ου 1837 κα θο ρί στη κε και η 
αντι στοι χί α των υ παλ λή λων στρατιωτικών 
Φαρ μα κο ποιών με τους «Α ξιω μα τι κούς της 
γραμ μής». Το 1853, με το βα σι λι κό διά ταγ-
μα της 15ης Ια νουα ρί ου ι δρύ ε ται η κε ντρι κή 
στρα τιω τι κή φαρ μα κα πο θή κη. Το 1866 εμ φα-
νί ζε ται ε γκα τε στη μέ νη στου « Μα κρυγιάν νη» 
μα ζί με το Α’ Στρατιωτικό Νο σο κο μεί ο. Το 
1932 με τα φέ ρε ται στον Πει ραιά και α πό ε κεί 
ε γκα θί στα ται εν τέ λει το 1934 στην πε ριο χή 
του Ταύ ρου, με τά την απο χώ ρη ση της Στρα-
τιω τι κής Ια τρι κής Σχο λής. Στα τέ λη του 19ου 
αιώ να  ι δρύ ε ται και ξε κι νά τη λει τουρ γί α του 
το Στρα τιω τι κό Φαρ μα κεί ο Α θη νών. Το 1919 
συ ντάσ σε ται ο Κα νο νι σμός Ε σω τε ρι κής Υπη-
ρε σί ας του ΣΦΑ, σύμ φω να με τον ο ποί ο έ χει 
ως α πο στο λή: “την χο ρή γη σην φαρ μά κων 
και ει δών ε πι δέ σε ως α) εις την Α.Μ. τον Βα-
σιλέ α και την Αυ λή Αυ τού. β) Εις τους α ξιω μα-
τι κούς ξη ράς και θα λάσ σης και τους εν ε νερ-
γεί α και α πο στρα τεί α, τας οι κο γε νεί ας αυ τών, 
εις τας χή ρας και τα ορφα νά των. γ) Εις τους 
α νώ τε ρους στρα τιω τι κούς υ παλ λή λους.”

Το 1924 ι δρύ ε ται το πρώ το Φαρ μα κευ-
τι κό Ερ γα στή ριο. 

Οι Βαλ κα νι κοί πό λε μοι βρί σκουν την 
Φαρ μα κευ τι κή Υ πη ρε σί α του Στρα τεύμα τος 

ρε σί ες Διοικητικής Μέριμνας του Υ γειο νο-
μι κού.

Η άρτια στρα τιω τι κή τους εκ παί δευ-
ση αλ λά και η ε ξει δι κευ μέ νη ε πι στημο νι κή 
τους κα τάρτι ση συ ντε λούν στο να συ νει σφέ-
ρουν, α πό πολ λούς το μείς, πολ λα πλά οφέ-
λη στην Υ πη ρε σί α. Το Υ γειο νο μι κό Σώ μα 
μπο ρεί, καλ λιερ γώ ντας πε ραιτέρω αυ τές 
τις δυ να τό τη τες των φαρ μα κο ποιών του, να 
τις εκ μεταλ λευ τεί προκει μέ νου να παρά σχει 
α κό μη ποιο τι κότε ρες υ πη ρε σί ες υ γεί ας στα 
στε λέ χη του ΣΞ και τις οικο γέ νειές τους. 

Φαρ μακευ τι κό Τμή μα

Ο πρώ τος Στρα τιω τι κός Φαρ μακο ποιός θα μπο ρού σε να ει πω θεί ό τι ή ταν ο Ελ βε τός Γιό χαν Γιά κο μπ 
Μά γιερ, ια τρός αλ λά και φαρ μα κο ποιός ταυ τό χρο να. Α σκού σε τα κα θή κο ντα του φαρ μακο ποιού στο 
πρό χει ρο νο σο κο μεί ο που εί χε στη θεί στο Με σο λόγ γι το 1822, λί γο με τά την έ ναρ ξη του α πε λευ θε-

ρω τι κού α γώ να κα τά την εκ στρα τεί α προς την Ήπει ρο.
με 45 φαρ μα κο ποιούς και Διευ θυ ντή τον Αρ-
χι φαρ μα κο ποιό Βα ρού χα Κων/νο. Η κε ντρι κή 
στρατιωτική φαρ μα κα πο θή κη ε φο διά ζει αυ τή 
την πε ρί ο δο τα στρατιωτικά νο σο κο μεί α με τα 
α πα ραί τη τα χη μι κά και φαρ μα κευ τι κά προ ϊ ό-
ντα, και με άλ λα εί δη φαρ μα κευ τι κού υ λι κού. 
Κα τά τη διάρ κεια του Ελ λη νο ϊ τα λι κού πο λέ μου 
η Φαρ μα κευ τι κή Υ πηρε σί α του στρα τεύ μα τος 
ε φο δί α ζε τα στρα τιω τι κά νο σο κο μεί α και τις 
μα χόμε νες δυ νά μεις με φάρ μα κα και ε πι δε-
σμι κό υ λι κό, την πε ρί ο δο της κα το χής όμως 
τα στρατιωτικά φαρ μα κευ τι κά ερ γα στή ρια λε η-
λα τή θη καν και η πα ρα γω γή σταμά τη σε. 

Το 1962 α πο φα σί ζε ται η ει σα γω γή στην 
ΣΙΣ για πρώ τη φο ρά μα θη τών του φαρμα-
κευ τι κού τμή μα τος. Έ τσι, με τά α πό ε ξε τά-
σεις ει σήλ θαν στην σχο λή οι τρεις πρώ τοι, 
ε νώ το 1967 α πο φοι τά ο πρώ τος Αν θυ πο-
φαρ μα κο ποιός, Α στέ ριος Κυ ρού δης. 

Οι στρα τιω τι κοί φαρ μα κο ποιοί, με την 
πα ρό τρυν ση και α ρω γή της υ πη ρε σί ας, ε ξει-
δι κεύ ο νται σε διά φο ρους ε πι στη μο νι κούς και 
τε χνο λο γι κούς το μείς, στο ε σω τε ρι κό και στο 
ε ξω τε ρι κό, και στε λε χώ νουν α ντί στοι χα:

 Τα στρα τιω τι κά φαρ μα κεί α Α θη νών 
και Θεσ σα λο νί κης,

 Τις μο νά δες α νε φο δια σμού υ γειο νο-
μι κού υ λι κού,

 Τα φαρ μα κεί α και τα α ντί στοι χα ερ-
γα στή ρια των στρα τιω τι κών νο σο κο-
μεί ων,

 Φαρ μα κευ τι κά 
ερ γα στή ρια πα ρα-
γω γής φαρ μα κο ε-
πιδε σμι κού υ λι-
κού και

 Τις 
λοι πές 
υ πη-
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Το στρα τό πε δο της μο νά δος πή ρε το ό νο μά του προς τι μή 
του Ε πιάτρου Α πο στο λί δη, α ξιω μα τι κού του κτη νια τρι κού 
που έ πε σε υ πέρ πατρί δος κα τά τον 2° Πα γκό σμιο Πό λε-
μο. Η θέ ση της μο νά δος (Δή μος Ταύ ρου) εί ναι τέ τοια 
έ τσι ώ στε να διευ κο λύ νε ται τό σο ο ε φο δια σμός των 
λοι πών μο νά δων όσο και ο δι κός της. Βρί σκε ται κο-
ντά στο σι δη ρο δρο μι κό δί κτυο και στην ε θνική ο δό, 
αλ λά και α νά με σα των Αεροδρομίων «Ελ. Βε νι ζέ-
λος» και «Ε λευ σίνας» με αποτέ λε σμα να διευ κο λύ-
νο νται οι α πο στο λές προς όλη την ε πι κρά τεια και το 
εξωτε ρι κό. Ε πι πλέ ον, βρί σκε ται κοντά στο κέ ντρο της 
Α θή νας και ε κτός δα κτυ λί ου, γε γο νός που διευκολύ νει 
τον α νε φο δια σμό της α πό τους προ μη θευ τές.

Η α πο στο λή και οι κύ ριες δρα στη ριό-
τη τες της μο νά δος πε ρι λαμ βά νουν τα 
εξής:

 Κε ντρι κός ε φο δια σμός υ γειο-
νο μι κού υ λι κού των μο νά δων του 
Στρα τού Ξη ράς.

 Υ πο δο χή και κα τάλ λη λη δια-
χεί ρι ση ε πι στρε φο μέ νων υ λι κών.

 Αρ χι κή δη μιουρ γί α-πα ρα-
κο λού θη ση-πε ρι στρο φή υ λικών 
των πο λεμικών α πο θε μά των και 
των υ γειο νο μι κών συλ λο γών των 
μο νά δων.

 Τή ρη ση των προ βλε πο μέ νων 
α πό τα σχέ δια α πο θε μά των.

 Πα ρα γω γή δια των φαρ μα κευ τι κών ερ-
γα στη ρί ων της μο νά δος 35 διαφο ρε τι κών ει δών 
φαρ μα κο ε πι δε σμι κού υ λι κού και για τους τρείς κλάδους 
των Ε.Δ., προ σφέ ρο ντας ση μα ντι κό οι κο νο μι κό ό φε-
λος στην υπη ρε σί α.

 Με λέ τη - προ τά σεις για την τυ πο ποί η ση και τον 
εκ συγχρο νι σμό του υγειο νο μι κού υ λι κού.

 Με λέ τη α πο δο τι κό τη τας δια δι κα σιών ΔΜ υ γειο-
νο μικού

 Τή ρη ση - πα ρο χή στοι χεί ων κα τάρ τι σης Π/Υ ΓΕΣ/
ΔΥΓ

 Ποιο τι κός έ λεγ χος του προς χρή ση φαρ μα κο ε πι-
δε σμι κού υ λι κού.

Η ε φο δια στι κή της α πο στο λή ε πι τυγ χά νε ται με την α πο στο λή 

υ λι κού στις περι φε ρεια κές α πο θή κες 
υγιειονομικού υ λι κού (ΠΑ ΒΥ Υ-

ΠΑΥ Υ), χω ρο τα ξι κά κατα νε μη-
μέ νες στον ελ λα δι κό χώ ρο, οι 

ο ποί ες ε φο διά ζουν τα στρα-
τιωτι κά νοσοκο μεί α και τις 
μο νά δες που δια θέ τουν 
ια τρό, της περιο χής των. 
Ταυ τό χρο να, η μο νά δα 
απευ θεί ας α νε φο διά ζει το 

401 ΓΣΝΑ, το 424 ΓΣΝΕ, μο-
νά δες πε ριο χής βά σε ως που 

δια θέ τουν ια τρό και τις α πο στο-
λές του υ γειο νο μι κού σώματος 

στο ε ξω τε ρι κό. Η μο νά δα δια θέ τει 
σύγ χρο να μέ σα για την ε κτέ λε ση της α πο-

στολής της (η λε κτρο κί νη τα πα λε το φό ρα 
με α νυ ψω τι κή δυ να τό τη τα, βεν ζι νο κί νη-
τα περονο φό ρα, πλατ φόρ μα φορ το εκ-
φόρ τω σης κ.α.). Ε πι πλέ ον, δια θέ τει 
κα τάλ ληλους α πο θη κευ τι κούς χώ ρους 
για την φύ λα ξη και συ ντή ρη ση πά σης 
φύ σε ως υ γειονο μι κού υ λι κού.

Ε πί σης, η 441 Α ΒΥ Υ πραγ μα το-
ποιεί και εκπαί δευ ση σε θέ μα τα ΔΜ υγιει-

νομικού σε ο πλί τες με ει δι κό τη τα φαρ μα κο-
ποιού και σε νέ ους Αν θλυπολοχαγούς φαρ-

μακο ποιούς στα πλαί σια του βα σι κού 
τμή μα τος της σχο λής ε φαρ μο γής 

υ γειονομικού. Η 441 Α ΒΥ Υ, 
με την υ πο στή ρι ξη της υ πη-

ρεσί ας, βρί σκε ται σε μια 
συνε χή προσπά θεια βελ-
τί ω σης της λει τουρ γι κό τη-
τάς της και εκ συγ χρο νι-
σμού της, προ κει μέ νου 
να α ντε πεξέλ θει στις 

διαρ κώς αυ ξα νό με νες 
α παι τή σεις για ε παρ κή 

και α πρό σκο πτο εφο δια σμό 
των Μο νά δων, ε ντός και ε κτός 

συ νό ρων, με υ γειο νο μι κό υλικό.

441 Α πο θή κη Βά σε ως Υ γειο νο μι κού Υ λι κού
Η 441 Α πο θή κη Βά σε ως Υ γειο νο μι κού Υ λι κού (Α ΒΥ Υ) εί ναι μια α πό τις αρ χαιό τερες μο νά δες του 
Ελ λη νι κού Στρα τού. Ι δρύ θη κε για πρώ τη φο ρά το 1853 με την ε πωνυ μί α Κε ντρι κή Στρα τιω τι κή 
Φαρ μα κα πο θή κη. Στη θέ ση που βρίσκε ται σή με ρα ε γκα τα στά θη κε το 1934 ό που μέ χρι τό τε λει-
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του Ε πιάτρου Α πο στο λί δη, α ξιω μα τι κού του κτη νια τρι κού 
που έ πε σε υ πέρ πατρί δος κα τά τον 2° Πα γκό σμιο Πό λε-
μο. Η θέ ση της μο νά δος (Δή μος Ταύ ρου) εί ναι τέ τοια 

Α θή νας και ε κτός δα κτυ λί ου, γε γο νός που διευκολύ νει 
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ΠΑΥ Υ), χω ρο τα ξι κά κατα νε μη-
μέ νες στον ελ λα δι κό χώ ρο, οι 

ο ποί ες ε φο διά ζουν τα στρα-
τιωτι κά νοσοκο μεί α και τις 
μο νά δες που δια θέ τουν 
ια τρό, της περιο χής των. 
Ταυ τό χρο να, η μο νά δα 
απευ θεί ας α νε φο διά ζει το 

401 ΓΣΝΑ, το 424 ΓΣΝΕ, μο-
νά δες πε ριο χής βά σε ως που 

δια θέ τουν ια τρό και τις α πο στο-
λές του υ γειο νο μι κού σώματος 
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γα στη ρί ων της μο νά δος 35 διαφο ρε τι κών ει δών 

σύγ χρο να μέ σα για την ε κτέ λε ση της α πο-
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με α νυ ψω τι κή δυ να τό τη τα, βεν ζι νο κί νη-
τα περονο φό ρα, πλατ φόρ μα φορ το εκ-
φόρ τω σης κ.α.). Ε πι πλέ ον, δια θέ τει 
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τάς της και εκ συγ χρο νι-
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να α ντε πεξέλ θει στις 
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Ι στο ρι κά Στοι χεία
Η α νά γκη ύ παρ ξης αυ τό νο μης στρα-

τιω τι κής μονά δας πα ρα γω γής φαρ μά-
κων το 1924, ο δή γη σε στην ί δρυ ση 
του πρώ του φαρ μα κευ τικού ερ γα στη ρί-
ου (ΦΕ). Η αρ χι κή του θέ ση ή ταν στη 
στρα τιω τι κή φαρ μα κα πο θή κη που λει-
τουρ γού σε μέ σα στους χώ ρους του 1ου 
στρα τιω τι κού νο σο κο μεί ου, στη πε ριο-
χή Μα κρυ γιάν νη. Τα μέ σα πα ρα γω γής, 
ω στό σο, ή ταν πε νι χρά και πρω τό γονα 
και το ερ γα στή ριο πε ριο ρι ζό ταν α πλώς 
στην πα ρα σκευ ή α πλών γα λη νι κών μορ-
φών φαρ μά κων (βάμ μα τα, εκ χυ λί σμα τα 
και φύ σιγ γες). Το 1927 έ γι νε μια έ ντο νη 
προ σπά θεια βιο μη χα νο ποί η σης με την 
προ μή θεια μη χα νη μά των δι σκιο ποι ήσε-
ως και πα ρα γω γής φυ σίγ γων.

Η με τε γκα τά στα ση στην τω ρι νή του 
θέ ση στην πε ριο χή του Δή μου Ταύ ρου 
στο Στρα τό πε δο Ε πιά τρου Α πο στο λί δη 
ξε κί νη σε το 1932 για να ο λο κλη ρω θεί το 
1934. Ταυ τό χρονα ε ξο πλί στη κε με και-
νούρ για μη χα νή μα τα και συ σκευές, για 
την πα ρα σκευ ή κά θε εί δους φαρ μα κευ τι-
κού και ε πι δε σμι κού υ λι κού και με το νο-
μά στη κε σε «Ε πι στη μο νι κά Φαρ μα κευ τι-
κά Ερ γα στή ρια Στρα τού».

Έ τσι στη διάρ κεια του ελ λη νο ϊ τα λι-
κού πο λέ μου, το σύ νο λο σχε δόν των 
α να γκών του στρα τού σε φαρ μα κευ τι κά 
δι σκί α, ε νέ σι μα δια λύ μα τα και ε πι δε σμι-
κό υ λι κό κα λύ φθη κε α πό την πα ρα γω γή 
των φαρ μα κευ τι κών ερ γα στη ρί ων.

Με τά την α πε λευ θέ ρω ση, το 1945, 
με το νο μά στη καν σε «450 Στρα τιω τι κά 
Ερ γα στή ρια Φαρ μα κευ τι κών Προ ϊ ό-
ντων» και ε πα νήλ θαν σε δρα στη ριό τη-
τα, αλ λά για με γάλο χρο νι κό διά στη μα 
υ πο λει τουρ γού σαν. Α κό μα και με τά τη 
λή ξη του εμ φυ λί ου πο λέ μου, ό που αρ-
χί ζει να ση μειώ νε ται ρα γδαί α α νά πτυ ξη 
της εγ χώ ριας ι διω τι κής φαρ μα κευ τι κής 
βιο μη χα νί ας, τα στρα τιω τι κά φαρ μα κευ-
τι κά ερ γα στήρια δεν α κο λού θη σαν αυ τή 

την α να πτυ ξια κή τά ση. Το 1969, συγ χω νεύ τη καν με την 441 Α ΒΥ Υ και έ κτο τε συ νε-
χί ζουν να λει τουρ γούν ως τμή μα αυ τής.

Η νε ώ τε ρη πε ρί ο δος λει τουρ γί ας των φαρ μα κευ τι κών ερ γα στη ρί ων της 441 
Α ΒΥ Υ αρ χί ζει το 1978, ό που με την έ γκρι ση της Ιε ραρ χί ας άρ χι σε ο εκ συγ-
χρονι σμός τους με την α πό κτη ση νέ ων σύγ χρο νων, για την ε πο χή, μη χα-
νη μά των και συ σκευών για την πα ρα γω γή και τον έ λεγ χο δια φό ρων 
φαρ μα κο τε χνι κών μορ φών, ό πως δι σκί ων, κα ψου λών, α λοι φών, κρε-
μών, δια λυ μά των, σι ρο πιών, κό νε ων, βυ σμά των γά ζας κ.λ.π., που 
ε ξα κο λου θούν να α πο τε λούν το με γα λύ τε ρο μέ ρος του υ φι στά με-
νου πα ρα γω γι κού ε ξο πλι σμού των ΦΕ.

Σύγ χρο νη Πε ρίο δος
Η δε κα ε τί α του 1980 ση μα το δο τή θη κε α πό την 

έ νταξη της χώ ρας στην Ευ ρω πα ϊ κή Οι κο νο μι κή Κοι-
νό τη τα (Ε ΟΚ) - Ευ ρω πα ϊ κή Έ νω ση (Ε Ε) σή με ρα. 
Η έ ντα ξη έ φε ρε αλ λα γές και στο χώ ρο της φαρ-
μα κευ τι κής βιο μη χανί ας με τη δη μιουρ γί α της 
αρ μό διας ε θνι κής κα νο νι στι κής αρ χής, του 
Ε θνικού Ορ γα νι σμού Φαρ μά κων (Ε ΟΦ, 
1983). Ο Ε ΟΦ ε πο πτεύ ει πλέ ον τη 
λει τουρ γί α των ΦΕ ό πως και κά θε 
εγ χώ ριας φαρ μα κευ τι κής βιο μη-
χα νι κής μο νά δας και κα θο ρίζει 
το νο μο θε τι κό πλαί σιο λει-
τουρ γί ας τους, με τη διαρ-
κή ε ναρ μό νι ση της εθνι-
κής φαρ μα κευ τι κής 
νο μο θε σί ας προς 
την α ντί στοι χη 
κοι νο τι κή.

Οι ε ξε-
λ ί  ξ ε ι ς 
α υ -

Φαρ μα κευ τι κά Ερ γα στήρια της
441 Α ΒΥΥ
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φαρ μα κο τε χνι κών μορ φών, ό πως δι σκί ων, κα ψου λών, α λοι φών, κρε-
μών, δια λυ μά των, σι ρο πιών, κό νε ων, βυ σμά των γά ζας κ.λ.π., που 
ε ξα κο λου θούν να α πο τε λούν το με γα λύ τε ρο μέ ρος του υ φι στά με-
νου πα ρα γω γι κού ε ξο πλι σμού των ΦΕ.

Σύγ χρο νη Πε ρίο δος
Η δε κα ε τί α του 1980 ση μα το δο τή θη κε α πό την 

έ νταξη της χώ ρας στην Ευ ρω πα ϊ κή Οι κο νο μι κή Κοι-
νό τη τα (Ε ΟΚ) - Ευ ρω πα ϊ κή Έ νω ση (Ε Ε) σή με ρα. 
Η έ ντα ξη έ φε ρε αλ λα γές και στο χώ ρο της φαρ-
μα κευ τι κής βιο μη χανί ας με τη δη μιουρ γί α της 
αρ μό διας ε θνι κής κα νο νι στι κής αρ χής, του 
Ε θνικού Ορ γα νι σμού Φαρ μά κων (Ε ΟΦ, 
1983). Ο Ε ΟΦ ε πο πτεύ ει πλέ ον τη 
λει τουρ γί α των ΦΕ ό πως και κά θε 
εγ χώ ριας φαρ μα κευ τι κής βιο μη-
χα νι κής μο νά δας και κα θο ρίζει 
το νο μο θε τι κό πλαί σιο λει-
τουρ γί ας τους, με τη διαρ-
κή ε ναρ μό νι ση της εθνι-
κής φαρ μα κευ τι κής 
νο μο θε σί ας προς 
την α ντί στοι χη 
κοι νο τι κή.

Οι ε ξε-
λ ί  ξ ε ι ς 
α υ -
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τές υ πα γό ρευ σαν την α νά γκη εκ συγ χρο-
νι σμού των ΦΕ ώ στε να α ντα πο κρί νο-
νται πλή ρως στις ε κά στο τε α παι τή σεις 
του Ε ΟΦ.

Έ τσι, το 1983 εκ συγ χρο νί στη κε το 
τμή μα πα ρα γω γής ε πι δε σμι κού υ λι κού 
με την προ μή θεια νέ-
ων μη χα νη μά των πα-
ρα γω γής βυ σμά των 
γά ζας, α πο στει ρω μέ-
νων και μη. Κα τά τη 
διάρ κεια των ε τών 
1998 έ ως 2000 
α να και νί σθη καν οι 
ε γκα τα στά σεις του 
τμή μα τος ποιο τι-
κού ε λέγ χου και 
α να νε ώ θη κε ο 
ε ξο πλι σμός του 
με την προμή-
θεια α να λυ τι κών 
συ σκευών σύγ-
χρο νης τε χνο λο-
γί ας. Το 2004 
α  να  πτύ  χθη κε 
αυτο τε λής και 
πλή ρως ε ξο-
πλι σμέ νος χώ-
ρος μι κρο βιο-
λο γι κού και 
β ι ο  λ ο  γ ι  κ ο ύ 
εργα στη ρί ου 
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με την προ μή θεια νέ-
ων μη χα νη μά των πα-
ρα γω γής βυ σμά των 
γά ζας, α πο στει ρω μέ-
νων και μη. Κα τά τη 
διάρ κεια των ε τών 
1998 έ ως 2000 
α να και νί σθη καν οι 
ε γκα τα στά σεις του 
τμή μα τος ποιο τι-
κού ε λέγ χου και 
α να νε ώ θη κε ο 
ε ξο πλι σμός του 
με την προμή-
θεια α να λυ τι κών 
συ σκευών σύγ-
χρο νης τε χνο λο-
γί ας. Το 2004 
α  να  πτύ  χθη κε 

σύμ φω να με τις προ δια γρα φές και α παι-
τή σεις του Ε ΟΦ. Πρό σφα τα α να και νί σθη-
κε ο χώ ρος πα ρα γω γής υ γρών μορ φών 
και έ γι νε προ μή θεια αυ τόμα του πω μα τι-
στι κού μη χα νή μα τος που αυ ξά νει την πα-
ρα γω γι κή δυ να τό τη τα του χώ ρου.

Ό πως κά θε πα ρα γω γική μο νά-
δα έ τσι και τα Φαρ μα κευ τι κά 
Ερ γα στή ρια της 441 Α ΒΥ Υ συ-
νε χώς με τη στή ρι ξη της Ιε ραρ-
χί ας βελ τιώ νο νται, προσφέ-
ρο ντας α φε νός ση μα ντι κή 
ε ξοικο νό μη ση στην Υ πη ρε σί α, 
α φε τέ ρου υ ψη λής ποιό τη τας 
προ ϊ ό ντα για τις α νά γκες των 

Ενόπλων Δυνάμεων..

Η συ νε χής προ σπά θεια για τη δια-
σφά λι ση της ποιό τη τας των πα ρα γο-
μέ νων προ ϊ ό ντων ε πι βε βαιώ θη κε και 
α να γνω ρί στη κε με την πι στο ποί η σή 
τους, ή δη από τον Σεπτέμβριο του 2001 
κα τά ISO 9001. Έ τσι η λει τουρ γί α των 
ΦΕ βα σί ζε ται σε ε φαρ μο γή συ στήμα τος 
δια χεί ρι σης ποιό τη τας σύμ φω να με τα 
πρό τυ πα της σει ράς ISO 9001:2000 για 
την πα ρα σκευ ή φαρ μα κευ τι κών σκευα-
σμά των σε στε ρε ές, η μι στε ρε ές, υ γρές 
μορ φές και κό νε ων ε ξω τε ρι κής χρή σης 
και ΕΝ 46002:1996 για την πα ρα γω γή 
και δια κί νη ση μη α πο στει ρω μέ νου ε πι δε-
σμι κού υ λι κού.

441 ΑΒΥΥ



Α
Σ

Α
Σ

Α
∆Σ∆Σ

Ε
Ν



Τό τε εί πε και γεν νή θη κε η θά λασ σα
Και εί δα και θαύ μα σα

Και στην μέ ση της έ σπει ρε κό σμους μι κρούς...

Α ΞΙΟΝ Ε ΣΤΙ
Η Γέ νε ση του Ο δυσ σέ α Ε λύ τη

Ανώ τε ρη Στρα τιωτι κή Διοί κη ση
Ε σω τε ρι κού και Νή σων
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Α να δρο μή στο Χώ ρο 
του Αι γαί ου

Μι κρά και με γά λα νη σιά, κα τοι κη μέ να ή 
α κα τοίκη τα, γνω στά και ά γνω στα στα χα μέ-
να στα α φρι σμέ να κύ μα τα του Πε λά γους, 
είναι η πε ριο χή Ευθύνης της ΑΣ ΔΕΝ.

Θά λασ σα και νη σιά, 5000 χρό νια μύ θου 
και ι στο ρί ας που κάθε κομ μά τι μαρ τυ ρά ει 
τον πο λι τι σμό, τη συ νέ χεια και συ νέ πεια του 
νη σιω τικού Ελ ληνι σμού, ε νός πο λύ ζω τι κού 
και ση μα ντι κού κομ ματιού της Ελ λά δας.

Ό λα μα ζί α πο τε λούν μια σφι χτο δε μέ νη 
α λυ σί δα που κυ κλώ νει προστα τευ τι κά τη 
στε ρια νή Ελ λά δα α πό α νατο λή. Αυ τός ο 
χώ ρος εί ναι η κοι τί δα του Ελ ληνι σμού α πό 
τα πα νάρ χαια χρό νια.

Α πό το 1900 - 1600 π.Χ οι πρω το έλ λη-
νες ε γκα θί στα νται στον Αιγια κό χώ ρο (ΒΔ 
πα ρά λια της Μ. Α σί ας - νη σιά Αι γαί ου).

Οι πρώ τοι Ελ λη νό γλωσ σοι πλη θυ-
σμοί με κοι νό Ελ λη νι κό χαρακτή ρα και 
δια λέ κτους (Ίω νες, Α χαιοί, Αιολείς) εμ φα-
νί στη καν στο ση με ρι νό χώ ρο του Αι γαί-
ου α πό το 15ο π.Χ αιώ να, (Στε ρε ο ελλα-
δί τι κη ή Μυ κη να ϊ κή πε ρί ο δος). Αντι με τώ-
πι σαν κα τά και ρούς κα τα κτη τές, Πέρ σες, 
Ρω μαί ους, Ά ρα βες, Ε νετούς, Τούρκους, 
Ι τα λούς και Γερ μα νούς, που δεν μπό ρε-

σαν να ξε ρι ζώ σουν το Ελ λη νι κό στοι χεί ο 
α πό τους ά γο νους στην πλειο ψη φί α βρά-
χους του Αιγαί ου.

Μέ σα α πό τις στά χτες της κα τα στρο-
φής τα νη σιά μας κα τόρ θωναν να ε πι-
βιώνουν και να δια τη ρούν την Ελ λη νι κό-
τη τά τους. 

Ι στο ρι κή Ε ξέ λι ξη 
της ΑΣ ΔΕΝ

Η ΑΣ ΔΕΝ εί ναι Σχη μα τι σμός ε πι πέ δου 
Σώμα τος Στρα τού, έ χει έδρα την Α θή να.

Συ γκρο τή θη κε τον Ια νουά ριο του 1945 
με την ε πω νυ μί α ΑΣ ΔΑ (Ανω τέ ρα Στρα τιω τι-
κή Διοί κη ση Ατ τι κής) και έ δρα την Α θή να.
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Το 1961 με το νο μά στη κε σε ΑΣ ΔΕΝ 
(Α νώ τε ρη Στρα τιω τι κή Διοίκη ση Ε σωτερι-
κού και Νήσων).

Τον Ο κτώ βριο του 1995 ε γκα τα στά θη-
κε στο Στρα τό πε δο «ΣΑΚΕΤ ΤΑ» στην πε-
ριο χή του Κα ρέ α, στην Αττική.

Α πό 19 Ιουλίου 2005 η ΑΣ ΔΕΝ λει-
τουρ γεί ως Μεί ζων Ε πι χει ρησιακός Σχη-
ματισμός.

Εκπαί δευ ση
Η εκ παί δευ ση των στελεχών α ποτε-

λεί κυ ρί αρ χο μέ λη μα της ΑΣ ΔΕΝ και των 
υφι στα μένων διοι κή σε ων και διεξάγεται 
σύμ φω να με τις Γε νι κές Ο δη γί ες Εκ παι-
δεύ σε ως του ΓΕΣ, έχοντας καθα ρά ε πι-
χει ρη σια κό χα ρα κτή ρα.

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

 Ει δι κό τη τας, η ο ποί α α πο σκο πεί 
στην εκ παί δευ ση των μό νι μων στε λε χών 
και των κλη ρω τών ο πλι τών, προ κειμέ νου 
να γί νουν ά ρι στοι και έ μπει ροι γνώστες της 
ει δι κό τη τας τους.

 Μα χη τή, με σκο πό την εκ παί δευ-
ση του προ σωπι κού στις ε νέργειες ε κεί-
νες που θα το κα τα στήσουν ι κα νό να 
α ντα πο κρι θεί στις α νά γκες του σύγ χρο-
νου Πε δί ου Μάχης.

 Τε χνι κή εκ παί δευ ση, με ιδιαίτερη 
βαρύτητα στη καλύτερη συ ντή ρη ση του κύ-
ριου υ λι κού των ο χη μά των - αρ μά των - μη χα-
νη μά των - υ λι κού ε πι κοι νω νιών α πό το ε πί πε-
δο του χει ρι στή μέ χρι και αυ τό της Μο νά δας.

 Βο λές, η μέ ρα και νύ χτα με ό λα τα 
ο πλι κά συστή μα τα που δια θέ τουν οι Μο-
νά δες (α το μι κός, ο μα δι κός ο πλι σμός, ο πλι-
σμός επί των ο χημάτων- αρ μά των - Α/Κ 
πυ ρο βό λων) με εξο μοιω τές ή στο πε δί ο, 
με σκο πό την αποτε λε σματι κό τε ρη ε ξοι κεί-

ω ση των χει ρι στών με τον α τομι κό τους 
ο πλι σμό ή με το σύγ χρο νο ο πλι κό σύ στη-
μα που υπη ρε τούν.

 Α σκή σεις κά θε κλι μα κί ου με σκο πό 
την εκ παί δευ ση των στελεχών στη διεξα-
γω γή των ε πι χει ρή σε ων, σε ό λες τις φά-
σεις του α γώ να.

 Διε ξα γω γή Ε πι χει ρη σια κής Εκ παί-
δευ σης που αποσκο πεί στη στα δια κή 
α νά πτυ ξη των Μο νά δων για ε φαρ μο γή και 
ε κτέ λε ση ε πι χει ρή σε ων και πε ρι λαμ βά νει 
εκ παί δευ ση, η μέ ρα και νύ χτα, με τα κί νη ση 

σε εκ παι δευ τι κούς χώρους δια σπο ράς και 
τε λι κού προ ο ρι σμού, ε κτέ λε ση βο λών με 
όλα τα ο πλι κά συστή μα τα και διε ξα γω γή 
τα κτι κών α σκή σε ων, με πυ ρά και υ πό συν-
θή κες ε πι χειρησια κές.

 Α γώ να σε κα τοι κη μέ νο τό πο για την 
εκ παί δευ ση των μονά δων, σε ε πί πε δο 
ο μά δας, διμοιρί ας και λό χου.

 Εκ παί δευ ση στο ρα διο βιο χη μι κό 
(ΡΒΧ) πό λεμο για την ά με ση και α πο τε λε-
σμα τι κή α ντι με τώ πι ση κά θε α ντί στοιχων 
προ σβολών.

Το έμ βλη μα της ΑΣ ΔΕΝ α πο τε λεί α να πα ρά στα ση της Πύ λης των Λε ό ντων των Μυ κη νών. Συμ βο-

λί ζει την ι σχύ και την ε νότητα του έ θνους και του Ελ λη νι σμού δια μέ σου των αιώ νων και την ε πι βαλ-

λό με νη συ νερ γασί α με τα ξύ των Σχη μα τι σμών της ΑΣ ΔΕΝ.

Το ε πί γραμ μα, “Α μύ νε σθαι πε ρί Πά τρης”, εί ναι μέ ρος της απάντη σης “Είς οιω νός άρι στος α μύ-

νε σθαι πε ρί πά τρης”, που δό θη κε α πό τον Έκτο ρα στο μά ντη Πο λυ δά μα ντα, ό ταν ο τε λευ ταί ος τον 

συμ βού λευ σε να μα ταιώσει την επί θε ση κα τά των Ελ λή νων, τις τε λευ ταί ες ημέ ρες του Τρωικού 

Πο λέ μου, για τί οι οιω νοί ή σαν κακοί.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Δρα στηριό τη τες
Στα πλαί σια ενη μέ ρω σης και ψυ χα γω-

γί ας του προ σω πι κού της η ΑΣ ΔΕΝ προ-
γραμ μα τί ζει, ορ γα νώ νει και διε ξά γει:

 Εκ δη λώ σεις «Α ΝΟΙ ΧΤΑ ΣΤΡΑ ΤΟ-
ΠΕ ΔΑ» με σκο πό τη σύ σφι ξη των σχέ-
σε ων με τα ξύ στρα τού και κοι νού, αλ λά 
και ε νη μέρω ση της νε ο λαίας μας για τα 
σύγχρο να ο πλικά συ στή μα τα και το έρ γο 
του στρα τού μας.

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

Κοι νω νι κή Προ σφο ρά
Η ΑΣ ΔΕΝ στο πλαί σιο των δια τα γών 

του ΓΕΣ και ΓΕ ΕΘΑ, προ σφέρει έ να τε ρά-
στιο έρ γο ε πω φε λεί α των νήσων και ι διαί τε-
ρα των μι κρο νή σων 

Α πό τον Ιανουαρίου του 1997, ε φαρ μό-
ζε ται στην Πε ριο χή Ευ θύνης της ΑΣ ΔΕΝ το 
πρό γραμ μα κοι νω νι κής προ σφο ράς των 
Ενόπλων Δυνάμεων, με ιδιαί τε ρη έμ φα ση 
στους το μείς έργων υ πο δο μής, υ γείας και 
πε ρί θαλ ψης,παι δεί ας και α θλη τι σμού, πο-
λι τι στι κών, θρη σκευ τι κών, κοι νω νι κών δρα-
στη ριοτή των, ό πως:

 Έρ γα Υπο δο μής
Δια τί θεται α ριθ μός μη χα νη μά των 

μηχανικού για τη συ ντή ρη ση μι κρών 
έργων υπο δο μής, ό πως διευ θε τή σεις 
δρο μο λο γί ων και χώ ρων, διά νοι ξη α ντι-
πυρικών ζωνών κ.λ.π.

 Υ γεί α - Πε ρί θαλ ψη - Αι μο δο σί α
Πα ρέ χε ται α πό το ια τρι κό προ σω πι κό 

των Μο νά δων κά θε είδους προ λη πτική 
ια τρική στους κα τοίκους των μι κρο νή σων 
του Αι γαί ου Πε λά γους, καθώς ε πί σης 
πραγ μα το ποιεί ται τα κτι κή αι μο δο σί α α πό 
το στρα τιω τι κό και πο λιτικό προ σω πι κό 
των Σχη μα τι σμών της ΑΣΔΕΝ.

Εν δεικτι κά για το έ τος 2008 συ γκε ντρώ-
θη καν και δια τέ θηκαν για τις α νά γκες του 
Υ πουρ γεί ου Υ γεί ας και Κοι νω νικών Α σφα-
λί σε ων (ΥΥ ΚΑ) 2.415 φιάλες αί μα τος.

Ε πί σης για την κά λυ ψη ε κτά κτων α να-
γκών υ πέρ ι διω τών στο πλαίσιο της κοι νω-
νι κής προφο ράς των Ε νό πλων Δυ νά με ων 
συ γκε ντρώ θη καν και διατέθηκαν άλ λες 
147 φιά λες αί μα τος.

 Αθλητι σμός
Οι α θλη τι κές ο μά δες των Σχη ματι σμών 

της ΑΣ ΔΕΝ συμ με τέ χουν σε το πι κά πρω-

τα θλή μα τα και α γώ νες με σκο πό τη σύ σφι-
ξη των σχέσε ων με τις το πι κές κοι νω νί ες 
αλλά και την ψυ χα γω γί α τους.

 Κοι νω νι κές -
Πο λι τι στι κές Εκδηλώ σεις
Δια τί θε νται τμή μα τα τι μη τι κών α γη μά-

των και στρα τιω τι κής μου σι κής σε διά φο ρες 
πο λι τι στι κές- πο λι τι σμι κές και θρη σκευτι κές 
εκ δη λώ σεις των το πι κών κοι νωνιών της πε-
ριοχής ευ θύ νης της ΑΣ ΔΕΝ.

Ε πί σης οι κα τά τό πους στρα τιω τι κές λέ-
σχες ε ξυ πη ρε τούν πο λι τι στικούς συλλό γους 

για διορ γά νω ση πο λι τι στι κών εκ δη λώ σε ων 
Οι πα ρα πά νω δια θέ σεις α γκα λιά ζο νται 

πά ντα με ι διαί τε ρη χα ρά και τιμή α πό τις 
το πι κές κοι νω νί ες.

 Δα σο πυρό σβε ση -
Δεν δρο φύτευ ση 
Στρα τιω τι κά τμή μα τα συμ με τέ χουν για 

την κα τά σβε ση πυρ κα γιών αλλά και για την 
α να δά σω ση των καμέ νων πε ριοχών σε ό λα 
τα νη σιά της πε ριο χής ευθύνης της ΑΣ ΔΕΝ.

Για την κα τά σβε ση πυρ κα γιών το 
2008 αλ λα και για την δασοπρο στα σί α 

79 ΑΔΤΕ
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κατά την θε ρι νή πε ρί ο δο, δια τέ θη καν 
488 Αξ κοί, 2.352 Ο πλί τες και 1.263 ο χή-
μα τα δια φό ρων τύπων.

Άλ λες Δρα στη ριό τη τες
 Προ σφο ρά βο ή θειας με τρό φι μα - 

εί δη κλινοστρω μνής κ.α., σε κοι νω φελή 
ι δρύ μα τα.

 Κα τά τις ε ορ τές των Χρι στουγέν νων, 
Νέ ου Έ τους και Πά σχα σε συνερ γα σί α με 
τις κατά τό πους Ιε ρές Μη τρο πό λεις προ-
σφο ρά δε μά των σε ά πο ρες οικο γέ νειες.

 Συμμετοχή στον κα θα ρι σμό των 
α κτών με προσωπικό και μέσα.

Λοι πά Θέ μα τα
Στην πε ριο χή ευ θύ νης της ΑΣ ΔΕΝ 

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

 6 Βρε φο νη πια κοί Σταθ μοί στη Ρό δο, 
στη Μυτι λή νη, στο Βα θύ Σά μου, στη Χί ο, 
στην Κω και στη Μύ ρι να Λή μνου, οι ο ποί-
οι επανδρώ νο νται α πό μό νι μο στρα τιω τι κό 
Προ σω πι κό για τη φι λο ξε νί α παι διών η λι κί-
ας α πό 2,5 έ ως 5 ε τών και είναι στε λε χω μέ-
νοι με ό λες τις προβλε πό με νες ει δι κότητες.

 19 λέ σχες α ξιω μα τι κών για την ε ξυ πη-
ρέ τη ση των ανα γκών δια τρο φής και ψυ χαγω-
γί ας των στε λε χών των Ενό πλων Δυ νά με ων, 

κα θώς και την α νά πτυξη και προα γω γή των 
σχέ σε ων με τα ξύ στρα τού και κοι νού.

 6 Κέ ντρα Α πο κα τα στά σε ως Α πω-
λειών Υ γεί ας (ΚΑ ΑΥ) για τον πα ραθερι σμό 
των στε λε χών και των οι κο γενειών τους, 
κα τά την θερι νή πε ρί ο δο, σε πα ρα θα λάσ-
σια μέ ρη. 

 7 στρα τιω τι κά πρα τή ρια με σκο πό 
τον α νε φο δια σμό των μο νά δων και την 
ε ξυ πη ρέ τη ση των στε λε χών και Ε νό πλων 
Δυ νά με ων σε εί δη πρώ της α νά γκης.

 34 Συ γκρο τή μα τα Οι κο δο μών (ΣΟ Α) 
για τη δια μο νή των στε λε χών που υ πη ρε-
τούν στην περιοχή ευθύνης της ΑΣ ΔΕΝ.

Η ΑΣ ΔΕΝ υ λο ποιώ ντας τις κα τευ θύν-
σεις τις Πο λι τι κής και Στρα τιωτι κής 
Ιε ραρ χί ας με ρι μνά συ νε χώς για την 

πα ρο χή βελ τιωμέ νων συν θη κών 
δια βί ω σης ό λου του προ σω πι κού 

της μετά των οι κο γε νειών τους, έ τσι 
ώ στε να εί ναι σε θέ ση αυ τό να φέ ρει 

σε πέ ρας την α ποστο λή του στον 
ε λά χι στο χρό νο με το μέ γι στο α πο-

τέλεσμα.

ΑΣΔΕΝ

95 ΑΔΤΕ 96 ΑΔΤΕ

79 ΑΔΤΕ 88 ΣΔΙ

80 ΑΔΤΕ 98 ΑΔΤΕ

5 ΤΑΞ ΠΖ
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η ο νο μα σί α του στρα το πέ δου ο φεί λε-
ται σε μια α πό τις ση μα ντικό τε ρες προ σω-
πι κό τη τες που α γω νί στη καν για την α πε-
λευ θέ ρω ση της νή σου κα τά την πε ρί ο δο 
της Τουρ κο κρα τί ας, τον Ιω άν νη Βλά χο, 
γνω στό και ως Δα σκα λο γιάν νη. Γεν νη μέ-
νος το 1722 στην Α νώ πο λη Σφα κί ων, θα 
κυ ρή ξει πα ρα συ ρό με νος α πό τις υ πο σχέ-
σεις των Ρώ σων την ε πα νά στα ση κα τά 
των Τούρ κων το 1770. Η ε πα νά στα ση δι ήρ-
κη σε σχε δόν έ να χρό νο και τερ μα τί στη κε 
με μια ε ξαι ρε τι κά ε πα χθή για τους Σφα κια-
νούς συν θή κη, ο δε Δα σκα λο γιάν νης α φού 
πα ρα δό θη κε στους Τούρ κους, ελ πί ζο ντας 
ό τι θα κατα φέ ρει να με τριά σει την σκλη ρό-
τη τα των κα τα σταλ τι κών μέ τρων εκ μέ ρους 
τους, με τα φέρ θη κε στον Χάν δα κα (το ση με-
ρι νό Η ρά κλειο) ο πού ο Χα σάν Πα σάς θέ λο-
ντας να πα ρα δειγ μα τί σει τους υ πο δού λους 
Κρη τι κούς διέ τα ξε και τον έ γδα ραν ζω ντα-
νό τον Ιού νιο του 1771 μπρο στά στα μα τιά 
του α δελ φού του Νι κό λα ου Σγου ρο μάλ λη 
ο ο ποί ος έ χα σε τα λο γι κά του βλέποντας 
το α πο τρό παιο θέ α μα.

Α νά λο γο του πνεύ μα τος και του σκο-
πού της Σχο λής εί ναι και το έμ βλη μά της, το 
ο ποί ο α πο τε λεί ται α πό μια λυ χνί α, σύμ βο λο 
λα τρεί ας του θε ού και εκ δή λω ση τι μής προς 
τους νε κρούς, χια στί τυ φέ κιο με σπα θί, τα 
βα σι κά ό πλα του Πε ζι κού, ό πως θε σπί στη-
καν με Β.Δ. την 02 Μαρ τί ου 1833 μέ σα σε 
μια α σπί δα σε κόκ κι νο φό ντο που συμ βο-
λί ζει το αί μα των νε κρών στρα τιω τών που 
πο λέ μη σαν για την ε λευ θε ρί α της πα τρί δος 
και το ρη τό «ΔΙΩ ΚΕ ΔΟ ΞΑ ΚΑΙ Α ΡΕ ΤΗ» 
(Να ε πι διώ κεις την δό ξα και την α ρε τή) το 
ο ποί ο α πο δί δε ται υ πό των Σω σιά δων στις 
υ πο θή κες των ε πτά σο φών (Αν θο λό γιο Στο-
βαί ου, τό μος Γ΄ Πε ρί Φρο νή σε ως).

Ι στο ρι κά Στοι χεία
Πρώ τη πε ρί ο δος λει τουρ γί ας 
Οι πρώ τοι που φοίτη σαν στο προ πα ρα-

σκευα στι κό Σχο λεί ο Εφέ δρων Αξ ιωματικών 
ή ταν κλη ρω τοί του 1887 και 1888, οι ο ποί οι 
ή ταν α πό φοι τοι Γυ μνα σί ου και είχαν κρι θεί κα-
τάλ λη λοι και κα τό πιν φοι τή σε ως ε νός έ τους 
στη σχο λή α πο φοί τη σαν με τον βαθ μό του 
Αν θυπολοχαγού και υ πη ρέ τησαν με αυτόν 
έ ως τη λή ξη της θη τεί ας τους. Α πό το δεύ τε-
ρο χρό νο η σχο λή με τε γκα τα στά θη κε στην 
Κέρ κυ ρα και λει τούρ γη σε ε κεί έ ως το 1911. 

Πο λε μι κή πε ρί ο δος (1912-1922) 
(λει τουρ γί α ου λα μών)
Α πό τον Ια νουά ριο του 1912, ο πό τε κα-

ταρ γή θη κε το Σχο λεί ο Ε φέ δρων Αξιωμα-
τικών, θε σπί στη καν με βά ση το νό μο της 
7ης Ια νουα ρί ου και λειτούρ γη σαν Ου λαμοί 
Υ πο ψη φί ων Ε φέ δρων Αξιωματικών τέσ σε-
ρις για το Πε ζι κό, έ νας για το Ιπ πι κό, έ νας 
για το Πυ ρο βο λι κό, έ νας για το Μη χα νι κό 
και έ νας για το σώμα Αυ το κι νή των.

Με σο πο λε μι κό διά στη μα (1923 - 1940)
Με το Ν.Δ. της 15 Σε πτεμ βρί ου 1926 

Σχο λή Ε φέ δρων Αξιωματι κών Πε ζι κού
Κα τά το έ τος 1887 κα θο ρί στη καν οι δια τά ξεις με τις ο ποί ες καταρ τί στη κε ο θε σμός της ε φε δρεί ας. Αρ χι-
κά το Προ πα ρα σκευα στι κό Σχο λεί ο Ε φέ δρων Α ξιω μα τι κών ι δρύ θη κε με το Β.Δ. της 16ης Μαρ τί ου 1888 
και λειτούρ γη σε στην Α θή να. Με το πέ ρα σμα του χρό νου η βά ση της σχο λής μετα στάθ μευ σε σε διά φο-
ρες πό λεις της Ελ λά δος, ε ω σό του να ε γκα τα στα θεί α πό το 1953 στο Η ρά κλειο της Κρή της. Σή με ρα η 
σχο λή συ νε χί ζει το παραγω γι κό της έρ γο στε γα ζό με νη στο στρα τό πε δο «Δα σκα λο γιάν νη», το ο ποί ο 

βρί σκε ται α να το λι κά της πό λης του Η ρα κλεί ου πλη σί ον του αεροδρομίου «Νί κος Καζα ντζά κης». 
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θε σπί στη κε η εκ παί δευ ση ό λων των 
Υ πο ψη φί ων Ε φέ δρων Α ξιω μα τι κών των 
δια φό ρων ό πλων σε μια σχο λή η ο ποί α 
στην αρ χή λει τουρ γού σε στην Α θή να και 
με τά στη Χαλ κί δα με μο νο ε τή και αρ γό-
τε ρα 9μη νη φοί τη ση. Κα τά το έ τος 1934 
δη μιουρ γή θη καν 2 Σχο λές για το Πε ζι κό, 
στη Σύ ρο και στην Κέρ κυ ρα.

Β΄ Πα γκό σμιος Πό λε μος (1940 - 1945)
 Ελ λη νο ϊ τα λι κός Πό λε μος (1940 - 1941)
Κα τά τη διάρ κεια του πο λέ μου εξ αι-

τί ας των με γά λων α να γκών σε στε λέ χη, 
λει τούρ γη σε Ου λα μός Ε φέ δρων Αξ/κών 
στην Κα βά λα. Ε πί σης, λει τούρ γη σε και 

ψη φί ων Ε φέ δρων Α ξιω μα τι κών. Α πό τον 
Ιού λιο του 1946 λει τούρ γη σαν 2 κέ ντρα 
Υ πο ψη φί ων Ε φέ δρων Α ξιω μα τι κών, στη 
Σύ ρο και στην Κέρ κυ ρα. Αρ γό τε ρα και τα 
δύ ο Κέ ντρα με το νο μά στη καν α ντί στοι χα 
σε Σχο λές Υ πο ψη φί ων Ε φέ δρων Α ξιω-
μα τι κών Κέρ κυ ρας και Σύ ρου και συ νέ χι-
σαν να λει τουρ γούν μέ χρι το έ τος 1953. 
Τον Ιού λιο του 1953 και οι δύ ο Σχο λές 
συγ χω νεύ τη καν σε μια με την ε πω νυ μί α 
«Σχο λή Ε φέ δρων Αξιωματικών Πε ζι κού» 
με έ δρα το Η ρά κλειο Κρή της, ό που και 
λει τουρ γεί μέ χρι σή με ρα. Για τους α ξιω-
μα τι κούς των άλ λων Ό πλων και Σω μά-
των ι δρύ θη καν ί διες σχο λές για κα θέ να 
α πό αυ τά.

Α πο στο λή - Ορ γά νω ση
Α πο στο λή της ΣΕ ΑΠ κα τά την ει ρή-

νη εί ναι:
 Να εκ παι δεύ ει και να προ πα ρα-

σκευά ζει τους ΥΕ Α(ΠΖ), για να κα τα-
στούν ι κα νοί να ε κτε λέ σουν τα κα θή κο-
ντα του Δι μοιρίτη. Ε πι πλέ ον, στη σχο λή 
εκ παι δεύ ο νται και οι ΥΕ Α ει δι κό τη τας 
οι κο νο μι κού και υ γειο νο μι κού για δύ ο μή-
νες, κα θώς και στρα το λο γι κού.

 Να εκ παι δεύ ει τους ΔΕ Α(ΠΖ) και 
λοι πών ό πλων, ει δι κό τη τας χει ρι στών βα-
ρέων ό πλων Πε ζι κού στην ει δι κή εκ παί δευ-
ση της ει δι κό τη τάς τους 

άλ λος Ου λα μός στα κτή ρια της ΣΣΕ στην 
Α θή να που δια λύ θη κε με τη Γερ μα νι κή ει-
σβο λή τον Α πρί λιο του 1941.

 Κα το χή - Ε θνι κοί Α γώ νες
 Κα τά τη διάρ κεια του Β΄ Πα γκο σμί ου 

Πο λέ μου η Σχο λή Ε φέ δρων Αξιωματικών 
λει τούρ γη σε στην ε λεύ θε ρη ο ρει νή Ελ λά-
δα και έ δω σε στε λέ χη στα έ νο πλα τμή μα τα 
της Ε θνι κής Α ντι στά σε ως.

Με τα πε λευ θε ρω τι κή Πε ρί ο δος 
Α πό τον Ιού λιο του 1945 λειτούρ γη σε 

στο Χα ϊ δά ρι Κέ ντρο Εκπαι δεύ σε ως Υ πο-
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

 Κα τά τον πό λε μο η σχολή δια λύ ε ται με την κή ρυξη του σχε τι κού μέ τρου του ε θνι-
κού συ να γερ μού (ΕΘ ΣΥ ΣΥ)

Η σχο λή εί ναι σχη μα τι σμός διοι κη τι κά και οι κο νο μι κά ανεξάρ τη τος, ι σό τι μος με Τα-
ξιαρ χί α με γε νι κό πο σο στό ε παν δρώ σε ως στην ει ρή νη (προ βλε πό με νο) 100%

Το ορ γα νό γραμ μά της πε ρι λαμ βά νει τα πα ρα κά τω τμή μα τα:
 Διοί κη ση
 Ε πι τε λεί ο: Διεύθυνση Σπου δών (ΔΙ ΣΠ) - Διεύθυνση Ε πι χει ρή σε ων και Α σφα-

λεί ας (ΔΕ ΠΑΣ) - Διεύθυνση Προ σω πι κού και ΔΜ (ΔΙ ΠΡΟΔ Μ) - ΓΕΠ - ΣΤΓ - Γραμ-
ματεί α - ΓΥΑ -Γρ. Θρη σκευ τι κού.

 Τάγ μα ΥΕ Α - Πτέ ρυ γα Ει δι κής Εκ παί δευ σης (ΠΤΕ Ε) τα ο ποί α υ πάγο νται στην 
ΔΙ ΣΠ για συ ντο νι σμό εκ παι δεύ σε ως.

 Λό χο Διοι κή σε ως.

Ε πι λο γή Προ σω πι κού
Λό γω των α παι τή σε ων της σχο λής και του υ ψη λού ε πι πέ δου εκ παί δευ σης οι υ πο-

ψή φιοι έ φε δροι α ξιω μα τι κοί θα πρέ πει να δια θέ τουν τα κα τάλ λη λα προ σό ντα, τα ο ποί α 
πι στο ποιού νται α πό τα κέ ντρα εκ παί δευ σης νε ο συλ λέ κτων και ει ναι:

Γραμ μα τι κές Γνώ σεις:
 Πτυ χιού χοι - φοι τη τές Α ΕΙ / ΤΕΙ, α πό φοι τοι Γε νι κού Λυκεί ου / ΤΕ Ε β΄ Κύ κλου
Υ γειο νο μι κή Κα τη γο ρί α
 Κα τη γο ρί α Ι1

 Κατ’έ ξαίρε ση μπο ρούν να ε πι λέ γο νται ως ΥΕ Α και ό σοι κρί νο νται Ι2 αλ λά ό χι λό γω δυ σχρω μα το ψί ας, μο νί μου συ νε κτι κού 
στρα βι σμού ή α να στή μα τος, ε φό σον εί ναι πτυ χιού χοι α νω τά των και α νώ τε ρων σχο λών, το δε νό ση μα, πά θη ση, βλά βη. για το 
ο ποί ο κρίθη καν Ι2 δεν τους ε μπο δί ζει στην ά σκη ση των κα θη κό ντων τους (Προ ε δρι κό Διά ταγ μα 426/84)

Ε πί σης δεν ε πι λέ γο νται ό σοι:
 Έ χουν α νά στη μα κά τω α πό 1,65 εκ.,
 Δεν έ χουν λευ κό ποι νι κό μη τρώ ο,
 Εί ναι υ πό χρε οι μειω μέ νης θη τεί ας (Υ ΠΕΚ),
 Α νή κουν σε θρη σκευ τι κές αι ρέ σεις.

Εκ παίδευ ση
Η εκ παί δευ ση, η ο ποί α πραγ μα το ποιεί ται συμ φω νά με τις ι σχύ ου σες δια τα γές, διαρ κεί 17 ε βδο μά δες (πλην των ΥΕ Α (ΥΓ) η 

ο ποί α διαρ κεί 8 ε βδο μά δες) ε νώ οι ΔΕ Α χει ρι στές βα ρέ ως ο πλι σμού με τά την ο νο μα σί α τους συ νε χί ζουν για άλ λες 5 ε βδο μά δες 
εκ παί δευ ση σε α ντι κεί με να της ει δι κό τη τάς τους.

Ει δι κό τε ρα, η εκ παί δευ ση των ΥΕ Α πε ρι λαμ βά νει μα θή μα τα γενι κής στρα τιω τι κής μόρ φω σης, τα κτι κής εκ παί δευ σης, τε χνι-
κής εκ παί δευ σης κα θώς και σω μα τι κή α γω γή. Με τη χρή ση σύγ χρο νων η λε κτρο νι κών μέ σων, οι εκ παι δευ τές α να λύ ουν ό λα τα 
στοι χεί α που θα πρέ πει να γνω ρί ζουν οι αυ ρια νοί δι μοι ρί τες, τό σο για την εκ παί δευ ση των α πλών ο πλι τών στις μονάδες 
που θα με τα τε θούν, ό σο και για την προ ο πτι κή να τους ο δη γή σουν στη μά χη σε περίοδο πο λέ μου.

Πα ράλ λη λα, κα τά τη διάρ κεια της εκ παί δευ σής τους οι ΥΕ Α ε ξοι κειώ νο νται και σε πρα κτι κά α ντι κεί με να, 
ό πως στην κα τά λη ψη μιας σω στής θέ σης μά χης, στη δη μιουρ γί α ο ρυγ μά των κα θώς και στη χρή ση, λύ ση 
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και αρμο λό γη ση των κύ ριων ό πλων που 
χρη σι μο ποιεί το πε ζι κό. Κα τά τη διάρ κεια 
της εκ παί δευ σής τους το πρό γραμ μα της 
ΣΕ ΑΠ προ βλέ πει, στα πλαί σια της ε ξοι κεί-
ω σής τους με τα ό πλα που χρη σι μο ποιεί 
ο ελ λη νι κός στρα τός, βο λές με το α το μι κό 
τους τυ φέ κιο, η με ρή σια και νυ χτε ρι νή, 
α πό διάφο ρες α πο στά σεις, με το ο πλο πο-
λυ βό λο HK11 με το πο λυ βό λο MG3 κα θώς 
και βο λή με ό πλα Α/Τ και όλ μους 81χιλ. με 
υ πο δια μέ τρη μα. Ε πι πλέ ον, οι μελ λο ντι κοί 
δόκι μοι εκ παι δεύ ο νται και στη ρί ψη χει ρο-
βομ βί δας, κα θώς θα πρέ πει να εί ναι σε θέ-
ση να εκ παι δεύ σουν τους στρα τιώ τες που 
θα τε θούν υ πό τη διοί κη σή τους.

Ε πι προ σθέ τως την 12η ε βδο μά δα 
πραγ μα το ποιεί ται ΤΑΜ Σ «Η ΔΡΙΑ ΣΕ 
Ο ΛΕΣ ΤΙΣ ΦΑ ΣΕΙΣ ΤΟΥ Α ΓΩ ΝΑ», σε κα-
ταυ λι σμό στην πε ριο χή της Χερ σο νή σου, 
ε νώ οι ΥΕ Α με ει δι κό τη τα Μ/Κ ΠΖ διε ξά-
γουν στο πε δί ο βο λής Λι το χώ ρου εκ παί-
δευ ση σε α ντι κεί με να Μ/Κ ΠΖ.

Ι διαί τε ρη ση μα σί α δί νε ται στη σω μα-
τι κή α γω γή, έ τσι ώ στε οι αυ ρια νοί μι κροί 
η γή το ρες να εί ναι σε θέ ση και σω μα τι κά να 
α ντε πεξέ λθουν στις δυ σκο λί ες της α πο στο-
λής τους. Γι’αυ τό το λό γο το πρό γραμ μα 
εκ παι δεύ σε ως προ βλέ πει σε κα θη με ρι νή 
βά ση πρω ι νή γυ μνα στι κή κα θώς και εκπαί-
δευση διέ λευ σης στί βου μά χης. Ε πι πλέ ον, 
στις ε γκα τα στά σεις της σχο λής υ πάρ χουν 
γή πε δα μπά σκετ, βό λε ϊ κα θώς και έ να πλή-
ρως ε ξο πλι σμέ νο γυμνα στή ριο. 

Οι ΔΕ Α ει δι κό τη τας χει ρι στών βα ρέ ων 
ό πλων (όλ μων, χειριστών α ντιαρ μα τι κών 
ό πλων, πο λυ βο λη τών κα θώς και χει ρι στών 
όλ μων των τε θω ρα κι σμέ νων) συ νε χί ζουν 
την εκ παί δευ σή τους στην πτέ ρυ γα ει δι κής 
εκ παί δευ σης της σχο λής για 5 ε βδο μά δες. 
Οι δό κι μοι χω ρί ζο νται α νά λο γα με την ει-
δι κό τη τά τους σε κλά σεις, πραγ μα το ποιώ-
ντας κα θη με ρι νά μα θή μα τα ε ξοι κεί ω σης με 
τα ό πλα τα ο ποί α θα πρέ πει να μά θουν να 
χει ρί ζο νται με άνε ση. 

Το πρό γραμ μα εκ παι δεύ σε ως προ-
βλέ πει, ακόμα, ε πι σκέ ψεις που εί ναι 
προ γραμ μα τι σμέ νες σε διά φο ρους αρ-
χαιο λο γι κούς χώ ρους της νή σου, ό πως 
το ι στο ρι κό μο να στή ρι στο Αρ κά δι, τον 
αρ χαιο λο γι κό χώ ρο της Γόρ τυ νας και της 
Φαι στού, τον αρ χαιο λο γι κό χώ ρο της Κνω-
σού και αλ λού.

Τα μα θή μα τα που γίνονται σε ε ξω τε ρι-

κούς χώ ρους για το πρακτι κό και στις αί θου-
σες για το θε ω ρη τι κό μέ ρος, πραγ μα το ποιού-
νται τό σο κα τά την η μέ ρα ό σο και τη νύ κτα με 
σκο πό την κα λύ τε ρη και πιο προ σο δο φό ρα 
εκ παί δευ ση. Η πο ρεί α των εκπαιδευομένων 
ε λέγ χε ται ε βδο μα διαί α με τη διε ξα γω γή δια-
γω νι σμά των που πραγ μα το ποιού νται κά θε 
Πα ρα σκευ ή, ε νώ θα πρέ πει να το νι στεί ό τι 
έ χουν την ευ και ρί α να γνω ρί σουν τις πραγ-
μα τι κές δυ να τό τη τες των ό πλων πραγ μα το-
ποιώ ντας ει κο νι κές βο λές, βο λές υ πο δια με-
τρη μά των κα θώς και πραγ μα τι κές βο λές στα 
πε δί α βο λής που δια θέ τει η σχο λή.

Ό σον α φορά στην ψυ χα γω γί α των 
ΥΕ Α, θα πρέ πει να το νι στεί ό τι μέ σα στο 
στρα τό πε δο πέ ραν του ΚΨΜ υ πάρ χει μια 
πλή ρως ε ξο πλι σμέ νη αί θου σα internet, 
μια βι βλιο θή κη στην ο ποί α βρί σκει κα νείς 
βι βλί α στρα τιω τι κού και μη εν δια φέ ρο-
ντος, ε νώ ορ γα νώ νο νται ψυ χα γω γι κές εκ-
δη λώ σεις στους χώ ρους της σχο λής.

Α πο φοί τη ση ΥΕ Α
Τις τε λευ ταί ες η μέ ρες της εκ παί-

δευ σης ξε κι νά η προ ε τοι μα σί α για την 
ο νο μα σί α των ΥΕ Α ως δό κι μων πλέ ον 
α ξιω μα τι κών του στρα τού. Μια γιορ-
τή ου σια στι κά για την σχο λή, η ο ποί α 

πραγ μα το ποιεί ται με την παρου σί α των 
στρα τιω τι κών και πο λι τι κών αρ χών, συγ-
γε νών και φί λων των ΥΕ Α, κα θώς και με 
την πα ρου σί α των πο λι τι κών αρ χών της 
πε ριο χής. Κα τά τη διάρ κεια της τε λε τής 
πραγ μα το ποιεί ται η πα ρά δο ση της ση-
μαί ας α πό την προ η γού με νη σει ρά στη 
νε ό τε ρη, ε νώ τε λείται και η κα θιε ρω μέ νη 
θρησκευ τι κή λει τουρ γί α. Με την πα ρα λα-
βή των πτυ χί ων τους οι ΔΕ Α μα θαί νουν 
πα ράλ λη λα την πο ρεί α και την ε πί δο σή 
τους στη σχο λή σε α το μι κό ε πί πε δο. 

Ε πίλο γος
Η σχο λή συ νε χί ζει το έρ γο της έ τσι 

ώ στε να τρο φο δο τεί τις μά χι μες μο νά δες 
με άρ τια εκ παι δευό μενους δι μοι ρί τες αυ-
ξά νο ντας τη μα χη τι κή ι σχύ του Στρα τού 
Ξη ράς. Η σχέ ση των ΔΕ Α, βέ βαια, με το 
στρα τό δεν ο λο κλη ρώ νε ται με τη λή ξη της 
θη τεί ας τους, κα θώς σε τα κτά χρο νι κά 
δια στή μα τα κα λού νται για με τεκ παί δευ ση 
στα νέ α ό πλα και τα κτι κές ε νώ, πα ράλ λη-
λα, α νά λο γα με τη με τεκ παί δευ ση στην 
ο ποί α λαμ βά νουν μέ ρος και τις ι κα νό τη-
τές τους, μπο ρούν να α νέ βουν ιε ραρ χι κά 
μέ χρι και το βαθ μό του Ταγ μα τάρ χη.

ΣΕΑΠ
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Nagant M1895
Τα Nagant Μ1895 αγοράστηκαν και εισήλθαν στον Ελληνικό Στρατό πιθανότατα στις αρχές της δεκαετίας του 1910, ενώ άγνωστη 

ποσότητα όμοιων περίστροφων αποκτήθηκε ως λάφυρα από το Βουλγαρικό Στρατό, κατά τη διάρκεια του Β΄ Βαλκανικού Πολέμου. Η 

ονομασία που τους αποδόθηκε στον Ελληνικό Στρατό ήταν «περίστροφο Ναγκάν 7,62 χιλ.» ή «περίστροφο υποδείγματος 1898». Το όπλο 

προοριζόταν για τους Αξιωματικούς και για κάποιες ειδικότητες Υπαξιωματικών και χρησιμοποιήθηκε μέχρι και το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Το Nagant M1895 αποτέλεσε όπλο του Ρωσικού Στρατού από το 1895 αλλά και του Βουλγαρικού από το 1898, ενώ υιοθετήθηκε 

από πολλές ακόμη χώρες. Η κατασκευή του ήταν ιδιαίτερα στιβαρή και έγινε από τους αδερφούς Ναγκάντ (Nagant), με βάση σχέδιο 

του Βέλγου οπλουργού Πάιπερ (Pieper). Χαρακτηριστικά λεγόταν την εποχή της χρησιμοποίησής του, πως για την επιδιόρθωσή του 

αρκούσε ένα σφυρί! Η παραγωγή του, που είχε ξεκινήσει στα τέλη του 19ου αιώνα, τερματίστηκε τη δεκαετία του 1930, ενώ το όπλο 

παρέμεινε σε υπηρεσία σε διάφορους Στρατούς μέχρι τη δεκαετία του 1950.

Λει τουρ γία - Πε ρι γρα φή
Το Nagant έχει συμπαγή σκελετό, με το βυκίο να 

περιστρέφεται δεξιόστροφα, ενώ κατασκευαζόταν σε 
διαμόρφωση διπλής και απλής ενέργειας, αν και όσα απέκτησε 
ο Ελληνικός Στρατός ήταν πιθανότατα διπλής ενέργειας. Η 
βολίδα του φυσιγγίου του όπλου βρίσκεται ολόκληρη μέσα 
στον κάλυκα και το στόμιο του τελευταίου είναι ελαφρώς 
στενότερο σε διάμετρο. Η γέμιση γίνεται από τη δεξιά πλευρά, 
τοποθετώντας ένα - ένα τα φυσίγγια και η αφαίρεση των 
καλύκων γίνεται με τη χρήση ράβδου η οποία βρίσκεται κάτω 
από την κάνη.

Κατά την όπλιση της σφύρας (είτε με το χέρι είτε με την 
πίεση της σκανδάλης) το βυκίο κινείται προς τα εμπρός και 
η κάνη εισέρχεται στο εσωτερικό της ευθυγραμμισμένης 

θαλάμης, ενώ το στόμιο του κάλυκα εισέρχεται στην κάνη. Όταν το φυσίγγιο πυροδοτείται, το στόμιο του κάλυκα διαστέλλεται και με τον 
τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η όσο το δυνατό μικρότερη απώλεια αερίων. Στα περίστροφα του Ελληνικού Στρατού υπάρχει η επιγραφή 
«L NAGANT BREVETE LIEGE», ακολουθούμενη από κάποια ημερομηνία πριν το 1902. Ο αριθμός μητρώου βρίσκεται στο σκελετό 
εμπρός από το βυκίο ή στην αριστερή πλευρά του κλωβού του, ενώ είναι πιθανό να υπάρχει χαραγμένος και στην κάνη.

Nagant M1895

Μήκος: 229 mm

Μήκος κάνης: 114 mm

Βάρος (άδειο): 0,75 kgr

Τροφοδοσία: Βυκίο 7 φυσιγγίων

Ραβδώσεις: 4 δεξιόστροφες 

Φυσίγγιο: 7,62 mm Nagant

Αρχ. ταχύτητα: 305 m/s

Κατασκευαστής: L. Nagant & Co. / Imperial Russian Arms Factory, Tula

ΟΠΛΙΣΜΟΣ

Nagant M1895
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Modele d’ ordonnance 1892
Κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου ο 

Γαλλικός Στρατός χορήγησε στα στρατιωτικά τμήματα 

της Κυβέρνησης Εθνικής Αμύνης αριθμό διαφόρων όπλων. Μεταξύ αυτών 

περιλαμβάνονταν περίστροφα Modele d’ ordonnance 1892, με τα οποία ήταν 

εξοπλισμένοι και οι Γάλλοι την εποχή εκείνη. Αυτά στον Ελληνικό Στρατό φέρονταν από 

τους Αξιωματικούς και από κάποιες ειδικότητες οπλιτών και η επίσημη ονομασία τους ήταν 

«περίστροφο Γαλλικό των 8 χιλ.». Χρησιμοποιήθηκαν πιθανότατα μέχρι και τη Μικρασιατική 

Εκστρατεία και αποσύρθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1920.

Το Modele d’ ordonnance 1892 άρχισε να παράγεται από το 1893 σε μία προσπάθεια για βελτίωση των 

περιστρόφων Mle1873 και Mle1874 και παρέμεινε σε χρήση στο Γαλλικό Στρατό μέχρι το 1945. Ήταν γνωστό και ως 

«περίστροφο Lebel», παρόλο που είναι αμφίβολο αν το είχε σχεδιάσει ο Ν. Λεμπέλ (N. Lebel), ή ως «Mle1892». Κύριο 

μειονέκτημα του όπλου αποτελούσε το μικρό του διαμέτρημα.

Λει τουρ γία - Πε ρι γρα φή
Πρόκειται για περίστροφο διπλής ενέργειας και συμπαγούς σκελετού. Το 

βυκίο ανοίγει στο πλάι του όπλου, αλλά σε αντίθεση με την πλειονότητα των 
περιστρόφων ανοίγει προς τη δεξιά πλευρά. Στο δεξιό μέρος του σκελετού 
βρίσκεται ο ανασταλτικός μοχλός του βυκίου, η μορφή του οποίου είναι τέτοια 
που εύκολα προκαλεί την εντύπωση πως το όπλο φέρει θυρίδα γέμισης 
φυσιγγίων. Η κάνη του είναι κυλινδρική ή εξαγωνική.

Modele d’ ordonnance 1892

Μήκος: 236 mm

Μήκος κάνης: 117 mm

Βάρος (άδειο): 0,84 kgr

Τροφοδοσία: Βυκίο 6 φυσιγγίων

Ραβδώσεις: 6 δεξιόστροφες 

Φυσίγγιο: 8 x 27 mm

Αρχ. ταχύτητα: 219 m/s

Κατασκευαστής: MAS

Modele d’ ordonnance
1892
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Α πό 22 έ ως 25 Αυγούστου 2009 οι Έ νο πλες Δυ νά μεις α ντα ποκρι νό με νες στο 100% των υ ποβληθέ-
ντων αι τη μά των α πό τους αρ μο δί ους φο ρείς διέ θε σαν στις υ πη ρε σί ες της Γε νι κής Γραμ μα τεί ας 
Πο λι τι κής Προ στα σί ας, για την α ντι με τώ πι ση των πυρ κα γιών που βρί σκο νταν σε ε ξέ λι ξη στο 
Νο μό Ατ τι κής, ε πί γειες δυ νά μεις και ε να έ ρια μέ σα και υ λι κά. Στο έρ γο δα σο πυ ρό σβε σης και δα-
σο προ στασί ας δια τέ θη καν 2718 ά το μα. Ε πί σης συμ με τεί χαν 27 Πυ ρο σβε στι κά Α ε ρο σκά φη, 4 
C-130, 20 Πυ ρο σβεστι κά Ο χή μα τα, 11 Υ δρο φό ρα Ο χή ματα, 9 Α σθε νο φό ρα, 9 Ο χή μα τα και 81 

Έ ξο δοι Ε πο χού με νων Πε ρι πό λων.

Α πό 14 Σεπτεμβρίου 2009, ξε κί νη σαν οι ερ γα σί ες διευ θέ τη σης του πο τα μού Λή λα ντα με τη 
συνδρομή του Στρατού Ξηράς και της Πολεμικής Αεροπορίας, με μη χα νήμα τα του 725 Τάγ μα τος 
Μη χα νι κού και της 206 Πτέ ρυ γας Α ε ρο πο ρι κών Υ πο δο μών, στις πε ριο χές Πούρ νου και Μί στρου, 

με τά α πό τις πρό σφα τες πλημ μύ ρες στον Ν. Ευ βοί ας.

Το Κοινωνικό Πρόσωπο των
Ενόπλων Δυνάμεων
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Κα τά τους μή νες Ιού λιο και Αύ γου στο 2009, στο πλαί σιο της αν-
θρω πι στι κής βο ή θειας, χο ρη γή θη καν α πό το 525 Τάγ μα Πε ζι κού 
που ε δρεύ ει στο Κόσ σο βο, ρου χι σμός και τρό φι μα σε α ριθ μό οι κο-
γε νειών Σέρ βων και Αλ βανών. Πα ράλ λη λα, δια νε μή θη καν φάρ μα-
κα και σχο λι κά εί δη στο Κέ ντρο Νε ό τη τας του Oυ ρό σε βατ ς, ε νώ 
διανεμήθηκαν τρό φι μα και με ρί δες φρού των ε πο χής σε παι δι κή 

κα τα σκή νω ση του χω ριού Jezerce.

Την 15 Ιουλίου 2009 πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προ-
γράμματος κοινωνικής προσφοράς των Ενόπλων Δυνάμεων διά-
θεση δεμάτων σε οικογένειες από Μονάδες - Ανεξάρτητες Υπομο-
νάδες της 3ης Μ/Κ Ταξιαρχίας - «ΡΙΜΙΝΙ». Συνολικά διατέθηκαν 4 
δέματα στους δήμους Ορεστιάδας και Βύσσας.

Στις 14 Αυγούστου 2009, στα πλαίσια του εορτασμού της Κοιμή-
σεως της Θεοτόκου διατέθηκε από την 10η ΤΑΞ ΠΖ τμήμα στρα-
τιω τι κής μου σι κής και α πο δό σε ως τι μών, για την πε ρι φο ρά της 

Ιε ρής Ει κό νας στην πό λη των Σερ ρών.

Στις 21 Ιου λί ου α ντι προ σωπεί α α πό τη Ζ΄ ΜΑΚ προ σέ φε ρε τρό-
φι μα (εξ ε μπο ρί ου), στο σύλ λο γο «το Χα μό γε λο του Παι διού» και 
συ γκε κρι μέ να στη «Στέ γη Παι διών» στην Αρ χαί α Κό ριν θο.

ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ

Οι Μονάδες του Στρατού Ξηράς, ως κοι νω νι κές ο μά δες, δεν εί ναι α πο-
κομ μέ νες α πό τον κοινω νι κό ι στό, α πο τε λούν κομ μά τι του, συν δέ ο ντας 

έ τσι με τον κα λύ τε ρο τρόπο τις Έ νο πλες Δυ νά μεις με την κοι νω νί α, ι διαί-
τε ρα με ο μά δες αν θρώ πων που α δυ να τούν και τώ ρα χρειά ζο νται τη στή-

ρι ξη και τη συν δρο μή μας.



ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
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Επίσκεψη στο Νέο Μουσείο της 
Ακρόπολης

Στα πλαί σια της επιμορφωτικής ε νη μέ ρω σης του στρα τιω τι κού 

και πολιτικού προ σω πι κού σε πολιτιστικά και εθνικά θέματα, έχουν 

προγραμματιστεί επισκέψεις στο Νέο Μουσείο της Ακρόπολης, για 

τα στελέχη που υπηρετούν στο Λεκανοπέδιο Αττικής.

Τα μνη μεί α της Α κρό πο λης ά ντε ξαν στις κα τα στρο φές που συ νέ-

βη σαν κατά την αρχαιότητα και το Με σαί ω να. Ως τα μέσα του 17ου 

αιώ να, ξέ νοι πε ρι η γη τές α πο δί δουν μια α νέ πα φη ει κό να των μνη μεί-

ων. Στη συνέχεια, η εικόνα αυτή ανατρέπεται με την ανατίναξη των 

Προπυλαίων, που είχαν μετατραπεί σε πυ ρι τι δα πο θή κη. Τριά ντα 

χρό νια αρ γό τε ρα, οι Ο θω μα νοί κα τα κτη τές α πο συ ναρ μο λό γη σαν το 

γει το νι κό να ό της Α θη νάς Νί κης για να χρη σι μο ποι ή σουν το υ λι κό του 

στην ενί σχυ ση της ο χύ ρω σης της Α κρό πο λης. Το 1687, πολλά αρ χι τε-

κτο νι κά μέ λη του να ού της Ακροπόλεως δια σκορ πί στη καν γύ ρω α πό 

το βρά χο της, λό γω μιας βόμ βας των Ε νε τών. Ξέ νοι ε πι σκέ πτες ψά-

χνοντας μέ σα στα χα λά σμα τα πή ραν αρ χαί α θραύ σμα τα ως α να μνη-

στι κά. Τον 19ο αιώνα, ο Λόρ δος Elgin α φαί ρε σε αρ χι τε κτο νι κά γλυ πτά 

α πό τη ζω φό ρο, τις με τό πες και τα α ε τώ μα τα του Παρ θε νώ να.

Σή με ρα, το νέ ο Μου σεί ο της Α κρό πο λης εί ναι στο σύ νο λό του 25.000 τ.μ. και δια θέ τει εκ θε σια κούς χώ ρους με εμ βα δόν 

14.000 τ.μ., δέκα φο ρές με γα λύ τε ρους α πό ό ,τι το πα λιό Μου σεί ο. Το νέ ο Μου σεί ο προ σφέ ρει ό λες τις υ πη ρε σί ες που α παι τού-

νται α πό έ να πα γκό σμιο μου σεί ο του 21ου αιώ να. 

ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ
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ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Ο νέ ος ιός της γρί πης Α(Η1Ν1), γνω-

στός μέ χρι τώρα ως γρί πη των χοί ρων 

που α πο μο νώ θη κε για πρώ τη φο ρά 

πρό σφα τα, εί ναι έ νας νέ ος τύ πος του 

ιού της γρί πης που προ σβάλλει τους 

αν θρώ πους. Πε ριέ χει γο νί δια α πό ιό 

της γρί πης των χοί ρων, των πτη νών 

και των αν θρώπων σε έ να συν δυα σμό 

που δεν εί χε εμ φα νι στεί πο τέ έ ως τώ-

ρα. Εί ναι πλέ ον βέ βαιο ό τι ο ιός με τα-

δί δε ται α πό άν θρω πο σε άν θρω πο. Η 

χώ ρα μας βρί σκε ται σε φά ση παν δη μί-

ας α πό το νέ ο ιό γρί πης.

Ιός 
Α(Η1Ν1)
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α κου μπά νε τα μά τια, τη μύ τη και το στό μα, για τί με αυ τόν τον 
τρό πο ε ξα πλώ νε ται η μό λυν ση. Η χρήση γα ντιών σε κα μί α πε-
ρί πτω ση δεν υ πο κα θι στά την υ γιει νή των χε ριών.

 Α πο φυ γή συ νω στι σμού.
 Α πο φυ γή κα πνί σμα τος 
 Σε πε ρί πτω ση εμ φά νι σης συ μπτω μά των γρί πης πρέ πει 

να ζη τη θεί ά με σα ια τρι κή βο ή θεια.
Μέ τρα ό πως α πο κλεισμός (κα ρα ντί να) μο νά δων, στρα το-

πέ δων ή υ πη ρε σιών ό που θα πα ρου σια στούν ε πι βε βαιω μέ να 
κρού σματα της νέ ας γρί πης δε θεω ρού νται α πο τε λε σμα τι κά 
και πρέ πει να α πο φεύ γο νται. Αντί θε τα, ε πι βάλ λε ται η α πο μό-
νω ση των ε πι βε βαιωμέ νων κρου σμά των σε κα λά α ε ρι ζό με-
νους χώ ρους ε φό σον έ χουν ή πια συ μπτω μα το λογί α. Η α πο μό-
νω ση των α σθε νών πρέ πει να διαρ κεί μια ε βδο μά δα με τά την 
έ ναρ ξη των συμπτω μά των. Εκ δη λώ σεις ενδει κτι κές ε πι πλο-
κών της γρί πης εί ναι η δύ σπνοια, το θω ρα κι κό άλ γος, η κυά-
νω ση, οι έ με τοι, ση μεί α α φυ δά τω σης (μεί ω ση της πο σό τητας 
των ού ρων, ζά λη σε όρ θια στά ση), σπα σμοί, ση μεί α σύγ χυ σης 
ή α πο προ σα να το λι σμού. Σε κά θε πε ρί πτω ση εμ φάνι σης των 
α νω τέ ρω σε α σθε νείς που πα ρα μέ νουν στο σπί τι α παι τεί ται 
ά με ση ε πα νε ξέ τα ση. Ε πί σης συ νιστά ται ε πα νε ξέ τα ση ό σων 
πα ρα μέ νουν στο σπί τι σε πε ρί πτω ση πα ρά τα σης του πυ ρε τού 
πέ ραν των 3 - 4 η με ρών.

Θε ρα πεία
Στις πε ρισ σό τε ρες πε ρι πτώ σεις α παι τεί ται μό νο συ μπτω-

μα τι κή α γω γή (α ντι πυ ρε τι κά - χο ρή γη ση υ γρών - α νά παυση 
κ.λπ.) ε νώ τα σύγ χρο να α ντι ΐ κά φάρ μα κα α πο φεύ γο νται για 
τον κίν δυ νο εμ φά νι σης αν θε κτι κών στε λε χών του ιού και χρη σι-
μο ποιού νται κυ ρί ως στις περι πτώ σεις εμ φά νι σης ε πι πλο κών 

Ιός 
Α(Η1Ν1)

Γε νι κά Στοι χεία
Τα ε πιβε βαιω μέ να κρού σμα τα αυ ξά νο νται κα θη με ρι νά και 

δεν α φο ρούν πλέ ον μό νο τα ξι διώ τες α πό άλ λες χώ ρες, αλ λά 
προ κύ πτουν πε ρι στα τι κά με δευ τε ρο γε νή με τά δο ση (ε πα φή με 
γνω στό κρούσμα στην Ελ λά δα), κα θώς και πε ρι στα τι κά ό που 
δεν υ πάρ χει σαφής πη γή με τά δοσης. Σύμ φω να με ε πι δη μιο-
λο γι κά και ε πι στη μο νικά δε δο μέ να η πε ρί ο δος της παν δη μί ας 
α να μένε ται να διαρ κέ σει 12-15 μή νες με α νώ τα τη πιθα νή διάρ-
κεια τα δύ ο έ τη.

Συ μπτώ μα τα
Τα συ μπτώ μα τα της νό σου εί ναι πα ρόμοια με αυ τά της ε πο-

χι κής γρίπης και μπο ρεί να πε ρι λαμ βά νουν αιφ νί δια έ ναρ ξη πυ-
ρε τού και συ μπτώ μα τα α πό το α να πνευ στι κό σύ στη μα (ό πως 
βή χας, κα ταρ ρο ή, πο νό λαιμος, πό νος στους μυς, πο νο κέ φα-
λος), ε νώ μπο ρεί να πα ρου σια στούν και άλ λα συ μπτώ μα τα, 
όπως ρί γη, αί σθη μα κό πω σης, διάρ ροια και έμε τοι. Η νό σος 
μέ χρι στιγ μής εμφα νί ζε ται με ή πια συ μπτω μα το λο γί α. Η θνη-
τό τη τα (α ριθ μός θα νά των / α ριθ μός νο σού ντων) πα γκο σμί ως 
εί ναι χα μη λό τε ρη της ε πο χι κής γρί πης. Στην πραγμα τι κό τη τα, 
εί ναι α κό μα χα μη λό τε ρη α πό ό, τι υ πο λο γί ζε ται, κα θώς με γά-
λος α ριθ μός κρου σμά των εί ναι βέ βαιο ό τι δεν δια γι γνώ σκε ται. 
Η νό σος προ σβάλ λει κυ ρί ως παι διά και νέ α ά το μα, ε νώ οι η λι-
κιω μέ νοι φαί νε ται ό τι έ χουν κά ποιο εί δος α νο σί ας.

Με τάδο ση Νόσου
Οι άν θρω ποι μο λύ νο νται με τον ιό με τον ί διο τρό πο ό πως 

και στην επο χι κή γρί πη. Με τα δί δε ται α πό άν θρω πο σε άν θρω-
πο μέ σω στα γο νι δί ων α πό α σθε νή που βή χει ή φτερ νίζε ται. 
Ο ιός μπο ρεί να με τα δο θεί και έμμε σα, ό ταν τα μο λυ σμέ να 
στα γο νί δια που προ έρ χο νται α πό α σθε νή ε γκα θί στα νται στα 
χέ ρια του ή σε άλ λες ε πι φά νειες που μπο ρεί στη συ νέ χεια να 
με τα δώ σουν τον ιό σε αν θρώ πους που τις α κου μπούν και, 
στη συ νέ χεια, α κου μπούν τη μύ τη ή το στό μα τους. Η πι θα-
νό τητα με τά δο σης α πό ε πι φά νειες που έ χουν μολυν θεί α πό 
στα γο νί δια εί ναι μι κρή λό γω της διάρ κειας ζω ής του ιού στην 
α τμό σφαι ρα, και ε πι πλέ ον εί ναι εύ κο λο να α πο φευ χθεί με την 
α πλή τή ρη ση των συ νή θων μέτρων α το μι κής υ γιει νής. Ο νέ ος 
ιός της γρί πης δεν με τα δί δε ται με την κα τα νά λω ση κα λά μα γει-
ρε μέ νου χοι ρι νού κρέ α τος ή πα ρα γό ντων του.

Πρό λη ψη - Προ στα σία
Για προ στα σί α από τη νόσο συ νι στά ται:
 Απο φυ γή στε νών ε πα φών με ά το μα που έ χουν συ μπτώ-

μα τα λοί μω ξης του α να πνευ στι κού. Οι ασθε νείς πρέ πει να κρα-
τούν α πό στα ση α πό τους άλ λους για να μην τους με τα δώ σουν 
τη νό σο. 

 Κά λυ ψη του στό μα τος και της μύ της με μα ντήλι σε πε ρί-
πτω ση βή χα ή φταρ νί σματος. Το μα ντή λι πε τιέ ται στον κο ντι νό-
τε ρο κά δο α πορ ριμ μά των με τά τη χρή ση του.

 Συ χνό πλύ σι μο χε ριών με νε ρό και σα πού νι, ει δι κά με τά 
το βή χα ή το φτάρ νι σμα. Τα κα θα ρι στι κά χε ριών που πε ριέ χουν 
αλ κο όλ εί ναι ε πί σης α πο τε λε σμα τι κά. Τα χέ ρια δεν πρέ πει να 
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ή σε πε ρι πτώ σεις α σθε νών που πα ρου σί α ζαν προ η γου μέ νως 
άλ λα σο βα ρά προ βλή μα τα υ γεί ας. Στις πε ρισ σό τε ρες ή πιες πε-
ρι πτώ σεις τα συ μπτώ μα τα υ πο χω ρούν χω ρίς κα μί α ι διαί τε ρη 
θε ρα πευ τι κή α ντι με τώ πι ση.

Τα θέ μα τα του εμ βο λί ου για προ φύ λα ξη α πό την γρί πη τύ-
που Α Η1Ν1 κα θο ρί ζο νται α πό το Υ πουρ γεί ο Υ γεί ας και Κοι νω-
νι κής Αλ λη λεγ γύ ης (Υ Υ ΚΑ) σε συ νερ γα σί α με το ΚΕΕΛ ΠΝΟ.

Η προ τε ραιό τη τα χο ρή γη σης στις πλη θυ σμια κές ο μά δες 
έχει ως ε ξής:
 Έ γκυες γυ ναί κες,

 Ια τρο νο ση λευ τι κό προ σω πι κό,

 Η λι κί ες α πό 6 μη νών ε ως 24 ε τών,

 Η λι κιες α πό 25 ε τών ε ως 65 ε τών που έ χουν υ πο κεί με να 

νο σή μα τα.

Εκ κρε μεί ο χα ρα κτη ρι σμός του εν λό γω εμ βο λί ου σε προ αι ρε-
τι κό ή υ πο χρε ω τι κό.
Α να φορι κά με το εμ βό λιο του πνευ μο νιο κόκ κου θα γί νε ται 
σε ο μά δες υ ψη λού κιν δύνου ό πως:
 α σθε νείς με σπλη νε κτο μή,

 α σθε νείς με χρό νια α να πνευ στι κά και καρ δια κά προ βλή μα τα,

 μη α νο σο ε παρ κείς.

Βα σι κός κα νό νας που 
πρέ πει να θυ μό μα στε 
εί ναι ό τι δε χρειά ζε ται 
πα νι κός και υ περ βο-

λές, διό τι δε βο η θούν 
σε τί πο τα, ού τε να ε πι-
δει κνύ ου με α δια φορί α, 
διό τι ε πί σης δε βο η θά 

σε τί πο τα.
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Βα σι κός κα νό νας που 
πρέ πει να θυ μό μα στε 
εί ναι ό τι δε χρειά ζε ται 
πα νι κός και υ περ βο-

λές, διό τι δε βο η θούν 
σε τί πο τα, ού τε να ε πι-
δει κνύ ου με α δια φορί α, 
διό τι ε πί σης δε βο η θά 

σε τί πο τα.

Η πρώ τη γραμ μή
ά μυ νας κα τά της με-

τά δο σης των λοι μώξε-
ων, εί ναι το σω στό 

πλύ σι μο των χε ριών

Το ΓΕΣ/ΔΥΓ ε νη με ρώ νε ται συ νε χώς για τις ε ξε λί ξεις της παν δη μί ας α πό το Υπουρ γεί ο Υ γεί ας και Κοι νω νι κής 

Αλ λη λεγ γύ ης (Υ Υ ΚΑ) κα θώς και α πό το Κέ ντρο Ε λέγ χου και Πρό λη ψης Νο ση μά των (ΚΕ ΕΛ ΠΝΟ), και στη συ νέ-

χεια λαμ βά νει ό λα τα α πα ραί τη τα μέ τρα, ε νη με ρώ νο ντας ταυ τό χρο να το προ σω πι κό του Στρατού Ξηράς με την 

έκ δο ση δια τα γών, με σκο πό την κα λύ τε ρη πα ρο χή υ γειο νο μι κής φρο ντί δας - πε ρί θαλ ψης.

Τε λειώ νοντας, πρέ πει να α να γνω ρί σου με ό τι οι και ροί έ χουν αλ λά ξει. Αν και ο Η1Ν1 ε ξαπλώ θη κε τα χέ ως α νά τον 

κό σμο, δεί χνει δε να έ χει υ ψη λή λοι μο γό νο δύ να μη, σή με ρα εί μα στε πε ρισ σό τε ρο έ τοι μοι α πό α νά λο γες κα τα στά-

σεις του πα ρελ θό ντος. Υ πάρ χει υ ψη λό τε ρη δυ να τό τη τα ε πι τή ρη σης, κα λύ τε ρη ε πι κοι νω νί α και κα τα νό η ση του 

ε λέγ χου στον έ λεγ χο των λοι μώ ξε ων, α ντι ΐ κά και α ντι μι κρο βια κά φάρ μα κα, κα θώς ε πί σης ε ξέ λι ξη στην ε πι στή μη 

και τις πη γές για την πα ρα γω γή ε νός α πο τε λε σμα τι κού και α σφα λούς εμ βο λί ου.

 Έ τσι μπο ρού με να αντι κρί σου με το μέλ λον με πε ρισ σό τε ρη σι γου ριά και να α να μέ νου με, λι γό τερο αιφ νι δια σμέ-

νοι, μια πιο ορ θο λο γι κή προ σέγ γι ση αλ λά και μια πιο ρι ζι κή λύ ση…
ΓΕΣ/ΔΥΓ
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«Φλωράκεια 2009»
Στην πόλη της Νάουσας πραγ μα το ποι ή θη καν, την 9η Ιου-

λί ου 2009 και για 7η συ νε χή χρο νιά, οι Στρα τιω τι κοί α γώ νες 

«ΦΛΩ ΡΑ ΚΕΙΑ 2009». Οι αγώνες διεξήχθησαν στο στρα τό πε-

δο «Ζα φει ρά κη» και συμμετείχαν στελέχη από Σχηματισμούς 

που βρίσκονται στην περιοχή ευθύνης του Β΄ΣΣ. Επιλέχθηκαν 

καθαρά στρατιωτικά αγωνίσματα, που προβάλλουν το 

επίπεδο εκπαίδευσης, δημιουργούν κλίμα συναγωνισμού και 

αναπτύσσουν την ευγενή άμιλλα.

 Τα “ΦΛΩΡΑΚΕΙΑ”, αγώνες με τιμητικό χαρακτήρα, είναι 

αφιερωμένα στη μνήμη του Στρατηγού Φλωράκη, ο οποίος έφυ-

γε τις πρωινές ώρες της 10ης Ιουλίου 2002 στην εκτέλεση του 

καθήκοντος. Τους αγώνες τίμησαν με την παρουσία τους οι Διοι-

κη τές του Β΄ΣΣ και Α΄ΣΣ, ενώ παραβρέθηκαν α ντι προσω πείες 

στε λε χών, πο λι τι κής και θρη σκευ τι κής η γε σί ας της πε ριο χής 

καθώς και συγ γε νείς του Στρα τη γού Φλω ρά κη.
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Α γώ νες Κα λαθο σφαί ρι σης Ε νό πλων Δυ νά με ων και Σω μά των 
Α σφα λεί ας

Ο λο κλη ρώ θηκαν με ορ γα νω τι κή και α γω νι στι κή ε πι τυ χί α οι α γώ νες κα λα-

θο σφαί ρι σης των Ε νό πλων Δυ νά με ων και των Σω μά των Α σφα λεί ας για το 

2009. Η ορ γά νω σή τους εί χε α να τε θεί στην Πο λε μι κή Α ε ρο πο ρί α.

Η προ κρι μα τι κή φά ση πραγ μα το ποι ή θη κε στο κλει στό γυ μνα στή ριο 

του Μετ ς του Δή μου Α θη ναί ων α πό 6 έ ως 8 Ιου λί ου. Οι τέσ σε ρις ο μά δες 

που προ κρί θη καν για την συ νέ χεια των α γώ νων ή ταν οι ο μά δες του Στρα-

τού Ξη ράς, του Πο λε μικού Ναυ τι κού, της Πο λε μι κής Α ε ρο πο ρί ας και της 

Ελ λη νι κής Α στυ νο μί ας.

Η η μι τε λι κή και τε λι κή φά ση των α γώ νων διε ξή χθη στο κλει στό γυ μνα στή-

ριο της Α μα λιά δας στην Η λεί α στις 11 και 12 Ιου λί ου.

Νι κή τρια και πρω τα θλή τρια Ε νό πλων Δυ νά με ων α να δεί χθη κε η α ντι προ σω πευτι κή ο μά δα του Πο λε μι κού Ναυ τι κού η ο ποί α ε πι κρά-

τη σε της α ντί στοι χης ομά δας της Πο λε μι κής Α ε ρο πο ρί ας στην πα ρά τα ση του α γώ να με σκόρ 68 - 61 (Κα νο νικός α γώ νας 51 - 51). Την 

Τρί τη θέ ση κα τέ λα βε η ο μά δα του Στρα τού Ξη ράς που στο μικρό τε λι κό νί κη σε την ο μά δα της Ελ λη νι κής Α στυ νο μί ας με σκορ 87 - 69.

Την τε λι κή φά ση των α γώ νων τί μη σαν με την πα ρου σί α τους, εκπρόσωπος της Κυβέρνησης, ο Δή μαρ χος Α μα λιά δας, ο Α νώ τε ρος 

Στρα τιω τι κός Διοι κη τής του νο μού Η λεί ας και Διοι κη τής της 117 ΠΜ, α νώ τε ροι Α ξιω μα τι κοί, εκ πρό σω ποι των Κλά δων των Ε νό πλων 

Δυ νά με ων και των Σω μά των Α σφα λεί ας κα θώς και πλή θος κό σμου α πό την ευ ρύ τε ρη πε ριο χή.

Τελικός Πρωταθλήματος 
Ποδοσφαίρου

Η ο μά δα της 96 ΑΔ ΤΕ με τά α πό 5 νί κες σε 5 

α γώ νες προ κρί θη κε στον τε λι κό του πρω τα θλή μα-

τος φο ρέ ων της Νομαρ χια κής Αυ το διοί κη σης Χί ου, 

που πραγ μα το ποι ή θη κε την 1η Ιου λί ου 2009 στο 

δη μο τι κό στά διο Χί ου με α ντί πα λο την ο μά δα των 

ε λεύ θερων ε παγ γελ μα τιών.

Στην εν λό γω εκ δή λω ση πα ρα βρέ θη καν ο Τα ξί-

αρ χος Διοι κη τής της 96 ΑΔ ΤΕ, Διοικη τές, Υ πο διοι-

κη τές, Α ξιω μα τι κοί, Υ πα ξιω μα τι κοί και Ο πλί τες των 

Μο νά δων της 96 ΑΔ ΤΕ.
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Α γώ νες Ξι φα σκί ας Ε νό πλων Δυ νά με ων και Σω μά των Α σφα λεί ας

Με ορ γα νω τική και α γω νι στι κή ε πι τυ χί α ο λο κλη ρώ θη καν στη Φλώ ρι να 

στις 20 και 21 Ιου νί ου 2009, οι ε τή σιοι α γώ νες Ξι φα σκί ας των Ε νό πλων Δυ-

νά με ων και Σω μά των Α σφα λεί ας για το 2009.

Η διορ γά νω ση των α γώ νων εί χε α να τε θεί στην Πο λε μι κή Α ε ρο πο ρί α και συ-

γκεκρι μέ να στην 3η Μ.ΣΕΠ, με τη συν δρο μή της Ο μο σπον δί ας Ξι φα σκί ας, αλ λά 

και την υ πο στή ρι ξη του Ο μί λου Ξι φα σκί ας (Ο ΞΙΦ) Φώ ρι νας.

Α ξί ζει να ση μειω θεί ό τι ο Ο ΞΙΦ, για την ε πι τυ χί α της διορ γά νω σης έ θε σε 

στη διά θε ση της ορ γα νω τι κής ε πι τρο πής ό λο το έμ ψυ χο δυ να μι κό του, τους 

διαι τη τές, κα θώς και ό λα τα υ λι κο τε χνι κά μέ σα που εί χε.

Κα θο ρι στι κή στην ε πι τυ χί α των α γώ νων ή ταν ε πί σης η συμ βο λή της το πι κής κοι νω νί ας και συ γκε κρι μέ να της Νο μαρ χια κής Αυ το-

διοί κη σης και του Δή μου της Φλώ ρι νας.

Τα α πο τε λέ σμα τα των α γώ νων έ χουν ως ε ξής: 

Στο α το μι κό α γώ νι σμα του ξί φους μο νο μα χί ας συμ με τεί χαν 34 α θλη τές, οι ο ποί οι αρ χι κά α γω νί στη καν σε ο μί λους και στη συ νέ χεια 

σε α γώ νες α πο κλει σμού (knock-out). 

Τα με τάλ λια κα τέ κτη σαν:

 Χρυ σό με τάλ λιο ο Υ πα στυ νό μος Α΄ Ιω άν νης Μου τρί κας της ΕΛ.ΑΣ,

 Αρ γυ ρό με τάλ λιο ο Κε λευ στής Ιω άν νης Μύ τα ρος του ΛΣ, ε νώ 

 Την τρί τη θέ ση (Χάλ κι να με τάλ λια) μοι ρά στη καν, ο Αντι σμή ναρ χος Ιω άν νης Μα νο με νί δης και ο Αν θυ πα σπι στής Αν δρέ ας Ί ντρα του ΛΣ.

Στο ο μα δι κό αγώ νι σμα του ξί φους μο νο μα χί ας πρώ τη α να δεί χθη κε η α ντι προ σω πευ τι κή ομά δα του Λι με νι κού Σώ μα τος, η ο ποί α 

στον τε λι κό νί κη σε 36 - 27 την ο μά δα του Στρα τού Ξη ράς (αρ γυ ρό με τάλ λιο)

Την τρί τη θέ ση κα τέ κτη σε η ο μά δα της Ελ λη νι κής Α στυ νο μί ας, που α ντι με τώπι σε στο μι κρό τε λι κό την ο μά δα της Πο λε μι κής Α ε ρο-

πο ρί ας την ο ποί α και νίκη σε με 45 - 40.

Α γώ νες Χει ρο σφαί ρι σης Ε νό πλων Δυ νά με ων και Σω μά των 
Α σφα λεί ας

Η πό λη των Ιω αννί νων ε πι λέ χθη κε προ κει μέ νου να διε ξα χθούν οι α γώ νες 

Χει ρο σφαί ρι σης των Ε νό πλων Δυ νά με ων και των Σω μά των Α σφα λεί ας, για το 

2009. Οι α γώ νες πραγ μα το ποι ή θη καν στις 27 και 28 Ιου νί ου 2009 και η διορ γά-

νω σή τους εί χε α να τε θεί στο Αρ χη γεί ο της Ελ λη νι κής Α στυ νο μί ας.

Όλες οι ομάδες πραγ μα το ποί η σαν ε ξαι ρε τι κή εμ φά νι ση κατά τη διάρ κεια των 

α γώ νων. Κα λύ τε ρη α να δεί χθη κε η ο μά δα της Ελ λη νι κής Α στυ νο μί ας, η ο ποί α 

ε πι κρά τησε στον τε λι κό της α ξιό μα χης ο μά δας του Λι με νι κού Σώ μα τος. Την Τρί-

τη θέ ση κα τέ κτη σε η ο μά δα του Στρα τού Ξη ράς.
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Στρατιωτικοί Αθλητικοί Αγώνες 3ης Μ/Κ ΤΑΞ - «ΡΙΜΙΝΙ»

Την πε ρί ο δο α πό 9 έως 25 Ιουλίου 2009 πραγ μα το ποι ή θη-

καν Στρα τιω τι κοί Α θλη τι κοί Α γώ νες, στα πλαί σια βελ τί ω σης της 

καλ λιέρ γειας α γω νι στι κού πνεύ μα τος και α νά πτυ ξης του αι σθή-

μα τος «ευ α γω νί ζε σθαι» για το προ σω πικό που υ πη ρε τεί στις 

Μο νά δες - Α νεξάρτητες Υ πο μο νά δες της Τα ξιαρ χί ας.

Συ γκε κρι μέ να τα α γω νί σμα τα τα οποί α διε ξή χθη σαν ήταν 

πο δό σφαι ρο, κα λα θο σφαί ρι ση, πε το σφαί ρι ση, διελ κυ στίν δα, 

ρί ψη χει ρο βομ βί δας και σκά κι.

Αγώνες Κωπηλασίας και Κολύμβησης της Ζ΄ ΜΑΚ

Το Σεπτέμβριο 2009 διεξήχθησαν α γώ νες κω πη λα σί ας και 

κολύμ βη σης, με τα ξύ των Λό χων της Ζ΄ ΜΑΚ σε πα ρα κεί με νη βρα-

χο νη σί δα στη Μα κρό νησο. Οι α γώ νες α πο σκο πούν στη δια τή ρη ση 

υ ψη λού ε πι πέ δου φυ σι- κής κα τά στα σης, στην ε ξοι κεί ω ση του 

προ σω πι κού με το υ γρό 

στοι χεί ο, στη βελ τίω ση 

των ι κα νο τή των και των 

ε πι δό σε ων στη στρα-

τιω τι κή φυ σι κή α γω γή, 

στην καλ λιέρ γεια πνεύ-

μα τος συ νερ γα σί ας, 

ά μιλ λας και στην τό-

νω ση του η θι κού.

προ σω πι κού με το υ γρό 

στοι χεί ο, στη βελ τίω ση 

των ι κα νο τή των και των 

ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ
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Έπος της 28ης Οκτωβρίου 1940
Έ πος, με τα φο ρι κά, δη λώ νει το σύ νο λο σπου δαί ων η ρω ι κών κα τορ θω μά των, τη θριαμ βευ τι κή πο ρεί α, το σκλη ρό α γώ να με 

νι κητή ρια έκ βα ση. Το έ πος της 28ης Ο κτω βρί ου 1940 ή ταν όλα όσα δηλώνει η λέ ξη. 

Ξε κί νη σε, ό πως ό λοι ξέ ρουν, α πό έ να Ο ΧΙ, το ο ποί ο ή ξε ρε ότι στη ρι ζό ταν σε αν θρώ πους που μπο ρού σαν να το υ πο στη ρί ξουν.

«...Η ση μα σί α του ελ λη νο ϊ τα λι κού πο λέ μου συ νί στα ται κυ ρί ως στον α ντί κτυ πο που εί χε στον κό σμο γε νι κά. Ή ταν ο θα νάσι-

μος α γώ νας μιας μι κρής και φτω χής χώ ρας και ε νός λα ού που πο λε μού σε για την τι μή και την α ξιο πρέ πειά του, κα θώς και για 

τις βα σι κές α ξί ες του πο λιτι σμέ νου κό σμου και τα δι καιώ μα τα του αν θρώ που που α πει λού νταν σε έ ναν κό σμο που φαι νό ταν να 

υ πε ρι σχύ ουν η ω μή και α προ κά λυ πτη βί α, η αυ θαι ρε σί α, η προ δο σί α, ο και ρο σκο πι σμός, η υ στε ρο βου λί α και η α πε μπό λη ση 

ό λων ε κείνων των δι καιω μά των, που για την ε ξα σφά λι σή τους ο κό σμος εί χε πλη ρώ σει ακρι βό τί μη μα ε πί πολ λές γε νε ές. Το 

ελ λη νι κό πα ρά δειγ μα έ δινε θάρ ρος στους χει μα ζό με νους λα ούς που εί χαν χάσει την ε λευ θε ρί α τους, κα θώς και σε ε κεί νους που 

πο λεμού σαν να την κρα τή σουν…» Ε γκυ κλ. Ι στο ρί α του Ελλη νι κού Έ θνους τομ. ΙΕ΄ σελ. 411. 

Η Ελ λά δα κα τά φε ρε, στο μέ τω πο της Αλ βα νί ας, καί ριο κτύ πη μα στις ι μπε ριαλι στι κές φι λο δο ξί ες του Μου σο λί νι σε ση μεί ο 

τα πεί νω σης, γε γο νός που α νάγκα σε τον ε πί σης δι κτά το ρα της Γερ μα νί ας, τον Χί τλερ, να α να συ ντά ξει τα πολε μι κά του πλά να 

και να προ στρέ ξει σε βο ή θεια του φαν φα ρό νου συμ μά χου του. Με τά α πό η ρω ι κή α ντί στα ση στις σι δη ρό φρα κτες στρα τιές του 

Χί τλερ, υ πέκυ ψε στις κα τά πο λύ α νώ τε ρες στρα τιω τι κές του δυ νά μεις και α να πό φευ κτα υ πέ στη στις 24 Α πρι λί ου 1941, την τρι-

πλή κα το χή α πό τις συ να σπι σμέ νες δυ νά μεις της Γερ μα νί ας, της Ι τα λί ας και της Βουλ γα ρί ας. Κι α πό την σκλη ρή αυ τή κατο χή 

ξε πή δη σε η ε πο ποι ί α της Ε θνι κής Α ντί στα σης, που σε συν δυα σμό με τις νί κες των συμ μά χων ο δή γη σαν στην πτώ ση των δυ νά-

με ων του να ζι στι κού και φασι στι κού ά ξο να και στην α πε λευ θέ ρω ση της χώ ρας μας. Η ψυ χι κή ε τοι μό τη τα των α γω νι στών, γιατί 

σ΄αυ τήν κυ ρί ως ο φεί λε ται το έ πος, προ ϋ πο θέ τει μια κα θη με ρι νή στά ση ζω ής που έ φε ρε ε κεί νο το α πο τέ λε σμα. 

Σή με ρα ο α γώ νας, η θυ σί α και η α γά πη που 

αυ τά συ νε πά γο νται αλ λοιώ νο νται συ στη μα τι κά 

α πό την προ βο λή του α το μι κού ευ δαι μο νι σμού, 

που εί ναι η μό νη εγγύ η ση για την στα θε ρό τη τα της 

ευ μά ρειας των ε πι χει ρή σε ων. Κε νώ νο νται από το 

με γα λεί ο της ση μα σί ας τους και μα ζί τους και τα 

Έ πη του ’40, του ’21… Εντού τοις οι λέ ξεις με το 

πραγ μα τι κό τους νό η μα ε ξα κο λου θούν να υ πάρ-

χουν χά ρη στη δια χρο νι κό τη τα των γε γο νό των 

που τις νο η μα το δό τη σαν πε ρι μέ νοντας υ πο μο νε τι-

κά να α να ζη τη θούν και να ξα να δώ σουν το νό η μα 

που έ δω σαν σε ε κεί νους που θυ σιά στη καν για να 

μπο ρούν δυ στυ χώς «ε λεύ θε ρα» να λη σμο νούν ή 

να αυ θαι ρε τούν οι ε πό με νοι. Πε ρι μέ νουν υ πο μο νε-

τι κά, ό πως ξέ ρει πά ντα να υ πο μέ νει η Α λή θεια. 

ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ
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ΙΣΤΟΡΙΑ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Το πρώ το α μυ ντι κό σχέ διο της χώ ρας, 
που λάμ βα νε υ πό ψη του την α πει λή από 
την πλευ ρά της Ι τα λί ας, κα ταρ τί σθη κε το 
1939 (σχέ διο ΙΒ). Προ έ βλε πε την πα ραχώ-
ρη ση ε νός μέ ρους της Η πεί ρου ως τον 
Ά ρα χθο, και ά μυ να στην το πο θε σί α Άρα-
χθος - Ζυ γός Με τσό βου. Αρ γό τε ρα, ό ταν 
η α μυ ντι κή προ ε τοι μα σί α προ χώ ρη σε ι κα-
νο ποι η τι κά, δη μιουρ γή θη κε και δεύ τε ρο 
σχέ διο (Ι Βα), που προ έ βλε πε την ά μυ να 
στην προ ω θη μέ νη πα ρα με θό ρια γραμ μή 
Κα λα μάς - Ε λαί α (Καλ πά κι) - Γκα μήλα - 
Σμό λι κας - Σταυ ρός (Γράμ μος), χω ρίς σο-
βα ρές ε δα φι κές πα ρα χω ρή σεις. Το ιτα λι κό 
σχέ διο προ έ βλε πε αιφ νι δια στι κή ει σβο λή 
με τα χυ κί νη τα μέ σα πριν α κό μη ο λο κλη ρω-
θεί η ε πι στρά τευ ση και συ γκέ ντρω ση του 
ελ λη νι κού στρα τού.

Το κύ ριο βά ρος της α μυ ντι κής ορ γά-
νω σης της Ελ λά δας έ φε ρε, ε πο μέ νως, 
το μέτω πο της Η πεί ρου, και η VIII Με-
ραρ χί α των Ιω αν νί νων. Με πρω το βου λί α 
του διοι κη τή της, Υ πο στρά τη γου Χα ρά-
λα μπου Κα τσι μή τρου, α πο φασί στη κε να 
ε πι κε ντρω θεί ό λη η προ ε τοι μα σί α στην 
πε ριο χή της Ε λαί ας (Καλ πά κι), ο έ λεγ χος 
της ο ποί ας ε ξα σφά λι ζε ό χι μό νο την Ή πει-
ρο, αλ λά και τις διαβά σεις προς τη Θεσ-
σα λί α και τη Μα κε δο νί α. Η το πο θε σί α 
εί χε ορ γα νω θεί α πό τα μέ σα του 1939, 
σε ι κα νο ποι η τι κό ε πί πε δο, ι διαί τε ρα στα 
υ ψώ μα τα ε κα τέ ρω θεν της υ πο χρε ω τι κής 
διά βα σης του πο τα μού Κα λα μά. Έ τσι, 
στις 27 Ο κτω βρί ου 1940, μί α η μέ ρα μό-
λις πριν α πό την κή ρυ ξη του πο λέ μου, η 
VIII Μεραρ χί α εί χε ο λο κλη ρώ σει την ε πι-
στρά τευ σή της και ο Διοι κη τής της δια βε-
βαί ω νε το αρ χη γεί ο του ΓΕΣ ό τι «δεν θα 
πε ρά σουν Ι τα λοί α πό το Καλπά κι».

Η VIII Με ραρ χί α εί χε ε νι σχυ θεί με το 
Στρα τη γεί ο της Ι Ι Ι Τα ξιαρ χί ας Πε ζι κού και 
με ρι κές μο νά δες Πε ζι κού και Πυ ρο βο λι-
κού. Οι δυ νά μεις της πε ρι λάμ βα ναν τέσ-
σε ρις διοι κή σεις συ νταγ μά των Πε ζι κού, 
15 τάγ μα τα Πε ζι κού, 15 πυ ρο βο λαρ χί ες, 
5 ου λα μούς συ νο δεί ας πε ζι κού, 2 τάγ μα-

τα πολυ βό λων κί νη σης, και 1 με ραρ χια κή 
ο μά δα α να γνώ ρι σης. Ο ι τα λι κός στρα τός 
εί χε α πό λυ τη υ πε ρο χή στα άρ μα τα και 
στην α ε ρο πο ρι κή υ πο στή ρι ξη (πε ρί που 
400 α ε ρο πλά να). Στην πε ριο χή της Η πεί-
ρου βρι σκό ταν το ΧΧV Σώ μα Στρα τού με 
τέσ σε ρις με ραρ χί ες: την 23η Με ραρ χί α 

Μά χη Ε λαίας (Καλ πά κι) - Κα λα μά
Με την κα τά λη ψη της Αλ βα νί ας, τον Α πρίλιο του 1939, η Ι τα λί α έ θε σε σε ε φαρ μο γή το κα τα κτη τι-
κό της σχέ διο ε να ντί ον της Ελ λά δας, που προ έ βλε πε κατ’ αρ χήν την αιφ νι δια στι κή κα τά λη ψη της 
Η πεί ρου και της Κέρ κυ ρας και σε δεύ τε ρο στά διο την κα τά λη ψη της Δυ τι κής Μακε δο νί ας. Α πέ να-
ντι στις συ νε χείς προ κλή σεις των Ι τα λών και στις ε ξε λί ξεις που συ γκλό νι ζαν ό λη την Ευ ρώ πη, η 

ελ λη νι κή πλευ ρά δεν εί χε μεί νει α δρανής... 
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Πε ζι κού «Φερ ρά ρα», την 131η Τε θω ρα κι-
σμέ νη Με ραρ χί α «Κε νταύ ρων», την 51η 
Με ραρ χί α «Σιέν να» και τη Με ραρ χί α Ιπ-
πι κού (21 τάγ μα τα Πε ζι κού, 1 τάγ μα Βερ-
σα λιέ ρων, 41 πυ ρο βο λαρ χί ες, 2 τάγ μα τα 
όλ μων, 3 συ ντάγ μα τα Ιπ πι κού, 1 ε πι λαρ-
χί α, 90 άρ μα τα μά χης, συ νο λι κής δύ να-
μης πε ρί που 41.200 αν δρών). 

Πριν α κό μη λή ξει το τε λε σί γρα φο των 
Ι τα λών, ξη με ρώ μα τα της 28ης Ο κτω βρί-
ου 1940, οι ι τα λι κές δυ νά μεις άρ χι σαν να 
προ ε λαύ νουν σε ο λό κλη ρο το μέ τω πο 
της Η πεί ρου. Τα ελ λη νι κά τμή μα τα προ-

ρο βο λαρ χί ες τους και η α ε ρο πο ρί α έ βα-
λαν δρα στι κά κα τά των υ ψω μά των Γκρα-
μπά λα, Καλ πά κι και Ασ σό νι σα, αλ λά με 
α σή μα ντα α πο τε λέ σμα τα. Η ορ γα νω μέ-
νη ε πί θε ση άρ χι σε στις 2 Νο εμ βρί ου το 
πρω ί. Ι τα λι κά α ε ρο σκάφη σε δια δο χι κά 
κύ μα τα βομ βάρ δι σαν την Γκρα μπά λα, το 
Καλ πά κι, τη Μο νή Βελλάς, το α ε ρο δρό-
μιο Ιω αν νί νων και τη γέ φυ ρα Μα ζα ρά κι, 
αλ λά και πά λι χω ρίς τα ε πι θυ μη τά α πο-
τε λέ σμα τα. Α κο λού θη σε, το με ση μέ ρι, 
σφο δρός βομ βαρ δι σμός α πό το ι τα λι κό 
πυ ρο βο λι κό, πα ρά το γε γο νός, ό μως, 
ό τι ρί χτη καν πε ρισ σό τερα α πό 2.000 
βλή μα τα και τα υ ψώ μα τα κυ ριο λε κτι κά 
α να σκά φη καν, οι α πώ λειες ή ταν και πά-
λι ε λά χι στες, χά ρη στην α πο τε λε σμα τι κή 
προ ε τοι μα σί α των Ελ λή νων.

Την ί δια τύ χη εί χε και η ε πί θε ση των 
δύ ο ι τα λι κών με ραρ χιών «Φερ ρά ρα» και 
«Κε νταύ ρων», που κι νή θη καν κα τά των 
υ ψω μά των Γκρα μπά λα και Ψη λορ ρά χη. 
Χά ρη στην ε πι τυ χη μέ νη δρά ση του ελ λη-
νι κού πυ ρο βο λι κού η ε πί θε ση α πο κρού-
στη κε με σο βα ρές α πώ λειες για τους 
Ι τα λούς. Παρ’ ό λα αυ τά, το ί διο βρά δυ, 
έ να τάγ μα Αλ βα νών και ε πί λε κτα ι τα λι κά 
τμή μα τα με αιφ νι δια στι κή ε πί θεση κα τέ-
λα βαν το ύ ψω μα Γκρα μπά λα και α νέ τρε-
ψαν τον ε κεί λό χο του 15ου Συ ντάγμα-
τος. Η σφο δρή χιο νο θύ ελ λα που α κο λού-
θη σε ε μπό δι σε ο ποια δή πο τε πε ραιτέ ρω 
ε νέρ γεια και α πό τις δύ ο πλευ ρές, αλ λά 
τα ξη με ρώ μα τα της 3ης Νο εμ βρί ου οι 
Έλ λη νες α να κα τέ λα βαν το ύ ψω μα. Οι 
Ι τα λοί ε γκα τέ λει ψαν στην Γκρα μπά λα 20 
νε κρούς, 6 αιχ μα λώ τους και πολ λά ό πλα 
και πυ ρο μα χι κά. 

Σε ό λη τη διάρ κεια της η μέ ρας οι 
δύ ο πλευ ρές α ντάλ λασ σαν πυ ρά πυ ρο-
βο λι κού, ε νώ η ι τα λι κή α ε ρο πο ρί α βομ-
βάρ δι ζε το Καλ πά κι και τα Σου δε νά. 
Το α πό γευμα οι Ι τα λοί ε κτό ξευ σαν νέ α 
ε πί θε ση κα τά των υ ψω μά των Γκρα μπά-
λα, Ψη λορ ράχη και Ασ σό νι σα. 70-80 
άρ μα τα της Με ραρ χί ας «Κε νταύ ρων», 
πλαι σιω μέ να με πε ρίπου 50 μο το συ κλε-
τι στές, έ φθα σαν σε α πό στα ση 500-600 
μ. α πό το Καλ πά κι. Και αυ τή, όμως, η 
ε πί θε ση α να χαι τί στη κε α πό το ελ λη νι κό 
πυ ρο βο λι κό και την α ντιαρ ματι κή ά μυ να 
(τά φρους και ναρ κο πέ διο). Πολ λά ι τα λι-
κά άρ μα τα κα τα στρά φη καν, ενώ τα υ πό-

λοι πα υ πο χώ ρη σαν με σο βα ρές ζη μιές. 
Οι ελ λη νι κές α πώ λειες κα τά την η μέ ρα 
αυ τή ή ταν 35 νε κροί και τραυ μα τί ες, 
α ξιω μα τι κοί και ο πλί τες.

Η α πο τυ χί α αυ τή του ε χθρού α να πτέ-
ρω σε το η θι κό των Ελ λή νων, που εί χαν 
κατορ θώ σει να α ντι με τω πί σουν α πο-
τε λε σμα τι κά τα δύ ο ση μεί α υ πε ρο χής 
των Ιτα λών: τα άρ μα τα μά χης, τα ο ποί α 
έ βλε παν για πρώ τη φο ρά, και την α ε ρο-
πο ρί α. Ύστε ρα α πό τις δια δο χι κές α πο τυ-
χί ες τους, οι Ι τα λοί α να γκά στη καν να α να-
βάλουν την ο λο κλη ρω τι κή ε πί θε ση που 
σχε δί α ζαν και πε ριο ρί στη καν σε πυ ρά 
πυ ρο βο λι κού και σε α ε ρο πο ρι κό βομ βαρ-
δι σμό, ι δί ως κα τά της Γκρα μπά λας. 

Στις 5 Νο εμ βρί ου το πρω ί, οι Ι τα λοί 
βομ βάρ δι σαν τις πε ριο χές Γκρα μπά λας 
και Βρο ντι σμέ νης, ό μως κα τά τη διάρ-
κεια της νύ χτας η VIII Με ραρ χί α, χω ρίς 
να γί νει α ντι λη πτή, εί χε ε γκα τα λεί ψει τις 
θέ σεις της. Παράλ λη λα, τα ι τα λι κά άρ μα-
τα ε πι χεί ρη σαν να δια βούν τον πο τα μό 
Κα λα μά, χω ρίς α πο τέ λε σμα, ό μως, για τί 
α κι νη το ποι ή θη καν στο ε λώ δες έ δα φος. 
Σπο ρα δι κές βο λές ε πα να λή φθη καν και 
την ε πό με νη η μέ ρα, ε νώ στις 7 Νο εμ βρί-
ου έ γι νε η τελευ ταί α γε νι κή ε πί θε ση των 
Ι τα λών, που προ σπά θη σαν να πα ρα κάμ-
ψουν τον κόμβο του Καλ πα κί ου και να 
κα τευ θυν θούν προς τα Ιω άν νι να. Βομ-
βάρ δι σαν τις ί διες θέ σεις και κα τέ λα βαν 
προ σω ρι νά την Γκρα μπά λα, ω στό σο, 
το ύ ψω μα παρέ μει νε τε λι κά σε ελ λη νι κά 
χέ ρια, α φού τμή μα τα του 15ου Συ ντάγ-
μα τος Πε ζι κού ε ξό ντω σαν την ι τα λι κή 
δύ να μη των ε πι λέ κτων, που στο στή θος 
τους έ φε ραν με ταλ λι κά εμ βλή μα τα με τη 
φρά ση «στρα τιώ τες του θα νά του». Οι 
α πώ λειες των Ι τα λών ή ταν 45 νε κροί και 
7 αιχ μά λω τοι, ε νώ των Ελ λή νων ή ταν 1 
α ξιω μα τι κός νε κρός και 1 τραυ μα τί ας, 11 
νε κροί ο πλί τες και 33 τραυ μα τί ες.

Στις 8 Νο εμ βρί ου η επι θε τι κή δρα-
στη ριό τη τα των Ι τα λών δια κό πη κε και ο 
Στρα τη γός Πρά σκα, Διοι κη τής των ι τα λι-
κών στρα τευ μά των στην Αλ βα νί α α ντι κα-
τα στά θη κε α πό τον Σο ντού. Οι ι τα λι κές 
δυ νά μεις άρ χι σαν να ο πι σθο χω ρούν 
α μυ νό με νες σε ό λο το μή κος του με τώ-
που, δια τη ρώ ντας μό νο έ να προ γε φύ ρω-
μα νό τια του πο τα μού Κα λα μά.

ΓΕΣ/ΔΙΣ

Η μά χη στον πο τα μό Κα λα μά σε λα ϊ κή 
ει κό να της ε πο χής

(Ι στο ρί α του Ελ λη νι κού Έ θνους, τ. ΙΕ΄, 
Εκ δο τι κή Α θη νών, Α θή να, σ. 425).

κα λύ ψε ως, α φού α ντι στά θη καν, συ μπτύ-
χθηκαν στην πε ριο χή Καλ πα κί ου, σύμ-
φω να με το σχέ διο της VIII Με ραρ χί ας, 
που εί χε ε γκα τα στή σει ε κεί το αρ χη γεί ο 
της. Έ ως και την 1η Νο εμ βρί ου οι Ι τα λοί 
πε ριο ρί σθη καν στην ε κτέ λε ση ε πί γειων 
και ε να έ ριων α να γνω ρί σε ων, ε νώ οι πυ-



52 Ι Ο ΥΛ Ι Ο Σ - ΑΥ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ - Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ  2 0 0 9 

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΛΥΣΗ
 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Τη συντηρεί το κράτος. 2. Μισή... χαρά - Εμπρόθετο άρθρο - Μάταιος, 
ανώφελος. 3. Άθρησκα, άπιστα - Κάποιος... αρχαίος - “Ή... ή επί τας”: 
αρχαία φράση. 4. Συμβολίζει την πρόσθεση - Αηδία (αρχ.) - Δίψηφο 
φωνήεν - Επιφώνημα πόνου. 5. Κανονικοί, σύμμμετροι (μτφ.) - Φυτεμένο 
μέρος κήπου. 6. Και “στρογγυλά” χαρακτηρίζονται - Ολυμπιακά αρχικά 
- Συμπλεκτικός σύνδεσμος της Αρχαίας. 7. Ο οποίος (αρχ.) - Κίβδηλοι, 
νόθοι - Αρχή και τέλος του αλφαβήτου μας. 8. Προσδιορίζουν υψηλή 
ποιότητα - Λαδερό φαγητό. 9. Ορμητικός, βίαιος - Εντελώς μόνος του. 
10. Πανεύκολος (αρχ.) - Μία από τις πέντε αισθήσεις. 11. Ψάλτης το... 
κρατά - Μενεξέδες - Κι έτσι το τριαντάφυλλο. 12. Δεν επιτρέπει τη 
διέλευση του φωτός - Άφησε, παράτα.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Οινοπωλεία. 2. Απρόθυμος για δουλειά - Ο αριθμός 204. 3. Απόλυτο 
αριθμητικό - Απαλοί, τρυφεροί. 4. Ασφαλιστικός οργανισμός (αρχικά) - Η 
κοιλιακή χώρα. 5. Κεντρικά στην... πίτα - Συνοδεύουν τον... Παναθηναϊκό 
- Κυρίαρχος σύμφωνα με το Σύνταγμα. 6. Πλεξίδα μαλλιών - Τζάκι κι αυτή. 
7. Ομόηχα φωνήνετα - Οποιαδήποτε σε μέγεθος (ουδ.) - Ανελκύει ναυάγια 
(αρχικά). 8. Φώτιζε... αρχαίους - Μυθικές οι... Συμπληγάδες. 9. Μισή... ιδέα 
- Υπάρχουν στον... κορμό - Η γυναίκα σαν σύντροφος (αρχ.) - Συνεχόμενα 
στο αλφάβητο. 10. Πτώση της γραμματικής. 11. Εργατοϋπαλλήλους 
ασφαλίζει (αρχικά) - Μία πρόθεση - Πέτρα ενός παιδικού παιχνιδιού. 12. 
Αποχρώσεις της φωνής - Απαίδευτος, μωρός. 13. Κατάληξη αρσενικών 
ονομάτων - Ρήμα... απώλειας - Δική σου (αρχ.).

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Σ’ αυτό το σταυρόλεξο
θα βρείτε ΜΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ. Δεν υπάρχουν ούτε 

λέξεις που έχουν ξενική προέλευση, ούτε εγκυκλοπαιδικοί όροι.
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ΣΩΣΤΟ Ή ΛΑΘΟΣ;

Σημειώστε με ένα “Χ” το σωστό (ναι) ή λάθος (όχι) στα αντίστοιχα τετράγωνα της σκάρας.
Με 10 σωστές απαντήσεις είστε άριστος, με 8-9 πολύ καλός, με 5-7 καλός και με 4 μέτριος.

1.   Το φοξ-τροτ είναι χορός ιταλικής προέλευσης.

2.   Ο μυθικός Κισσέας ήταν ο πατέρας της Εκάβης.

3.   Το κιστρόνιο είναι θερμική μονάδα.

4.   Η κλόνιση του άξονα περιστροφής της γης ανακαλύφτηκε από τον Μπράντλι.

5.   Το σάρπι είναι είδος ξύλου.

6.   Ο Κλεόβουλος ήταν ένας από τους επτά σοφούς της αρχαίας Ελλάδας.

7.   Το πρώτο επιβατηγό ατμόπλοιο σχεδιάσηκε απ’ τον Φούλτον.

8.   Ο πηλός είναι το βασικό υλικό της αγγειοπλαστικής.

9.   Ο Άγιος Διονύσιος είναι πολιούχος της Κέρκυρας.

10. Ο Μέγας Αλέξανδρος πέθανε το 323 π.Χ.

ΝΑΙ ΟΧΙ
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ΣΩΣΤΟ Ή ΛΑΘΟΣ;
1. Όχι, είναι βορειοαμερικάνικης προέλευσης, 2. Ναι, 3. Όχι, είναι γενετική 
μονάδα, 4. Ναι, 5. Όχι, είναι τύπος μικρού πλοίου, 6. Ναι, 7. Ναι, 8. Ναι, 9. 
Όχι, είναι της Ζακύνθου, 10. Ναι.


